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Abstract 

Purpose: The issue that this report addresses revolves around sweep-salting of 

footways and cycleways. More specifically, it focuses on the fact that large differences 

in elevation can lead to varying land surface temperatures, which, in turn, complicates 

winter maintenance when using the sweep-salting method. 

With Jönköping as basis of study, the aim of this report has been to examine the level 

of knowledge regarding sweepsalting of footways and cycleways in Sweden, this to 

show optimization possibilities to a developed sweepsalting in Jönköping, taken into 

account the height differences prevailing in the city.   

Method: To obtain data, structured and semi-structured interviews have been carried 

out. All the interviews have been done and recorded via telephone calls and the 

interview questions have been emailed to the respondents in advance. The structured 

interviews have been targeted at four municipalities and the semi-structured interviews 

have been targeted at two concerned governmental bodies. 

Parallel to the interviews, three documents have been subject of analysis: 

Karlstadslaken by Tomas Stomberg, GCM-handboken published by Trafikverket, and 

Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt by Magnus Ljungberg.  

Findings: Sweep-salting as high winter maintenance method is a complicated task. It 

should be comprehensive, reliable, and conducted hastily over long distances and fairly 

large areas. 

It is a relatively new method and knowledge is, as of yet, limited. In the interviews, it 

became evident that municipalities largely are self-managing in this matter, but that a 

desire for more intermunicipal collaboration exists. Primarily, municipalities see the 

need of a governmental framework on how to conduct sweep-salting most efficiently.   

De-icing is not carried out the same way in the north of Sweden as it is in the southern 

parts of the country. In the north of Sweden, the primary focus is snow clearance, and 

sweep-salting is only carried out when temperatures allow for it. In the south of Sweden, 

on the other hand, where temperatures often fluctuate around zero degrees Celsius, and 

snow quantities are manageable, sweep-salting is more prioritized. 

Implications: Besides keeping track of aerial and land surface temperatures, it is 

important to control the dew point, in order to apply the appropriate maintenance 

methods on the most crucial areas of footways and cycleways, at the right time. It is 

also important to stay updated on municipalities’ development of sweep-salting. 

Limitations: The economic aspect of sweepsalting is not considered in this study, 

neither is the perspective from cyclists nor pedestrians of the results of sweepsalting. 

The study would probably have reached a better result if more municipalities would 

have been included. 

Keywords: Brine, Dew point, DYS spreader, Height difference, Latitudes, Pedestrian 

path and Cycle path, Plate spreader, Surface temperature, Sweepsalting, VVIS Puck. 
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Sammanfattning 

Syfte: Denna studie belyser ett problem med sopsaltning av gång- och cykelvägar. Mer 

specifikt handlar det om att stora höjdskillnader kan ge upphov till olika yttemperaturer 

som i sin tur försvårar vinterväghållningen vid just sopsaltning.  

Målet med studien var att undersöka kunskapsläget inom halkbekämpningsmetoden 

sopsaltning på GC-vägar i Sverige för att visa på optimeringsmöjligheter till en 

utvecklad sopsaltning i Jönköping, med hänsyn till de höjdskillnader som råder i staden. 

Metod: De metoder som valts för att svara mot studiens mål har varit strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuerna har gjorts via telefon och 

intervjufrågorna har mejlats till respondenterna i förväg. De strukturerade intervjuerna 

har gjorts med fyra kommuner och de semistrukturerade intervjuerna har gjorts med två 

myndigheter.  

Parallellt med intervjuerna har dokumentanalyser utförts. Dels dokumentet 

Karlstadslaken författad av Tomas Stomberg, dokumentet GCM-handboken utgiven av 

Trafikverket men även dokumentet Vinterväghållning och expertsystem – en 

kunskapsöversikt författad av Magnus Ljungberg.  

Resultat: Sopsaltning som halkbekämpningsmetod är en komplicerad verksamhet. Den 

ska utföras snabbt på långa sträckor och ganska stora ytor, vara heltäckande och 

tillförlitlig.  

Det är en relativt ny metod och kunskapsnivån är hittills relativt låg. Vid 

intervjutillfällena med de olika kommunerna framgår att man ofta sköter sig själv och 

samarbete med andra kommuner förekommer i vissa fall men att man önskar mer 

samarbete över kommungränserna. Allra helst önskar man ett styrande dokument över 

hur sopsaltning skall utföras för bästa resultat. 

Man ser inte på halkbekämpning på samma sätt i norra Sverige som i södra delen av 

landet. I norra Sverige ligger fokus på att ploga undan snön, själva sopsaltningen 

kommer i andra hand, när temperaturen tillåter den typen av halkbekämpning. Medan 

sopsaltning har ett större fokus i de södra delarna av Sverige där temperaturen ofta 

pendlar kring 0° C och snömängden är mer hanterbar.  

Konsekvenser: Det är viktigt att förutom luft- och marktemperaturen ha koll på 

daggpunkten för att sätta in rätt halkbekämpande åtgärder vid lämplig tidpunkt på de 

mest kritiska ställena på GC-vägarna. Det är även av värde att ständigt hålla sig 

uppdaterad av den utveckling kring sopsaltning som pågår i de olika kommunerna. 

Begränsningar: Studien tar inte hänsyn till den ekonomiska aspekten för sopsaltning, 

ej heller cyklisters eller fotgängares perspektiv på sopsaltningens resultat. Ett bättre 

resultat hade troligtvis uppnåtts om fler kommuner intervjuats. 

Nyckelord: Breddgrader, Daggpunkt, DYS spridare, Gång- och cykelväg, 

Höjdskillnad, Saltlake, Sopsaltning, tallriksspridare, VVIS-puck, Yttemperatur.
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Begreppsförklaring 
 

GC-vägar  Förkortning av ordet gång- och cykelvägar. 

VVIS-puckar Väg- och väderinformationssystem, Trafikverket använder 

  dessa som mätstationer utmed det svenska bilvägnätet i 

  form av stolpar utmed vägarna. Numera har man utvecklat 

  dem till så kallade Puckar och de används i samband  med 

  gång- och cykelvägar för att mäta bland annat mark- och 

  lufttemperatur, saltmängd på vägbanan nederbördsmängd 

  och nederbördstyp. 

Saturator   En stationär behållare som blandar salt och vatten till  

  saltlake som sedan sprids ut på gång- och cykelvägarna i 

  samband med sopsaltning.
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1 Inledning 

I denna rapport undersöks problematiken med sopsaltning vid olika höjdskillnader i 

Jönköping, vilka medför olika yttemperaturer på GC-vägar inom en och samma 

geografiska region. 

Rapportens område är byggnadsteknik, består av 15 högskolepoäng och skrivs på 

avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap, 180 högskolepoäng vid 

Jönköping University. 

 

1.1 Bakgrund 
Sveriges regering antog 2017 en strategi för ökad cykling och med den vill man bland 

annat lyfta cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen, främja en mer funktionell och 

användarvänlig cykelinfrastruktur samt främja en säker cykeltrafik (Regeringskansliet, 

2017). Jönköpings kommun har 2017 tagit fram ett cykelprogram som beskriver nuläge, 

målsättning och åtgärder för att öka cyklingen i Jönköpings kommun. Man menar att 

en ökad cykling bidrar till att uppnå kommunens miljömål och förbättrar folkhälsan. 

2014 gjordes 9% av alla resor i Jönköping, med cykel, ett mål som anges är att den 

siffran ska öka till 25% till år 2019. 

2015 såldes 30000 elcyklar i Sverige, 2017 såldes 67500 elcyklar, det är en ökning med 

drygt 100% på två år och denna trend väntas hålla i sig menar Klas Elm (2017). Med 

en uppgång av cykelförsäljningen krävs en utveckling av infrastrukturen för 

cykelpendlandet. 

En enkätundersökning gjord i Linköping och Luleå 1998 undersökte vikten av att hålla 

cykelvägar snö- och isfria på vintern. Enligt undersökningen minskade cykelpendlandet 

till jobbet från sommarhalvåret till vinterhalvåret med 47%. I samma undersökning 

angav 38% att de skulle cykla mer under vinterhalvåret om underlaget på 

cykelvägarna varit bättre underhållna. Hela 57% ansåg att underhållet av cykelvägarna 

behövde förbättras (PIARC 2002).  

Sedan slutet på 1980-talet har man i Danmark använt sig av metoden sopsaltning för 

att ge cyklister möjligheten att kunna cykla på barmark även vintertid. Metoden innebär 

att en sopvals monterad i fronten på en driftmaskin sopar undan snön medan 

halkbekämpningen sker kemiskt via en bakhängd vätsketank med spridare innehållande 

en saltlösning/saltlake eller befuktat salt, vanligtvis NaCl (natriumklorid). Till Sverige 

kom sopsaltningsmetoden strax innan millennieskiftet och det var Linköpings kommun 

som var först ut, det skulle dock dröja ända till vintern 2012/2013 innan 

sopsaltningsmetoden spred sig (Niska, 2016). Miljöpartiet (MP) anger i en 

motion från 2017 att fram till november 2016 användes metoden av 15 svenska 

kommuner.  

Det finns också nackdelar med sopsaltning. Anna Niska (2016) skriver att en stor 

nackdel med sopsaltningen är att stora mängder av saltet hamnar vid sidan av vägen, 

det är resursslöseri med miljöpåverkan som följd och dessutom har saltet en stor 

korrosionspåverkan på exempelvis cyklar och hundar som vistas på de sopsaltade GC-

vägarna riskerar att skada sina tassar. 
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Göran Blomqvist (2015) skriver att användningen av salt för att hålla vägarna fria från 

is och snö leder till oönskade effekter på vattenresurser, vegetation och samhälleliga 

tillgångar. 

Tio års erfarenhet av användandet av en natriumkloridlösning (saltvatten) på 

cykelvägar i Odense, Danmark har visat att det är den miljömässigt bästa metoden för 

att bekämpa halka på just cykelvägar. Metoden har inneburit en 70 procentig reducering 

av utspritt salt jämfört med att sprida ut torrt salt. Jämfört med att sprida ut grus eller 

sand är denna metod 66% billigare, dels eftersom man slipper momentet med att sopa 

upp grus/sand efter vintersäsongen (Mikkelsen, 1998). 

1.2 Problembeskrivning 
Klimatet i en region kan variera snabbt över korta geografiska avstånd om höjden 

ändras. Exempel på detta är klimatet i och kring Alperna eller i de svenska fjällen där 

höjdskillnaderna kan vara  över 1000 meter mellan dalar och toppar. På hög höjd finns 

det glaciärer medan det på lägre höjd (i Sverige på ca 800 meters höjd och lägre) växer 

skog. En tumregel är att temperaturen (sett över stora geografiska ytor) avtar med cirka 

0,7 grader per 100 meter i höjdled (SMHI, 2016). I extremt kuperad terräng kan det 

dock förekomma ännu större variationer i temperaturen.    

På vinterhalvåret kan det på grund av höjdskillnaderna runt Jönköping råda 

sådana variationer i vädret och temperaturen att det ställer till det för sopsaltningen. 

Sedan 2018 är det sträckan GC-vägen mellan penselrondellen i Bankeryd och 

mjölkafållan i Huskvarna som sopsaltas vintertid och eftersom vissa delar av GC-vägen 

i Bankeryd ligger drygt 100 meter högre upp än samma GC-väg i Huskvarna kan det 

snöa på en del av sträckan medan det regnar på andra delar av sträckan.   

I Jönköpings kommun planerar man att sopsalta fler GC-vägar och de planerade 

sträckorna har ungefär samma höjdskillnader vilket kommer resultera i samma 

problematik som redan upplevs på sträckan Bankeryd – Huskvarna, nämligen att den 

sopsaltningsmetod som används idag (en konstant saltlakeblandning mellan salt och 

vatten) ej är optimal för snöröjning runt Jönköping med dess lokala 

temperaturskillnader eftersom saltets koncentration i saltlaken har stor inverkan på 

förmågan att sänka fryspunkten. 

Saltning av vägar orsakar korrosion av bland annat fordon (Henry et al., 1991) och har 

negativa effekter på infrastrukturens omgivande miljö, bland annat på växtligheten och 

ökande salthalt av färskvatten (Fay och Shi, 2012). 

Temperatur bland annat, beror på topografi och rådande vind, under klara och lugna 

nätter har man sett att lokala skillnader i lufttemperaturen varit relaterat till olika 

topografiska miljöer. Huvudfaktorer såsom öppna ytor eller vindskydd i form av 

vegetation spelar stor roll på temperaturen. Vid höga vindhastigheter minskar 

temperaturskillnaderna medan den ökar vid lägre vindhastigheter, enligt studien 

(Gustavsson, 1990). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie var att undersöka kunskapsläget inom sopsaltning på GC-vägar 

i Sverige för att visa på optimeringsmöjligheter till en utvecklad sopsaltning i 

Jönköping, med hänsyn till de höjdskillnader som råder i staden. 
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Frågeställning 1: Hur hanteras sopsaltningen i Jönköping, Uppsala, Malmö och Umeå 

med hänsyn till deras höjdskillnader? 

Frågeställning 2: Vad innebär Jönköpings komplexa topografi för utmaningar i 

samband med sopsaltningen? 

Frågeställning 3: Hur kan man optimera sopsaltningen i Jönköping? 

 

1.4 Avgränsningar 
Den ekonomiska aspekten för hantering av sopsaltning har valts att uteslutas för att 

ytterligare syfta till studiens mål. Studien bygger inte på empiri från de som brukar GC-

vägarna då studien skrivs innan sopsaltningssäsongen. 

1.5 Disposition 
Följande kapitel berättar om de metoder som har använts, hur rapportens författare har 

gått till väga för att svara på de valda frågeställningarna, här beskrivs även de 

områden/teorier författarna valt att fördjupa sig i och stödja problemställningarna med. 

Slutligen återges rapportens resultat. 

Nedan återges en kortare beskrivning av vad varje kapitel handlar om. 

1 Bakgrund. Detta är rapportens inledande kapitel och det innehåller förutom en 

inledning även delarna bakgrund, problembeskrivning, mål och frågeställningar samt 

avgränsningar. 

2 Metod och genomförande. Kapitel två återger de undersökningsstrategier som noga 

utvalts av författarna för att ge svar på frågeställningar som finns beskrivna under 

kapitel ett. 

3 Teoretiskt ramverk. Här beskrivs de områden som är kopplade till och hur de är 

kopplade till frågeställningarna.  

4 Empiri. Här återges den information som tagits fram dels via de intervjuer som 

genomförts, även information från dokumentanalyser och detta ligger till grund för 

kapitel 5. 

5 Analys och resultat. Detta kapitel bygger på insamlade data från kapitel 4 och anger 

vad utredningen kommit fram till. 

6 Diskussion och slutsatser. Detta är rapportens avslutande del och här diskuteras 

rapportens resultat. Här anges även slutsatser och förslag till vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Denna rapport bygger dels på insamlad empiri från strukturerade intervjuer samt på 

insamlad empiri från semistrukturerade intervjuer. Det är i huvudsak kommuner som 

står i fokus för intervjuerna men även myndigheter såsom SMHI och VTI har 

intervjuats. Som tillägg till intervjuerna gjordes dokumentanalyser istället för 

litteraturstudier då litteratur, på området sopsaltning, ännu ses som bristfällig, det är 

GCM-Handboken, Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt och 

dokumentet Karlstadslaken som har analyserats. Således har en kvalitativ analysmetod 

valts för att få svar på frågeställningarna.  

Kvalitativa metoder ger beskrivande data, som till exempel att respondenter kan ge 

formulerade svar vid intervjuer som dessutom kan förklaras under intervjuns gång, detta 

är mer flexibelt än kvantitativa metoder (Olsson & Sörensen, 2011) och de svar som 

önskas till studien blir snarare formulerade ord och inte siffror.  

 

2.1 Undersökningsstrategi 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod, empiri har samlats in från fyra 

strukturerade intervjuer med gatuingenjörer från fyra kommuner från Malmö i söder till 

Umeå i norr. Två tjänstemän från myndigheterna SMHI (Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut) och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har 

intervjuats med semistrukturerade intervjuer, utöver detta har dokumentanalyser 

genomförts. Detta är förutsättningar för att studien skall vara av kvalitativ art, det vill 

säga en metod som ger mer beskrivande data än vad kvantitativa metoder ger (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

Alla sex intervjuer har skett per telefon då fysiskt avstånd till respondenterna har varit 

för stort för platsbesök. Mejl till respondenterna innehållande intervjufrågorna har 

skickats ut i förväg inför de ljudinspelade intervjuerna för att ge respondenterna större 

möjligheter att bättre kunna svara på frågorna. 

En semistrukturerad intervju är till viss del förutbestämd med satta intervjufrågor men 

bygger även på en del där frågor (relevanta för studien) kan dyka upp under intervjuns 

fortlöpande (Wilson, 2014). Wilson skriver fortsatt att en strukturerad intervju består 

av till största del helt förutbestämda satta frågor och att de ställs i samma följd till alla 

deltagande. 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställning 1: Hur hanteras sopsaltningen i Malmö, Jönköping, Uppsala och Umeå 

med hänsyn till deras höjdskillnader? 

Frågeställningen besvaras genom intervjuer med sakkunnig personal på respektive 

kommun samt med dokumentanalys. 
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Frågeställning 2: Vad innebär Jönköpings komplexa topografi för utmaningar i 

samband med sopsaltningen? 

Frågeställningen besvaras med intervjuer med sakkunnig personal på de kommuner 

som ingår i studien samt myndigheten SMHI och dokumentanalys.  

Frågeställning 3: Hur kan man optimera sopsaltningen i Jönköping?   

Frågeställningen besvaras genom intervju med sakkunnig personal på Jönköpings 

kommuns vinterverksamhet samt genom intervju med VTI och SMHI. Utöver detta 

görs dokumentanalys.  

    

2.3 Dokumentanalys 
För att hitta lämpliga dokument att analysera för att vidga kunskapen hos författarna 

och få svar på frågeställningar har DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet) använts, 

sökord som använts har bland andra varit: sopsaltning, saltlake,  topografi, höjdskillnad 

och breddgrader. 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Totalt har fyra strukturerade intervjuer genomförts med kommunerna Malmö, 

Jönköping, Uppsala och Umeå per telefon, respondenterna har fått intervjufrågorna 

innan intervjutillfället för att ges chansen att förbereda sig. Två semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med respondenter på myndigheterna VTI och SMHI, även 

dessa har intervjuats per telefon och fått intervjufrågorna innan intervjutillfället. 

Tre dokument har analyserats för att tillsammans med intervjuerna ytterligare ge svar 

på frågeställningarna. Dessa dokument är Karlstadslaken, GCM-Handboken och 

Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt. 

 

2.5 Arbetsgång 
I september togs en första kontakt med Jönköpings kommun i hopp om att kunna skriva 

ett examensarbete, i samarbete med dem, om sopsaltning och det var till en början tänkt 

att rikta informationsinsamlingen till de trafikanter som rör sig på de GC-vägar som 

sopsaltas i Jönköping för att ta reda på för- och nackdelar med sopsaltningen som sedan 

skulle ligga till grund för förbättringsförslag och åtgärder för att fler ska nyttja de 

sopsaltade sträckorna.  

Detta förslag röstades dock ned på grund av att rapportens huvuddel skrivs innan 

säsongen för sopsaltning dras igång i Jönköping vilket innebar att de inte skulle gå att 

få relevant information från de tänkta intervjuerna från de som använder sig av 

GCvägarna. 

Istället riktades fokuset på problematiken som topografin runt Jönköping ligger till 

grund för, nämligen det fenomenet att det kan snöa och regna samtidigt utmed de 

sopsaltade GC-vägarna i Jönköping. Detta blev startskottet för vad denna studie handlar 



Metod och genomförande 

6 

om. Nämligen att genom intervjuer med andra kommuner runt om i landet, från Malmö 

i söder till Umeå i norr. Dels för att täcka in ett så vädermässigt varierat geografiskt 

område som möjligt för att se hur man på respektive plats halkbekämpar vägytan på 

GC-vägar på bästa sätt men även kommuner som har kommit långt i utvecklingen av 

sopsaltning. Karlstad har till exempel tagit fram en saltlake kallad ”karlstadslaken” som 

ska vara extra effektiv som halkbekämpningsmedel jämfört med traditionell saltlake 

tack vare sin unika sammansättning. Även Uppsala har intervjuats för de har vunnit 

flera priser både nationellt men även på internationell nivå för sitt arbete angående 

sommarväglag på vintern och sitt arbete för förbättrade trafiksituationer för cyklister. 

Alla dessa intervjuer har gjorts via telefon och samtliga samtal har spelats in för att på 

ett bättre sätt kunna återge alla insamlade data. Denna data har sedan transkriberats 

manuellt till text och förts in i rapporten. 

Den insamlade data har analyserats, skickats tillbaka till intervjurespondenterna för 

korrigering och utifrån den har man svarat på rapportens frågeställningar, uppnått 

rapportens mål och därmed visat på optimeringsmöjligheter till en utvecklad 

sopsaltning i Jönköping.  

 

2.6 Trovärdighet 
God reliabilitet uppnås då man får samma resultat vid varje mätning (Olsson & 

Sörensen, 2011). Intervjuerna i denna studie bygger på likadana förfaranden, de är 

genomförda på samma sätt, inspelningar via telefon som sedan har transkriberats och 

skickats tillbaka till respektive respondent för bekräftelse av att de blivit korrekt 

förstådda. Detta gör att om studien skulle upprepas finns det bättre förutsättningar att 

resultatet kommer att kunna bli likvärdigt.  

Olsson & Sörensen (2011) skriver att "validitet avser ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som ska mätas (att rätt sak mäts)". Ju mer välformulerade intervjufrågor man 

framför desto större är validiteten, likaså anses validiteten vara god om flera personer 

tolkar en fråga på samma sätt. Ett sätt att öka validiteten i denna studie har varit att 

mejla intervjufrågorna till berörd personal i förväg för att dessa ska ges möjligheten att 

förbereda sig på kommande telefonintervjuer. 
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3 Teoretiskt ramverk 
För att besvara de frågeställningar som studien bygger på och för att tydligare redogöra 

för de teorier som använts följer i detta kapitel en kortare beskrivning av respektive 

teori.  

Teorierna som kopplas till frågeställningarna är GCM-Handboken, Halka/daggpunkt 

samt Saltlake. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
Halkbekämpningsmöjligheterna påverkas av topografi, temperatur och lokalisation. De 

kommuner som intervjuats i denna rapport ligger så pass utspridda över Sverige att de 

representerar ytterligheterna för vädrets inverkan på halkbekämpning såsom 

sopsaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar kopplingarna mellan frågeställningarna och teorierna som ingår i studien. 

3.2 GCM handboken 
Trafikverkets dokument GCM-handboken beskriver bland annat metoder och 

utrustning för vinterväghållning av gång- cykel- och mopedvägar, tar upp krav på 

vinterväghållning, snöhantering, saltningens inverkan och ger bland annat 

rekommendationer utifrån skadesynpunkter i samband med färd på GCM-vägar. 

3.3 Daggpunkt 
Den maximala mängd vatten som luft kan innehålla, innan vatten faller ut, beror på 

luftens temperatur. Den temperatur vid vilken luften blir vattenmättad kallas för 

daggpunkten (Ljungberg, 2001). 

Hur hanteras sopsaltningen i 

Jönköping, Uppsala, Malmö 

och Umeå med hänsyn till 

deras olika topografi och 

höjdskillnader? 

Vad innebär Jönköpings 

komplexa topografi för 

utmaningar i samband med 

sopsaltningen? 

Hur kan man optimera 

sopsaltningen i Jönköping? 

Daggpunkt 

GCM Handboken 

Saltlake 



Teoretiskt ramverk 

8 

Sven Lindqvist, (Lindqvist, 1979) skriver att ett av de viktigaste områdena för 

forskningen inom vägklimatologi är olika typer av halka och hur halka uppstår. De sju 

allvarligaste typerna av uppkomsten till halka punktas i listan nedan: 

• Is, orsakad av vattenbeläggning, inklusive smältvatten, som fryser 

• Is, orsakad av underkylt regn 

• Is, bildad genom packning av snö 

• Rimfrost betingad av strålningsavkylning, se figur nedan 

• Rimfrost under uppvärmningsmetod, då vägytan fortfarande är kall, se figur 

nedan 

• Lös snö vid nederbörd 

• Packad snö genom trafikpåverkan 

Att daggpunkten är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid sopsaltning blev klart för denna 

studies författare i samband med intervjuerna med de fyra kommunerna. Halkans 

uppkomst varierar med situationen och vissa situationer är värre än andra. (Bogren et 

al., 1999) skriver om följande exempel: 

Kväll och natt, lugnt och klart: Vid temperaturer strax över nollan kan plötslig halka 

uppkomma vid denna situation på grund av snabb avkylning av vägytan. Utsatta 

områden är dalgångar, ådalar och terrängsvackor (köldhål). Ljungberg (2001). 

Morgon, lugnt och klart: Mycket förrädisk situation, i samband med morgontrafik 

som rör runt luften ovan vägbanan kan blixthalka slå till, när solen börjar lysa på 

vägbanan som kylts ned under natten. Svacka och låga partier är speciellt utsatta 

områden. Ljungberg (2001). 

Uppklarnande efter mulen period: Efter regn är risken stor för återstående vatten på 

vägbanan, rimfrost bildas och vattnet fryser. Ljungberg (2001). 

Mulet och blåsigt väder: Vid denna situation är höglänta partier mer utsatta för halka 

på grund av vatten på vägbanan, än låglänta partier, skillnaderna mellan lufttemperatur 

och vägtemperatur minskar, alltså minskad risk för rimfrost. Ljungberg (2001). 

Frontpassage: Vid fuktig och varm luft, särskilt vid lågtryckspassager, då finns risk att 

rimfrostbeläggning uppkommer på en kall vägbana, vanlig halka oavsett terrängtyp vid 

kall luft som kommer in över blöt vägbana. Ljungberg (2001). 

Nederbörd i form av snö och regn: Även om vägytans temperatur är över 0°C kan is 

bildas på vägbanan vid underkylt regn, samma sak gäller vid regn på vägbana med lägre 

temperatur än 0°C. Ljungberg (2001). 

I figur 2 nedan ses fyra bilder av temperaturer och daggpunkter och dess påverkan på 

väglaget.  

• Bild A och B – ingen risk för halka  

• Bild C - måttlig rimfrost bildas, förebyggs förslagsvis med kemisk 

halkbekämpning (saltlake).  

• Bild D - kraftig rimfrost, åtgärdas snarast och återkommande med kraftigt 

blandad saltlake för förhindrad återfrysning. 
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Figur 2. Fyra situationer med avdunstning, kondensation och sublimation (Bogren, 

Gustavsson & Ölander, 1999).  

Förklaringar, enligt (Ljungberg, 2001), till termer i figur 1 ovan ses i texten nedan: 

Avdunstning – när vägytans temperatur är högre än daggpunkten medför det att det 

vatten som finns på vägytan avdunstar. 

Kondensation – när vägytans temperatur är under luftens daggpunkt men över 0°C 

fälls vatten från luften ut på vägbanan i form av dagg. 

Sublimation – när vägytans temperatur är under luftens daggpunkt och under 0°C fälls 

vatten från luften ut på vägbanan i form av is. Sublimation är fasövergång från 

vattenånga direkt till is.  

3.4 Saltlake   
Saltlake är den blandning av salt och vatten som sprids ut på GC-vägar bakom 

driftmaskinen för att sänka fryspunkten och förhindra isbildning på vägytan. Stomberg 

(2016) på Karlstads kommun har tagit fram dokumentet Karlstadslaken för att få 

halkbekämpningen mer effektiv, billigare och skonsammare för miljön. I detta 

dokument beskrivs bland annat att man med den laken får en lägre 

återfrysningstemperatur och färre antal återfrysningar jämfört med traditionell saltlake. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Luft- och marktemperatur men framför allt daggpunkten är tre kritiska faktorer vid 

halkbekämpning genom sopsaltning. GCM handboken, Halka/daggpunkt och Saltlake 

har valts som teorier för att belysa studien. GCM handboken är en form av styrande 

dokument som bland annat beskriver krav på vinterväghållning och förklarar tekniska 

metoder för halkbekämpning. Teorin kring Daggpunkten belyser frågan varför väglaget 

ibland blir halt vid minusgrader utan att det faller nederbörd. Teorin kring Saltlake tar 

upp fördelarna med den experimentellt utforskade och framtagna så kallade 
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Karlstadslaken och dess kemiska blandning som går att använda vid lägre temperaturer 

än traditionell saltlake.
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in genom fyra strukturerade 

intervjuer med kommuner och två semistrukturerade intervjuer med myndigheter.  

4.1 Strukturerade intervjuer med kommuner 
Nedan följer korta sammanfattningar från de fyra strukturerade telefonintervjuerna 

gjorda med kommunerna Malmö, Jönköping, Uppsala och Umeå. Frågeformuläret som 

dessa intervjuer bygger på återfinns i bilagorna till studien. 

4.1.1 Malmö kommun 
Den första strukturerade intervjun hölls med Erik Larsson, verksamhetsansvarig 

gatuingenjör på vinterverksamheten på Malmö kommun. Nedan ses en sammanfattning 

av intervjun i löpande text.  

Malmö kommun började med sopsaltning säsongen 2014/2015 med en traktor och 

tillhörande påhängsvagn som sköter både sopning och spridning av saltlake. För att 

vidareutveckla sin verksamhet besökte man Trafikkontoret i Stockholm där men lärde 

sig mer om sopsaltning. 

Malmö har ca 50 kilometer som sopsaltas men man har inga formulerade kriterier för 

start av sopsaltning utan man har så kallade utkallningsansvariga (ansvarig person på 

kommunen som bestämmer när det är dags för entreprenören att halkbekämpa) som 

bevakar vädret och beslutar om halkbekämpning därefter.  

Malmö har enbart några enstaka meter i höjdskillnad och man märker inte av att 

höjdskillnaden påverkar sopsaltningen negativt. Sopsaltningen utförs i egen regi och 

maskinparken består av en traktor med påhängsvagn av modell STSS Schmidt, tre 

stycken Fjäråsborstar för frontmontage på traktor samt två stycken påhängsspridare 

med tank för saltlake/befuktat salt. Se figur 3 och 4 nedan. 

 

Figur 3. Bilden visar den typ av sopsaltningsmaskin man använder sig av i Malmö, en 

påhängsvagn med kombinerat sopaggregat och DYS saltlakespridare. Foto: Erik Larsson 
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Figur 4. Bilden visar ett av Malmös olika varianter av påhängskärl med DYS saltlakespridare. 

Bild: Erik Larsson 

Enligt en mätare på Kaptensbron i centrala Malmö mättes antalet cyklister 2017/2018 

till ca 7000. Utav alla dessa cyklister som utnyttjar de sopsaltade GC-vägarna har man 

dock inte fått någon större respons på hur sopsaltningen sköts.  

Saltlaken som används består av en mättad lösning mellan natriumklorid och vatten, 

lösningen består av 23% natriumklorid och resten vatten. Saltlaken hålls mättad i en 

Saturator tills den fylls på i sopsaltningsmaskinen. Igenom parkerna i centrala Malmö 

används dock singel (grus) på GC-vägarna för att skona vegetationen runt omkring och 

efter vintersäsongen sopas singeln upp igen. 

 

4.1.2 Jönköpings kommun 
Den andra strukturerade intervjun hölls med Stefan Holst, gatuingenjör på Jönköpings 

kommun. Nedan ses en sammanfattning av intervjun i löpande text.  

Jönköping började med sopsaltning vintern 2015/2016 och tillsammans med ett flertal 

kommuner runt om i Sverige har man startat ett kunskapsutbyte, dessa är bland andra, 

Eskilstuna, Gävle, Linköping, Norrköping och Örebro. Utav dessa sopsaltar man inte i 

Gävle och Norrköping. I Jönköping börjar man sopsalta så fort det finns risk för halka 

och man sopsaltar en sträcka av cirka 17 kilometer och sträckan som sopsaltas har en 

höjdskillnad på totalt drygt 100 meter. Denna höjdskillnad gör bland annat att för att få 

goda resultat på sopsaltningen måste man genomföra tätare kontroller av väder och 

yttemperatur. 

Jönköping genomför sopsaltningen på entreprenad, det är Svevia som sköter sträckan 

Bankeryd – Huskvarna. Saltlaken är en blandning av natriumklorid och vatten. Vad 

gäller utveckling av sopsaltningsmaskinen har man bytt upp sig till större tank för 

saltlaken och beroende på väderlek och nederbörd använder man sig av olika sorters 

halkbekämpningsmedium såsom saltlake, befuktat salt och torrt salt. Den maskin man 

använder sig av är en traktor med frontmonterat sopaggregat och en påhängsvagn för 

tallriksspridning av saltlösning, se figur 5 nedan. 
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Figur 4. Bilden ovan visar Jönköpings sopsaltningsutrustning, en traktor med frontmonterat 

sopaggregat och en påhängsvagn för tallriksspridning av saltlösning. Foto: Ulf Petersson 

Säsongen 2017/2018 hade man totalt drygt 33000 stycken passerande cyklister på 

mitten av den sopsaltade sträckan i Jönköping. Responsen på sopsaltningen har från 

kommuninvånarna varit både positiv och negativ, positivt med barmarksförhållanden 

året runt men negativt med saltet för cyklister och hundägare. 

Något annat som Stefan Holst tillägger i intervjun är att de stora höjdskillnaderna som 

finns på GC-vägar runt Jönköping ofta ger upphov till höga hastigheter bland de 

pendlande cyklisterna och att sopsaltningens resultat då kan inge en falsk trygghet med 

bra underlag på GC-vägarna eftersom risken för återfrysningar och därmed ny halka i 

form av svartis är stor. I figur 6 nedan visas ett exempel på återfrysning på sopsaltad 

GC-väg i Jönköping, där tillrinning av smältvatten gör saltlaken verkningslös och 

kvarvarande fukt på vägbanan frusit till is.  

 

Figur 6. Bilden visar del av sopsaltad sträcka i Jönköping som riskerar återfrysning pga 

tillrinning av smältvatten. Foto: Anton Petersson 
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4.1.3 Uppsala kommun 
Den tredje strukturerade intervjun hölls med Jesper Röjdeby, projektledare för 

vinterdriften på Uppsala kommun. Nedan ses en sammanfattning av intervjun i löpande 

text.  

Uppsala påbörjade ett sopsaltningstest säsongen 2013/2014, då använde man en liten 

maskin som sedermera har utvecklats till att man den senaste säsongen 2018/2019 

använder totalt nio maskiner uppdelat på tre olika distrikt.  

För att ligga i framkant med sopsaltning så har Uppsala samarbetat med Karlstad men 

man deltar även i ett forum för sopsaltning och övriga vinterfrågor, tillsammans med 

bland andra Karlstad, Stockholm Stad och Västerås. 

Uppsalas startkriterium för halkbekämpning är att det aldrig får vara halt, man 

bekämpar halka så fort man får en bristande friktion, ishalka eller annan typ av halka. 

Sopsaltning startas så fort det kommer snö. Vid för svåra förhållanden byter man dock 

saltlaken mot sand liksom vid för låga temperaturer. 

  "Kan man få till barmark så ska man få till barmark. Den 

  devisen jobbar vi efter."  

Uppsala sopsaltar en sträcka av totalt 60 kilometer och topografin i staden är generellt 

sett platt förutom en cirka 30 meter hög ås. Denna ås och ån som rinner genom staden 

med tillhörande flera vattendrag är de ställen utmed GC-vägarna som vädret kan ställa 

till problem vid sopsaltningen.  

I Uppsala har man tre individuella distrikt som kan skötas på olika sätt beroende på 

väderlek och man arbetar med flera VVIS-puckar, de sitter utplacerade på, för vädret, 

strategiska ställen.  

Sopsaltningen i Uppsala sköts som en utförandeentreprenad, där arbetsledning och 

utveckling styrs från kommunen. Man använder sig av en enhet per distrikt, dit hör en 

traktor med påhängsvagn som saltar och två följefordon med endast sopaggregat som 

skickas ut före sopsaltaren. Varje enhet har ett arbetsområde på cirka två mil. I figur 7 

nedan ses traktorn med frontmonterad plog och påhängsvagn med kombinerat 

sopaggregat och DYS saltlakespridare. 
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Figur 7. Bilden ovan visar delar av Uppsalas sopsaltningsutrustning, här en traktor med 

frontmonterad plog och påhängsvagn med kombinerat sopaggregat och DYS saltlakespridare. 

Foto: Uppsala kommun. 

Det unika med Uppsalas sopsaltning är utvecklingen man har gjort med sopningen, man 

vill få bort så mycket vätska som möjligt innan man sprider ut saltlaken. Detta för att 

förhindra bland annat avrinning och återfrysning. Därför använder man flera maskiner.  

Antalet trafikanter på de sopsaltade GC-vägarna i Uppsala har ökat sedan man började 

med sopsaltning. Dessutom inkommer klagomål från kommuninvånare så fort man 

ligger efter med sopsaltningen. 

Uppsala började sopsalta med vanligt vägsalt (NaCl) men har sedan 2016 övergått till 

den så kallade Karlstadslaken. Man jobbar hårt för att alltid kunna leverera så bra 

resultat på sopsaltningen som möjligt och alla inblandade parter är väldigt insatta i vad 

som gäller oavsett väderlek. Man ser till exempel alltid till att sopa med sig all snö över 

alla övergångsställen så det inte blir snövallar kvar på olämpliga ställen. 

I Uppsala erbjuder man cyklister gratis cykelvård i en ombyggd container. Där finns 

tillgång till cykeltvätt, luft och en slags hårfönar för att torka cykeln efter tvättning. 

Denna typen av cykelvård finns även på fem bensinstationer i Uppsala. Till dessa 

stationer är det ofta kö på vintern, se figur 8 nedan. 
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Figur 8: Bilden ovan visar Uppsalas cykelvårdsstation som är gratis för alla att använda. Foto: 

svt.se 

4.1.4 Umeå kommun 
Den fjärde strukturerade intervjun hölls med Björn Näsström, gatuingenjör, ansvarig 

för vinterdriften på Umeå kommun. Nedan ses en sammanfattning av intervjun i 

löpande text.  

Umeå började med sopsaltning på GC-vägar 2015 och man har under alla dessa år valt 

att sopsalta en sträcka av elva kilometer. Det är de sträckor som har godast 

avrinningsförmåga då det på många håll inne i staden saknas diken i direkt anslutning 

till GC-vägar. 

I Umeå har man inte en viss mängd snö som startkriterium för sopsaltning då det ofta 

kommer stora mängder snö. Man jobbar för att använda så lite salt som möjligt och vid 

kallt och torrt väder plogar man istället snön till en hårt packad yta då salt binder vatten 

som riskerar att ge återfrysning på en sopsaltad yta.  

Vid stor nederbörd i form av snöfall kör man först med en traktor med plog för att få 

bort de stora mängderna snö på hela sträckan för att därefter sopsalta. Generellt sett är 

det många minusgrader och mycket snö i Umeå vilket gör att man oftast använder 

enbart traktor med plog då det är för kallt för sopsaltning. 

De sopsaltade GC-vägarna i Umeå har en total höjdskillnad på cirka 35 meter. Den del 

av den sopsaltade sträckan där vintervägförhållandena är som sämst, den delen fungerar 

som måttstock för hur man halkbekämpar resten av sträckan. Det är snömängden som 

är mest problematisk och den är som störst en bit ut från staden på de lite högre 

höjderna. Längre ner mot staden kommer det värme från trafiken och byggnader vilket 

minskar snömängden. 

Umeå sköter sopsaltningen i egen regi och man använder sig utav en traktor med liten 

plog monterad fram och en påhängsvagn som sköter både sopning och saltning. Vid 

stor nederbörd i form av snöfall använder man ytterligare en traktor med större plog för 

att få undan stora snömassor, se figur 9 och 10 nedan.  
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Figur 9. Bilden ovan är typisk för hur Umeå hanterar sin halkbekämpning, här en hjullastare 

med frontmonterad snöplog. Foto: Umeå kommun 

 

Figur 10. Bilden ovan visar den sopsaltningsutrustning Umeå använder, en påhängsvagn med 

kombinerat sopaggregat och DYS saltlakespridare. Foto: Umeå kommun 

I Umeå är det cirka 4000 trafikanter som nyttjar den sopsaltade sträckan vintertid, den 

responsen man har fått in har varit varierad. Dels finns de som hellre använder 

dubbdäck på sina cyklar och vill slippa saltat då detta orsakar korrosion på kedja och 

drev, dels finns de som vill ha sommarväglag på vintern. Hundägare ser saltet som en 

nackdel då hundarnas tassar tar skada. Dock har responsen från trafikanterna varit 

övervägande god så man har valt att fortsätta med sopsaltningen. 

Under de tre år man har sopsaltat GC-vägarna i Umeå har man använt sig av samma 

blandning av indgredienserna i saltlaken, den består av 21-22% natriumklorid och 78-

79% vatten. Man har valt att inte använda kalciumklorid på grund av dess förmåga att 

orsaka korrosion på metall. 

Höjdskillnader på GC-vägar kan ge upphov till olika yttemperaturer på vägbanan vilket 

i sin tur kan ge svårigheter med sopsaltningen i och med återrinning av vatten. Detta 

kan orsaka återfrysning som leder till halka. Den snö man plogar av vägen, plogar man 

i vattenavrinningens riktning så att den inte riskerar rinna tillbaka över vägbanan.  

Med snö på vägbanan vid stigande temperatur använder man sig av torrt salt till en 

början istället för saltlake eftersom den mättas för fort. Torrt salt stannar kvar på vägen 

i längre utsträckning och ger en starkare snösmältning. Vid ren och torr vägbana som 

är fri från frost övergår man till saltlake. 

Vid 5 minusgrader och med sjunkande temperatur, då undviker man saltlake i Umeå på 

grund av att den fryser till och orsakar halka, vid 5 minusgrader och med stigande 

temperatur och det går mot upptorkande, då lägger man ut saltlake för att få en ren och 

torr vägbana. Vid konstant temperatur av 5 minusgrader plogar man GC-vägen för att 

få en hårt packad och slät snöyta. Sopsaltning används mest runt höst och vår då 

temperaturen pendlar kring 0 grader då det är risk för svartis.  
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4.2 Semistrukturerade intervjuer med myndigheter 
Nedan följer sammanfattningar från de två semistrukturerade telefonintervjuerna gjorda 

med myndigheterna VTI och SMHI. Frågeformulären som dessa intervjuer bygger på 

återfinns i bilagorna till studien.  

Även en sammanfattning från en intervju gjord med författaren till dokumentet 

Karlstadslaken återfinns i detta kapitel Denna intervju gjordes för att ge studiens 

författare en fördjupad insikt om den så kallade Karlstadslaken. 

4.2.1 VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)  
Anna Niska, forskningsledare på VTI. 

Det finns olika processer kopplade till topografin, temperaturförhållanden i relation till 

höjdskillnader är en, nederbördstyp och nederbördsmängd i relation till topografin är 

också en viktig faktor att känna till då den späder ut saltlaken. 

Det räcker med små topografiska höjdskillnader för att ge lokalt stora variationer i 

temperatur. Vid sopsaltning i Stockholm Stad har man sett att lågpunkter runt 

vattendrag påverkar luftfuktigheten vilket kan orsaka utfällning på vägytan. Detta kan 

leda till utspädning av saltlösningen som i sin tur kan ge återfrysning vid temperaturfall. 

Forskning kring saltning på vägar handlar i stort om det stora vägnätet med biltrafiken, 

det finns bland annat ca 700 stycken så kallade VVIS-stolpar utmed det svenska 

vägnätet. Det är inte samma bearbetning av GC-vägar som det är med bilvägar så 

mycket av forskningen på VTI handlar om att beskriva och försöka förstå de processer 

som sker med saltning på GC-vägar. 

Finns det snörester kvar på GC-vägen går det åt väldigt mycket salt för att få bort detta 

och sen finns risken att det kan frysa på och bli slask av alltihop så därför behöver man 

få GC-vägen mycket mer ren vilket var grundtanken och då föddes idén med att börja 

sopa bort snön. 

På ett seminarium med Nordiskt vägforum (NVF) hösten 2018 handlade det om 

vinterväghållning av GC-vägar. Där framgick att sopsaltning startades på utförarsidan 

i Danmark och att forskarteam tidigare inte varit kopplade till sopsaltning i Danmark 

utan det är VTI som varit de första på forskarsidan med framtagning av vetenskapliga 

studier och utvärderingar. På senare år har dock Danmark bland annat forskat på hur 

olika typer av salter påverkar vinterväghållning. 

På sopsaltningsfronten har VTI varit inblandade sedan 2013 och 2014 fick man ett 

uppdrag av Karlstad att utvärdera om sopsaltning var något för dem. Där höll man på 

att ge upp redan efter första vintern men efter många egna försök och experiment så har 

de tagit fram den så kallade Karlstadslaken som många kommuner börjat använda sig 

av.  

Sedan de första åren med sopsaltning i Linköping säsongen 1999/2000 har utvecklingen 

stått ganska still, de senaste fem åren från 2014 och framåt har det dock skett utveckling 

på de spridare som fördelar saltlaken bakom sopsaltningsmaskinen. Från början är 

spridarna framtagna för att passa stora fordon i höga hastigheter på bilvägar men vid 

borstning av snö på GC-vägar är hastigheten inte högre än 10 km/h vilket har lett till att 

flera företag börjat tillverka spridare anpassade för sopsaltning av GC-vägar. 
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Forskning har visat att den modell av saltlakespridare som kallas Dysor, en modell med 

munstycken som sprayar ut saltlösningen, ger en jämnare spridning över vägytan vilket 

gör det lättare att hålla nere saltmängden jämfört med den traditionella tallriksspridaren 

som istället sprider ut saltet mera klumpvis och som därmed avdunstar sämre och ger 

större risk för återfrysning. Vid ökad nederbörd kan det dock finnas behov av att spetsa 

saltlösningen med mer salt och då fungerar tallriksspridaren bättre. 

4.2.2 SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) 
Joel Melin, väderpresentatör, tidigare meteorolog vid SMHI. 

Fenomenet att det kan regna och snöa samtidigt kommer främst av två olika saker. Dels 

är det temperaturavtagande i atmosfären som normalt i genomsnitt över hela jorden 

ligger på 6,5 grader per 1000 meter, enklare uttryckt två grader per trehundra meter. 

Mellan Jönköpings lägsta och högsta punkter kan det alltså skilja ungefär 1,5 grader 

vilket kan göra skillnaden i nederbörd mellan regn och snö, eller skillnaden i om snön 

som faller faktiskt ligger kvar på marken eller inte. 

Den andra orsaken är närheten till större vattendrag som också påverkar, sjön Vättern 

som är stor och djup ligger ju precis vid Jönköping och den har en mycket stor 

värmekapacitet. Intill en stor landmassa fungerar alltså Vättern som en värmereservoar. 

Landmassa nära Vättern tar lång tid att värmas upp på våren och lång tid att kylas ner 

på hösten. 

Vättern fungerar som en värmereservoar vilket gör att det på hösten blir betydligt 

varmare på landmassan nära vattnet och sen tvärtom på våren framåt mars så kyler 

vattnet istället så kan det hålla kvar vintern ytterligare ett tag precis nära vattnet. Vattnet 

verkar alltså åt båda håll och ju större vattendrag, desto större effekt har det på vädret. 

Stora delar av Jönköping ligger precis intill Vättern och där påverkas vädret av Vättern 

och längre upp på höjderna runt staden avtar temperaturen betydligt på grund av 

höjdskillnaderna. 

En stor skillnad är att det på vintern blir mycket kallare i norr jämfört med södra 

Sverige. Vädret kan ligga på minussidan mycket längre där medan det pendlar oftare 

kring nollan nere i södra Sverige. De månader på året som temperaturen ligger runt 

nollan är november och december, snarare än mars som generellt sett är den torraste 

månaden på året. Effekterna vad gäller halka är dock störst kring november och 

december eftersom det är då som folk i allmänhet är mest ovana vid 

vintervägförhållanden. Halkan uppstår som mest när temperaturen kretsar kring nollan, 

när det går från minus till plus och vice versa.  

Dessutom ligger de flesta vattendrag öppna framåt november och december och när det 

lite varmare vattnet möter den kalla landmassan kan det också påverka yttemperaturen. 

När det har kommit nederbörd i form av regn som sedan fryser på och sen smälter igen 

och håller på så fram och tillbaka när temperaturen ligger runt nollan kan det vara svårt 

att halkbekämpa på ett bra sätt. 

Även vinden och vindhastigheten är faktorer när det gäller vägyttemperaturen, på 

vintern kommer vinden ofta från sydväst, alltså något mildare, har det då varit kallt ett 

tag kan vägyttemperaturen stiga något när vinden blåser mycket. Vid riktigt kallt väder 
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med högtryck under längre tid, om Vättern fryser kan det bli kallare längre ner istället 

och varmare längre upp.  

  "Kall luft sjunker och varm luft stiger – så kallade köldhål 

  bildas. Dock krävs det att vinden varit stilla ett par veckor." 

Om Vättern ligger öppen och det blåser från sydväst, då kan vinden dra med sig varmare 

luft som gör att det blir lite mildare väder på östra sidan om Vättern. Snösmältningen 

går då lite långsammare på västra sidan om Vättern och särskilt då på höjderna väster 

om sjön.  

På och omkring broar som går över vattendrag finns hög risk för halka om vattendragen 

ligger öppna på vintern, vattnet avdunstar och ger omgivande luft en högre fukthalt och 

kyls ner till daggpunkten vilket kan få broar och vägytor att frysa till is.  

Vid nordlig vind på vintern kan man nästan räkna med kallt väder och snöbyar vid södra 

Vättern är vanligt förekommande vid nordlig vind, så kallad Vättersnö kan bildas så 

länge Vättern ligger öppen. Det kommer utav att det avdunstar mycket vatten som bildar 

moln ovanför sjön som sen bli till snö vilket även kan orsaka halt väglag. Däremot vid 

sydlig vind om Vättern ligger öppen så blir det istället mildare väder och snösmältning. 

Vid Jönköpings flygplats, som är en nationell mätstation strax sydväst om Jönköping, 

kommer frosten i genomsnitt i början av september medan den, nere på ön Visingsö i 

sjön Vättern, kommer först i början av november. Detta innebär att starten för 

halkbekämpning i Jönköping får ett stort tidsspann. Ett annat dilemma för 

halkbekämpningen är förstås daggpunkten, den kan orsaka både frosthalka och att 

isbeläggning av vägar smälter bort. 

 

4.3 Karlstadslaken 
I samtal med sakkunnig på området vinterväghållning på Jönköpings kommun 

föreslogs till rapporten att intervju skulle ske med upphovsmannen till den så kallade 

Karlstadslaken. Följande är bärande delar från denna intervju. 

Karlstadslaken är benämningen på den halkbekämpningsvätska som har utvecklats av 

Tomas Stomberg på Karlstads kommun. Tomas ingår som ansvarig i driften av 

sopsaltning i Karlstad.  

Denna vätskeblandning togs fram på grund av flera problem som Karlstads kommun 

stötte på, i samband med sina första sopsaltningsförsök. Man kom fram till att man 

använde utrustningen på rätt sätt men att det fanns utrymme för utveckling av saltlaken. 

Den saltlake man använde gav inte tillräckligt med effekt. Enkelt uttryckt så ju mindre 

effekt man har per antal grader på den saltlake man använder, desto känsligare/svårare 

blir det att halkbekämpa. I Karlstad hittade man ett recept på saltlaken som gav lite mer 

styrka åt halkbekämpningen. Den så kallade Karlstadslaken klarar halkbekämpning 

ända ner till 15 minusgrader utan samma mängd återfrysning som annars kan uppstå 

med en saltlake som inte klarar lika kallt väder. Trafikverket saltar vägarna ner till 6-

10 minusgrader, blir det kallare än så kan vägsaltet få motsatt effekt.   
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  "Istället för vanligt vägsalt (natriumklorid och vatten) 

  prövade man sig fram och hittade en mix av natriumklorid, 

  kalciumklorid och vatten."  

Vid en jämförelse mellan 10 gram torrt vägsalt och 10 gram vätska (23% natriumklorid 

och kalciumklorid samt 77% vatten) som halkbekämpningsmedel fann man att 

saltlaken motsvarade endast ca 1,4 gram torrt salt, i mängd. Detta resulterade i en ökad 

effekt vid användning av saltlaken istället för torrt salt och att man i Karlstad istället för 

att halkbekämpa två gånger per 24 timmar klarade sig på en gång per 24 timmar och att 

man gick från 2,8 gram salt ner till 1,6 gram salt per kvadratmeter och dygn. 

På senare år har flera kommuner i Sverige börjat sopsalta sina GC-vägar och likaså 

används receptet för Karlstadslaken av fler och fler kommuner. 

  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Detta kapitels innehåll består i empiri insamlat från intervjuer med totalt sju olika 

intervjuer. Dessutom återfinns empiri insamlat ifrån en dokumentanalys. 

De intervjuade är respondenter från fyra olika kommuner från Umeå i norr till Malmö 

i södra Sverige. Intervjuerna har gjorts för att få en helhetsbild över hur 

halkbekämpningsmetoden sopsaltning går till och genomförs utifrån de olika orternas 

förutsättningar. Dessa respondenters roller i sina respektive kommuner är likartade då 

de har titlar som gatuingenjörer respektive projektansvariga. Varje respondent har stor 

kunskap och djup insyn inom sitt arbetsområde och har tillsammans med sina kollegor 

kunnat ge svar på alla frågor.  

Studien har även kompletterats med en intervju med en meteorolog på SMHI för att ge 

studien en tydligare bild av vädrets påverkan på GC-vägars vinterväglag.  

Även en forskningsledare på VTI har intervjuats för att beskriva sopsaltningens historia, 

visa på vad den senaste forskningen säger om denna relativt nya 

halkbekämpningsmetoden och vad som ligger närmast i framtiden inom innovation och 

teknik på området.  

Dessutom har studiens författare intervjuat utvecklaren till den så kallade 

Karlstadslaken, samt en analys av dokumentet med samma namn. Detta för att förstå 

skillnaden av olika blandningar av saltlaken och dess betydelse för sopsaltning. 

5 Analys och resultat 
Resultatet - summan av rapportens insamlade empiri och de valda teorierna som denna 

studie bygger på analyseras i detta kapitel. 

Hur frågeställningarna är kopplade till empirin från de olika kommunerna och 

myndigheterna ses i tabell 1 nedan. Även kopplingen mellan frågeställningarna och de 

dokument som analyserats framgår av tabellen. 

Frågeställning 1 Respondent Yrkestitel Dokument 
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Hur hanteras 

sopsaltningen i 

Malmö, 

Jönköping, 

Uppsala och 

Umeå med hänsyn 

till deras 

höjdskillnader? 

Erik Larsson   

Stefan Holst     

Jesper Röjdeby    

Björn Näsström 

 

Gatuingenjör Malmö 

Gatuingenjör Jönköping 

Gatuingenjör Uppsala  

Gatuingenjör Umeå 

GCM Handboken 

 

Frågeställning 2    

Vad innebär 

Jönköpings 

komplexa 

topografi för 

utmaningar i 

samband med 

sopsaltningen? 

Stefan Holst       

Tomas Stomberg          

Anna Niska      

Joel Melin      

Gatuingenjör Jönköping  

Grundare av 

Karlstadslaken              

Forskningsledare på VTI 

Tidigare meteorolog på 

SMHI 

Vinterväghållning 
och expertsystem 
– en 
kunskapsöversikt 

Frågeställning 3    

Hur kan man 

optimera 

sopsaltningen i 

Jönköping? 

Jesper Röjdeby    

Björn Näsström  

Tomas Stomberg 

Anna Niska        

Gatuingenjör Uppsala 

Gatuingenjör Umeå 

Grundare Karlstadslaken      

Forskningsledare på VTI  

Karlstadslaken 

GCM Handboken 

Tabell 1. Visar kopplingen mellan frågeställningarna, respondenterna  

5.1 Analys 
Något som blivit tydligt i studien har varit, utöver att alla respondenter är överens om 

att höjdskillnader kan ställa till med problem, att det även finns olika syn på 

halkbekämpning beroende var i landet man halkbekämpar. I norra Sverige är det i regel 

så kallt att traditionell saltlake inte har någon verkan och snömängderna är så stora att 

man fokuserar mer på plogning än sopning av snön och den snö som plogas blir så pass 

hårt packad att den ger ett gott underlag med bra friktion för trafikanterna att färdas på 

(Björn Näsström, personlig kommunikation, dec, 2018).  

I södra delarna av Sverige är det snarare tvärtom, generell avsaknad av stora 

snömängder och istället en pendlande temperatur kring 0°C vilket gör användningen av 

saltlake mer optimal då den sänker fryspunkten. (Erik Larsson, personlig 

kommunikation, dec, 2018). 

Traditionell saltlake (blandning av natriumklorid och vatten) är en billig och vanligt 

förekommande saltlake sen finns flera andra varianter, bland annat torrt salt, befuktat 

salt och Karlstadslaken. På bilvägar används i stor utsträckning befuktat salt och torrt 

salt som sprids med tallriksspridare. Detta görs i relativt hög hastighet, i första hand på 

högt prioriterade bilvägar såsom motorvägar och riksvägar men även inne i städerna. 

Torrt salt eller befuktat salt är inte lika utspätt som saltlake och står alltså emot lägre 

temperaturer bättre och ligger kvar på vägbanan längre. Denna metod är inte lämplig 

på GC-vägar då maskinerna går mycket långsammare och vägbanorna är mycket 

mindre (Anna Niska, personlig kommunikation, dec, 2018). 
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Därför har saltlaken förfinats för att bli mer effektiv och kostnadsbesparande 

(Karlstadslaken) och även spridningstekniken har utvecklats för att anpassas till 

omständigheterna som GC-vägar ger, såsom närhet till grönområden och vegetation 

(DYS-spridare istället för tallriksspridare). Dock har man sett att saltlaken kan klumpa 

sig och då sätts munstyckena i DYS-spridarna igen (Anna Niska, personlig 

kommunikation, dec, 2018). 

Till skillnad från biltrafiken som skvätter undan vägsaltet och sprider ut det ännu mer 

över vägbanan så ligger saltlaken på GC-vägar kvar då den sprejas med DYS-spridare 

(Anna Niska, personlig kommunikation, dec, 2018). Dock kan fuktig luft ställa till med 

problem om daggpunkten uppnås och fukt då fälls ut på vägbanan som späder ut 

saltlaken och i värsta fall rinner saltlaken undan. Om svartis då bildas på en mörk 

vägbana kan ögat luras att tro det är en torr och fin vägbana (Stefan Holst, personlig 

kommunikation, dec, 2018). 

Vad gäller sopsaltning på och omkring broar som går över vattendrag finns hög risk för 

halka om vattendragen ligger öppna på vintern, vattnet avdunstar och ger omgivande 

luft en högre fukthalt och kyls ner till daggpunkten vilket kan få broar och vägytor att 

frysa till is (Joel Mellin, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Även höjdskillnader kan ställa till det med sopsaltningen (då höjdskillnader kan ge olika 

yttemperaturer) på så vis att ju mindre effekt saltlaken ger i antal grader Celsius 

,beroende på saltmediets kemiska sammansättning, desto känsligare blir det att 

halkbekämpa med bra resultat utan återfrysningar (Tomas Stomberg, personlig 

kommunikation, dec, 2018). 

 

5.2 Hur hanteras sopsaltningen av gång- och cykelvägar i 
Malmö, Jönköping, Uppsala och Umeå med hänsyn till deras 
höjdskillnader? 

Tabellen nedan visar antal kilometer och höjdskillnad inom GC-väg som sopsaltas i 

respektive kommun. 

Kommun Sopsaltad sträcka Höjdskillnad 

Malmö 50 km 5 m 

Jönköping 17 km 100 m 

Uppsala 60 km 30 m 

Umeå 11 km 35 m 

Tabell 2. Visar antalet kilometer och höjdskillnad inom GC-vägar som sopsaltas i respektive 

kommun. 

Enligt intervjurespondenten i Malmö föreligger det inget behov av att ta hänsyn till den 

lilla höjdskillnad som råder på de GC-vägar som sopsaltas då det handlar om relativt få 

höjdmeter. Ingen skillnad har märkts på resultatet av kvaliteten av sopsaltningen i 
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förhållande till höjdskillnaderna. De använder sig enbart av så kallade 

utkallningsansvariga (ansvarig person på kommunen som bestämmer när det är dags 

för entreprenören att halkbekämpa), de bevakar vädret och beslutar om 

halkbekämpningen därefter. Själva sopsaltningen utförs med hjälp av en traktor som 

drar en så kallad kombivagn och denna vagn sköter både sopning och saltning i ett. 

Dock används traditionell saltlake i form av natriumklorid och vatten vilken riskerar 

fler återfrysningar än Karlstadslaken. 

Jönköping är den kommun bland de intervjuade som har störst höjdskillnad på sina 

sopsaltade GC-vägar, höjdskillnaderna är dock inget man fokuserar extra på utan man 

använder samma blandning av natriumklorid och vatten oavsett var på sträckan man 

sopsaltar. Man använder en maskin för sopsaltning, det är en gatutraktor med 

sopaggregatet monterat fram och en kärra bakom traktorn med saltlakebehållare och 

saltlakespridning. Om vädret är skiftande utför man tätare kontroller av väglaget (Stefan 

Holst, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Även Uppsala har en relativt platt topografi, förutom den ås som går genom staden. På 

en GC-vägsträcka om ca 500 meter över åsen är det en höjdskillnad på ca 30 meter och 

på ett strategiskt ställe utmed den sträckan har man placerat en VVIS-puck. Utifrån 

informationen som den ger, beslutar man alltså om halkbekämpningen. I Uppsala 

jobbar man efter att sopa GC-vägarna så torra som möjligt innan man lägger ut laken, 

detta görs med två arbetsfordon med vardera ett sopaggregat som kör före maskinen 

med saltlaken. Man använder sedan 2016 Karlstadslaken som klarar en större variation 

i temperaturen än traditionell saltlake (Jesper Röjdeby, personlig kommunikation, dec, 

2018). 

Umeå får betydligt mer snö och har ofta lägre temperatur än de övriga kommuner som 

ingår i undersökningen. Därför ligger deras fokus på halkbekämpning inte alltid främst 

på sopsaltning utan under större delen av vinterhalvåret plogar man snömassorna åt 

sidan så vägbanan får en hårt packad snöyta istället. När vädret, på höst- och vårkanten, 

pendlar kring 0° är det som störst risk för svartis och då fokuserar man på sopsaltning. 

Man har ca 35 meters höjdskillnad på GC-vägarna och den del där 

vintervägförhållandena är som sämst fungerar som måttstock för hur man ska 

halkbekämpa den övriga sträckan. I Umeå är det snömängden som är mest problematisk 

och den är som störst en bit ut från staden på de lite högre höjderna. Närmare staden 

kommer det värme från trafiken och byggnader vilket minskar snömängden. I Umeå 

kör man ofta ett extra varv med plog för att ploga bort de stora snömassorna innan man 

kan sopsalta (Björn Näsström, personlig kommunikation, dec, 2018). 

 

5.3 Vad innebär Jönköpings komplexa topografi för 
utmaningar i samband med sopsaltning av gång- och 
cykelvägar? 

Det finns olika processer kopplade till topografin, temperaturförhållanden i relation till 

höjdskillnader är en, nederbördstyp och nederbördsmängd i relation till topografin är 

också en viktig faktor som påverkar utspädning av saltlaken. (Anna Niska, personlig 

kommunikation, dec, 2018). 
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Det räcker med små topografiska höjdskillnader för att ge lokalt stora variationer i 

temperatur. I och med sopsaltning i Stockholm Stad har man sett att lågpunkter i och 

kring vattendrag påverkar luftfuktigheten vilket kan orsaka utfällning på vägytan. Detta 

kan leda till utspädning av saltlösningen som i sin tur kan ge återfrysning vid 

temperaturfall (Anna Niska, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Temperaturavtagandet i atmosfären ligger på ca 2 grader per 300 meter så ca 1,5 grader 

runt Jönköping som på sina ställen har mer än 200 meters höjdskillnader. Detta 

temperaturavtagande i kombination med att Jönköping ligger precis vid sjön Vättern 

som har en stor värmekapacitet (värmer landmassa långt in på hösten och kyler 

landmassa långt in på våren) gör att det kan regna och snöa samtidigt runt Jönköping. I 

november och december då det är vanligast att temperaturen ligger kring noll grader så 

är risken för halka som störst och det kan göra det svårt att halkbekämpa på ett bra sätt. 

Det är viktigt att man följer temperaturen på vägytan och inte temperaturen i luften när 

man halkbekämpar (Joel Mellin, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Även vinden och vindhastigheten är faktorer när det gäller vägyttemperaturen. På 

vintern kommer vinden ofta från sydväst, alltså något mildare, har det då varit kallt ett 

tag kan vägyttemperaturen stiga något när vinden blåser mycket. Vid riktigt kallt väder 

med högtryck under längre tid, om Vättern fryser kan det bli kallare längre ner istället 

och varmare längre upp. Kall luft sjunker och varm luft stiger – så kallade köldhål bildas 

(Joel Mellin, personlig kommunikation, dec, 2018). 

I genomsnitt kommer frosten vid Axamo (Jönköpings flygplats), som är en nationell 

mätstation, i början på september. Däremot på Visingsö, ute i Vättern, kommer frosten 

först i början av november. Detta ger alltså ett ganska stort tidsspann för start av 

halkbekämpningen i Jönköping. Daggpunkten är förstås av stor vikt när det gäller 

halkbekämpning, det är den som många gånger styr om det blir frosthalka eller om 

isbeläggning av vägar mildrar till (Joel Mellin, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Att använda en traditionell saltlake bestående av en blandning mellan natriumklorid och 

vatten på GC-vägar runt Jönköping som har dess höjdskillnader gör det svårare att 

halkbekämpa med bra resultat jämfört med att använda till exempel Karlstadslaken som 

består av en blandning mellan natriumklorid, kalciumklorid och vatten, ju mindre effekt 

man har i antal grader på den saltlake man använder, desto känsligare/svårare blir det 

att halkbekämpa (Tomas Stomberg, personlig kommunikation, dec, 2018). 

De stora höjdskillnaderna som finns på GC-vägar runt Jönköping ger ofta upphov till 

höga hastigheter bland de pendlande cyklisterna och att sopsaltningens resultat då kan 

inge en falsk trygghet med bra underlag på GC-vägarna eftersom risken för 

återfrysningar och därmed ny halka i form av svartis är stor på flera ställen utmed de 

sopsaltade GC-vägarna (Stefan Holst, personlig kommunikation, dec, 2018). 

Dokumentet Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt belyser flera 

situationer då halka kan uppstå, bland annat den vid nederbörd i form av snö och regn: 

Även om vägytans temperatur är över 0°C kan is bildas på vägbanan vid underkylt regn, 

samma sak gäller vid regn på vägbana med lägre temperatur än 0°C. Ljungberg (2001). 
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5.4 Hur kan man optimera sopsaltningen av gång- och 
cykelvägar i Jönköping?  

I Uppsala sopar man GC-vägarna noggrant för att få en torrare asfalt innan man lägger 

ut saltlaken, detta för att saltlaken ska få goda förutsättningar att verka 

halkbekämpande. Dessutom använder man VVIS puckar som kontinuerligt skickar 

information om väderlek, yttemperatur och nederbördstyp/mängd till centralen för att i 

god tid underlätta planering och förberedelser av sopsaltningen. För att dessutom 

minska saltlakens skadliga påverkan på cyklar med korrosion erbjuder man i Uppsala 

gratis cykelvård i form av en cykelvårdstation där man på egen hand kan tvätta rent sin 

cykel och blåsa den torr med varmluft.  

I Uppsala använder man den så kallade Karlstadslaken som är ett bättre alternativ än 

traditionell saltlake både miljömässigt då det går åt mindre salt men även 

halkbekämpningsmässigt eftersom den klarar fler minusgrader. Man använder sig även 

av dysor, det är en ny sorts saltlakespridare som sprayar ut laken med en mer jämnt 

fördelad saltlake istället för den traditionella tallriksspridaren som bland annat används 

vid saltning av bilvägar där saltlaken kastas ut lite mer ojämnt.  

I Umeå jobbar man mer mot snömassorna under större delen av vintersäsongen än 

sopsaltning då det är för kallt för att saltlaken ska ha någon verkan. Istället plogar man 

snön så man får en hårt packad snöyta på GC-vägarna. De låga temperaturerna gör snön 

sträv vilket då ger ett hårt packat underlag och bättre fäste för trafikanterna på GC-

vägarna (Björn Näsström, personlig kommunikation, dec, 2018). 

I GCM-Handboken står bland annat "dagens teknik bör utnyttjas och då finns 

väderinformation från SMHI eller via Trafikverkets vägväderinformationssystem att 

använda. Man kan också utrusta fordon och maskiner med GPS för att centralt få reda 

på vad som hunnits med och var de olika fordonen befinner sig. I Danmark använder 

man ett IT system kallat "VinterMan" för administration, utkallning, uppföljning och 

dokumentation av tillståndet på vägarna till andra myndigheter och till 

internetanvändare. ("VinterMan" är ett samlingsnamn för hanteringen av all 

vinterväghållning i Danmark) (Anna Niska, personlig kommunikation, dec, 2018). 

En sak som forskningen har visat angående spridare är att den modell som kallas Dysor, 

en modell med munstycken som sprayar ut saltlösningen ger en jämnare spridning över 

vägytan vilket gör det lättare att hålla nere saltmängden jämfört med den traditionella 

tallriksspridaren som istället sprider ut saltet mera klumpvis och som därmed avdunstar 

sämre och ger större risk för återfrysning (Anna Niska, personlig kommunikation, dec, 

2018). 

 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta examensarbete var att undersöka kunskapsläget inom sopsaltning på 

GC-vägar i Sverige för att visa på optimeringsmöjligheter till en utvecklad sopsaltning 

i Jönköping, med hänsyn till de höjdskillnader som råder i staden. 

Resultatet från denna studie ger en fingervisning om vad som krävs för att få till en 

lyckad sopsaltning i samband med de stora höjdskillnaderna på GC-vägarna i 

Jönköping. Förutsättningarna för att få till en lyckad sopsaltning i samband med stora 
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höjdskillnader varierar med vädret, det är således av stor vikt att daggpunkten noga följs 

och för ytterligare framgång bör bland annat modern teknologi i form av VVIS-puckar 

användas. Vid kallare väder bör även Karlstadslaken och DYS-spridare användas. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
I det följande kapitlet kommer rapportförfattarna att diskutera och värdera resultat som 

framkommit av rapporten. Slutsatser kommer således dras utifrån författarnas kunskap.   

6.1 Resultatdiskussion 
Målet med studien var att undersöka kunskapsläget inom sopsaltning på GC-vägar i 

Sverige för att visa på optimeringsmöjligheter till en utvecklad sopsaltning i Jönköping, 

med hänsyn till de höjdskillnader som råder i staden. därför valdes fyra kommuner 

utspritt mellan södra och norra Sverige, som respondenter för intervjuerna. Valet 

gjordes för att spegla de olika vintervägförhållanden som kan råda i Jönköping med 

dess höjdskillnader och samtidig närhet till sjön Vättern. Kommunerna valdes bland de 

som har utbredd kunskap om sopsaltning.  

Slutsatsen är att inte enbart höjdskillnaden är avgörande för när halkbekämpning ska 

sättas in och vilken metod som ska användas. Fuktiga vindar från Vättern kan också 

vara orsak till lokal halka, samtidigt som varierande mark- och lufttemperatur kan vara 

viktiga faktorer vid en viss daggpunkt. 

Om enbart höjdskillnaden var avgörande skulle halkbekämpningen utgå från den högst 

belägna punkten utmed GC-vägen och om enbart de fuktiga vindarna var avgörande är 

det framför allt de lägst belägna partierna som drabbas. Om det enbart är daggpunkten 

i relation till luft- och marktemperaturen som är avgörande kan både högt och lågt 

belägna punkter vara de som drabbas först. 

Under arbetets gång har det visat sig att frågan är mer komplex än till bara 

höjdskillnader, vilket också återspeglas i intervjusvaren och i teorierna. Resultatet visar 

således att frågan om sopsaltning fortsatt borde studeras. 

Reliabiliteten kan anses som hög eftersom större delen av all data i studien kommer 

från inspelade intervjuer där det framkommit att samtliga respondenter har liknande syn 

på hur sopsaltning skall skötas men att man har olika förutsättningar beroende på olika 

väderförhållandena hos kommunerna.  

Görs studien om på samma sätt, inom snar framtid, så är reliabiliteten god men 

sopsaltning är under ständig utveckling så denna studies reliabilitet riskerar att snabbt 

bli gammal. 

Förmågan hos studiens författare, att utifrån målet och frågeställningarna, välja rätt 

frågor till intervjuerna med respondenterna kan i efterhand ses som bristfällig då vissa 

frågor inte varit relevant eller saknats. Bättre valda frågor skulle ökat studiens validitet 

och om undersökningen gjorts med fler kommuner som, liksom Jönköping, har problem 

med stora höjdskillnader skulle studien troligtvis svarat bättre mot målet. 
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6.2 Metoddiskussion 
Denna studie är av utforskande karaktär och har därför använt en kvalitativ metod med 

strukturerade och semistrukturerade intervjuer i kombination med dokumentanalyser. 

Detta anses av studiens författare, som en lyckad metod då studien kan uppnå syftet att 

lämna rekommendationer till Jönköpings kommun för att optimera sopsaltningen.  

Varför valet gjordes att använda både strukturerade och semistrukturerade intervjuer 

beror på att studiens författare önskade intervjua kommunerna med samma frågor för 

att göra en rättvis jämförelse mellan deras syn på sopsaltning medan intervjuerna med 

myndigheterna, som gjordes efter intervjuerna med kommunerna, önskades ge mer 

empiri åt studien genom följdfrågor och alltså var av semistrukturerad art. 

I denna studie intervjuades respondenterna från kommunerna först, sedan 

respondenterna från myndigheterna. För en djupare förståelse om sopsaltning inför 

intervjuerna med kommunerna skulle förmodligen intervjuerna med myndigheterna 

gjorts först då dessa gav större insikt i vädrets och höjdskillnaders påverkan på 

sopsaltning än vad studiens författare hade innan intervjutillfällena med kommunerna. 

Att spela in intervjuerna via telefonsamtal för att sedan manuellt transkribera dem, sågs 

av studiens författare, som ett självklart förfarande men det visade sig bli en utmaning 

då ljudkvaliteten på vissa telefoninspelningar var sämre än andra vilket försvårade 

transkriberingen. Detta ledde dock till att författarna efter intervjuerna åter kontaktade 

respondenterna med anteckningar från intervjuerna för att se om de blivit korrekt 

förstådda. Detta i sin tur har även bidragit till att öka studiens validitet. 

När studien inleddes fanns inte möjligheten att göra enkätundersökningar med cyklister 

på sopsaltade GC-vägar. Om detta hade gjorts hade undersökningens trovärdighet 

ökats. 

 

6.3 Begränsningar 
Studiens resultat visar att de åtgärder för optimerad sopsaltning som är lämpliga för 

Jönköpings kommun, till stor del, även är tillämpbara för andra kommuner. Sopsaltning 

anses vara en dyr halkbekämpningsmetod, dock finns det anledning tro att nyttan 

överstiger kostnaden då mängden vinterpendlande cyklister tros öka.  

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med denna studie var att "undersöka kunskapsläget inom 

halkbekämpningsmetoden sopsaltning på GC-vägar i Sverige för att visa på 

optimeringsmöjligheter till en utvecklad sopsaltning i Jönköping, med hänsyn till de 

höjdskillnader som råder i staden." För att uppfylla målet formulerade författarna 

följande frågeställningar: 

• Hur hanteras sopsaltningen i Jönköping, Uppsala, Malmö och Umeå med 

hänsyn till deras höjdskillnader? 

• Vad innebär Jönköpings komplexa topografi för utmaningar i samband med 

sopsaltningen? 
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• Hur kan man optimera sopsaltningen i Jönköping? 

I slutskedet av detta examensarbete stod det klart för författarna att skillnaden i väglag 

på GC-vägar i Jönköping orsakas till viss del av höjdskillnader utmed vägsträckorna. 

Detta är dock inte den enda orsaken och ibland kanske inte ens den viktigaste. Andra 

faktorer, som skillnad mellan marktemperatur och lufttemperatur, vindar med fuktig 

luft från framför allt Vättern och kombinationen av lufttemperatur, marktemperatur och 

daggpunktstemperatur är ibland ännu viktigare faktorer. 

Besluten om när man ska sätta in halkbekämpande åtgärder är därför ganska komplexa. 

Dessutom ska beslutet kombineras med lämplig teknisk metod såsom; plogning, 

sopning och kemisk behandling med torrt salt, befuktat salt eller saltlake i lämplig 

blandning. Det är en rad svåra beslut, som ska tas av ansvarig personal. Besluten ska 

dessutom kunna fattas snabbt och vid dygnets alla timmar. 

Studiens författare ger följande rekommendationer: 

• Studiens författare rekommenderar de kommuner som sopsaltar GC-vägar att 

hålla sig informerade om den utveckling och det experimenterande som pågår i 

andra kommuner. T ex genom att delta i konferenser som anordnas inom ämnet 

halkbekämpning. 

• Det vore bra om det fanns någon slags nationella rekommendationer eller 

styrande dokument för de kommuner som inom den närmaste framtiden vill 

börja med sopsaltning. 

• Att utnyttja den tekniska utveckling som pågår, t.ex. genom att använda VVIS-

puckar och ta del av det IT system kallat "VinterMan" som man använder sig 

av i Danmark.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studiens författare föreslår följande punkter till vidare forskning: 

• Skadors omfattning på grund av höga hastigheter bland cyklister relaterat till 

stora höjdskillnader på sopsaltade GC-vägar. 

• Studie innehållande fler kommuner men som har liknande höjdskillnader. 

• Studie med konsekvenserna av en ökad halkbekämpning på GC-vägar i relation 

till befintlig halkbekämpning på bilvägar. 
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Figur 10. 

https://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/renhallningochsnorojning/s

norojningochsandning/sopsaltning.4.6e56e1f514f42fbe66749cbd.html 

 

 

 

 

https://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/renhallningochsnorojning/snorojningochsandning/sopsaltning.4.6e56e1f514f42fbe66749cbd.html
https://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/renhallningochsnorojning/snorojningochsandning/sopsaltning.4.6e56e1f514f42fbe66749cbd.html
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8 Bilagor 
 

Intervjuformulär 

Kommun  Datum:  Tid:  

Namn:  

Titel:  Telefonnummer:  

Antal år i 
tjänsten:  

Mejladress:  

 

Fråga 1: Hur länge har ni i er kommun arbetat med sopsaltning? 

Anteckningar:  

 

Fråga 2: Har ni samarbetat med någon annan kommun i samband med sopsaltning, 
vilken? På vilket sätt? 

Anteckningar:  

 

Fråga 3: Vad har ni för kriterier vad gäller start för sopsaltning i er kommun? 

Anteckningar:  

 

Fråga 4: Hur många kilometer sopsaltar ni idag? 
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Anteckningar:  

 

Fråga 5: Hur stora höjdskillnader har ni på era GC-vägar som sopsaltas? 

Anteckningar:  

 

Fråga 6: Upplever ni att stora höjdskillnader kan medföra problem med sopsaltningen? 
I så fall, på vilket sätt? I detta fall innan ”kalrstadslaken” 

Anteckningar:  

 

Fråga 8: Sker sopsaltningen i egen regi eller genom entreprenad? 

Anteckningar:  

 

Fråga 9: Hur många sopsaltningsmaskiner används? 

Anteckningar:  

 

Fråga 10: Har ni utvecklat sopningen vid sopsaltning på något sätt? Om ja, utveckla. 

Anteckningar:  
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Fråga 11: Hur många cykelpendlar/går på de mest trafikerade sopsaltade GC-vägarna 
vintertid? 

Anteckningar:  

 

Fråga 12: Hur har responsen från era kommuninvånare varit på sopsaltningen? För- och 
nackdelar? 

Anteckningar:  

 

Fråga 13: Har ni övervägt enbart sopning på grund av klagomål om korrosion på cyklar 
exempelvis? 

Anteckningar:  

 

Fråga 14: Har ni utvecklat saltningen vid sopsaltning på något sätt? Exempelvis torrt salt, 
saltlake? Förklara ”Karlstadslaken” 

Anteckningar:  

 

Fråga 15: Redogör för ingredienserna och dess fördelning i er saltlake? 

Anteckningar:  
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Fråga 16: Upplever ni problem med sopsaltningen i och med saltlakemixen kontra 
höjdskillnader i topografin utmed era GC-vägar? Exempelvis att saltlaken är för 
svag vid snöfall samtidigt som den är för stark vid regn. 

Anteckningar:  

 

Fråga 17: Planerar ni sopningen på något specifikt sätt? Exempelvis i vilken riktning ni 
sopar bort snön med minsta merarbete som efterforsling av snö eller dylikt som 
följd. 

Anteckningar:  

 

Fråga 18: Hur stort är slitaget på borsten? Har ni valt sopaggregat med mer miljövänliga 
borst än andra? 

Anteckningar:  

 
Ytterligare anteckningar: 

Känner ni att det finns ytterligare information som vi kan ha nytta av så känn er fri att lägga till 

anteckningar nedan: 

Anteckningar:  
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Intervju med Erik Larsson, gatuingenjör, Malmö kommun 

A: Hur många år har du jobbat på Malmö kommun? 

E: Jag har jobbat på vinterverksamheten sedan säsongen 2006-2007 

A: Titel? 

E: Gatuingenjör i början, nu verksamhetsansvarig. 

A: Hur länge har ni halkbekämpat med sopsaltning i er kommun? 

E: Vi började 2014 

A: Har ni samarbetat med någon annan kommun i samband med sopsaltning? 

E: Nja, vi gjorde ett platsbesök på Stockholms vinterverksamhet i mars 2018. Annars har vi 

jobbat på egen hand. 

A: Vad har ni för kriterier vad gäller start för sopsaltning i Jönköping? 

E: Vi har inga formulerade kriterier för start av sopsaltning, på vår hemsida beskriver vi lite om 

hur vi tänker kring sopsaltningen, besök den gärna på malmo.se/vinter 

A: Hur många kilometer sopsaltar ni? 

E: Vi sopsaltar ca 50 kilometer i Malmö, i stort är det fyra olika slingor, torget i centrum, 

Pildammarna, Limhamn Bunkeflo och Västra hamnen. 

A: Hur stora höjdskillnader har ni på era gång- och cykelvägar som ni sopsaltar? 

E: Det är inte många, kanske fem höjdmeter som mest. 

A: Upplever ni att stora höjdskillnader kan medföra problem med sopsaltningen, i så fall, på 

vilket sätt? 

E: Det har vi inga erfarenheter av då Malmö är så pass platt. 

A: Sker sopsaltningen i egen regi eller genom entreprenad? 

E: Vi utför sopsaltningen på egen hand.  

A: Hur många sopsaltningsmaskiner används? 

E: Vi använder oss av lite olika maskiner, vi har en påhängsvagn efter traktor med kombinerat 

sopaggregat och saltlakespridare (STSS), tre frontsopmaskiner med kombinerat vattentank för 

saltlakespridning som monteras fram på trädgårdstraktorer (Fjäråsmaskiner) och två stycken, 

på trädgårdstraktorer, bakhängda saltspridare (Hilltip).   

A: Har ni utvecklat sopningen vid sopsaltningen på något sätt, Om ja, utveckla. 

E: Vår erfarenhet har visat att två meters bredd på sopborstarna är de mest optimala för våra 

GC-vägar. 
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A: Hur många cykelpendlar/går på de mest trafikerade sopsaltade gång- och cykelvägarna 

vintertid? 

E: Vår mätare på Kaptensbron i centrala Malmö har visat ca 7000 cyklister den senaste 

säsongen. 

A: Hur har responsen från era kommuninvånare varit på sopsaltningen? För- och nackdelar? 

E: Vi har fått in väldigt lite respons, det är ett område vi inte lagt så mycket krut på heller. 

A: Har ni övervägt enbart sopning på grund av klagomål om korrosion på cyklar emempelvis? 

E: Nej, eftersom vi har fått så lite respons så har vi aldrig övervägt detta. 

A: Har ni utvecklat saltningen vid sopsaltning på något sätt? Exempelvis torr salt, saltlake? 

E: Vi kör med traditionell saltlösning sålänge temperaturen tillåter, sen övergår vi till torrt salt 

eller sand. 

A: redogör för ingredienserna och dess fördelning i er saltlake. 

E: Vi använder mättad saltlösning i saturator, 23% Natriumklorid, 77% vatten. 

A: Upplever ni problem med sopsaltningen i och med saltlakemixen kontra höjdskillnader i 

topografin utmed era GC-vägar? Exempelvis att saltlaken är för svag vid snöfall samtidigt som 

den är för stark vid regn. 

E: Nej, återigen, vi har knappt fem höjdmeter i Malmö så för oss är det inte det som är 

problemet. 

A: Planerar ni sopningen på något specifikt sätt? Exempelvis i vilken riktning ni sopar bort snön 

med minsta merarbete som efterforsling av snö eller dylikt som följd? 

E: Nej, vi har i regel inga stora snömängder att halkbekämpa mot så för oss blir det sällan något 

problem. 

A: Hur stort är slitaget på borsten? Har ni valt sopaggregat med mer miljövänliga borst än 

andra? 

E: Vi har inte sopat så mycket snö att vi känt behov av att analysera hur mycket borsten har 

slitits, det återstår att se framöver när vi sopat mer och skaffat oss mer erfarenhet. 

 

Intervju med Stefan Holst, gatuingenjör, Jönköpings kommun 

A: Hur många år har du jobbat på Jönköpings kommun? 

S: 10 år 

A: Vad har du för titel? 

S: Gatuingenjör. 
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A: Hur länge har ni halkbekämpat med sopsaltning i er kommun? 

S: Vi satte igång lite lätt vintern 2015-16, detta blir 4e säsongen. 

A: Har ni samarbetat med någon annan kommun i samband med sopsaltning? 

S: Vi har haft utbyte av erfarneheter när det gälelr vinterväghållning med karlstad, Linköping, 

Norrköping, Uppsala, Örebro, Västerås, Gävle och Eskilstuna. Nästan alla av dessa har testat 

sopsaltning. 

A: Vad har ni för kriterier vad gäller start för sopsaltning i Jönköping? 

S: När det är risk för halka så sätter vi igång. 

A: Hur många kilometer sopsaltar ni? 

S: ca 17 kilometer, 61000 m². 

A: Hur stora höjdskillnader har ni på era gång- och cykelvägar som ni sopsaltar? 

S: Vid vätterstranden är det ca 90 meter över havet och uppe vid Torpledskolan är höjden ca 

194 möh så ca 104 höjdmeter. 

A: Upplever ni att stora höjdskillnader kan medföra problem med sopsaltningen, i så fall, på 

vilket sätt? 

S: Ja, vi får ju utföra tätare kontroller och så. 

A: Sker sopsaltningen i egen regi eller genom entreprenad? 

S: Den utförs genom entreprenad, det är Svevia som sköter hela sträckan mellan Bankeryd och 

Huskvarna. 

A: Hur många sopsaltningsmaskiner används? 

S: det körs en maskin. 

A: Har ni utvecklat sopningen vid sopsaltningen på något sätt, Om ja, utveckla. 

S: Ja, vi har bytt till en större lagringstank för laken. 

A: Hur många cykelpendlar/går på de mest trafikerade sopsaltade gång- och cykelvägarna 

vintertid? 

S: I runda slängar är det ca 30000 cyklister per vintersäsong, den siffran har ökat i och med att 

vi börjat sopsalta. 

A: Hur har responsen från era kommuninvånare varit på sopsaltningen? För- och nackdelar? 

S: Både positiv och negativ. Bra för att man kan cykla, gå och springa året om. Dåligt för 

hundtassar och cyklar rostar och behöver tvättas ofta. 

A: Har ni övervägt enbart sopning på grund av klagomål om korrosion på cyklar emempelvis? 
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S: Nej, då skulle vi inte få bort halkan. 

A: Har ni utvecklat saltnigen vis sopsaltning på något sätt? Exempelvis torr salt, saltlake? 

S: Detta justerar vi efter väderlek/nederbörd. 

A: redogör för ingredienserna och dess fördelning i er saltlake. 

S: Natriumklorid och vatten. 

A: Upplever ni problem med sopsaltningen i och med saltlakemixen kontra höjdskillnader i 

topografin utmed era GC-vägar? Exempelvis att saltlaken är för svag vid snöfall samtidigt som 

den är för stark vid regn. 

S: De branta backarna kan få saltet att rinna iväg och då försämras väl resultatet av 

sopsaltningen något.  

A: Planerar ni sopningen på något specifikt sätt? Exempelvis i vilken riktning ni sopar bort snön 

med minsta merarbete som efterforsling av snö eller dylikt som följd? 

S: Ja, särskilt vid korsningar, staket och tomter. 

A: Hur stort är slitaget på borsten? Har ni valt sopaggregat med mer miljövänliga borst än 

andra? 

S: Vi får byta aggregatet ca 5 gånger per säsong men det varierar beroende på snömängden hur 

mycket borsten slits. 

A: Något annat som du känner att vi kan ha nytta av i vår rapport? 

S: De stora höjdskillnaderna som finns på gång- och cykelvägarna runt Jönköping ger ofta 

upphov till höga hastigheter bland de pendlande cyklisterna och att sopsaltningens resultat då 

kan inge en falsk trygghet med bra underlag på gång- och cykelvägarna, eftersom risken för 

återfrysningar och därmed ny halka i form av svartis, är stor på flera ställen utmed de sopsaltade 

gång- och cykelvägarna. Särskilt på partier av vägbanan där asfalten är mörk. 

 

Intervju med Jesper Röjdeby Uppsala Kommun  

AP: Din roll på Uppsala kommun?     

JR: Jag sitter som projektledare    

AP: Hur länge har Uppsala kommun hållit på med sopsaltning?     

JR: Vi påbörjade sopsaltningen säsongen 13/14 med ett test kan man väl säga. Första året 

började vi med en maskin sen har det ökats på till det vi har idag som inte alls går att jämföra 

med när vi startade.    

AP: Har ni samarbetat men någon annan kommun inför just sopsaltningen?    
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JR: Ja, framförallt då med Tomas Stomberg men vi har ett så kallat vinterforum som från början 

enbart handlade om sopsaltning men sen har vi breddat upp det med fler vinterfrågor generellt. 

I den gruppen ingår Uppsala, Karlstad, Stockholm stad, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, 

Linköping, Jönköping och Västerås. Dessa kommuner har ett samarbete och vi träffas två 

gånger årligen.      

AP: Vilka av dessa sopsaltar inte?     

JR: Norrköping och Örebro. Örebro sitter i något kontrakt som gör att de inte sopsaltar. Detta 

forum har funnits i två år bara så det är ganska nytt.     

AP: Vad har niu för kriterier vad gäller start för sopsaltning?    

JR: Vi har vääl inga specifika snömängder eller så utan vi utgår ifrån att det aldrig får vara halt, 

alltså så fort vi får en bristande friktion, en ishalka eller annan typ av halka, då ska vi ut och 

göra insatser. När det gäller snö, vi går på med sopsaltningen så fort det börjar snöa. Vi ska ha 

barmark, det är det som är grejen hos oss. Kan vi få till barmark så ska vi få till barmark. Sen 

har vi ju en variant där vi bedömmer att väderförhållandet blir för krångligt att det blir för svårt 

att hålla det på en acceptabel nivå, då bryter vi saltlaken och sandar istället. Även vid på tok för 

kalla temperaturer så gör vi så. Då kör vi på vanliga kriterier med snö, till exempel ett snödjup 

på 2 centimeter. Men det är undantagsfall att vi göra så, då kan du ge dig fasiken att vår 

felanmälan ifrågasätter vad vi håller på med.   

AP: Hur många kilometer sopsaltar ni?     

JR: 60 kilometer, sedan ca 2 år har vi inte utökat mer. I nuläget planerar vi inte för att utöka 

längden sopsaltning, det har lite med ekonomin att göra. Vår Sopsaltning är ganska 

kostnadsdrivande.      

AP: Hur stora höjdskillnader har ni på GC-vägarna som sopsaltas?     

JR: Jag har inga exakta uppgifter på det här men generellt är Uppland extremt plant. Vi har en 

ås som går igenom Uppsala, låt säga att den kan vara 30 meter hög. Det är inte påtagligt på det 

viset at det är en faktor som spelar in för oss. Det kan vara kanske 500 meter GC-väg på denna 

åsen så det spelar ingen större roll men skillnader vi kan se är väl att det kan komma olika 

mycket snö på olika ställen. Men i Uppsala tätort, kommer det snö så kommer det överallt, 

generellt.   

Det kan vara ett snöområde som kommer precis över ett ställe, lite som ett lokalt regn men det 

är inget som påverkas av höjdskillnader, som vi märker av i vår verksamhet.     

AP: Upplever ni att stora höjdskillander kan medföra problem med sopsaltningen?     

JR: Ingenting som vi kan uppleva här i Uppsala men självfallet kan vi förstå Jönköping, Jag vet 

hur det ser ut där, det är en ganska rejäl uppförsbacke på ena sidan. Vi har ju en å som flyter 

genom Uppsala, med stora vattendrag, med olika vindar och så kan vi ändå få ganska rejäla 

skillnader. Men från egen erfarenhet här så är det inget problem som vi har.   

Men ett sådant problem, det som vi använder oss av litegrann, för det handlar ju om, till och 

börja med måste du ju titta som att det är olika områden, det är olika distrikt. Det får inte vara 

samma tankegång. Man måste dela på rutten. Man kanske har tre rutter, ibland går det köra hela 

rutten, ibland får man avropa bara en del då. Lösningen som vi har litegrann för att få data, dels 
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så snurrar vi runt i området och gör bedömningar okulärt. Vi har även egna VVIS-stationer med 

så kallade vägpuckar. De mäter bland annat yttemperatur samt hur mycket salt som ligger kvar. 

Då får man ändå en indikation på såhär länge klarar det saltgiven som ligger. Om det då blir 

nederbörd och sånt så får man andra uppgifter. Det är ju en lösning som jag skulle tillämpa ifall 

jag hamnade i sådana situationer som Jönköping upplever. Dels att dela upp sträckan i olika, 

distrikt, dels att tillämpa okulär bedömning men även använda VVIS-puckar. Vi har satt ut våra 

puckar på lite strategiska ställen, vi har bland annat en på höjden på åsen i Uppsala.    

   

AP: Vad står VVIS för?     

JR: Väg och Väder Informationssystem. Trafikverket har många sådana här.     

AP: Utför ni sopsaltningen i egen regi eller genom entreprenad?    

JR: Generellt i Uppsala är det indelat i distrikt. Där majoriteten är funktionsupphandlingar. Just 

sopsaltningen är en renodlad utförandeentreprenad, vi har enteprenörer som utför men 

arbetsledning och utveckling och hela den biten ligger på vårat bord.      

AP: Hur många sopsaltarmaskiner använder ni?     

JR: Det är det som är lite unikt med Uppsala hur vi tänker kring det här. Stockholm har ett 

ekipage med borste fram och sen har dem själva saltlakemaskinen bak. Vi har som 

grupper/enheter där vi delar in så de har ungefär två mil var. Där det går en styck så kallad 

sopsaltare som är utläggande maskin men så har vi två följen/stödmaskiner. De går 

med sopvals och plog framför sopsaltaren. Vi tänker så att vi måste få bort så mycket vätska 

som möjligt innan vi slänger ut saltlaken. På väldigt liten yta så ligger det extremt mycket vatten 

i porerna. Lägger man ut en saltgiv som man tror ska räcka men så ligger det vatten i porerna 

så kommer man inte få det resultat man vill och då håller det inte lika länge. Det blir också 

svårare att få den här upptorkande effekten som man vill ha. Man vill ju ha torra fina banor, 

därför går vi med två stödmaskiner före sopsaltaren, som hjälper till att valsa bort och kommer 

åt över lite bökiga trottoarkanter och sånt. Dessa ekipage går bara sålänge sopsaltaren lägger 

saltlake, det blir alltså 9 maskiner totalt. Så två maskiner med vardera antingen plog 

eller sopvals för att få bort så mycket snö och vätska som möjligt, sedan traktorn som lägger 

saltlaken. Det finns ju olika typer att lägga ut saltlaken, vi använder oss av DYS, dysor, som är 

spridaren som sprayar ut saltlaken. Det finns även tallriksspridare som skickar ut. Vi får ju en 

jämn spridning av saltlaken.     

AP: Hur skiljer sig dessa spridare åt, i allmänhet och jämnhet av saltlaken?     

JR: Dysen sprider saltlaken mycket jämnare, nackdelen är väl om vi får dåligt salt så kan det 

sätta sig i spridaren så det inte kommer ut någonting. Det är ganska sällan som saltleverantören 

klantar sig på det. I vår värld så funkar det mycket bättre på en daglig basis. Sen kan det bli om 

man har fått något problem, om det har satt sig en saltskorpa i vägen till exempel. Då kan det 

krävas att man får byta till tallriksspridare. Tallriksspridaren får inte ut saltlaken över hela 

körbanan, saltlaken lägger sig mer koncentrerad istället.     

AP: Finns det risk att Dysen skickar ut saltlaken utanför körbanan?     

JR: Det beror på hur förarna styr det, de kan ställa in hur brett de ska lägga. Maxbredden är upp 

till 5 eller 6 meter på den vi använder. En tallriksspridare kan också sprida brett men den ger 



Formatmall 

43 

inte samma jämnhet. Vi tycker att Dysen ger en bättre spridningsbild/jämnhet av saltlaken över 

körbanan.      

AP: Har ni utvecklat sopningen på något sätt?     

JR: Från börja hade vi inte tre maskiner på varje distrikt utan när i tog kontakt med 

Tomas Stomberg i Karlstad började vi tänka på att vi måste få bort vätskan bättre så vi ökade 

sopningen markant. Det är det som är lite unikt för Uppsala just i och med att vi har flera 

sopvalsar igång. Det funkar att göra som Stockholm och Jönköping, att köra allt på samma 

maskin men vi upplever att då får vi inte samma goda resultat. Vi kallar den kort och gott för 

“Uppsalametoden”.    

Har man bara en sopvals på sopsaltaren så är det svårt att komma åt, man måste få bort vätskan. 

Vi brukar skämta och säga att vi bygger bussgator på cykelvägarna för vi kör så brett, det är 

också en faktor i det hela. Genom att gå med två valsar före så får vi bort vätskan bättre. Så har 

vi utvecklat vår sopning.      

AP: Hur många cykelpendlar/går på era sopsaltade GC-vägar?     

JR: jag har faktiskt inga uppgifter på det? Vi har mätare utsatta på några ställen men jag kunde 

tyvärr inte hitta någon data just nu. Vår uppfattning är dock att det blir fler och fler människor 

som rör sig på våra sopsaltade gator.     

AP: Har du någon koll på responsen från de som rör sig på era sopsaltade GC-vägar? Hur har 

den sett ut?    

JR: Jag har inte gjort någon sammanställning men det är en bråkdel av kommuninvånarna som 

hör av sig. Men om man säger såhär, när vi kör sopsaltning, när vi får till de här 

barmarksförhållandena. Då kan vi ha max 15 - 20 personer som hör av sig och klagar på att det 

sliter på hundtassar och cyklar och så vidare. Men om vi inte sopsaltar, då blir det ramaskri. 

Den tendensen ser man. På ena sidan gnälls det om att cyklar/kedjor/hundtassar förstörs, å andra 

sidan blir folk förbannade när det inte är barmarksförhållanden.      

AP: Sedan ni började, har ni utvecklat saltningen på något sätt?     

JR: Vi har bytt saltblandning, vi började med Natriumklorid (vanligt vägsalt) och sedan 2 år 

tillbaka har vi kört med Karlstadslaken, alltså en blandning mellan kalium och natrium. Vi har 

ca 20/80 natrium/kalcium, 35% kalcium och 23% natrium. Totalt ca 27 % salt och 20 gram per 

kvadratmeter. Vi kör helt enkelt på Tomas recept.     

AP: Upplever ni problem med sopsaltningen i och med saltlakemixen kontra höjdskillnader i 

topografin?     

JR: Nej, inget sådant. Det ligger ju lite i att vi har vår utkallande funktion inom kommunen och 

alla är väldigt insatta i det här. Man tänker mycket på vad man ska lägga ut och ökar på saltgiven 

ifall det skulle va att man ser att det är lite bökigt med vädret. Uppsala är ju dessutom ganska 

platt.     

AP: Planerar ni sopningen på något sätt? Exempelvis vilken riktning ni sopar bort snö för att 

minska efterarbete som bortforsling av snö?     
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JR: De sopar med sig snön över övergångsställen till exempel så den inte hamnar i vallar på 

olämpliga ställen.     

AP: Den snön ni sopar åt sidan, det kan ju finnas salt kvar i den som sedan hamnar ute i naturen, 

hur tänker ni där, kring salt i naturen?     

JR: Jag är lekman i det här men om man jämför en vägsaltning och det vi slänger ut på 

cykelvägarna, det är extremt lite salt som kommer ut egentligen. Självklart hamnar det salt 

utanför, det är inget snack om den saken. Vi märker dock ingen påverkan på naturen på det 

sättet. Vi har väl haft lite bekymmer med några körsbärsträd men de borde inte stå i gatumiljö. 

Just där med de träden, de stod i nedförslut så det rann mycket saltvatten förbi träden så de blev 

lite trötta. Annars har vi inte märkt någon skillnad på naturen i direkt anslutning till 

sopsaltningen.     

AP: Hur stort är slitaget på borsten? Har ni valt sopaggregat med mer miljövänliga borst än 

andra?     

JR: Borsten är gjorda återvunnen plast men mer än så har jag inte koll på. Vi byter ofta borsten 

för slitaget är stort så mycket som vi borstar. De slits ju mot asfalten.   

   

TILLÄGG:    

AP: Tomas Stomberg nämnde att ni har någon servicestation för cyklar, berätta mer.     

JR: Vi har en cykelvårdstation. Dessutom har vi 5 bensinstationer som erbjuder cykeltvätt. Vi 

har en station som vi ansvarar för, den står strategiskt utställd i stadsträdgården. Det är nära 

Studenternas, det är nära centrum och den ligger i anslutning till ett cykelstråk som sopsaltas. 

Det är som en container som är ombyggd. Där finns vatten, luft och typ värmehårfönar som 

man kan torka cykeln med. I och med salt på vintern vill man inte bara kunna skölja av cykeln 

utan även torka av den efter tvätt så det erbjuder vi gratis. Vi vet att den är väl använd för flera 

av oss här på kommen använder den och vi ser att det ofta är kö till den. Alla har fri tillgång till 

den för den är öppen dygnet runt. 

   

Intervju med Björn Näsström på Umeå Kommun     

A: Hur många år har du jobbat på Umeå kommun?     

B: På kommunens huvudkontor är det snart ett år, snart två.     

A: Och är du gatuingenjör eller vad kallas det?      

B: Ja det kallas gatuingenjör, tjänsten heter gatuingenjör.     

A: Ja precis. Hade du lite övergripande alltså för sopsaltning eller?     

B: övergripande ansvaret för vintern, allmänt.     

A: Aa okej.     
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B: I allmänhet.     

A: Juste juste.      

B: I kommunen.      

A: Ja precis, och hur läng har ni på med just sopsaltning i eran kommun?     

B: 3 år.     

A: Jup, Har ni liksom gjort helt på eget eller har ni samarbetat på något sett med andra 

kommuner?     

B: Som jag uppfattade gjorde vi det på egen hand.. gjorde utvärderingar utifrån det.      

A: Finns de utvärderingar at få tal på?     

B: Det tror jag säkert ska kolla men ska finnas någon som har allt de har gjort utvärderingen av 

det här.   

A: okej.   

B: Det ska finnas utvärdering av det här.     

A: Aa okej.     

B: Jag vet inte vart den är men jag kan söka upp den och skicka den     

A:Du får hemskt gärna göra den.     

B: Aa jag ska prata om det, det är lappar ska fixa den, det är inte jag som gjorde den. Nej 
men statistiken då.    

A: Ja juste.    

B: Utvärderingar av sopsalt.     

A: Du har min mail så kan du skicka på den.    

B: Ja.      

A: Och vad har ni för start kriterier för sopsaltningen.      

B: Det beror helt på, alltså det bero på torrt ute som det är nu om det är minus i vägen så gör vi 

ingenting och försöker ha så lite salt som möjligt i vägen så länge det går. Salt binder ju vatten 

Så lite salt som möjligt, så länge som möjligt är det som gäller för är det mindre salt så blir det 

mindre återfrys - mindre jobb. Annars är det, vi brukar säga minus fem grader i vägen … det 

bro helt på om det är börjar bli om det är kallare och det är utfällning, då kan man ju inte göra 

det då ska man behålla temperaturen då går det bra och är upptorkande det beror lite på.     

A: Hur många kilo meter sopsaltar ni?   

B: Cirka 11 km.    
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A: Hur stora höjdskillnader har ni på eran gång och cykelvägar?    

B: Jag kollade upp den inte så stor, 35 metersskillnad i höjdled. Högst är 46 möh och lägst är 

11 möh.    

A: Ja juste, kan ni säga att ni upplever problem med sopsaltningen på grund av 

höjdskillnaderna?     

B: Nej, det tycker jag inte utan vi kör ju.. vi utgå från det kriteriet där vi tycker det är 
sämst. Som det är där måste vi ju göra på resten av sträckan så underhållningen blir enhetlig.      

A: Om det då blev som sämst alltså längst ner på de här höjdskillnaderna märker ni någon 

skillnad på den andra änden av höjdskillnaden om man kan säga?     

B: Alltså höjdskillnaden alltså det bruka ofta vara sämre längst upp .. det bruka vara mer 

snö längst upp. Det största problemet brukar ju vara det. Ju längre in man kommer mot stan, 

desto lägre blir det och är oftast mer trafik också då blir det mindre problem, mer värme från 
byggnader och hus där mindre problem så oftast är det höjden och snömängden som vi har som 

problem.     

A: Och fråga 8 är då om ni utför egen regi eller genom entreprenad?     

B: Nej det är egen regi på sopsaltningen har vi det alltså själva den maskinen.     

A: Och nästa fråga hur många maskinen ni har för detta?   

B: En.      

A: Har ni utvecklat sopningen på något sätt?      

B:  Nej, inte sopningen i sig det har vi inte gjort nej det är samma sop så att säga.    

A: Och den sopaggregatet har ni valt den med omsorg för just miljöaspekten så att säga?     

B: När den köptes in var det väl en miljöklassad maskin, den är tre år, den är rätt ny fast de 
kollar på en nyare någon annan maskin, tror jag.    

A: Har ni märkt  att sopen borsten alltså slits?     

B: Nej alltså vi ska inte använda sopen så mycket utan när det har snöat bara en halv centimeter 

så plogar vi.   

Slitningen på borsten är det väl minsta problemet, vi har inte så mycket alltså på den här 

sträckan har vi ganska bra avrinning så att det blir inte så mycket vatten då alltså vätskan rinner 

ju av.    

När det är snö å sånt, när man sopar bort den sista snön som man plogar för att inte spä ut laken 

så mycket. Vi kan dock använda sopen även när vi inte häver ut nån lake också, det beror lite på,  

Om det är torrt under och bra under snön så lägger vi inte på någon lake.     

A: Ja juste, hur många är det ungefär är det som använde dig utav gång och cykel vägarna och 

cykelhandlare och gå?   
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B: Jag skolla ifall.. det så att de har det från september som veckopendlar och det är fyra tusen 

på sträckan och det blir färre som kör på vintern och då brukar de flytta över till den sträckan 

som sopsalts istället så vi tippa på att det är ungefär samma på sopsaltad sträckan för vi har 

cykelstråk som inte är sopsaltade som användes flitigare på sommaren än sopsaltssträckan men 

jag tror de flyttar över till den då det är bättre där.      

A: Ja juste. Och hur har responsen varit från dem som använde sig  av GC-vägarna  

B: Inbitna cyklister inte vill ha det. Riktiga vintercyklister har ju riktiga däck och bra cyklar. 

Dubbdäck på asfalt är ju inte så bra. Det är ju mer de här som inte brukar cykla i vanliga fall 

som tar cykeln. Fast de flesta vill nog egentligen ha en ren och skär vinterplogad väg egentligen. 

Men det är inte alltid det går, det beror ju på vädret.     

A: Okej    

A: Du nämnde tidigare att ni ibland bara kör ni sopning och inte slänga ner saltlake .     

B: Aa.     

A: Har ni liksom upplevde något klagomål från cyklister om korrosion och så?     

B: Ja, kedja och drev råkar ju illa ut.     

A: Har det varit i så fall stort omfång sett liksom övervägt att skippa saltlaken på grund av 

sådana saker?     

B: Nej nej alltså det är inte många som gnäller, vi har fått respons från några och det oftast de 

som är inbitna som sagt men de cyklar ju hellre på de icke sopsaltade vägarna.    

A: Ja juste, i det stora hela så kan man säga att det har varit bra respons.     

B: Ja, det har varit god respons och utan den skulle vi inte ha fortsatt utan nu har vi haft god 

respons i tre år och nu ska vi fortsätta även denna säsongen.     

A: Men på de här tre åren så har ni utökat antal kilometer?    

B: Nej samma mängd hela tiden och samma sträckan och vi har inte tänkt att utöka sträcka än 

eftersom vi inte vill.   

   

A: Nehe!     

B: Nej, men det lite så här att vi skulle göra det men gång- och cykelvägar som är byggda från 

början alltså de gång- och cykelvägar som inte har avrinning kan inte sopsaltas men vi måste i 

så fall se till att de sträckorna är gjorda med avrinning för annars går det inte.      

A: Ja juste.    

B: Det är ju det som det hänger på, kommer det nya vägar så kan det mycket väl bli så att vi 

utökar sopsaltningen men som vägarna ser ut nu inne i stan så går det inte, det blir svårt med 

avrinning.     
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A: Och för att förtydliga extra mycket här då, är det inte avrinning och vad 
innebär det att det inte är avrinning?     

B: Det innebär att vätskan inte kan rinna av vägen alltså vätskan (saltlaken).     

A: Att inte vägen lutar helt enkelt då?     

B:  Ja precis brunnar och så att det finns ställen som vätskan kan ta vägen, alltså att 

vägbyggnaden inte är gjord som ska den vara helt enkelt.      

A: Och inte finns dränering till exempel då.      

B: Ja men att det saknas diken och brunnar som gör att vatten kan försvinna från 

vägen. Att lutningen är rätt så det inte står vatten på vägen och det inte rinner över från 

anslutande vägar.   

A: Ja juste, och när det kommer till saltet, saltlaken har ni utvecklat saltningen vid sopsaltningen 

på något sätt?     

B: Nej vi kör bara vanligt NaCl lake     

A: Okej, 22% ?     

B: Jag tror det max man kan ha 21 eller 22%.. Sen kan den inte ta till sig mer vatten. Det är väl 

i alla fall den maximala laken man kan ha iallafall NaCl.    

A: Juste, och den har inte utvärderats och förändrats utan ni används den som den är?     

B: Ja precis vi har använt den som den är. Vi vill inte ha, alltså CaCl skulle jag inte sätta på 

vägar över huvud taget på vintern. vill vi inte sätta på vägar på vinter..     

A: För att?     

B: Det ju kemiskt, det fräter jättemycket på metall, det är i alla fall min filosofi. Är det riktigt 

dåligt väder så får man väl köra med sånt men det gör inte vi i alla fall.     

A: Redogör för ingredienserna och fördelningen i saltlaken du sa att det är 22 % salt ?     

B: Ja det är 22% NaCl Jag tror det är så, 21 22%.     

A: Och 78% vatten då eller?      

B: Ja.    

A: Okej, upplever ni problem med sopsaltingen i och med saltlakemixen kontra 

höjdskillnader?     

B: Det har ingenting med höjdskillnader och göra det har med yttemperaturen och göra.     

A: Okej.      

B: Ja, alltså det har ju med yttemperaturen att göra och avrinningen, eller återrinningen, att det 

rinner in vatten på vägen från andra ställen, det är det största problemet.      
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A:  Aa juste.     

B: Det är bara det sen har du själva höjden, höjdskillnaden spelar inte så stor roll.      

A: Nej, planerar ni sopningen på något specifikt sätt alltså att ni skickar snön genom en viss 

riktning ut med gång och cykelvägen?     

B: Ja vi skickar den åt det håll det rinner så det inte rinner tillbaka .. vi får väl vända sopen åt det 

hållet som är bäst vid det stället till exempel. Kör vi utmed en husvägg eller väg så sopar vi ju 

utåt, mot vattenavrinningen.   

A: Det har jag redan frågat kanske men slitaget på borsten,     

B: Jag kan nog inte yttra mig om det, jag tror inte det går åt så mycket borst, vi trycker inte så 

hårt med den.    

A: Ok, och ni använder er av plogen ganska mycket också då?    

B: Ja, precis. Vi brukar använda torrsalt på GC-vägen också, det beror lite på, Har det varit snö 

lagd en stund medan det varit kallt, och så blir det varmt, då använder vi torrsalt i början 

eftersom laken är ju så, den mättar så fort. Sålänge saltet ligger kvar och du har en liten snöhinna 

å sånt snöslask typ, häver du ut laken på detta så späs ju laken för fort. Häver du istället då 

ut torrsalt så rinner det ju inte av vägen. På en bilväg så studsar ju torrsaltet som är som små 

kulor, av vägen när bilar kommer körandes men på en GC-väg har man ju inte det problemet 

utan där kan torrsaltet ligga kvar och är banan blöt reagerar ju torrsaltet med snön på stället. Då 

blir det en starkare blandning så att säga. Denna metoden använder vi oss av när vi har haft en 

kall period och går mot en varmare. Då använder vi os av torrsalt i början och sen när vi har fått 

en ren och torr vägbana (fri från rost) så övergår vi till saltlaken.   

  

A: Hur var det med fråga 3, den med startkriterier.     

B: Det var ju det när det är minus fem grader som kallast i vägen, då ska det vara upptorkande, 

annars går vi över till mekanisk vägrenhållning. Vi vill ju inte ha svartisen i slutet. Det har ju 

lite med avrinningen att göra, den är ju inte optimalt överallt.     

A: OK, Andra kommuner har ju ett visst antal centimeter snö som startkriterie för sopsaltning 

men så jobbar inte ni då?    

B: Nä, då tar vi fram plogen först, snöar det så plogar vi, är det halkbekämpning som gäller 

så halkbekämpar vi. Har det snöat så skickar vi ut plogmaskinen på hela sträckan först sen kör 

vi sopsaltningen ca 2 timmar efteråt. Plogen plogar ut utanför asfaltskanten så sopen kan sopa 

ut snön som återstår utanför asfalten så hela banan blir snöfri. Vi saltar inte bort snön. Så jobbar 

vi i Norrland, förra vintern använde vi väldigt lite salt, det var så kallt så det var inte lönt att 

salta. Vi plogade snön istället så den blev torr och sträv.     

A: Hur är det, saltlaken kanske inte är effektiv mot snön när det är för kallt?     

B: Nä, alltså, det är bara yttemperatur vi går efter. Det är så saltet funkar, annars fryses det åt. 

Vi kollar ju bara på yttemperaturen, om det upptorkning eller utfällning och beroende på vilket 

läge vi är i då måste vi göra en utvärdering från det. Är det –5 grader och blir kallare och är 
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halkigt, då lägger vi inte ut saltlake för då fryser den bara, det blir blankis av det. Är det –5 

grader och blir varmare och det går mot upptorkning då lägger vi ut saltlaken för att få vägen 

så ren som möjligt från is och så vi kan torka bort allt vatten så vägen blir ren och fin. Annars 

kör vi, är det –5 grader å vi plogar bort snön då plogar vi till snön så vi får en slät och fin snöyta 

istället, det uppskattar folk jättemycket. Det ser mysigare ut också och är trevligare. Det har 

mycket med temperaturen att göra, är det kallt länge så försöker vi hålla oss borta från saltet så 

länge som möjligt. Det är mer svarthalka vi kör sopsaltning mot. Vår och höst och vid regn och 

så. Det är samma sak, börjar det regn liksom, har det varit kallt länge och det börjar regna, då 

är ju vägtemperaturen så kall så då kan vi ju inte gå på och salta på en gång utan då kör vi mer 

med torrsalt och sen mekaniskt också för du får vi liksom en hjälp av både och. Vi mixar lite 

olika beroende på tillfälle helt enkelt. Folk är ju glada för det blir aldrig mycket spårigheter 

och sånt på vägbanan. Det är sånt som folk är mest irriterade över.     

A: När ni plogar, hur tjock blir snöhinnan på vägen?     

B: Det blir väldigt lite kvar, vi snackar om några millimeter. Har det bara kommit en centimeter 

med snö då plogar vi inte utan då går traktorn som drar sopmaskinssläpet med upplyft plog så 

får släpet sopa men har det snöat mycket då går ju borsten för tungt och hydrauliken går 

för för varmt så då får vi ploga med traktorn före sopsläpet som borstar bort det lilla som blir 

kvar bakom och under plogen på traktorn.      

A: Så ni har alltså en traktor med plog fram och ett släp till taktorn med sopaggregat och 

saltlakebehållare med spridare?     

B: ja, precis. Det är bara en liten extraplog på denna taktorn men behöver det plogas ordentligt 

så skickar vi ut en riktig traktor med stor plog först och sen den lilla sopsaltaren. Den stora 

maskinen har ju fler möjligheter med sen stora plogen, den kan trycka ut snövallar med mera. 

Vid svarthallka så kör ju sopsaltaren själv.   

Här uppe i norr är det ju i regel vinter på riktigt, mycket snö och flera minusgrader under en 

längre period. Då kan vi ju inte hålla på och salta, i så fall blir snön till is och så ligger det kvar 

och så töar det aldrig bort utan blir bara en hinna som folk halkar på. Vi får använda saltet med 

omsorg och utvärdera det bästa tillfället att använda saltlaken.  

 

Intervjufrågor Anna Niska, forskningsledare VTI 
 

Förklara lite kort problematiken som olika höjdskillnader utmed sträckor som sopsaltas, kan 

ge? Det här med olika väderförhållanden och olika vägyttemperaturer (som vi tidigare har 

nämnt via mejl). 

 

Hur kom man på idén med sopsaltning, vad var det som föranledde de första testerna/försöken 

på Odense?  

 

När startade man med sopsaltning? Varför dröjde det från 80-talet i Danmark till 98/99 i 

Linköping? Stämmer det att det sedan dröjde ända till säsongen 2012/13 innan man fortsatte i 

flera städer i Sverige? Kan du redogöra för spridningen av sopsaltningsmetoden i Sverige. 

 

Använder man sig av sopsaltningsmetoden i fler länder än Sverige och Danmark?  
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Om, ja på föregående fråga, vilket/vilka länder? Samarbetar man med dessa på något sätt? 

 

Hur har utveckling av sopsaltning sett ut, har man gått från någon viss metod till någon 

annan? Har man utvecklat saltmixen på något sätt?  

 

Finns det någon nationell plan/mål för framtida vinterväghållning på gång- och cykelvägar för 

just sopsaltning?  

 

Forskas det på nya sätt att hantera vinterväglaget? Jag har läst lite om en Nanoteknik i någon 

form av kolbeläggning som kan strömsättas och därmed smälta isbildning på materials 

ytskikt. Kan du något om detta? Forskas det på fler sätt att bekämpa vinterhalkan?  

 

Har saltning av vägar någon negativ effekt på omkringliggande miljö? I så fall, vad?    

 

Med statens subvention av elcyklar så har försäljningen av dessa ökat med 100% från 2015 

till 2017 och vi har i vårt examensarbete varit i kontakt med flera cykelhandlare och i samtal 

kring cykelpendlande och sopsaltning så kommer det fram att det finns en enorm irritation 

pga korrosionsskador (gäller förstås även vanliga cyklar). Tar man på något sätt hänsyn till 

risken för korrosion pga av saltet när man forskar om optimering av sopsaltning/nya sätt att 

halkbekämpa gång- och cykelvägar? 

 

 

Någon annan information om sopsaltning som ni tror vi kan ha nytta av? 

Kan vi återkomma om ytterligare frågor dyker upp? 

  

Intervju med Anna Niska på VTI  

AP: Kan du lite kort berätta om din yrkesroll och vad det är du gör på jobbet?   

AN: Ja, absolut. Jag är forskningsledare på VTI och har huvudansvaret för alla möjliga frågor 

som rör cykel och cykelvägar. Mitt eget forskningsområde är vinterdrift och underhåll av 

cykelvägar och då mycket kopplat till effekter för cyklisterna. Just vinterdrift har ju varit mitt 

specialområde, det var även det min avhandling handlade om. Jag började på VTI som 

doktorand 1997 och nu har jag varit här i 21 år. Först då som doktorand och sen fick jag tjänst 

som forskare och sen 2 år tillbaka är jag forksningsledare. Sen årsskiftet 17/18 är jag också 

föreståndare för Nationellt kunskapscenter för forskning och utbildning kring cykling, som vi 

fick i uppdrag av regeringen att starta upp. Så jag har hållit på många år med det här.    

AP: Kan du lite kort förklara problematiken som olika höjdskillnader utmed sträckor som 

sopsaltas, kan ge.     

AN: Just det, jag är ju inte meteorolog i grunden men det finns ju olika processer som är 

kopplade till topografin också, det kan ju styra vilka temperaturförhållanden men också 

nederbörden och det är det som är problematiskt med sopsaltningen, det är ju att man behöver 

ha rätt uppfattning om vägtemperaturen också, framförallt vid vilken mängd nederbörd som 

kommer att falla som späder ut saltlösningen.   

AP: I Jönköping har man som sagt 130 meter i höjdskillnad och man vill ju utöka.    
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AN: ja, alltså, även om man inte har så stora topografiska höjdskillnader som finns i Jönköping 

så kan det ändå förekomma lokala stora variationer i temperatur. Det har man också 

uppmärksammat i Stockholm och då kan det vara lågpunkter, det kan vara i anslutning till 

vattendrag som påverkar luftfuktigheten som gör att man kan få en utfällning på vägytan. Som 

i sin tur också kan bidra till att späda ut saltlösningen. Får man för mycket utspädning så kan 

det ju då frysa om temperaturen faller.    

AN: Det där med köldhål är ju någonting som, det finns ju, om du tittar på det statliga vägnätet 

så har vi utplacerat sådan här VVIS-stolpar (Väg Väder Informations System) som trafikverket 

har placerat ut. Dessa ca 700 stolpar sitter på utvalda platser i Sverige och mäter temperatur och 

nederbörd. Utöver dessa punkter finns det forskning på hur prognoser ska kunna se ut på 

sträckorna mellan punkterna.    

Den stora mängden forskning som har gjorts med saltning på vägar har ju dock varit på det 

stora vägnätet med biltrafiken.   

Saker som påverkar GC-vägarna är ju att de ligger inom tätorten, vad man får 

för temeperatruren där. Dessutom har man där en annan bearbetning av trafiken. Vi har ju inte 

samma bearbetning med cykel och gång som vi har med biltrafiken förstås så det är det som 

mycket av vår forskning går ut på, det är att beskriva och försöka förstå de här processerna som 

sker med saltning på gång och cykelbanor.    

AP: Nästa fråga, hur kom man på idén med sopsaltning, vad var det som föranledde de första 

testerna och försöken på Odense, Danmark?    

AN: Anledningen till starten i Odense vet inte jag exakt men varför vi började med det i 

Linköping, Jag var på en konferens 1998 och hörde en presentation från Odense där de hade 

gjort de där försöken och jag hade som mål i mitt dokrorandprojekt att beskriva hur stor 

betydelse har drift och underhåll för valet att cykla eller inte och då bestämde vi ganska snabbt 

att begränsa till vinterförhållanden för vi tänkte att drift och underhåll har störst betydelse under 

vintern. Det är ju då man får det sämsta väglaget. Då valde vi att titta på bara 

vinterväghållningen i studien och då insåg vi att om vi får till barmark, alltså sommarväglag på 

de sträckorna vi ville studera då kan man ju se hur mycket fler cyklande man kan få där. Så 

efter konferensen där vi hörde om Odense så bestämde vi oss för att göra ett försök här med 

det. Så de första testerna gjordes i samband med mitt doktorandprojekt här 99/00 och 00/01. 

Efter det började Linköpings kommun att köra i större skala. Undre mitt doktorandprojekt hade 

vi SAAB som en stor arbetsplats som försöksplats och så hade vi ett bostadsområde som låg 

inom 3 km från SAAB, efter en enkätstudie som jag genomförde visade det sig att 3 km kunde 

de flesta tänka sig att cykla på vintern, oavsett väglag.   

Då såg vi till att från dörr till dörr var det sommarväglag via sopsaltat och så hade vi även tre 

huvudstråk som vi sopsaltade. Som jämförelse hade vi 3 andra områden som låg på samma 

avstånd från saab men som vi inte sopsaltade. Vi gjorde enkäter och vägobservationer. Vi 

gjorde försök med att räkna cyklisterna både maskinellt men även manuellt men där gick vi bet. 

Det var alldeles för stora variationer från dag till dag så det gick inte att säga hur mycket som 

berodde på vad. Så min avhandling kom ju att handla väldigt mycket om utvärderingsmetoder, 

hur bedömer väglag på vinter, jag har gjort en artikel om friktionsmätning bland annat.     

Jag tror, egentligen är det ju inte sopsaltning någon ny metod utan denna metoden använder 

man ju redan på flygfält is stor uträckning så jag tror det är därifrån det har kommit ifrån början. 

Att man vill ha en så ren yta som möjligt. Tanke är ju just det där att man inte har någon 
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bearbetning av gång och cykeltrafiken. På bilvägen trycks ju snön åt sidan med hjälp av bilarna, 

cyklarna har inte alls samma påverkan på snön. Finns det snörester kvar på GC-vägen, dels går 

det åt väldigt mycket mer salt för att få bort det och sen är det ju alltid den här risken att det kan 

frysa på och bli slask av alltihopa så därför behöver man få GC-vägen väldigt mycket mer ren 

så det är det som är grundtanken och så föddes idén med börja sopa bort snön på GC-vägar. 

På odense vet jag inte om man började med bara saltning av GC-vägar och sen utvecklade till 

sopsaltning. Under alla mina år jag hållit på så har jag tänkte åka till Odense och diskutera men 

det har aldrig blivit av. 

AP: Har det varit något slags kunskapshämtande från Danmark vad gäller sopsaltningen?   

AN: Jo, det har det varit. NVF, Nordisk Väg Förening hade ett seminarium i Danmark nu under 

hösten 2018 som handlade om just vinterhållning av GC-vägar. Tidigare har det inte varit några 

forskarteam som varit kopplade till sopsaltning i Danmark utan det har varit mer på 

utförarsidan. Vi är det första som har börjat göra vetenskapliga studier och utvärderingar. Sen 

har man nu under senare år börjat titta på i Danmark hur olika typer av salter påverkar 

vinterväghållningen och gjort utvärderingar utav det.    

AP: När ni började med dessa tester i Linköping runt millenieskiftet, fortsatte ni då eller har ni 

haft uppehåll sen?    

AN: Jag blev klar med min avhandling 2002 och sen, jag kan ju inte bedriva forskning om jag 

inte får någon finansiering under de åren försökte vi få fortsatt finansiering men lyckades inte 

få det. En av våra främsta uppdragsgivare var Trafikverket och de har ju vaknat väldigt sent 

vad det gäller det här med sopsaltning, vi fick avslag flera gånger. Det har mycket att göra med 

att kommunerna äger frågor om cykeltrafiken och de har ju inte pengar till forskning. Så för att 

få till forskning om detta har det krävts extern finansiering. Intresset för saltningen var ganska 

liten runt om i landet men de i Linköping, de fortsatte köra på. De har jobbat på egen hand 

sedan millenieskiftet så de har ju nästan 20 års erfarenhet av det. På grund av 

finansieringssvårigheter har ju vi då inte haft någon möjlighet att göra några utvärderingar. 

Linköping var ensamma om sopsaltning fram till 2012 då även Stockholm började med 

sopsaltning, då fick ju vi uppdrag direkt ifrån Stockholm. Från 2012 och fyra år framåt 

finansierade Stockholm vår forskning. De ville ha utvärdering av metod och utrustning, inte så 

mycket av de här kringsakerna som miljö och effekter i cykeltrafiken. Det är sånt vi har tittat på 

senare. När sen då Stockholm började intressera sig då då vaknade labbet och nu är det ca 30 

kommuner som testar sig fram med sopsaltning och nu har vi fått olika forskningsprojekt från 

trafikverket.     

AP: När stockholm började 2012, vad har hänt på sopsaltningsfronten sen dess?, vilka 

kommuner kom sen? Karlstad?    

AN: Vi har varit inblandade från vintern 2013 när Stockholm först definierade en viss 

cykelsträcka för sopsaltning. Karlstad kontakta oss vintern 14/15 och då fick vi ett 

litet pytteuppdrag, de mindre kommunerna har ju inte riktigt resurserna att finansiera stora 

forskningar. De ville ha nån slags utvärdering, var sopsaltning något för dem? Var det något de 

skulle satsa vidare på? Vi gjorde inga fältmätningar där och då men vi gjorde en del intervjuer 

med de som hade jobbat med det, vi tittade lite på kartor och resonerade kring vilka 

förutsättningar de hade utifrån topografi och sådär och så skrev vi en liten kort rapport om det. 

Sen har de ju Tomas Stomberg som då var driftledare och som är väldigt intresserad av det han 

håller på med och framförallt nyfiken. Så han började exprimentera själv och tog sen fram den 

här “Karlstadslaken” Så nu ska vi väl egentligen fokusera på att ta fram driftinstruktioner eller 
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en nationell lathund för de som tänker börja med sopsaltning för det är en krävande metod och 

en del av de kommuner som har börjat... Karlstad till exempel, de höll på att ge upp efter första 

vintern. De hade en hel del problem men sen bestämde de sig för att fortsätta och de var ju så 

att vi skrev i vår rapport att de hade absolut potential att lyckas men att det fanns vissa saker de 

behövde fundera kring. Nu har ju de lyckats jättebra vad jag förstår.    

AP: I kapitlet bakrunden på mitt arbete skriver jag att det är ca 15 kmmunner runt om 

i sverige som börjat med sopsaltning men du n’ämnde här förut att det är ca 30 kommuner nu.    

AN: Ja, jag har läst det i någon lista någonstans men vet inte rigtigt vilken lista det var, det 

kan va så att Tomas Stomberg har bättre koll och att någon tillverkare av sopsaltningsmaskiner 

har mer exakt koll på det. Jag har en rapport jag håller på med åt terafikverket men sådana 

uppgifter som skulle varit klar men på sätt och vis är det bra att den inte är det för jag håller 

hela tiden på att uppdatera den med nya uppgifter. Det är en summering av alla åren med 

sopsaltning. Det är mycket från våra studier men också lite kunslap från andra kommuner.    

AP: Finns det fler länder än Sverige och danmark som man känner till använder sig av 

sopsaltning?    

AN: ja, jag vet att man håller på med sopsaltnming i Holland, Aebismith är ett holländskt 
företag som tillverkar spridare, de har tagit en som heter velocity som funkar bra för 

sopsaltning och som vi använder här.   

Det finns en internationell vintercykelkongress som jag har hållit föredrag på för några år sedan. 

Nu när den hölls i Moskva i år träffade jag några från Kanada som berättade att utifrån det jag 

hade berättat på mitt föredrag så hade de börjat göra försök i Kanada och nu har de även börjat 

köra på rikigt.   

AP: Ja, Holland kan jag tänka mig med tanke på att elcykeltillverkningen är så stor där så då 

behöver man väl sommarväglag även där på vintern?   

AN: Ja, fast hur bra är saltet för elcyklarna? Men När Linköping började med salt på 

cykelvägarna då var det väldigt mycket saltdiskussion. Jag vet att Katrineholm var på mig 

ganska tidigt om att börja göra försök med sopsaltning men de fick stop i sin miljöförvaltning. 

Så det blev aldrig nån sopsaltning där. Den typen av diskussioner pågår i en del kommuner men 

om man ändå saltar bilväg och bussväg, vad är då marginaleffekten av sopsaltning på GC-

vägar? Dock har detta ej följts upp fullt ut. Visst, även om man bara lägger små mängder salt 

varje gång så kan ju den ackumelerade mängden salt bli ganska stor.    

AP: Har Tyskland sopsaltning?   

AN: Nä men Schweiz vet jag. Det har jag hört en forskare berätta lite om.    

AP: Ja, så sopsaltning används lite här och där i Europa med andra ord.   

AN: Ja och salt använder man ju runt om i Europa och ganska mycket oc h framförallt i 

Nordamerika och Kanada, där vräker de ju ut salt men eftersom de inte har samma tuffa 

miljödiskussion så har ju inte de sett vitsen med den här sopningen heller utan det är ofta så att 

de plogar och så lägger man våldsamma mängder med salt. Det har ju varit lite 

av våran käpphäst det här med sopningen, de som har dragit det längst förutom Karlstad är 

Uppsala, de har, vad jag förstår så kallad tandemsop, de har först två sopmaskiner sen en tredje 
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maskin som lägger ut saltlaken så de jobbar på att försöka få bort så mycket vätska som 

möjligt.    

AP: Hur har utvecklingen av sopsaltningen sett ut, har man gått från någon viss metod till någon 

annan eller har man utvecklat saltmixen på något sätt genom alla dessa åren i Linköping till 

exempel   

AN: De först åren efter Linköping har det stått ganska still. Det är nog de senaste fem åren som 

det har skett en hel del. Dels har det varit fokus på spridare, de är ursprungligen framtagna för 

att funka bra på stora fordon i höga hastigheter. När man borstar vill man inte köra fortare än 

kanske 10km/h och då är inte dessa spridarna optimala så där har det skett en utveckling nu 

under senare år. Tillverkarna har ju vaknat nu bara senaste åren, jag trpor att vi kommer se en 

ganska stor utveckling nu de kommande åren. Vi försöker ju få till forskningsprojekt och vill 

ju gärna få med oss tillverkarna men mycket är tack vare Tomas Stomberg i Karlstad som är så 

driven och som faktiskt är en beställare. Det är ju en sak om vi som forskare kommer och säger 

- “vi ser de här och de här förbättringsbehoven på spridarna eller på borsten”. Det väger inte 

alls lika mycket som om en från beställarsidan säger detsamma. Det där har varit lite olika, en 

del tillverkare har varit jätteintresserade och andra har inte varit lika intresserade. Undre senare 

år har vi lyft det här med att de som sprider saltlaken med munstycken (en så kallad DYS) får 

en mycket jämnare spridning över ytan och det gör det också lättare att hålla nere saltmängden. 

Men däremot, om det blir mycket nederbörd kan det finnas behov av att spetsa ut saltlösningen 

med lite mer salt och då lägger man ju befuktat eller torrt salt och det lägger man med en så 

kallad tallriksspridare. Vad vi länge har pratat om är att det bästa vore om det fanns en så kallad 

kombinationsspridare med vilken man kan lägga både med tallrik och med DYS. Man kan ju 

lägga saltlösning även med tallriksspridare men det blir ju inte lika jämnt. Det bästa vore om 

man kan kägga saltlaken med DYSspridare och sen torrsalt eller befuktat salt med 

tallriksspridare. Nu har det faktiskt kommit en sådan slags kombinationsspridare men där här 

är ju något som skulle behöva utvärderas och sedan eventuellt utvecklas. Det finns ju rätt 

mycket kunskap att hämta från jordbruket och då hur man sprider gödsel och sånt so man skulle 

kunna stoppa in i det här. Så det finns ju mycket kunskap hos tillverkarna men kanske inte för 

just den här tillämpningen.    

Sen är det det här med borstarna, där famlar vi en del i mörkret, vi har inte själva gjort några 

utvärderingar men det finns vissa kommuner som har gjort egna tester och jag vet att det finns 

en del tillverkare “som sitter på egen kammare och finular ut lite”. Det finns väldigt mycket 

dynamik nu och intresse i branschen och det kommer nog att hända mycket den närmsta tiden. 

Sen hoppas vi få komma med på tåget så vi kan få finansiering till att göra utvärderingar också. 

Det kan komma tvister väldigt fort när man får höra att saker och ting fungerar utmärkt men 

sedan när man börjar använda det så kanske det inte motsvara förväntningarna. Så att det finns 

utvärderingar kan vara väldigt avgörande.    

AP: Förutom det här med sopsaltning, forskas det någonting om andra sätt att hantera 

vinterväglag? Det här med Nanoteknik vad gäller en kolbeläggning på vindkraftsverks vingar 

som man elektrifieras och på så sätt värma vingarna för att undvika frost, till exempel.   

AN: Ja, jag har hört att det finns vissa beläggningar so kallas för isfria beläggningar och sådär 

men nä, jag känner inte till det tillräckligt för att kunna kommentera det men skulle det funka 

jättebra så skulle jag vilja ske en större utveckling av det. På ett vindkraftverk kommer en del 

av snön alltid att falla bort eftersom de står vertikalt. Man skulle givetvis kunna jobba med det 

här med beläggningen av GC-väg men man måste alltid behöva få till snöröjningen för på GC-

vägar faller ju inte snön bort eftersom det ligger på en plan yta. För att en yta ska smälta snön 
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måste man ju tillföra värme men däremot skulle man kunna ha en kombination av beläggning 

som går lättare att röja och där det kanske räcker med sopning av snön så behöver man inte 

använda salt.    

AP: Jag har förstått att man i någon kommun har lagt ner värmeslingor i marken, dels då centrala 

torg men kanske också utanför entréer till varuhus eller hotell eller liknande men det kan ju inte 

vara särskilt ekonomiskt att lägga utmed långa cykelstråk?   

AN: Den där tekniken fick lite uppsving för några år sedan men problemet med den är ju 

energiåtgången, dock vet jag att man på vissa ställen använder sig av spill- eller restvärme från 

värmeverk eller liknande och då behöver det ju inte bli så kostsamt. Men även där måste man 

tänka att den här värmen måste vara först och främst i kombination med snöröjning. Man ska 

ju inte använda denna tekniken till att smälta bort all snö som fallit för då går det ju åt väldigt 

mycket energi. Så kan man ha det till enbart halkbekämpning så kan man hålla nere 

energiåtgången.   

Och nej, jag tror inte på denna tekniken utmed långa cykelstråk men däremot, om man pratar 

om stockholm som nu lägger miljarder på att bygga om slussen. Jag tycker absolut att de skulle 

lägga in värme i den nu direkt, på GC-vägarna där för det finns ingen sträcka i hela Sverige som 

det rör sig så mycket folk som där. Då blir det en begränsad sträcka och så på en bro som man 

vet sedan tidigare att det är där det blir halka först. Just där har de även haft problem med 

mycket fallolyckor. Så samhällsekonomiskt skulle det vara värt att lägga där. Där skulle man 

även kunna titta på olika typer av lösningar, dels handkar det om bilken typ av beläggning man 

lägger, man skulle kunna titta på konstruktionen, kan man göra en värmehållande konstruktion 

som göra att man kan lagra värme i konstruktionen på något vis? Kan man använda solceller i 

samband med detta?   

Det finns någon doktorand i Göteborg som tittar på det där med uppvärmning av broar i Norge.   

AP: Nästa fråga, saltningen, om man tittar på de åren som vi har sopsaltat i sverige, kan man se 

att den negativa effekten på miljön som saltet haft, kan man se att den har minskat i och med 

saltlakens utveckling?    

AN: Nä, det skulle jag inte säga att man kan se. Sen är det ju det har inte gjort någon uppföljning 

i större grad kring det. Jag vet två studenter som var hos oss med sin masteruppsats, som tittade 

på just saltspridning från cykelbanorna och vi gjorde några tester utmed en bana medteströr 

nedstoppade i marken för att mäta mängden salt som kom utanför banan vid saltspridningen. 

Men i övrigt har det inte gjorts så mycket men det är ju helt klart intressant och man har ju 

börjat fundera kring andra salter som till exempel kaliumformiat har ju lyfts fram som ett mer 

miljövänligt salt. I Köpenhamn har man bland annat använt de här kaliumformiaten genom 

parker där man har olika växter utmed GC-banorna som kan ta skada. Dock 

är kaliumformiatet otroligt mycket dyrare än natruimklorid så det har man ju inte råd med att 

byta ut allt. Sådana saker tittar vi gärna på, när det är kopplat till effekten. Man kanske inte kan 

ersätta natriumkloriden med något annat men man kanske kan komplettera den och under vissa 

förhållanden kanske man får använda något annat då. Annars är det väl inte samma problematik 

eftersom GC-vägen ofta går i mer stadsmiljö där det kanske inte finns så mycket växter.    

AP: Hur är det med salter som rinner ner i dagvattenbrunnar, har man sett något uppsving med 

saltat vatten sopm kommer till reningsverken?    
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AN: Det finns andra som har studerat detta hur saltet har utvecklats i grundvattnet och så, det 

kan man se samband längs med vägar men inte kopplat till just sopsaltningen. Vi har väl utgått 

från att sopsaltningen är en så pass liten del av den totala mängden salt som slängs ut på 

vägarna.    

AP: Elcykelförsäljningen har ökat med 100% från 2015 till 2017, så det säljs mer och mer 

cyklar, fler och fler vill kunna nyttja de isfria GC-vägarna men en stor nackdel är ju korrosion 

och elfel till exempel på elcyklar. Är detta en faktor man tar hänsyn till i forskning kring 
optimering av sopsaltning?    

AN: Alltså, jag har inte gjort någon studie kring korrosionen specifikt, jag vet att vi ställde lite 

sådana frågor i en enkät i min doktorandavhandling om man hade upplevt korrosion på sina 

cyklar och jag vet att man har skrivit litegrann i media om det där men vi har inte gjort någon 

kvantifiering eller följt upp det i någon större utsträckning. Sen, på sätt och vis tar vi ju hänsyn 

till det eftersom vi vill ju förstå processerna och kunskapen kring det är ju att kunna optimera, 

det vill säga att inte använda mer salt än nödvändigt. Det är ju både av korrosions- och 

miljöhänsyn förstås. Det är ju sådant som vi hoppas att vår forskning ska kunna vara med och 

bidra till.    

AP: Jag har inför den här rapporten varit i kontakt med några cykelhandlare i just Jönköping 

och fått uppfattningen att det finns en stor irritation både hos cykelhandlare och cyklister.     

AN: Det är intressant att höra. Där kan man ju även fundera kring själva konstruktionen av 

cyklarna. Som korrosionsbeständiga material och vattentäta anslutningar av el och så vidare.   

Uppsala har ju till exempel satt upp en container/servicestation i centrum med möjligheten att 

tvätta av sin cykel. Det tror jag är något som skulle vara bra om fler kommuner tog sig an.   

AP: Cykelhandlarna förespråkar ju mindre salt och fler dubbdäck.   

AN: Ja, dubbdäcken funkar ju bra vid packad snö och is men i södra sverige har vi ju långa 

perioder med barmarksförhållanden och då är det ganska jobbigt att cykla med dubbdäck. Så 

det bästa vore ju att ha en cykel med dubbdäck och en utan, beroende på väglag.    

AP: Sista frågan, kan du berätta mer om projektet du har ihop med 

Tomas Stomberg och Vinnova?    

AN: Det är egentligen bara att sammanställa det som vi har fått efter forskningen under alla 

dessa åren och sen i samarbete med Karlstad (det är Tomas idé från början) att sammanställa 

driftinstruktioner. Det ska väldigt praktiskt så att en nybörjarkommun ska kunna börja sopsalta. 

Målet är att höja lägstanivån hos nybörjarkommunen och också att lägga fram fakta. Att ge 

praktiska och konkreta tips baserat på faktakunskap. Det är vårat mål. Det handlar till exempel 

om vilken vinkel och hastighet ska man ha på borsten i en viss typ av nederbörd och vilken 

saltmängd ska du ha i olika förhållanden, vid nederbörd, vid förebyggande saltning eller när det 

förväntas frosthalka, beroende på om du använder vanligt natriumklorid eller om du har 

Karlstadslaken. Det är det projektet går ut på. Vi har ju gjort en hel del studier redan så det är 

inte så mycket ny forskning men vissa kompletterande studier kommer vi behöva göra, bland 

annat det här med borstningen just, vi ska testa lite olika grejer. Annars är det mest att få ner på 

pränt just det praktiska och det här är ju då, Tomas Stomberg har haft mycket kontakt med de 

kommuner som är intresserade av sopsaltning och vad det är för problem de ställs inför i början 
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av deras sopsaltning. En slags lathund för kommuner. Vi ska även försöka få till en engelsk 

version.   

AP: Vad tänker ni då döpa “sopsaltning” till på engelska?   

AN: Hehe, jag har börjat kalla det för “sweep-salting” men jag vet inte.   

AP: Sist men inte minst, finns det någon du föreslår att jag borde ta kontakt med?   

AN: Min kollega Göran Blomqvist har väldigt bra koll på det här med salt och miljö. Annars 

skulle det kunna va någon tillverkare av sopsaltningsmaskiner, dock ska man ha i åtanke att de 

ju är säljare... vem man än frågar så är deras produkt bäst.   

Men googla på Kristoffer, han jobbar på ett företag som heter RenVäg och de tillverkar borstar. 

Sen vet jag att det finns någon som tillverkar stålborstar som vi ska titta lite närmare på, risken 

med den är ju dock att den lämnar efter sig stålspån som man kan ta skada av. Fast de 

ska nån slags magnet bakom som samlar upp dessa.   

 

Intervjufrågor Joel Melin, meteorolog, SMHI  

Frågor kring vintervädret i samband med sopsaltning av gång- och cykelvägar: 

Hur kommer det sig att det kan snöa och regna samtidigt i samma region även om det skiljer 

mindre än 5-10km (fågelvägen) mellan ställena. Kan du ge en förklaring till ett sådant fenomen. 

På vilket sätt spelar faktorer såsom temperatur, vind, topografi, närhet till sjöar och vattendrag 

in på vädret i allmänhet, vintertid?  

Kan man säga att vissa faktorer är mer betydande än andra? 

Kan man se att detta sker oftare någon specifik månad vintertid än någon annan månad här i 

södra Sverige? 

Vid vilken temperatur är det lönt att salta vägar? 

Hur påverkas lufttemperaturen/vägyttemperaturen av höjdskillnader/vind? Allmänt/runt 

Jönköping? 

Är det risk för ökad luftfuktighet och ökad risk för påfrysning/isbildning av vägar i närheten av 

sjöar just vintertid?  

Vilken påverkan har vinden på vädret i samband med topografin runt södra änden av Vättern? 

Intervju med Joel Mellin, meteorolog, SMHI  

JM: Hej, Det är Joel.  

AP: Hej Joel, det är Anton Petersson här.   

JM: Ja men hej hej.  
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AP: Hallå hallå.  

JM: Hej.  

AP: Du sa antigen tio eller elva och elva passade mig bäst.  

JM: Aa visst det stämmer, det går bra där.   

AP: Bra.  

AP: Nä men vi sätter väl igång.  

JM: Aa, ja..  

AP: Jag skickade ett mail med frågor till dig ..  

JM: Ja.. jag har tittat på dem innan sen, jag är förberedd.  

AP: Aa vad bra!  

AP:  Då börjar vi med frågorna då .. hur det kan komma sig att det snöar och regnar 
samtidigt i samma region även om det skiljer bara fem, tio kilometer fågelvägen mellan 
ställena?  

JM: Aa det egentligen då främst två olika saker så kan man säga, dels är 
det temperaturavtagande i atmosfären som normalt då i genomsnittligt så kan man säga 
över hela jorden egentligen då är på sex och halv grader per kilometer eller 0,65 grader 
per hundra meter kan man säga så att det kanske ännu lättare två grader på tre hundra 
meter vilket den är och det är då så att man tänker så att man går upp eller ner tre 
hundra meter vilket det är ju ungefär höjdskillnader mellan många platser i Jönköpings 
län antigen ganska något mindre än tre hundra meter men inte så långt då det blir 
ungefär alltså kanske någonstans 1,5 grader i alla fall och det är det som kan vara 
skillnader mellan regn och snö, eller om snö lägger sig eller inte alltså det är också 
skillnaden mellan.. om det snöar i luften bara så att säga sen ligger på marken det bero 
på marktemperaturen också sen den andra saken då är ju närheten till större vattendrag 
som också påverkar  historian framförallt här i Jönköping men ja i hela Sverige 
egentligen men det så att i Jönköping som ligger så nära till Vättern då.   

AP: Aa, varför spelar vattnet så stor roll då?   

JM: Ja som vatten har ju en mycket hög med stor värmekapacitet som gör att det tar så 
lång tid och värmeupp med vatten då och samtidigt som också ta så långt tid och kila ner 
så att om man jämför då med vanlig landmassa så fungerar ju vatten som en 
värmereservoar som var på hösten vilket gör att det då blir betydligt värmare nära 
vattnet och sen tvärtom på våren istället i mars månad där så kyler ju vattnet istället så 
kan det håller kvar i vintern ytligare ett tag precis nära vattnet då så att det verkar 
åt båda hållen där kan man säga och sen det beroende på hur stort vattendraget är och 
hur djupt den är och så kan vara olika mängder energi som är lagrad och sen avtar ju 
effekten naturligtvis  ganska så snabbt ju längre ifrån man kommer vattendraget då. I 
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och med att Jönköping till exempel ligger ..stora delar av staden ligger ju helt nära 
vattnet så påverkas det väldigt mycket det gör det, men man kommer sen på upp vid 
Huskvarna till exempel uppe på bergs.. ja uppförssluttningarna där då avtar 
ju temperaturen betydligt så att man kan säga.   

AP: Finns det andra ställen i Sverige som har liksom samma fenomen med topografin 
och väder och vatten eller Jönköping är unikt på det viset?   

JM: Det finns naturligtvis andra liknande ställen också speciellt tror jag uppe i 
Norrland och.. alltså jag har inte riktigt bra koll nu här på topografin där uppe men alltså 
man tänker sig vid kusten där då så är det ju naturligtvis väldigt milt nära vattnet uppe 
vid bottenviken men sen ju på visa ställen så ökar ju höjdskillnader väldigt fort vid 
kusten speciellt vid Ångermanland om jag inte minns rätt nu det kallas ju 
för höga kusten där också och där kan man säkert uppnå ungefär samma typ 
utav förhållanden. Men skillnaden där uppe är ju att ändock på vintern så är det ju 
naturligt viss kallare där i det stora hela där i alla fall både Jönköping så att det blir inte 
riktigt samma effekt om man pratar vinterväglag och så, så kan de ju ändå ligga på minus 
sidan mycket längre tid och medan i Jönköping kan pendla kring nollan större delen av 
vintern.   

AP: Man pratar ju om att Borås kan vara en utav Sveriges rengaste städer..  

JM: Aa..  

AP: på grund av lite vart det ligger i landet och så att kall luft möter varmt luft men gäller 
det även snön också eller..  

JM: Du menar att det skulle vara snö att det skulle komma mycket snö där på 
vintern eller?  

AP: Aa det har man ju bara att det skulle vara den regnaste staden i Sverige inte att det 
skulle vara mest snötäta staden på vinter halvåret utan det..  

JM: Nej det nog helt enkelt så att det är för varmt i Borås på vintern så att .. mycket 
kommer som regn där .. det gör då men visst det är.. när det är väl kalt alltså, när det väl 
temperaturen ligger under nollan då kommer mer snö där än vad det gör i Jönköping så 
är det ju.  

AP: Så det är regn och snö har något form av samband alltså i Borås för att det ligger där 
det ligger helt enkelt i geografiskt.    

JM: Aa jo men det kan man säga. Nu är det ju så att vädersystemen kommer västerifrån 
överlag i Sverige då när den kommer in sen lite högre terräng då alltså ja ungefär vid 
Borås och så kommer det mesta av nederbörden att falla där då innan det kommer fram 
hit till Jönköpingsområdet så det klart att topografin påverkar ju, sen att det är mildare 
där det beror på att det ligger ändå  närmare västkusten med så västvindarna gör att 
det blir ofta lite varmare där då.  
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AP: Aa, för återgå till frågeformuläret här lite kan man säga att någon specifik månad på 
vinterhalvåret som det är oftare än någon annan månad..  

JM: Du tänka på alltså vad är det som är oftare tänker på..     

AP: Aa, Det här att det regnar och snöar..  

JM: Det.. Det är ju egentligen oftare att det i november december då när det är.. att 
det ligger precis kring nollan och att det antingen regnar eller snöar, nederbörden är ju 
större överlag de månaderna november/december än vad det är i mars till exempel som 
är oftare den torraste månaden på året, men effekterna kan också vara större vad gäller 
halka och så i november december för då är ju folk ovana vid det och ligger temperaturen 

vid nollan det är då som mest halt när det hela tiden fryser och smälter och fryser om 

vartannat. och sen är det ytterligare effekten med att det är fortfarande då så alla vattendrag 

öppna då så att då få du ju just vid vattendragen som blivit  mycket varmare och mest 

då  uppe på höjden kan de va mer kallare så att temperaturskillnaden kan vara störst också då i 

november december.. så, där effekten så kan säga, senare på vintern då så då är det ju ofta 
kallare och i allmänhet då kan man ju i och för sig få andra effekter också då som att det 
till exempel kan vara för kallt för salt över huvud taget.    

AP: Aa, så i det stora hela är det när det går från plus till minus på temperaturskalan 
egentligen?   

JM: Ja det är det ju det.. absolut när det är då om det till exempel har kommit nederbörd 
som regn som sen fryser på och sen smälter igen och håller på så här då är det väldigt 
svårt att över huvud taget halkbkämpa på ett bra sätt alltså när det ligger kring nollan 
just.  

AP: Aa och nästa här då med salt på väger, vid vilka temperaturer är det egentligen lönt 
och salta vägen?   

JM: Ja, för att egentligen då citera de själva på trafikverket så de vet ju exakt egentligen 
när det funkar och så, Henrik Sundqvist på trafikverket säger ju att vägsalt har en 
verkningsgrad på en temperatur ner till 6-8 minusgrader och sen tappar den sin verkan 
efter det. och sen så har jag ju själv sett, kan jag tillägga att, vilket jag tycker 
är lite konstigt och visst onödigt och jag vet inte om det bero på någon order de har fått 
från trafikverket eller om det beror på de som själva är ute och saltar om de bara 
bestämmer sig för att göra det ibland men när det är 10 till 15 minus grader, det har jag 
sett här i Gränna där jag bor då att de kommer och saltar när är det har varit mellan 10, 
15 minus grader och det kan ju istället få till följd att det fryser saltet istället också, det 
inte alls blir bra och så kan det, det kan bli också att det först smälter lite gran och sen 
åter fryser då och det kan vara väldigt förrädiskt och det kan bli sämre att salt då när det 
är så kallt.  Det gäller då också att kolla temperaturen i verlkigen vägytan med när vi 
pratar 6 till 8 minusgrader, då är det ju inte temperaturen i luften utan i vägytan. Och 
den kan vara kallare många gånger än 6 och 8 minus grader även om det, alltså om det 
varit kallt i en längre period om det har varit 15 minus grader i ett par veckor och då 
räcker det ju inte att det går upp till 6 och 8 minus grader och att man ska kunna salta på 
en gång utan det är.. det tar många timmar innan temperaturen öker på marken och så 
att det.. ja det är ju sånt man måste se över också.  
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AP: Aa, Hur påverkas lufttemperaturen och vägyttemperaturen av höjdskillnader och 
vind och då allmänt i Sverige men också runt Jönköping?  

JM: Aa, ja alltså.. ska vi se här.. alltså generellt sett så är det ju i alla fall så att det blir 
ju som jag sa tidigare då så blir det kallare ju längre upp man kommer så höjdskillnader 
gör ju rätt så mycket, det gör dem. Sen blåser det så blir det ofta mildare så alltså 
varmare då på vägen så att, generellt sätt så är det när det blåser så kan det va så att om 
det är väldigt nedkylt nära marken sen tidigare då att har det varit kallt och 
oftare än luften som ligger ovanför marken är något varmare så det kan bli lite varmare 
på själva markytan och så om det blåser mycket och sen ofta så är det så också på vinter 
när det blåser mycket så kommer vinden från sydväst och då är det ju rätt så varma 
vindar så att blåsigt väder på vinter brukar vara förknippat med varmare väder, sen vid 
riktigt kallt väder med högtryck under lång tid då speciellt också då om Vättern fryser 
till is då kan det  faktiskt bli kallare längre ner istället och varmare uppe på höjden 
precis som när man åker skidor i fjällen och så kan det var så att det är varmare upp på 
toppen än den nere på dalarna det bero på att kall luft sjunker helt enkelt så att..  

AP: Det ju så kallar vi köldhål..  

JM: Ja precis, Ja den kalla tunga luften sjunker ner men det krävs att det har varit luft 

som ligger stil på ja, under längre tid i alla fall ett par veckor eller flera dagar åtminstone med 

rätt vindstilla så får det inte blåsa mycket och att vi då och inte har några vattendrag 

som är öppna och som värmer eller så då kan det bli kallare längre ner istället, den effekten 

kan man ju få då. Så, just det då kring Jönköping så är det så att det är blåser 

ju här.. Alltså om det blåser från sydväst till exempel så kan det ofta bli lite varmare på östra 

sidan om det är så att vätten fortfarande är öppen då att det är öppet vatten där så kan vi få lite 

mildare på östra sidan för att vinden kommer direkt från vätten då, så att det kan gå lite 

långsammare med snösmältningen på västra sidan och sen självklart långsammare 

snösmältning ju uppe på höjderna så att eller däremot inne i stan brukar det ju smälta rätt så 

fort egentligen nära vätten.   

AP: Är det risk för ökad luftfuktighet och ökad risk för påfrysning och isbildning av väger i 

närheten av sjöar och broar till exempel just på vintertiden?  

JM: Ja, jo men absolut, det.. just det om att man brukar prata väldigt mycket om att det är 

halt på broar och det får en extra nedkylande effekt och vid broarna om det fuktig luft och 

så så är det lättare att luften kyls ner till daggpunkten och det då bildas is på broar och just vid 

vattendrag så.. och ofta är det så att broar är ju ofta över vattendrag också då kommer extra 

mycket fukt från vattnet helt enkelt och avdunstar så det finns mycket fukt i 

luften därikring och då kan det ju frysa till direkt till is då på vägytor och sånt, så att, så är det 

ju.  

AP: Vilken påverkan kan man säga att vinden har på vädret i samband med topografin runt 

södra vätten?   

JM: Ja det är både vindriktning och vindhastigheten spelar roll då, och vindriktningen är väl 

egentligen den som spelas störst roll på vinter kan man säga. Har vi nordlig vind så är 

det nästan alltid kallt väder. Är det nordlig eller ostlig vind så får vi ju minusgrader kan man 

ju räkna med. Sen dessutom får vi ju ofta snöbyar vid södra Vättern vid nordlig vind, så 

kallad Vätternsnö som bildas sålänge Vättern ligger öppen. Det kommer ju då utav att det 
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avdunstar mycket vatten som bildar moln ovanför vättern och sen blir det ju till snö då. Det 

kan orsaka halt väglag också. Ar vi istället sydlig vind, jag då har vi nästan alltid 

snösmältning och plusgrader då och likaså med vindhastigheten så är det ofta så som jag sa 

tidigare att det blir varmare när det blåser mycket.  

När frosten kommer på hösten och sista frostdagen på våren, om jag minns rätt nu så är det ju 

så att första frostdagen kommer ju i genomsnitt 1 september uppe vid Axamo i Jönköping 

medan det på Visingsö är först i november som frosten kommer. Det finns alltså en stor 

skillnad i tidsspannet när som man ska börja halkbekämpningen. Bara för att det är kring 

nollan på ett ställe måste man kanske inte ut och salta överallt.  

Daggpunkten är också väldigt viktig, den måste man ju hålla koll på och följa. Det är ju den 

som avgör många gånger om det kommer kunna bli frosthalka eller om det blir mildning av 

en isbeläggning på vägen. 

 

Intervju med Tomas Stomberg, Karlstadslaken  

Ingår som ansvarig i driften av sopsaltning i Karlstad. Har utvecklat halkbekämpningsvätskan. 

Karlstad hade en del problem i början när de drog igång denna halkbekämpningsmetod, VTI 

gjorde en forskningsrappport av våra första resultat. Tomas funderade mycket på vad som var 

fel, om man använde fel utrustning, använde utrustningen på ett felaktigt sätt men där gjorde 

man bedömningen att så var inte fallet. Istället tittade man på om det gick att justera själva 

vätskan så att den kunde ge lite mer styrka åt halkbekämpningen. Detta var början till vad som 

idag kallas ”Karlstadslaken”. På frågan om Tomas har någon utbildning i kemi som grund till 

framtagningen av karlstadslaken så svarar han – Jag är självlärd! Men jag kan ganska mycket. 

Det som är viktigt är om man lägger torrsalt eller om man lägger vätska, det är ju såhär att 

natriumklorid, om man lägger 10 gram torrsalt och så lägger man 10 gram vätska istället (23% 

mättad lösning) så motsvarar det 1,4 gram torrsalt men lite tillsats då 20% av mättad 

kalciumkloridlösnking, klaciumkloriden innehåller ju dubbla kloridjoner å då får man ju 

naturligvis en annan efekt så istället för att halkbekämpa två gånger per 24 timmar så gick det 

att komma ner till en gång per 24 timmar. Så gick vi från 2,8 gram per kvadrat och dygn ner till 

1,6 gram per kvardrat och dygn. 

Starten av sopsaltning i karlstad gick 2013, Karlstadslaken kom till 2015. Karlstad har 

egentligen inte samarbetat med någon kommun för att utveckla sin sopsaltning utan det är 

snarare tvärtom att fler kommuner har börjat använda sig av karlstadslaken då man har sett att 

den ger ett bättre resultat. 

Under de här första åren som sopsaltning har funnits så har det tyvärr aldrig kommit fram några 

driftinstruktioner, inga saltmallar, ingen har egentligen vågat sticka ut hakan och säga ”såhär 

sopsaltar man”, därför har vi här i karlstad fått i uppdrag, vi (jag, Anna Niska och vår 

cykelsamordnare) har fått pengar från Vinnova för att göra driftinstruktioner och saltmall för 

sopsaltning på cykel- och gångbanor som ska vara generella för hela Sverige. Detta sätter igång 

nu i december och vi ska alltså ta fram rekommendationer för vinkel på borsten, vilken slags 

borste, hastighet, oljeflöde, tryck, hur man ska jobba mot daggpunkten osv osv. För att göra 

hela historien kort så kan man säga att för de som startar med sopsaltning, de som aldrig har 

gjort det här förut, de ska få en manual där det mesta står och med hjälp av den så ska de redan 

första ssäsoingen ska de få en relativt hög lägstanivå på det utförda arbetet. 
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Startkriteroit fäör sopsaltning i Karlstad är att det ligger en centimeter med snö, det är egentligen 

inte temperaturen som är det viktiga utan det är daggpunkten som styr. Har du en torr cykelbana 

och en daggpunkt som är kallare än vägtemperaturen då har du en upptorkning, det spelar ingen 

roll hur kallt det är, det kommer aldrig bli halka, har du däremot en daggpunkt som är varmare 

än vägtemperaturen då kommer du få en utfällning och då kanske du går ut å lägger en 

sopsaltning i förebyggande syfte så det aldrig uppstår någon halka.  

I dagsläget sopsaltar Kalrstad ca 35-40 kilometer.  

Det finns skillnader i höjdled utav de gång- och cykelbanor som sopsaltas men exakt vad det är 

i meter är svårt att säga, dock har ju även vi här i karlstad olika områden på olika höjder där vi 

sopsaltar som kan upplevas som olika klimatzoner, det behöver dock inte vara höjderna som 

ställer till det utan det kan vara lågområden där kylan ligger stilla så kallade köldhål, det hänger 

helt på vad det är för väder.  

Antal höjdmeter i skillnad på högsta och lägsta ställe som sopsaltas = återkoppla med Karlstads 

cykelsamordnare.  

Problematiken för sopsaltning som kommer av fenomenet olika klimatzoner, om du har olika 

ställen med olika väder så blir ju naturligtvis att ju mindre effekt du har i antal grader på den 

vätskan eller medlet du använder för att halbekämpa desto känsligare blir det, därför får ju vi 

till det lite lättare eftersom vi har en lake som klarar ända ner till minus 15 grader så vi får ju 

inte samma mängd med återfrysningar på samma sätt. 

Sopsaltningen i Karlstad sker i egen regi, men visst, har man bara utringningen själv så kan 

man leja ut själva arbetet men av anledningarna till att vi har valt att köra helt själva är att om 

man lägger ut det på entreprenad så minskar möjligheterna att kunna styra och ställa över det 

själva. Entreprenörer gör det för att tjäna pengar då de åker ut i tid och otid medan vi vill göra 

det för att uppnå bästa resultat. Så den prioriterade sopsaltningen kör vi i egen regi, egen 

personal och egen utrustning. Vi ringer även ut vår personal själva också. Vi har delat upp 

sopsaltningssträckorna i tre olika distrikt så vi använder oss av tre sopsaltningsmaskiner. Vi har 

en traditionell så kallad (…)sopsaltningsmaskin som är som en kombikärra med vilken man 

kan lägga olika sorters lake, torrsalt, befuktat salt mm. Idag använder vi oss även av en prototyp 

som änger i trepunktsfästet bak på traktorn och sopaggregatet fram på traktorn. Den är styrd via 

gps och kan bara lägga vätska. Den är väldigt lättanvänd eftersom den mer eller mindre sköter 

saltlakespridningen själv så chauffören ehöver inte hålla på och backa och krångla.  

Idag tittar vi även på en utveckling av sopningen och hör man sig för hos andra kommuner så 

förstår man att olika kommuner har prövat sig fram på sina sätt, om till exempel borsten ska 

sitta tätt eller glest, hur långa de ska vara, hur snabbt borsten ska rotera, vilka som släpper ifrån 

sig minst microplaster med mera.  

Antal cykelpendlare = återkoppla med Karlstads cykelsamordnare 

Responsen från de som använder den kan jag dock svara på, den har varit enorm, jag vågar 

påstå att om man börjar med sopsaltning i sin kommun så kommer man inte våga sluta eftersom 

man har skämt bort medborgarna med sommarväglag på vintern. Här i karlstad har vi även haft 

kontakt med karlstads cykelråd och de säger att de upplever att rostangreppen på cyklar har 

minskat i omfånf och mängd nu efter att karlstadslaken har börjat användas jämfört med när vi 

körde med traditionell vanlig saltlake. Det spelar ingen roll om kloridjonerna kommer ifrån 

natriumklorid, kalciumklorid eller magnesiumklorid, de är lika dåöiga allihopa i 
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rostsammanhang. Lägger vi då i genomsnitt 2,8 gram kloridjoner per kvadrat och dygn jämfört 

med karlstadslaken nu där vi lägger kanske 1,6 gram kloridjoner per kvadrat och dygn så blir 

ju det naturligvis mindre förutsättningar för att korrosion ska uppstå. Så enkelt är det! Även om 

vi lägger ut en starkare vätska när vi väl sopsaltar så minskar risken för återfrysningfar så pass 

att vi klarar oss med en körnin per dygn.  

Vi gjorde ett försök där vi såg att vissa kloridjoner fastnade i håligheterna i asfalten så det räckte 

i princip att bara sopa andra varvet för att återaktivera de joner som redan fanns i asfalten men 

vi insåg senare att det är dumt att leka med elden för risken fanns att det påträffade mängden 

kvarvarande kloridjoner i asfalten inte skulle räcka som halkbekäpning under andra varvet så 

vi bestämde att (eftersom det redan är så pass låg mängd som sprids ut vid sopsaltning) så 

slänger vi ut en ny sats lake varje gång vi åker ut. Det går åt en viss mängd energi för att ta hål 

på is men för att sen underhålla och hålla halkan borta så har vi kommit fram till att det räcker 

med ungefär en tredjedel energi för att hålla balansen och se till att man inte får återfrysning. 

Teoretiskt sett kan man säga att läger man 15 gram för att man har fått en återfrysning så vet 

man att det finns risk för återfrysning inom en sex till sju timmar men då räcker det med att 

lägga ut ca sex till sju gram för att klara ett dygn till.  

 

Att enbart använda sig av sopning och därmed unvika saltet är rent utav en omöjlighet för att 

går temperaturen under noll så får man en återfrysning och varje utryckning vi gör idag kostar 

näsatn 50.000 kr, de funkjar inte utan då lägger man lite salt så man vet att man är på säkra 

sidan. Det är så oerhört lite salt vi lägger ut. 10 gram torrsalt kontra 10 gram lake, för att tillverka 

10 gram lake går det åt 1,4 gram salt. Det är så lite salt så lägger man inte ut något salt så blir 

arbetet så pass mycket större. Saltet har alltså en oerhört stor och viktig roll i 

halkbekämpningen. 

  

 


