BRØYTEINSTRUKS
1. Ved brøyting / rydding av kommunale veier og plasser må det prioriteres
brøyting av gangveier og veier til rutegående og ervervsmessig trafikk, mens
det for plasser henvises til skriv ang. ”krav til tidspunkt for utført brøyting”.
Veier skal være gjennombrøytet senest kl. 08.00. Spesielle frister er angitt i
egen tabell.
Dersom spesielle grunner ikke tilsier det, skal brøyting ikke foregå etter kl.
23.00, unntatt ved legekontoret. Ekstraordinær brøyting skal kun utføres etter
beskjed fra driftsavd. eller teknisk vakt. Ved fare for veistenging skal driftsavd.
eller teknisk vakt varsles, slik at evt. ekstra utstyr kan settes inn.

2. Utløsende faktor for brøyting av kommunale veier og plasser er:
- 10 cm snødybde ved tørr snø.
- 7 cm snødybde ved kram snø.
- Maks snødybde 15 cm tørr snø og 12 cm kram snø.
Brøytestandarden reduseres i helgene.

3. Maskinholder plikter selv å sørge for nødvendige forsikringer, og er selv
ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under utførelsen.

4. Rapport over utført brøyting samt regning i h.h.t. kontrakt, leveres
driftsavd. for attestasjon senest 14 dager etter månedsskifte. Rapporten
skal inneholde tidspunkt for påbegynt og avsluttet brøyting, samt
angivelse av veier og plasser som er brøytet.

5. Sandstrøing skal sikre trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene og
skal utføres etter grunnleggende risikovurdering. Behov vurderes av den
enkelte entreprenør. Om denne ikke besitter utstyr for sandstrøing, må
Åfjord kommune/teknisk vakt varsles for iverksetting av tiltak. Gang og
sykkelveier prioriteres slik at myke trafikkanter til enhver tid foretrekker
å ferdes på fortau og gang- og sykkelvegene fremfor i kjørebanen.
Entreprenør som har utstyr for strøing og skal utføre dette skaffer selv
tilveie godkjent strøsand.

FRISTER
For brøyting av kommunale veier og plasser gjelder følgende krav til tidspunkt for
utført brøyting:
Sted:
Institusjoner:
Helsesenter / legekontor
Vassneset
Nessahaugen
Trygdeboliger Revsnes
Barnehager / Skoler:
Åset skole (parkeringsplass)
By skole
Sørdalen skole
Stoksund skole (parkeringsplass)
Heggli barnehage
Maribo barnehage
Gang- og sykkelveier:
Langs fylkesveier
Øvrige gang- og sykkelveier
Veier:
Samleveier og boligfeltveier
Adkomst teknisk anlegg:
Grunnvannsanlegg, renseanlegg,
pumpestasjoner:
Øvrige plasser:
Åfjord kirke
Stokksund kirke
Driftsbygget
Momyra
Austdalen
Hutjønna

Brøytet innen:

Snømengde
tørr snø:

Snømengde
kram snø:

10 cm

7 cm

10 cm

7 cm

08.00
08.00

10 cm
10 cm

7 cm
7 cm

08.00

10 cm

7 cm

Holdes åpne

hele vinteren eller

06.30
07.00
07.00
07.30
07.30
07.30
07.30
07.30
07.30
07.30

06.30
Etter behov
07.15
Etter behov
Etter behov
Etter behov

10 cm

etter avtale

7 cm

Plasser på Momyra og Austdalen brøytes når utfarten til skiterreng starter.
Plass på Hutjønna brøytes når lysløype kjøres opp.
Adkomstvei til Stokksund kirke holdes generelt åpen, men det legges spesielt vekt på
at adkomst og hele parkeringsplass skal være brøytet før arrangement i kirken.

