VINTERVÄGHÅLLNING
I SÄVSJÖ KOMMUN

Kommunen, Trafikverket och
Fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och
halkbekämpning vintertid av allmänna gator, vägar, gångbanor, cykelbanor och parkeringsytor. Denna policy tydliggör respektive aktörs
ansvar samt beskriver Sävsjö kommuns ambitionsnivå inom det
kommunala ansvarsområdet.
Sävsjö kommuns ansvarsområde
Sävsjö kommun ombesörjer vinterväghållningen på kommunala körbanor, cykelvägar, torg
och parkeringsplatser. Inom Sävsjö tätort ombesörjer även kommunen snöröjningen på vissa
gångbanor som är av primär vikt för framkomligheten. Tekniska förvaltningens åtaganden
och ambitionsnivå beskrivs under "Huvudprinciper för kommunal vinterväghållning".
Trafikverket ansvarsområde
Trafikverket ombesörjer vinterväghållningen på det statliga vägnätet inom Sävsjö kommun.
Förutom samtliga riks- och länsvägar snöröjer och halkbekämpar Trafikverket gångbanorna
utmed genomfarterna i Vrigstad, Stockaryd, Rörvik och Hultagård. Trafikverket sköter vinterväghållningen enligt egna fastställda normer.
Fastighetsägarens ansvarsområde
Fastighetsägaren är enligt lokala föreskrifter om gångbanerenhållning - antagna av
kommunfullmäktige 1995-09-18, § 70 - skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och
annat för trafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten. Fastighetsägarens ansvar
beskrivs under "Vad skall fastighetsägaren utföra?".

Huvudprinciper för kommunal vinterväghållning
Snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar samt
allmän plats utförs enligt nedanstående huvudprinciper.
Kriterium

Snöröjning/halkbekämpning

Körbanor
Nivå 1, genomfarter i Sävsjö tätort

Snöröjning utförd inom 8 timmar efter det att snöfall
upphört. Kompletteringsröjning vid behov inom 3 dygn.
Snöbortforsling endast vid framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem. Halkbekämpning utförs vid
behov. I vinterhållningen av vissa gator användes salt.

Nivå 2, huvudgator, primära parkeringsplatser

Snöröjning utförd inom 12 timmar efter det att snöfall
upphört. Kompletteringsröjning inom 3 dygn.
Snöbortforsling endast vid framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem. Halkbekämpning utförs vid
behov.

Övriga gator och parkeringsplatser

Snöröjning utförd inom 36 timmar efter det att snöfall
upphört. Kompletteringsröjning vid behov.
Snöbortforsling sker som regel ej. Halkbekämpning
utförs endast vid särskilt behov och då främst på gator
med kraftiga nivåskillnader.

Gång- och cykelvägar mm
Primära gång- och cykelvägar

Snöröjning utförd inom 8 timmar efter det att snöfall
upphört. Halkbekämpning utförs vid behov.

Övriga gång- och cykelvägar samt vissa
gångbanor i Sävsjö tätort

Snöröjning utförd inom 12 timmar efter det att snöfall
upphört. Normalt utförs inte snöröjning under helger.
Halkbekämpning utförs vid behov.

Gång- och cykeltunnlar samt trappor
(Sävsjö och Stockaryd)

Snöröjning utförd inom 3 timmar dagtid efter det att
snöfall upphört. Halkbekämpning utförs vi behov
omgående efter snöröjning med målsättningen att hålla
snö- och halkfria trappor och ramper.

Kriterium framgår av till denna policy tillhörande kartor.

Prioriteringar
Snöröjning
5 cm snötjocklek snöröjs ej i normalfall. 5-10 cm snötjocklek snöröjs om så bedöms
nödvändigt beroende på väderleksförhållande. Snöröjning av gång- och cykeltunnlar, trappor
samt primära gc-vägar prioriteras före snöröjning av körbanor och parkeringsplatser.
Halkbekämpning
Halkbekämpning på gc-vägar prioriteras före halkbekämpning av körbanor och
parkeringsplatser. I första hand används singel vid halkbekämpning av gc-vägar och
gångbanor.

Vad ska fastighetsägaren utföra?
Vinterrenhållning
Fastighetsägaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och
vid halka sanda gångbana respektive annan gångyta eller vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Snö och is skall forslas bort eller läggas upp så att framkomligheten inte
hindras. Gångyta skall hållas i skick så att krav på framkomlighet och trafiksäkerhet kan
uppfyllas. Fastighetsägarens snöröjningsansvar upphör först när kommunen lagt upp snö
från gatan på hela gångbanan. När kommunen bortforslat snön är fastighetsägaren åter
skyldig att snöröja och sanda gångbanan.
I fastighetsägarens skyldighet ingår även att se till att ingen kommer till skada p g a snöras
från tak och fallande istappar.
Vid fullgörande av renhållningsskyldigheten får fastighetsägaren inte utföra åtgärder eller
använda maskinutrustning som kan skada gångbana eller utsätta beläggningen för onormalt
slitage.
Barmarksrenhållning
Fastighetsägaren skall sopa, forsla bort skräp, ta bort ogräs och sopa upp och forsla bort
sand som använts som halkbekämpning. Orenlighet mm får inte föras ner i rännsten eller ut i
körbana, i avloppsbrunn eller placeras på allmän platsmark.
Fastighetsägaren skall också tillse att träd, buskar eller annan växtlighet på den egna tomten
inte tränger ut över gång- eller körbana.
Vilka ytor ansvarar fastighetsägaren för?
Renhållningsskyldigheten avser gångbana och annat utrymme utanför fastigheten som
erfordras för gångtrafiken.
Om gatan är försedd med plantering, cykelbana eller dylikt mellan gångbanan och fastigheten, är gångbanan fortfarande fastighetsägarens ansvar. Om gatan är försedd med plantering, cykelbana eller dylikt mellan gångbanan och körbanan, omfattar renhållningsskyldigheten inte bara gångbanan, utan även hela fastighetens tillfart mellan körbana och
fastighet. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta har respektive fastighetsägare
ansvar för halva bredden var. Lika med gångbana anses också trappa eller dylikt som fyller
gångbanans uppgift.

