
Oversikt brøyting Storholmen Drift 

Hva skal brøytes 
• Total lengde veg: 1135 meter 
• Total mengde parkering hele vintersesong: 2300 m^2 
• Ekstra brøyting påske: 750 m^2 

Detaljert fortegnelse over brøyting veger 
• Veg f_SV6 fra riksveg 72 inntil parkering f_SPP4: Lengde 147 m 
• f_SV3 fra riksvei 72 ned til avstikker f_SV5: Lengde 190  
• Veg stubb f_SV5: Lengde 18 m 
• f_SV3 fra avstikker f_SV5 inntil avkjøring f_SV7: Lengde 125 m 
• f_SV3 fra avkjøring f_SV7 til parkeringsplass f_SPP2: 355 m 
• f_SV8 fra parkering f_SPP2 til parkering f_SPP9: Lengde 210m 

Detaljert fortegnelse over brøyting parkering 
• Parkering f_SPP4: Estimert 300 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP10: Estimert 100 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP1 øvre del: Estimert 200 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP1 nedre del (Brøytes kun i påska): Estimert 750 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP8: Estimert 190 m^2 
• Parkering langs veg f_SV3: 100 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP2 og f_SPP3: Estimert 1250 m^2 
• Parkeringsplass f_SPP9: Estimert 380 m^2 

Når skal det brøytes: 
• Veier og parkeringsplasser skal være brøytet til fredager kl 16:00 
• Veien skal være kjørbar med vanlig bil hele helgen frem til og med 18:00 på søndager 
• Det forventes ikke brøyting på snødybder opptil 10 cm 
• Fra 26. desember til 01. januar skal det brøytes hver dag ved behov. Veien skal være brøytet 

til kl 16 på den 26.12 og frem til og med kl 18 på den 01.01 
• I vinterferieuka skal det være brøytet hver dag ved behov 
• Fra onsdag før skjærtorsdag til og med 2. påskedag brøytes det alle dager ved behov.  Vei og 

parkering skal være brøytet til kl 16 på onsdag før skjærtorsdag. På 2. påskedag skal det være 
brøytet frem til kl 18 

Annet: 
• Det er ønskelig at brøyter skal kunne ha utstyr for strøing ved behov. 

 



Kart 

 



 



 


