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Tillsammans
kan vi hjälpas åt
För att snöröjningen ska fungera så effektivt som möjligt
är det flera aktörer som samarbetar.
Täby kommun ansvarar för kommunala gator, gång- och
cykelvägar och andra allmänna platser. Arbetet utförs
med Peab som entreprenör. Kommunen anger funktionskrav och standard på anläggningarna (exempelvis
vägar och parker) och entreprenören avgör hur arbetet
ska utföras. Det övergripande kravet för vinterväghållningen är att det ska vara god framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter. Detta sker genom olika insatser
beroende på vägunderlag och prioriteringsordning.
Under vinterhalvåret ställs det många frågor om hur
vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs
snabbare än andra eller inte röjs alls. På följande sidor
har vi samlat information hur snöröjning och sandning i
Täby kommun går till samt annan viktig information.

Vem ansvarar för vad?
Täby kommun

Kommunala gator, gång- och
cykelvägar och andra allmänna platser inom Täby.

Trafikverket

E18 (inklusive på- och avfarter), Norrortsleden, Arningevägen, Hagbyvägen och Skålhamravägen. Mer information
finns på Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se.

Samfällighets- eller
vägförening

Enskilda vägar (i princip är det
vägar som inte är statliga eller
kommunala).

SL

Spårområde och stationer.

Fastighetsägare

Snö och is från egen fastighet
samt området kring brevlåda
och soptunna.
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Prioritering av
påbörjad snöplogning

Täby kommun har en prioriteringsordning med olika startkriterier. Snöröjningen startar vid
ett visst snödjup och djupet varierar beroende på vilken sorts
väg det är. Det finns ingen exakt
tid för när snöröjningen sker på
en särskild gata.
1 Större trafikleder och gator
med busstrafik ska snöröjas
(vid 3 cm djup snö) inom 4
timmar efter avslutat snöfall.
Vid ihållande snöfall påbörjas
snöröjningen vid 7 cm djup
snö.
2 Regionala cykelstråk och
huvudcykelstråk ska börja
snöröjas vid 2 cm snödjup
och har en åtgärdstid på 4
timmar. Övriga gång- och
cykelvägar ska snöröjas (vid
4-5 cm djup snö) inom 12
timmar efter avslutat snöfall.
Gång- och cykelvägar till
skolor och kollektivtrafik
prioriteras.

Så kan du hjälpa till
Som fastighetsägare har du en skyldighet att underlätta
för drift och underhåll i anslutning till den privata fastigheten. Det finns flera saker som du kan hjälpa till med.

Snö på egen fastighet

Det är inte tillåtet att forsla ut snö från tomt och infarter
på allmän mark. All snö som du skottar bort ska hamna
på din egen tomt eller på den eventuella plogvallen
utanför er fastighet. Skotta ner snö och is från taket för
att undvika olyckor.

Snö utanför din fastighet

Vid plogning bildas det normalt en plogvall mellan
körbanan och fastighetsinfarten. Snön från plogvallen får
inte plogas tillbaka till körbanan. Gör du detta påverkar
du andras framkomlighet. Skotta istället upp snön på
befintlig plogvall eller upp på din egen tomt om du
behöver få bort vallen. Skulle snön åter skottas ut på
körbanan kommer vi att ploga tillbaka snön för att
prioritera framkomligheten på vägen.
Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt samt sandat för att underlätta för
brevbärare och renhållningsarbetare att komma fram.

3 Den huvudsakliga snöröjningen ska normalt vara avklarad
inom ett dygn efter avslutat
snöfall och påbörjas vid 7cm
djup snö.
4 Kompletterande snöröjning
ska vara slutförd inom tre
dygn efter avslutat snöfall.
Snöar det oavbrutet kommer
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det naturligtvis att ta längre tid.

kan du

Så
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Växtlighet längs
kommunens vägar och gångbanor

I väntan på snön finns det flera saker fastighetsägare
kan göra för att förbereda inför snöröjningen. Grenar och
växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordonen
vilket innebär att snöröjningen kan hindras helt eller att
den blir sämre utförd. Därför är det viktigt att du som
har buskar eller träd som växer ut över gatumark klipper
dessa. Utanför din tomtgräns ska det vara 3,20 meter fri
höjd över gång- och cykelbana och 4,60 meter fri höjd
över körbana. Tänk också på att snö och is får grenarna
att hänga ner mer än vanligt på vintern.
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Tack för att du
respekterar
parkeringsförbud

Respektera gällande parkeringsförbud eftersom en
felparkerad bil kan resultera i
att det inte går att snöröja på
bästa sätt. Din bil kan även
bli insnöad av en plogvall om
den är felparkerad. Vid stora
snömängder kan tillfälliga parkeringsförbud sättas upp för
att möjliggöra snöröjning ända
in till trottoarkanten.
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Så går det till
Snöplogning av vägar och trottoarer

På gator med två gångbanor röjs normalt enbart den
gångbanan med gatubelysning. Det är viktigt att snön får
ligga kvar och inte skottas ut på gångbanan igen för att
inte försvåra framkomligheten. Det här betyder att under
en tid kommer fastighetsinfarter att vara igentäckta av
en plogvall. Maskinens utformning gör att ena sidan
kommer att få en större plogvall än den motsatta sidan.
Tyvärr är det inte praktiskt möjligt att hinna öppna alla
infarter vid ordinarie plogning eftersom det är väldigt
tidskrävande. Har du själv inte möjlighet att skotta undan
plogvallen försöker vi hjälpa till inom tre dagar.

Bortforsling av snö

I den mån det går undviks
borttransport av snö om det
finns tillräckligt med utrymme
för snövallar inom vägområdet
eller på angränsad mark. Idag
har kommunen snötipp vid
Arningevägen/Norrortsleden.

Sandning och annan halkbekämpning

Det finns olika metoder för att bekämpa halka och Täby
kommun följer ständigt utvecklingen med alternativa och
mer miljövänliga halkbekämpningsmedel. Salt kan
orsaka rost- och miljöskador och används därför
sparsamt i kommunen utan att få konsekvenser som
begränsad framkomlighet och minskad trafiksäkerhet.
Idag används exempelvis salt enbart på större
trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar
medan övriga vägnätet halkbekämpas med sand som är
ett mer miljövänligt alternativ.
Halkbekämpningen utförs med tyngdpunkt på gångtrafiken och på vägar med kollektivtrafik och startar
omgående efter snöröjningen eller vid halka. På större
trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar sker
halkbekämpningen även förebyggande vid risk för frosthalka.
Genom att ständigt följa och övervaka väderprognoser
får vi bättre och säkrare prognoser när det är rätt tillfälle
att halkbekämpa. För att effektivisera vårt arbete finns
det även på ett antal platser i kommunen utplacerade
sandhögar och sandfickor där kommunen lagrar sand
som hämtas vid behov.
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Sandsopning

Felanmälan

Fastighetsägare brukar passa på att sopa ut en mindre
mängd sand från sina egna tomter. Så länge detta sker
innan vi har varit i området är det acceptabelt. Har vi
redan varit på plats i området har du som fastighetsägare skyldighet att själv ta hand om sanden. Tänk på att
schemat enbart avser när vi förväntas vara klara i området. Det här betyder att vi kan komma till ditt område tidigare än vad som står i schemat. Sand på förgårdsmark
och i diken innefattas inte av sandsopningen.

Använd i första hand Täby
kommuns felanmälan-app.
Appen finns tillgänglig i plattformarna Android och Iphone
och kan laddas ner kostnadsfritt från App Store och Google
Play när du söker på
”Felanmälan Täby kommun”.

Ett säkert vårtecken är att sanden sopas bort från vägarna. I normala fall påbörjas sandsopningen vecka 15.
Målsättningen är att all sand ska vara borta vecka 20.
Gång- och cykelvägar prioriteras, därefter sker sandsopningen enligt ett rullande schema år från år mellan
områdena. Aktuellt schema finns på Täby kommuns
hemsida under våren. Arbetet med sandsopningen
påbörjas så snart vädret och temperaturen tillåter. Om
väderprognosen visar att det troligtvis kommer mer snö
eller halka senareläggs arbetet.

För att underlätta sandsopningen är det bra att flytta
undan bilar, ställa bort soptunnor och beskära växtlighet
som sticker ut för mycket.

Vi tar gärna emot dina synpunkter och felanmälningar.
Under de första 24 timmarna
efter ett snöfall är kommunens
snöröjningsorganisation hårt
belastad så om du har möjlighet att avvakta ett dygn med
felanmälningar och synpunkter som inte är akuta så är vi
tacksamma.

Kontaktuppgifter Peab
måndag-fredag 07.00-16.00,
(lunchstängt 11.30-12.30)
Telefon: 08-619 40 53.
Täby kommun
Driftenheten
Telefon: 08- 55 55 90 00.
E-post: drift@taby.se

För brådskande ärenden efter kontorstid
Telefon: 08-768 03 12
(”Kommunjouren,
brandförsvaret”).
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