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Sammanfattning 

GC-salt – Karaktärisering av GC-salt och jämförelse med produkten Gatusalt 

av Göran Blomqvist (VTI) 

Vinterväghållning av trottoarer samt gång- och cykelbanor har fått ökad uppmärksamhet de senaste 

åren. Men, kunskapen, tekniken, strategierna och materialen (salterna) som används i 

vinterväghållningen springer dessvärre i alltför hög omfattning från decennier av vinterväghållning av 

bilvägar där processerna skiljer sig stort från det som sker där fotgängare går och cyklister cyklar. 

Därför har frågan ställts om det salt som vanligen används idag, Gatusalt, vilket är samma 

halkbekämpningsmedel som används på bilvägar, verkligen är det mest ändamålsenliga att använda 

även på trottoarer, gångbanor och cykelytor. 

I detta PM testas produkten GC-salt och jämförs med Gatusalt. 

Det testade GC-saltet kan sägas vara effektivare än det jämförda Gatusaltet på så vis att 

smälthastigheten är högre. Skillnaden är inte stor, men vid sådana fall där smälthastigheten är 

avgörande kan det sannolikt vara motiverat att använda. Ett exempel kan vara vid intensivt snöfall på 

innerstadstrottoarer, där snön annars riskerar att fästa vid underlaget på grund av fotgängarnas 

tilltrampande effekt. 

En förutsättning för att GC-saltet ska fungera mer effektivt än Gatusalt, är att det kan fördelas jämnare 

över den halkbekämpade ytan vilket bör undersökas och dokumenteras genom fullskaleförsök, eller 

försök under kontrollerade förhållanden, men med autentiska spridare (möjligen från 

jordbrukssektorn), innan en slutgiltig dom över salternas verkliga effekter kan avkunnas. 

 

 

 

 

Förord 

Stort tack till Björn Kalman och Anna Niska för diskussioner inför detta uppdrag samt till Håkan 

Arvidsson för fukthalt- och kornstorleksanalyser, Fredrik Hellman för mikroskopiering och 

saltkornfotografering samt Jiqing Zhu för analyser av smältkapacitet och smälthastighet, samtliga 

medarbetare vid Statens väg- och Transportforskningsinstitut, VTI. 
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1. Bakgrund 

Vinterväghållning av gång- och cykelytor har de senaste åren kommit att prioriteras högre än tidigare. 

Detta har lett till ett behov av att vidareutveckla halkbekämpningsmetoderna anpassat för just gång- 

och cykelytor. Den befintliga kunskapen om vinterväghållning, dess effekter och processer, är 

nämligen i hög grad resultatet av decenniers erfarenheter från bilvägar, inte gång- och cykelbanor. 

Detta faktum kan vara begränsande för utvecklingen av nya metoder på gång- och cykelytor då 

processerna på en bilväg starkt skiljer sig från vad som sker på en trottoar, gångbana, cykelbana eller 

cykelfält. Erfarenheterna från bilvägar går helt enkelt inte att tillämpa rakt av på gång- och cykelytor. 

Det går heller inte att klumpa ihop gång- och cykelytor hur som helst, eftersom även de skiljer åt 

beroende på om det till exempel är en cykelbana, ett cykelfält, en asfalterad gångbana eller en plattsatt 

innerstadstrottoar.  

Kemisk halkbekämpning med hjälp av salt utförs på ett av tre sätt: med torrsalt, befuktat salt eller 

saltlösning (även kallat lake). Ursprungligen saltades bilvägarna med torrsalt, men då varaktigheten 

många gånger blev alltför kort, särskilt när saltning skulle göras preventivt (innan snöfallet eller 

frostutfällningen), på grund av att de torra saltkornen helt enkelt blåste av vägen när fordon passerade, 

utvecklades en kombination av torrsaltning och saltlösning. Man befuktade de torra saltkornen med 

saltlösning i samband med spridningen för att kornen på så vis skulle ”klibba fast” vid vägytan och 

varaktigheten bli längre. Metoden kallades saltning med befuktat salt och blandningen av saltkorn och 

saltlösning spreds vanligen med tallriksspridare. 

När det gäller gång- och cykelytor så finns alltså inte alls samma effekt av trafiken; på bilvägarna är 

trafikens bearbetning en medveten del av vinterväghållningen – det är där meningen att bilhjulen 

aktivt ska blanda saltet och snön och stänka bort saltslask-/snömoddsblandningen från körbanan. 

Motsvarande sker dock inte på gång- och cykelytor, och inte heller blåser de torra saltkornen bort från 

ytorna av fotgängarnas och cyklisternas vinddrag och turbulens. Därför finns egentligen inte behovet 

av att befukta torrsalt på gång- och cykelbanor på samma sätt som på bilvägar. ”Befuktat salt” är alltså 

ett begrepp från en form av ”bilspråk” som råkar användas inom vinterväghållningsbranschen även när 

det gäller vinterväghållning av gång- och cykelytor. Men, det kan dock finnas anledningar att fortsatt 

blanda saltlösning och torrsalt, även på gång- och cykelytor, men då börjar resonemanget i andra 

änden: när saltet i saltlösningen inte räcker för att hålla ner fryspunkten vid omfattande nederbörd, kan 

det finnas anledning att ”spetsa” saltlösningen med torra saltkorn, eller till och med att bara sprida 

torrsalt. En mättad saltlösning (natriumklorid) innehåller nämligen cirka tre fjärdedelar vatten, och om 

det förväntas kraftig snönederbörd som kommer att späda saltkoncentrationen på asfaltsytan, är det 

onödigt att också sprida vatten (i saltlösningen) i samband med halkbekämpningen. 

Detta ställer krav på att salt som ska användas på cykelbanor och trottoarer, till exempel ska kunna:  

• Spridas jämnare över ytan än vad traditionellt gatusalt gör, då trafiken inte omfördelar saltet. 

• Smälta snö, frost och is effektivare än på bilvägar, då trafiken inte bidrar nämnvärt till att lösa 

saltet och blanda det med snön.  

• Nyttan av en jämnare spridning och effektivare smältning bör överstiga den ökade kostnaden. 

I bästa fall blir effekten av en jämnare spridning och snabbare smältningseffekt dessutom att den totala 

saltanvändningen kan minska genom att mindre givor behövs, på vis kan även en miljövinst finnas.  

Frågan har väckts om det gatusalt som standardmässigt används för vinterväghållning av bilvägar 

också är idealt på gång- och cykelbanor, eller om det kan finnas andra varianter som är mer 

ändamålsenliga. 

Därför har produkten GC-salt tagits fram. GC-salt är liksom Gatusalt bestående av natriumklorid 

(NaCl) men med en kornstorleksfördelning med i huvudsak mindre korn. 

Denna promemoria sammanställer några jämförande tester mellan GC-salt och Gatusalt som VTI, 

2018 genomfört på uppdrag av Trafikkontoret, Stockholms stad. 
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2. Testplan 

2.1. Analyser 

Följande testplan för karaktärisering av GC-salt och jämförelse med produkten Gatusalt har 

genomförts: 

1. Fukthalt  

Fukthalten för stickprov av GC-salt och gatusalt bestäms enligt standarden SS-EN 1097-5. 

Fukthalten har sannolikt betydelse för hur saltet klumpar ihop sig och således påverkar hur det 

beter sig vid utspridning på väg, hur jämn saltfördelningen blir samt benägenheten att stanna 

kvar där det spridits och inte rulla vidare.  

2. Siktkurva  

GC-salt och gatusalt kornstorleksbestäms med hjälp av manuell siktning enligt standarden SS-

EN 933-1 för att dokumentera hur deras siktkurvor skiljer sig åt från varandra. Respektive 

framsiktad fraktion sparas separat för vidare karaktärisering i mikroskop-/makrofotografering 

samt övriga kompletterande laboratorieförsök.  

3. Smältkapacitet/Smälthastighet  

Respektive salts smältkapacitet och smälthastighet av is karaktäriseras med standardmetod för 

avisningsmedel (SAE AIR 6170). Då båda salterna är kristallin natriumklorid förväntas ingen 

skillnad när det gäller den totala smältkapaciteten, men däremot kan mycket väl 

smälthastigheten variera mellan salttyperna, då deras siktkurvor skiljer sig från varandra. 

Smälthastigheten har även betydelse för en åtgärds effekt i förhållande till frostbildnings- 

respektive snönederbördsintensiteten när det gäller preventiva åtgärder.  

4. Löslighetshastigheten i vatten  

Respektive salts löslighet i avjonat vatten karaktäriseras med hjälp av kontinuerlig mätning av 

elektrisk ledningsförmåga under magnetomrörning. Löslighetshastigheten har betydelse för 

hur stor andel av saltet som är aktivt i samband med saltkornens upplösning.  

5. Beteende på cykelbana respektive gångyta  

GC-salt fördelas i några utvalda givor på testytor av VTI:s cykeltestbana och saltets beteende 

vid övercykling dokumenteras.  
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3. Metod, resultat och diskussion. 

3.1. Fukthalt 

Fukthalten (vattenkvot) bestämdes för de båda salttyperna enligt den internationella standarden 

SS-EN 1097-5 ”Bestämning av fuktkvot genom torkning i torkskåp”.  

Tabell 1. Resultatet av fukthaltsanalysen 

 GC-salt Gatusalt 

Totalmängd prov (gram) 1070 971 

Vattenkvot (%) 0,2 0,01 

Resultatet (Tabell 1) visar att fukthalten (vattenkvoten) visserligen skiljer sig åt mellan de båda 

stickproven, men värdet för båda är låga, det vill säga proven är att betrakta som torra. Som jämförelse 

kan nämnas att båda väl understiger gränsvärdet i den internationella standarden för natriumklorid som 

halkbekämpningsmedel (SS-EN 16811-1) för att klassas som torrt salt. 

3.2. Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen för de båda salterna bestämdes enligt den internationella standarden 

SS-EN 933-1 ”Bestämning av kornstorleksfördelning – siktning”, genom torrsiktning utan föregående 

tvättning med vibrerande maskinskak i tre minuter med efterföljande försiktig handskakning till 

rensiktning.  

Tabell 2. Resultatet av kornstorleksanalysen 

 GC-salt Gatusalt 

Totalmängd prov (gram) 542,3 472,5 

Stannar av fraktion 4–5,6 mm (%) 0,0 1,9 

Stannar av fraktion 2–4 mm (%) 0,5 31,1 

Stannar av fraktion 1–2 mm (%) 30,2 35,3 

Stannar av fraktion 0,5–1 mm (%) 56,5 16,6 

Stannar av fraktion 0,25–0,5 mm (%) 8,5 7,4 

Stannar av fraktion 0,125–0,25 mm (%) 2,1 3,3 

Stannar av fraktion 0,063–0,125 mm (%) 1,1 1,7 

Stannar av fraktion < 0,063 mm (%) 1,0 2,5 

 

Kornstorleksanalysen visar att GC-saltet har mindre korn än gatusaltet (Tabell 2, visas även grafisk i 

Figur 1). GC-saltet har sin största andel (56 %) av kornen i fraktionen 0,5–1,0 mm och gatusaltet har 

sin största andel (66 %) i fraktionerna 1–4 mm (två fraktioner).  

Värt att notera är att gatusaltet även innehåller en högre andel av den minsta fraktionen (< 0,063 mm). 

Den typen av saltmjöl är sannolikt oönskat i ett salt som är avsett för gång- och cykelbanor då det 

förmodas hindra saltkornen att sprida sig jämnt över asfaltsytan. För bilvägar är det finkorniga 

saltmjölet dock önskvärt då det sannolikt bidrar till ”befuktningseffekten” och ”cementerar” de övriga 

saltkornen i ”kluttar” på vägytan. 
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Figur 1. Kornstorleksfördelningen hos de två jämförda typerna av saltkorn, GC-salt (röd och 

skrafferad) samt gatusalt (blå och fylld). 

I syfte att dokumentera skillnaderna mellan de båda salttyperna inom respektive storleksfraktion 

analyserades samtliga fraktioner också i stereomikroskop och representativa utsnitt fotograferades 

(Figur 2–Figur 8). 

En fråga som riktades särskild uppmärksamhet var om saltkornen var rena, eller om det kunde finnas 

mindre saltkorn som satt fast på de större, och att kornstorlekskurvan i så fall kunde vara missvisande.  

  

Figur 2. Saltkorn i fraktion 2–4 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 

  

Figur 3. Saltkorn i fraktion 1–2 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 
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Figur 4. Saltkorn i fraktion 0,5–1,0 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 

  

Figur 5. Saltkorn i fraktion 0,25–0,5 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 

  

Figur 6. Saltkorn i fraktion 0,125–0,25 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 

  

Figur 7. Saltkorn i fraktion 0,063–0,125 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 
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Figur 8. Saltkorn i fraktion < 0,063 mm, GC-salt till vänster och gatusalt till höger. 

Analysen av mikroskopbilderna (Figur 2–Figur 8) visade att saltkornen var rena från saltmjöl och 

ingen skillnad i kornform kunde avslöjas mellan de båda salttyperna. En viss andel av GC-saltet var 

visserligen missfärgade (något gulaktiga), men det saknar sannolikt betydelse i sammanhanget, utan 

har snarare med saltgruvans karaktär att göra. Sammantaget visar analysen alltså att det handlar om 

samma salt förutom att storleksfördelningen skiljer sig åt. 

3.3. Smältkapacitet/smälthastighet 

Smältkapaciteten bestämdes enligt den internationella standarden SAE AIR 6170 ”Ice Melting Test 

Method For Runways And Taxiways”. Då båda salterna i försöket är natriumklorid förväntas inte 

kapaciteten att smälta is skilja sig mellan dem, men på grund av skillnaden i saltkornens 

storleksfördelning skulle det däremot kunna finnas en skillnad i hur snabbt smältningen sker, vilket 

också är den egenskap som är den viktigaste vid vinterväghållning där trafiken inte bidrar till 

processen. Om smältningen inte går tillräckligt snabbt, så att den fallande snön inte hinner smältas i 

den takt den faller, så hjälper det inte att den totala smältkapaciteten är hög om den fallna snön hinner 

frysa fast och binda till asfaltsytan innan saltet gjort sin verkan. Fastfrysningsprocessen accelereras 

särskilt på trottoarer och gångbanor i de fall fotgängare hinner gå på den nyfallna snön så att 

tilltrampningen kompakterar snön som då snabbare fryser fast på underlaget och blir svår att borsta 

eller ploga bort. 

I Figur 9 (nedre delen) visas smältkapaciteten hos de båda salterna. Då de röda stjärnorna (GC-salt) 

redan efter fem minuter ligger över de blå ringarna (Gatusalt), och fortsatt gör så under resten av 

smältkapacitetsförsöket, kan man anta att skillnaden mellan salterna redan inträffat under de första fem 

minuterna. I den övre delen av Figur 9 är resultaten istället omräknade till den mer intressanta 

smälthastigheten. Vi kan där se att smälthastigheten pendlar upp och ner, men att den röda linjen (GC-

salt) ligger högre än den blå, i synnerhet under de första fem minuterna. 
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Figur 9. Smältkapaciteten och smälthastigheten enligt ordinarie testmetod. 

Då förståelsen av vad som händer de första minuterna när det gäller smälthastigheten bedömdes som 

avgörande för att bedöma respektive salttyps värde för gång- och cykelytor, omfördelades resurserna 

inom studien och ett extra smältkapacitetförsök utfördes. Detta förutsatte dessutom att standard-

metoden justerades för att bättre kunna svara på de snabba förloppen de första minuterna (för detaljer, 

se beskrivning från Jiqing Zhu i Bilaga 1). 

För det nya försöket valdes att jämföra några olika storleksfraktioner var och en för sig, i stället för att 

jämföra kombinationen av de storlekar som utgör GC-salt respektive Gatusalt. 

I Figur 10 visas resultatet som avslöjar att kornstorleken i allra högsta grad är avgörande för 

smälthastigheten. Lutningen på linjerna i Figur 10 är smälthastigheten, ju brantare lutning, desto 

snabbare smälts isen och resultatet visar alltså att mindre saltkorn har ett snabbare smältförlopp än 

större saltkorn. Det tycks heller inte vara någon nämnvärd skillnad mellan de båda salttyperna när salt 

ur fraktionen 0,5–1 mm jämfördes (röd respektive blå linje med triangelsymboler i Figur 1). 

 

Figur 10. Smältkapaciteten för fyra olika storleksfraktioner av gatusalt och en GC-salt. 
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3.4. Löslighetshastigheten i vatten 

Löslighetshastigheten i vatten försökte bestämmas genom att kontinuerligt mäta den elektriska 

ledningsförmågan i ett kärl med destillerat vatten under omrörning (magnetomrörare) samtidigt som 

saltkornen i olika storleksfraktioner tillsattes vätskan. Försöket lyckades inte då repeterbarheten hos 

magnetomrörarna var för dålig i förhållande till den snabba hastighet som saltkornen löste sig med. 

Det gick helt enkelt inte att mäta någon skillnad, vare sig mellan salterna eller storleksfraktionerna. 

3.5. Saltets beteende på asfaltsytor 

Saltets beteende studerades på den nationella cykeltestbanan vid VTI i Linköping, samt på en 

asfaltskropp som har cykeltestbanan som ursprung. 

3.5.1. Tester på Cykeltestbanan 

På cykeltestbanan markerades tio ytor där fem exponerades för olika givor av GC-salt och fem för 

gatusalt. Givorna som studerades var 5, 10, 20, 40 och 100 gram NaCl per kvadratmeter. Efter 

saltutlägg (se Figur 11, övre bilden) cyklades tio gånger fram och tillbaka över respektive serie av 

saltgivor, totalt tjugo passager per salttyp, resultatet syns i Figur 11, nedre bilden. 

 

Figur 11. Övercyklingsförsök över torrsalt, giva motsvarande 100 gram per kvadratmeter. GC-salt till 

vänster och Gatusalt till höger. Den övre bilden visar situationen direkt efter utlägg och den nedre 

bilden efter tjugo cykelpassager per salttyp. 
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Övercyklingsförsöket över torrsaltet på cykeltestbanan visade (Figur 11) att båda typerna av saltkorn 

delvis krossades, föll ner i texturen mellan stenarna, sprätte åt sidan och följde med däcket för att 

släppa längre fram. Det gick inte att visuellt avgöra om det var någon skillnad i omfattningen av de 

olika processerna, även om gatusaltet kan ge intryck av att finnas kvar i högre grad på grund av att de 

större kornen är visuellt mer synliga. 

Som kuriosa kan nämnas att saltgivorna redan efter tre timmar dragit åt sig av luftens fuktighet så att 

tydliga fuktfläckar framstod på cykeltestbanans asfaltsyta.  

  

Figur 12. Torrsaltexponeringen på cykeltestbanan. Bilden till vänster visar givorna direkt efter 

utlägget och bilden till höger visar tillståndet efter fyra timmar. 

Natriumklorid räknas, till skillnad från till exempel kalciumklorid, inte som särskilt hygroskopiskt, 

men vid tillräckligt hög luftfuktighet drar även natriumklorid till sig fukt från luften. Under försöket 

varierade den relativa luftfuktigheten (Figur 13, till vänster) mellan 84 och 87 %. 

   

Figur 13. Till vänster: väderdata från försöket på cykeltestbanan och till höger: ”svettiga” saltkorn 

på gatusaltrutan. De har på grund av luftens höga fukthalt dragit åt sig av luftens fuktighet och håller 

på att gå i lösning. 
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Studien av saltkornens hygroskopicitet var inte avsiktligt planerad, men då tillfälle gavs, så 

dokumenterades även dessa fenomen. Vädergrafen (Figur 13, till vänster) visar luft-, vägyte- och 

daggpunktstemperaturen. Daggpunkten är den temperatur där luften inte förmår hålla mer fuktighet 

utan att den fälls ut i form av dagg- eller frostutfällning. Då utlägget av salt gjordes (klockan 11.32) 

var daggpunkten ungefär en grad lägre än vägytans temperatur, vilket innebär att ingen fuktutfällning 

pågick, utan att asfaltsytan snarare påverkades av upptorkning. Detta förutsatt att inget salt fanns 

närvarande. Då ämnen som salt tillkommer förändras förhållandet genom att ett salt kan suga åt sig av 

luftens fuktighet, olika salter har dock olika hygroskopicitet (beroende på hur de påverkar ångtrycket i 

luften närmast saltet eller saltlösningen) och natriumklorid räknas, som sagt, som ett av de mindre 

hygroskopiska salterna. Det har alltså en mindre benägenhet än många andra salter att dra åt sig fukt 

från den omgivande luften. Under försöket var dock den relativa luftfuktigheten tillräcklig för att detta 

skulle ske. Den fuktiga saltfläcken kunde sedan följas i en vecka då ett snöfall gjorde att salterna löstes 

upp och följde det avrinnande vattnet över asfaltskanten (se Figur 14). 

  

Figur 14. Som kuriosa: saltfläcken från försöket på cykeltestbanan fortsätter att hålla sig fuktig och 

sakta men säkert drar den sig med hjälp av tyngdkraften mot cykelbanans kant, tvärfallet lutar mot 

ytterkanten. Till vänster: tre dagar efter försöket, till höger: en vecka efter försöket. 

3.5.2. Detaljstudier på en asfaltskropp 

I syfte att detaljstudera processerna på en asfaltsyta intervallfotograferades en asfaltsprovkropp, 

placerad utomhus där den efter ett snöfall exponerades för en kontrollerad saltgiva med olika 

kornstorlekar (Figur 15). Provkroppen är uppborrad från den nylagda cykeltestbanan, där asfaltstypen 

ABT11 lagts som slitlager. ABT11 är en så kallad ”tät asfaltsbetong” med största stenstorlek 11 mm, 

vilket är en helt normal asfaltstyp för gång- och cykelbanor.  

  

Figur 15. Den studerade asfaltsprovkroppen (till vänster) och jämförelse av saltgivor med två olika 

fraktioner av salt (till höger). De svarta cirklarna har samma yta som den studerade asfaltspucken 

(diameter tio centimeter) och saltkornen motsvarar en saltgiva på 20 gram per kvadratmeter. 



 

VTI PM  15 

 

Fotograferingen av den snöiga asfaltsprovkroppen (Figur 16) illustrerar skillnaden i smälthastighet 

mellan två olika kornstorlekar av salt GC-salt 0,5–1 mm till vänster och Gatusalt 1–2 mm till höger. 

   

   

   

  

  

Figur 16. Smältförloppet på en snöig asfaltspuck under autentiska väderförhållanden. Vänstra halvan 

är exponerad för GC-salt 0,5–1 mm och högra halvan Gatusalt 1–2 mm. 

0 min 2 min 

4 min 6 min 

8 min 10 min 

20 min 30 min 

40 min 50 min 
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Studien av smältförloppet på asfaltspucken visar att saltkornen storlek påverkar vilken hastighet snön 

smälts med (ju mindre saltkorn, desto snabbare), men även att respektive saltkorns räckvidd påverkar 

resultatet. Respektive halva av den studerade asfaltspucken är exponerad för samma saltgiva i total 

saltmängd, men då de finkornigare saltkornen är fler (jämför Figur 15, till höger) än de grovkornigare 

saltkornen kan de täcka ytan bättre – givet att saltkornen kan spridas jämnt över ytan, trots att de 

mindre saltkornen enskilt kan ha en mindre räckvidd, var och en för sig. På så vis finns också en 

potentiell miljövinst: givet att smältkapaciteten totalt räcker, kan saltgivorna minskas om de mindre 

saltkornen kan spridas jämnt över ytan. 

Ett välkänt fenomen då befuktat gatusalt sprids med tallriksspridare är att det bildas bågar med 

”saltkluttar” bestående av en blandning av större korn och finkornigt ”saltmjöl” (Figur 17). Detta må 

fungera tillfredsställande på en bilväg där trafiken bidrar till omfördelning av saltet och bortstänkning 

av snömodden, men på en trottoar kan det vara otillräckligt. Se mer i till exempel Niska, Blomqvist 

och Järlskog (2016) eller Niska och Blomqvist (2018). 

  

Figur 17. Befuktat gatusalt spridd med tallriksspridare 

Spridarmönstret i Figur 17 är åstadkommen med tallriksspridare som traditionellt använts vid 

vinterväghållning och kan sprida såväl torrsalt som befuktat salt eller saltlösning. Erfarenheten har 

dock visat att precisionen (vad spridaren verkligen sprider) i relation till vad spridarinställningarna är i 

form av spridarbredd och spridarmängd (gram salt per kvadratmeter) inte är särskilt hög (se till 

exempel Niska, Blomqvist och Järlskog , 2016). Här kan man förmoda att jordbruksdisciplinen har 

spridarteknik att låta sig inspireras av, eller anamma direkt, då det ställs stora krav på precisionen och 

jämnheten (spridarmönstret) vid spridning av till exempel närings- eller bekämpningsmedel i 

jordbruket. 
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4. Summering, slutsatser och fortsatt arbete 

Det begränsade jämförelsen mellan produkten GC-salt och gatusalt som genomförts i denna studie, 

finansierad av Stockholms Trafikkontor kan summeras i följande slutsatser: 

• Det testade GC-saltet kan sägas vara effektivare än det jämförda Gatusaltet på så vis att 

smälthastigheten är högre. Skillnaden är inte stor, men vid sådana fall där smälthastigheten är 

avgörande kan det vara motiverat att använda. Ett exempel kan vara vid intensivt snöfall på 

innerstadstrottoarer, där snön annars riskerar att fästa vid underlaget på grund av fotgängarnas 

tilltrampande effekt. 

• Då kornstorleken är mindre hos GC-saltet kommer saltkornens sammanlagda räckvidd att 

kunna täcka in en större area än gatusalt med större korn, trots varje enskilt saltkorns mindre 

saltmängd.  

• De båda ovanstående punkterna antyder att saltgivorna under de förhållanden där 

saltmängdens smältkapacitet räcker kan minskas om man använder GC-salt, vilket skulle vara 

en miljövinst då omgivningens exponering för salt skulle kunna minskas.  

• En förutsättning för att GC-saltet ska fungera mer effektivt än Gatusalt (enligt punkterna 

ovan), är att det kan fördelas jämnare över den halkbekämpade ytan. Då GC-salt har mindre 

andel av det finkornigaste saltmjölet, underlättas sannolikt en jämn spridning, men fullskale-

försök, eller försök under kontrollerade förhållanden, men med autentiska saltspridare måste 

genomföras och dokumenteras, innan en slutgiltig dom över salternas verkliga effekter kan 

avkunnas. 

• För att avgöra effektiviteten (effekt per insatsvärde) behöver hänsyn tas till både åtgärdens 

effekt i form av tilltalande väglag och tillfredsställande friktion (och minskad risk för benbrott 

på trottoarerna) samt eventuella ökade kostnader för dyrare salt och speciell spridarutrustning. 
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Bilaga 1 Underlagsfotografier från tidigare studier 

Här följer en serie fotografier som illustrerar de diskuterade fenomenen med tilltrampade fotspår 

(Figur 18), kompakterad snö på trottoarer (Figur 19, Figur 20), plogteknikens effekt av kvarvarande 

plogsula med snö (Figur 19), samt isbildning där saltet spätts ut på grund av till exempel inrinnande 

vatten från stuprör (Figur 21). Slutligen en bild som illustrerar intrycket av GC-saltets torra och 

lättspridda karaktär (Figur 22) från när saltprovet hämtades vid PEAB:S anläggning på Kvastvägen. 

För fler diskussioner kring vinterväghållning av trottoarer, se även kapitel 5 ”Utvärdering av 

gångytor” i rapporten ”Utvärdering av sopsaltning i Stockholm vintern 2015/16” (Niska, Blomqvist 

och Järlskog 2016). 

  

Figur 18. Fotspår och cykelhjulspår som kompakterat snön så hårt att den fäst vid underlaget.  

Om fotgängare hinner trampa till (kompaktera) snön, utan att en preventiv saltning utförts, riskerar de 

”fotspåren” att fästa mot underlaget så hårt att de svårligen kan borstas bort med hjälp 

sopsaltmetodens borstvalsar. 

  

Figur 19. Till vänster: en innerstadstrottoar där fotgängarna trampat till snön så att den inte gått att 

borsta bort. Till höger: en nyplogad trottoar som illustrerar den kvarvarande snömängd som 

ordinarie plogar inte förmår ploga bort. 
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Figur 20. En plattlagd innerstadstrottoar där snön trampats fast av fotgängare intill en asfalterad 

cykelbana där snön inte fäst mot underlaget. Fotgängarna väljer i det här fallet att promenera i 

cykelbanan. 

  

Figur 21. En innerstadstrottoar där extra smältvatten tillförts från stuprör. Detta vatten har spätt ut 

halkbekämpningsmedlet så mycket att isen fäst vid underlaget och inte låter sig sopas bort utan extra 

åtgärder. 

 

Figur 22. Produkten GC-salt demonstreras vid drift-depån vid Kvastvägen. 
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5. Bilaga två 

Detaljer över hur smälthastighetsförsöken blev justerade för att svara på frågan om vad som händer de 

första fem minuterna (Jiqing Zhu). 

 

 

 


