
    INSTRUKS FOR VINTERVEDLIKEHOLD TJELDSUND KOMMUNE 

6.1 GENERELT 

Veger og områder som inngår i de arbeider som denne instruksen omfatter, skal sikre god 
framkommelig for alle trafikanter. 
Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig veggrep. 
Det forutsettes at kjøretøy er normalt utstyrt for vinterkjøring. 
6.2 VINTERVEDLIKEHOLD 

a) Tilbyderen plikter å gjøre seg godt kjent med roden før sesongens begynnelse. Det skal 
iakttas spesielle forhold som innretninger som kan skades, snuplasser som skal ryddes 
osv. Dersom det foreligger spesielle forhold som Tilbyder ønsker å påpeke, skal dette 
meddeles Skånland kommune innen l. oktober foran hver sesong. 

b) Brøyting skal utføres så ofte som nødvendig for å oppfylle de krav som er satt. 

c) Maksimum snømengde skal ikke overstige 10 cm. 

d) Det tillates ikke snø/issåle tykkere enn 6 cm. 

e) Vegbanene skal ryddes i full bredde, herunder også vegkryss og møteplasser. Utbrøyting 
og rydding av møteplasser, busslommer, parkeringsplasser, vegkryss og lignende skal 
skje parallelt med brøyting av selve vegbanen. Det er Tilbyders ansvar å sørge for at 
siktforholdene i kryss er tilfredsstillende. Parkeringsplasser, offentlige plasser og 
lignende må være ryddet før disse normalt tas i bruk, klokken 07.00. 

t) Hvis det, grunnet mildvær eller av andre årsaker, er vanskelig å utføre brøyting, rydding og 
annet vintervedlikehold med det utstyrt Tilbyderen har i henhold til retningslinjene, 
plikter Tilbyderen å skaffe nødvendig utstyr til veie. 

g) Skånland kommune ved driftsenhet for tekniske tjenester skal uten opphold varsles ved 
vigskader eller andre forhold som kan være til fare for vegtrafikken. 

h) Snømåking, isrydding, rydding av snøkanter, høvling av vegbanen eller lignende, inngår 
dette kontraktarbeidet. Tilbyder er ansvarlig for å sørge for at brøytekanter brøytes ut 
før snøsmeltingen starter på senvinter/våren. 

i) Tilbyderen skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. 
Det må unngås at møtende kjøretøyer får tildekket frontruter med snøføyk fra 
brøyteutstyret. Det må vises aktsomhet ved passering av gående og syklende m.v. slik at 
ingen påføres skade. Det må vises aktsomhet når det gjelder eiendommer og 
installasjoner langs vegen. Dersom det påføres skader på eiendommer eller 
installasjoner langs vegen, påhviler det Tilbyderen å rette opp skadene uten ugrunnet 
opphold. Det påhviler Tilbyderen å bevise at skadene ikke kan tilbakeføres til brøytingen, 
dersom han mener at dette er tilfelle. Tilbyderen er selv ansvarlig for at de nødvendige 
forsikringer er tegnet. 

j) Ved passering av bruer må det iakttas at snøkantene ikke presses så hardt mot 
rekkverkene at disse blir skadet. Det må ikke gjøres skade på vegrekkverk, gjerder, 
trafikkskilt m.v. Det påhviler Tilbyderen å påvise at skadene ikke skyldes brøytingen, 
dersom han mener at dette ikke er tilfelle. Skader skal erstattes av Tilbyderen uten 
ugrunnet opphold. Tilbyderen er selv ansvarlig for at de nødvendige forsikringene er 
tegnet. 

k) Kjøring på venstre side av vegen må ikke foregå med mindre det er sørget for en effektiv 
sperring av vegen for alminnelig ferdsel. 

l) Vegtrafikklovens § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes. Overtredelse av denne 
bestemmelsen stiller føreren i samme strafferettslige stilling som enhver annen 
trafikant. 

m) Tilbyderen plikter å holde mobiltelefon, og ellers ordne seg slik at han har adgang til og 
kan varsles over telefon gjennom hele beredskapsperioden. Alle kostnader forbundet 
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med anskaffelser og bruk av telefon er Tilbyderens ansvar. Telefonnummer må oppgis til  
Tjeldsund kommune. 

n) Tilbyderen skal holde alt av nødvendig plog- eller fresmateriell. Annet materiell som er 
nødvendig, plikter han å leie/anskaffe for egen regning, 

o) Ved kommunale bygg tillates ikke brøytekavler lagt foran inngangsdører og 
rømningsveier. 

p) Alle veger og områder i boligfelt og ved kommunale bygg skal det brukes freseutstyr med 
tannet skjær unntatt etter særskilt avtale med Tjeldsund kommune. 

6.3 BORTKJØRING AVSNØ 
Særskilt bort kjøring av snø utover det som normal snørydding medfører, skal skje etter 
nærmere avtale med kommunen utfra gitte timepriser for mannskap maskiner. Dette gjelder 
for eksempel ekstraordinær rydding av lagringsplasser etc. som følge av langvarig og mye 
snøfall. 

6.4 STRØING 

Strøing  av strøsand inngår som en del av kontraktarbeidene, og skal gjennomføres av tilbyder 
når dette er påkrevd for å oppfylle det generelle kravet til standard for framkommelighet 
Tilbyder er selv ansvarlig for den overvåkningen som er nødvendig for å til enhver tid sikre  
framkommelighet 

Oppsetting av veistikker utføres av Tjeldsund Kommune 
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