
 

 

 

Brøyting og strøing - kommunale veier 

 

Beskrivelse 

Hovedmålsetting for brøyte og strøtjenesten er å vedlikeholde det kommunale veinettet etter en 

vedtatt standard, slik at veinettet er farbart for fotgjengere og trafikanter. 

Målgruppe 

Alle fotgjengere og trafikanter som benytter det kommunale vegnettet. 

Kriterier/vilkår 

Under normale værforhold skal trafikantene forvente god framkommelighet. 

Ved vanskelige værforhold må trafikantene regne med vanskeligere framkommelighet i kortere eller 

lengre perioder. 

I tillegg til brøyting og strøing omfatter tjenesten overflatevann og salting av kummer i vei. 

Definisjon av veinettet 

Det er foretatt en tredeling av veinettet for å lette prioriteringen ved snørydding: 

Prioritet nr. 1 samlevei: 

Kollektivgate, bussvei, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedatkomst til 

boligområder. 

Prioritet nr. 2 adkomstvei: 

Kjørevei som ikke er samlevei, f.eks. bolig gate (ref. beskrivelse) 

Prioritet nr. 3 gang/Sykkelvei: 

stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei. Områder uten biltrafikk, 

eller der kjøring skjer på gående premisser, f.eks. gang -og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og 

torg.  

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten 



 

Hvor brøytes det? 

Vi prioriterer brøyting slik at samleveier, gater med kollektivtrafikk, sykestua til snuplass skytterveien, 

fortau og skoleveier først. Boliggater deretter. 

OBS! Brøyting i endeveier skjer ved at maskinen rygger inn og brøytes ut. (ca. 15 m vil ikke bli 

brøytet) 

Når brøytes det? 

Brøyting blir igangsatt ved 15-20 cm snøfall, og normalt skal alle gater vær brøytet innen et døgn. 

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07.00 på hverdager, kl. 08.00 

på lørdager og kl. 10.00 på søndager og helligdager. 

Utbrøyting til standard veibredde utføres umiddelbart etterpå. 

Adkomstveger brøytes etter at samlevegen er gjennombrøytet. 

Fortau/gangvei skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen. 

P-plasser og trapper brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen forskyves til kl. 

1000. 

I tiden mellom kl.21.00 og 07.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. 

Ved særlig store snømengder vil det forekomme at adkomstveger ikke er framkommelige. 

Når blir det strødd? 

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker skal det strøs. Det strøs 

i stigninger, kurver og mot vegkryss. 

Fortau/gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 

Fortau  

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar 

med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortau utenfor eiendommen for 

snø og is. 

Strøplikt 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. 

Hvor blir det ikke brøytet? 

Ved brøyting kan private oppkjørsler bli tildekket. Dette fjernes ikke. 

 

 



 

Dine plikter som innbygger 

- Det er ikke tillatt å tømme snø fra privat grunn på offentlig veg. 

 - Snømasser ved brøyting med ATV, e.l. må flyttes til snødepot. 

-  Gjerder, støttemurer, tilhengere, private gjenstander må merkes forsvarlig. Kommunen er ikke                                          

erstatningsansvarlig for umerkede gjenstander. 

-  Parkere kjøretøy slik at de ikke er til hinder for brøyting på kommunale veier. Biler som er til hinder 

for brøytemannskap kan risikere å få fjernet bilen på eiers regning. 

-  Meld i fra om det oppstår fra om skader påført eiendom/utstyr av kommunens brøytetjeneste 

omgående. 

- Kjøretøy som er parkert på offentlig vei skal stå minst 5 m fra brøytekant på motsatt side av veien. 

- Parker gjerne med venstre siden ut mot vei, for å få bilen lengst mulig bort fra veibanen 

 

 


