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Till Uppsala kommun                                                          20120426 

Kontoret för samhällsutveckling 

753 75 Uppsala 

Att: Patrik Andersson 
 

c/c Jan-Olof Hasselborn 
 

Ärende: Vinterväghållning i Sunnersta 
 

Styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening har noterat ett stort missnöje från våra medlemmar 

över uteblivna och felaktiga insatser gällande vinterväghållningen i Sunnersta de senaste 

vintrarna. Vi har därför gått ut med en enkät med anledning av alla klagomål för att reda ut 

problemen och kunna sammanfatta vad som hänt. Vi har fått in synpunkter/observationer från 

nästan 30 personer. 

Vi har också granskat upphandlingsavtalet för perioden; hösten 2008 - våren 2013 och därtill 

hörande regelverk. Vi konstaterar att: 

 

 Snöröjning på genomfartsgator där busstrafik förekommer har skötts enligt 

föreskriven tidsplan. 

 Vinterväghållning av gång- och cykelvägar uppvisar brister. Detta har t ex ej 

utförts på cykelbanorna på båda sidor om Rosenvägen vid avsmalningen vid 

Entitparken. Ej heller mellan Coop och busshållplatsen vid Dag Hammarskölds väg, 

från  Järpvägen/Ekolnvägen ut mot Dag Hammarskölds väg samt Tornugglevägen mot 

korsningen Granebergsvägen/Dag Hammarskölds väg samt Trastvägens förlängning 

(mellan Tornugglevägen 21 och 23) upp mot Dag Hammarskölds väg.   

 Isrivning ska ske på körbanor vid behov. Detta har inte utförts i den omfattning 

som skulle ha behövts. Medlemmar har observerat att snöplogen ofta haft bladet ställt 

så att det inte skrapar ända ner, varvid snöröjningen ej blivit effektiv. 

 Halkbekämpning (sandning) skall utföras på alla gator vid halka, detta har inte skett 

på tillfredsställande sätt på många vägar i Sunnersta, ett stort antal enkätsvar har 

handlat just om detta. Det har tidvis varit näst intill omöjligt att ens gå på dessa vägar 

utan stor risk för att halka omkull. Vi har uppgift om minst en olycka där detta spelat 

in. Vi är medvetna om att sand kan spolas bort av regn vid blidväder, detta har dock 

långtifrån alltid varit fallet. Många i området har fått den uppfattningen att sandning ej 

utförs utifrån behovet - utan slumpmässigt.  

 Snöhögar. Kommunen har rätt att ploga upp snön på ena sidans trottoarer samt att 

lägga snöhögar på kommunens egen mark. Tyvärr har snöhögarna blivit höga och 

skymmande samt legat kvar alltför länge, t ex  i korsningen Sunnerstavägen/Dag 

Hammarskölds väg, korsningen Talgoxvägen/Långvägen, vid nedfarten till 

Granebergsvägen 18A-C. Vi har uppgift om minst en olycka där detta spelat in. Vid 

snösmältning har snöhögarna bidragit till att trottoarer och vägbanor i närheten fått 

hala isskorpor. Smältvatten från olämpligt placerade snöhögar, med återfrysning 

ibland, har ställt till det, bl.a på Sunnersta 170:3.  
 

Konkreta exempel och fotodokumentation över åtskilliga brister kan ställas till Ert förfogande 

om Ni så önskar. 
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Kommentarer och förslag inför kommande upphandling 

 

Snömängd och plogning 

Vi har konstaterat att även om plogning utförts enligt regelverket när det snöat, så har den 

ackumulerade snömängden på många gator lett till en tjock isbark som ofta varit spårig. En 

orsak kan givetvis vara att det kommit mindre mängder snö vid många tillfällen, då plogning 

ej behövt utföras enligt nuvarande regelverk. En önskvärd komplettering i regelverk och 

anbudsförfarande vore att snö ska avlägsnas på en gata om den sammanlagda 

snömängden som fallit under en vecka överstiger 10 cm.  
 

Snöhögar 

Det finns ett antal ”allmänningar” dvs obebyggd mark som ägs av Uppsala kommun dit snö 

skulle kunna föras utan långa transporter, ofta kunna plogas direkt dit, men det görs inte. Vi 

har anledning tro att okunskapen är stor om vilken mark som ägs av kommunen hos de som 

kör snöröjningsmaskinerna, detta grundas även på information vi fått från fastighetsägare i 

andra delar av kommunen. Flera klagomål har framförts från fastighetsägare som fått snö 

upplogad på sin mark. Att fastighetsägare är missnöjda med att få plogvallar upplogade för 

sina infarter är i och för sig inget regelbrott av väghållaren, men då de flesta moderna plogar 

har möjlighet att växla mellan ett V vänt framåt eller bakåt är det ju enkelt att ställa om 

plogen före och efter infarter, men detta görs sällan, varför inte? 

 

Halkbekämpning av trottoarer – fastighetsägarnas och kommunens 

På kommunens hemsida och i utskickad information från kommunen erinras alla 

fastighetsägare om sina skyldigheter avseende snöröjning och halkbekämpning på trottoarer 

utanför ens fastighet. Sunnersta egnahemsförening uppmanar alla fastighetsägare att sköta 

sina trottoarer enligt föreskrifterna, vi beklagar att inte alla hörsammat detta. Samtidigt tror vi 

att folk skulle vara mer villiga att sköta sig om snöröjarna inte onödigtvis plogar upp stora 

snömängder på trottoarerna när alternativ finns. Men hur är det med de trottoarer där 

kommunen äger marken intill? Dessa trottoarer sköts ju inte alls! Det vore väl enkelt att lägga 

in i anbudet till entreprenör att de ska sköta dessa också, på båda sidor om Askvägen, på 

Långvägen mellan nr 36 och bussvändplanen, mitt emot nr 36, utanför skolan längs 

Långvägen, bland många exempel. Det är viktigt att vinterväghållningen på dessa mindre 

gator prioriteras då de samtidigt tjänar som cykelleder för skolbarn till skolor i Sunnersta och 

Gottsunda (från årskurs 6). Detta bör ingå i kommunens kommande upphandling. 
 

 

För Sunnersta Egnahemsförening 

 

 

 

 
Klas Rosén, ordförande Margaretha Jägerstad, kassör  

Sammankallande i trafikgruppen 

Gunnar Westermark, 

Ledamot i trafikgruppen 

Rödhakevägen 15 

756 52 Uppsala 

 

Mobil: 070-6712853 

E-post:  Klas.Rosen@slu.se 

 

Entitvägen 7 

756 52 Uppsala 

 

Tel: 018-321863 

e-post: 018.321863@telia.com 

 

 

Långvägen 40 

756 52 Uppsala 

 

Tel:018-531014 

e-post: 

gunnarwestermark@telia.com 

 

 

Kopior för kännedom till: Cecilia Forss, Karin Renström, Christer Åkerlund 
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