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Riktlinjer vinterberedskapen
2021/2022
Riktlinjens syfte är att kommunen ska ha en god framkomlighet och en god trafiksäkerhet för alla
typer av trafikanter.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Mål för snöröjningen
Är att upprätthålla god framkomlighet på kommunens gator/vägar/gcvägar, gångbanor och torg.
Gata-Parkavdelningen har att sköta cirka 125 km lokalgator, cirka 17 km
huvudgator enbart i Hallsberg samt cirka 40 km gång- och cykelvägar.
Generellt skall snöröjning påbörjas då snödjupet är 5 cm på huvudgator
och gc-vägar. Starten sker på huvudgator och gc-vägar i de centrala delarna
av tätorterna. En speciell karta finns för vilka delar som skall prioriteras
först.
På övriga gator, vägar och parkeringsplatser påbörjas plogningar vid 10 cm
snödjup. Parkeringsplatser plogas sent på kvällen eller tidigt på morgonen,
när det är som minst med parkerade bilar.
Beroende på hur väderleksförhållanden är och skall bli kan arbetsledaren
frångå ovanstående riktlinjer.

2 Mål för halkbekämpningen
Är att halkbekämpa kommunens gator/vägar/gc-vägar, gångbanor, trappor
och torg vid alla typer av halka så att god framkomlighet och god
trafiksäkerhet råder för alla trafikanter. Gång- och cykeltrafikanter skall
prioriteras först. Sand- och saltgivan skall kontrolleras noga så att vi inte i
onödan lägger ut för stor mängd.

3 Sandning
Sandning sker i huvudsak med bergkross, 2-4 mm eller 4-8 mm. Sandning
skall ske vid behov enligt arbetsledarens beslut.

4 Saltning
Saltning sker vid is- och frosthalka, på utsatta platser, efter arbetsledarens
beslut. Saltning utföres om väderleken så kräver.

5 Snödagboken
En speciell snödagbok finns på Hallsbergs kommuns hemsida där ansvarig
jourarbetsledare skall lägga ut speciell information rörande
vinterväghållning. Medborgarna skall där kunna läsa om gjorda insatser och
kommande planerade åtgärder.
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6 Instruktion för arbetsledaren
Kontrollera väglaget på utsatta platser i Hallsberg.

Utsatta platser
Kvarngatan (avloppsreningsverket)
Vadsbron
Tisarvägen/Sågarbacken
Långängsvägen (förskolan Kompassen)
Torgbacken
Vibytorpsvägen (från kyrkan till Idrottsvägen)
Samzeliiviadukten
Samzelligatan (från Esplanaden till Hardemovägen)
Esplanaden
Torngatan
Bäckatorpsgatan

Kontrollera vid snödrev.
Östra Storgatan (mellan Kvarngatan och Pålsbodavägen)
Tisarvägen
Vibytorpsvägen
Samzeliigatan
Hardemovägen
Ralavägen

Parkeringsplatser
COOP (Konsum)
Cityhusets parkering
Stortorget
Kommunhuset
Resecentrum
Nytorget

Trappor
Edsbacken
Kapellgatan
Stortorget
V Storgatan 33-35
Vretstorp (till tunnel)
Pålsboda ( S Storgatan-Nygatan)
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Broar/trummor över Rösättersbäcken
Kapellgatan
Hotell Stinsen
Cityhuset

Tunnel
Östansjö (Hallsbergsvägen till Laggartorpsgatan)

7 Utförare
Hallsberg
I Hallsbergs tätort plogar och sandar kommunens egna fordon och
maskiner på kommunens gator och vägar. Kommunens fastigheter snö- och
halkbekämpas av entreprenören Maskinentreprenader i Sverige AB enligt
gällande fastighetslista. Resecentrum, bussangöringsplatsen vid Storgatan
röjs samtidigt som stationsområdet av entreprenören HEAB.

Övriga tätorter
Pålsboda

LIP AB, Pålsboda (plogning och sandning)

Sköllersta

Daniel Spiik (plogning och sandning)

Hjortkvarn

Filip Sundevall (plogning och sandning)

Vretstorp

LIP AB (plogning och sandning)

Östansjö

LIP AB (plogning och sandning)

Entreprenörerna bedömer själva när de skall ploga/sanda enligt dessa
direktiv. Entreprenören ska rapportera in när åtgärder utförs enligt bifogad
instruktion via SMS till beredskapstelefonen. Beredskapsarbetsledare skall
notera detta i dagbok.
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8 Information
En gång per år inför kommande vintersäsong samlas berörd personal vid
Hallsbergs kommun tillsammans med entreprenörerna till en gemensam
utvärdering och genomgång av förändringar som gjorts det senaste året
inom varje tätort. Teknisk chef kallar till mötet.
Dessutom skall en information ske till kommunens egen personal om varje
maskin och dess redskap samt montering. Provkörning skall även utföras
för att berörd personal ska få uppdatera sig på maskinerna. Många i
personalen kör endast dessa maskiner under de veckor man har beredskap.

9 Egen personal
Totalt antal personal på gata- parkavdelningen är 18 st. Av dessa ingår 16 st
i beredskapsstyrkan. (4 grupper med 4 personer i varje grupp).

10

Arbetsledning

Arbetsledaren på gata-parkavdelningen leder arbetet under ordinarie
arbetstid (07.00 – 16.00) och övrig tid av beredskapsarbetsledare enligt
schema.

11

Fordon och maskiner

Lastbilar 2 st (1 Scania, 1 Volvo)
Traktorer 3 st (Valtra, Valtra & Fendt)
Lastmaskin 1 st (BM Volvo L70)
Redskapsbärare 1 st (Lundbergare)
Kombimaskin 1 st (Hako) Lastmaskin BM Volvo L60, finns tillgänglig under
vissa tider då vi hyr den från Sydnärkes kommunalförbund utan förare.

12

Reparationsverkstad

Fordons- och maskinreparationsverkstad finns vid gatukontoret

13

Personal

Ansvariga mekaniker ingår i beredskapsstyrkan och kan vid behov reparera
skadad utrustning.
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Plogar

Plogar som finns att tillgå är diagonalplogar på Lastbilarna och vikplogar till
traktorer, lastmaskin, redskapsbärare och kombimaskinen.

15

Sand/saltspridare

Sandbuggy finns till en lastbil.
Spridarskopor till lastmaskinen och redskapsbäraren.
Spridaraggregat bakmonterat till 1 traktor.
Salt sprids i första hand med spridarskopan på Lastmaskinen och vid
extrem halka även med sandbuggyn på Lastbilen.

16

Bortforsling av snö

Snöupplastning sker när snön inte får plats längre. Platser där lastning skall
ske avgörs från fall till fall.

17

Snötippar

Snötippar finns i Hallsberg på följande platser
Hässleberg (gräsytan söder om dagvattendammen)
Reningsverket (Ej permanent, test)
Blomvägen (gräsyta norr om bäcken mot Slåttervägen), skall endast
användas i nödfall!

18

Övriga entreprenörer

Vid svåra väderförhållanden kan andra entreprenörer med andra maskiner
inhyras.
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