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Ulla Milling: Uddannelse er fortsat aktuelt 
Et lille historisk tilbageblik 
I den sidste halvdel af 1990’erne havde de fleste am-

ter en eller anden form for systematisk uddannelse 

– eller instruktion som det hed dengang – af de 

chauffører, der udførte vintertjenesten. 

I 1999 blev chaufføruddannelsesgruppen etab-

leret som et underudvalg til vinterudvalget.  Grup-

pen blev dannet for at etablere en landsdækkende 

uddannelse i vintertjeneste af chauffører i amter og 

kommuner. Målet var, at der i kraft af en bedre in-

formation og uddannelse kunne opnås en bedre og 

mere sikker vintertjeneste. 

Gruppen tog udgangspunkt i det materiale, som 

Fyns Amt havde lavet i samarbejde med AMU-Fyn og 

med skelen til et materiale fra det Norske Vegvesen.

Det viste sig at være lettere sagt end gjort. Det 

var rigtig svært at få lavet et uddannelsesmateriale, 

som på sin vis var detaljeret og grundigt - og som 

samtidigt kunne dække de utallige forskelligheder, 

der var. For hver kommune og hvert amt havde sine 

metoder, sin organisation og sit materiel. Det hele 

skulle koges ned til en ”maggiterning”, der var bredt 

dækkende og stadigvæk havde relevant indhold.

I 2006 udgav TUR Forlag bogen ”Grunduddan-

nelse i vintertjeneste”, som i mange år var BOGEN 

om vintertjeneste. Den blev brugt og udleveret på 

AMU-kurser. Selvom der teknologisk er sket meget 

nyt siden da, så kan den stadigvæk bruges som læ-

rebog i den grundlæggende forståelse af, hvad vin-

tertjeneste er.

I 2012 havde internettet holdt sit indtog, og TUR 

Forlag satte strøm til bogen med et af de allerførste 

e-learningsmoduler. »
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Vejdirektoratets udbud i 2012 
gav et gennembrud
Selvom AMU i mange år havde udbudt 

chaufførkurser i vintertjeneste, så var der 

ikke mange kursister. Det blev der lavet 

om på i 2013, for i udbudsmaterialet stod 

skrevet, at det var et krav, at alle, der skul-

le udføre vintertjeneste på statens veje, 

skulle have gennemført uddannelsen af 

to dages varighed. Og at kurset skulle for-

nyes hvert femte år.

I samarbejde med AMU Nordjylland 

gennemførte Vejdirektoratet kursus for 

1.500 chauffører over en seks uger lang 

periode. Kurserne blev afholdt på Forsøgs-

center Bygholm i Horsens.

Med så mange kursister var det vigtigt 

at få udarbejdet en kursusform og et kur-

susmateriale, der kort og nemt gav kursi-

sterne den ønskede læring i både meteo-

rologien, lovgrundlaget, saltsprederens 

funktion og den praktiske udførelse.

Det materiale, der blev udarbejdet til 

dette kursus, danner fortsat grundlag for 

det materiale, som AMU i dag anvender 

ved vinterkurserne.

Og fordi Vejdirektoratet i de fem år, 

hvor kontrakten løb, havde et årligt tilba-

gevendende behov for uddannelse af nye 

chauffører, var der stor søgning til AMU-

kurserne.

Kurser for kommuner
I forhold til kommunerne var AMU’s ud-

fordring, at de forhold, der var gældende 

på statens veje, ikke nødvendigvis var 

gældende i den enkelte kommune. Der 

var derfor brug for en generalisering af 

undervisningsmaterialet og en tilpasning 

til forholdene i kommunerne.

Mange kommuner har holdt kurser – 

både i kommunen og deltaget på AMU-

kurserne.

Status 2022
Den nuværende chaufføruddannelses-

gruppe blev dannet i 2017 med et nyt 

kommissorium. Formålet med gruppen 

er, på vegne af Vinterudvalget, at støtte 

VINTERTJENESTE

AMUKURSER OM VINTERTJENESTE

Vintertjeneste har sit eget område og 
fælles kompetencebeskrivelse nr.2298.  
Herunder er der udviklet fire AMU-kurser, 
som alle har en varighed på en dag.  
• Intro snerydning og glatførebekæmpelse 

sti/fortov 
• Intro snerydning og glatførebekæmpelse 

på vejbaner 
• Ajourføring snerydning og 

glatførebekæmpelse sti/fortov
• Ajourføring snerydning og 

glatførebekæmpelse vejbaner

AMU med hensyn til det faglige indhold 

i kurserne samt sikre, at den seneste vi-

den fra Vinterudvalget stilles til rådighed 

for AMU.

Gruppen har de sidste par år fået ajour-

ført det undervisningsmateriale, der blev 

udarbejdet i 2013.

Antallet af kursister inden for AMU er 

meget svingende. Selvom Vejdirektoratet 

fortsat stiller krav til et kursus, så er der 

ikke længere krav om fornyelse hvert fem-

te år. Gennem alle årerne har der været 

en meget svingende deltagelse fra kom-

munerne. Der er givet mange gæt på, 

hvorfor det ikke er slået igennem ved kom-

munerne. Et bud kan være, at AMU-kur-

ser skal bookes meget tidligere, end vin-

terplanlægningen normalt ligger. Et an-

det bud kan være, at mange kommuner 

selv har skabt en form for instruktion/ud-

dannelse af egne chauffører, og som hol-

des internt ved kommunen. Et tredje bud 

kan være, at nogle tænker: ”Nu har vi jo 

gjort det her i 20 år, så hvorfor skal vi på 

kursus – vi kan det jo godt”. Og der er sik-

kert mange flere svar.

Er det stadigvæk aktuelt med en 
chaufføruddannelse?
Formålet med at uddanne chaufførerne 

til vintertjeneste er fortsat at give dem en 

viden, der er med til at sikre, at det, der 

udføres på vejene, er optimalt. Både med 
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hensyn til økonomien, sikkerheden, frem-

kommeligheden og miljøet. Særligt ved 

sne er der et stort ressourceforbrug, og i 

de situationer kan en optimal udførelse 

give store besparelser. Uanset hvor dyg-

tige vejbestyrelsen er til at planlægge og 

indkøbe det rigtige materiel, så er det sta-

digvæk chaufføren, der har ansvaret for 

udførelsen ude i marken – og dermed for 

hvor mange ressourcer der bruges. Mang-

lende erfaring spiller også ind. Det er mit 

postulat, at i disse tider med milde vintre 

så bliver selv erfarne chauffører lidt ”rust-

ne” og glemmer, hvordan sneen bedst 

ryddes og henlægges.

Det er derfor fortsat vigtigt, at de chauf-

fører, der udfører vintertjenesten, har en 

god uddannelse, så de er ordentligt klædt 

på til opgaven. Derfor er uddannelse fort-

sat aktuelt – om ikke mere tiltrængt i dag, 

hvor vi presses på ressourcerne. Med en 

veltilrettelagt uddannelse, udført af dyg-

tige undervisere og med relevant indhold, 

tror jeg på, at vi fortsat kan få udført en 

vintertjeneste på alle veje, der både er sik-

kerhedsmæssig, økonomisk og miljømæs-

sig korrekt til gavn for hele det danske 

samfund. 

Chaufførerne skal være 
opdaterede med den nyeste 
viden
At sikre at vejene i Danmark er trygge at 

befærde, når vinteren melder sig, er en 

opgave, som varetages af selvstændige 

vejbestyrelser for kommuner og Vejdirek-

toratet. Der skal blandt andet sneryddes 

og spredes salt, og det arbejde, står den 

enkelte chauffør for, bliver gjort. 

- For at chaufføren må køre snerydning 

Figur 1: Grundbogen i Vintertjeneste fra 2006.

HVOR KAN MAN TAGE AMUKURSER 
OM VINTERTJENESTE?

Der er pt. tre erhvervsskoler, der er 
godkendt til at gennemføre kurserne.
• TEC- Technical Education Copenhagen
• AMU Fyn
• AMU Nordjylland

og glatførebekæmpelse på statens veje, 

skal chaufføren have gennemført et rele-

vant kursus inden for vintertjenesteom-

rådet. I TUR revideres løbende AMU-kur-

ser sammen med Vejdirektoratet, når der 

sker ændringer på området, fx når der 

kommer nye krav fra myndighederne.

Vintertjeneste som en del af den 
lovpligtige efteruddannelse 
- Ligesom i mange andre brancher så æn-

drer teknologien inden for chauffører-

hvervets sig hastigt. Det ser vi blandt an-

det med den grønne omstilling, som har 

givet ny viden om alternative drivmidler 

som fx el- og hybridlastbiler. Samtidig ser 

vi også, at branchen har øget fokus på 

miljøbelastningen af tømidler, og hvor-

dan de anvendes.

- Det er vigtigt, at chaufførerne er op-

daterede med den nyeste viden på vin-

tertjenesteområdet. Det kan blandt an-

det ske ved at gennemføre et af vintertje-

nestekurserne i forbindelse med den lov-

pligtige efteruddannelse, som chauffører 

skal gennemføre mindst hvert femte år. 

Her vil chaufførerne kunne blive opdate-

rede med viden om de nyeste regler og 

udstyr inden for området. 


