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Interpellation  
 
till Teknik- och Servicenämndens Ordförande 
 

angående snöröjningen i Mora Kommuns tätort  
(tätort avser i det här fallet de gränser som presenteras i ”Mora cykelstrategi 2019-2040” antagen 
KF 2018-05-06) 
 
I ”Mora Cykelstrategi 2019-2040” går att läsa ”Det övergripande målet är att fler ska cykla 
oftare och därför ska det vara tryggt, snabbt och säkert att cykla i Mora Kommun.” 
 
Det går även att läsa att cykelvägnätet är prioriterat vid snöfall och att det ska snöröjas vid 
3 cm inom 5 timmar, i huvudstråken, samt vid snödjup om 6-7cm vid övrigt cykelvägnät, 
snöröjning där ska ske inom 24timmar. Det står även att ”skyltning på cykelvägar som inte 
snöröjs och halkbekämpas ska vara tydlig”.  
 
Två andra saker som lyfts fram i strategin är att införa saltsopning på huvudstråken, och att 
det ska testköras för att se om det är en fungerande metod i Mora.  
 
Det står även att det ska skapas digital information online om cykelbanornas status. 
 
Även fast detta går att finna i cykelstrategin, tycks årets första snöfall vara en överraskning 
för ansvariga i Mora Kommun. Snabbt fylls kommentarsfält och flöden på sociala medier 
igen med upprörda människor, som vill cykla, med texter och bilder på hur snön ligger 
oplogad på kommunens g/c-vägar. Det exemplifieras tydligt där Trafikverkets 
ansvarområde slutar och kommunens tar vid. Här finner vi plogade g/c-vägar tidigt om 
morgonen på Trafikverkets sida följt av en snövall och oplogat på kommunens 
ansvarsområde.  
Att då gå in på Mora Kommuns hemsida och hitta informationen ”Vid snöfall 5 cm. plogas 
de prioriterade gång- och cykelvägarna först. Det tar cirka 6 timmar från utkallning.” 
ställer oss frågande. 
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 

- Varför plogar inte Mora Kommun sina G/C-vägar enligt den strategi som tagits 
(3cm, inom 5 timmar)? 

- Om syftet med cykelstrategin är att fler ska cykla, och det finns en medvetenhet 
angående snöröjning och vintercykling, varför uppmuntrar inte Mora Kommun 
vintercykling genom att faktiskt prioritera snöröjningen, enligt sin egen strategi? 

- När kommer skyltningen enligt strategin att äga rum? 
- När kommer Mora Kommun att testa saltsopning enligt strategin, på 

huvudstråken? 
- När kommer Mora Kommun skapa den digitala information online ang. 

cykelbanornas status? 
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