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VTI notat 30-2017 

Förord 

För fjärde vintern i rad har VTI gjort mätningar i Stockholm för att utvärdera tillämpningen av 

sopsaltmetoden för vinterväghållning av cykelstråk. Metoden innebär att en sopvals används för att 

röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Första vinterns 

mätningar (2013/14) finns sammanställda i VTI notat 28-2015 och andra vinterns mätningar (2014/15) 

i VTI notat 29-2015. De viktigaste resultaten från första vinterns mätningar finns också sammanfattade 

i broschyren ”Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister” 

(Niska och Blomqvist, 2014). Den tredje vinterns mätningar (2015/16) finns sammanställda i ett PM 

(Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

I tillägg till den allmänna utvärderingen av sopsaltning av cykelstråk har vi de senaste två vintrarna 

fokuserat extra på uppföljning av friktion på rödmålade cykelytor. Denna vinter har vi också studerat 

slitaget av rödmålade ytor. Uppföljningen av de rödmålade cykelytorna kommer att presenteras i sin 

helhet i en separat VTI-rapport, men utvalda resultat från denna vinters mätningar ingår även i detta 

notat. 

Ett stort tack till Pye Seaton och Jones Karlström på Stockholms stad för ett gott samarbete och 

värdefulla synpunkter under arbetets gång! Ett stort tack också till Daniel Patzelt, Bengt Björkman och 

alla förare: Niklas, Jimmy, Lillen, Klarre, Nicole, Henrik och Robert på Peab och hos 

underentreprenörer som med stort tålamod fyllt i våra protokoll och svarat på våra frågor. Tack också 

till Mats Ströby och andra arbetsledare och förare på Svevia, för ett gott samarbete i projektet. 

Slutligen vill vi också tacka Mats Gustafsson som granskat och lämnat värdefulla synpunkter på 

publikationen.  

Samtliga fotografier i notatet är tagna av Göran Blomqvist. 

 

Linköping, oktober 2017 

 

Anna Niska 
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Sammanfattning 

Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17 

av Anna Niska (VTI), Göran Blomqvist (VTI) och Ida Järlskog, (VTI) 

 

VTI fick i uppdrag av Stockholms stad att under vintersäsongen 2016/17 fortsätta utvärdera 

sopsaltmetoden som används för vinterväghållning av cirka 18 mil prioriterade cykelstråk. Det är 

fjärde säsongen i rad som VTI genomför en uppföljning. De tidigare säsongernas resultat finns 

sammanställda i VTI notat 28-2015, VTI notat 29-2015 samt VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 

2013/0390-9.1). Sopsaltmetoden innebär att en sopvals röjer/borstar bort snön från cykelvägen som 

därefter prepareras med saltlösning eller befuktat salt, NaCl (natriumklorid). Saltning kan ske både i 

preventivt syfte, innan nederbörd för att cykelvägen ska klara lägre temperaturer och nederbörd innan 

tillfrysning sker, eller under ett snöfall. Det är viktigt att förhindra att snön fäster till beläggningen och 

blir svår att borsta bort. En av de största svårigheterna med metoden har varit att hitta borstar som är 

tillräckligt effektiva för att sopa bort vatten och nederbörd från cykelvägen. Om det blir vatten kvar 

späds saltet ut och markant högre saltgivor behöver läggas ut för att förhindra till- eller återfrysning 

jämfört med om vattnet sopas bort innan saltutlägg.  

I detta notat har vinterns mätningar sammanställts, både de kontinuerliga som genomförts på samma 

plats sedan projektets start och de mer specifika fokusmätningar som tagits fram till denna säsong. 

Vintern 2016/17 var överlag mild, med medeltemperaturer högre än det ”normala” och relativt lite 

nederbörd. Ett undantag är det kraftiga snöfall som startade den 8 november och lamslog hela 

Stockholm.  

Liksom föregående vintrar har uppföljningen skett genom stickprovsvisa mätningar vid ett antal 

platser som anses särskilt intressanta då de representerar olika miljöer, olika metoder, utrustningar 

eller strategier, eller där vägbanan har kända variationer (t.ex. röd beläggning, dålig kondition med 

potthål och sprickor, skärningspunkter mellan sopsaltat och icke sopsaltat stråk etc.). På dessa platser 

har vi mätt friktion, saltmängd, fördelning av saltet, vätskemängd och temperatur - både i luft och på 

vägbana. Okulära bedömningar av väglaget har även noterats och sammanställts. Till viss del har 

åtgärderna följts upp med hjälp av väderdata och förarprotokoll. Totalt har mätningar genomförts 

under tolv dygn fördelat på fyra tillfällen november–februari. Den gångna säsongen har ordinarie 

mätningar även kompletterats med nya mätmetoder för att kunna detaljstudera olika processer såsom 

till- och bortförsel av fukt på vägytan.  

Specialstudierna av de röda cykelpassagerna har fortsatt även denna säsong. Som komplement till en 

tidigare studerad passage vid Bergslagsplan, har en ny massa vid Västberga följts upp, innehållande 

Bauxit. Utöver det har en provyta målats upp vid en korsning i Linköping för att underlätta mer 

frekvent uppföljning. Förutom friktion mättes även slitaget av den rödmålade ytan i Linköping och 

resultaten pekar på ett markant slitage på bara en säsong, vilket leder till mycket stora kostnader för att 

underhålla målningen. Detta gör att man med noggrannhet bör beakta var det röda målas och i vilken 

omfattning, då tidigare vetenskapliga studier visat på att säkerhetseffekterna av färgade cykelpassager 

kan vara både positiva och negativa. Vid korsningar med höga trafikflöden är det möjligt att det inte är 

kostnadseffektivt att lägga ut röd massa då det kräver underhåll varje säsong. Liksom föregående 

vintrar har friktionsnivåerna på den röda massan vid Bergslagsplan varit låga. Samma fenomen har 

dock inte uppstått på övriga röda cykelpassager, vare sig i Stockholm eller Linköping - trots ett stort 

slitage. Fler studier på röda cykelöverfarter bör göras, med fokus på en variation i väder och väglag.  

Ett av den gångna säsongens tydligaste resultat är att cykelvägens utformning och vägytans kondition 

ligger till grund för sopsaltningens resultat. Några exempel som uppmärksammats är:  
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• trånga passager som försvårar driftfordonets snöröjning leder till ökade saltmängder och större 

risk för isbildning,  

• utformningsdetaljer där snö och is kan ackumuleras är en potentiell källa till inrinnande 

smältvatten,  

• brunnarnas placering och vägbanans lutning påverkar avrinningen,  

• ojämnheter och/eller skador i beläggningen ökar svårigheten att rengöra ytan med fullgott 

resultat och kan även påverka avrinningen.  

Även driftfordonen har sina brister då det framkommit att den inställda saltgivan sällan är den faktiska 

vilket innebär svårigheter för förarna att säkerställa att korrekt saltmängd applicerats på ytan. Borstens 

slitage påverkar möjligheten att få vägytan ren, vissa maskiner tappar i kraft i uppförsbackar eller om 

både borste och saltspridare används samtidigt. Vi vill därför poängtera att en fortsatt utveckling av 

fordon och utrustning är nödvändning för att sopsaltmetoden ska nå en mer optimal tillämpning. 

Utrustningens tillförlitlighet måste även bli bättre för att underlätta förarnas jobb med val av saltgiva. 

Dessutom behöver saltmallar tas fram som ett stöd för att indikera vilken giva som är optimal vid olika 

väderförhållanden och temperaturer. 

Våra observationer i fält visar på att sopsaltmetoden fungerar bra så länge förarna är ute i tid, 

nederbörden inte blir för kraftig eller temperaturen för låg. Om en sträcka inte hinner med att åtgärdas 

under ett snöfall är risken stor att det bildas en isbark av kompakterad snö som är i princip omöjlig att 

få bort med bara borste och salt. Om en isbark uppstått är det ingen idé att sprida några gram 

saltlösning och borsta ytan då detta snarare polerar isen och gör den än mer hal. Det är då bättre att 

ploga/riva bort isbarken och därefter återgå till sopsaltning när vädret tillåter.  

Under den gångna säsongen har det varit problem med halka vid Slussen och dess byggplats. Vi var 

där och mätte friktion vid ett flertal tillfällen och drog slutsatsen att den upplevda halkan till stor del 

berodde på damm och smuts från byggplatsen. För att motverka halkan frästes räfflor i asfalten, som 

dessvärre ledde till inrinning av smältvatten och att det var svårt att med borsten sopa undan vattnet. I 

sammanhanget hade det varit värdefullt med en kostnadsutvärdering för markvärme i gång- och 

cykelvägen vid Slussen. Mycket höga trafikflöden och svårigheter att uppnå ett gott resultat i 

vinterväghållningen talar för att markvärme skulle vara ett kostnadseffektivt alternativ. Utifrån 

erfarenheter från arbetet vid Slussen kan vi också konstatera att det finns ett behov att se över 

upphandlingen av sopsaltning i samband med vägarbeten.  

Ett förslag till fortsatta studier är att fokusera på olika utrustningar/strategier, där flera olika maskiner 

används på intilliggande sträckor för att miljö och väderförhållanden ska vara likvärdiga. Det skulle 

kunna ge en värdefull information om minsta möjliga saltgiva, lake jämfört med torrsalt, olika typer av 

borstar etc. Denna säsong hade vi tänkt göra jämförande studier av olika halkbekämpningsmedel, men 

det fick ställas in på grund av blidväder. Ett sådant test bör kompletteras med en litteraturgenomgång 

och en kostnadsanalys av de olika medlen. Optimalt hade varit att ta fram en fullständig 

livscykelanalys för respektive medel för att se om de över huvud taget är ekonomiskt försvarbara.  

Vid fortsatta studier av de processer som sker i samband med saltning på en cykelväg är bättre 

noggrannhet i väderdata en förutsättning då lokala avvikelser är så stora att VViS-stationerna inte kan 

representera alla mätplatser och inte heller alla delar av det sopsaltade cykelvägnätet. Därför vore det 

värdefullt med några nedfrästa vägbanesensorer, exempelvis vid Bergslagsplan, och gärna även någon 

mindre väderstation. Redan idag finns några nedfrästa sensorer i Stockholm dock i körbana och inte i 

någon cykelbana. Förutom att ge värdefull bakgrundsinformation till våra mätningar kan de också 

användas av entreprenörerna för att avgöra när och vilka åtgärder som behövs. 
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Summary 

Evaluating sweep-salting on bicycle routes in Stockholm in the winter of 2016/2017 

by Anna Niska (VTI), Göran Blomqvist (VTI) och Ida Järlskog (VTI) 

 

In Stockholm, cycling as a mode of transport is promoted, especially for commuting. Public transport 

as well as the roadway network has reached capacity during peak hours and cycling is considered to be 

an advantageous alternative, since there are environmental and health benefits to gain. To encourage 

people to cycle during winter and at the same time reduce the number of single bicycle crashes, a high 

winter maintenance service level is needed. Using salt for skid control of bicycle paths could be one 

solution, although it has its drawbacks and difficulties. In recent years, a method using a front-

mounted power broom for snow clearance and salt for de-icing (commonly called “sweep-salting”) has 

become popular for winter maintenance of bicycle paths in Sweden.  

In 2013 the city of Stockholm decided to try the “sweep-salting” method and evaluate its potential to 

improve the service level on bicycle routes for commuting. To optimize and develop the method, VTI 

has performed field studies every winter since 2013. These studies have included measurements of 

friction, road condition observations, measurements of residual salt on bicycle path surfaces, salt 

deposition at the side of bicycle paths, maintenance protocols and interviews with maintenance 

operators. Since all studies were done in field, in a real-life environment, the experimental work was 

designed according to the winter maintenance routines of the municipality and other prevailing 

conditions and circumstances. This report presents the results from the evaluation of the winter of 

2016/2017. 

During the first winter of “sweep-salting” in Stockholm (2013/2014) the method was applied on 

selected bicycle paths representing a total length of 60 km. Since then, the sweep-salted cycleway 

network has been increased every winter to a length of 180 km during the winter of 2016/2017. The 

bicycle paths selected for “sweep-salting” mainly constitutes important bicycle routes for commuters. 

Field measurements have been done on three to four occasions each winter, two to four days in a row, 

on selected bicycle path sections distributed over the sweep-salted cycleway network. For comparison, 

measurements and observations have been conducted both on “sweep-salted” bicycle paths sections 

and on sections maintained with traditional ploughing and gritting. During the winter of 2016/2017, 

field measurements were done at four occasions, for 12 days (and nights) in total, between November 

and February.  

The evaluations show that when working successfully, the sweep-salting method creates a bare surface 

with higher friction than traditional ploughing and gritting. Measures must be done in time and the 

operating speed adjusted according to the prevailing conditions. In mild weather brine is sufficient, but 

with lower temperatures and heavy snowfall larger amounts of salt is needed and pre-wetted or dry salt 

must be used. For the method to work properly, the bicycle path construction should be of good 

condition without cracks or other damages in the surface. Otherwise, it is difficult to clear the surface 

with the broom as snow and water can be trapped in potholes and cracks, eventually creating ice 

patches. A sufficient drainage from the surface is also crucial as every contribution of water will dilute 

the salt amount on the path with a following risk of creating a slippery surface. Narrow passages and 

obstructing design features cause difficulties when clearing the snow, resulting in a need of larger 

amounts of salt to prevent icy conditions. Clearing the surface from snow and water is crucial to get a 

good result with the method.  

Most of the research done earlier regarding the use of salt for de-icing has been focusing on highways 

and airport runways and consequently methods, equipment and strategies are not enough taking in to 

consideration the specific conditions on bicycle paths. Therefore, the equipment for sweep-salting 
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needs to be further developed for a more proper and efficient use on bicycle paths. The quality and 

design of the sweeper, the rotation speed and the effect of the operating engine are factors that affect 

the result. To optimize the sweep-salting method, this needs to be further studied followed by a 

development accordingly. In addition to a more optimal design and construction of snow sweeper 

brushes, it would be beneficial with a new type of salt-spreader combining nozzles to spread brine, 

when that is sufficient, with a spinner to be able to spread pre-wetted or dry salt, when needed 



VTI notat 30-2017  11 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Stockholms stad har under flera år arbetat aktivt med att främja ett ökat cyklande, året runt. Under 

vintern 2012/13 gjordes inledande försök med ”sopsaltning" av cykelvägar i syfte att uppnå en högre 

vinterdriftsstandard och därmed förbättra cyklisters framkomlighet, komfort och säkerhet vintertid. 

Sopsaltning är en metod som innebär att en sopvals används för att röja bort snö från vägytan och att 

halka bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. Metoden har använts för vinterväghållning av 

cykelvägar i Linköping sedan 1999 (Bergström, 2002) och har under senare år börjat tillämpas i ett 

tjugotal svenska kommuner. Inför vintern 2013/14 då Stockholms stad började tillämpa sopsaltning i 

större omfattning, fick VTI i uppdrag att utvärdera metoden för att identifiera för- och nackdelar och 

ge förslag till möjliga förbättringar. Några olika varianter av fordon och utrustningar har använts, där 

den mest väsentliga skillnaden varit typen av saltspridare. Den ena typen har en spridarramp med 

munstycken som endast kan sprida saltlösning och den andra en tallriksspridare som kan användas för 

att sprida såväl saltlösning, som befuktat eller torrt salt. I VTI:s uppdrag har ingått att också identifiera 

för- och nackdelar med olika typer av utrustning. Försöken har fortsatt och för fjärde vintern i rad har 

VTI nu genomfört fältmätningar på ett antal utvalda platser längs de sopsaltade cykelstråken i 

Stockholm för utvärdering av metod och utrustning.  

Den första vintern (2013/14) var ovanligt mild och sopsaltmetodens fördelar blev tydliga (Niska och 

Blomqvist, 2016a; Niska och Blomqvist, 2014). Det var i princip alltid barmarksförhållanden på de 

sopsaltade stråken och den frekventa sopningen gjorde att ytorna var betydligt renare från grus och 

smuts än på cykelvägar där metoden inte tillämpats. Väglagsobservationer och friktionsmätningar 

visade emellertid att det är viktigt att cykelvägen är i gott skick, utan skador i beläggningen och med 

tillfredsställande avrinning, för att det ska vara möjligt att uppnå ett gott resultat vid sopsaltning. Det 

konstaterades vidare att friktionen kan variera mycket längs de saltade stråken och att en större mängd 

salt kan behövas på vissa platser för att undvika att halka uppstår. Även om det visuellt ser ut att vara 

barmark kan det finnas halka som cyklisterna behöver informeras om och vara beredda på, framförallt 

där beläggningen är skadad eller ojämn; där cykelvägen korsar bilväg, i synnerhet på röd massa som 

markerar cykelpassage; där osaltade stråk korsar eller ansluter till de saltade cykelstråken; på 

brunnslock, smågatsten eller andra typer av ”avvikande beläggning”; där byggtrafik eller liknande 

dragit in lera, smuts och grus på cykelvägen. 

Under den första vintern tycktes det räcka med enbart saltlösning för att uppnå ett fullgott resultat, 

undantaget ovanstående problemplatser. Till skillnad från de sträckor som halkbekämpades med 

befuktat salt från en tallriksspridare, fick man en jämnare spridning utan synligt salt på ytan och en 

snabbare upptorkning på de sträckor där enbart saltlösning spridits med munstycken och vi såg heller 

inga problem med återfrysning. Utifrån våra mätningar den vintern kunde vi också konstatera att, trots 

att saltgivorna varit låga, hade ändå ganska höga saltmängder ackumulerats på cykelvägarna. Därmed 

skulle det kunna finnas goda möjligheter att hålla saltmängderna nere genom att spara in på antalet 

åtgärder och/eller dosen vid varje enskilt salttillfälle. För att kunna ta fram en för cykelvägar bättre 

anpassad saltningsstrategi behövs emellertid en ökad kunskap om de processer som sker på en 

cykelbana som påverkar underlaget, saltmängden och friktionen inbegripet cykeltrafikens bearbetande 

förmåga av saltet (se Figur 1). 

Nästföljande vinter (2014/15) var inte lika mild i Stockholm och hade perioder med låga temperaturer 

i kombination med mycket nederbörd, vilket satte sopsaltmetoden på prov och tydliggjorde några av 

dess nackdelar. Under ett par veckor i januari-februari blev det problem med isbildning på de 

sopsaltade cykelstråken – framförallt på sträckor där det förekom mycket gångtrafik (Niska och 

Blomqvist, 2016b). När snö och is väl fått fäste på vägytan var detta svårt att råda bot på. Vid dessa 

tillfällen innebar framförallt saltning med enbart saltlösning att isbildningen snarare byggdes på vid 

åtgärd istället för att fjärnas. Till slut fick man tillfälligt övergå till isrivning och sandning på vissa 
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sträckor. En annan process som lyftes fram under vintern 2014/15 var spridningen av salt till 

omgivningen, orsakad av själva åtgärden. Vi konstaterade att vissa förhållanden (pågående snöfall och 

då åtgärden består av ett öppningsdrag som kompletteras med ett breddningsdrag) kunde leda till en 

betydande saltförlust. För att minska omgivningens exponering för salt kan det därför finnas anledning 

att se över strategin vid sådana tillfällen, vad gäller saltgivor och ruttlängder/återkomsttider. 

 

Figur 1. Principerna för hur olika processer påverkar mängderna av salt och vatten på gång- och 

cykelbanor och därigenom leder till olika salthalter som i sin tur har effekter för halkrisk (Niska och 

Blomqvist, 2016b). 

Under förra vintern (2015/16) var det generellt sett mindre nederbörd än de tidigare vintrarna, men 

däremot var det flera tillfällen med ovanligt kraftig rimfrostutfällning (Niska, Blomqvist och Järlskog, 

2016). Med anledning av problemen med isbildning under föregående vinter, hade man beslutat att gå 

över till sandning vid låga temperaturer, vilket man också gjorde under en vecka i januari. Förare som 

hade möjlighet att sprida torrsalt valde det istället och menade att det fungerade bra, trots temperaturer 

under -10°C. Under vintern 2015/16 kompletterade vi de ordinarie mätningarna på cykelvägar med 

stickprovsvisa mätningar på några gångbanor i innerstaden som saltades. Vi hade också extra fokus på 

att samla in förarnas erfarenheter och synpunkter genom personliga intervjuer. Förarna sa bland annat 

att det viktigaste för att uppnå ett gott resultat vid sopsaltning är att vara ute i rätt tid, innan snön 

hinner fästa på ytan. De lyfte också behovet av vidareutveckling av borstar och spridare för en mer 

optimal användning på gång- och cykelvägar. Gångbanestudierna visade att det kan vara svårare att 

uppnå ett gott resultat av saltning på gångbanor eftersom underlaget ofta är mer ojämnt än på en 

cykelbana. Studierna visade också på en stor variation i typen av beläggningsmaterial på gångytor och 

att det kan ha stor betydelse för friktionen. 

Under vintern 2015/16 specialstuderade vi också några rödmålade cykelytor, eftersom våra tidigare 

mätningar indikerat att de kan bli extra hala vintertid. Mätningarna bekräftade att halka kan uppstå och 

en genomgång av tidigare vetenskapliga studier visade att säkerhetseffekterna av färgade 

cykelpassager kan vara både positiva och negativa beroende på trafiksituation och utformning (t.ex. 

Jensen, 2008). Med anledning av detta är det kanske inte alltid lämpligt att rödmåla cykelpassagerna, 

särskilt inte på platser där man också har ett stort slitage som medför höga kostnader för att underhålla 

målningen. En slutsats var att slitaget av de rödmålade ytorna behöver undersökas närmare i 

kombination med ytterligare friktionsmätningar. 
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1.2. Syfte 

Syftet med mätningarna denna vinter, 2016/17, har varit att få kontinuitet i uppföljningen av de 

sopsaltade cykelstråken i Stockholm och fördjupa kunskaperna kring de processer som sker vid 

saltning på en cykelväg. Målsättningen är att kunna optimera tillämpningen av metoden. I våra 

stickprovsvisa mätningar har vi denna vinter kompletterat de ordinarie mätningarna med nya 

mätmetoder för att kunna detaljstudera olika processer som exempelvis till- och bortförsel av fukt till 

ytan. Genom att lägga till några nya mätplatser har vi även kunnat studera betydelsen av olika 

utrustningar och strategier under olika väderförhållanden samt betydelsen av en ny gatuutformning för 

möjligheten att uppnå ett gott resultat med sopsaltning. Specialstudierna av de rödmålade 

cykelpassagerna har också fortsatt denna vinter. En cykelpassage har inför vintern målats med en ny 

typ av massa vilket följts upp med friktionsmätningar och observationer. De stickprovsvisa 

mätningarna i Stockholm har kompletterats med mer frekventa friktionsmätningar på en cykelpassage 

i Linköping där också slitaget av den rödmålade ytan studerats närmare.  
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2. Metod 

2.1. Mätplatser längs det sopsaltade cykelstråken vintern 2016/17 

Från de första försöken med sopsaltning i Stockholm under vintern 2013/14, fördubblades det 

sopsaltade cykelvägnätet till vintern 2014/15, från 6 mil till 12 mil. Inför vintern 2015/16 utökades de 

sopsaltade cykelstråken till 15 mil och inför denna vinter, 2016/17, har det utökats ytterligare till drygt 

18 mil.  

Stockholms stad har valt ut vilka cykelstråk som ska sopsaltas, främst med utgångspunkt från viktiga 

pendlingsstråk där det färdas många cyklister. På några strategiskt valda platser längs de sopsaltade 

cykelstråken har vi gjort stickprovsvisa fältmätningar för utvärdering av metoden (Figur 2). 

Mätplatsen vid Bergslagsplan har följts upp alla fyra vintrar, medan andra mätplatser är helt nya för 

denna säsong. Vid mätplatsen i Västberga finns en cykelpassage som inför denna vinter rödmålats 

med en ny typ av massa (se Figur 3 och Figur 4), som vi specialstuderat med våra friktionsmätningar 

(avsnitt 4.2). Vid Lindhagensplan finns en mötespunkt mellan de två entreprenörerna, Peab och 

Svevia, som sköter sopsaltningen av cykelstråken. Då de har lite olika utrustningar och strategier la vi 

till denna mätplats för att kunna studera eventuella skillnader mellan de båda, under olika väderför-

hållanden (se avsnitt 3.2.2). På cykelbanan längs Götgatan, där vi har haft en mätplats sedan vintern 

2014/15, har gaturummet fått en ny utformning inför denna vinter. För att kunna detaljstudera vad den 

nya utformningen inneburit för möjligheten att uppnå ett gott resultat med sopsaltningen har vi under 

denna vinter gjort mätningar på två platser längs Götgatan. Den norra mätplatsen sammanfaller med 

platsen för tidigare vintrars mätningar, medan den södra mätplatsen är ny för säsongen. Vi har också 

haft en ny mätplats vid Stadshuskajen, för att i uppföljningen se resultaten från olika utrustningar. 

Mätplatserna beskrivs mer detaljerat i Bilaga 1.  

 

Figur 2. VTI:s mätplatser för utvärdering av sopsaltning på cykelstråken i Stockholm vintern 2016/17 

med två olika entreprenörer. 
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Figur 3. Rödmålade ytor i Västberga. I tunneln markerad med kryss i bilden, ligger ”den vanliga” 

typen av kallplast medan cykelpassagen som är inringad i bilden har en ny typ av massa (Figur 4).  

 

  

Figur 4. Cykelpassagen i Västberga som målats med en ny typ av massa innehållande bauxit som ger 

en mycket skrovlig och förhoppningsvis mer slittålig yta (närbild till höger). 

2.2. Utvärderande fältmätningar 

Liksom under de tre föregående vintrarna gjordes fältmätningar vid ett antal tillfällen som innefattade 

väglagsobservationer, friktionsmätningar och saltmätningar på vägytan. Dessa utvärderingsmetoder 

har beskrivits närmare i VTI notat 28-2015 (Niska och Blomqvist, 2016a). Denna vinter har vi också 

kompletterat med mätning av vätskemängd. Under vintersäsongen 2016/17 var vi i Stockholm vid 4 

mättillfällen, 2–4 dagar i sträck. Om vi räknar bort det första tillfället med endast enstaka mätningar, 

genomförde vi utvärderande mätningar under totalt 9 dygn. Mätningarna gjordes från kl. 4 på 

morgonen till kl. 19 på kvällen. I några av mätpunkterna gjordes endast ett fåtal mätningar per 

mättillfälle medan andra mätpunkter följdes mer noggrant, med flera uppföljande mätningar under 

samma dygn. I Tabell 1 ges en översikt av vilka typer av mätningar som gjordes i respektive mätpunkt 

vid de olika mättillfällena under vintern 2016/17. Totalt har vi gjort närmare sjuttio 

väglagsobservationer och friktionsmätningar och ett 50-tal saltmätningar.  
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Tabell 1. Översikt av utvärderande mätningar under vintern 2016/17. S=saltmätning med SOBO20; 

W=saltmätning med WSS, Wet Salt Sampler (”Saltbrädan”); V=väglagsobservation; 

F=friktionsmätning; P=Petriskålar för att samla upp saltdeposition och mäta frostmängder; 

Ö=Övriga mätningar, främst av vätskemängder. 

Mätdygn Bergslagsplan Lindhagensplan Stadshus
-kajen 

Götgatan, 
norr 

Götgatan, 
syd 

Västberga 

Mån. 21 nov. 2016 
S, V 

     

Tis. 22 nov. 2016 V, F, Ö    V, F V, F 

Ons. 23 nov. 2016 S, Ö      

Sön. 11 dec. 2016 S, V, F, P, Ö   S, V, F  S, V, F 

Mån.12 dec. 2016 S, V, F, P, Ö S, W, V, F, Ö V, F S, W, V, F V, F, Ö V, F 

Tis. 13 dec. 2016 S, V, F, P, Ö  V, F S, V, F S, V, F S, V, F 

Ons. 14 dec. 2016 S, V, F, P, Ö S, V  S, V, F S, V, F S, V, F, Ö S, V, F 

Tis. 17 jan. 2017 S, W, V, F, P, Ö S, W, V, F, Ö S, V, F S, V, F S, V, F S, V, F, Ö 

Ons. 18 jan. 2017 S, W, V, F, P, Ö S, V, F  S, V, F S, V  S, V, F 

Mån. 6 feb. 2017 S, V, F, P, Ö S, W, V, F, Ö V  S, V, F S, V, F S, W, V, F, Ö 

Tis. 7 feb. 2017 S, V, F, P, Ö S, W, V, F S, V  S, V  S, V  V, F 

Ons. 8 feb. 2017 S, V, F, P, Ö S, V S, V  S, V  S, V  S, V  

 

I tillägg till mätningarna som sammanställs i Tabell 1, har vi, vid några tillfällen, gjort 

väglagsobservationer och/eller friktionsmätningar vid Slussen då det varit en hel del klagomål på att 

gång- och cykelbanorna där varit hala under hösten och vintern (se avsnitt 3.3.6). Vi gjorde också 

några friktionsmätningar i samband med rekognosering av mätplatser inför vintern, den 11 oktober.  

2.3. Uppgifter från utförarna 

Förutom ovanstående fältmätningar har förarna som kör för Peab även denna vinter fyllt i 

utförarprotokoll vid varje åtgärdstillfälle. Protokollen syftar till att ge oss en uppfattning om vilka 

saltmängder som lagts på olika sträckor vid olika väderförhållanden, hur ofta snöröjning har krävts 

och om det varit nödvändigt att gå över till plogning och sandning vid något tillfälle, osv. Liksom 

tidigare vintrar har vi tyvärr inte lyckats få in fullständig information vare sig om alla utförda åtgärder 

eller från alla förare. För att få mer noggrann information inför våra mätningar har vi därför 

kompletterat med telefonkontakt med några av förarna. Inga utförarprotokoll från Svevia har samlats 

in, så där har vi inte haft uppgifter om tidpunkt och typ av åtgärd. 

Förarnas erfarenheter och synpunkter kring tillämpningen av sopsaltmetoden har också noterats i 

samband med avstämningsmöten och andra personliga möten. 
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3. Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk 

3.1. Vädret under vintern 2016/17 

Vintern 2016/17 var liksom de tre föregående vintrarna i stort sett mild eller mycket mild, med 

genomsnittliga månadstemperaturer över det normala (Tabell 2). Den gångna vintern utmärkte sig 

emellertid genom flera tillfällen med rejäla snöfall i Stockholmsområdet. Det första tillfället inträffade 

redan den 8 november, då ett område med täta snöbyar drog in från Östersjön över östra Svealand. 

Enligt SMHI, uppmätte Observatoriekullen i Stockholm en dygnsmängd på 23,8 mm på morgonen den 

9 november. Detta är den näst största dygnsnederbördsmängd som observerats i Stockholm i 

november sedan 1910. Det idoga snöandet fortsatte under en stor del av dagen vilket ställde till med 

enorma problem i trafiken i Stockholmsområdet. Till på kvällen den nionde hade ytterligare 14 mm 

nederbörd fallit i Stockholm. Det uppmätta snödjupet vid Observatoriekullen var 21 cm på morgonen 

och efter fortsatt snöande under dagen gjorde SMHI:s observatör en extra avläsning klockan 19, 

utanför ordinarie observationstid, som visade på ett snödjup på hela 47 cm. Under morgontimmarna 

den 10 november gick temperaturen upp strax över nollan och vid det officiella mättillfället klockan 

07 hade snödjupet sjunkit till 39 cm, vilket är det största novembersnödjup som uppmätts i Stockholm 

sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes där 1905. Det tidigare novemberrekordet var 29 cm 

vilket uppmättes både 1985 och 2004 (SMHI, 2017). Enligt SMHI var vintern 2016/17 annars torr 

eller mycket torr i stora delar av landet.  

Tabell 2. Väderstatistik för vintermånaderna i Stockholm 2016/17, samt normalvärden (inom 

parentes) för åren 1961–90, enligt uppgifter från SMHI. Frostdagar är dygn (från kl 19 till kl 19) då 

minimitemperaturen är under 0,0°C. Isdagar är dygn då maximitemperaturen är högst 0,0°C. 

Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m2. 

 Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mars 2017 April 2017 

Medeltemperatur  2,0°C 

(2,6°C) 

2,2°C 

(-1,1°C) 

-0,3°C 

(-2,9°C) 

0,2°C 

(-3,1°C) 

3,3°C 

(0,0°C) 

4,9°C 

(4,6°C) 

Antal frostdagar 13 16 19 23 11 6 

Antal isdagar 3 3 9 6 4 0 

Nederbörd 106 mm 

(53 mm) 

19 mm 

(46 mm) 

34 mm 

(39 mm) 

18 mm 

(27 mm) 

30 mm 

(26 mm) 

23 mm 

(30 mm) 

Antal 
nederbördsdagar 

20 11 12 10 16 11 

Största snödjupet  39 cm 5 cm 22 cm 3 cm 14 cm  

Solskenstid, timmar 43 

(54) 

62 

(33) 

46 

(40) 

94 

(72) 

148 

(135) 

208 

(185) 

För att få mer detaljerad information om vinterns väder och väglag har vi även analyserat data 

insamlad från Trafikverkets vägväderstationer (VViS) som mäter temperatur, nederbörd och vind 

längs det statliga vägnätet (Figur 5). Det finns ett flertal VViS-stationer i nära anslutning till centrala 

Stockholm. På grund av bortfall i data har vi för tidigare vintrar valt att i huvudsak använda oss av 

väderdata från VViS-station 215. För jämförbarhetens skull och eftersom det är fortsatt stort bortfall 

på övriga stationer, har vi även för denna vinter använt oss av data från den stationen. VViS-

stationernas placering gör att uppmätta väder- och väglagsförhållanden kan skilja sig från 

förhållandena i tätorten, men de ger ändå en bra indikation om vädret timme för timme. Station 215 

ligger något sydost om den tidigare mätplatsen i Farsta (se VTI notat 28-2015) och det kan finnas 

lokala skillnader som innebär att det exempelvis inte har snöat lika mycket och vid samma tidpunkter 

på de olika mätplatserna. Även temperaturerna kan ha stora lokala variationer. Exempelvis har vi 

tidigare vintrar kunnat notera att det vid ankdammen vid Bergslagsplan ofta är flera grader kallare, än 
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på andra ställen. Väderdata från VViS-stationen ger ändå en rimlig uppskattning av de faktiska 

väderförhållandena på mätpunkterna på de sopsaltade cykelvägarna, men underskattar ofta 

nederbördsmängden. 

 

 

Figur 5. Vintervädret i Stockholm 2016/17, enligt väderdata från VViS-station 215. Daggpunkten är 

ett mått på luftens fuktighet och kan användas för att indikera risk för frostutfällning. Då vägytans 

temperatur (svart linje) är under 0°C och lägre än daggpunkten (grön linje), får man frostutfällning 

på ytan. Ju större skillnaderna är mellan daggpunkt och vägytans temperatur, desto kraftigare blir 

frostutfällningen. 

3.2. Uppföljning av åtgärder 

Liksom under tidigare vintrar har vi utvärderat sopsaltmetodens tillämpning på cykelstråk i Stockholm 

med hjälp av väglagsobservationer, friktionsmätningar och saltmätningar på vägytan. Vi har gjort 

stickprovsvisa mätningar under totalt elva dygn den gångna säsongen, fördelade på fyra mätkampanjer 

(se Tabell 1 på sidan 16). I det här avsnittet sammanfattas de viktigaste resultaten från våra mätningar 

kopplat till åtgärder denna vinter, i kombination med uppgifter från förarna. I nästa avsnitt lyfter vi 

fram särskilda fenomen som vi uppmärksammat i samband med mätkampanjerna och som är av 

betydelse för sopsaltmetodens tillämpning. 
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3.2.1. Allmänt om vinterns driftåtgärder 

Liksom föregående vintrar har Peabs förare fyllt i ett protokoll där de dagligen preciserar vad de gjort, 

när de startat/slutat, om det varit nederbörd, vilka saltmängder de lagt ut samt vilken temperatur det 

varit. I likhet med tidigare säsonger har det varit problematiskt att få in alla protokoll varpå ingen 

detaljerad sammanställning över vinterns åtgärder har gjorts. Det är dessutom svårt att veta om 

informationen i protokollen är fullständig och/eller korrekt. För att kunna relatera våra mätningar till 

faktiskt utförda åtgärder, har vi kompletterat uppgifterna i protokollen genom att ha personlig kontakt 

med de förare som gjort åtgärder i anslutning till våra mätplatser. Det gäller framförallt Bergslagsplan 

där vi gjort de mest detaljerade mätningarna. Faktum kvarstår dock att den angivna inställningen av 

saltdosen inte alltid är densamma som den mängd som faktiskt kommer ut ur saltspridaren, vilket vi 

uppmärksammat tidigare (Blomqvist och Niska, 2016a). Ofta är den faktiska saltmängden lägre än 

inställd mängd. Utifrån våra mätningar kan vi dock konstatera att den utlagda saltmängden i vissa fall 

också är betydligt högre än den saltmängd som angivits i protokollen (se avsnitt 3.2.2). Vi vet inte om 

den främsta förklaringen till det är att vissa spridare lägger mer än inställd saltdos eller om den 

saltmängd som framgår av protokollen inte stämmer överens med den faktiskt utlagda saltmängden. 

Det kan också finnas mer kvarvarande salt från tidigare åtgärder än förväntat. 

Enligt protokollen utfördes de första åtgärderna på sopsaltstråken i början på oktober. Stråken sopades 

och flera av förarna la ut mindre saltgivor redan från vintersäsongens start den 15 oktober. I slutet av 

oktober/början på november sjönk temperaturerna och halkbekämpningsåtgärderna kom igång på 

allvar. Därefter har cykelstråken åtgärdats i princip varje dag. Den sista sopsaltningsåtgärd som vi fått 

in ett protokoll över gjordes den 8 mars. 

Lite olika strategier och saltdoser har tillämpats av de olika förarna, delvis beroende på typen av 

utrustning. Exempelvis kan nämnas att den förare som sköter cykelstråket förbi vår mätplats i 

Västberga, oftast bara lägger torrt salt, eftersom han tycker att det ger en jämnare spridning över ytan. 

Vid vissa tillfällen har han lagt torrt salt i ena riktningen och sedan enbart saltlösning i andra 

riktningen för att skynda på effekten av saltet. En annan förare säger att han förutom att variera 

saltdosen beroende på väderförhållanden också justerar inställningen något då det börjar ta slut i 

tankarna, för att mängden lösning och torrt salt ska räcka lika länge. I samtal med en av förarna 

framgår det också att det finns en viss osäkerhet i vilken inställning som ska användas vid olika 

tillfällen. Med den typ av spridare han använt (Schmidts tallriksspridare) går det att välja att lägga 

enbart saltlösning, att lägga befuktat salt i en viss mängd samt att separat ställa in mängden torrt salt + 

saltlösning. Han skulle önska att det fanns mer information om vad de olika inställningarna resulterar i 

och vilken inställning som är den optimala under olika förhållanden. Det skulle behövas mer 

kontrollerade studier med mätning och uppföljning kring detta, menar föraren. Det skulle även 

underlätta för förarna att få stöd i valet av inställning, även om de också själva behöver prova sig fram. 

Under förra vintern upplevde den förare som oftast kör Multihog (se beskrivning i VTI notat 28-2015) 

att det var stora problem med saltspridaren på det fordonet. Den främsta anledningen ansågs vara en 

uppdatering av programvaran i styrboxen som inte varit lyckosam (Niska, Blomqvist och Järlskog, 

2016). Enligt leverantören skulle detta vara åtgärdat inför denna vinter, men föraren upplever att 

spridarsystemet fortsatt att krångla. Exempelvis har det inte varit möjligt att justera saltdosen upp till 

den nivå som spridaren har kapacitet för. Trots en ökning av inställd saltdos, har det ändå inte kommit 

mer salt ur spridaren. Dessutom tappar spridaren tryck när borsten slås på och i uppförsbackar tappar 

både spridare och borste kraft.  

Peab-föraren som kör Multihog (bland annat förbi våra mätplatser på Götgatan) brukar vanligtvis ha 

spridaren inställd på 15 gram saltlösning per kvadratmeter. Under förhållanden med måttliga 

nederbördsmängder har det varit tillräckligt, men i andra fall har det varit svårt att undvika isbildning. 

För att råda bot på tillfrysningen lånade föraren därför ett annat fordon med möjlighet att lägga torrsalt 

med tallriksspridare. Detta skedde exempelvis i samband med vår mätkampanj i december, då föraren 

enligt uppgift lade 15 gram torrt salt + 6 gram saltlösning med den utrustningen. Den föraren har under 
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vintern som var även provat att ersätta den vanliga saltlösningen (NaCl) med Perstorpslösningen 

(Kaliumformiat) vid några enstaka tillfällen för att få bort isbildning. Han menar att det fungerat 

mycket bra och att den lösningen tycktes lösa upp isen. Tyvärr gjordes ingen noggrann utvärdering av 

detta. Planerade mätningar fick ställas in på grund av alltför milt väder. Enligt uppgift från beställaren 

kostar vanlig Natriumklorid-lösning ungefär 300 kr/m3 medan Perstorpslösningen kostar ungefär 

5 000 kr/m3. Det gäller alltså att Kaliumformiaten är väldigt mycket bättre för att kunna vara 

kostnadseffektiv. I en jämförelse salterna emellan behöver man också beakta koncentrationen som 

läggs och åtgärdens varaktighet. 

3.2.2. Saltmängder/Strategi 

Dagarna innan vår mätkampanj i december snöade det i princip kontinuerligt (Figur 6). Föraren som 

sköter sopsaltningen på cykelstråket förbi vår mätplats i Bergslagsplan hade därför kört fem vändor på 

sina stråk under lite drygt ett dygn. Han påpekade att han vanligtvis brukar lägga 15 gram saltlösning 

+ 8 gram torrt salt per kvadratmeter, men att han nu istället hade lagt 15 gram torrt salt på grund av de 

blöta förhållandena. Tack vare de frekventa åtgärderna var det våt barmark med god friktion på det 

sopsaltade stråket, medan det samtidigt var is- och snöväglag med låg friktion på gång- och 

cykelvägen intill som inte sopsaltas (Figur 7).  

 

 

Figur 6. Temperaturer och nederbörd enligt VViS-station 2015 i närheten av Stockholm, i samband 

med vår mätkampanj i december 2016. 
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Figur 7. Väglaget på det sopsaltade cykelstråket vid Bergslagsplan (t.v.) och på intilliggande 

referenssträcka som inte sopsaltas (t.h.), vid 17-tiden söndagen den 11 december 2016. 

Med tanke på att det spridits 5*15 gram salt per kvadratmeter under de senaste dygnen, var den 

uppmätta restsaltmängden inte så hög som man kanske skulle kunnat förvänta sig (Figur 8). Mycket av 

saltet hade sannolikt runnit av ytan eller borstats bort i samband med sopningen. 

 

Figur 8. Restsaltmängden på cykelstråket förbi Bergslagsplan, uppmätt med SOBO-20, vid 18-tiden 

söndagen den 11 december, 2016. Den totala saltmängden på ytan är ca 60 gram per löpmeter (dvs. 

arean under kurvan i diagrammet – läs mer om saltfördelning över ytan i avsnitt 3.3.3). 

Bortborstningen av saltet den följande natten visade sig i de profiler av petriskålar som var utplacerade 

vid sidan om cykelvägen, från klockan 17 på kvällen den 11 december till klockan 06.30 på morgonen 

den 12 december. Under natten var det i storleksordningen fyra gram salt som borstades bort från 

cykelvägen och landat i depositionsprofilerna 20–140 cm på båda sidorna om cykelvägen (Figur 9). 

Hur mycket salt som låg inom de första 20 cm från asfaltskanten är okänt. 

Även under de följande två dygnen lyckades man uppnå önskvärd effekt med sopsaltningen på 

sträckan förbi Bergslagsplan, trots en vägytetemperatur på nedåt -6°C. Restsaltmängderna var då 

också betryggande höga med 10–45 gram salt per kvadratmeter och totala saltmängder på 80–90 gram 

per löpmeter. De 4 gram salt som borstades bort natten mellan den 11 och 12 december var ringa i 

förhållande till de utlagda mängderna. Natten därpå, mellan den 12–13 december var det endast något 

tiotals gram som landade i depositionsprofilerna (se röda kurvor i Figur 35 på sidan 35). Anledningen 

till detta var sannolikt att cykelvägen inte var lika våt som efter snöfallen den 10–11 december. 
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Figur 9. Depositionen av salt och vatten på båda sidor om gång- och cykelvägen vid Bergslagsplan 

natten den 11–12 december 2017. Blå cirklar = fukt, avläses mot blå y-axel, röda cirklar = salt 

(NaCl), avläses mot röd y-axel. 

På morgonen den 14 december förekommer fläckvisa partier med tunn is på ytan, trots en 

vägytetemperatur på endast -2°C. Friktionsmätningen visar då också på förekomst av halare partier, 

men att friktionstalen inte understiger 0,4. Innan vår mätning har sträckan saltats tre gånger den 

morgonen, först med 15 gram befuktat salt och sedan med 12 respektive 7 gram torrt salt per 

kvadratmeter. Den uppmätta restsaltmängden var dock relativt låg (Figur 10) och alltså inte tillräcklig 

för att förhindra isfläckar att uppstå. Det kan delvis även bero på att det varit svårt att få bort vätskan 

från ytan på grund av en sliten borste (se vidare avsnitt 3.2.3). Snön som fallit under natten och 

morgonen (se Figur 6) har bidragit till en utspädning av saltet på ytan. 

 

Figur 10. Restsaltmängden på cykelstråket förbi Bergslagsplan, uppmätt med SOBO-20, vid 8-tiden 

onsdagen den 14 december, 2016. Den totala saltmängden på ytan är drygt 40 gram per löpmeter. 

Den mängd salt som borstats bort och landat i depositionsprofilerna 20–140 cm på respektive sida om 

cykelvägen det sista dygnet i mätperioden var endast i storleksordningen tre gram och den absoluta 

majoriteten av saltet landade på södra sidan av cykelvägen (Figur 11). Under det sista mätdygnet föll 

snö motsvarande ca 7 mm nederbörd i smält form, enligt invägning av petriskålarna (blå kurvor i Figur 

11, jämför också pölbildningen i Figur 45). 
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Figur 11. Depositionen av salt och vatten vid sidan om gång- och cykelvägen vid Bergslagsplan den 

13–14 december 2017. Det högra diagrammet representerar den södra sidan och det vänstra den 

norra sidan av gång- och cykelvägen. 

På några andra sopsaltstråk lyckades man under samma period inte uppnå ett lika gott resultat som vid 

Bergslagsplan. På några av de stråk som åtgärdats med utrustning som endast haft möjlighet att lägga 

saltlösning uppstod kraftig isbildning (Figur 12). Fortsatt saltning med enbart saltlösning räckte heller 

inte för att återställa ytan utan det krävdes torrsaltning med en annan utrustning för att få isfritt. En 

anledning till att åtgärderna inte lyckades här, kan vara att den omfattande snönederbörden under 

lördagen och söndagen (se Figur 6) redan kompakterats av cyklister och att den eventuella saltmängd 

som fanns på cykelbanan innan snöandet började, inte räckte till för att förhindra att den kompakterade 

snön frös fast vid stenmaterialet i beläggningen. 

  

Figur 12. Isbildning på cykelstråket på Stadshuskajen, den 12 december 2016. 

Vid Lindhagensplan där två driftområden med olika strategier/utrustningar möts var skillnaden tydlig 

mitt på dagen den 12 december (Figur 13). På den norra delen där torrsalt lagts med tallriksspridare 

var det fuktig barmark med synliga saltkristaller kvar där de ännu inte lösts i vätskan på cykelvägens 

yta (Figur 14, till vänster). På den södra delen, där enbart saltlösning spridits med munstycken var det 

däremot, liksom vid Stadshuskajen, kraftig isbildning (Figur 14, till höger). Sopsaltning med Multihog 

som enbart sprider saltlösning är tydligen inte tillräckligt för att uppnå tillfredsställande väglag under 

vissa förhållanden. Dessutom riskerar borstning med påföljande sprayning av saltlösning, där tjock is 

bildats, att under en period efter åtgärd snarast leda till polerade isytor. 
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Figur 13. Mätplatsen vid Lindhagensplan där två olika entreprenörers driftområden möts, den 12 

december 2016. 

    

Figur 14. Till vänster: olösta saltkristaller på den norra delen av mätplats Lindhagensplan. Till 

höger: fastfrusna spår från cyklister som kompakterat snön på den södra delen av mätplats 

Lindhagensplan. 

Restsaltmätningarna vid Lindhagensplans båda delsträckor visade väldigt stora skillnader i saltmängd 

mellan de båda sträckorna. Den norra, som saltats med torrsalt uppvisade så höga saltmängder att 

mätinstrumentet slog i taket, det var alltså mer än 45 gram salt per kvadratmeter på nästan hela 

cykelvägens tvärsnitt (Figur 15). På den södra delsträckan gick det inte att mäta saltmängden utan att 

först ta bort den tjocka is som frusit fast i beläggningen (Figur 16). Efter att asfalten frilagts från isen 

kunde en SOBO-mätning genomföras som visade att beläggningen under isen trots allt hade en 

saltmängd på 7 gram salt per kvadratmeter, en för de här förhållandena (temperatur och vätskemängd) 

tydligen otillräcklig saltmängd. Till detta kommer att isen i sig innehöll ca 5 g salt per kvadratmeter. 

Även vid vår mätplats i Västberga hade isbildning uppstått, då den sträckan inte åtgärdats under 

helgen. På morgonen den 13 december (innan vår mätning kl. 11) åtgärdades sträckan förbi vår 

mätplats fyra gånger med 17 gram torrt salt per kvadratmeter i varje vända. För att få loss den snö och 

is som fastnat i underlaget och byggts upp på ytan behövde sträckan plogas (se avsnitt 3.2.4). 
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Figur 15. Saltprofil vid Lindhagensplans norra sträcka, den 12 december 2016. Instrumentets 

(SOBO20) mätområde sträcker sig till 45 gram per kvadratmeter. 

 

Figur 16. Snön på cykelvägen vid Lindhagensplans södra länk var så kompakterad att tjock is bildats 

på ytan och frusit fast mot asfalten.  

Den 14 december, två dagar efter den ovan beskrivna uppföljningen, hade väderförhållandena ändrats, 

bland annat hade temperaturen stigit (se Figur 6). Vid besiktning av mätplatsen vid Lindhagensplan 

kunde nu konstateras att båda sträckorna hade barmark (Figur 18) och att saltmängderna på de båda 

ytorna var mer lika (Figur 17). Enligt uppgift kallades en alternativ utrustning in för att komplettera 

spridningen av saltlösning längs det södra stråket (som innefattar bland annat Lindhagensplan och 

Stadshuskajen) med spridning av torrt eller befuktat salt. Sannolikt hade det betydelse då väglaget vid 

södra Lindhagensplan (Figur 18) och Stadshuskajen (Figur 19) var betydligt bättre den 14 december. 

 

Figur 17. Restsaltmätningar vid mätplats Lindhagensplan, den 14 december 2016. Till vänster den 

norra sträckan och till höger den södra.  
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Figur 18. Mätplatsen vid Lindhagensplan där två olika entreprenörers driftområden möts, den 14 

december 2016. 

 

Figur 19. Mätplatsen vid Stadshuset, den 14 december 2016. 

Om man jämför de totala restsaltmängderna för de sju uppföljningsplatserna i ett och samma diagram 

över mätkampanjen den 11–14 december, så finner man att saltmängderna vid norra sträckan av 

Lindhagensplan är betydligt högre än vid de övriga mätplatserna (Figur 20). En anledning till detta är 

förstås att den cykelvägen också är den bredaste av dem vi följer upp, 460 cm. 
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Figur 20. Totala saltmängder tvärs cykelvägen (gram per löpmeter cykelbana) vid de sju 

uppföljningsplatserna 11–14 december 2016. Värdena som anges är summan av allt salt tvärs hela 

cykelvägen. Vill man istället veta hur många gram det är i genomsnitt per kvadratmeter får man 

dividera summan med tvärsnittets längd som framgår i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Restsaltmätningarnas profillängder 

Mätplats: Mätprofilens längd:  

Bergslagsplan 370 cm 

Västberga 370 cm 

Götgatan Norra 190 cm 

Götgatan Södra 220 cm 

Lindhagensplan Norra 460 cm 

Lindhagensplan Södra 340 cm 

Stadshuskajen 280 cm 

 

Under mätningarna den 21–23 november, då saltets omfördelning och avrinning undersöktes vid 

Bergslagsplan (se avsnitt 3.3.3), låg den totala saltmängden i cykelvägens tvärsnitt betydligt lägre än 

under de andra mätkampanjerna (Figur 21), men då hade det varit mildgrader under flera dagar.  

Vid uppföljningen den 17–18 januari 2017 ligger saltmängderna vid Bergslagsplan i ungefär samma 

nivå som Lindhagensplans norra del (Figur 22). Innan mätningen den 17 januari har sträckan förbi 

mätplatsen åtgärdats två gånger under dagen: omkring kl. 5 och kl. 12. Inställd saltdos har vid båda 

tillfällena varit 12 gram saltlösning + 6 gram torrt salt per kvadratmeter, vilket summerar till ca 9 gram 

salt per kvadratmeter och saltningstillfälle. Räknar man med en cirka fyra meter bred cykelbana når vi 

upp till 70 gram på cykelvägens hela tvärsnitt, vilket motsvarar ungefär hälften av den uppmätta 

saltmängden vid tillfället. Sannolikt finns därför även salt från tidigare åtgärder kvar på ytan. 
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Figur 21. Totala saltmängder tvärs cykelvägen (gram per löpmeter cykelbana) vid Bergslagsplan 21–

23 november 2017. Värdena som anges är summan av allt salt tvärs hela cykelvägen. Vill man istället 

veta hur många gram det är i genomsnitt per kvadratmeter divideras summan med tvärsnittets längd 

som framgår i Tabell 3. 

På morgonen den 18 januari var vi på plats vid Bergslagsplan för provtagning innan åtgärden utförts 

och vi kunde då mäta att saltmängden under kvällen och natten minskat från ca 140 gram i tvärsnittet 

till ca 90 gram (Figur 22). Cykelvägen var då rejält våt varför det sannolikt är avrinning som ligger 

bakom saltminskningen på ca 50 gram salt. Det förekom ingen nederbörd under den 17–18 januari (se 

Figur 23), men däremot så understeg vägytetemperaturen daggpunkten under senare delen av natten 

17–18 januari vilket bör ha lett till en hel del fuktutfällning. Eftersom temperaturen låg under nollan, 

skulle fukten ha fällts ut som frost (se avsnitt 3.3.1), men sannolikt är det saltlösningen på cykelvägen 

som motverkat detta genom att sänka fryspunkten i vätskan. Efter saltningsåtgärden syntes synligt salt 

på ytan, men det löstes snabbt upp i det våta väglaget. 

 

Figur 22. Totala saltmängder tvärs cykelvägen (gram per löpmeter cykelbana) vid de sju 

uppföljningsplatserna 17–18 januari 2017. Värdena som anges är summan av allt salt tvärs hela 

cykelvägen. Vill man istället veta hur många gram det är i genomsnitt per kvadratmeter divideras 

summan med tvärsnittets längd som framgår i Tabell 3. 
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Figur 23. Temperaturer och nederbörd enligt VViS-station 2015 i närheten av Stockholm, i samband 

med vår mätkampanj i januari 2017. 

Under mätperioden den 6–8 februari låg saltmängderna vid Bergslagsplan på ca 40 gram i cykelvägens 

tvärsnitt, viket motsvarar ca 10 gram per kvadratmeter (Figur 24). Den första mätdagen, den 6 februari 

hade föraren kört sedan klockan två på morgonen och passerat mätplatsen 5–6 gånger innan 

restsaltmätningen. Sedan de tre senaste veckorna hade han enbart kört med saltlösning och då med en 

giva av 15–20 gram per kvadratmeter, vilket motsvarar ca 4–5 gram rent salt per kvadratmeter. 

 

Figur 24. Totala saltmängder tvärs cykelvägen (gram per löpmeter cykelbana) vid de sju 

uppföljningsplatserna 6–8 februari 2017. Värdena som anges är summan av allt salt tvärs hela 

cykelvägen. Vill man istället veta hur många gram det är i genomsnitt per kvadratmeter får man 

dividera summan med tvärsnittets längd som framgår i Tabell 3. 
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Förutom snöfallet på förmiddagen den 6 februari – som väderprognoserna inte hade förutspått och 

därför överraskat föraren – karaktäriserades mätperioden av väldigt låg luftfuktighet som ledde till en 

rejäl upptorkning (läs mer om detta i kapitel 3.3.2 på sidan 35, där även väderdata finns). 

3.2.3. Betydelse av borstens kondition/slitage 

Vid ett mättillfälle (11 december kl. 17, Bergslagsplan) kunde vi notera att det låg rester av snömodd 

kvar på den sopsaltade sträckan, vilket eventuellt kan sättas i samband med att borsten på det fordon 

som kört på sträckan var mycket sliten (Figur 25). Enligt föraren, leder det till att snöslasket följer med 

borsten runt istället för att kastas åt sidan och därmed lämnas en del av snöslasket kvar på ytan. När 

det sker är det dags att byta ut borsten. Enligt föraren behöver det göras ungefär en gång per månad, 

till en kostnad av cirka 5–6 tusen kronor per byte. 

  

  

Figur 25. Sliten borste innebär att snörester blir kvar på cykelvägens yta. 

För att illustrera svårigheten med en sliten borste röjde föraren - medan vi var på plats - delar av 

referenssträckan som vanligtvis inte sopas. Förutom att det blev snörester kvar på ytan, kunde vi också 

notera att borsten studsade mot ytan och att det blev ryckig gång som följd av den slitna borsten. Innan 

åtgärden var det ungefär 4 cm lös snö på ytan och direkt efter var det 0–1 cm lös snö kvar på ytan 

(Figur 26). Det bör nämnas att vid mättillfället var lufttemperaturen kring nollan (-0,5°C) och därmed 

var snön ganska blöt och tung, vilket också kan ha bidragit till svårigheten att få ytan ren. Vi mätte 

också friktionen före och efter åtgärd (se avsnitt 3.2.4). 



VTI notat 30-2017  31 

  

Figur 26. Snöröjning med borste på en referenssträcka som vanligtvis inte sopsaltas där snödjupet 

före åtgärd är 4 cm och efter åtgärd 0–1 cm (bilden till höger). 

Vinters observationer understryker tidigare vintrars slutsatser, att borstens kondition och utformning 

har betydelse för slutresultatet. Detta är något som skulle behöva studeras mer ingående och då gärna i 

samarbete med borsttillverkare/-leverantörer. Enligt en leverantör som vi träffade vid ett mättillfälle i 

Stockholm, kan ett sätt att få så effektiva borstar som möjligt vara att blanda borst av olika kvalitet på 

en och samma vals (Figur 27). De blå stråna är hårdare och ska riva bort snön bättre, medan de 

orangea stråna är mjukare och mer flexibla och därmed också mer tåliga. Av miljö- och kostnadsskäl 

är valsen som borststråna är monterade på av returplast. Själva borststråna är emellertid inte 

tillverkade av returplast eftersom det skulle ge mer spröda och mindre flexibla strån, enligt 

leverantören. 

 

Figur 27. Borstvals för snösopning med olika typer av borststrån. 

3.2.4. Friktion efter snöröjningsåtgärd – borstning kontra plogning 

Enligt samtal med förarna har det framkommit att man traditionsenligt aldrig vill göra enbart en 

snöröjningsåtgärd utan att samtidigt halkbekämpa. Orsaken är att man vid plogning riskerar att skapa 

en mycket hal yta. Vid ett mättillfälle (13 december kl. 11, Västberga) fick vi möjlighet att studera 

effekten på friktionen av plogning på en gångbana (Figur 28). Såväl före som efter åtgärden var det 

tjock is på gångbanan. Sträckan hade dock även saltats fyra gånger på morgonen innan vår mätning, 

med 17 gram torrt salt per kvadratmeter, vilket kan ha påverkat den tjocka isens kvalitet. 
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Figur 28. Plogning av en gångbana där tjock is bildats. 

Friktionsmätningen visar inte på någon sänkning av friktionen efter plogningsåtgärden (Figur 29). 

Med bara en mätning på en typ av väglag går det naturligtvis inte att dra några generella slutsatser som 

motsäger den allmänt vedertagna tesen. En yta av packad snö kan mycket väl bli kompakterad och 

polerad i samband med plogning och resultera i en mycket hal yta, medan packad snö i sig självt kan 

ha en mycket god friktion – åtminstone vid låga temperaturer (Niska, 2013). På en yta av tjock is, som 

i det här fallet, som redan har en relativt låg friktion blir kanske effekten på friktionen av plogningen 

däremot inte märkbar. Detta skulle behöva studeras närmare på olika typer av väglag och under olika 

väderförhållanden, med olika typer av utrustning.  

 

Figur 29. Den med PFT:n uppmätta friktionen på en gångbana före respektive efter plogning. Den 

plogade sträckan representeras av utsnittet från 30 meter och framåt i den uppmätta profilen. 

Väglaget var till största delen tjock och ojämn is. Plogning, i kombination med saltning, innebar att 

den tjocka isen bitvis skrapades bort från ytan vilket förklarar friktionstopparna i den röda kurvan. 

Vid ett annat mättillfälle fick vi även möjlighet att studera effekten på friktionen av sopning. Man 

skulle kunna tänka sig att det är mindre risk att vid sopning skapa en hal yta jämfört med vid plogning. 

En friktionsmätning som gjordes direkt före respektive direkt efter sopning (Figur 30) visade att det 

inte blev någon friktionssänkning på grund av borsten - dock inte heller någon märkbar höjning av 

friktionen, eftersom ytan ännu inte var helt ren. Före sopningsåtgärden var det 4 cm lös snö på gång- 

och cykelvägen (Figur 31, fotot till vänster). På delar av ytan låg packad snö under den lösa snön, 

framförallt på ett passerande gångstråk. Efter sopningsåtgärden återstod omkring 1 cm lös snö, eller 

bitvis packad snö (Figur 31, fotot till höger). Fler studier på andra väglag och väderförhållanden är att 

föredra för att kunna dra mer generella slutsatser. 
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Figur 30. Den med PFT:n uppmätta friktionen på en gång- och cykelbana före respektive efter 

sopning, den 11 december 2016. Den sopade sträckan representeras av utsnittet mellan 44 och 88 

meter i den uppmätta profilen. Väglaget före åtgärd var 4 cm lös snö på packad snö och efter åtgärd 

omkring 1 cm lös snö på packad snö. 

  

Figur 31. Sopning av en del av gång- och cykelvägen som utgör referenssträckan vid Bergslagsplan, 

som vanligtvis inte sopsaltas. 

3.3. Särskilda fenomen studerade under vintern 2016/17 

3.3.1. Snömängd/Frostmängd 

Denna vinter har vi kompletterat de vanliga mätningarna med olika metoder för att mäta mängden 

vätska som tillförs ytan under olika väderförhållanden. En typ av vätsketillförsel, som vi funderat en 

del på under tidigare år och som det visat sig vara svårt att både förutsäga och mäta, är frostutfällning. 

Huruvida det blir fuktutfällning, som vid minusgrader fryser till frost, eller upptorkning, hänger i hög 

grad på hur mycket fukt en luftvolym kan innehålla vid en viss temperatur. En anledning till att det är 

svårt att förutsäga är att dygnets temperaturvariationer till stor del beror på den lokala molnigheten – 

något som är mycket svårt att förutspå. 

I syfte att försöka kvantifiera mängden frostutfällning har vi den senaste säsongen vägt petriskålar och 

en så kallad snötamburin, före och efter frostutfällning (Figur 32). Snötamburinen är ett verktyg som 

tagits fram vid VTI för att mäta nederbördsmängder i form av snö i hög tidsupplösning. Arean på 

snötamburinen är precis en halv kvadratmeter vilket gör det enkelt att räkna om till gram nederbörd 

per kvadratmeter. Petriskålarna används huvudsakligen för att mäta hur mycket salt- och vätska som 

borstats från cykelvägen till omgivningen, på samma sätt som under vintern 2014/15 (Niska och 

Blomqvist, 2016b). Det visade sig emellertid att det också blev frostutfällning i skålarna som vi hade 

möjlighet att mäta, genom vägning. Under mätperioden 11–14 december, förekom både snönederbörd 

och frostutfällning i samband med våra mätningar (Figur 33).  
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Figur 32. Frostutfällning vid Bergslagsplan morgonen den 12 december 2016 på snötamburin (tv) och 

i en petriskål (th). 

 

Figur 33. Vädersituationen under mätkampanjen 2016-12-11–14. De svarta punkterna är 

yttemperaturen i cykelvägens asfaltsyta manuellt uppmätt i samband med besök på platsen. Noteras 

bör att de konstant ligger någon/några graden lägre än VViS-stationens mätvärde. 

Petriskålarna vid Bergslagsplan var utplacerade i tre omgångar under mätkampanjen i december och 

analys av resultaten antyder att det natten mellan den 12–13 december ackumulerades i 

storleksordningen ca 100 g frostutfällning per kvadratmeter yta. Sannolikt skedde frostutfällningen 

kring midnatt mellan den 12 och 13 december då temperaturen i vägytan vid VViS-stationen var i nivå 
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med daggpunkten. Väderdata kommer som tidigare nämnts från en VViS-station i söderort, och 

temperaturerna vid Bergslagsplan tycks konstant vara lägre än vid väderstationen. 

 

Figur 34. Petriskålarna med frostutfällning morgonen den 13 december 2016. 

 

 

Figur 35. Depositionen av salt och vatten på båda sidor om gång- och cykelvägen vid Bergslagsplan, 

blå cirklar = fukt, avläses mot blå y-axel, röda cirklar = salt (NaCl), avläses mot röd y-axel. 

Med ett sådant begränsat antal mätningar som det blir med endast stickprovsvis provtagning är det 

givetvis svårt att uttala sig generellt om hur mycket fukt som kan tillföras en yta i samband med 

frostutfällning. Det också osäkert hur väl den uppmätta frostutfällningen i Petriskålar och på 

snötamburinen stämmer överens med den mängd frost som fällts ut på gång- och cykelvägen. Olika 

typer av ytor har olika emissivitet (vilket påverkar utstrålning från ytan) och även mikroklimatet 

närmast ytan påverkar utfällningen. Även om mätningarna inte är helt representativa, antyder 

resultaten att det kan handla om hundratals gram fukt per kvadratmeter som tillförs i samband med 

frostutfällning och vi kan därmed konstatera att det kan vara avgörande för utspädningen av de utlagda 

saltmängderna.  

3.3.2. Upptorkning under kalla och torra förhållanden 

Under våra mätdagar i början av februari kunde vi notera att det var torr barmark på flera av våra 

mätplatser och att salt kristalliserat på ytorna till en vit beläggning (Figur 36). Den låga luftfuktigheten 

i kombination med låg temperatur gjorde att ytorna ”frystorkade” och att synliga saltkristaller fälldes 

ut på de sopsaltade sträckorna. På håll såg ytorna ut att vara täckta av frost eller snö men vid närmare 

anblick kunde vi se att ”det vita” var salt. På ytor som inte sopsaltades kunde vi också se att snön 

försvunnit från ytan från en dag till en annan (Figur 37 och Figur 38), antagligen till följd av 

sublimering. Sublimering innebär att snön övergår direkt från fast form (snö på marken) till gasform 

(vattenånga i luften) utan att däremellan passera mellanfasen flytande form dvs. fukt/vätska på 
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vägytan. Om vi detaljstuderar väderdata för de aktuella dagarna, kan vi se att daggpunkten låg långt 

under vägytans temperatur vilket är förklaringen till de upptorkningsfenomen vi observerat (Figur 39). 

  

Figur 36. Utfällda saltkristaller på cykelfältet längs Götgatan, på eftermiddagen den 7 februari. Fotot 

till höger visar en närbild av ytan. 

  

Figur 37. Gångbanor genom parken vid Lindhagensplan där snön sublimerat bort från ytan från 

eftermiddagen den 6 februari (bilden till vänster) till morgonen den 7 februari (bilden till höger).  

  

Figur 38. Gång- och cykelvägen vid Västberga där snön sublimerat bort från ytan under tiden från 

lunchtid den 6 februari (bilden till vänster) till morgonen den 7 februari (bilden till höger). 



VTI notat 30-2017  37 

 

Figur 39. Väderdata i samband med vår mätkampanj i Stockholm 6–8 februari där den låga 

luftfuktigheten medförde utfällda saltkristaller på de sopsaltade ytorna och snö som sublimerade på 

ytor som inte saltats. 

 

3.3.3. Saltets omfördelning över ytan 

Vi har tidigare år beskrivit hur saltspridningen kan resultera i fläckvisa mönster då i synnerhet befuktat 

salt tenderar att slungas ut i bågar av tallriksspridaren. Saltet kan också omfördelas efter att det lagts 

ut, till exempel genom att det sprätts lätt åt sidan av cykeltrafiken. Den spridningen är högst lokal och 

långt ifrån lika effektiv som biltrafik på att få saltet att lämna cykelvägen. Men saltet omfördelas också 

med hjälp av tyngdkraften och då kommer cykelvägens tvärfall, lutning i längsled och eventuella 

ojämnheter att spela in. 

För att bättre beskriva den typen av omfördelningsprocesser har vi denna vinter också kompletterat de 

ordinarie restsaltmätningarna vid Bergslagsplan med utökade saltmätningar. Vanligtvis mäter vi 

endast en eller ett par profiler tvärs gång- och cykelvägen på våra mätplatser, men vid några tillfällen 

under vintern 2016/17 har vi mätt i flera efter varandra följande tvärprofiler. På så sätt har vi kunnat 

mäta in ett helt rutnät med restsaltmätningar som beskriver hur saltet är fördelat över ytan. För att 

koppla mätresultaten av saltmängdernas fördelning till cykelvägens topografiska egenskaper har också 

tvärfall och lutning i längsled mätts in i samma rutnät och räknats om till sluttningsgradient och 

riktning av den maximala lutningen för respektive mätpunkt. 
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Vid mätning av en profil tvärs gång- och cykelvägen kan man se hur saltmängden varierar i det 

tvärsnittet (Figur 40). Ofta är det en högre saltmängd närmare mitten och en lägre saltmängd ut mot 

kanterna av gång- och cykelvägen. Det beror på hur spridaren fördelat saltet över ytan i samband med 

åtgärd, men kan också hänga samman med att vägen lutar in mot mitten. Summerar man saltmängden 

tvärs vägen (arean under kurvan i Figur 40) får man den totala saltmängden per löpmeter cykelbana 

och delar man det värdet med bredden får man den genomsnittliga saltmängden på ytan i gram per 

kvadratmeter. Det säger dock inget om hur saltet är fördelat över ytan. Även om den genomsnittliga 

saltmängden är ungefär densamma från ett mättillfälle till ett annat (Figur 21) kan det vara stora 

variationer i hur saltet är fördelat över ytan. 

 

Figur 40. Exempel på resultatet från en ordinarie restsaltmätning tvärs gång- och cykelvägen vid 

Bergslagsplan den 23 november 2016. Mätprofilen motsvarar den nedersta tvärsektionen av ytan i 

Figur 41. 

 

Figur 41. Cykelvägens topografiska egenskaper i en fyra gånger fyra meter area. Den nedersta 

profilen (10 cm avstånd i längsled) representerar ordinarie mätplats för restsaltmätningar vid 

Bergslagsplan. 
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Kartan över sluttningsgradienterna och deras riktning (Figur 41) visar att den vänstra delen av 

cykelvägen lutar från ytterkanten in mot cykelvägens centrum. Varje pil i rutnätet representerar den 

vektor som bildas när man lägger samman tvärfall och lutning i längsled. Ju längre pil, desto större 

nedförlutning. På så vis kan man säga att varje pil visar hur vatten som hälls ut i just den punkten 

skulle rinna. När vi sedan jämför de två saltmätningar som genomförts i rutnätet med hur cykelvägens 

topografi ser ut får vi Figur 42. 

  

Figur 42. Saltets omfördelning över ytan till följd av hur vägytan lutar. Till vänster mätningar 23 

november 2016 och till höger 14 december 2016. 

Även om de totala mängderna skiljer sig åt mellan de båda mättillfällena, och även detaljmönstret är 

något olika, så är det övervägande intrycket att saltlösningen samlar sig i ett stråk i längsled något till 

höger om mitten av cykelvägen. I det här fallet är det analyserat med hjälp av att saltinnehållet kunnat 

bestämmas med SOBO-mätaren. Men innebörden för väghållaren är egentligen att cykelvägens yta 

inte avvattnas ordentligt. Allt det vatten som inte rinner av ytan, utan samlar sig i pölar på cykelvägen, 

kommer att kräva större insatser att bli av med genom borstning, eller mer salt för att motverka den 

utspädningseffekt vattnet annars leder till. 

3.3.4. Betydelse av beläggningens standard 

Förutom cykelvägens tvärfall, lutning i längsled och ojämnheter spelar också eventuella skador i 

beläggningen in för hur cykelvägen kan avvattnas. Sedan tidigare uppföljningssäsonger vet vi att en 

asfaltsskada (Figur 43) vid Bergslagsplan lett till svårigheter att hålla ytan isfri. Ansamlat vatten har 

spätt ut saltet så mycket att vattnet i vissa lägen frusit. När en isfläck väl har bildats på platsen har det 

visat sig svårt att med sopsaltmetoden kunna åtgärda den – åtminstone när enbart borste och 

saltlösning har använts. Däremot har borstningen visat sig effektiv för att tömma pölen på vatten, även 

om det krävt upprepade åtgärder. 
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Figur 43. Asfaltsskadan vid Bergslagsplan utgör en lågpunkt där vatten ansamlas och riskerar att 

leda till isbildning och tillväxande isfläck. 

I syfte att bättre förstå processerna bakom tillrinnande vatten samt eventuell oönskad isbildning har 

pölens/isfläckens storlek och salthalt kartlagts under den senaste säsongen. Kartläggningen har gjorts 

genom att mäta in pölens/isfläckens area utifrån ett gridnät markerat på den intilliggande kantstenen. 

Vid mätkampanjen 11–14 december 2016 kvantifierades vattensamlingens area vid fyra tillfällen 

(Figur 44 och Figur 45).  

 

  

Figur 44. Exempel på areamätning av pölen vid Bergslagsplan 2016-12-11, kl 19.30. 
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Figur 45. Sammanställning av arean hos den övervakade vattenpölen/isfläcken vid Bergslagsplan i 

relation till den ackumulerade nederbörden (SMHI, Tullinge).  

Inmätningen av pölarean (Figur 45) visar hur nederbörden den 10–11 december lett till omfattande 

ansamling av vatten, som efter att nederbörden slutat kraftigt minskat under den 12 och 13 december, 

sannolikt på grund av intensivt åtgärdande med borstvalsen (röda pilar i Figur 45). Nederbörden under 

eftermiddagen/kvällen den 13 december resulterar återigen i omfattande tillväxt av pölens storlek (blå 

pil i Figur 45). Viktigt att notera är att det trots minusgraderna (Figur 33) inte frusit till is i pölen, 

vilket beror på att halkbekämpningen lett till en tillräckligt hög salthalt i pölen för att motverka 

frysning. 

Vid inmätningen av pölen/isfläcken den 7 februari, 2017, var däremot vätskan frusen till en isfläck 

som inte gått att borsta bort (Figur 46). Iskvaliteten var däremot så pass dålig att isen delvis gick att 

skrapa bort med foten vid besiktning. 

 

Figur 46. Vid inmätningen av pölen/isfläcken vid Bergslagsplan den 7 februari, 2017 var fläcken 

frusen och borstvalsen hade inte lyckats sopa bort den, trots att iskvaliteten var relativt dålig. 

Det är avgörande för sopsaltmetodens framgång att så mycket som möjligt av vätskan på cykelvägen 

avlägsnas i samband med borstningen. Misslyckas man med bortborstningen av vätskan krävs större 

saltmängder än annars vore nödvändigt för att undvika att pölar eller vattenfyllda skador fryser till is 

och skapar risksituationer för cyklister. 
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3.3.5. Nya utformningen längs Götgatan – utmaningar och möjligheter 

Inför denna vintersäsong har utformningen av cykelinfrastrukturen längs Götgatan förändrats. 

Cykelfälten som tidigare endast var separerade med en målad linje och bitvis färgad beläggning har 

separerats med vägkantstolpar längs vissa delar av sträckan i söder (se Figur 47 och Figur 48). Utanför 

vägkantstolparna finns ett antal parkeringsplatser och lastzoner. Längre norrut, har ombyggnaden 

inneburit att cykeltrafiken nu går på en separerad cykelbana istället för på ett cykelfält i gatan (se Figur 

50). Med uppföljning på två mätplatser längs Götgatan, har vi denna vinter kunnat detaljstudera vad 

den nya utformningen inneburit för möjligheten att uppnå ett gott resultat med sopsaltningen. Vi har 

haft en mätplats på den södra delen av Götgatan och en på den norra delen där vi även tidigare vintrar 

gjort mätningar. 

 

Figur 47. Cykelfält längs södra delen av Götgatan som inför säsongen separerats från bilvägen med 

hjälp av kantstolpar. 

I samband med våra mätningar har vi kunnat konstatera att det kring vägkantstolparna i skiljeremsan 

mellan cykelfältet och bilvägen ansamlas snö och is (Figur 48), som senare kan bli en källa till 

inrinnande vatten i cykelfältet. När vatten rinner in från sidan späds det spridda saltet ut, med risk för 

återfrysning som följd. I såväl väglagsobservationer som friktionsmätningar har vi kunnat se att det 

förekommit halka i cykelfältet längs Götgatan. Om den nya utformningen förvärrat situationen är dock 

svårt att säga. Även tidigare utvärderingar har visat att det är större risk för halka i cykelfält jämfört 

med separerade cykelbanor (Niska och Blomqvist, 2016b). Det hänger ihop med att biltrafiken 

förflyttar snö/vätska från bilvägen ut mot kanterna där cykelfälten är placerade, något som den nya 

utformningen inte råder bot på. 

Ett något bredare cykelfält skulle dock kunna öka möjligheterna att uppnå ett bra resultat med 

sopsaltningen. Exempelvis har föraren som ansvarar för sopsaltningen längs Götgatan berättat att 

bilförare ibland misstolkat utformningen och parkerat mellan konerna istället för utanför. Då är det 

svårt att komma förbi med snöröjningsfordonet. Det skulle antagligen vara tillräckligt med 20 cm 

extra bredd. 
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Förutom att det samlas snö och is kring vägkantstolparna har vi också uppmärksammat att ”fötterna” 

till stolparna kan vara mycket hala. Det skulle kunna utgöra en olycksrisk vid i- och urstigning för 

passagerare i taxi eller parkerande bilar. 

 

Figur 48. Ansamling av snö och is kring vägkantstolparna längs cykelfältet på Götgatan. 

I samband med vinterns mätningar har vi också kunnat notera att det samlas en hel del vatten längs 

kantstenen på insidan av cykelfälten (Figur 49). Det indikerar att brunnarna inte tycks vara optimalt 

placerade med hänsyn till lutningar för avrinning. Sopsaltmetodens effektivitet är starkt beroende av 

en tillfredsställande vattentransport bort från ytan. Om det vore möjligt att placera mer längsgående 

brunnar i kantstenen skulle avrinningen kanske bli bättre på platsen. Då slipper man också ha 

brunnslock liggande i cykelfältet.  

Längre norrut längs Götgatan, där cykelfältet ersatts med en cykelbana separerad från biltrafiken, är 

delaljutformningen sådan att det nu ligger kantstenar på båda sidor och cykelvägen. Det skulle kunna 

innebära en svårighet att borsta bort snön från ytan och att snö och vatten samlas innanför 

kantstenarna. När smältvatten inte kan rinna av vägen, finns risk för isbildning, något som var en av de 

främsta anledningarna till att man under första vintern med sopsaltning av cykelvägar i Karlstad inte 

lyckades uppnå ett lika gott resultat som väntat (Niska och Blomqvist, 2015). I samband med våra 

mätningar denna vinter har vi också kunnat notera ansamling av vatten och is innanför kantstenarna på 

cykelbanan längs Götgatan (Figur 50). Problemet tycks dock inte vara lika stort som befarat och 

föraren som sköter sträckan menar att det oftast gått ganska bra att få sträckan ren och halkfri. Det 

stora antalet fotgängare på denna plats gör emellertid att det dras in snö och modd från anslutande 

gångytor till cykelbanan. Vid vissa förhållanden kan den passerande gångtrafiken även få snö att 

packas och fästa på vägytan, vilket kan leda till isbildning. Det förekommer även att varutransporter 

passerar cykelbanan här, med indrag av snö och isbildning som följd. 
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Figur 49. Vattenansamling längs kantstenen på cykelfältet på Götgatan till följd av undermålig 

avrinning. 

  

Figur 50. Cykelbanan vid Götgatan i anslutning till Medborgarplatsen där mycket fotgängare är i 

rörelse. Kantstenar på båda sidor om cykelbanan gör att snö och vatten stannar kvar på ytan (t.v.) Det 

stora antalet gångpassager samt varutransporter leder till isbildning under vissa förhållanden (t.h.). 

Markvärme på gångytorna i anslutning till tunnelbaneuppgången skulle minska problemen med 

snöindrag på cykelbanan och också förbättra situationen för fotgängarna i området. Med tanke på det 

stora antalet träd och annan möblering i området är snöröjningen komplicerad att utföra och därmed är 

det möjligt att markvärme skulle kunna vara ett kostnadseffektivt alternativ. Det skulle vara värdefullt 

att studera och utvärdera detta närmare. 

3.3.6. Slussen – sopsaltning i samband med vägarbete 

Under förvintern uppmärksammades att gång- och cykelytorna i anslutning till bron vid Slussen (Figur 

51) upplevdes hal av fotgängare och cyklister. Ett flertal halkolyckor rapporterades och Stockholms 

stad kontaktades av både allmänhet och media. Det misstänktes att beläggningen som sådan bidrog till 

den låga friktionen och genom fräsning av ytan försökte man åtgärda problemen. För att undersöka 

friktionsnivåerna på platsen gjorde vi friktionsmätningar även vid Slussen, i tillägg till de ordinarie 

utvärderingarna. Mätningarna som gjordes den 21 november utgick från Slussplan och mättes fram 
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och tillbaka mot Södermalm. Vid mättillfällena var lufttemperaturen ca +10°C och väglaget klassades 

som fuktig barmark.  

  

Figur 51. Gång- och cykelbanorna efter bron vid Slussen där vi gjort extra friktionsmätningar. 

Friktionsmätningarna visade att friktionsnivåerna var tillfredsställande både på gångbanan och på 

cykelbanan, men med vissa skillnader mellan de olika ytorna. Slussens gångbana hade ett 

friktionsmedelvärde på 0,72 (Figur 52) men med en större spridning av värdena än på cykelbanan. 

Orsaken till den större spridningen och enstaka lägre friktionsvärden var sannolikt förekomsten av 

relativt stora gruskorn på ytan samt att den blivit något ojämn i samband med fräsningen. 

 

Figur 52. Friktionsvärden vid Slussens gångbana, profilerna i uppförsbacke och nerförsbacke är 

sammanlagda för att visa hela friktionssituationen oavsett rörelseriktning.  

Slussens cykelbana hade en aning lägre friktionsvärde än gångbanan, med ett friktionsmedelvärde på 

0,68 (Figur 53). Att cykelbanans yta var mer homogen återspeglas i den, jämfört med gångbanan, mer 

sammanhållna fördelningen av mätvärden. 
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Figur 53. Friktionsvärden vid Slussens cykelbana, profilerna i uppförsbacke och nerförsbacke är 

sammanlagda för att visa hela friktionssituationen oavsett rörelseriktning. 

Som en jämförelse gjordes en friktionsmätning på det nyanlagda cykelfältet på den södra mätplatsen 

längs Götgatan vid samma tillfälle. Den ytan hade en ännu högre friktion än mätytorna vid Slussen, 

med ett medelvärde på 0,8 och dessutom minst variation i mätvärdena (Figur 54). 

 

Figur 54. Friktionsvärdena vid Götgatans cykelbana. 

Slutsatserna från friktionsmätningarna i november var att friktionen på gång- och cykelytorna vid 

Slussen inte var alarmerande låga, men att den trots allt var lägre jämfört med cykelfältet längs 

Götgatan. Vi vet dock inte hur väl de mätningarna representerar de generellt rådande förhållandena på 

platsen eller förhållandena vid de tillfällen då halkolyckor förekommit. Då det sker en omfattande 

ombyggnad av Slussen är det troligt att lera, grus och smuts i kombination med fukt och kanske till 

och med frostutfällning, bidragit till att halka uppstått. Vi har tidigare visat att nedsmutsning från 

byggtrafik kan ge en sänkt friktion på ytan (Niska och Blomqvist, 2016a). 

Även vid senare tillfällen under vintern har vi stannat till vid Slussen för att få en uppfattning om 

väglaget på platsen, trots att det egentligen inte ingått i uppdraget. Vi har då kunnat notera att det 

funnits svårigheter att få ytan ren och att det framförallt på gångbanan förekommit isbildning (Figur 

55). En bidragande orsak kan vara instänk av snö från bilvägen. Enligt föraren som sköter 

vinterväghållningen längs sträckan har de frästa räfflorna i asfalten också bidragit genom att 

smältvatten ansamlats där och sedan runnit längs med räfflorna som följt kurvaturen istället för att leda 

vattnet bort från cykelbanan. 
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Figur 55. Gång- och cykelbanorna vid Slussen den 12 december, 2016. Endast delar av cykelbanan 

har barmark (t.v.) och bitvis på gångbanan har tjock och knagglig is bildats (t.h.). 

Vid något tillfälle gjorde vi också observationer och friktionsmätningar på andra sidan Slussen, vid 

Södermalmstorg. Vi kunde då se att trots att vägytans temperatur inte var lägre än 0°C, hade det 

bildats fläckar av halka (mestadels tunn is) i backen ner från den tillfälliga brokonstruktionen 

”Pelikanen” (Figur 56). Friktionsmätningen visade också på en tydlig skillnad i friktionsnivå från de 

första 30 metrarna av mätsträckan där det var barmark till brodelen där det förekom tunn is (Figur 57). 

Vi gjorde även en SOBO-mätning och kunde konstatera att det inte fanns något salt på vägytan på 

bron. Det visade sig senare att föraren som normalt sköter vinterväghållningen på sträckan inte fått 

köra på den tillfälliga brokonstruktionen eftersom det inte var säkert att den skulle klara lasten från 

driftfordonet. Ett område som räknas tillhöra ett pågående ”vägarbete” ingår inte i det ordinarie 

driftkontraktet utan upphandlas separat. Det innebär en annan ansvarig beställare och kanske även en 

annan utförare som kan tillämpa en annan metod/strategi, något som cyklisterna troligtvis inte är 

medvetna om. Då detta kan innebära skillnader i den standardnivå som erbjuds är det viktigt med 

information på plats så att cyklisterna inte överraskas av plötslig halka. Det kan också vara viktigt att 

se över rutinerna inför liknande fall i framtiden, så att en god standard kan erbjudas även i 

byggskeden. 

 

Figur 56. Cykelbanan vid Södermalmstorg den 14 december 2016. Våt barmark innan bron övergår 

till fläckvis förekomst av tunn is på den tillfälliga brokonstruktionen. 
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Figur 57. Friktionsprofil från Södermalsmstorg där de första 30 metrarna utgörs av våt barmark 

medan det på bron (från 40 meter och därefter) förekommer tunn is. 
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4. Slitage av röda cykelytor 

Eftersom vi under första vinterns utvärderingar såg indikationer på att rödmålade cykelytor kan bli 

extra hala vintertid, har vi specialstuderat sådana ytor de efterföljande vintrarna. Inför denna vinter har 

vi haft målsättningen att närmare undersöka slitaget av en rödmålad cykelyta i kombination med mer 

frekventa friktionsmätningar. Vi har också studerat en ny typ av röd massa innehållande ett krossat 

stenmaterial av Bauxit. 

4.1. Specialstudier av en rödmålad cykelpassage i Linköping 

För att kunna göra mer frekventa friktionsmätningar än vad som varit möjligt i samband med våra 

stickprovsvisa mätningar i Stockholm, målade vi en cykelpassage i Linköping i närheten av VTI med 

samma typ av kallplast som normalt används i Stockholm (Figur 58). För att säkerställa en jämförbar 

kvalitet i utförandet, gjordes målningen av samma underentreprenör som vanligtvis gör motsvarande 

arbete i Stockholm. Endast halva bredden av passagen målades för att kunna göra jämförande 

friktionsmätningar på den omålade ytan bredvid. På så sätt kunde vi, så långt det var möjligt, 

säkerställa att samma förutsättningar med avseende på trafik och väglag varit gällande för den målade 

respektive den omålade ytan.  

 

Figur 58. Målning av delar av cykelpassage i Linköping, den 22 september 2016. 

Dagen efter målning gjorde vi en första friktionsmätning på ytorna för att ha som utgångsläge. 

Därefter har vi mätt friktionen vid upprepade tillfällen fram till och med den 27 mars, 2017. Under 

vintersäsongen gjordes friktionsmätningar varje vardag vid 10-tiden, så ofta som möjligt och om det 

ansågs relevant. Vi avstod från dagliga mätningar vid stabila perioder då varken vädret eller väglaget 

förändrades nämnvärt från en dag till en annan. Målsättningen var att genomföra friktionsmätningar 

under så många olika väder- och väglagsförhållanden som möjligt. På grund av en relativt mild vinter 
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och eftersom mätsträckan låg i en korsning med mycket biltrafik, var det emellertid oftast barmark vid 

mättillfällena. Lufttemperaturen var som lägst -5°C och vägytans temperatur som lägst -4°C. 

Vid nästan alla mättillfällen var medelvärdet av friktionen högre på den rödmålade ytan än på den 

omålade ytan intill (Figur 59). I dessa mätningar har vi alltså inte kunnat fånga situationer där den röda 

färgen bidragit till halka. Tvärtom, så har den grova texturen som rollningen av färgen ger, givit utslag 

i en högre friktion. Det är dock viktigt att veta att detta endast gäller för ett begränsat urval av väder- 

och väglagsförhållanden. Vid endast två mättillfällen var friktionsnivåerna så låga att de anger risk för 

halka (friktionsvärden under 0,3) och vid dessa tillfällen var friktionen lägre på den omålade delen av 

cykelpassagen. 

 

Figur 59. Sammanställning av friktionen i medeltal på den rödmålade (röda prickar) cykelpassagen i 

Linköping i jämförelse med den omålade delen (svarta prickar) på samma överfart. 

 

Även om friktionen var tillfredsställande på den rödmålade ytan, så kunde vi redan efter fyra månader 

notera ett märkbart slitage och efter vinterns slut var det röda helt bortnött i hjulspåren (Figur 60).  
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Figur 60. Slitage av den rödmålade delen av cykelpassagen i Linköping. Redan den 27 januari börjar 

nedslitna hjulspår framträda i den målade ytan (bilden till vänster) och i slutet av vintern, den 24 april 

är slitaget än mer omfattande (bilden till höger). 

Slitaget av den röda massan kvantifierades genom att med hjälp av VTI:s vägytemätbil (VTI Laser 

RST – road surface tester) mäta texturen vid tre olika tillfällen: när den röda massan var nyutlagd, 

efter en månads sommardäck samt efter nio månaders slitage med både sommar- och vinterdäck (Figur 

61). 

 

Figur 61. Slitaget illustrerat med hjälp av förändringen av texturens djup längs cykelpassagen. I 

figuren är texturvärdena med tiocentimetersupplösning filtrerat med löpande medelvärdesbildning i 

ett trettiocentimetersfönster. 

Figur 61 illustrerar texturen längs cykelpassagen med hjälp av texturmåttet MPD (mean profile depth) 

som i tiocentimetersintervall anger vilket djup under den röda massans ”toppar” som medelnivån 

ligger. Ju grövre yta, desto högre värde på texturen. Det figuren visar är att en månads 

sommardäckskörning har minskat texturen i viss omfattning, men att vintersäsongen plus några 

ytterligare månaders sommardäckskörning resulterat i rejäla minskningar av texturen. Ytan har helt 

enkelt slitits ner och blivit slätare, vilket också bekräftas av fotografierna i Figur 60.  
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Ett exempel på hur den röda massans yta ser ut vid de tre olika texturmättillfällena visas i Figur 62. 

 

Figur 62. Ytan på en 10 centimeter lång sträcka av cykelpassagen vid de tre uppföljningstillfällena då 

texturen uppmätts. 

En fördel med den valda cykelpassagen i Linköping är att vi där också haft tillgång till trafikmätningar 

så att vi kunnat uppskatta antalet fordonspassager över ytan. Trafikmätningarna på den aktuella 

sträckan görs inte vintertid utan i oktober, men ger ändå en uppfattning om storleksordningen på 

trafikflödet i korsningen. 

4.2. Bauxiten i Västberga 

För att se om det går att uppnå en rödmålad cykelpassage med större slittålighet och bibehållen 

friktion har Stockholm provat en ny typ av massa innehållande Bauxit. Bauxit är ett hårt stenmaterial 

som när det krossas ger spetsiga stenkorn. Två cykelpassager har inför denna vinter målats med denna 

massa och en av dem ligger i anslutning till vår mätplats i Västberga (se Figur 3 och Figur 4, i avsnitt 

2.1). Under vintern har vi studerat slitaget och friktionen på den cykelpassagen med hjälp av 

friktionsmätningar och observationer. Friktionsmätningarna har visat att den skrovliga Bauxit-massan 

ger en märkbart högre friktion vid barmarksförhållanden (se exempel i Figur 63). De vassa 

stentopparna griper tag i mäthjulet och ger här ett friktionstal på 1,2 medan friktionen på den vanliga 

asfalten efter passagen ligger omkring 1,0. 
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Figur 63. Friktionsprofil från cykelbanan vid Västberga över passagen med röd Bauxit-massa (röda 

rektangeln i figuren). De första 30 metrarna av mätsträckan tillhör ett icke sopsaltat stråk där 

väglaget var tjock is, därav den lägre friktionsnivån, medan det på sopsaltstråket var fuktig barmark 

(Figur 64). 

 

Figur 64. Övergången mellan den icke sopsaltade och den sopsaltade gång- och cykelvägen vid 

mätplatsen i Västberga, i samband med friktionsmätningen den 18 januari 2017 (Figur 63). 

Även vid måttligt indrag av snö eller snömodd från passerande biltrafik ger den rödmålade ytan en 

tillfredsställande friktion, även om det blir en viss sänkning i hjulspåren i jämförelse med omgivande 

ytor (Figur 65). 
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Figur 65. Friktionsprofil från cykelbanan vid Västberga över passagen med röd Bauxit-massa (röda 

rektangeln i figuren). Den sänkta friktionen i mitten av ytan beror på indrag av snö från passerande 

biltrafik (Figur 66). De första 30 metrarna av mätsträckan tillhör ett icke sopsaltat stråk där väglaget 

var tjock is, därav den lägre friktionsnivån. På sopsaltstråket var det fuktig barmark. 

 

 

Figur 66. Indrag av snö från passerande biltrafik över passagen med röd Bauxit-massa i Västberga, 

den 17 januari 2017. 

Vid ett tillfälle var vi på plats efter ett snöfall innan någon åtgärd. Det var ca 1,5 cm lös snö på 

cykelbanan som vid utfarten från parkeringen hade packats och var på väg att omvandlas till tjock is 

(Figur 68) och vid friktionsmätningen kunde vi inte se att den skrovliga Bauxit-massan gav någon 

friktionshöjande effekt genom snölagret (Figur 67). 
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Figur 67. Friktionsprofil från cykelbanan vid Västberga över passagen med röd Bauxit-massa (röda 

rektangeln i figuren). De första 30 metrarna av mätsträckan tillhör ett icke sopsaltat stråk. Här var 

väglaget lös snö på tjock och ojämn is. På sopsaltstråket, som vid mättillfället inte var åtgärdat, var 

det i huvudsak 1,5 cm lös snö. Vid utfarten från parkeringen har snön packats och är på väg att 

omvandlas till tjock is (Figur 68). 

 

 

Figur 68. Gång- och cykelvägen i Västberga där cykelpassagen målats med röd Bauxit-massa, den 11 

december 2016. Sopsaltstråket har ännu inte åtgärdats och väglaget är i huvudsak 1,5 cm lös snö. Vid 

utfarten från parkeringen har snön packats och är på väg att omvandlas till tjock is. 

Under mätperioden denna vinter har vi inte kunnat notera att ytan med den röda Bauxit-massan 

blankpolerats. Dock har vi kunnat se att det skett ett visst slitage även på denna yta och att det samlas 

mycket smuts i den grova texturen (Figur 69). På sikt är detta något som kan få betydelse för 

friktionen.  
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Figur 69. Cykelpassagen i Västberga med röd Bauxit-massa. I närbilden till höger kan man se att 

stentopparna rundats av (jämför med Figur 4) och att det samlats smuts i den grova texturen. 

I sammanhanget bör påpekas att ytan inte nödvändigtvis är direkt jämförbar med den rödmålade 

cykelpassagen som studerats i Linköping eftersom trafikförhållandena är så olika. Cykelpassagen i 

Linköping ligger i anslutning till en signalreglerad korsning medan denna cykelpassage ligger vid en 

utfart från en parkering. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 

5.1. Sammanfattande slutsatser från vinterns mätningar 

Utveckling av fordon, utrustning och strategi 

Vi vill återigen understryka behovet av en fortsatt utveckling av fordon och utrustning, för en mer 

optimal tillämpning av sopsaltmetoden. Ett närmare samarbete med maskintillverkare och leverantörer 

skulle vara värdefullt i sammanhanget. Tillförlitligheten i utrustningen behöver också bli bättre så att 

förarna kan lita på att exempelvis inställd saltmängd också är det som levereras av spridaren. Det 

behövs också bättre information till förarna om vad olika spridarinställningarna resulterar i och vilken 

inställning som är den optimala under olika förhållanden. Sådan information i kombination med 

saltmallar, dvs. riktlinjer för vilka saltmängder som bör läggas vid olika förhållanden, är ett viktigt 

stöd för förarna och skulle underlätta deras arbete och sannolikt även förbättra resultaten och 

tillförlitligheten av sopsaltmetoden. För att kunna göra de strategiskt och taktiskt bästa valen i fråga 

om åtgärdernas tidpunkt och omfattning behövs kvalificerade väderprognoser och uppföljning, 

framförallt vad gäller vägytetemperaturer och förväntad fuktmängd. 

Under vinterns utvärderingar har det också framkommit att det finns behov av att se över 

upphandlingen av sopsaltningen i samband med vägarbeten - det gäller kanske vinterdriften generellt. 

Följande är sådant vi noterat att man behöver beakta:  

• Hållbarhet av tillfälliga konstruktioner, så att de klarar de driftfordon som används 

• Ansvarsfördelning 

• Rengöring från grus, lera, etc. 

Den sista punkten kan vara en förklaring till de halkproblem som uppstod på gång- och cykelbanorna 

vid Slussen under den senaste vintern.  

I just fallet Slussen är det troligt att det skulle vara kostnadseffektivt att lägga markvärme i gång- och 

cykelbanorna. De stora gång- och cykelflödena på ytorna i kombination med höga kostnader för 

eventuella halkolyckor bland fotgängare och cyklister talar för att så är fallet. Med anledning av 

fotgängares fallolyckor är det troligt att det även i anslutning till tunnelbaneuppgångar, exempelvis vid 

Medborgarplatsen, skulle vara kostnadseffektivt med markvärme i många fall.  

Betydelsen av utformning och konstruktion för möjligheten att uppnå ett gott resultat 

Från vinterns mätningar är det särskilt tydligt att cykelvägens utformning och vägytans kondition 

påverkar resultatet av sopsaltningen. Trånga passager där fordonet inte med lätthet kan passera innebär 

en otillfredsställande snöröjning och därmed ett ökat saltbehov och en ökad risk för isbildning. 

Utformningsdetaljer där snö och is kan ackumuleras utgör en källa till inrinnande smältvatten med risk 

för utspädning av saltet med tillfrysning som följd. Lutning och placering av brunnar påverkar 

avrinningen och därmed risken för isbildning. Skador och ojämnheter i beläggningen påverkar såväl 

avrinning som möjligheten att rengöra ytan. Bättre kontroll på vattenbalansen behövs för att kunna 

anpassa saltmängder till utformningens olika förutsättningar. 

Rödmålade cykelytor 

Friktionsmätningar vid Bergslagsplan har även denna vinter visat på låga friktionsnivåer på den 

rödmålade cykelpassagen. På övriga mätplatser i Stockholm har vi dock inte kunnat se detta fenomen. 

Inte heller på den rödmålade cykelpassagen i Linköping har vi kunnat identifiera tillfällen där den röda 

ytan haft lägre friktionsnivå i jämförelse med intilliggande asfaltyta, trots omfattande slitage. Det 

behövs dock en större mångfald av väder- och väglagsförhållanden för att med säkerhet kunna uttala 

sig om effekten av det rödmålade på friktionen. Utvärderingen i Linköping visade att det röda slits ner 

efter bara en vintersäsong vilket innebär att på liknande platser med många fordonspassager blir det 
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kostsamt att underhålla målningen. Eftersom tidigare vetenskapliga studier visat att 

säkerhetseffekterna av färgade cykelpassager kan vara både positiva och negativa beroende på 

trafiksituation och utformning, bör man därmed noggrant överväga när det är lämpligt att rödmåla 

cykelpassagerna eller inte. 

5.2. Förslag till fortsatta studier 

För att kunna ge tydligare rekommendationer kring optimala metoder, utrustning och strategier 

(exempelvis vilken saltmängd som krävs under olika förhållanden) vore det värdefullt att fokusera 

fortsatta studier på processerna som sker i samband med saltning på en cykelväg. Vi bedömer därför 

att behovet inte längre är lika stort att endast göra den typen av stickprovsvisa mätningar som vi hittills 

gjort i våra utvärderingar av sopsaltmetoden i Stockholm. För kontinuitetens skull bör man göra 

någon/några sådana mätningar, men i mindre omfattning. Istället föreslår vi mer kontrollerade studier, 

dock fortfarande i fält och under verkliga förhållanden. De skulle exempelvis kunna vara upplagda så 

att olika utrustningar/strategier tillämpas på nära intilliggande sträckor som har samma lokala 

förutsättningar. Sådana studier kräver dock en mer omfattande planering och organisation. Redan 

under nästa vinter bör vi sträva efter att genomföra de mer experimentella mätningar som planerades 

under förra vintern, men som fick ställas in på grund av alltför milt väder. Under dessa vore det 

intressant att exempelvis jämföra olika alternativa halkbekämpningsmedel:  

• NaCl (andra kornstorlekar, saltlösning, befuktat och torrt i olika 

kombinationer och med olika givor) 

• CMA (tillämpas redan på utvalda sträckor i Norrköping) 

• CaCl2 (tillämpas redan i Karlstad) 

• CMA+ (CMA & Kaliumformiat) 

• Kalium- respektive Natriumformiat (saluförs av Perstorp) 

Inför ett sådant test bör en teoretisk genomgång av de olika salterna göras, som underlag för val av 

försöksupplägg i fält. I den teoretiska genomgången ska då ingå en kostnadsjämförelse för att bedöma 

vilka salter som kan anses vara kostnadseffektiva och överhuvudtaget tänkbara att använda i praktiken. 

Det bästa vore naturligtvis att göra en fullständig livscykelanalys innefattande samhällskostnader för 

tillverkning, transport, lagring, kvantitet som behövs för att uppnå önskad effekt och varaktighet av 

åtgärderna. Inte bara kostnaderna ingår i en sådan bedömning utan även värdet av effekterna. I 

dagsläget är det inte troligt att allt underlag finns tillgängligt för att göra en så fullständig analys, men 

långsiktigt bör vi ha den målsättningen, för att kunna göra så rättvisa jämförelser som möjligt.  

Det vore även värdefullt att utvärdera vad som påverkar effektiviteten av borstningen: olika 

borstmaterial, utformning, borstens kondition, motoreffekt, varvtal, etc. Att ytan är ren från snö/vatten 

är avgörande för att uppnå en halkfri yta med sopsaltmetoden och därför är det viktigt att studera hur 

snöborstningen kan effektiviseras. I det sammanhanget vore det även intressant att jämföra effekten av 

borstningen med effekten av plogning – exempelvis friktionen före och efter, under olika väder- och 

väglagsförhållanden. Av en händelse fick vi möjlighet att göra några sådana mätningar under den 

gånga vintern, men i alltför liten omfattning för att kunna dra några egentliga slutsatser.  

Utvärderingarna av metoder, utrustning och strategier bör göras i närmare samarbete med maskin- och 

utrustningstillverkare och leverantörer. Då skulle vi på sikt kanske kunna uppnå den teknik- och 

metodutveckling som vi länge påtalat att det finns ett behov av, för effektivare vinterdrift av gång- och 

cykelbanor. Det gäller såväl borstar och saltspridare som fordonen i sig. 

För att kunna göra rättvisande bedömningar av åtgärdernas effekter, behöver vi ha bättre information 

gällande vilka åtgärder som faktiskt utförts. De utförarprotokoll som hittills använts ger oss viss 

information, men inte i den detaljeringsgrad som vi egentligen skulle behöva. En möjlighet är att 
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samla in och analysera GPS-positionerade data direkt från spridarutrustningarna, vilket är möjligt för 

de allra flesta fordonen redan idag. Detta är något vi diskuterat länge, men det har hittills inte gått att 

lösa. Inför nästa vinter bör vi göra ytterligare en ansats till att samla in GPS-data från åtminstone en 

maskin och därmed undersöka hur användbart det är och hur mycket arbete som krävs för att samla in 

och analysera den informationen. 

Under den senaste vinterns mätningar har vi tittat närmare på fukttransporter och saltets omfördelning 

över ytan, kopplat till vägytans kondition. I sammanhanget har vi kunnat konstatera att texturen 

sannolikt har betydelse för avrinning, tillfrysning och därmed också för saltbehovet. Detta skulle vara 

intressant att studera vidare, exempelvis på den nylagda cykelbanan på Götgatan då den skiljer sig från 

de flesta andra cykelbanor genom sin stenrika konstruktion (ABS).  

I de fortsatta studierna av de processer som sker i samband med saltning på en cykelväg behövs även 

bättre noggrannhet i väderdata, eftersom de lokala avvikelserna i väder är så pass stora att VViS-

stationerna inte klarar att representera alla mätplatser, och därmed heller inte alla delar av det 

sopsaltade cykelvägnätet. Därför vore det värdefullt med några nedfrästa vägbanesensorer, exempelvis 

vid Bergslagsplan, och gärna även någon mindre väderstation. Redan idag finns några nedfrästa 

sensorer (Svevia har en på Västerbroplan) dock i körbana och inte i någon cykelbana. Förutom att ge 

värdefull bakgrundsinformation till våra mätningar kan de också användas av entreprenörerna för att 

avgöra när och vilka åtgärder som behövs. 

De halkproblem som uppstod på gång- och cykelbanorna vid Slussen under den senaste vintern 

antyder att det finns behov av att vidare undersöka uppkomst av halka på broar och i samband med 

vägarbeten. Det skulle även behöva utvärderas när det är kostnadseffektivt med markvärme och inte. 

Detta skulle kunna studeras i någon form av Demo-projekt kanske med finansiering från exempelvis 

stadsmiljöavtalen. 

Det rödmålade ytorna bör även fortsättningsvis studeras. Texturmätningar i kombination med friktion, 

fukt, salt och vägytetemperatur behövs för att förklara varför en rödmålad och sliten yta bara ibland 

blir hal. Möjligtvis behöver fältmätningarna kompletteras med labbförsök för att kunna göra 

utvärderingar under mer kontrollerade former. 

  



60  VTI notat 30-2017 

  



VTI notat 30-2017  61 

Referenser 

Bergström (numera Niska), A. (2002). Winter maintenance and cycleways. Doctoral thesis, TRITA-VT 

FR 02:04, Avdelningen för Vägteknik, Institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan. 

Stockholm. 

Jensen, S. U. (2008). Safety effects of blue cycle crossings: A before-after study. Accident Analysis 

and Prevention, vol. 40, pp. 742-750. 

Niska, A (2013). Varmsandning på gång- och cykelvägar. Utvärdering i Umeå av för- och nackdelar 

med metoden. VTI rapport 796, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Niska, A. och Blomqvist, G. (2014). Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och 

säkerhet för vintercyklister. Broschyr i A5-format, oktober 2014. Statens väg- och 

transportforskningsinstitut. Linköping. 

Niska, A. och Blomqvist, G. (2015). Sopsaltning i Karlstad. Utmaningar och möjligheter. VTI notat 

25-2015, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Niska, A. och Blomqvist, G. (2016a). Sopsaltning av cykelvägar. Utvärdering av försök i Stockholm 

vintern 2013/14. VTI notat 28-2015, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Niska, A. och Blomqvist, G. (2016b). Sopsaltning av cykelvägar. Utvärdering av försök i Stockholm 

vintern 2014/15. VTI notat 29-2015, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 

Niska, A., Blomqvist, G. och Järlskog, I. (2016). Utvärdering av sopsaltning i Stockholm vintern 

2015/16. VTI PM 2016-12-01 (Diarienummer: 2013/0390-9.1), Statens väg- och 

transportforskningsinstitut. Linköping. 

SMHI (2016). Webbsida: http://www.smhi.se/klimat/arssammanstallningar/vader/vintern-2016-mild-

med-kall-januari-1.100873 

  

http://www.smhi.se/klimat/arssammanstallningar/vader/vintern-2016-mild-med-kall-januari-1.100873
http://www.smhi.se/klimat/arssammanstallningar/vader/vintern-2016-mild-med-kall-januari-1.100873


62  VTI notat 30-2017 

 



VTI notat 30-2017  63 

Bilaga 1. Beskrivning av mätplatser vintern 2016/17 

Här beskrivs de mätplatser som ingått i utvärderingen under vintersäsongen 2016/17. Några av 

platserna har utvärderats även tidigare vintrar medan andra är nya för säsongen. Mätplatsen vid 

Bergslagsplan har ingått sedan första vinterns mätningar 2013/14. Stadshuskajen och Lindhagensplan 

är nya för denna säsong medan Götgatan och Västberga ingått under några av de tidigare vintrarna, 

även om uppläggen varierat vid dessa platser. 

Bergslagsplan 

SOBO-mätningar görs i någon av följande tre punkter (se Figur 70): 

• B1: Vid isfläck intill cykelsymboler, väster om passagen av det osaltade stråket 

• B2: 10 m från B1 (västerut), vid bänken 

• B3: Vid nya stolpar nära dammen 

 

Figur 70. SOBO-mätplatser vid Bergslagsplan (B3 är även start för friktionsmätning) 

 

Väglagsobservationer görs på en 50-meterssträcka från första korsningen med bilvägen in mot 

cirkulationsplatsen fram till B3, stolparna vid dammen. Notera specifikt väglaget där det osaltade 

stråket korsar den saltade cykelbanan! 

En ojämnhet i beläggningen, i närheten av en målad cykelsymbol strax efter där det osaltade stråket 

korsar den saltade cykelbanan, har inneburit att sopborsten inte kunnat rengöra tillfredsställande vilket 

medfört att det blivit en stor fläck med packad snö/tjock is där, med små fläckar runt omkring. 

Som jämförelse noteras väglaget på det korsande, osaltade stråket, mellan Maltesholmsvägen och 

Lövstavägen. Kan delas upp i två delsträckor om väglaget före respektive efter det saltade stråket 

skiljer sig åt.  

B3 

B2 

B1 
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Friktionsmätning görs på det saltade stråket från B3, stolparna vid dammen, och över korsningarna 

med bilväg så långt det är möjligt. Följande kan ha inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan: 

0 – 24 m Saltad cykelbana utan ”hinder” 

17,9 – 19,8 m Cykelsymbol 

24 – 26 m Passage av osaltat stråk 

24,7 – 25,5 m Brunnslock 

30,2 – 32 m Isfläck vid cykelsymbol (asfaltskada) 

55 – 63,7 m Korsning med bilväg (infart till cirkulationen), röd massa 

81,5 – 90,15 m Korsning med bilväg (utfart från cirkulationen), röd massa 

Ca 110 m En andra passage av ett osaltat stråk 

115,5 m Slut på mätsträcka 

 

Som jämförelse görs även friktionsmätning längs det osaltade stråket. Från vägskylt, över 

Maltesholmsvägen och fram till Lövstavägen. Följande kan ge varierande friktionen längs denna 

sträcka: 

0 – 31 m Sandad gång- och cykelväg 

30 – 30,9 m Cykelsymbol 

31 – 43,2 m Passage över Maltesholmsvägen, röd beläggning 

44,5 – 45,4 m Cykelsymbol 

47,1 – 48,1 m Äldre cykelsymbol (troligtvis ingen inverkan) 

43,2 – 84,4 m Sandad gång- och cykelväg 

80,8 – 82,2 m Cykelsymboler 

84,4 – 88,2 m Passage av saltat stråk 

86,4 – 87,2 m Brunnslock 

102 – 103,7 m Cykelsymboler 

88,2 – 104,4 m  Sandad gång- och cykelväg, uppför mot slutet (trögt att skjuta PFTn) 

104,4–106,1 m Betongplattor 

106,1 – 115,5 m Överfart som passerar utfart ur cirkulationen 

115,5 m Slut på mätsträcka 
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Stadshuskajen 

SOBO-mätningar görs i höjd med kraftigare stolpe i mitten av staketet (se Figur 71). 

  

Figur 71. Friktionsmätning på cykelbanan förbi Stadshuskajen. SOBO-mätningar görs i höjd med 

stolpen markerad med en pil i vänstra bilden. Högra bilden visar viadukten där friktionsmätningar 

avslutas. 

Väglagsobservationer görs på 50-meterssträcka från platsen där friktionsmätning påbörjas och i 

riktning ned mot viadukten.  

Friktionsmätning påbörjas i höjd med stolpe vid staketets start och fortsätter ner mot viadukten 

(”tunnel” för cyklisterna). Mätningen fortsätter oftast så långt det är möjligt, dvs. 115,5 meter.  

Följande kan ha inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan: 

20,5 – 21,5 m Cykelsymbol 

39 – 52 m Kurva 

48,6 – 49,6 m Cykelsymbol 

81 m – avslut Viadukt 

82,3 – 83,3 m Cykelsymbol 

100,6 – 101,4 m Brunnslock 
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Lindhagensplan 

Delsträcka 1 (Peab) 

SOBO-mätning 1 (LPeab) görs vid första lyktstolpen mot parken, efter mötesplatsen mellan de två 

stråken (nollan från asfaltkant vid stolpen, Figur 72). 

 

Figur 72. Den främre pilen i bilden anger platsen för SOBO-mätning på cykelbanan i Peabs område 

vid Lindhagensplan. Den bakre pilen i bilden anger start för friktionsmätning. 

Väglagsobservation 1 (LPeab) görs på en 50-meterssträcka från platsen för SOBO-mätning 1 och i 

riktning upp mot backen.  

Delsträcka 2 (Svevia) 

SOBO-mätning 2 (LSvevia) görs vid träd strax innan fotgängarpassage (Figur 73). Start från 

asfaltkanten närmast vägen/rondellen (dvs. från andra hållet jmf. Med Peab-sträckan). 

  

Figur 73. SOBO-mätning på cykelbanan i Svevias område vid Lindhagensplan. 

Väglagsobservation 2 (LSvevia) görs på en 50-meterssträcka omkring platsen för SOBO-mätning 2. 
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Friktionsmätning påbörjas vid lyktstolpe i höjd med vägskyltsportalen över bilvägen och fortsätter 

nedåt så långt det är möjligt (115,5 m), med avslut strax efter en trappa på vänstra sidan av GC-vägen. 

Mätprofilens början består av en sträcka som Peab ansvarar för medan sista delen av profilen består av 

en sträcka som Svevia ansvarar för. Mätningen följer cykelbanan, ca en meter in från linjen mot 

gångbanan, svänger över från Peab-delen in på Svevia-delen innanför några brunnslock som ligger i 

cykelbanan. Följande kan ha inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan på cykelbanan: 

8,1 – 9,0 m Cykelsymbol (nästan osynlig) 

22,3 – 23,3 m Cykelsymbol (nästan osynlig) 

Ca 29,5 m Övergång Peab-Svevia 

34,4 – 35,4 m Cykelsymbol 

46,5 m Asfaltskarv 

50 m SOBO-profil (Svevia) 

52,25 – 53,25 m Cykelsymbol 

54 – 57,5 m Korsande gångstråk 

58,4 m Asfaltskarv 

58,8 – 59,6 m Cykelsymbol 

79 – 79,9 m Cykelsymbol 

98,5 – 100,7 m Nedgång trappa 

102,1 – 103 m Cykelsymbol 

 

Extra friktionsmätning görs på gångbanan genom parken, vid särskilt intressanta förhållanden. Den 

mätningen påbörjas vid lyktstolpe strax innan där två gångbanor möts (Figur 74) och fortsätter så långt 

det är möjligt i riktning mot Rålambshovsparken (115,5 m), med avslut under viadukt. Följande kan ha 

inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan på gångbanan: 

16,75 – 18,7 m Asfaltskarv (lagning) 

31,5 – 37,5 m Korsande GC-stråk 

69,7 m Tvärgående spricka  

94,8 – 101 m Korsande GC-väg 

105,4 m – avslut Viadukt/GC-tunnel 

 

Väglagsobservation 3 (Lpark-gång) görs på en 50-meterssträcka med start vid lyktstolpen där 

friktionsmätning startar, i de fall vi gjort en friktionsmätning på gångbanan genom parken.  
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Figur 74. Gångbanan genom parken vid Lindhagensplan där extra friktionsmätningar och 

observationer görs vid särskilt intressanta förhållanden. 

 

Götgatan, efter ombyggnad 

Södra delen 

SOBO-mätningar görs i höjd med den röd-gula stolpe där friktionsmätning påbörjas (se Figur 75).  

  

Figur 75. Södra mätplatsen vid Götgatan, efter ombyggnad. 

Väglagsobservationer görs på cykelfältet/cykelbanan på en 50-meterssträcka från platsen där 

Friktionsmätning påbörjas.  

Friktionsmätning 1 påbörjas i höjd med röd-gul stolpe som anger start för lastzon (se Figur 75), mitt 

för O´Learys, utanför Mc Donalds strax efter Ölandsgatan. Mätningen fortsätter norrut så långt det är 

möjligt (115,5 m). Följande kan ha inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan på cykelfältet: 

8,65 – 8,9 m Litet brunnslock (SV) 

20 – 26,2 m Infart till garage 

45,4 – 45,6 m Litet brunnslock (SV) 

65,2 – 69,05 m Korsande övergångsställe – vita strecket/vägmarkering 

80,1 – 80,9 m Brunnslock (A) 

100,9 – 101,1 m Litet brunnslock (SV) 

101,2 – 101,4 m Litet brunnslock (SV) 
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Norra delen (ungefär densamma som den gamla mätplatsen) 

SOBO-mätningar görs på cykelbanan, där P-fickan tar slut, i höjd med hörn i fasaden på byggnaden 

intill (Restaurang Mura). Cykelbanan har här kantstenar på båda sidor (se Figur 76). 

 

Figur 76. Friktionsmätning på cykelbanan längs Götgatan, Norra. SOBO-mätning görs i anslutning 

till där mätbilen står parkerat, till vänster i bilden. 

 

Väglagsobservationer görs på cykelbanan på en 50-meterssträcka från platsen där SOBO-mätningar 

görs och vidare upp i backen. Noteringar görs specifikt om väglaget påverkats av de gåendes passage 

över cykelbanan.  

Friktionsmätning 2 påbörjas på cykelbanan, i höjd med busskurens norra kant, eller två meter senare 

i höjd med det träd som står mellan busskuren och en papperskorg (starten för den gamla mätplatsen). 

Mätningen fortsätter förbi SOBO-mätplatsen och vidare upp i backen så långt det är möjligt (115,5 m). 

  

Figur 77. Cykelbanan längs Götgatan där friktionsmätningar görs. Den vänstra bilden visar 

startpunkten för mätningen och den högra bilden den avslutande delen uppe i backen. 
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Följande kan ha inverkan på friktionen längs den inmätta sträckan: 

0 m Busskurens hörn 

2 m Trädet i kanten (start för gamla mätplatsen) 

7,0 – 10 m Övergångsställe – vita strecket/vägmarkering 

13 – 17,5 (27) m Gångpassage 

43 – 56; 63 m Kurva 

67,5 – 71 m Övergångsställe – vita strecket/vägmarkering 

67 – 115,5 m Uppförsbacke 

73,9 – 74,9 m Cykelsymbol 

79,8 – 80,3 m  Brunnslock (Utsuddad cykelsymbol strax därefter) 

89,65 – 89,95 m Litet brunnslock 

91,9 – 92,8 m Cykelsymbol 

108,1 – 109,1 m Cykelsymbol 

 

Västberga, efter målning av cykelpassage med Bauxit-massa  

SOBO-mätningar görs i höjd med lyktstolpen som ligger strax efter cykelpassagen med den röda 

Bauxit-massan (Figur 78). Startar vid lyktstolpen och mäter ut mot infart till rondellen. 

  

Figur 78. Den rödmålade cykelpassagen med Bauxit-massa i Västberga. SOBO-mätning görs strax 

efter passagen. 

 

Väglagsobservationer görs på en 50-meterssträcka från start av friktionsmätning (referenssträcka) 

samt på den sopsaltade delen efter tunneln (Figur 79). Notera även specifikt väglaget över passagen, 

vid särskilt intressanta tillfällen. 

Friktionsmätning startar på övergångsställe upp i backen på den del av cykelbanan som inte sopsaltas 

(Figur 79). Mätningen fortsätter förbi tunneln, upp i backen och över cykelpassagen med 

Bauxitmassan och vidare så långt datalagringen räcker (155,5 meter).  
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Figur 79. Friktionsmätning på cykelvägen vid Västberga för utvärdering av den med rödmålade 

cykelpassagen med Bauxit. 

 

Följande kan inverka på friktionen längs den inmätta sträckan över cykelpassagen: 

0-2 m Vit linje 

18,55 m Röd massa, start  

18,75-19,75 m Cykelsymbol 

22,7-23,25 m Vit linje 

23,3-24,0 m Brunnslock 

24,05-24,7 m Vit linje 

26,8 m Sopsaltat stråk, start 

30,35-31,35 m Cykelsymbol 

34,5 m Röd massa, slutar 

45,75-46,75 m Cykelsymbol 

56,7-57,7 m Cykelsymbol 

57,75-58,9 m Vit linje 

58,9-59,9 m Sliten cykelsymbol 

60,7 m Röd massa (bauxit) start 

60,75-61,75 m Cykelsymbol 

73,55-74,55 m Cykelsymbol 

77,6 m Röd massa (bauxit) slutar 

101-102 m Cykelsymbol 
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