Det
snöar
i Borlänge

Det är Borlänge Energi som ansvarar för snöröjning
och sandning av Borlänges gator och cykelbanor.
Vi får ofta frågor om vad som gäller och hur vi
prioriterar gatorna i staden. Här hittar du några av
svaren. Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vem ansvarar för väghållningen?

Borlänge kommun har överlämnat ansvar för drift och underhåll av kommunala gator till oss på Borlänge Energi.
Statliga vägar sköter Trafikverket men även Tunabyggen eller en privat vägförening kan ta hand om vissa gator eller cykelvägar.
Du som är fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet.
Använder vi gångbana som snöupplag så behöver inte du som fastighetsägare skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske
till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Vid gågator ska
sandning ske till en bredd av två meter från fasad.
Skotta inte över problemen på andra

Skotta inte ut snön på gatan för att vi ska ta hand om den igen. Det försvårar framkomligheten i området. Du får inte lägga någon snö från tomten
ute på gatan, det är ditt ansvar som tomtägare att se till att snön flyttas bort
till en lämplig plats på din tomt.
Varför plogar vi på nätterna?

På natten är det mindre trafik ute på vägarna så det underlättar för oss och
våra entreprenörer som vill få undan snön tills du och alla andra borlängebor ska till jobbet och skolan på morgonen.
Hur budgeterar man för snöröjning?

Ett budgetår för Borlänge Energi sträcker sig från januari till december. Vi
har en budget som räcker till 10 ”plogsvängar” under året. Efter sommaren
kan vi oftast konstatera att en stor del av budgeten har förbrukats under
januari, februari och mars. Det kan i värsta fall, ett snöigt år, innebära att
budgeten redan är förbrukad. Självklart plogar vi ändå.
Vi prioriterar cykelbanor

Borlänge Energi sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser men
vi anlitar även entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning. Vi

får ofta frågor om hur vi prioriterar plogning och sandning och hur mycket
snö det ska komma för att vi ska bege oss ut.
Vi prioriterar alltid cykelvägar och centrum. Vi plogar när det kommit
3-5 cm snö. Det samma gäller för våra större vägar och matargator, dessa
saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
Bostadsgator och enskilda vägar plogas vid ett snödjup om minst 5 centimeter.
När plogning sker på samtliga typer av vägar är det i stort sett 50 st snöröjningsmaskiner som är i farten.
När du behöver sand

Borlänge Energi tillhandahåller sand som du kan hämta för att sanda din
del av gångbanan eller gatan. Om du behöver sand i vinter kan du fylla max
två hinkar vid flaket med sandningssand som står uppställt på industriområdet Norra Backa. Du hittar det vid infarten till Sibylla, bakom Biltema.
Naturligtvis får du även använda sanden till din egen infart.

Om du ser snöhögar som skymmer sikten i trafiken
eller uppmärksammar annat som kan vara bra
för oss på Borlänge Energi att veta så är du alltid
välkommen att höra av dig till vår kundservice på
telefon 0243-730 00 eller
epost kund@borlange-energi.se

