
Vinterväghållning
i Tyresö

Lämna synpunkt om snöröjning 
Synpunkter, klagomål, förslag eller beröm lämnar du enklast via  
en e-tjänst på kommunens webbplats - tyreso.se/etjanster.

Om ditt avfallskärl inte blivit tömt på grund av vädret
Anmäl det via kommunens webbplats på tyreso.se/etjanster eller kontakta 
Servicecenter. Håll dig gärna uppdaterad om läget via tyreso.se.

Skador på staket, brevlådor och häckar
Har du fått en skada på egendom som står på din tomt, då kan du få  
er sättning. Fyll i en skadeblankett på tyreso.se. Står staket, brevlåda  
eller häck utanför tomtgräns så kan du inte få ersättning om de skadas i  
samband med vinterväghållningen. På kommunens webbkarta tyreso.se/
karta kan du se var din tomtgräns går.

Svårröjda platser
Där det pågår anläggnings- och/eller byggarbeten finns det risk att vi inte 
kan hålla samma standard på vinterväghållningen. Vi ber om överseende 
kring eventuella svårigheter detta kan medföra.
 

MER INFORMATION
tyreso.se/snorojning
twitter.com/tyresogator
servicecenter@tyreso.se
Tel 08-578 291 00
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Så kan du underlätta 
för snöröjningen:
 Efter ymnigt snöfall – skotta 
fram och flytta din bil så att vi 
kommer åt med plogbilarna.
 Tänk på hur du parkerar – en 
felparkerad bil kan resultera i 
att snöröjningen försenas.
 Ställ inte ut dina avfallskärl 
för tidigt. De får heller inte stå 
i vägen för snöröjningsmaski-
nerna på trottoar eller gata. 
Avfallsbilens hydrauliska arm 
når upp till 1,5 meter.
 Beskär träd och buskar 
som hänger ut mot gatan från 
din fastighet så att det är fri 
höjd på 3,2 meter räknat från 
trottoaren och 4,5 meter från 
vägbanan.
 När du skottar bort snö från 
din egen tomt eller uppfart – 
lägg inte snön på gatan eller 
trottoaren.

 Lyssna på radions trafikin-
formation. Se till att både du 
och ditt fordon är utrustat för 
årstiden och vädret. Anpassa 
farten till väglaget, håll avstånd 
till framförvarande bil och 
sakta in tidigt vid övergångs-
ställen. Var ute i god tid! 

Vinterväghållning i Tyresö 

Snöröjning
Vid snöfall börjar vi att ploga när det har fallit 5 centimeter snö eller efter 
beslut av gatuverksamheten. Chaufförerna kör efter en för utbestämd priorite-
ringslista. Framkomligheten för kollektivtrafiken samt på gång- och cykelvägar 
i centrum områdena prioriteras liksom vägar med branta backar.

Halkbekämpning
Saltar gör vi endast på bussgator och på utsatta ställen. Vid temperaturer  
under minus nio grader används inte salt över huvud taget, då det är verk-
ningslöst. I övrig halk bekämpning använder vi bergflis på hela väg nätet. Branta 
backar och korsningar prioriteras. Målet är att höja trafiksäkerheten, inte att 
det blir helt halkfritt.

Vanliga frågor och svar:

Varför är inte trottoaren snöröjd? 
Det finns flera förklaringar, till exempelvis fel-
placerade avfallskärl eller felparkerade bilar. 
Finns det dubbla gångbanor plogar vi endast 
den ena sidan, oftast den sidan där gatubelys-
ningen finns.

Varför har ingen snöröjt på min gata?
Om det snöar intensivt kan det ibland se ut som om ingen snöröjning skett. 
Alla fordon är utrustade med GPS, så vi kan enkelt se var plog bilarna har varit.  
Du kan kontakta Servicecenter 15 timmar efter avslutat snöfall eller om det  
är akut.

Min infart är igenplogad, tar ni bort snövallen? 
Som fastighetsägare får du räkna med att själv skotta bort vallen. Vårt främsta 

Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap. Då står kommunens 
och dess entreprenörers fordon redo att rycka ut. Framkomligheten ska vara  
godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall 
upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning kontinuerligt.

mål är att hålla vägar samt gång- och cykel-
banor fria från snö och halka.

Får kommunen lägga snö på privat mark?
Kommunen lägger endast snö på kommun-
ägd mark och vägmark, eller annat enligt 
avtal.

Vem kan hjälpa mig med snöskottning?
Det finns privata firmor som kan hjälpa dig 
mot betalning. Vissa privata anordnare inom 
hemtjänsten erbjuder också snöskottning 
mot betalning.

Sätter ni ner bladet helt på vägen när 
ni plogar?
Plogarna har fjädrande skär för att förhin-
dra skador på såväl gator som maskiner 
och förare. Fjädringen gör att plogbladen 
inte kommer igenom hårt packad snö och is. 
Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva 
bort sådan snö.

            Sand kan man köpa på de stora  
bygg varuhusen.

Ansvar för vinterväghållningen i Tyresö
Tyresö kommun har hand om snöröjningen 
på de flesta vägar inom kommunen. 
Trafikverket har hand om Gudöbroleden och 
Tyresövägen fram till rondellen vid Bollmora 
allé. 
Stockholms stad har hand om Skrubba malm-
väg samt vägar i Skrubba industriområde.
I vissa områden är det fler aktörer som sköter 
väghållningen, bland annat vid Strandtorget, 
Farmarstigen, Krusboda samt på Alléplan. 

När samtliga resurser är igång 
finns 35 maskiner (traktorer, 
plogbilar, snöslungor, väg-
hyvlar samt sand- och salt-
bilar) ute på våra vägar. En 
snöröjningsinsats kostar cirka 
250 000 kronor per dag.

VISSTE DU ATT:

TIPS!

TIPS!


