Väghållaransvar för vintersäsong

S

undsvalls kommuns gatuavdelning är väghållare för de flesta gator och vägar inom Sundsvalls tätort. Några undantag
är E4, E14, Timmervägen och Alnöbron där Trafikverket
är väghållare. Kommunen ansvarar också för de flesta skyltade
gång- och cykelvägar. I ytterområdena varierar ansvaret. Det kan
vara kommunens, Trafikverkets eller enskilda väghållares.
Kommunens ansvar för vinterväghållningen
Snöröjning av gator och vägar
Vi prioriterar högtrafikerade genomfartsleder med busstrafik som har de största behoven. Vid snöoväder kan vi börja
med insatser på många platser i kommunen, men vi har inte
kapacitet att vara överallt samtidigt. När vi börjar kan också
påverkas av väderprognoser och hur länge det snöar.
Snöröjning av gång- och cykelvägar
Skyltade gång- och cykelvägar tillhör det prioriterade nätet.
Framkomligheten för oskyddade trafikanter är viktig inte
minst för trafiksäkerhet, miljö och folkhälsa. De få gångoch cykelstråk som inte är skyltade har lägre prioritet. Vi
snöröjer inte promenadstigar.
Snödjup - riktlinjer för insats
Genomfartsleder, t ex bussgator: ca 4-6 cm
Bostadsgator: ca 6-10 cm.
Det lägre värdet avser blötsnö, det högre torr snö.
Körtider
Genomfartsleder, t ex bussgator: ca 6-8 timmar
Bostadsgator: ca 8-12 timmar
Variationerna beror på snömängd och trafikintensitet.
Efterarbeten
Att ta bort snön, siktröja och riva bort is kan ta upp emot en
vecka. Variationer i temperatur, snömängd och när på dygnet
snön faller påverkar detta. Att köra bort snö är kostsamt och det
gör vi endast inom stenstaden och på större genomfartsleder. Vi
forslar bort snön på natten för att göra det så snabbt som möjligt
och för att minimera störningarna.
Halkbekämpning
Varierande vinterklimat har ökat behovet av halkbekämpning. Vägnätet sandas eller saltas vid behov. Vägen kan bara
saltas när det är varmare än 6 minusgrader. I övrigt halkbekämpar vi endast skyltade gång- och cykelvägar och några
centrala platser i stenstan. All övrig sandning är fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägarens ansvar
Snöröjning
Fastighetsägaren har ansvar att ta bort snö från igenplogade privata infarter efter snöröjning. Det är bara när vi river bort isen
från gatorna som en följetraktor röjer undan is vid infarter. Det
är inte tillåtet att köra ut snö på gatan från tomten.
Halkbekämpning
Fastighetsägaren är skyldig att sanda det utrymme som behövs för gående utanför sin fastighet.
Märkning av staket, postlådor m m
Vi vill uppmana alla fastighetsägare att märka ut bl a låga
staket, buskar, postlådor med käppar. Maskinförarna har
svårt att se när snödjupet ökar. Postlådor ska placeras innanför tomtgränsen och ha ett avstånd så att de inte står i vägen
för plogbilen. Om snöröjningsfordon orsakar skador vill vi
att ni meddelar oss så snart som möjligt. Då gör vi en besiktning och sedan kan vi komma överens om åtgärd.
Att tänka på när det är vinter:
• Det kan vara halt trots halkbekämpning. Broddar fungerar!
• Släpp fram snöröjningsfordonen
• Respektera datumparkeringen
• Vid häftiga snömängder kan bilen bli inplogad vid gatan
Kontakta oss!
Felanmälan
Vardagar 07.00-16.00, service och tekniks kundtjänst
Tfn: 060-19 15 65
E-post: serviceochteknik.kundtjanst@sundsvall.se
Efter kontorstid gäller jourtelefonnumret 060-12 22 50.
Vill du veta mer?
Besök vår hemsida www.sundsvall.se. Under rubriken Trafik &
infrastruktur/Gator och torg/Snöröjning, vinterväghållning finns
mer information kring kommunens väghållning.
Vi vill bli bättre
Vi vill gärna att du framför förbättringsförslag, beröm eller klagomål. Använd Synpunkt Sundsvall som du hittar på
www.sundsvall.se. Du är garanterad svar inom 10 dagar.

