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Snö och is – ett möjligt årligt problem även för Stockholm
Detta skrivs 2012-12-16. Stockholm är täckt av ett kraftigt snötäcke och mer snö väntas
under kommande dagar. Det finns de som talar om katastrof.
Stadens snöröjning har lyckats klara de stora gatorna förhållandevis väl, även om det på
många håll finns stora snömängder i högar och stränger i vänta på borttransport. Mindre
trafikerade gator har fortfarande stora problem.
Staden har däremot inte klarat trottoarerna, även om det finns stora skillnader mellan
olika områ-den. Sämst tycks det vara i Gamla Stan med sina många gågator och i områden utanför stenstaden såsom Enskede.
Överallt diskuteras situationen och många invånare är arga. Handikappade människor
och föräldrar med barnvagn har det särskilt svårt.

Men vad gör man i Stadshuset?
Tystnaden därifrån är öronbedövande!
Några konstruktiva idéer inför framtiden (det finns alltid risk för stora snömängder)
•

Offentliggör den plan, enligt vilken snöröjning skall utföras. Där bör framgå vilken angelägenhetsgrad, som gäller för områden, stora resp mindre gator, trottoarer och parker. Ange i planen även aktuella snötippningsområden

•

Inled ett samarbete med SMHI, så att staden får tidigast möjliga information om
snöoväder.

•

Skapa förutsättningar för Stadshuset att utlysa olika grader av vädervarningar,
där Grad 3 skall vara liktydigt med katastrof. Information om när Grad 3 skall tilllämpas, skall spridas via TV, radio och Internet.

•

Inför en ledningsgrupp med särskilda befogenheter, som insätts under en Grupp
3 situation. Ordförande i gruppen är lämpligen Gatuborgarrådet. Gruppen, som
hålls samlad under hela Grad 3, leder hela snöröjningsarbetet och har ansvar
för fortlöpande veckovis rapportering till allmänheten. Rapporteringen skall grafiskt beskriva olika områdens situation och omfatta vad som genomförts under
senaste vecka, hur många snöröjningsfordon, som varit i arbete och hur många
timmar de sysselsatts. Ledningsgruppen skall ha ansvar även för samverkan med
stadsdelsnämnderna och agera som klagomålsinstans för allmänheten
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•

Under en Grad 3 situation gäller särskilda bestämmelser:
exempelvis gaturenhållning med hög ljudvolym tillåts dygnet runt, gatuparkeringen kan begränsas liksom den tunga lastbilstrafiken, som inte transporterar
snö.

•

Besluta att fastighetsägare har ansvar även för fastighetens trottoar och för den
snö och vatten (förorsakat av elledningar i stuprännor), som förs ut på trottoaren. Inför verksamma sanktioner för dem som bryter mot reglerna.

•

Gatukontoret skall fortsatt ha ansvar för upphandling av entreprenörer för snöröjning. Men kravspecar måste ses över årligen, så att ytor för fotgängare får lika
bra snöröjningsmaskiner som ytor för fordon. Undersök om tiden för anbudsinlämning kan tidigareläggas.

•

Inför ett system med övervakning av entreprenörers arbete med hjälp av kommundels-nämnderna.

•

Skapa en möjlighet för allmänheten att mot ersättning medverka i Snösvängen,
snö- och isröjning av trottoarer. Inför ett telefonnummer, som tar emot anmälningar. Skaffa i varje stadsdel ett lager av snöskyfflar och ishackor. Utse ledare i
varje stadsdel för denna verk-samhet.

