
 

 

I N S T R U K S   F O R   S N Ø B R Ø Y T I N G 

                      AV KOMMUNALT VEGNETT                            (10.03.2009.) 

 

0.  Med utrykket kommunen menes i denne instruksen oppsynsmannen, eller  utenfor 
normal  arbeidstid vakthavende ved virksomhet Vann og Avløp. Vakthavende 
treffes på mob. tlf. 975-84240.Entreprenør/tilbyder er forkortet til «HE». 
Instruksen ble opprinnelig vedtatt i Kommunestyret den 30. september 1993, og 
korrigert i Utvalg for plan og utvikling den 10. mars 2009, sak 11/09. 
 

1.  Det forutsettes at HE gjør seg kjent med vegene før sesongens begynnelse. 
Brøyting skal utføres så ofte det anses nødvendig etter de retningslinjer som er 
fastsatt av kommunestyret Dersom ikke annet er bestemt i kontrakten, gjelder 
instruksens pkt. 2-5  som retningslinjer for brøytingen 
 

2.  Vegene skal til enhver tid være åpen for alminnelig ferdsel og gi en  sikker 
fremkommelighet for fotgjengere og kjøretøy som er normalt utstyrt for 
vinterferdsel. 
 

3.  Minimum snømengde før brøyting igangsettes skal være 5cm. Maksimum 
snømengde før snøbrøyting igangsettes skal ikke overstige 10 cm. Unntak fra 
denne bestemmelse er veger med meget bratt stigning og hvor det ikke er 
muligheter for gjennomkjøring.  Eksempler er Klukkerjordet og arm av 
Gamlevegen på Granrudmoen, armer av Musdalvegen. 
 

4.  Ved snøfall om natten skal vegene være gjennombrøytet før morgentrafikken 
setter inn, det vil si senest kl 06.30. Dersom det skulle være nødvendig, skal veger 
som brukes av kollektive transportmidler, gis prioritet.  
 

5.  Vegene ryddes i full bredde.  Utbrøyting og rydding av møteplasser, busslommer 
og lignende, skal foregå parallelt med brøyting av selve vegbanen. Det samme 
gjelder på veger uten fortau og veger uten separate gang- og sykkelveger, ved at 
brøyting av vegskulderen skal brøytes parallelt med brøyting av kjørebanen. 
Dersom brøyting av fortau inngår i kontrakten, skal rydding av disse prioriteres på 
lik linje med rydding av tilhørende vegbane. Der hvor gang- og sykkelveg ligger 
nær vegen, men under annen kontrakt, skal HE koordinere brøytingen med 
vedkommende som har ansvaret for brøyting av disse, og legge opp arbeidet slik 
at en unngår at veger for gående og syklende sperres av snø etter brøyting av 
kjørebanen.  

6.  Ved snørike vintere eller at det av andre årsaker blir opphopning av snøhauger 
som kan være til hinder for sikt i kryss og/eller ut/innkjøringer, har HE ansvaret 
for å varsle kommunens oppsynsmann om dette. Utbedringer avtales mellom 
oppsynsmann og HE og godtgjøres etter på forhånd avtalte timessatser.                                                                                                                                            

7.  Hvis det p.g.a. uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, rydding, 
strøing eller annet vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, skal  kommunen 
snarest mulig underrettes. 
 



8.  Ved vegsperringer på grunn av fonner, ras, flom eller andre årsaker, skal HE 
straks gi melding til kommunen.  Kommunen skal også varsles ved  vegskader 
eller andre forhold som kan være til fare for trafikken. 
 

9.  Dersom HE anser snømåking, isrydding, rømming av snøkanter, høvling av 
vegbanen ,tining av stikkrenne, eller lignende påkrevet, skal han snarest gi 
melding til kommunen om når og hvor han mener slik arbeider er nødvendig.  
 

10. Høvling av kommunale veger for å fjerne snø og is som har blitt pakket sammen i 
vegbanen, skal iverksettes når tykkelsen på laget har blitt 10 cm eller det av andre 
årsaker er nødvendig for fremkommeligheten. 
All skraping av snø og is skal skje ut til brøytekant, samt kjøres vekk der dette er 
nødvendig. 
Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med oppsynsmannen, og utføres på dagtid 
dersom ikke særlige grunner tilsier annet.  Selve høvlingen avregnes etter 
timegodtgjørelse, mens eventuell vekk-kjøring av skrapemassen, skal være 
inkludert i  brøytepriser. 
 

11. HE skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og vegens naboer.  
Det må om nødvendig ved nedsetting av farten - så vidt mulig - unngås at 
møtende kjøretøy får tildekket frontruter med snøføyke fra plogen eller at 
eiendommer langs vegen påføres skade. 
 

12. Ved passering av bruer må det iakttas at snøkantene ikke presses så hardt mot 
rekkverkene at disse blir skadet. Det må ikke gjøres skade på autovern, gjerder, 
trafikkskilt, lysanlegg og lignende. 
Forsiktighet må utvises ved passering av overganger over trafikkerte veger, 
ferister, fartsdempere og lignende. HE må forsikre seg om at kumlokk ikke er til 
hinder for vegvedlikeholdsarbeidet før brøytesesongen starter. 
 

13. Etter trafikkreglenes § 2 nr. 4 kan fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid   
eller lignende arbeid på eller ved veg, når det er til vesentlig lette i tjenesten og det 
vises særlig aktsomhet, fravike vegtrafikklovens § 4, 2. og  3. ledd, og §§ 5-9 og 
de bestemmelse i trafikkreglenes kapitler 2, 3, 4, 5, 8 og 9, som ikke særlig gjelder 
for ham.  Likevel skal slik fører alltid overholde reglene i trafikkreglenes §§ 22, 
23, 30, 31 og 32. 
Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved brøyting, strøing og snø- rydding, 
se trafikkreglenes § 18 nr. 5 og kjøretøyforskriftene § 142. Blinkende gult 
varsellys skal ikke benyttes ved tomkjøring med sand- og saltspreder såfremt 
bredden ikke overstiger 2,5 meter. 
 

14. Kjøring på venstre side av vegen må ikke foregå med mindre det er sørget for en 
effektiv sperring av vegen eller en omhyggelig og betryggende varsel iverksettes.  
Kommunen avgjør i samråd med HE hvilke sikringstiltak som skal iverksettes på 
de forskjellige vegstrekninger. 
 

15. Vegtrafikklovens § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes, kfr. Pkt 11. 
Overtredelse av denne bestemmelse stiller føreren i samme strafferettslige  
stilling som enhver trafikkant. 



I N S T R U K S   F O R   S A N D S T R Ø I N G.          (10.03.2009.) 
 
 

0.  Med uttrykket kommunen menes i denne instruks oppsynsmannen, eller utenfor 
vanlig arbeidstid vakthavende ved virksomhet Vann og Avløp. Vakthavende 
treffes på mob.tlf 975-84240. Entreprenør/tilbyder er forkortet til «HE». 
Instruksen ble opprinnelig vedtatt i Kommunestyret den 30. september 1993, og 
korrigert i Utvalg for plan og utvikling den 10. mars 2009, sak 11/09. 
 

1.  Det forutsettes at HE gjør seg kjent med vegene. Sandstrøing skal utføres etter 
retningslinjer gitt i denne instruks. 
 

2.  Vegene skal til enhver tid være åpne for alminnelig ferdsel og gi en  sikker 
fremkommelighet for fotgjengere og kjøretøy som er normalt utstyrt for 
vinterferdsel. 
  

3.  Sandstrøing utføres etter følgende beskrivelse: 
- Sandstrøing utføres vesentlig som punktstrøing, hvor punktstrøing defineres som 
begrenset strøing i vanskelige kurver, kryss, gangfelt/fortau og stigninger i 2/3 av 
vegens bredde, men i bratte stigninger skal hele vegens bredde strøs.  
Punktstrøingen skal være fullført før kl. 06.30 og kl. 15.00. 
Sammenhengende strøing over lengre strekninger utføres bare under spesielt 
vanskelige forhold, og da fortrinnsvis som ett drag etter midten av vegen. 
- All sandstrøing skal avsluttes på en oversiktlig strekning slik at trafikkantene i 
god tid kan bli klar over endrede friksjonsforhold. 
- Følgende forhold vil vanligvis utløse behov for strøing: 
-- isdannelse ved regn på frossen vegbane 
-- isdannelse ved underkjølt regn og tåke 
-- temperaturfall fra 0 grader og høy luftfuktighet 
-- temperaturstigning fra -3 grader på snø- og issåle. 
 

4.  Om høsten kan det være behov for strøing ved åpent vann og på bruer.  Slike 
spesielle behov kan avta eller opphøre senere på vinteren 
. 

5.  Beredskap på sandstrøing forutsetter at HE holder seg løpende orientert om 
føreforholdene på rodene/vegene/arealene. 
 

6.  HE skal selv starte strøing når betingelsene for punkstrøinger oppfylt.  Samtidig 
skal kommunen varsles. 
 
Sammenhengende strøing skal bare settes i verk i samråd med kommunen. 
  

7.  Det er førerens ansvar å sørge for at strømaskinen er riktig innstilt.  
Utstrødd mengde skal vanligvis være 200 - 300 gram pr. kv.m 
. 

8.  HE er også ansvarlig for å fylle de kommunale sandkassene som finnes langs 
kommunale veger og plasser.  Kassene skal etterfylles når HE selv ser at de er 
nærmest tomme, eller straks etter beskjed fra kommunen. 
Oppdraget avregnes etter medgått tid. 

* * * * *  



 


