Södermalms
stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Handläggare
Kenneth Kempendahl
Agneta Pernu Olofsson
Mats Christenson
Telefon: 08-508 12 000

Tjänsteutlåtande
Dnr 1598-2013-1.2.1
Sida 1 (3)
2014-09-02

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2014-09-25

Dags för en jämställd sandning av trottoarer.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2013-12-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Gunnar Ågren (V)
om jämställd sandning av trottoarer. I skrivelsen uppges att
sandning av stadsdelsområdets trottoarer uteblev i samband med att
ett oväder drog in över staden den 6 december 2013 och att
sandning inte utfördes förrän den 7 december. Med anledning av
den uteblivna sandningen den 6 december 2013, föreslås att en
utredning görs om ansvaret för trottoarernas underhåll och varför
sandningen uteblev.
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Den fråga som ställs i skrivelsen om vilken/vilka förvaltningar i
staden som bör ansvara för snöröjning och sandning av trottoarer
ligger enligt stadsdelsförvaltningen utanför förvaltningens uppdrag
att utreda.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Skrivelsen
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2013-12-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Gunnar Ågren (V)
om jämställd sandning av trottoarer.
I skrivelsen framförs att medierna den 5 december 2013 larmade om
en klass 3-varning gällande snöstorm. Den 6 december drog
stormen in och trottoarerna var enligt skrivelsen glashala och det
var farligt att ta sig ut under hela eftermiddagen och kvällen. Ingen
sandning uppges ha gjorts förrän den 7 december. I skrivelsen ställs
frågan varför ingen åtgärd gjordes för att garantera
framkomligheten på Södermalms trottoarer trots alla varningar. I
skrivelsen ställs vidare frågan om det inte är dags att snöröjningen
och sandningen av trottoarerna ska återföras till stadsdelsnämnderna
vilket Vänsterpartiet i Södermalms stadsdelsnämnd har föreslagit i
verksamhetsplan för 2013. Med anledning av den uteblivna
sandningen den 6 december 2013, föreslås att en utredning görs om
ansvaret för trottoarernas underhåll och varför sandningen uteblev.
Startkriterier och färdigställandetider för snöröjning och
halkbekämpning på gatumark
Trafikkontoret har ansvaret för vinterväghållning och
barmarksrenhållning på stadens gatumark.
I trafikkontorets entreprenörsavtal för vinterväghållning inom
Södermalms stadsdelsområde klassificeras gator och trottoarer i
olika prioriteringsklasser. Klass 1 gäller huvudgator, klass 2 övriga
bussgator och klass 4 bostadsgator. Huvuddelen av gatorna inom
stadsdelsområdet är bostadsgator.
Vid halkbekämpning råder olika färdigställandetider, efter upptäckt
eller anmälan, beroende på vilken prioritetsklass gatan har.
Huvudgatorna ska vara halkbekämpade inom två timmar,
bussgatorna inom fyra timmar och tio timmar på bostadsgatorna.
Detta gäller både körbanor och gång- och cykelbanorna.
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Startkriterierna för snöröjning är ett snödjup på två centimeter på
gång- och cykelbanor och fyra centimeter på körbanor. På
huvudgatorna ska snöröjningen vara färdigställ inom tre timmar, på
bussgator inom fyra timmar och på bostadsgator inom tio timmar.
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Vid snöröjning/plogning sker halkbekämpning samtidigt som ytorna
plogas.
Redovisning av genomförda halkbekämpningsinsatser
på trottoarerna torsdagen den 6 december 2013
Enligt driftsansvariga på trafikkontoret påbörjades
halkbekämpningen av körbanorna klockan 11.36 den 5 december
2013. Under dagen genomfördes även förebyggande insatser på
utsatta platser som viadukter, trappor och torg.
Den 6 december klockan 19.31 startade nya förebyggande insatser
med halkbekämpning på samtliga gator, gång- och cykelbanor inom
stadsdelsområdet. Vid 23-tiden, i samband med sjunkande
temperatur, lindrigt snöfall samt blåst, uppstod halka.
Klockan 01.00 den 7 december avslutades halkbekämpningen på
huvudgatorna och klockan 03.00 avslutades insatserna på
bussgatorna. Snöröjning och halkbekämpning på bostadsgatorna
avslutades cirka klockan 06.30 den 7 december. Plogpådrag fick
göras i Hammarby Sjöstad av gångbanorna under natten mellan den
6 och 7 december.
Enligt trafikkontorets uppgifter, som bland annat grundar sig på
insatsrapporter från driftsentreprenören, påbörjades alltså
halkbekämpningsinsatserna på trottoarerna den 6 december.
Inför kommande vintersäsong planerar stadsdelsförvaltningen och
trafikkontoret att hålla samordningsmöten om frågor och strategier
kring snöröjning och halkbekämpning. På dessa möten kommer
jämlikhetsperspektivet på snöröjning att beaktas.
Den fråga som ställs i skrivelsen om vilken/vilka förvaltningar i
staden som bör ansvara för snöröjning och sandning av trottoarer
ligger enligt stadsdelsförvaltningen utanför förvaltningens uppdrag
att utreda.
Bilaga
Dags för en jämställd sandning av trottoarer. Skrivelse av Gunnar
Ågren (V).
___________________
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