
Så möter vi vintern
Information om snöröjning och  
halkbekämpning i kommunen



Snöröjning och halkbekämpning är 
en viktig service i kommunen för 
framkomliga och trafiksäkra vägar.

I denna folder hittar du mer 
information om vad kommunen 
gör och vad du som invånare kan 
hjälpa till med.

Spara informationen  
– den är bra att ha i vinter



Snöplogning – så här  
är turordningen
När snödjupet har blivit 5–8 centimeter 
börjar vi ploga. Plogning och sandning 
ska vid ett normalt snöfall vara klart 
senast 14 timmar efter att arbetet har 
påbörjats. Inom 4 timmar ska bussvägar, 
prioriterade gång- och cykelvägar, de 
flesta i anslutning till förskola eller skola, 
vara plogade. Därefter röjer vi övriga 
gator. Vid kraftiga och långvariga snöfall 
kan snöröjningen ta längre tid.

Halkbekämpning börjar  
på de stora vägarna
Större vägar med mycket trafik samt 
alla bussvägar halkbekämpas med 
salt. Övriga vägar och de flesta gång- 
och cykelvägar halkbekämpas med 
en blandning av saltblandat sand 
och stenflis. Plogning och sandning 
sker oftast vid olika tillfällen. Mellan 
plogningarna sker punktinsatser  
i branta backar och i gatukorsningar.

Målet för all plogning och halk-

Vilka mål har vi?



Så kan du hjälpa oss!

Skotta undan din snövall
Tänk på att inte skotta ut snö från garage-
infarter, gårdsplaner eller liknande så att 
snön hamnar på gator eller gångbanor. 
Som fastighetsägare får du själv skotta 
undan snövallen framför din egen infart 
och hålla området vid brevlåda och 
sopkärl fria från snö.

Flytta bilen och ställ inte 
sopkärl i vägen vid plogning
Står din bil på en gata som behöver 
plogas måste du flytta den för att inte 
riskera avgift för fordonsflytt och 
felparkeringsavgift.

bekämpning är att alla vägar, gång-  
och cykelbanor ska bli trafiksäkra och 
framkomliga men vi kan inte garantera 
att alla gator och vägar blir halkfria.

Har du frågor om Huddingevägen, 
Storängsleden och Glömstavägen vänd 
dig till Trafikverket (trafikverket.se) som 
ansvarar för dessa vägar.

Sopsaltning för ökad 
framkomlighet
Fyra olika gång- och cykelstråk sopsaltas 

Detsamma gäller sopkärl som måste 
flyttas för att inte stå i vägen för plogbilen. 
Sopbilens hydrauliska arm når upp till 
1,5 meter.

Ingen ersättning utanför 
tomtgräns
Du som har din brevlåda, mur, häck 
och staket utanför tomtgränsen kan inte 
räkna med ersättning om de skadas vid 
snöröjning.

i vinter för att öka framkomligheten 
och säkerheten för gångtrafikanter och 
vintercyklister. En maskin sopar bort snö 
och is och lägger samtidigt ut salt som 
håller gång- och cykelvägen halkfri. Läs 
mer på huddinge.se/saltsopning.

Svårröjda platser
Där det sker byggnadsarbeten under vintern 
kan vi inte hålla samma standard på snö-
röjningen. Vi ber om förståelse för detta.

http://trafikverket.se
http://huddinge.se/saltsopning


Här kan du hämta sand
Du kan hämta sand för privat bruk på 
ett antal platser i kommunen. Platserna 
hittar du på huddinge.se/sand.

Vill du anmäla problem eller 
få aktuell information?
Tag kontakt med kommunens service-
center på 08-535 300 00 eller vänd dig  
till servicecenters frågeforum:  
huddinge.se/kontakt

Du kan även felanmäla via vår 
felanmälningsapp eller på vår webb: 
huddinge.se/felanmalan

För övriga frågor och mer information: 
huddinge.se/vintervag

http://huddinge.se/sand
http://huddinge.se/kontakt
http://huddinge.se/felanmalan 
http://huddinge.se/vintervag


Adress
Sjödalstorget 13
141 47 Huddinge

Huddinge kommun
Servicecenter
huddinge.se

http://huddinge.se

