Riktlinjer för Vinterväghållning
(Antagna i Hamn- och gatunämnden 2013-12-09)
Snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på Varbergs kommuns gator och gångoch cykelvägar ansvarar kommunen för och utförs av entreprenörer.
Kommunen snöröjer och halkbekämpar gångbanor i centrum som gränsar till kommunal
mark.
Övriga gångbanor snöröjs eller halkbekämpas inte av kommunen utan fastighetsägaren
ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till den egna
fastigheten.
Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak.
Vinterväghållningen ska utföras på ett sådant sätt att följande uppfylls:




Hög trafiksäkerhet
God framkomlighet
Bra tillgänglighet

Följande standardkrav ska gälla för vinterväghållningen inom Varbergs kommuns
väghållningsområde.
Centrum – Startkriterium vid pågående snöfall är 6 cm snö på gatorna. Under snöfall och upp
till 6 timmar efter snöfall ska gatorna inte ha ett större snödjup än 6 cm.
Halkbekämpning görs i samband med snöröjning och vid halkrisk.
Vid töväder och om det finns risk för kyla ska all snö röjas från gatorna.
Bussgator och större genomfartsleder – Startkriterium vid pågående snöfall är 6 cm snö på
gatorna. Under snöfall och upp till 4 timmar efter snöfall ska gatorna inte ha ett större snödjup
än 6 cm.
Halkbekämpning görs i samband med snöröjning och vid halkrisk.
Vid töväder och om det finns risk för kyla ska all snö röjas från gatorna.
Bostadsområden– Startkriterium vid pågående snöfall är 6 cm snö på gatorna. Under snöfall
och upp till 8 timmar efter snöfall ska gatorna inte ha ett större snödjup än 6 cm.
Halkbekämpning görs vid halkrisk.
Vid töväder och om det finns risk för kyla ska all snö röjas från gatorna.
Gc-vägar– Startkriterium vid pågående snöfall är 4 cm snö på gc-vägarna. Under snöfall och
upp till 6 timmar efter snöfall ska gatorna inte ha ett större snödjup än 4 cm.
Halkbekämpning görs vid halkrisk.
Vid töväder och om det finns risk för kyla ska all snö röjas från gatorna.

Vägar som saltas:
Kommunen saltar följande vägar:
Lindbergsvägen mellan Klastorpsvägen och rondellen vid Göingegården.
Värnamovägen mellan Lassabackarondellen och avfarten till koloniområdet.
Getterövägen mellan Lassabackarondellen och Västra Hamnvägen.
Väg 41 mellan Lassabackarondellen och järnvägsspår.
Västkustvägen mellan Lassabackarondellen och Strandbackavägen.
Österängsvägen mellan Västkustvägen och Österleden.
Österleden mellan Jonstakarondellen och Värnamovägen.
Trädlyckevägen mellan Österleden och Träslövsvägen.
Industrivägen Limabacka.
Övriga gator och gc-vägar halkbekämpas med saltinblandad flis (1 procentig saltinblandning).
Inblandningen av salt görs för att flisen inte ska bilda klumpar och försvåra spridningen av
flisen.
Fastighetsägaren– Enligt lokala ordningsföreskrifter ansvarar fastighetsägaren för
renhållningen av gångbaneutrymmet. Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen
fastighet, det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer.
Snöbortforsling:
Vid stora framkomlighetsproblem inom centrumorådet ska snön forslas bort. Snövallar högre
än 80 cm som skymmer sikten främst i gatukorsningar ”toppas av” eller forslas bort. Beslut
om bortforsling tas av enhetschef eller avdelningschef på Drift och anläggning.

Beredskap:
Personal i beredskap för vinterväghållning av gator finns utanför ordinarie arbetstid under
följande period: första torsdagen efter 15/11 till och med torsdagen efter 31/3.
Beredskapsstyrkan består av en arbetsledare och en yrkesarbetare. Om det kommer snöfall
utanför perioden anlitas entreprenörer per timme.

Borttagning av flis:
Flisen sopas upp med början den 1 mars, om vädret tillåter, och är i så fall färdigställt den 15
maj.
Sopningen utförs efter följande ordning:
1. Stora bussgator, genomfartsleder.
2. Bostadsområden
3. Ytterområden.

