
Orientering om brøyting og strøing i Inderøy kommune 
Vinterdrift av kommunale veger og plasser i Inderøy er i stor grad satt bort til private 
entreprenører. Det kommunale vegnettet er inndelt i 7 roder som vanligvis lyses ut på 
anbud hvert femte år. 
  

Generelt om brøyting og strøing: 
Kommunale veger, fortau og gang- og sykkelveger skal normalt være farbare for vanlige 
kjøretøy og fotgjengere til enhver tid. 
Brøyting og strøing av fortau og gang-/sykkelveger skal være av en slik standard at 
fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 
  
Når brøytes det: 
En brøyterunde starter først når det er omlag 10 cm snø på veibanen. 
I noen få spesifikke områder settes brøyting i gang ved 5 cm snø. 
  
Gjennombrøyting av veger skal normalt være utført før kl. 0630 på hverdager og kl. 0800 på 
søn- og helligdager. Snør det utpå natta vil tidspunkt for ferdigstillingstilling bli seinere på 
dagen. Det kan ta opptil 5 timer fra brøyting igangsettes til samtlige kommunale veier er 
brøytet. Det er en prioriteringsrekkefølge på brøytinga, der parkeringsplasser, adkomst til 
offentlige tjenestebygg og skoleveger prioriteres høyest: De minst trafikkerte sidevegene har 
lavest prioritert. 
 
Skoleområder brøytes bare de dagene skole er åpen.  
Bortkjøring av snø ligger normalt ikke inne i brøytekontraktene.  
I kryss og avkjørsler skal høyden på snøfonnene i sikttrekanter holdes lavere enn 0,5 m.  
 
Under ekstreme forhold kan veier fokke eller snø igjen, og prinsippet om alltid farbare veier 
kan fravike. I slike tilfeller varsler ofte både media og værmeldingstjenester om vanskelige 
kjøreforhold og det anbefales å ferdes minst mulig langs vegene.  
 
Etter store snøfall og andre værhendelser skal områdene være ferdig ryddet i løpet av 72 
timer.  
 
Gjeldende avtale med entreprenørene innebærer opp til to brøyte- eller strørunder i døgnet. 
Dette kan fravikes ved ekstreme snøfall eller føreforhold, men dette fører til at kommunen 
bruker av midler som skulle vært avsatt til sommervedlikehold. Kommende avtaler vil 
utformes på en måte som gir entreprenøren mer spillerom til å legge opp antall turer etter egne 
vurderinger, men uten at dette medfører ekstrakostnader kommunen.  
 
Snø i innkjørsel: 
Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder alle private avkjørsler i Inderøy 
kommune åpne. 
Brøytemannskapene tar i størst mulig grad hensyn, men ved store snøfall vil mange 
innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på veien/fortauet igjen. 
Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til 
sin eiendom. Det gjelder også fjerning av snø. 
Vi har forståelse for at det kan føles urettferdig og irriterende å få innkjørselen fylt med snø, 
men lovgiver har veid hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for 
alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst. 



Vent med å klage 
Innbyggere bes vente til varigheten på en brøyterunde er passert før de eventuelt varsler om 
mangler ved brøytingen. Kommunen responderer ikke på meldinger/ klager som kommer inn 
før hele brøyterunden er sluttført eller innafor 72 timer etter ekstremvær. 
 
Unntak gjelder for nødsituasjoner. 
 
Ved mye snø og fokkvær står brøytemannskapene på i mange timer. Respekter deres helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). De har behov for å kvile mellom øktene. Meldinger om manglende 
brøyting skal ikke rettes til dem direkte. 
  

BEST i LAG 
Vi er avhengige av hverandre for at vegene skal holdes trafikksikre og framkommelige.  
Kommunen gjør sitt for å utføre drift og vedlikehold innenfor de ressursene som er avsatt til 
dette, men uten de dyrebare bidragene innbyggerne gir hadde vegene ikke hatt den standarden 
den har i dag:  
 
Fremkommelighet: 
Parkerte biler, tilhengere, søppeldunker og lignende langs veien kan hindre brøyting. Forviss 
deg om at bilen står lovlig parkert, og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene. I verste 
fall blir snødungen plassert foran bilen, og brøyteren må snu uten å få gjort jobben lengre inne 
i vegen. 
 
Beskjæring av busker og trær  
Greiner som henger inn over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskaper og 
renovasjonsbiler, og kan føre til skader på speil og frontruter. For andre brukere av veg og 
fortau, som blinde og svaksynte, kan slike hindringer medføre stor skade. Vegetasjon som 
henger ut i vegen er også til hinder for sikt, og tvinger gående og kjørende lengre ut i 
vegbanen. Huseier plikter etter Vegloven/Naboloven/Reguleringsbestemmelser å beskjære 
greiner som henger inn i vegarealet. 
 
Tining og flom: 
Dessverre rekker vi ikke over alle problemområder når det står på som verst. Vi oppfordrer 
derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å 
renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/sørpa for å unngå store skader på veg og eiendom. 
  

Politivedtektene for Inderøy beskriver mer hvilke plikter du som innbygger har i forhold til 
snørydding, strøing og vannavløp.  

Strøing: 
Strøing iverksettes når det er så glatt at fremkommeligheten er vanskelig, og for å ivareta 
sikkerhet. 
Strøing prioriteres i bakker, vegkryss og på trafikkfarlige punkter og svinger. 
Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem 
Strøing på hele vegen gjennomføres ved veldig glatt føre. 
  
Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at 
forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og 
innbyggere. 
 



Husk! Etter vegtrafikkloven skal du ta hensyn til vegens beskaffenhet. Dette betyr at du må 
«sko deg» etter forholdene, og at bilen bør stå i ro i noen tilfeller. 
  

Henteplasser for strøsand 
Inderøy kommune har plassert ut sandkasser for strøsand langs veiene der kjøreforholdene 
kan bli spesielt vanskelige når det er glatt. Sandkassene er satt ut for at de som har behov for 
det, selv kan strø på disse punktene langs vegnettet ved behov. Denne sanden skal ikke hentes 
for strøing andre steder. Inderøy kommune varsles når denne er tom. 
  
  
Skader: 
Ved skader på og ved vegen må Inderøy kommune varsles skriftlig så raskt som mulig: 
E-post: postmottak@inderoy.kommune.no 
  
Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet 
erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. 
Skade på gjerder, belegningsstein og lignende som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, 
vil ikke erstattes.  
 
Kabel for robotgressklippere bør være gravd godt nok ned i og i god avstand fra vegkant. Det 
er huseiers ansvar å sikre kabelen. 
  
Skader på kjøretøy og personer som du mener kan skyldes forhold ved vegen, vil normalt ikke 
bli erstattet av kommunen. Men kommunen blir imidlertid erstatningspliktig dersom vi har 
opptrådt uaktsomt. Kommunen må da ha vært kjent med situasjonen, men ikke utbedret 
forholdet eller stengt av vegen innen rimelig tid. Forholdene må også være utenfor det 
trafikanten kan forvente, og trafikanten må ha vist vanlig aktsomhet. 
  
Hva vi forventer av deg? 

 At du som trafikant er forberedt på føreforholdene og tilpasser deg disse; enten du går, 
sykler eller kjører 

 At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram 
 At du selv rydder egen innkjørsel 
 At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen 
 At du sørger for at hekker, busker og trær ikke henger inn i vegen 
 At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å 

innfri dine forventninger 
  
Kontakt vedrørende brøyting og strøing 
Alle henvendelser om kommunale veier bes rettet til kommunen:  
E-post: postmottak@inderoy.kommune.no 
Telefon:74124200 på dagtid og 97020005 på helg og kveldstid. 
 
Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen eller fylkeskommunen: 
Telefonnummer: 
Veitrafikksentralen:175, Statens vegvesen: 22073000, Trøndelag fylkeskommune: 74174000 
 
 


