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Svar på yrkande från (MP) och (V) och(S) om 
snöröjning för cykelframkomlighet  
 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att stärka formuleringarna i avtal med 
entreprenörer som sköter snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelbanor och andra vägar som påverkar gående och cyklisters framkomlighet, 
särskilt för att främja vintercyklismen (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal 
som rör snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för 
vintercyklister och gående (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att stärka kommunikationen till cyklister om 
framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vid snöfall 
eller andra påverkande händelser (TN 2021-02-11, § 28) för fullgjort. 
 

Sammanfattning 
Med ett cykelnät på 813 km och mer än 100 000 cykelresor per dygn så växer cykeln som 
ett av många transportmedel för att ta sig fram i staden. I dag gör 22 % av alla resor som 
görs till, från och inom Göteborg är gångresor och allt fler vill kunna ta sig fram till fots. 
Med Göteborgs tillväxt så är målet att öka framkomligheten för cykel och gående 
väsentligt. Staden förtätas och med det växer nya dynamiska resvanor fram. Detta måste 
vi som förvaltar vår infrastruktur kunna möta. 

Trafiknämnden gav, vid trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 (TN 2020-02-11 § 28), 
trafikkontoret i uppdrag att förbättra snöröjningen för cykelframkomlighet genom att 
stärka formuleringarna i våra avtal, förbättra efterlevnaden och förstärka 
kommunikationen till cyklisterna gällande framkomligheten.  

I tjänsteutlåtandet presenterar trafikkontoret vilka åtgärder som vidtagits och kommer att 
utveckla efter att ha tagit del av uppdraget 

Trafikkontoret har fyra förbättringsåtgärder som samtliga påbörjats och kommer att 
utvecklas inför kommande vintersäsong. 

A. Stärka formuleringar inför kommande upphandlingar 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-19 
Diarienummer 00289/21 
 

Handläggare 
Helga Valdimarsdottir/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: 
helga.valdimarsdottir@trafikkontoret.goteborg.se  
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B. Krav på certifiering i befintliga avtal 
C. Digitalisering av kvalité- och uppföljningskontroller 
D. Stärka kommunikationen med stöd av digitalt system. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
 

Stärka formuleringar inför kommande upphandlingar 

Att stärka upp kraven i kommande kontrakt kommer sannolikt att ge ökade kostnader vid 
upphandlingarna och därmed en ökning av driftbudgeten. Det som avgör är i vilken 
omfattning som kraven skruvas åt och framförallt inställelsetider är den parameter som 
påverkar summan mest. Trafikkontoret rekommenderar inte att beslutet omfattar 
befintliga avtal då tillägg av denna dignitet påverkar entreprenörernas 
produktionsupplägg i sådan omfattning att kostnaderna torde bli väldigt höga. 

Krav på certifiering av personal i befintliga avtal. 

En av de stora utmaningarna för samtliga utförare är tillgången på erfaren personal. 
Genom ett krav på certifiering som tillhandahålls av enheten för Gata Spår säkrar vi såväl 
arbetsmiljö som kvalitén på utförandet.  

Denna åtgärd omfattar en engångskostnad på 300 000 kronor för samtliga berörda  
entreprenader. 

Digitalisering av kvalitéts och uppföljningssystem  

Inom trafikkontorets områden för egen regi så pågår sedan hösten en pilot gällande 
vinter- och barmarksrenhållningen med ett positioneringssystem för att säkra kvalité och 
uppföljning. Önskvärt är att få utvärdera systemet för att se vilka mervärden det ger innan 
trafikkontoret kan avgöra den ekonomiska dimensionen av systemet. Genom en 
förbättrad kontroll av kvalitén så säkrar trafikkontoret att staden får vad staden betalar 
för. 

Stärka kommunikationen med stöd av det digitala systemet. 

Trafikkontoret kan inom ramen för satsning på digitalt positioneringssystem säkra medel 
för en stärkt digital kommunikation. Trafikkontoret kan ge kontaktcentrum tillgång till en 
tittfunktion inom positioneringssystemet och då se i realtid hur vinter- och 
halkbekämpningen flyter på. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret ser inte att ovanstående åtgärder har någon större påverkan på den 
ekologiska dimensionen, varken positiv eller negativ. Ett ökat cyklande året runt är 
positivt för miljön men på vilken nivå dessa åtgärder påverkar det är svårt att sia om. 

Bedömning ur social dimension 
En bättre hantering av snöröjningen på gång- och cykelvägnätet bidrar till en ökad 
framkomlighet och tillgänglighet för samtliga cyklister och gående.  
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Samtliga åtgärder syftar till att förbättra situationen och kommunikationen för dem som 
cyklar och promenerar året om. Det ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektivet 
samspelar till viss del. Ju högre krav vi ställer desto dyrare blir hanteringen med 
bemanning och maskiner under vintersäsongen. Att stå med en för stor kostym inför en 
vinter som inte blir av är väldigt kostsamt och ineffektivt. Hantverket i avropen ligger i 
att kunna balansera dessa bitar. 

Att kunna ta sig fram i urbana miljöer oavsett trafikslag är en viktig social pusselbit i alla 
städer. Både invånare, näringsliv, civilsamhället samt utbildnings- och vårdinstruktioner 
är beroende av att vi kan leverera en framkomlighet oavsett vilket transportmedel som 
invånarna väljer att ta sig fram med. 

 

Bilagor 
1. TN 2021-02-11, § 28 

2. Yrkande (MP), (V) och (S) 2021-02-11, § 28 
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Ärendet  
Vid trafiknämndens sammanträde 2021-02-11 fick trafikkontoret följande uppdrag (TN 
2021-02-11, § 28): 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka formuleringarna i avtal med entreprenörer som 
sköter snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor och andra vägar som 
påverkar gående och cyklisters framkomlighet, särskilt för att främja vintercyklismen.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal som rör 
snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för vintercyklister och 
gående. 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka kommunikationen till cyklister om 
framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vid snöfall eller 
andra påverkande händelser. 

Efter att ha tagit del av yrkandet redogör härmed trafikkontoret för hur trafikkontoret  
tagit an uppdraget samt hur trafikkontoret kommer att utveckla uppdraget vidare. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämndens uppdrag till trafikkontoret härrör från ett yrkande som grundade sig i 
bristfälliga snöröjningen av staden cykelvägnät under vintersäsongen 2020/2020 .Corona-
situationen har ställt frågan om framkomlighet på sin spets då många tar sig fram som 
gående eller cyklande. Brister med snövallar, för smalt plogat och i halkbekämpningen 
har gjort det svårt för folk att ta sig fram på gång-och cykelbanor. Ofta har gång- och 
cykeltrafikanter hamnat i konflikt när banorna varit för smala. 

Detta har rest frågor kring uppföljning, incitament och kommunikation kring tillståndet 
av gång- och cykelbanor.  

I tjänsteutlåtandet presenteras fyra olika åtgärder som påbörjats i syfte att förstärka 
vinterväghållningen på vårt gång-och cykelvägnät.  

A. Stärka formuleringar inför kommande upphandlingar 
B. Krav på certifiering i befintliga avtal 
C. Digitalisering av kvalité- och uppföljningskontroller 
D. Stärka kommunikationen med stöd av digitalt system. 

Förvaltningens bedömning 
Bakgrund 
Att ha en likvärdig framkomlighet för staden hela gång- och cykelvägnät är komplicerad. 
Med en mix av privata fastighetsägare, företag samt olika förvaltningar och områden 
uppdelade efter ägarskap så förstår trafikkontoret att kvalitén kan upplevas som väldigt 
varierande för stadens invånare. Gemene man har ingen möjlighet att förstå vem som äger 
vilka ytor samt vilka avtal som styr dessa, utan förväntar sig samma framkomlighet under 
hela sin resa från A till B. 

Vintersäsongen 2020/2021 har lämnat mycket att önska för trafikkontoret som beställare. 
Trafikkontoret såg brister från såväl egen regi som upphandlade entreprenörer i ett tidigt 
skede och agerade redan från start. Trafikkontoret har haft kontrollanter ute som har 
dokumenterat bristerna och dialog kring viten pågår med samtliga berörda parter.  
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Trafikkontorets möjlighet till uppföljning 

Sedan hösten 2020 har trafikkontoret drivit en pilot i syfte att förbättra uppföljningen 
samt digitalisera flera leveranserna. Piloten omfattar såväl vinter- som barmarksarbeten 
och löper på inom de av trafikkontorets områden som hanteras av egen regi (park- och 
naturförvaltningen) 

Uppföljning sker i dag även av byggledare som hanterar de olika områdena. De har 
ansvar att dokumentera brister och lyfta dessa med berörda utförare. Underlaget för 
brister i utförandet efter vintersäsongen 2020/2021 är gediget och underlag för viteskrav 
är framtagna. 

En opartisk tredjepartskontroll av utförandet hade varit önskvärt och detta kan samordnas 
med samtliga av stadens anläggningars övriga utföranden. En opartisk kontroll som 
roterar och dokumenterar utförandet i hela staden stärker upp kvalitén och säkrar att 
staden får det som staden betalar för. Likande upplägg finns hos andra 
beställarorganisationer, såsom Trafikverket, och har haft en mycket god effekt för att 
lyfta kvalitén. Förslag på ett liknande upplägg har tagits fram som en förbättringsåtgärd 
för stadens anläggningar. 

Egen regi kontra upphandlade områden 

Trafikkontorets områden kan delas upp två typer av utförande. Trafikkontoret har åtta 
områden som är upphandlade i konkurrens som utförs av externa entreprenörer och 
resterande som hanteras av egen regi (park- och naturförvaltningen). Nedan listas 
analyser som trafikkontoret gjort under pågående vintersäsong. 

• Samtliga utförare har problem med att säkra kompetens för vinterväghållning. 
Rejäla snöfall är sällsynta i Göteborg, när de väl singlar ner så är en del av 
maskinoperatörerna unga och oerfarna. Det innebär såväl en risk för arbetsmiljön 
som för tredje part och resulterar i en bristfällig snöröjning. Inom egen regi 
noterades tidigt flera tillbud i samband med snöröjningen som var direkt kopplad 
till handhavandefel och kunskapsbrister. Trafikkontoret satte snabbt ihop ett 
utbildningsmaterial i syfte att höja nivån och snabbt få stopp på tillbuden. Dessa 
utbildningar kommer att fortsätta inför nästa säsong. Genom att sätta detta som 
krav i befintliga avtal så säkrar vi både kvalité och arbetsmiljö under kommande 
säsonger. Inför kommande upphandlingar kommer krav på diplomering av 
maskinförare läggas in som ett skall-krav 

• Inom egen regi (park- och naturförvaltningen) är situationen, utifrån en 
affärsmässig syn, komplicerad. Trafikkontoret har avtal med park- och 
naturförvaltningen som i sin tur upphandlar privata entreprenörer. Trafikkontoret 
har funnit brister i de områden där park- och naturförvaltningen har upphandlat. 
en entreprenör som har haft ansvaret för snöröjningen. Det finns inte något avtal 
direkt mellan entreprenören och trafikkontoret. Trafikkontoret kan därför inte 
skicka viten till entreprenören. Dialogen om bristerna i snöröjningen sker istället 
mellan de två förvaltningarna. Denna dialog har inte varit konstruktiv. 
Trafikkontoret ser det inte som gynnsamt att ha beställning av snöröjning i två 
led. 

• Det gör entreprenaderna svårstyrda och konsekvenser för fattade beslut hamnar 
inte på den förvaltning som tagit beslutet. 
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• Inom trafikkontorets åtta upphandlade områden har vi en och samma utförare i 
sju av områdena. Det gör trafikkontoret sårbara för eventuella brister i utförande 
och planering från entreprenörens sida. Berörd entreprenör blev nyligen tilldelad 
tre nya områden och det var tidigt uppenbart att de inte klarat att organisera sin 
vinterväghållning i tid. De fyra äldre områdena fungerade i princip utan problem. 
Trafikkontoret och den berörda entreprenören har haft sittningar på ombudsnivå 
för att få ordning på problemen och trots gemensamma åtgärder så har 
entreprenören inte klarat att nå den önskvärda nivån. Trafikkontoret har rejäla 
underlag för viten inom dessa områden och dialog kring viten har precis 
påbörjats. Även här var brist på kompetent bemanning ett tydligt problem. 
Handlingsplaner och åtgärder inför kommande säsong är framtagna. 

• Inom det upphandlade område som inte tillhör den dominerande entreprenören så 
förflöt arbetet helt utan anmärkningar. Trafikkontoret ser en stor prisskillnad i 
utförandet och tror att det påverkar upplägget. 

 

Kommunikation 
Inför vintersäsongen 2019/2020 påbörjades ett arbete mellan trafikkontorets ansvariga 
vinterorganisation på gata och kommunikation i syfte att effektivt sprida information till 
allmänheten via stadens hemsida och sociala medier. Inför denna säsong stärktes arbetet 
upp ytterligare med bland annat utskick till fastighetsbolag om deras fastighetsägaransvar 
för att säkerställa en god framkomlighet på trottoarer. 

Informationen går även ut kring snabba förändringar i väderleken som till exempel gör att 
saltets effekt minskar och flis måste ut på stadens gång- och cykelbanor. 

Det proaktiva arbetet har redan genererat färre ärende till stadens kontaktcenter och här 
finns mycket mer att göra. Trafikkontoret har även utökat samarbetet med Trafik 
Göteborg så att samma information går ut i flera kanaler. 

På sikt kommer stadens kontaktcenter få tillgång till en tittfunktion med realtidskarta som 
i punktform visar plats och antalet resurser som är ute och snöröjer stadens anläggningar. 
Detta kommer utvecklas ihop med implementering av det digitala positioneringssystem 
som trafikkontoret har påbörjat ett arbete med.  

Slutsats 
Med de åtgärder som nu vidtas kommer framkomligheten på gång- och cykelvägnätet att 
förstärkas under stadens vintersäsong. Genom att ställa tydligare krav, certifiera personal 
samt digitalisera uppföljningen så har trafikkontoret helt andra förutsättningar för att 
säkra att staden får den kvalité som staden betalar för. Vissa av åtgärderna kommer ta 
längre tid att implementera medans åtgärder såsom att säkra kompetensen hos utförarna 
är något som kommer ge resultat i det korta spannet.  
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Mikael Hagberg 
 

Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 

Trafikdirektör 
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