
samhällsbyggnad gävle

Vinterväghållning 
– god och säker framkomlighet för alla trafikanter



 
Gävle kommun har tillsammans med Trafikverket, 
vägföreningar och fastighetsägare ansvar för att skapa 
en god och säker framkomlighet för alla trafikanter inom 
kommunen. Här kan du ta del av information kring hur 
vinterväghållningen fungerar och vilka ansvar och 
skyldigheter du som fastighetsägare har. 

Gävle kommuns arbete  
med vinterväghållning 
 
 
Plogning 
Vid snöfall eller risk för halka kallar kommunens 
entreprenör ut sina vinterväghållningsfordon. Snöröj-
ning sker främst på natten vilket underlättar både för 
förare av plogbilarna och de övriga trafikanterna. 
Plogning är ett omfattande arbete som tar tid. Målsätt-
ningen är att de kommunala vägarna ska vara snöröjda 
på morgonen så du som invånare lätt kan ta dig till jobb, 
skola eller till andra förbindelser. Kommunens entrepre-
nörer utgår från en prioriteringsordning där större 
vägar, bussgator och cykelbanor plogas i första hand.  
Vid normalt snöfall beräknas det ta cirka 10 timmar att 
snöröja alla gator i Gävle. Vid större snöfall kan det ta 
upp till 12 timmar.  
 
 
Halkbekämpning 
Vid risk för halt väglag halbekämpar kommunen det 
kommunala vägnätet. Det gör vi genom att sanda 
cykelvägar, busshållplatser och genom att salta de vägar 
som trafikeras av kollektrafik. Vid låga temperaturer 
sandas även andra vägar som trafikleder, gator med 
busstrafik, uppsamlingsgator och bostadsgator. Utöver 
detta halkbekämpas även en del gångvägar och torg.  

Att salta är en effektiv metod för att skapa god trafik- 
säkerhet men på grund av negativ miljöpåverkan saltas  
det inte mer än nödvändigt.  
 
På Gävle kommuns hemsida  
www.gavle.se/vintervaghallning finns en karta som visar 
de vägar som kommunen vinterväghåller. 
   
 
Efterarbete och kontroll 
När vägnätet snöröjts påbörjas efterarbete som innebär 
bortforsling av snö, öppnanden av korsningar, isrivning/
hyvling och röjning av övergångställen. Efter varje insats 
utför Gävle kommuns entreprenörer en egenkontroll för 
att säkerställa att funktionskraven på trafiksäkerheten 
är uppfyllda. Gävle kommun utför regelbundna stickprover 
för att kontrollera utförandet. 

Ditt ansvar som 
fastighetsägare
Som fastighetsägare i Gävle kommun är du skyldig att 
hjälpa till med vinterväghållningen på gångbanan 
utanför din fastighet. Det innebär att du ansvarar för 
renhålla, snöröja och halkbekämpa gångbanan fram till 
dess att kommunens plogvall hamnar där. Därefter är du 
skyldig att sanda med en meters bredd utanför plogvallen.  
 
 

Snö inom den egna fastigheten

Du som fastighetsägare är skyldig att ta hand om den 
snö som faller på din tomt. Det är förbjudet att tippa 
snö på kommunal mark eller annan fastighet än din 
egen.  Snö får inte läggas upp i hög vid gatukorsningar 
eller plogas ut i vägen. Planera redan innan den första 
snön faller var på din fastighet du ska lägga upp snön.

Plogvall
Kommunens entreprenörer arbetar för att så lite snö 
som möjligt läggs upp vid utfarter. Men under vissa 
förutsättningar är det oundvikligt och snö kan ibland 
komma att täppa till din utfart. Idag finns inte resurser 
för att öppna upp plogvallarna, det är något du som 
fastighetsägare själv måste göra.

Halkbekämpning
Tänk på att halkbekämpa utanför din fastighet för att undvika 
olyckor. Sandningen ska ha en meters bredd så att gående och 
cyklister säkert kan trafikera gatan.  
Du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig vid 
halkolyckor om  halkbekämpning skötts dåligt.  

                             

Vinterväghållning
Checklista för dig som är fastighetsägare

Du är skyldig att hantera snön inom din egen fastighet

Du halkbekämpar utanför din fastighet, ca en meters bredd

Allt som är ditt finns innanför din tomtgräns, t.ex. häckar, grenar, 
sopkärl och brevlådor.

Du har markerat låga staket, häckar eller annat nära min 
tomtgräns för att underlätta för plogbilsförarna. 

Checklista för dig som är fastighetsägare

Du är skyldig att hantera snön inom din egen 
fastighet

Du halkbekämpar utanför din fastighet, ca en 
meters bredd

Allt som är ditt finns innanför din tomtgräns,  
t.ex. häckar, grenar, sopkärl och brevlådor.

Du har markerat låga staket, häckar eller 
annat nära din tomtgräns för att underlätta 
för plogbilsförarna. 
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