
När kommer plogbilen i Västerbottens län?

Hur lång tid det tar för plogbilen 
att komma till din väg beror på hur 
trafikerad vägen är. På kartan ser 
du när vägarna plogas.

Följande gäller under normala vinterväderförhållanden:

Klass 1

Klass 2

Klass 3

När det fallit 1 cm snö, har plogbilen 2 timmar på 
sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska 
vägen vara snö- och isfri inom 2 timmar. Halkbe-
kämpas normalt med salt.

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 3 
timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat 
snöa ska vägen vara snö- och isfri inom 3 timmar. 
Halkbekämpas normalt med salt.

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 4 
timmar på sig att ploga sträckan. 4 timmar efter 
avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och 
isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså  
förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Klass 4

Klass 5

När det kommit 2 cm snö, har plogbilen normalt  
5 timmar på sig att ploga sträckan. 5 timmar efter 
avslutat snöfall får det ligga högst 2 cm snö på 
vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

När det kommit 3 cm snö, har plogbilen normalt  
6 timmar på sig att ploga sträckan. 6 timmar efter 
avslutat snöfall får det ligga högst 3 cm snö på 
vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

»       På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som 
       anges som normaltider ovan.

»       Om temperaturen understiger sex minusgrader  
       accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas  
       på vissa vägar också efter halkbekämpning.

Väg 1067 från Klimpfjäll till  
AC länsgräns Stekenjokk  
båda riktningarna  
(Stekenjokkvägen) hålls  
vinterstängd 15/10-6/6.
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