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Kriterier för snöröjning i Linköpings kommun 

 

Linköping är indelad i sju driftområden där varje driftområde upphandlas var 
för sig gällande skötsel. 

Efter avslutat snöfall och när startkriteriet i snödjup är uppnått, har 
entreprenören ett visst antal timmar på sig att färdigställa plogningen. Samma 
sak gäller för halkbekämpning som utförs i direkt anslutning till plogning.  

När plogning och halkbekämpning är utförda har entreprenör ytterligare ett 
visst antal timmar på sig att utföra så kallade efterarbeten exempelvis flytta snö 
från tryckknappen vid övergångsställen. 
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För cykelvägar som sopas och saltas gäller: 
Sopsaltstråk Start kriterium  Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 1 cm 3 tim 

• efterarbeten  24 tim 

För område 1 gäller: 
Centrala staden Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 6 tim 

• efterarbeten  24 tim 

Resecentrum  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 3 tim 

• efterarbeten  24 tim 

Huvudvägnät  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  48 tim 

Lokalvägnät/grusvägnät  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 5 cm 24 tim 

• efterarbeten  72 tim 

Busshållplatser och infofickor  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  24 tim 

Övergångsställe, gång-  
och cykelpassager  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  24 tim 

Gångbanor, gång- och cykelvägar  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  48 tim 
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För område 2, 3, 4, 5, 6 och 7 gäller: 
Huvudvägnät Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  48 tim 

Lokalvägnät  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 7 cm 24 tim 

• efterarbeten  72 tim 

Gator i Brokind Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  72 tim 

Busshållplatser och infofickor  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  24 tim 

Gångbanor, GC-vägar  Start kriterium Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 8 tim 

• efterarbeten  72 tim 

För perronger på pendelstationer i Linghem och Vikingstad gäller: 
Gångbanor, gång- och cykelvägar Start kriterium  Färdigställt efter 

• plogning/halkbekämpning 3 cm 3 tim 

• halkbekämpning * 3 tim 
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