
 

                     INFORMASJON 

Veisalting, strøing og    

brøyting om vinteren  

 

Har du spørsmål?  

Kontakt servicetorget: Kl. 08.00 -15.30 

Telefon: 63 83 50 00 eller                                

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

 
Ved akutte henvendelser vedrørende vei, 
vann og avløp, ring: 
 
Telefon:        63 83 50 00  (08.00-15.30) 
Vakttelefon:  906 40 894  (15.30-08.00) 
 
Kontraktør for sesongen 2014-2015: 
Arnt Myrvoll AS, vakttelefon:  951 55 943 
 
 
www.veienmin.no 
Meld fra om alt fra hull i veibanen, dårlig 
strøing, manglende gatelys, brøyting eller  
andre driftsrelaterte saker. 
 
 
Se også: www.ralingen.kommune.no, 
www.veienmin.no 
 

 

 

Design og foto: Rælingen kommune, utgitt:  desember 2014 

Vær en oppmerksom bilist!  

En rapport fra Statens vegvesen viser  at 
trøtte bilførere  og glatt vei var begge 
medvirkende årsaker til 33 % av          

møteulykker med dødelig utgang. 

Rus var en medvirkende årsak i ca. 34 % 

av utforkjøringsulykkene med dødelig 

utgang! 

Sjekk at bilen din har: 
 
 mønsterdybde på dekk (minst 3mm) 
 ikke gamle og harde vinterdekk 
 rene og tørre lykteglass 
 gode vindusviskere og spylervæske 

 

Råd  til fotgjengere 

 
Ved snøvær og isete forhold: 
 
 vurdér været om turen er nødvendig 
 bruk riktig fottøy – glatte såler gjør 

turgåing vanskelig 
 unngå skyggelagte fortau – en mild 

vinter tiner ikke frost og is 
 se deg godt om før du krysser en 

vei – bilister trenger lenger tid for å 
stoppe 

Husk ”vi er her for deg”! 

Ha en fin og trygg vinter! 

 

Hilsen  

kommunalteknikk, 

Rælingen kommune 

 
RÆLINGEN KOMMUNE 
Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 
Postboks 100, 2025 Fjerdingby 
Telefon: 63 83 50 00  
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no                                                      
www.ralingen.kommune.no  
www.veienmin.no  

http://www.ralingen.kommune.no
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
http://www.ralingen.kommune.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor salter vi veiene? 

Rælingen kommune salter for å gjøre veiene så tryg-

ge som mulig. Vi salter viktige veier når det er fare 

for is. Vi salter preventivt før snøfall for å unngå å få 

såle i veien. Under vanskelige værforhold jobber vi 

døgnet rundt for å fjerne snø og is - dette for å opp-

rettholde fremkommelighet og sikkerhet på veien. 

Når salter vi? 

Vi salter veier når det forventes at temperaturen   
faller under null grader celsius (i forkant av snø og 
nedbør under null grader) og når veiene er forventet 
å være fuktige. Is vil ikke dannes på en tørr veibane i 
en tørr atmosfære. Værforholdene kan bety at vi må 
salte når som helst. 

Hvordan vet vi når vi skal salte? 

For å effektivisere saltingen bruker Rælingen 

kommune moderne saltemetoder. Værrapporter 

og salttabeller gir føringer for tidspunkt og riktig 

mengde som skal benyttes når salting av vei er 

nødvendig. 

Hvorfor salter vi ikke alle veiene? 

Rælingen kommune salter når det er nødvendig. 

Vi salter ikke grusveier, gangveier, sykkelveier 

eller fortau. Det er plassert 50 strøkasser ved 

bratte og vanskelige  steder. Når været tilsier det, 

bruker vi knupp/singel i stedet for salt, dette for å 

opprettholde et godt veigrep. 

Når brøyter vi og hvem brøyter? 

Vi starter brøyting ved 5 cm snø. Vi har i service-
erklæringen satt som mål at det skal være ferdig 
brøytet innen det er kommet 15 cm snø (krav om 
15 cm kan fravikes ved store snøfall). 
 
For sesongen 2014 - 2015 brøytes de mindre 
veiene i nordre del i kommunen med hjelp av  
firmaet Arnt Myrvoll AS. I søndre del av  
kommunen brøyter vi veiene selv. De større  
kommunale veiene brøytes med egen lastebil.  
De mindre veiene brøyter vi med mindre                
maskiner. Dette kan føre til at tidspunkt vi er   
ferdige med å brøyte kan avvike noe. 
 

 

Du vil se oss i ditt nærmiljø. Vi gjør alt vi kan 
for din fremkommelighet og sikkerhet. 

Serviceerklæring 
 
På nettsidene til Rælingen kommune under 
”Veien min” finner du en serviceerklæring. Her 
finner du informasjon om  tjenester vi leverer 
og hvilke normer vi setter for opprettholdelse  
av en god veistandard.  
 
Serviceerklæringen viser også våre  
forventninger til deg som innbygger, litt om  
lover og krav til trafikksikkerhet og  
fremkommelighet på offentlig vei.  
 
 
 

Ansvar for veier 
 
Rælingen kommune har 65 kilometer  
kommunal vei og gang- og sykkelvei.  Vi har  
ansvar for drift av kommunale veier med til-
hørende gang- og sykkelvei langs fylkesveier. 
 
Statens vegvesen har ansvar for vei- og gang-
veiareal langs riksvei og fylkesvei med fortau. 

 

Private veier regnes ikke som offentlig vei og 
driftes ikke av Rælingen kommune. 

Dette bør du ta hensyn til om vinteren: 

 

◦ Det er viktig at gjerder langs vei tåler belastning 

av snø, og at det ikke henger trær, busker eller  

lignende inn i veiareal. Dette er huseier/gårdeier sitt 

ansvar. Hekker eller lignende som er ømtålig for 

strøing, salting eller brøyting må skjermes av eier. 

 

◦ Hus-/gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet 

(fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jf. veg-

loven §57. Huseier har selv ansvar for å rydde snø 

og strø i egen inn-/utkjørsel etter brøyting/ishøvling 

av offentlig vei jf. vegloven § 43. 

 

◦ Husk å fjerne kjøretøy og tilhengere som er til 

hinder for vedlikehold av veien. Mange boligfelt blir 

ikke brøytet fordi brøytemannskapene må stanse 

ved feilparkerte biler. Brøytebil, brannbil og søppel-

bil trenger minst 3 meter veibredde. Kjøretøy som 

er til hinder kan bli ilagt gebyr og fjernet. 

 
Tilpass kjøringen etter forholdene!  
Selv om vi prøver å hjelpe, er ansvaret 
for sikker kjøring ditt. Ikke anta at en vei 
har blitt saltet. 

Veisalting, strøing og brøyting om vinteren i Rælingen kommune 


