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Förslag till beslut
1. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till fortsatt arbete med
sopsaltning av gång- och cykelvägar godkänns.
Ärendebeskrivning
År 2016 beslutade tekniska nämnden om genomförande av ett treårigt test
med sopsaltning av 24 km gång- och cykelväg i Västerås. Testet är nu
avslutat och i bifogade rapport finns en sammanställning av metod, effekter,
ekonomi och vad västeråsarna har tyckt om sopsaltningen. Till rapporten hör
en teknisk bilaga. Sammantaget bedömer förvaltningen att försöket varit
lyckat, åtta av tio västeråsare som tillfrågats anser att sopsaltningen bör
permanentas, men det finns också nackdelar med metoden som ökat slitage
på cyklar.
Utifrån den genomförda utvärderingen av försöksperioden föreslår
förvaltningen fortsatt sopsaltning av de 24 km gång- och cykelväg som
hittills sopsaltats. Nuvarande upplägg, som beskrivs i rapporten, föreslås
köras en säsong till medan förvaltningen förbereder för en upphandling inför
vintersäsongen 2020/21. Eventuella förändringar i upplägg och omfattning
av sopsaltningen kan därmed utredas ytterligare och tas med i kommande
upphandling. Förvaltningens bedömning är att den årliga kostnaden för
sopsaltning kommer att sänkas i samband med upphandling.

Hans Näslund

Linnea Viklund

Direktör
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Treårigt test med sopsaltning
Uppföljning av tre vintersäsonger med sopsaltning i Västerås

Bild. Sopsaltad gång- och cykelbana. Vintersäsongen 2016/2017 är den första i det treåriga försöket med
sopsaltning på 24 kilometer gång- och cykelbana i Västerås. Sopsaltstråken består av tre slingor som alla utgår
från Centrum – en mot de västra stadsdelarna, en mot de norra och en mot de östra. Foto: Ingela Lindestad.
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Sammanfattning
2016 beslutade tekniska nämnden att initiera ett treårigt test med sopsaltning av gång‐
och cykelbanor. Tre slingor valdes ut längs med stadens huvudcykelstråk, en på öster, en
på centrum och en på väster. Dessa tre slingor utgör en total sträcka på ca 24 km gång‐
och cykelväg. Sopsaltningen ger gående och cyklister bra framkomlighet och hög komfort.
Målet med försöket var att öka antalet fotgängare och cyklister under vinterhalvåret och
även minska antalet skadade fotgängare och cyklister i olyckor som sker på grund av
halka.
Teknik‐ och fastighetsförvaltningen har genomfört en utvärdering av det genomförda
försöket. Bedömningen är att sopsaltningen huvudsakligen fungerat bra. Entreprenören
har testat många olika metoder för de olika typerna av vinterväder, såväl salt i flingform,
befuktat salt och saltlake har använts. Allmänheten har varit mestadels positiv till
sopsaltåtgärderna. Nackdelen är att den är kostsam. Det finns utvecklingspotential i bl.a.
beställning och styrning av pådrag för att få metoden så kostnadseffektiv som möjligt vid
en eventuell permanentning av försöket.
Det går inte att dra några slutsatser kring hur mängden gång‐ och cykelolyckor har
påverkats av försöket med sopsaltning, det statistiska underlaget är för litet. Eftersom
antalet fotgängare och cyklister inte räknats under åren innan försöket inleddes, går det
inte heller att säga hur mängden gång‐ och cykeltrafik förändrats i och med införandet av
sopsaltning. En positiv effekt av försöket är dock att förvaltningen nu etablerat en
mätmetod som kommer att kunna användas framgent. Markproverna som tagits innan
försöket samt efter varje säsong visar inga förhöjda halter av salt i marken men det är
viktigt att fortsätta ta markprover om försöket permanentas, för att följa eventuell
anrikning av salt på längre sikt.
En uppföljande enkätundersökning visar att 80 % av trafikanterna önskar att
sopsaltningen ska fortsätta. Dryga 40 % uppger också att de upplever någon form av
nackdel med sopsaltningen. Det rör sig ofta om att cykeln rostar och tar skada av saltet
eller att man upplever en falsk trygghet när det gäller ishalka.

1. Beslut om sopsaltning
Tekniska nämnden har tagit flera beslut som har lett fram till det treåriga försöket med
sopsaltning:
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2016‐05‐17 beslutade nämnden att tekniska kontoret skulle förbereda och genomföra
ett test med sopsaltning på tre utvalda slingor under tre vintersäsonger.
2016‐08‐23 fastställde nämnden det VBU (verksamhetens beslutsunderlag) som tagits
fram för försöket.
2016‐11‐15 godkände nämnden den uppskattade kostnaden och beslutade att det
treåriga försöket med sopsaltning skulle inledas.

Utifrån de av nämnden fattade besluten så har teknik‐ och fastighetsförvaltningen haft i
uppdrag att förbereda och genomföra ett test med sopsaltning på tre utvalda slingor
under tre vintersäsonger. Upplägget för testet ska vara så att kostnaden inryms i den
ordinarie vinterväghållningsbudgeten givet en normalvinter. Inför försöket uppskattades
kostnaden för sopsaltning bli cirka 2,3 mnkr per vinter.
Syftet med försöket är att få en fungerande vinterväghållning på de utvalda slingorna där
standardnivån höjs så att friktion och framkomlighet är hög under de tider då flest
fotgängare och cyklister är i rörelse.
Den ökade standardnivån syftar i sin tur till att:
 Öka antalet fotgängare och cyklister under vinterhalvåret.
 Minska antalet skadade fotgängare och cyklister i olyckor som sker på grund av halka.

2. Bakgrund
Många städer gör nu satsningar för att andelen resor som sker till fots och med cykel ska
öka, så även Västerås. I stadens Trafikplan 2026, strategi 6 ”enkelt att gå och cykla”,
klargörs det bland annat att:



Vintercykling uppmuntras genom att huvudcykelstråken hålls snöfria. Hela gång‐ och
cykelvägnätet ges hög prioritet vid snöröjning och halkbekämpning.
Drift och underhåll organiseras så att gående och cyklister känner sig gynnade året
runt.

Det finns en potential att få fler att gå och cykla under vinterhalvåret. Därför är det viktigt
med en bra vinterväghållning och för trafikanternas säkerhet är det viktigt att säkerställa
en tillfredställande friktion på gång‐ och cykelbanorna.
Trafikverkets nationella statistik visar att personskador till följd av halkolyckor för gående
och cyklister är ett omfattande samhällsproblem. Ett STRADA1‐utdrag på rapporterade
1

Swedish Traffic Accident Data Acquisition är ett informationssystem för data om skador och
olyckor inom hela vägtransportsystemet.

3

VÄSTERÅS STAD

Sopsaltning
2019‐08‐12

cykelolyckor i Västerås tätort under en vintersäsong (oktober 2014 och april 2015) visar
totalt 87 rapporterade cykelolyckor varav 38 av dessa är rapporterade att orsaken till
olyckan var på grund av bristande drift‐ och underhåll såsom ishalka, grus och hala löv.
En alternativ vinterväghållningsmetod som har växt kraftigt de senaste åren är så kallad
sopsaltning vilket innebär att en sopvals röjer bort snön och halkan bekämpas med
saltlösning eller befuktat salt. Många städer i Sverige har sedan flera år tillbaka använt sig
av metoden med goda resultat som t.ex. färre gång‐ och cykelolyckor och ett ökat
vintercyklande. Fördelarna med sopsaltning är många och väldigt betydelsefulla.
Förvaltningen har bedömt att fördelarna väger tyngre än de nackdelar som finns. Den
största fördelen med sopsaltning är färre cykelolyckor och den största nackdelen är den
ökade kostnaden, samtidigt som den samhällskostnad som finns idag på grund av vård
kommer att minska.

3. Slingor med sopsaltning
Västerås stad ansvarar för ca 380 km gång‐ och cykelbana på allmän platsmark. Av dessa
utgör ca 54 km stadens huvudcykelstråk. Försöket innefattar tre slingor som sammanlagt
utgör ca 24 km gång‐ och cykelbana. Slingorna har valts utifrån att de täcker upp tre
riktningar in mot stadens citykärna samt även stämmer överens med de geografiska
driftområden som staden har för beställning av drift och underhåll.

3.1. Västra stråket
Via Köpingsvägen, Järnbruksgatan, Smältverksgatan, genom Bäckby centrum,
Puddelugnsgatan, Fredriksbergsgatan, Råbyleden.

Figur 1 – Västra sopsaltstråket (röda linjerna visar markvärme)
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3.2. Centrumstråket
Via Kristiansborgsallén, Bergslagsvägen, gång‐ och cykelväg längs Norrleden, Vasagatan
fram till Norra Ringvägen.

Figur 2 – Centrala sopsaltstråket

3.3. Östra stråket
Via Stockholmsvägen, Österleden, Tråddragargatan, Malmabergsgatan, Pilgatan, Östra
Ringvägen fram till Kristiansborgsallén.

Figur 3 – Östra sopsaltstråket
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4. Metod och genomförande
4.1. Beställarens styrning
I den konventionella vinterväghållningen har beställaren utkallningsansvar, och beslutar
om att inleda olika typer av vinterväghållningspådrag. För sopsaltningsuppdraget innebär
Västerås stads beställning att det ska finnas halkfria och sandfria gång‐ och cykelvägar
längs de utsedda stråken. Till skillnad från övrig vinterväghållning är det alltså
entreprenören som bestämmer upplägg för att uppdraget ska klaras. Detta innebär att
det finns en risk att upplägget blir kostnadsdrivande då entreprenören får ersättning för
varje utfört pådrag. Eftersom både staden som beställare och entreprenören saknade
erfarenhet av metoden så var detta ändå det upplägg som bedömdes bäst av båda parter.
När sopsaltningen av någon anledning inte fungerar, som t.ex. att det är för kallt för att
saltlaken ska fungera eller att utrustningen är trasig, så har entreprenören ansvar för att
tillfälligt använda traditionell metod med plogning och sandning.

4.2. Entreprenörens upplägg
Entreprenören har anpassat sina insatser efter när det är som flest cyklister i rörelse på
gång‐ och cykelvägarna. Entreprenören är ute och tittar på ytorna 6‐8 gånger per dygn.
Anledningen till detta är för att kunna följa eventuella väderförändringar som kan ske
snabbt under vintern. Ett exempel på detta var att det under 48 timmar blev en
temperaturskillnad på 21 grader.
Under vardagar körs i normalfallet samtliga sopsaltslingor 2 gånger/dygn och dessa
körningar dras igång på kvällen vid 23:45 och åtgärden tar ca 6 timmar. Detta leder till att
vägarna är snö och halkfria till morgonrusningen. Omgång 2 kör igång vid 10:30 på dagen
för att få det bra till eftermiddagsrusningen.
Under helger startar åtgärderna vid senare tidpunkter och utförs endast 1 gång/dygn.
Denna bedömning gjordes då man antog att det inte var lika många cyklister i rörelse
under helger som det är under vardagarna. Tiden som entreprenören åker ut är kl. 00:30.
För att få full bredd på de sopsaltade gång‐ och cykelvägar behöver dessa ytor sopas med
dubbla drag. Det är viktigt att sopvalsen sopar grus och smuts åt det håll som
beläggningen lutar åt och att nästa drag sopas åt samma håll som första draget. Detta är
för att de måste sopa åt samma riktning för att kunna uppnå en så ren och upptorkad yta
som möjligt. Entreprenören skriver en ”dagbok” för varje pådrag där datum, typ och
mängd av salt dokumenteras. Detta levereras vecka för vecka till beställaren.
För att ha resurser till att köra sopsaltsstråken använder entreprenören två olika ekipage.
Dessa finns beskrivna i den tekniska bilagan i avsnittet Utrustning.
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4.3. Antal genomförda pådrag
Under den första vintersäsongen, från december 2016 till mars 2017, genomfördes det
totalt 148 pådrag. Under november 2017 till mars 2018 utfördes 243 pådrag vilket är
betydligt fler åtgärder än året innan. Orsakerna bedöms vara dels att det var en vinter
med mycket nederbörd, dels att vi kört över en längre tidsperiod. Tredje och sista
säsongen november 2018 till mars 2019 utfördes 164 åtgärder på sopsaltstråket. Totalt
har vi vidtagit 555 åtgärder på sopsaltstråket under tre säsonger. Slår man ut det som ett
genomsnitt blir det 185 gånger per säsong.

Antalet åtgärder
300
243

200
100

Åtgärder

164

148

0
Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

5. Bedömd kvalitet
5.1. Vinterberedskapsgruppens bedömning av kvaliteten på de sopsaltade
gång och cykelvägarna
Vinterberedskapsgruppen på teknik‐ och fastighetsförvaltningen är den grupp av
driftingenjörer som svarar för beredskap och utkallningar av vinterväghållningspådrag.
Gruppens bedömning av sopsaltförsöket är att det har fungerat i stort sett problemfritt.
Det har dock varit några kraftiga snöfall som har lett till att sopsaltningen inte har
fungerat som det var tänkt.
Vi har kört ned till ‐11oC i luften. Ingen tillgång till yttemperatur finns för sopsaltslingorna,
vilket . För att komma ner i lägre temperatur kanske Karlstadlaken kan göra att man kan
köra vid ännu kallare väderlek. Är det klart väder blir det kallare på ytan och det fryser på
snabbare. Vi har blivit lite modigare och fått mer kunskap, men det finns fortfarande
mycket kvar att lära om sopsaltning.
Kanske kan man bli ännu modigare och hoppas att det inte ska frysa på och få
upptorkning. Samtidigt vill vi undvika att få klagomål om halka och personskador på grund
av halkan. Råbyleden skulle man kunna laborera med då den ligger nära depån där
7
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maskinerna utgår ifrån. Vid klart och kallt väder blir det problem på samtliga tre slingor
och det tar tid att åtgärda.
Maskinen som drar sopsaltningsutrustningen skulle kunna ersättas av en midjestyrd
maskin, vilket skulle medföra en betydligt smidigare och enklare framkomlighet.

5.2. Bedömning av skillnaden mellan sträckor med sopsaltning och
traditionell vinterväghållning
De gång‐ och cykelvägar som ingår i sopsaltstråken har varit asfaltsrena under stora delar
av vintersäsongen, medan de resterande gång‐ och cykelvägarna som inte ingår har haft
ett snö‐ och istäcke kvar på beläggningen samt sand. Sanden i sig förebygger halka men
orsakar också fallolyckor för gångare och cyklister. De sopsaltade sträckorna har även gett
en signal om att gång‐ och cykelnätet är högt prioriterat. Trots att långedraget är den
högst prioriterade vinterväghållningsinsatsen så är det i realiteten de stora lederna som
har haft högst framkomlighet och komfort eftersom saltet ger rena körbanor samtidigt
som det ofta finns kvar ett is‐ eller snötäcke på långedragets gång‐ och cykelbanor. I och
med sopsaltningen så har samma standard uppnåtts på gång‐ och cykelbanorna som på
de stora ledernas körytor.

6. Effekter av sopsaltförsöket
6.1. Trafiksäkerhet
Målsättningarna för sopsaltförsöket var:
 Antalet fotgängare som skadas i halkolyckor längs testslingorna ska minska under
testperioden.
 Antalet cyklister som skadas i halkolyckor längs testslingorna ska minska under
testperioden.
Vad gäller trafiksäkerhet så är det många faktorer som bidrar till att en olycka ska inträffa,
det handlar om trafikantbeteende, väg‐ och väderförhållanden men även slumpen har en
roll. Likväl har det varit viktigt att ha ett mål om minskat antal skadade fotgängare och
cyklister då syftet med metoden är att få ett halkfritt underlag med bra friktion.
Olycksstatistiken är hämtad ur olycksdatabasen STRADA. Det totala antalet olyckor
varierade mellan 15 och 16 olyckor under de tre åren som föregick försöket. Under de tre
försöksåren är antalet olyckor mellan 8 och 17 stycken. I den tekniska bilagan finns
detaljerad olycksstatistik, tabellen nedan visar en sammanfattning av antalet olyckor med
personskada.
8
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Säsong
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Antal skadade
fotgängare
3
10
6
6
13
9

Antal skadade
cyklister
12
5
10
2
4
4

Olycksstatistiken visar endast ett fåtal olyckor som kan härledas till vinterväghållning.
Samtidigt kan mörkertalet av halkrelaterade olyckor bland fotgängare och cyklister vara
stort eftersom det är enbart de som har skadat sig så pass mycket att de behöver uppsöka
sjukhus som blir registrerade i STRADA.
Mängden registrerade olyckor är hur som helst så pass liten att en djupare analys av
eventuell korrelation mellan halkolyckor, väderförhållanden, antalet åtgärder på
sopsaltstråken och förändringar i fotgängar‐ och cykelflöden inte går att genomföra.
Utvärderingen kan alltså inte ge något entydligt svar på huruvida målsättningarna om
minskat antal trafikskadade under sopsaltförsöket har uppnåtts.
För cykelolyckor har det genomförts en nationell studie i regi av Trafikverket för att
undersöka orsaken till olyckor där cyklister skadats allvarligt. När samtliga olyckor som
inträffat i riket tas med i analysen kan man på ett bättre sätt bryta ner materialet och
analysera orsaker. Bilden nedan visar att åtta av tio cykelolyckor där cyklister skadas
allvarligt är singelolyckor. Av singelolyckorna orsakas 44 % av bristande drift och
underhåll, och av de olyckor som beror på bristande drift och underhåll beror nästan två
av tre olyckor på faktorer som har med vintern att göra; is, snö eller rullgrus.
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Utifrån den nationella sammanställningen är förvaltningens bedömning att sopsaltning,
liksom andra drift‐ och underhållsåtgärder som riktar in sig på cykelvägnätet, bör kunna
minska olycksrisken för cyklister.

6.2. Cyklist‐ och fotgängarflöden
Målsättningarna för sopsaltförsöket var:
 Antal fotgängare längs testslingorna ska öka under sopsaltningsperioden.
 Antal cyklister längs testslingorna ska öka under sopsaltningsperioden.
Det är angeläget att få fler att gå och cykla under vinterperioden. Sopsaltning bedömdes
vid försökets start vara ett sätt att göra det mer attraktivt att välja att gå och cykla även
vintertid. Tyvärr fanns inga föremätningar avseende antal fotgängare och cyklister på de
aktuella sträckorna. Mätningar har enbart skett under de tre åren som testperioden varat.
För att mäta cykel‐ och fotgängarflöden under vintersäsongen har 11 mätpunkter
placerats ut längs med sopsaltstråken. Flödesmätningar gjordes under två etapper under
varje vinter, varje etapp omfattade ca två veckor. Första etappen inträffade i
månadsskiftet januari‐februari och andra etappen i mars varje vinter. En detaljerad
redogörelse av mätningarna med platser, tidsperioder och flöden finns i den tekniska
bilagan under rubriken ”Trafikmätningar”. Tabellen visar en sammanställning.
Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 1

Etapp 2

Gång

3115

3471

3464

3891

3252

3002

Cykel

2592

3667

2274

2548

1776

2609
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Flödena av gående och cyklister har legat relativt jämnt under de tre försöksåren. Under
tredje säsongens första etapp (månadsskiftet januari‐februari 2019) syns en tydlig
nedgång av antalet cyklister. Detta sammanfaller med det svåra väderläget med kraftigt
snöfall följt av regn och därefter snabb tillfrysning, vilket skapade framkomlighetsproblem
på samtliga vägar och även på sopsaltstråken. De mätetapper som bjudit på mestadels
plusgrader och vackert väder tenderar att ha högre flöden, det gäller t ex första säsongens
etapp 2, då temperaturen låg mellan 1 och 11 plusgrader.
Eftersom det saknas föremätningar går det inte att avgöra om försöket har lett till
måluppfyllelse eller ej. En positiv effekt av sopsaltförsöket är emellertid att det nu finns
en etablerad mätmetod och en påbörjad mätserie som kommer att ligga till grund för
framtida uppföljning av gång‐ och cykelflöden.

6.3. Miljöeffekter
Då sopsaltning inte har genomförts tidigare i Västerås, togs markprover på de utvalda
slingorna innan första säsongen startade. Därefter har markprover tagits varje år för att
följa eventuella förändringar i marken. Alcontrol Laboratories är företaget som har
analyserat proverna.
Proverna har tagits varje år i september månad. Provresultaten från 2016 och 2017 är
sinsemellan ganska lika och visar inte på högre halter av salt i marken på grund av
sopsaltningen. På önskemål av miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen utökades
kontrollprogrammet till 2018 med parametrarna natrium, kalcium och klorid. Tidpunkten
för markproverna ändrades också till april månad, dvs direkt efter avslutad vintersäsong,
för att utesluta att urlakning av salt sker under sommaren. Resultaten för år 2018 gav inga
entydiga svar, halterna av natrium och klorid var högre innan saltsäsong för proverna från
Råby men tvärtom för proverna från Stockholmsvägen.
Vid en eventuell fortsättning av sopsaltning är rekommendationen att markprover tas
regelbundet för att följa hur saltet eventuellt påverkar marken på längre sikt. Det är
viktigt att beakta att merparten av sopsaltstråkens slingor ligger i anslutning till ”stora
leder”, dvs det bilvägnät som saltas vintertid. Det är alltså miljöer där salt lagts ut i många
år redan innan sopsaltförsöket.
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7. Lansering och information
7.1. Lansering
En budskapsplattform togs fram i samband med nämndens beslut om att genomföra
försöket med sopsaltning. Ett inlägg skrevs på stadens Facebooksida dagen efter
nämndens beslut i maj 2016. Inlägget nådde 4 003 personer, fick 42 gillanden och 8
kommentarer. Sammanlagt gjordes tio inslag och artiklar i Västmanlands Läns Tidning och
Sveriges radio Västmanland före starten.
Västerås stad gjorde ett pressmeddelande och bjöd in till en pressträff för visning av
maskinen vid starten den 7 december 2016. Maskinen visades upp under två tillfällen, i
centrum och utanför Mälardalens Högskola. SVT var på plats och gjorde ett inslag.
Informationen nådde ut på ett bra sätt, där både bakgrunden till sopsaltningen och dess
nytta förklardes tydligt. De publiceringar som gjordes var neutrala till positiva.

7.2. Löpande information
På Västerås stads hemsida finns statisk information om sopsaltningen. Då det kom in
mycket frågor och kommentarer om sopsaltning har informationsspridningen till
medborgarna efterhand förtydligats på hemsidan. Under vintersäsong har vid behov
inlägg skett om sopsaltningen i Vinterdagboken på hemsidan och Facebook.
Ett inlägg på stadens Facebook om Vintercykla till jobbet‐dagen den 10 februari 2017
nådde 3589 personer, fick 23 gillanden och 7 kommentarer.
I den offentliga gruppen ”Cykla i Västerås” skrevs under vintern en hel del inlägg om
sopsaltning. En intervju gjordes med vinteransvarig på Västerås stad, Sandra Johansson, i
Västmanlands Läns Tidning den 20 mars 2017 när första säsongen med sopsaltning
avslutats.
I huvudsak fick projektet med sopsaltning mycket gott mottagande i sociala medier.
Förväntningarna var stora före säsongen och det diskuterades bland annat om hur
saltlaken skulle påverka cyklar och hundar. I den tekniska bilagan finns ett avsnitt med
samlade kommentarer från Facebook kring sopsaltningen.
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8. Vad tycker västeråsarna om sopsaltningen
8.1. Inkomna synpunkter från fotgängare och cyklister
Under den första säsongen fick kommunen mestadels positiva synpunkter via
ärendehanteringssystem och direktkontakt med invånare. Det har dock även inkommit en
del negativa synpunkter. Till exempel från åretruntcyklister anses det att saltlösningen
sliter på deras cyklar. Dagens cyklar är inte tillverkade för att kunna hantera den korrosiva
miljö som då uppstår. Det har lett till att medborgare fått ökade servicekostnader för
cykeln. En annan negativ synpunkt är att en hundägare med flera hundar har kommit med
information om att hundarnas tassar har reagerat på saltet.
Under säsong två fortsatte den positiva responsen på sopsaltstråken. Enstaka cyklister
som varit väldigt nöjda efter säsong ett hörde av sig och meddelade att de nu efter lite
mer tid upptäckt att cykelkedjor rostar sönder. Även stödet på cyklar rostar och övriga
delar på cyklarna har kraftiga rostangrepp. Någon menade att ”vitsen med sopsaltning
försvinner när det gör att cykeln går sönder”. Någon annan kom med synpunkten att de
hellre tar en punktering än en trasig cykel. Rådet som förvaltningen kan ge till cyklister
med rostproblem är att tvätta cykeln regelbundet. Det kan dock vara problematiskt när
det är flera minusgrader ute. ”Som det ser ut nu får man ställa cykeln hemma och då kan
ni ju lika gärna spara pengarna och strunta i sopsaltningen”, menar en missnöjd invånare.
En annan representativ invånare menar att ”sopsaltningen gör plogningen helt
inkonsekvent. Där det sopsaltas är det sommarväglag men på anslutande cykelbanor är
det vinterväglag. En välplogad cykelbana där man skrapar av hårt blir det riktigt bra att
cykla på. Bättre att ha allt bra plogat istället för sopsaltning på vissa delar. Man behöver
ändå ha dubbdäck när man cyklar på sträckor utanför sopsaltstråket. Det är ett galet
slitage på cykeln. Har haft en kedja som gick av på grund av rost och då fick jag gå hem
istället för att cykla. Snart kostar cykeln mer i underhåll än bilen”.
De vattnade cykelbanorna blir helt svarta vilket innebär att det inte syns om det blir ”svart
halka”, vilket är vanligt när temperaturen växlar under dagen. Det är svårt att läsa av
marken eftersom den ser blöt och svart ut vare sig det är halt eller inte. På en plogad och
sandad cykelbana syns det tydligt när det är halt, menar en invånare.
Det har kommit in många önskemål kring att utöka sopsaltsstråken. Saltets påverkan på
miljön är också en fråga som ofta dyker upp i dialogen med västeråsarna. Det har
inkommit ärenden angående buller i samband med att denna åtgärd utförs så ofta på t.ex.
gc‐vägen intill Älggatan. Det blinkar och låter när borsten sopar beläggningen för att
aktivera saltet.
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8.2. Cykelrådets synpunkter
Under två mandatperioder hade Västerås stad ett cykelråd som arbetade med att
förbättra dialogen mellan Västerås stad, västeråsarna, intresseorganisationer och
cykelbranschen. I rådet ingick politiker, tjänstemän, västeråsare och representanter från
föreningslivet och näringslivet. Under ett möte hölls en dialog där medlemmarna i
cykelrådet fick komma med synpunkter kring sopsaltningen.
Den första säsongen fick ett positivt betyg av cykelrådet. Det som fungerade bra var att
gång och cykelvägarna blev rena och fina och att mängden grus minskade, vilket ökade
trygghetskänslan bland cyklisterna. Det som upplevedes som mindre bra var att problem
uppstod vid snabba temperaturändringar, istäcken på många av anslutningsvägarna till
stråken och att sopsaltningen inte gjordes på fler gång och cykelvägar. Det önskemål som
cykelrådet hade var att utöka sopsaltstråken med gång och cykelvägar som till exempel
Björnövägen och att förlänga Malmabergsgatan mot Finnslätten.

8.3. Enkätundersökning
Under säsong 3 genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på vad invånarna
tycker om sopsaltningen. För att inte enbart fånga upp de som hör av sig via stadens
kanaler (hemsida, facebook etc.) stod några av stadens tjänstemän längs sopsaltsstråken
och frågade de personer som faktiskt rör sig där. Detta utfördes kl 07:00 – 10:00 den 13/2
– 2019. Personal från staden fanns på plats på tre olika ställen, ett vid varje sopsaltsstråk.
Vid tillfället var det plus 4 till plus 6 grader, molnigt och soligt.
Enkäten låg även ute på stadens hemsida. Det fanns möjligheter att svara på enkäten från
och med den 12 februari till och med den 28 februari. De som inte hann svara på enkäten
på plats fick med sig ett visitkort med en länk och QR‐kod till enkäten.
Responsen som stadens tjänstemän fick på plats från de som svarade på enkäten var
övervägande positivt. Totalt svarade 436 personer på enkäten. Fördelningen mellan män
och kvinnor som svarade var jämn. Den största svarande åldersgruppen, drygt 43 %, var
35‐50 år. Av de som svarade ville drygt 80 % att Västerås stad ska fortsätta med
sopsaltningen och 83,5 % tycker att det är bra att Västerås stad sopsaltar. Dryga 40 %
uppger att de upplever någon form av nackdel med sopsaltningen. Det rör sig ofta om att
cykeln rostar och tar skada av saltet eller att man upplever en falsk trygghet. Mer än
hälften av de svarande, 53 %, uppger att de använder stråket mer nu när det sopsaltas i
jämförelse med tidigare. Många uppger att de ändrat sin resväg p.g.a. sopsaltningen,
nämligen 43 %. Vissa tar en omväg för att kunna cykla på de sopsaltade vägarna medan
andra väljer alternativa vägar för att slippa sopsaltningen.
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9. Ekonomi
I förarbetet inför beslutet om sopsaltning uppskattades att kostnaden skulle ligga på ca
2,3 mnkr/vintersäsong givet en ”normalvinter” sett utifrån de senaste årens utfall.
Enligt avtal med entreprenören betalar kommunen utifrån tre prisindelningar där
entreprenören får en fast ersättning för de första 80 pådragen och därefter en ersättning
per pådrag. För att sopsalta de första 0‐80 gångerna ligger den fasta ersättningen på 1 875
000 kronor per vintersäsong. För utförd åtgärd därefter, pådrag 81‐120, tillkommer en
kostnad på 10 800 kr/pådrag. För utförd åtgärd från pådrag 121 och mer, kostar det 8 800
kr/pådrag.

9.1. Utfall kostnad
Som tidigare har nämnts utfördes det totalt 148 stycken pådrag under vintersäsongen
2016/2017. Detta resulterade i att sopsaltkostnaden för utförda pådrag uppgick till 2,56
mnkr för den första säsongen. Denna säsong startades inte förrän i december 2016 så det
var den kortaste säsongen. Dessutom fanns kostnader på 240 000 kronor kopplade till att
anpassa infrastrukturen längs sopsaltstråken inför försökets start. Kostnaden för
infrastrukturåtgärder var huvudsakligen utifrån behov som hade behövts tillgodoses
oavsett sopsaltningsförsöket.
Kostnaden för säsong två landade på 3,5 mnkr för sammanlagt 243 pådrag. Det är en
högre kostnad än för första säsongen, beroende på att säsongen var längre och
vintervädret besvärligare. Kostaden för sista säsongen blev ca 2,8 mnkr för 164 pådrag.
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Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

9.2. Analys av kostnader
Eftersom sopsaltningen är en ny metod för Västerås stad gavs entreprenören fria händer
för hur bästa resultat skulle uppnås. Det innebär att de fick bestämma när och hur många
åtgärder som skulle utföras. Entreprenören fick prova sig fram med både maskiner och
metoder för att nå bästa resultat, vilket har lett till att det har genomförts många
insatstillfällen under försöket.
Avtalet skulle kunna regleras genom att handla upp en fast kostnad per dygn oberoende
av antalet utförda åtgärder. En mild vintervecka kan bli utan åtgärder medan en snörik
vecka genomförs det många åtgärder. Vinterberedskapsgruppen är de som kallar ut
övriga vinteråtgärder och det är något som skulle kunna undersökas om det även skulle gå
att ha samordnad utkallning för sopsaltning av gång‐ och cykelvägar.

9.3. Markvärmekostnader kontra sopsaltningskostnader
Markvärmen har stora fördelar. Markvärmen är alltid i funktion och skapar halkfria ytor
utan risk för ishinna, s k svarthalka, som kan leda till halkolyckor då trafikanten inte
uppfattar halkan. Ekonomiskt kostar markvärmen ungefär 129 kr per kvadratmeter.
Sopsaltningen kostar ungefär 40 kr per kvadratmeter. Det är alltså betydligt dyrare med
markvärme. Gc‐vägarnas bredd varierar något men snittet är 3,7 meters bredd. Med
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försökets 24 km långa sopsaltslinga motsvaras det av en asfaltyta om 88 800
kvadratmeter. Att markvärma hela sopsaltstråket till 3,7 meters bredd skulle kosta ca 11,5
miljoner kronor enbart i driftkostnader, och då tillkommer anläggningskostnader.

10.

Möjlig utökning av sopsaltstråken

Vid önskemål om att utöka sopsaltningens omfattning så är det möjligt. Slingor som kan
vara aktuella är gång‐ och cykelvägar på det östra stråket, genom att fortsätta längs med
Malmabergsgatan som övergår till Lugna gatan för att sedan följa Lundaleden och
Bergslagsvägen fram till Nordanbymotet, där det kopplas ihop med det centrala stråket.
Björnövägen är en annan sträcka som många har önskat att införa sopsaltning på.
Inga kostnadsberäkningar har gjorts för en eventuell ökning. Kostnaden beror
huvudsakligen av vilka startkriterier som väljs, hur lång sträcka som ska sopsaltas samt hur
maskinanvändning och påfyllning av saltlake kan hanteras. Både entreprenören och
förvaltningen bedömer att för att kunna täcka en eventuell utökning av stråken måste fler
maskiner införskaffas.

11.

Entreprenörens sammanfattande utvärdering

Västmanlands fastighetsskötsel har haft uppdraget att köra sopsaltstråken under de tre
försöksåren. Här är en kort sammanfattande utvärdering utifrån entreprenörens
perspektiv.

11.1. Första säsongen
Entreprenören har under vintern experimenterat med mängd (g/m2 saltlake) för att hitta
den optimala nivån beroende på väder. 15 g/m2 har fungerat bäst i normalfallen och lett
till den snabbaste upptorkningen av vägbanan. Innan nederbörd i form av snö har de lagt
torrsalt för att få snön att släppa snabbt vid plogning. Sopsaltningen fungerar som
effektivast på de sträckor som används mycket, detta tack vare att saltet blir återaktiverat
genom ”omrörning” av cykeldäck och skosulor. Det skiljer mycket beroende på underlag
och underbyggnad av olika gång och cykelvägar. Exempelvis blir återfrysningen snabbare
över broar där kylan kan komma både under‐ och ovanifrån. Entreprenörens förare har
under säsongen fått mycket positiv återkoppling från allmänheten när arbetet har utförts.
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11.2. Andra säsongen
De fåtal ärenden som inkommit som klagomål har varit kopplat till sand. Mycket beröm
har inkommit från de som har åkt tidigt till jobbet innan ruschen. Lättare att köra
barnvagnar och rullatorer är synpunkter som har inkommit under säsongen.
Saltlaken är känsligare att lägga ut men ger effekt direkt. Är det lite vatten kvar på
beläggningen blir det fort urlakat och ger ingen effekt. Det blir då istället is på ytan som
fortfarande ser svart ut men inte är halkfri. Flingor är bättre i en del väder då det ger en
högre koncentration. Det är viktigt att ploga full bredd så att plogvallarna smälter ner i
gräset intill. Ligger det kvar på asfalten får entreprenören göra fler insatser då det smälter
på dagarna och fryser ihop på nätterna där vattenavringen inte fungerar som den ska.

11.3. Tredje säsongen
Entreprenören har använt sig av samma maskiner som tidigare säsonger. Inför den tredje
säsongen har man byggt om saltblandningsstationerna, detta p.g.a. att entreprenören har
haft problem med pumparna till dessa saltblandningsstationer. Tre pumpar har gått
sönder och har därför behövt ersättas.
Vädret under den tredje säsongen har varit svårare i jämförelse med tidigare säsonger.
Entreprenören upplever att omslagen i vädret har varit mycket snabbare än tidigare år.
Om sopsaltningen ska permanentas vore det positivt att asfaltera om gammal asfalt och
dessutom vara noggrann med bomberingen och hyvla bort svålar för att säkerställa
vattenavrinning.
Det har pågått många grävarbeten som har påverkat sopsaltningen under säsongen. Det
har däremot funkat bra och smidigt att göra provisoriska omdragningar. Många cyklister
och fotgängare har även denna säsong gett positiv feedback ute på gc‐banorna.

12.
Teknik‐ och fastighetsförvaltningens
sammanfattande utvärdering
Resultatet av sopsaltningen har varit huvudsakligen bra och allmänheten har mestadels
varit positiv till sopsaltsåtgärderna. Förvaltningen bedömer att god framkomlighet har
uppnåtts på de sopsaltade sträckorna. De få gånger som sand har lagts ut, har den sopats
bort direkt det har varit möjligt med hänsyn till temperaturen, oftast efter några dygn.
Under alla tre säsongerna har det genomförts många fler sopsaltpådrag än den
traditionella vinterväghållningen. Detta har lett till god framkomlighet men har även varit
kostsamt.
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Det finns utvecklingspotential i styrning och beställning för att få metoden så
kostnadseffektiv som möjligt. Västerås stad har startat ett samarbete med andra
kommuner som idag sopsaltar eller funderar på att börja sopsalta. Detta är ett bra forum
att utbyta erfarenheter.
Om sopsaltningen permanentas behöver kommunen ha en riktlinje för hur man hanterar
krav från fastighetsägare som upplever att fasader och delar av deras fastigheter tar skada
från saltet. Efter tre säsonger har inte ett enda klagomål inkommit till kommunen gällande
skadad växtlighet, däremot ett fåtal ärenden kring skadad egendom som staket och
fasader.

13.

Medverkande i uppföljningen

Uppföljningen är en del i rapporteringen till tekniska nämnden och är beställd av gatuchef
Kent Nyman/Linnea Viklund. Samordnande för uppföljningen har varit Sandra Johansson
(samordnare vinterväghållning). Underlag och analyser är genomförda av:
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Emma Wegrell
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Isa Brisby
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1. Traditionell vinterväghållning
1.1. Långedraget
Innan sopsaltförsöket var ”Långedraget” det högst prioriterade nätet för gående och
cyklister under vintertid. De prioriterade gång‐ och cykelvägarna ska snöröjas till en bredd
av minst 2,2 meter (endast ett plogdrag). Åtgärdstiden är 3 timmar vid enbart plogning
och vid enbart halkbekämpning är åtgärdstiden 4 timmar. Före detta tillkommer det också
1 timmes inställelsetid. Det innebär att åtgärdstiden med inställelsetid för plogning är
totalt 4 timmar och när det endast är halkbekämpning är åtgärdstiden med inställelsetid 5
timmar.
”Långedrag” kallas ut under pågående snöfall när vi vet att det kommer att snöa under en
längre tid. För att utkallning ska ske ska snömängden vara minst 2 cm. Vid utringning av
entreprenör meddelas det huruvida även sandning ska utföras. Om det pågår ett snöfall
och ”Långedraget” eventuellt måste följas upp av ett litet eller stort pådrag skippas
sandningen då den påföljande plogningen ändå skulle få med sig sanden.
Syftet är att alltid kunna erbjuda hög framkomlighet för gångare och cyklister på
huvudcykelnätet. ”Långedraget” behöver inte var klart till ett visst klockslag men det är
förstås önskvärt. Skulle det börja snöa vid kl. 04:00 och vi inte hinner köra klart till
morgontrafiken för att det har kommit för lite snö vid 05:00, kan pådraget ändå kallas ut.
Ett ”Långedrag” ska helst följas upp med ett stort/litet pådrag när snöfallet upphört. Detta
är på grund av att problem med plogvallar kan uppstå, om en uppföljning inte görs vid
väderomslag. Beroende på situation kan det dock inträffa att ”Långedraget” körs separat
utan att följas upp med ett annat pådrag.

1.2. Övriga gång‐ och cykelbanor
Vid ”Litet pådrag” ingår samtliga kommunala gång‐ och cykelbanor. Vid en snömängd på
mer än 3 cm ska dessa ytor snöröjas och sandas vid behov.

2. Väder under försöket
2.1. Vintersäsongen 2016/2017
Vintern 2016/2017 var en förhållandevis mild vinter med få kraftiga snöfall. Vi tre tillfällen
under vintern kom det ca 10 cm snö på ett dygn, annars kom det mindre mängder med
snö. Mellan de stora snöfallen töade snön bort. Under dessa tötillfällen bildades det
mycket is. Isen smälte sedan bort och det var perioder med barmark under
1
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vintersäsongen. En jämförelse med antal pådrag på stora leder visar att vintersäsongen
ligger i paritet med en normalvinter.

2.2. Vintersäsongen 2017/2018
Vintern 2017/2018 var en snörik vinter som varade länge med det sista snöfallet i mars
månad. Väderförhållandena var svåra med många små snöfall och hög luftfuktighet vilket
ledde till att gång‐ och cykelbanor var blöta under större delen av vintern.
Plogning skedde oftare denna säsong än tidigare säsong, vilket ledde till snabbare
framkomlighet på samtliga vägar. Vid temperaturer kallare än ‐110C grader fanns behov av
att sanda sopsaltstråket. Totalt var det under den andra säsongen 13 dagar med sand på
sopsaltningssträckorna. Många synpunkter kom in från allmänheten gällande sand på
sopsaltstråket, man förväntar sig asfaltsrent. Första säsongen var väderförhållandena mer
upptorkande och krävde färre åtgärder. Under den andra säsongen konstaterades att det
är svårt att göra mer vågade tester med metod/material/insatstid. Dels saknas tillgång till
yttemperaturmätare, dels varierar vädret från år till år och det går inte att förutse hur
säsongen ska utvecklas. Entreprenören har framfört önskemål att ha ytmätare på
respektive slinga.

2.3. Vintersäsongen 2018/2019
Vintern 2018/2019 blev en snörik vinter där borttransport av snö har skett. På
sopsaltstråket hade vi inför säsongen breddat vissa sträckor för att få full bredd på gång‐
och cykelbanan. Vintern innehöll många väderomslag. I perioder var det extremväder
med nederbörd i form av snö som därefter övergick i regn och därefter väldigt snabbt
sjunkande temperaturer. Det gjorde att nederbörden frös fast på beläggningen vilket
skapade dåligt vinterväglag på både sopsaltsstråket och vanliga gc‐vägar. Som jämförelse
utfördes det ovanligt många sandningspådrag på övriga gc‐vägnätet. Vid temperaturer
kallare än ‐130C grader behövde vi sanda sopsaltstråket. Totalt var det under den tredje
säsongen 27 dagar med sand på sopsaltningssträckorna. Elva av dessa dagar blev när vi
fick väderfenomenet som började med snö, övergick till regn och därefter väldigt snabbt
sjunkande temperaturer.

2.4. Ytmätare
Ytmätare är en fast installerad utrustning som mäter temperatur, fukt och andra
parametrar i vägbanan. I kartan nedan visas var det skulle vara lämpligt att montera
ytmätare för att kunna optimera resurserna och åtgärderna om sopsaltningen
permanentas.
= symbol på lämpliga platser för yttemperaturgivare.
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Ytmätarre kan köpas av tex SMHI. Dessa kostar 2 933kr/månad vid leasing under minst 36
månader, d.v.s. en totalkostnad på 92 377kr per år och enhet exkl en set‐up kostnad på
9 500kr.

3. Infrastruktur
3.1. Status innan försöket påbörjades
För att sopsaltningen ska ge önskvärd effekt måste vägarnas status för de utvalda
slingornas infrastruktur vara god. Det som undersöktes och upptäcktes var skador på
beläggningen som t.ex. sättningar där asfalten har sjunkit och en grop har bildats. Det
samlas då vatten som fryser till och skapar isfläckar. För att undvika detta behövs det en
fungerande vattenavrinning som leder bort vattnet. Framkomligheten på gång‐ och
cykelvägarna sågs över då det är viktigt att beläggningens fulla bredd och höjd kan
utnyttjas för maskinernas framfart. Här fanns det t.ex. häckar som stack ut och trädgrenar
som hängde över gång‐ och cykelvägarna.
Med hänsyn till den fria höjden i gång‐ och cykeltunnlarna får höjden på
snöröjningsfordonet ej överskrida 2,4 meter. I dagsläget är det problem med för låga
gång‐ och cykeltunnlar så att sopsaltmaskinerna inte kommer under och igenom, då
3
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maskinen är 2,48 meter hög. Ibland är lutningen innan tunnlarna även för skarp. Detta
medför att fordonet inte kommer in i tunneln då taket på fordonet fastnar i tunneltaket.
Bredden på ekipaget är 2,15 m. En fri bredd på 2,5 meter fungerar bra då sopsaltning
utförs på raksträckor.

3.2. Åtgärder som genomfördes inför försöket
Beläggningsansvarig, vinteransvarig, driftansvarig och entreprenör cyklade tillsammans de
tilltänkta rutterna för att kartlägga och identifiera eventuella problem, hinder och
möjligheter. De åtgärder som har gjorts för att förbättra och underlätta vattenavrinningen
är bland annat kantskärning och rengöring i ränndalar.
En del fastighetsägare blev i samband med uppstarten ombedda att flytta sina häckar och
staket, som var placerade för långt ut i gång‐ och cykelvägar. Detta var nödvändigt för att
maskinen skulle kunna ta sig fram, ha mer utrymme och underlätta arbetet. Vid några av
dessa platser har Lantmäteriet sett över markgränserna för att se om kommunal mark har
tagits i anspråk.
En refug behövde flyttas vid Pilgatan/Östra Ringvägen. Vidare fanns det platser där
beläggningen behövde läggas om då den var vågig vilket ledde till att vatten blev stående.
Entreprenören har gjort åtgärder för att lösa problemet att maskinerna inte kommer
igenom vissa gång‐ och cykeltunnlar på grund av att de är för höga. På en traktor
monterades mindre hjul. Inför den andra säsongen byggdes en av traktorerna om
eftersom den var för hög för gc‐tunnlarna. Efter ombyggnation är traktorn 2,30m hög,
vilket klarar standardhöjden på gc‐tunnlarna på 2,38m. Fordonet kommer nu fram
överallt i samtliga tunnlar. Resultatet blev bättre när rutten kunde följas utan avbrott.
Nackdelen är att det går långsammare med mindre däck. Men när vintersäsongen är slut
byter de tillbaka till orginaldäcken för att kunna nyttja traktorn bättre med högre
hastighet och högre markfrigång till andra arbeten som t.ex. sandupptagning.

3.3. Förbättringsåtgärder inför vintersäsongen 2017/2018
Åtgärder som genomfördes inför vintersäsongen var:
1. Gräva bort buskar och så gräsmatta mellan Kristinagatan och Västra ringvägen.
Denna åtgärd är utförd och har även bidragit med en bättre sikt i korsningen.
Gång‐ och cykelvägen är markvärmd men valsen tar i buskarna under transport.
2. Sättning vid Vallbyleden har åtgärdats.
3. Bredda släppet vid övergångstället Karlfeldtsgatan/Bergslagsvägen så att
maskinen inte blir stående i vägen, vilket inte är bra ur trafiksäkerhetsynpunkt.
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4. GC‐väg längs Vasagatan asfalteras om från Apalby till Rocklundamotet.
5. Flytta trafiksignalstolpe och ta bort kantsten vid Malmabergsgatan/
Tråddragargatan för att bredda övergångstället.
6. Gång‐ och cykelvägen vid Smältverksgatan/Järnbruksgatan breddas för att
underlätta framkomligheten för maskinen. Kurvan var tidigare för tvär.
7. Ta bort refug vid Oxbacken centrum och måla linjer istället.

3.4. Förbättringsåtgärder inför vintersäsongen 2018/2019
Efter två genomförda säsonger ser vi att beläggningen på gatan påverkas där
sopsaltstråket passerar. Ett exempel är Köpingsvägen/Lantvärnsgatan. På Lantvärnsgatan
ligger det alltid lite salt och fukt kvar i kombination med att trafiken nöter sitt vanliga
slitage varpå beläggningen blivit utsatt för stort slitage. Toppbeläggningen har släppt på
ytan i sopsaltningens korsningspunkter. Beläggningen runt om är inte ny men i bättre
skick. Om vi hade optimal vattenavrinning borde det bli tjäle men som läget är nu blir
vattnet stående och filtreras ner i beläggningen.
På gc‐vägen där sopsaltning utförs mellan Kopparbergsvägen/Lovisebergsvägen utfördes
ledningsgrävningar vintern 2017/2018 när det var tjäle. Enligt återkoppling från grävande
entreprenör var det ingen tjäle i den sopsaltade gc‐vägen till skillnad från övriga
kringliggande ytor. Det vi befarar är att när marken inte tjälar så går saltlaken ner i
beläggningen som riskerar att sprängas om temperaturen sjunker så att saltlaken når sin
fryspunkt.
I Bäckby centrum genomfördes en större ombyggnation vilket innebar att vi fick göra en
omdragning av sopsaltstråket inför sista säsongen via en intilliggande gc‐väg.
Enligt nedanstående karta kan man se var ny beläggning har blivit lagd inför tredje och
sista säsongen. Stora delar av sopsaltstråket har fått ny beläggning.
= Gammal beläggning
= Ny beläggning
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Efter andra säsongen konstaterades också att det blir ett högre slitage på beläggningen
med sopsaltning jämfört med konventionell snöröjning eftersom vi kör med
sopsaltningsfordonen på gång‐ och cykelvägar, ibland flera gånger per dygn. Under andra
säsongen genomfördes 243 överfarter jämfört med vanlig snöröjning där vi plogat åtta
stycken litet pådrag under 2017 och 13 stycken långedrag. Under 2016 kördes nio stycken
litet pådrag och åtta stycken långedrag.

3.5. Planerade förbättringsåtgärder inför en eventuell fortsättning av
försöket
Majoriteten av sopsaltstråket har fått en bra beläggning för att underlätta för
sopsaltningen. Inför en eventuell permanentning av sopsaltningen behöver vi fortsätta att
asfaltera de delsträckor som har ett behov, för att få vattenavrinningen att fungera. På
område väster har en del asfalt lagts men beläggningen har efter redan 1‐2 säsonger tagit
skada i form av sprickningar och sättningar, troligen beroende på dåliga
markförhållanden. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att se över anslutande
grönytor för att förhindra svålbildning som hindrar vattnet att rinna av beläggningen.
Under försöket har vi identifierat några platser där gräset körts sönder när maskinen
genat i kurvorna; Kristiansborgsallén/Norra ringvägen och Skiljebo centrum. Vid
Narvavägen/Köpingsvägen bör smågatsten bytas ut till asfalt. I korsningen
6
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Vasagatan/Norra ringvägen trycks plattytan sönder när hjulen har full sväng. Även kurvan
vid Malmabergsgatan/Tråddragargatan är snäv. Dessa platser behöver åtgärdas vid en
permanentning. Under försöket har vi enbart återställt vi med nytt gräs och rättat till
plattorna igen efter avslutad säsong.
Om sopsaltningen permanenteras skulle bussbron på Pilgatan över E18 behöva breddas,
så att gående och cyklister kan ta sig förbi/möta sopssaltsekipaget. Detta p.g.a. skymd sikt
för gående och cyklister.
I utvärderingen efter försöket konstateras att sopsaltstråken vid en permanentning bör
ligga kvar i befintligt läge. Utifrån den underhållsskuld vi har på beläggningar är det svårt
att flytta på sopsaltstråkets rutt då omkringliggande gc‐vägar är i sämre skick. Detta skulle
medföra att resultatet blir sämre för sopsaltningen.

4. Utrustning
4.1. Ekipage 1
Maskinen som används är en traktor av märket Deutz 430. Den har en svängradie på 7,5m
i innermått och 12,10m i yttermått. Den är 2,48 meter hög och har ca 95 hästkrafter för
att orka driva pumpen i saltspridaren. Saltspridaren är en Aebi Schmidt TSS och kan
endast sprida saltlake, med en spridningsbredd på 1,7; 3,1 eller 4,5 meter beroende på
inställning och behov. Bredden på spridaren är 2,1 meter och höjden är 2 meter.
Maskinen rymmer 2,2 kubikmeter och på undersidan sitter en sopvals monterad. Idag
körs det med en vals som är 1,80 meter bred tillverkad i plast. Det finns en bredare vals
som är 2,40 men det är i dagsläget inte genomförbart då det är för trångt i vissa passager.
Det går att fästa en plog på traktorn fram men då blir ekipaget väldigt långt och får svårt
att klara svängar längs med sopsaltstråken.
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4.2. Ekipage 2
Dragande maskin en redskapsbärare av modell Wille 455, som VFS hade i sin maskinpark.
Den är lägre och går igenom gång‐ och cykeltunnlarna. Redskapsbäraren drar en mindre
modell av saltspridare, Aebi Schmidt Syntos som kan sprida både torrsalt och saltlake. Den
har en spridningsbredd på 2‐6 meter och rymmer 1.1 kubikmeter torr salt och 652 liter
saltlake. Tom väger saltspridaren 1 100 kg. Den är 1,5 meter bred och 1,63 meter hög.
Entreprenören har två anläggningar för att blanda saltlakelösningen. De heter P2000 och
rymmer 2,2 kubikmeter. Anläggningen kan laddas med 500 kg salt och 2 000 liter vatten.
Då får man 2 200 liter färdigblandad saltlake med en salthalt på 22 procent.
Entreprenören hade tidigare endast en blandanläggning. Det räckte inte för att täcka
sopsaltstråken därför krävdes det att man köpte in ytterligare en anläggning.
Ekipage 1 har av entreprenören utsetts som mest lämpligt att sprida saltlake med. Den
gör det effektivt och det blir ett bra resultat efter åtgärd. På bilderna nedan är traktorn
sänkt efter ombyggnationen till säsong två för att klara gc‐tunnlarna. Borsten som sitter
på saltlakespridaren har hjul som stöd. Den här enheten kallas TSS.
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Ekipage 2 är bättre att kombinera torrsalt och befuktat med. Borsten på denna maskin
slits snabbare då det är högre tryck på borsten och ett mjukare material.
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4.3. Salt
Entreprenören har använt en saltlake bestående av NaCl2 som har blandats ut med
vatten. NaCl2 – lösningen som har använts har varit ungefär 23 procent. Denna lösning har
fungerat bra för att hålla borta snö och halka från gång‐ och cykelbanorna.
Det går åt totalt 3,3 kubikmeter saltlake för ett varv på de tre slingorna. Det varierar lite
men oftast läggs det minst 10 gram saltlake per kvadratmeter. Vid is läggs det befuktat
salt under dagen och sedan saltlake på natten. Vid behov av plogning ska sopsaltstråket
prioriteras för att uppnå asfaltsrent så fort som möjligt. Är det lång tid tills
sopsaltmaskinen kommer ska det även sandas. Sanden sopas sedan bort när
sopsaltmaskinen kommer. Vid isfläckar och korsningar dubblar entreprenören dosen
saltlake för att försöka få bort snö och is.
När torrsalt används tar det längre tid innan en effekt nås, men vid användning av saltlake
blir det reaktion direkt trots att vatten läggs ut. Befuktat salt ger en reaktion mittemellan
dessa två.
När det gäller den s.k. Karlstadslaken, som är en blandning som ska klara lägre
temperaturer, så har entreprenören inte börjat använda den då maskinerna som kör idag
inte klarar av den typen av lake. De blandningskärl som entreprenören köpt in uppfyller
heller inte de parametrar som krävs för att blanda Karlstadlaken. När den blandas behövs
en omrörare för att de två olika materialen inte ska separeras, detta beror på att det ena
materialet är tyngre än det andra. Fördelar med Karlstadlaken är att den kan återaktiveras
upp till 3 gånger. Det vill säga att saltet kan få samma effekt vid tre soptillfällen utan att
man lägger ut något nytt material. Ett utav ämnena, CaCl2, som ingår i Karlstadlaken är en
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dyrare typ av salt. Den har dock en snabbare förmåga att torka upp tillsammans med
NaCl.
De kommuner i närheten av Västerås som har använt Karlstadslaken, och som vi har varit i
kontakt med, har inte sett någon markant förbättring jämfört med den andra laken. Den
kräver betydligt mer blandning och är mer komplicerad att använda.

4.4. Förbättringsåtgärder som genomförts
Upphandling av GPS:er har genomförts. Från och med vintersäsongen oktober 2017 och
framåt finns det GPS:er i fordonen. Detta gör att kommunen får en bättre uppföljning på
de utförda arbetena av entreprenören.

4.5. Entreprenörens utvärdering
I entreprenörens utvärdering av försöket framgår ett önskemål om att införskaffa en
bredare sopvals på 2,40 meter, som är kapabel att sopa en större bredd av gång‐ och
cykelvägarna. I dagsläget vinklas valsen och förlorar sin fulla sopbredd. Anledningen till att
valsen är vinklad är för att se till att vattnet och snön försvinner till sidan av banorna
istället för framför maskinen. Med en bredare sopvals skulle saltslitaget på fordonet som
utför arbetet begränsas till ett fordon istället för två som det är idag. Saltet förstör
maskinerna. Bromsar, drivknutar, styrled och växellåda behöver mer service och
reparation än vanligt då saltet tränger in överallt.
Det hade varit önskvärt att införskaffa fler maskiner så att åtgärdstiden minskar. Det
skulle gå fortare med två maskiner som tar fullbredd direkt i par. Två ekipage får även
med sig mer material då båda kan lasta salt. Ju kortare åtgärdstid desto mer vågar man
laborera. Detta är dock svårt att tillgodose inom den beslutade budgeten. Det är inte
möjligt att köra med endast en maskin som har en bredare sopvals då det blir för trångt
på grund av hinder i form av skyltar, fastigheter, trafiksignaler, elskåp mm.
Entreprenörens erfarenhet visar att det absolut viktigast är att få till en perfekt avrinning
vid ny asfalt. Ny asfalt fryser på snabbare då den är fetare på ytan första vintersäsongen.
Asfalten måste luta som ett tak eller följa med marken så att vattnet rinner bort. På de
ytor som är lite vågiga, t ex längs Tråddragargatan, blir vatten stående och resultatet med
sopsaltningen blir sämre.
Tre ordinarie personal har kört sopsaltningen i år. Vid snöfall har andra chaufförer kört.
Det har varit god kontinuitet både bland inhyrd och egen personal under försökets tre år,
vilket gjort att man lärt sig mycket.
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5. Olycksstatistik
Statistiken är hämtad ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Aquisition) som är en
olyckstadabas som Västmanlands sjukhus i Västerås är anslutet till. I den presenterade
statistiken ingår endast de olycksfall som har skett på sopsaltstråken och som kan
härledas till vinterväghållning under sopsaltningssäsongen, alltså mellan den 15 oktober
och den 15 april, med undantag för den första sopsaltningssäsongen 2016/2017 när
sopsaltningen började först i december. Statistiken för åren innan sopsaltningen, 2013‐
2016, är hämtad för samma tidsperiod.

5.1. Historiska olycksdata
Historiska jämförelsedata har tagits ut för vintersäsongerna 2013/2014, 2014/2015 samt
2015/2016 och redovisas i tabellerna nedan.
Fotgängare Stråk och skadeföljd
Västra

Centrum

Östra

Totalt

Säsong

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Allvarlig

Lindrig

Måttlig

Allvarlig

2013/2014

0

0

0

0

1

2

0

1

2

0

Totalt
3

2014/2015

2

1

3

1

0

3

0

5

5

0

10

2015/2016

4

0

0

2

0

0

0

4

2

0

6

Totalt

6

1

3

3

1

5

0

10

9

0

19

7

Cyklister

6

6

19

Stråk och skadeföljd
Västra

Centrum

Östra

Totalt

Säsong

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Allvarlig

Lindrig

Måttlig

Allvarlig

Totalt

2013/2014

2

0

2

0

6

2

0

10

2

0

12

2014/2015

1

0

1

1

2

0

0

4

1

0

5

2015/2016

3

2

2

1

1

1

0

6

4

0

10

Totalt

6

2

5

2

9

3

0

20

7

0

27

8

7

12

27

5.2. Fotgängarolyckor under sopsaltförsöket
Nedan redovisas olycksstatistik för fotgängare på sopsaltstråken under de tre säsongerna
som försöket pågått. Skadorna presenteras per slinga (västra, centrum och östra) samt
utifrån skadeföljd (lindrig, måttlig och allvarlig)
Säsong 2016/2017
Västra
Centrum

Östra

Totalt

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

1

0

0

1

2

2

3

3

12

Allvarlig Totalt
0
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Säsong 2017/2018
Västra

Centrum

Lindrig Måttlig Allvarlig
3

3

Östra

Lindrig

Måttlig

0

2

0

Totalt

Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Totalt
1

2

2

0

5

7

1

13

Säsong 2018/2019
Västra

Centrum

Lindrig Måttlig Allvarlig
1

1

Lindrig

0

Östra

Totalt

Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Totalt

0

2

0

1

4

0

2

7

0

9

5.3. Cykelolyckor under sopsaltförsöket
Nedan redovisas olycksstatistik för cyklister på sopsaltstråken under de tre säsongerna
som försöket pågått. Skadorna presenteras per slinga (västra, centrum och östra) samt
utifrån skadeföljd (lindrig, måttlig och allvarlig)
Säsong 2016/2017
Västra

Centrum

Östra

Totalt

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Lindrig

Måttlig

Allvarlig

Totalt

0

0

1

0

1

0

2

0

0

2

Säsong 2017/2018
Västra

Centrum

Lindrig Måttlig Allvarlig
1

0

0

Lindrig
1

Östra

Totalt

Allvarlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Totalt
0

0

0

2

0

0

0

0

4

Säsong 2018/2019
Västra

Centrum

Lindrig Måttlig Allvarlig
1

1

0

Lindrig
1

Östra

Totalt

Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Lindrig Måttlig Allvarlig Totalt
0

0

1

0

0

3

1

Det bör tas i beaktande att det kan ta flera månader för vissa olyckor att bli redovisade i
STRADA. Statistiken för vintersäsongen 2018/2019 togs ut snart efter att
sopsaltningssäsongen var slut, så det kan innebära att några olyckor inte kommit med då
de ännu inte redovisats i databasen. Dock – med tanke på den ringa olycksmängden – kan
man anta att den eventuella ökningen inte torde bli så stor.
En enklare analys av väderförhållanden under gång‐ och cykelmätningarna visar samtidigt
att fler valde att cykla under de perioder när termometern visade mestadels plusgrader,
främst under mätperioderna i mars månad, jämfört med motsvarande period under det år
som det något kallare.
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Om vi väljer att fortsätta med sopsaltningen kommer vi också behöva följa utvecklingen
av antalet personer som väljer att gå eller cykla på vintern under flera år framöver för att
kunna se statistiskt signifikanta skillnader. Vissa moment vid framtagande av underlag för
vidare analys kräver handpåläggning, därför är viktigt att säkerställa att arbetet sker på ett
systematiskt sätt för att kunna erhålla jämförbar data.

6. Trafikmätningar
6.1. Historiska flöden
Det finns inga referensvärden att tillgå för sopsaltstråken. Historiskt så har förvaltningen
inte mätt fotgängarflöden alls. Cykelflöden har under många år mätts på ett femtontal
olika punkter under höstsäsong. Dessa punkter sammanfaller inte med sopsaltstråkens
sträckning, dessutom är mätmetoden en annan, de gamla cykelräkningarna kan således
inte användas.

6.2. Metod för mätdata
För att mäta cykel‐ och fotgängarflöden under vintersäsongen har 11 mätpunkter
placerats ut längs med sopsaltstråken. Var punkterna är placerade redovisas i tabellerna
nedan. Genom att använda tjänster från företaget Trafikia gjordes det flödesmätningar
under två etapper under varje vinter, varje etapp omfattade ca två veckor.
Första säsongen: Etapp 1 mättes mellan 31 januari till 15 februari 2017 och etapp 2
mättes mellan den 14 mars till 29 mars 2017.
Andra säsongen: Etapp 1 mättes mellan 30 januari och 14 februari 2018 och etapp 2
mättes mellan 13 och 28 mars 2018.
Tredje säsongen: Etapp 1 mättes mellan den 29 januari och 13 februari och etapp 2
mättes mellan 12 och 27 mars.

6.3. Fotgängarflöden vintersäsongen 2016/2017
Nedan redovisas den genomsnittliga dygnstrafiken för fotgängarflöden under etapp 1 och
2.
Mätplats
Temperaturförhållanden
Bergslagsvägen, Punkt11
Bessemergatan, Punkt 8
Grytavägen, Punkt 10

Gång etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐7°C till +1°C
(mest minus)
115
118
266
14

Gång etapp 2
Dygnstrafik
Från +1°C till +11°C
150
162
356
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Köpingsvägen, Punkt 7
Malmabergsgatan, Punkt 2
Norra Ringvägen, Punkt 4
Råbyleden, Punkt 9
Stockholmsvägen, Punkt 1
Västra Kyrkogatan, Punkt 5

423
283
383
388
140
394

427
330
454
413
127
444

Västra Ringvägen, Punkt 6
Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

283
322
3115

278
330
3471

6.4. Cykelflöden vintersäsongen 2016/2017
Nedan redovisas den genomsnittliga dygnstrafiken för cykelflöden under etapp 1 och 2.
Mätplats
Temperaturförhållanden
Bergslagsvägen, Punk11
Bessemergatan, Punkt 8
Grytavägen, Punkt 10
Köpingsvägen, Punkt 7
Malmabergsgatan, Punkt 2
Norra Ringvägen, Punkt 4
Råbyleden, Punkt 9
Stockholmsvägen, Punkt 1
Västra Kyrkogatan, Punkt 5
Västra Ringvägen, Punkt 6
Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

Cykel etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐7°C till +1°C
(mest minus)
169
67
233
499
373
182
266
109
297
187
210
2592

Cykel etapp 2
Dygnstrafik
Från +1°C till +11°C
197
109
335
654
459
319
381
182
375
329
327
3667

6.5. Fotgängarflöden vintersäsongen 2017/2018
Mätplats

Temperaturförhållanden
Bergslagsvägen, Punk11

Gång etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐11°C till +2°C
(mest minus)

Gång etapp 2
Dygnstrafik
Från ‐8°C till +4°C
(mest minus)

134

158
15
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Bessemergatan, Punkt 8
Grytavägen, Punkt 10
Köpingsvägen, Punkt 7
Malmabergsgatan, Punkt 2
Norra Ringvägen, Punkt 4
Råbyleden, Punkt 9
Stockholmsvägen, Punkt 1
Västra Kyrkogatan, Punkt 5
Västra Ringvägen, Punkt 6
Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

142
443
450
288
388
343
141
438
312
385
3464

182
569
494
330
393
376
165
499
326
399
3891

6.6. Cykelflöden vintersäsongen 2017/2018
Mätplats

Temperaturförhållanden
Bergslagsvägen, Punk11
Bessemergatan, Punkt 8
Grytavägen, Punkt 10
Köpingsvägen, Punkt 7
Malmabergsgatan, Punkt 2
Norra Ringvägen, Punkt 4
Råbyleden, Punkt 9
Stockholmsvägen, Punkt 1
Västra Kyrkogatan, Punkt 5
Västra Ringvägen, Punkt 6
Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

Cykel etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐11°C till +2°C
(mest minus)

Cykel etapp 2
Dygnstrafik
Från ‐8°C till +4°C
(mest minus)

176
56
197
377
289
198
213
130
240
196
202
2274

192
62
241
397
309
229
239
173
214
258
234
2548

6.7. Fotgängarflöden vintersäsongen 2018/2019
Mätplats
Temperaturförhållanden

Gång etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐10°C till +5°C

16

Gång etapp 2
Dygnstrafik
Från 0°C till +9°C
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Bergslagsvägen, Punk11

128

137

Bessemergatan, Punkt 8

107

152

Grytavägen, Punkt 10

299

436

Köpingsvägen, Punkt 7

453

394

Malmabergsgatan, Punkt 2

286

277

Norra Ringvägen, Punkt 4

410

425

Råbyleden, Punkt 9

308

351

Stockholmsvägen, Punkt 1

168

144

Västra Kyrkogatan, Punkt 5

393

416

Västra Ringvägen, Punkt 6

340

270

Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

360
3252

‐
3002

6.8. Cykelflöden vintersäsongen 2018/2019

Temperaturförhållanden

Cykel etapp 1
Dygnstrafik
Från ‐10°C till +5°C

Cykel etapp 2
Dygnstrafik
Från 0°C till +9°C

Bergslagsvägen, Punk11

168

161

Bessemergatan, Punkt 8

44

72

Grytavägen, Punkt 10

163

250

Köpingsvägen, Punkt 7

279

438

Malmabergsgatan, Punkt 2

259

358

Norra Ringvägen, Punkt 4

160

269

Råbyleden, Punkt 9

167

251

Stockholmsvägen, Punkt 1

143

212

Västra Kyrkogatan, Punkt 5

159

257

Västra Ringvägen, Punkt 6

160

341

Östra Ringvägen, Punkt 3
Totala flödet

74
1776

‐
2609

Mätplats
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7. Röster från sociala medier
FB 18 maj 2016
Start för sopsaltning.
Nu blir det lättare att gå och cykla på vintern. Tekniska nämnden beslutade igår att tre slingor
ska sopsaltas på försök under tre år.
Sopsaltning innebär att ett fordon med sopvals borstar gång‐ och cykelbanan. Bakpå fordonet
finns en spridare som sprider ut saltlake eller fuktigt salt.
Sopsaltningen innebär att säkerheten ökar eftersom det blir mindre snö och is på gång‐ och
cykelbanan. Dessutom innehåller sopsaltningen mindre mängd salt än vad som finns i det grus
som idag sprids ut.
Kostnaden beräknas till mellan 600 000 och en miljon kronor per år. En anledning till att det
blir dyrare än vanlig snöröjning är att sopsaltningen kallas ut redan vid 1 cm snödjup.
De sträckor där sopsaltning ska testas är:
Centrumstråket: Kristiansborgsallén, Bergslagsvägen, gång‐ och cykelvägen längs Norrleden,
Vasagatan. Totalt cirka 7 kilometer.
Östra stråket: Stockholmsvägen, Österleden, Tråddragargatan och Malmabergsgatan. Totalt
cirka 7 kilometer.
Västra stråket: Köpingsvägen, Järnbruksgatan, Smältverksgatan, Puddelugnsgatan,
Fredriksbergsgatan och Råbyleden. Totalt cirka 10 kilometer.
Marknadsför inlägg

4 003 personer har nåtts
Västerås stad
Gilla
Kommentera
Dela
Relevanta kommentarer
42Per Wetterling, Marita Edvall-Dahlgren och 40 andra
2 delningar
Kommentarer

Skriv en kommentar...

Västerås stad Här kommer en karta över de olika stråken.
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Gilla
· Svara ·
3
· Kommenterades av Västerås stad · den 18 maj 2016 kl. 13:25 · Har redigerats

Anneli Wenngren Funkar det för hundtassar!?
Gilla
· Svara · Meddelande ·
1
· den 18 maj 2016 kl. 17:39

Västerås stad Jyckarna bör gilla sopsaltningen. Det grus vi sprider ut idag är blandat med mer salt än vad som
kommer att spridas i sopsaltningen. Dessutom slipper hundarna trampa på vasst grus.
Gilla
· Svara ·
2
· Kommenterades av Sofia Tynn · den 19 maj 2016 kl. 12:16
Anneli Wenngren Det låter bra!!
Gilla
· Svara · Meddelande · den 19 maj 2016 kl. 16:28
😉

Skriv ett svar...

Robbin Eriksson vad skulle "normal" plogning och sandning av dessa gator beräknas kosta?
Gilla
· Svara · Meddelande · den 19 maj 2016 kl. 20:07

Carl Jernberg Örebro kommun började oxå sopsalta för två år sedan och köpte in fler maskiner till i vintras.
De märkte snart att en maskin klarade nästan tre ggr så lång sträcka som först planerat
råkar ut för samma
Gilla
· Svara · Meddelande ·
4
· den 18 maj 2016 kl. 14:51
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Kristina Birath Jättebra! Ser nästan fram emot vintern för att få testa.
Gilla
· Svara · Meddelande · den 18 maj 2016 kl. 21:31

Markus Felldin Äntligen! Mycket bra beslut som jag hoppas kan utvidgas framöver.
Gilla
· Svara · Meddelande · den 18 maj 2016 kl. 14:31

Liv Jawn Lemon Nyström Jaaaa!!
Gilla
· Svara · Meddelande · den 18 maj 2016 kl. 12:48

Niqlas Lundqvist Allt börjar med ETT steg.
Tack!
Gilla
· Svara · Meddelande · den 18 maj 2016 kl. 14:30

10 februari 2017
Idag är det Vintercykla till jobbetdagen.
Du som inte brukar cykla på vintern, ta chansen att prova vårt sopsaltstråk, Det är 2,5 mil gångoch cykelväg som borstas och sprayas med saltlake så att det är som att cykla på sommarväg
mitt i vintern.
Läs mer om sopsaltningen: http://www.vasteras.se/…/ren…/snoskottning-och-sandning.html

Jag tar cykeln 2017 | Winter Bike to Work Day
Så funkar det: Lova att cykla till jobbet eller skolan den 10:e februari. Hjälp din stad, arbetsplats, skola eller
land att nå toppen av denna vänskapliga tävling. Tipsa dina vänner och se hur poängen går upp. Följ snacket
och håll utkik efter events nära…
WINTERBIKETOWORKDAY.ORG

Marknadsför inlägg

3 589 personer har nåtts
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Västerås stad
Gilla
KommenteraDela
Relevanta kommentarer
23Ewa Dahlén, Doris Toftemyr och 21 andra
1 delning
Kommentarer

Skriv en kommentar...

Ulf Kjellsson Helt underbart, både för cykel och gång. Jag väljer det även om det blir en omväg. Mycket
säkrare och snabbare.
Gilla
· Svara · Meddelande ·
1
· den 10 februari kl. 09:37

Jessica Ek Jag cyklar drygt 1 mil till jobbet året runt oavsett väder. Kan rekommendera dubbdäck - har aldrig
upplevt cykelbanorna som hala med dem på.
Gilla
· Svara · Meddelande · den 11 februari kl. 08:23

Mattias Persson Och resterande cykelnät är isgata.
Gilla
· Svara · Meddelande ·
2
· den 10 februari kl. 10:28
Kristina Birath Det kanske beror på att traditionell vinterväghållning inte rår på is så bra som sopsaltning gör.
Jag hoppas på utökning kommande vintrar.
Gilla
· Svara · Meddelande ·
1
· den 10 februari kl. 16:49
Ulf Kjellsson Sandad isgata
Gilla
· Svara · Meddelande ·
1
· den 10 februari kl. 17:22
Mattias Persson Ulf Kjellsson och sand gör ingen skillnad i nedförsbackar, sanden fryser och sen kan man inte
stanna. Märkte jag för 10 år sedan när jag i en brant backe i Karlstad kanade med hög hastighet in i en snöhög
precis innan en grind
Gilla
· Svara · Meddelande · den 10 februari kl. 19:38
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Thomas Wallblom Helt underbart med sopsaltat!
Mer sånt tack
Gilla
· Svara · Meddelande ·
1
· den 10 februari kl. 09:29
😁

22

