
 

NT/KABO/VERSJON 15.10.19  SIDE 4 AV 5 

Vedlegg 2: Instruks brøyting og strøing 2 sider. Side 1 brøyting:  

 
INSTRUKS FOR BRØYTING 

 
1. Brøyting skal utføres på en måte som godkjennes av oppdragsgiver, Hattfjelldal kommune, i 

hht kontrakt og instruks.Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres, 
skal Hattfjelldal Kommune v/NT.avd. kontaktes tlf. 75184800. Det samme gjelder dersom 
det oppstår kontraktsmessige uenigheter eller usikkerheter. 

 
2. Brøyting skal omfatte all snørydding isesongen på vedkomne rode/strekning. Dette 

innbefatter brøyting av selve vegen samt møteplasser, avkjørsler/kryss og 
snuplasser for brøytemateriell og andre (renovasjon og lignende). Vegen skal ryddes ifull 
bredde. Det skal være gjennombrøytet før kl. 06:30 om morgenen dersom det er kommet 
over 10 cm lette snø om natten, og/eller når det er kommet 5 cm våt snø som gir svært 
vanskelige kjøreforhold.Tilsvarende gjelder når regn kommer på snø og danner sørpe. 

 
3. Når snø/issåle får spor dypere enn 7 cm, skal sålen høvles/skrapes. 

Brøyteentreprenøren er ansvarlig for at dette gjøres. 
 

4. Brøyteentreprenøren må sørge for å ha egnet snøryddingsmateriell disponibelt. 
 

5. Det er brøyteentreprenørens ansvar å sørge for at vegen er åpen for trafikk til enhver tid, 
men kommunen kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkinger i driften. 

 
6. Brøyteentreprenøren skal i nødvendig grad vise hensyn til annen trafikk og til vegens 

naboer. Det skal unngås at møtende trafikk mister sin sikt ved å få tildekket frontrute med 
snøføyke fra brøytemateriell. Ved skade på eiendomsverdier langs vegen, skal disse 
erstattes. 

 
7. Entreprenøren er ansvarlig for at en ved passering av faste monteringer som bruer, 

rekkverk, veivisere, varselskilt, gjerder m.v., må vise særlig aktsomhet. Entreprenøren er 
erstatningspliktig for skader på slike innretninger under brøyting. Skader meldes 
tilkommunen umiddelbart etter registrering og egen utbedring av skaden må utføres 
isamarbeid med kommunen innen utgangen av mai måned samme sesong. Aktsomhet må 
utvises ved passering av overganger og andre nærliggende veger slik at snø og is ikke 
kastes på trafikkanter og kjøretøy på 
tilliggende veg. 

 
8. Det vises til forskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkreglene):Når det er nødvendig 

eller tilvesentlig lette i tjenesten,eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt 
ieller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av fører av kjøretøy som nyttes 
tilvegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets kontrolltjeneste 
eller offentlig parkeringskontrolltjeneste. Likevel skal slik fører alltid overholde reglene 
ivegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). 

 

9. Under all snørydding, skal kjøretøyet som nyttes,varsle med blinkende gult lys, jfr . 

forskrift om kjørende og gående trafikk § 14 nr.3-2. 
 

10. Vegtrafikklovens §3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes jfr. punkt 7 i instruksen. 
Overtredelse av denne bestemmelsen stiller fører isamme strafferettslig stilling som enhver 
annen trafikkant. 

 
11. Det skal skrives kontrakt mellom partene. 

 
 
 



 

NT/KABO/VERSJON 15.10.19  SIDE 5 AV 5 

Vedlegg 2 fortsatt: Instruks brøyting og strøing 2 sider. Side 2 strøing: 
 

INSTRUKS FOR SANDSTRØING 
 

1. Strøing skal utføres på en måte som godkjennes av oppdragsgiver, Hattfjelldal kommune, 
i hht kontrakt og instruks.Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal 
utføres, skal Hattfjelldal Kommune v/NT.avd. kontaktes tlf. 75184800. Det samme gjelder 
dersom det oppstår kontraktsmessige uenigheter eller usikkerheter. 

 
2. Strøing skal omfatte all strøing i sesongen på vedkomne rode/strekning. Dette 

innbefatter strøing av stigninger, svinger på vegen samt møteplasser, 
avkjørsler/kryss og snuplasser som er ujevne. Det skal være strødd før kl. 07:00 om 
morgenen. Det skal strøes så snart forholdene tilsier dette. 

 
3. Kontraktøren må sørge for å ha egnet utstyr disponibelt. 

 
4. Kontraktøren skal vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. 

Ved skade på eiendomsverdier langs vegen, skal disse erstattes. 
 

5. Det vises tilforskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkreglene): Når det er 
nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det 
som er fastsatt ieller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av fører av kjøretøy 
som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets 
kontrolltjeneste eller offentlig parkeringskontrolltjeneste. Likevel skal slik fører alltid 
overholde reglene i vegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). 

 
6. Under all snørydding, skal kjøretøyet som nyttes, varsle med blinkende gult lys, jfr . 

forskrift om kjørende og gående trafikk § 14 nr. 3-2. 
 

7. Vegtrafikklovens § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes jfr. punkt 7 i instruksen. 
Overtredelse av denne bestemmelsen stiller fører i samme strafferettslig stilling som 
enhver annen trafikkant. 

 
8. Det skal skrives kontrakt mellom partene. 

 
 
 
 


