
 

 

 

Vinterväghållning för säkra cykelvägar 

Ett driftperspektiv på Projekt Slussens cykelvägar 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Författare: Eddie Qvennerstedt, Maria Kuha Palm   

Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Stockholm stad 

Handledare: Pye Seaton, Trafikkontoret, Stockholms stad 

Anders Wengelin, KTH ABE 

Examinator: Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete:  15 högskolepoäng inom Byggteknik och design 

Godkännandedatum: 2017-06-20 

Serienr: BD2017;17 



 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Trafiksäkerheten för cyklister vintertid är beroende av bra friktion, god framkomlighet och välplanerad 

cykelinfrastruktur. För att cyklandet ska kunna ske året om är det viktigt att kunna erbjuda cyklisterna 

säkra vägar vintertid. Genom olika driftmetoder kan cykelvägarna göras framkomliga även vid kyla 

och snöfall. I studien har metoderna konventionell snöröjning, sopsaltning och markvärme studerats.  

I Stockholms stad har utvalda cykelstråk sedan vintern 2013/2014 sopsaltats för att fler ska välja 

cykeln på vintern. Ytor i centrala delar av staden med högt fotgängarflöde värms idag upp av 

markvärme. Konventionell snöröjning med plog och sand används på gångytor och övriga cykelvägar. 

Dessa driftmetoder ger varierande resultat för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Cykelvägarna genom Slussenområdet är högt trafikerade då de binder ihop stadens cykelstråk från 

olika stadsdelar. Stockholms stad vill att cykeltrafiken ska öka ytterligare, vilket är något som läggs 

stor vikt vid ombyggnationen av Slussen. I rapporten har utformning av de nya cykelvägarna granskats 

och analyserats för att identifiera riskområden vintertid. Analysen bygger på tidigare mätningar, 

undersökningar och rapporter. Riskområdena är identifierade utifrån potentiell olycksrisk för cyklister, 

framkomlighet och drifteffektivitet. Förslag på vilken eller vilka av driftmetoderna som är mest 

lämplig har getts för varje område.  

Analysen visar på att det är bra om cykelvägarna sopsaltas. Där det förekommer många 

gångtrafikanter tillsammans med cyklister är det lämpligt att anlägga markvärme. Att sanda 

cykelvägarna är inte ett bra alternativ. Analysen visar även att det finns flera områden som kommer att 

vara problematiska för cyklisterna på vintern.  
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Abstract 

Road safety for cyclists during winter is dependent on good friction, good accessibility and well-

planned cycling infrastructure. In order for cycling to happen throughout the year, it is important to 

offer cyclists safe roads even during winter. Through different operating methods, the cycleways can 

be made available even at low temperature and snowfall. In this study three different methods for 

snow clearance and skid control have been studied.  

Stockholm City uses the method of power broom and brine for de-icing on selected cycleways with 

high priority since the winter of 2013/2014. Other cycleways are cleared from snow through 

ploughing and skid control is done by gritting. Snow melting systems are installed in central parts of 

the city where heated ground gives the pedestrians a snow-free surface.  

 

The cycleways across Slussen have a high frequency of people travelling by bicycle because it ties 

cycleways from different parts and the city together. Stockholm City wants to promote bicycle 

travelling in the area that currently is undergoing rebuilding. In the report, the design of the new 

cycleways has been reviewed and analyzed to identify risk areas in winter. The analysis is based on 

previous measurements, surveys and reports. Risk areas are identified based on potential risk of 

accidents for cyclists, accessibility and operational efficiency. Proposals for which of the operating 

methods that are most appropriate have been given for each area. 

 

The analysis shows that the power broom-method is a good option. In areas where there are many 

pedestrians along with cyclists, it is advisable to install a snow melting system. Gritting the cycleway 

is not a good option. The analysis also shows that several areas will be problematic for cyclists in the 

winter. 

 

  

 

   



 

 

 



 

 

 

Förord 

Det här examensarbetet har skrivits i samarbete med Trafikkontoret, Stockholms stad och är en del av 

högskoleprogrammet Byggteknik och Design vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet utfördes under 

vårterminen 2017 och omfattar 15 högskolepoäng. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Pye Seaton och Jones Karlström som har varit examensarbetets 

näringslivshandledare och förmedlat ett stort kontaktnät inom Stockholms stad och Trafikkontoret. Vi 

vill även tacka får akademiska handledare Anders Wengelin som bidragit med sin erfarenhet och 

kunskap.  

Vi vill även tacka, Petra Fridman, Ninni Taberman, Joakim Nylander, Alla Bäck, Robert Mattson, 

Bengt Björkman som givit oss svar på frågor om driftmetoder och Projekt Slussen. 

Ett stort tack även till Anna Niska som har varit ett stort stöd för studiens analys tack vare hennes 

mångåriga arbete och forskning inom cykelfrågor.   

 

  



 

 

 

  



 

 

Ord- och begreppsförklaring 

Cykelbox - Trafiksäkerhetsåtgärd som tillåter cyklister att cykla ända fram till trafikljuset och vänta 

på grön signal medan bilister får stanna längre bak. 

 

Dysor - Utrustning för att sprida saltlösning och torrsalt på vägar. 

 

Fläckvis halka - Smältvatten från plogvallar, snöupplag och packad snö fryser till is. 

Friktion – Motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt  

Frosthalka – Typ av halka då vägbanan är täkt av frost och inte snö. Uppstår när fukt i luften fryser 

till på vägbanan och är vanlig i gryning och tidig morgon efter en kall natt. 

 

GC-vägar - Gång och cykelvägar. 

 

Isbark - En typ av isbildning som byggs upp vid kallare temperatur vid saltning. 

Ishalka - Orsakas av regn som fryser till när det når marken och kallas även blixthalka. 

Kemisk halkbekämpning - Bekämpning mot halka med salt för att smälta snö. 

Mekanisk halkbekämpning - Bekämpning mot halka med friktionsmaterial i form av sand, grus eller 

stenkross för att öka friktionen på underlaget. 

Midjestyrning – En typ av styrinrättning på arbetsfordon som ger bättre manövrerbarhet. 

Möblering - Möblering av gatumiljö i form av element såsom cykelställ, bänkar, pollare, soptunnor 

mm. 

Pollare – Låg pelare för att förhindra passage av biltrafik eller vägvisning för människor vid till 

exempel övergångsställen. 

Snömodd - Blötsnö/Snöslask. 

 

STRADA - Transportstyrelsens informationssystem där inrapporterade olyckor från polis och 

sjukvård registreras. 

Tallriksspridare - Utrustning som sitter på fordon för att sprida saltlösning på vägar. 

 

Vinterväghållning - Innefattar både snöröjning och halkbekämpning. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

I Vision 2030 formulerade Stockholms stad en ambition för hur staden ska utvecklas fram till år 2030. 

För att ambitionen ska kunna förverkligas arbetar stadens organisation i visionens riktning. Visionen 

är styrande i prioriteringar och präglar utvecklingsarbetet inom staden (Stadsledningskontoret, 2007). 

För att styra staden mot målen i Vision 2030 finns det en framkomlighetsstrategi framtagen. Strategin 

ger styrande principer av prioriteringar för Stockholms vägar och gator. Framkomlighetsstrategin har 

tagits fram i samarbete med regeringen och länet och innefattar en plan för de nya vägar och spår som 

ska byggas. Planen innebär att mer plats ska ges till bussar och cyklister, att trafiken ska bli mer 

pålitlig, att gångtrafikanterna ska få bättre förutsättningar och att de negativa effekterna av trafiken ska 

minska (Trafikkontoret, 2016a). 

För att komplettera framkomlighetsstrategin har Stockholms stad antagit en cykelplan. I och med 

cykelplanen har en miljard kronor investerats i åtgärder för infrastruktur, drift och underhåll och 

förbättrad framkomlighet för cyklister (Stockholms stad, 2016a). Cykelplanen syftar till att det ska bli 

säkrare att cykla i staden (Trafikkontoret, 2012). 

Under vintertid är den dominerande orsaken till olyckor halt väglag och dessa kan minskas med en 

förbättrad vinterväghållning (Trafikkontoret, 2012). Resultat av vinterväghållning på cykelvägar 

påverkas av väder, val av metod, utformning och ekonomiska investeringar. Ett pågående projekt som 

är av stor betydelse för cykelinfrastrukturen i Stockholm är ombyggnationen av Slussen. Slussen är en 

viktig knytpunkt i Stockholm för cykeltrafiken (Stockholms stad, 2011).  

Ett mål från Stockholms stad i Projekt Slussen är att underlätta för cyklister, gångtrafikanter och 

innerstadsbussar (Stadsbyggnadskontoret, 2011a). Genom Slussen sker det i genomsnitt 26 000 

cykelpassager per dag, men antalet beräknas för år 2030 att kunna uppgå till 53 000 (Stockholms stad, 

2011). Med ett så stort antal cyklister är det viktigt att staden kan tillhandahålla trygga cykelvägar utan 

risk för olyckor.  

 Syfte och mål 

Syftet är att visa skillnader mellan tre olika driftmetoder och var de är lämpliga att använda i 

Slussenområdet. Vidare är syftet att synliggöra möjliga konflikter mellan drift och utformning som 

påverkar cyklister på vinter och även hur de kan bidra till ökade kostnader för staden.  

Målet med studien är att presentera en områdesanalys med fokus på driftåtgärder vintertid och ge egna 

förslag på möjliga lösningar.  

Rapporten syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka problem och konsekvenser är relaterade till de tre driftmetoderna? 

 Hur påverkas de tre driftmetoderna av cykelvägarnas utformning? 

 Hur påverkas cyklisterna på vintern av cykelvägarnas utformning? 

 Avgränsning 

Arbetet är begränsat geografiskt genom det planområde som ingår i detaljplanen för Slussen i 

Stockholm. Med anledning av att Projekt Slussen är under ombyggnation är viss information 

fortfarande okänd eller under utredning.  
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Studien är ytterligare begränsad till områdets cykelstråk med tillhörande punkter och sträckor som 

korsas av andra trafikslag och trafikanter. 

Studien har även begränsats till tre olika driftmetoder inom vinterväghållning. Driftmetoderna är 

konventionell snöröjning, sopsaltning och värme i mark. 

 Metod 

Rapportens faktainsamling har skett i form av litteraturstudier och intervjuer. Urtag har gjorts ur en 

databas för att få lokal olycksstatistik. 

Nya Slussen har valts ut i samarbete med Trafikkontoret Stockholms stad. Området är valt för att det 

är ett pågående byggprojekt och intressant ur flera perspektiv såsom trafikmängd, trafiksäkerhet, läge 

och påverkan på människors vardag. För att kunna analysera cykelvägar i Projekt Slussen har 

detaljplan med tillhörande planer studerats. Ytterligare har gestaltningsprogram, fördjupnings-PM 

inom trafik, och illustrationer studerats.  

En begränsning med att utreda ett pågående byggprojekt är att studien är begränsad till den 

information som är offentlig och utgiven av Stockholms stad. Dokument, planer och utredningar 

belagda med sekretess har därmed inte utgjort underlag för studien. Det kan ha medfört att studien 

saknat underlag för att göra en korrekt analys. En ytterligare nackdel är att ekonomisk information 

varit belagd med sekretess.  

En fördel med att ha använt litteraturstudier och intervjuer är att det har varit möjligt att använda 

tidigare teoretisk och praktisk erfarenhet. En fördel med ett begränsat område har möjliggjort en mer 

grundlig analys. 

 Litteraturstudier 

Tidigare rapporter inom ämnet drift har studerats med fokus på konventionell snöröjning, sopsaltning 

och värme i mark. En informationssökning på Kungliga biblioteket i Stockholm har utförts där tryckta 

källor inom snöröjning och markvärme studerats. Tidigare utvärdering av metoden sopsaltning har 

studerats. Studiens innehåll grundar sig på flera handböcker inom cykeltrafik till exempel GCM-

handboken (Gång-, cykel och moped), Stockholms stads cykelplan och Cykel i staden. Stockholms 

stads tekniska handbok och tidigare rapporter om olyckor har även studerats.  

Sökord som har använts för att hitta litteratur: Vinterväghållning, vintercykling, sopsaltning, 

snöröjning, markvärme, cykelväg, cykelolyckor, drift, Slussen, cykelinfrastruktur, rullgrus, salt, 

halkbekämpning 

 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med ingenjörer, arbetsledare, projektledare, områdesansvarig och en 

forskare inom drift och underhåll av cykelvägar. Personerna har haft kunskap inom en driftmetod eller 

kunskap om Projekt Slussen. Intervjuerna har gjorts då kunskap inte har varit tillgänglig eller saknats i 

vår litteraturstudie.  

 Databaser 

STRADA är transportstyrelsens informationssystem där inrapporterade olyckor från polis och 

sjukvård registreras. STRADA är kartbaserat och olyckorna registreras geografiskt i kartan 

tillsammans med information om skadan (Transportstyrelsen a). I rapporten visas ett urtag. Urtaget är 

geografiskt begränsat till Slussenområdet. Urtaget innehåller alla olyckor som är registrerade åren 

2010–2015 där en cyklist varit inblandad. 
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2 Nulägesbeskrivning 

 Stockholm Stad 

I Stockholm stad är det kommunstyrelsen som är det högsta beslutande organet. Kommunstyrelsen 

följer sedan upp de fattade besluten med hjälp av stadsledningskontoret. Driften av staden sköts i sin 

tur av stadens förvaltningar och bolag. 14 stadsdelsförvaltningar, 17 fackförvaltningar och 16 bolag. 

Fackförvaltningarna styrs av nämnder utsedda av kommunfullmäktige (Stockholms Stad, 2017a). 

 Trafikkontoret 

Trafikkontoret är en av Stockholms förvaltningar. Trafikkontoret har ansvaret för trafik- och utemiljö 

inom kommunens gränser som bland annat omfattar trafikplanering, städning, barmarksrenhållning, 

vinterväghållning och investeringar i stadens offentliga rum. Kontoret ansvarar för stadens 4000 gator 

och 211 mil gång- och cykelvägar och har en budget på 2 miljarder (Trafikkontoret, 2017a). 

Ett av kontorets fokusområden är Cykelstaden Stockholm. Fram till år 2018 har en miljard kronor 

investerats med ett mål att 15 % av alla resor år 2030 ska ske med cykel. Investeringen ska öka 

framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättra och underlätta för cyklister i Stockholm. Åtgärder 

som i sin tur ska leda till ett ökat cyklande i staden (Trafikkontoret, 2017a). 

 Cykeljouren 

Cykeljouren är sedan 2013 ett projekt på trafikkontoret som har i uppgift att organisera drift och 

underhåll året runt för att ge bättre förutsättningar för cyklister. Projektet ska prioritera drift och 

underhåll på de cykelpendlingsstråk som är bestämda tillsammans med trafiknämnden och som idag 

uppgår till 36 mil. Av dessa 36 har 18 mil en extra hög standard och har varje år utökats från första 

året då den totala sträckan uppgick till 6 mil (Stockholms Stad, 2017c). 
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3 Teoretisk referensram 

 Drift och underhåll 

Områden som kommunen är huvudman för ska enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning (SFS 2010:916) hållas i sådant skick att uppkomsten av olägenheter för 

människors hälsa hindras genom till exempel gaturenhållning och snöröjning. Den svenska 

författningssamlingen tydliggör även huvudmannens ansvar att tillgodose de krav som ställs med 

hänsyn på framkomlighet och trafiksäkerhet. För att klara dessa krav krävs drift och underhåll.  

2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i 

detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen 

är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom 

gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick 

att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav 

tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga 

omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och 

trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna ska 

utföras av staten som väghållare. (SFS 2010:916) 

Med drift avses de arbeten som inte ökar värdet för en anläggning. Under vintertid består arbetena av 

snöröjning, sopsaltning, halkbekämpning och förebyggande åtgärder mot isbildning (SKL, 2010). De 

här arbetena kan utföras med olika metoder och beror delvis av rådande temperatur och nederbörd i 

området (Stockholms stad c, 2017). Begreppet drift omfattar även sopning av vägbanan och klippning 

av vägbanans omkringliggande växtlighet (SKL, 2010). 

Med underhåll av cykelväg avses de arbeten som utförs av väghållaren som ökar värdet på 

anläggningen. Dessa arbeten kan bestå av ingrepp såsom lagning av hål i beläggningen, målning, ny 

beläggning och skyltning (SKL, 2010). 

 Vinterväghållning 

Med vinterväghållning menas de driftåtgärder som utförs på vinterhalvåret för att gator ska vara snö- 

och halkfria (SKL, 2010). Det kan innebära arbeten som snöröjning, halkbekämpning och bortforsling 

av snö. Kommuners organisation av vinterväghållningen kan variera. Den kan skötas i egen regi, 

upphandlas på entreprenad eller en kombination alternativen (Josefsson & Johansson, 2014). 

I Stockholm ansvarar Trafikkontoret och stadsdelarna för att kommunala gator, torg, parker och 

allmänna ytor ska vara snö- och halkfria. För att upprätthålla detta upphandlas dessa tjänster på 

entreprenad. Entreprenörer utför det praktiska arbetet enligt upphandlade kontrakt (Stockholms stad, 

2017b).  

 Snöröjning 

Väghållaren ansvarar för att snöröja gatan för att göra den framkomlig. Teknikerna för snöröjning kan 

variera beroende på hur bebyggelsen i området ser ut (Josefsson & Johansson, 2014). Olika typer av 

maskiner kan användas för att förflytta snön från vägytan. Snön kan plogas till kanten av vägen för att 

lagras där som en plogvall, lagras på ett lokalt snöupplag, transporteras till ett snöupplag eller skickas 

på deponi (SKL, 2010). Snön kan även förflyttas från vägbeläggningen via sopning (Niska & 

Blomqvist, 2014).  

 Värme i mark 

I stadskärnor är även värme i mark ett sätt att smälta snö för att klara krav på framkomlighet och 

trafiksäkerhet (Byggnadsstyrelsen, 1976) 
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 Halkbekämpning 

Hur mycket friktion en trafikant behöver beror på vilken trafikantgrupp som hen tillhör. En svensk 

studie visade att 17 % av alla planerade cykelturer under vintern ställs in på grund av halka. Samma 

studie visade även att cykel följt av gång var de två mest väder- och halkkänsliga trafikslagen 

(Wretling, 2002). 

När det snöat eller bildats is på en väg kan väghållaren bekämpa halkan antingen kemiskt eller 

mekaniskt. Med kemiskt menas att salt sprids ut på vägen för att smälta isen medan med mekaniskt 

menas att sand sprids ut för att öka friktionen på underlaget (Möller, 2007). 

3.1.4.1 Kemisk halkbekämpning (Salt) 

Salt används för halkbekämpning eftersom det möjliggör att isen kan smälta vid en lägre temperatur. 

När saltets beståndsdelar löses upp och blandar sig med vatten, hindrar de vattenmolekylerna att nå 

varandra. På så sätt bildas inte is trots att temperaturen ligger under vattnets fryspunkt (Illustrerad 

vetenskap, 2010). Det är möjligt att hindra frysning ner till -18 grader med vägsaltet. Det vanligaste 

saltet som används på vägar består av 97 % natriumklorid, NaCl och 3 % fukt och gips (CaSO4) 

(Trafikverket, 2016). 

Salt används normalt på bilvägar men att använda det på gång- och cykelbanor är desto ovanligare 

(Bergström, 2002). Stockholms stad använder salt på trottoarer om det finns risk för frosthalka samt 

att det alltid blandas in en liten mängd av salt i sanden för att det annars finns risk för att den klumpar 

sig när det fryser (Stockholms stad, 2017b).  

3.1.4.2 Mekanisk halkbekämpning (Friktionsmaterial) 

Mekanisk halkbekämpning sker med spridning av friktionsmaterial på en vägbeläggning. 

Friktionsmaterial ska öka friktion mot underlaget och förhindra halka. Användandet av 

friktionsmaterial på vägbanan kan ske med material av olika ursprung. Sandning från Dalarna och 

norrut sker med en betydande del av naturgrus (Göransson, 2015). Naturgrus är en ändlig resurs och 

skall undvikas att användas till ändamål där ett ersättningsmaterial kan användas enligt riksdagens lag 

från 2009 (Sveriges Riksdag, 2009). Ett ersättningsmaterial som kan användas istället är krossmaterial. 

Produkten från krossning av berg har dock skarpkantade ytor till skillnad från naturgrus. En 

konsekvens av de skarpkantade ytorna är punkteringar på cykeldäck. Bergskross har dock en längre 

varaktighet på vägytan och en högre friktion (Göransson, 2015). 

Mekanisk halkbekämpning, även kallad sandning eller flisning, sker ofta i samband med snöröjning 

(Josefsson & Johansson, 2014). Sanden som används är vanligtvis cirka 2–7 mm (Bergström, 2002). 

För cykelvägar föreslås 2–6 mm kubiskt stenkross (SKL, 2010). Stockholms stads tekniska handbok 

föreskriver ett intervall mellan 0–8 mm (Trafikkontoret, 2015). Friktionsmaterialet kan även blandas 

med salt för att smälta is på beläggningen till en viss del. Det medför att friktionsmaterialet kan frysa 

fast och inte försvinna från vägytan när trafikanter passerar (Josefsson & Johansson, 2014). Den 

tekniska handboken föreskriver en saltinblandning om högst 3 % för att undvika att det fryser 

(Trafikkontoret, 2015).  

En nackdel med mekanisk halkbekämpning är att materialet behöver sopas upp och omhändertas. 

Sandupptagning är ett resurskrävande arbete och sker på våren då snön smält. En ytterligare nackdel är 

att materialet kan skapa stopp i dagvattensystem (Josefsson & Johansson, 2014).  
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 Temperatur och klimat 

Enligt Stockholm stads cykelplan (Trafikkontoret, 2012) påverkar vädret cykeltrafikmängderna i hög 

grad och enligt Josefsson & Johansson (2014) är cykeltrafik det trafikslag som är det mest väder- och 

halkkänsliga. Stockholms stad har en prenumeration på en vädertjänst av SMHI som gör det möjligt 

att följa väder via dygnsprognoser och flerdygnsprognoser (Gustafsson och Sörensen, 2016). 

Prognoser används även av entreprenörer för att kunna förbereda vart och när insatser behöver göras 

(Björkman, 2017). 

Frosthalka är ett lokalt väderfenomen som uppstår när fukt i luften fryser till på vägbanan. Frosthalka 

är vanlig i gryning och tidig morgon efter en kall natt. Vägbanan är då täkt av frost och inte snö 

(SMHI, 2009). Särskilt utsatta områden är vägar längs med vatten och broar. Frosthalka syns ofta inte 

och bästa metoden för att bekämpa den är enligt Trafikverket en förebyggande saltning (Trafikverket, 

2015). 

Ett annat väderfenomen är ishalka och orsakas av regn som fryser till när det når marken (SMHI, 

2009) och kan även kallas blixthalka. Det sker när temperaturen i vägbanan är under noll grader, trots 

att det kan vara plusgrader i luften (SMHI, 2009).  

Väderförhållanden kan även skapa fläckvis halka och kan bero på att smältvatten från plogvallar, 

snöupplag och packad snö fryser till is nattetid (SMHI, 2009). Den här typen av halka kan ge upphov 

till olyckor (Trafikverket, 2015). 

 Trafikantgrupp cyklist 

En cyklist klassas som en oskyddad trafikant tillsammans med motorcyklister, mopedister och gående. 

Krav på hjälm finns för personer upp till 15 år i och med en ny lag som trädde i kraft 1 januari 2005. 

Cykeln måste alltid ha ringklocka och broms. Sker cyklandet under mörker krävs belysning och 

reflexer (Transportstyrelsen b).   

Stockholms stad har i undersökningar försökt ta reda på vilka det är som cyklar och vad som värderas 

högt av dem. Svaren från invånarna visade på att de tyckte att 30 minuters resväg med cykel var 

acceptabelt och att det var viktigt att vägarna var trafiksäkra för att de skulle välja att cykla. Cykeln ses 

främst som ett färdmedel medan motion och frisk luft ses som en bonus (Trafikkontoret, 2012) 

 Cyklism 

År 2015 gavs det ut en rapport med en analys hur cyklandet i Sverige hade utvecklats mellan åren 

1995–2014. Analysen gjordes av Trafikanalys vilka ger kunskapsunderlag till regeringen i frågor 

rörande transportpolitik (Trafikanalys). Rapporten omfattar alla människor som är folkbokförda i 

Sverige i åldrarna 6–84 år. Rapporten visar på att cyklandet har sjunkit från mitten av 90-talet fram till 

2014, detta tvärtemot att det har rapporterats om att cyklandet skulle ha ökat. Att rapporterna om ökat 

cyklande motsäger resultatet från denna studie förklaras med att andra analyser beräknas på att 

cyklisterna räknas i antal passager över ett visst tvärsnitt. På så sätt räknas bara en viss typ av 

cykelresor och inte det allmänna cyklandet i Sverige (Trafikanalys, 2015) 

I Stockholm har det sedan 1980 utförts mätningar på antalet cykelpassager för två olika snitt kallade 

innerstadssnittet och Saltsjö-Mälarsnittet. År 1999 tillkom ett snitt kallat citysnittet och 2011 börjades 

även mätningar i ytterstaden. Mätningarna utförs av Stockholms Stad och Trafikkontoret.  

Mätningarna görs en dag i maj eller juni vid tre olika tider. Det är uppskattat att 40–50 % av 

cykeltrafiken kommer att passera den dagen.  Från mätningarna kan en ökning på antalet 

cykelpassager utläsas redan från tidigt 90-tal fram tills 2014 (Trafikkontoret, 2016b).  

 Vintercykling 

Det som hindrar cyklister från att cykla vintertid är snarare underlaget än dåligt väder. Många 

vintercyklister anser att de kan avhjälpa många faktorer som vintercyklandet innebär genom att ha 
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korrekt utrustning såsom lampor, dubbdäck och varma kläder (Bergström, 2002). Att det är underlaget 

och snöröjda cykelvägar som hindrar cykling påpekas även i Cykelplanen (Trafikkontoret, 2012).   

Att cykla på vintern kräver mer tid och energi. En cyklists restid kan öka med 30–60 % och 

medelhastigheten kan gå ned från 22 km/h till 15 km/h (Trafikkontoret, 2012). Trots detta har 

vintercyklingen ökat med 30 % sedan 2012 i Stockholm (Stockholms stad, 2017c). 

Vid halka kan cyklister montera dubbdäck. I tester utförda på däckprovsanläggningen på VTI i 

Linköping jämfördes odubbade däck med dubbade. Av testerna kunde det dras slutsatser om att 

isgreppet och bromsförmågan var högre hos dubbade däck än hos de odubbade. Det rekommenderas 

därför i rapporten att vintercyklister ska använda dubbdäck för ökad säkerhet på vintern (Hjort & 

Niska, 2015). 

 Olyckor 

I ett genomfört projekt på VTI på uppdrag av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond har cyklisters 

singelolyckor 2007 - 2011 analyserats. Cyklister står för en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på 

sjukhus och majoriteten av dessa cyklister har uppgett att de inte har skadat sig i kollision med någon 

annan trafikant. 23 % av de som var med i en singelolycka under den analyserade tiden omkom. I 

statistik för cykelolyckor är mörkertalet stort (Niska et al. 2013).  

Svårt skadade cyklister i singelolyckor åren 2007–2011: 

 27 % relaterat till drift och underhåll.  

 20 % relaterat till utformning av väg 

Resterande procent är relaterat till cyklistens interaktion med cykeln, cyklistens beteende och tillstånd 

och samspelet med övriga trafikanter (Niska et al. 2013). 

I de fall där skadan kunde relateras till drift och underhåll angav 146 av totalt 212 cyklister att olyckan 

hade orsakats av halt väglag. 104 av de 146 cyklisterna angav is och snö som orsak till halkan och 31 

angav rullgrus som orsak. Flera av de intervjuade informanterna i studien som hade varit med om en 

olycka uppgav att de hade blivit överraskade av halt underlag och detta i kombination av hög 

hastighet. Det hala underlaget bestod antingen av isfläckar, snö eller grus (Niska et al. 2013).  

Studien tar även upp de fall där en dödsolycka har skett på grund av annan trafikant. Under den 

analyserade perioden dog fyra personer i kollision mellan cyklar. Alla fyra fallen skedde i 

nedförsbacke (Niska et al. 2013). 

I en studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2013) presenteras cyklisternas 

olyckor. Sammanfattad statistik visar: 

 De vanligaste skadorna sker på cyklistens överkropp, såsom skador på handleder och nacke. 

Huvudskador är den allvarligaste skadan då det medför att cyklisten kan få en bestående 

hjärnskada.  

 Störst andel dödsolyckor sker i gruppen män 65+. Den gruppen som löper störst risk att skadas 

svårt är i gruppen män 0–14 år.  

 De flesta cyklisterna skadar sig på allmän väg eller gata i tätbebyggt område.  

 Den dominerande orsaken till singelolyckor är halt väglag.  

(MSB, 2013) 



9 

 

I en annan studie från MSB rörande gångtrafikanternas skador visar de på att cirka 27 000 fallolyckor 

drabbar de gående varje år. Definitionen av gående är i detta fall att de har befunnit sig i en trafikmiljö. 

Tvärtemot än för cykelolyckor så är kvinnor de som drabbas i större utsträckning än män. Även här är 

den vanligaste orsaken till singelolyckan (70 %) halka på grund av snö och is (MSB, 2014). 

 Cykelinfrastruktur 

En god cykelinfrastruktur är viktigt för cyklisternas säkerhet och för att bidra till ökad cykling. Inom 

begreppet räknas förutom vägar även cykelparkeringar och säkerhetshöjande åtgärder såsom 

cykelboxar och vägvisning. 

 Lagar och förordningar 

Cyklister och gångtrafikanter ska följa de bestämmelser som finns i trafikförordningen (1998:1276).   

Exempel på dessa förordningar som är relevanta för studien är: 

Cyklar ska föras på cykelbana om en sådan finns. Körbanan får användas om den är lämpligare i 

avseende av färdmålets läge eller om cykeln har fler än två hjul och därmed ökad bredd eller om den 

drar en cykelkärra eller en sidovagn.  

 Barn upp till året de fyller åtta får använda gångbanan om cykelbana saknas 

 Ett fordon får inte stanna i ett cykelfält 

 Vid en cykelöverfart har en fordonsförare väjningsplikt mot cyklande  

 Gående ska korsa cykelbanan på ett övergångsställe och om det inte finns ett sådant ska den 

gående korsa cykelbanan tvärs över denna utan dröjsmål.  

 

(SFS 1998:1276) 

 Typer av cykelvägar 

Definitioner av de olika typerna av cykelvägar är hämtade från Cykeln i staden – utformning av 

cykelstråk i Stockholms stad (Trafikkontoret, 2009). 

Cykelväg Cykelvägen ska vara fritt liggande och åtskild från 

körbana.  

 

Cykelbana En väg som är avsedd för cyklar och mopeder klass II. 

Kan vara dubbelriktad eller enkelriktad.  

Gång- och cykelbana Delad bana för gång- och cykeltrafikanter. Fältet är 

antingen delade genom markeringar eller inte alls. 

Cykelfält 

 

Ett fält i vanliga körbanan som är avsedd för cyklar. 

Åtskiljs genom linjer.  

Cykel i blandtrafik Cyklisterna är hänvisade till körbanan 
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 Typer av stråk 

Cykelnätet i Stockholm har inventerats och delats in i tre olika typer av stråk. Det finns pendlingsstråk, 

huvudstråk och lokalstråk vilka har getts olika standard (Trafikkontoret, 2012).  

Typ av stråk Förklaring  

Pendlingsstråk  

 

 

Används av de cyklister 

som rör sig mellan 

kommuner eller mellan 

flera stadsdelar. Stråken 

är vanligtvis över fem 

kilometer.  

Enkelriktad cykelbana: 2,25 m (3,25m 

vid höga flöden >15 000 passager per 

dag) 

Dubbelriktad cykelbana: 3,25 m (4,5 m 

vid höga flöden >10 000 passager per 

dag) 

Dubbelriktad GC-bana/-väg :5 m (7 m 

vid höga gång- och cykel flöden >10 000 

passager per dag) 

Cykelfält i innerstaden:1,75 m (3 m vid 

höga flöden> 15 000 passager per dag) 

Huvudstråk Stråken ansluter 

stadsdelar. Målpunkterna 

ligger i olika stadsdelar 

samt att stråken ansluter 

till pendlingsstråken. 

Sträckan är 2–5 km.  

Enkelriktad bana: 1,5 m (2,25 m vid 

högre flöden) 

Dubbelriktad bana: 2,5 m (3,25 m vid 

högre flöden) 

Dubbelriktad g/c-bana: 4 m (4,5 m vid 

högre flöden) 

Lokalstråk Målpunkterna ligger 

inom den egna 

stadsdelen. Viss del av 

sträckan kan gå i 

blandtrafik. Sträckan är 

mindre än 2 km.  

 

(Trafikkontoret, 2012) 

 Andra delar i infrastrukturen 

Cykelbox tillåter cyklister att cykla ända fram till trafikljuset och vänta på grön signal medan bilister 

får stanna längre bak. Det är en trafiksäkerhetsåtgärd för att samspelet mellan motorfordon och 

cyklister ska fungera bättre (Trafikkontoret 2009).  

Cykelparkeringar tillhör också cykelinfrastrukturen. Det ska vara möjligt att göra kombinationsresor 

där cyklisten kan byta från cykel till kollektivtrafik (Trafikkontoret, 2012). 

Cykelvägvisningen är till för att leda cyklisterna på den snabbaste vägen, hjälpa dem att orientera sig, 

visa på cyklistens plats i trafiksystemet samt kan den fungera som reklam för cykling (Trafikverket 

2014). 

 Beläggningar 

Vanligtvis beläggs det med svart asfalt där cyklar ska framföras. Cykelvägar kan även beläggas med 

smågatsten, betongplattor eller grus (Trafikkontoret, 2009). Det är viktigt att ha en bra ytstruktur för 

att det ska vara säkert att cykla på vägen (Trafikkontoret, 2012).  
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4 Driftmetoder 

 Konventionell Snöröjning 

Konventionell snöröjning är en driftmetod som innebär maskinell plogning av snö och 

halkbekämpning med sand. Det kan även innefatta isrivning, bortforsling av snö och ibland krävs även 

manuell snöskottning. Omfattning av snöröjning beror av flera faktorer som till exempel det 

geografiska läget, nederbörd, temperatur, vägens prioritet, väghållare och vilken utrustning som 

används (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

 Historik 

Vinterväghållning med maskinell plogning startade i början av 1900-talet vilket innan skett med 

draghjälp av hästar. Det gjordes försök med maskinell plogning redan under 1920-talet då olika 

konstruktioner för plogar testades. Plogarna var då monterade på en traktor som kunde utföra plogning 

med en hastighet om cirka 7–9 km/h. Under samma tidsperiod började även halkbekämpning användas 

i samband med snöröjning. Halkbekämpning av vägar bestod då av sand och/eller salt och blev allt 

mer allmänt under 1930-talet (Trafikverket, 2010). 

I samband med att den maskinella plogningen bredde ut sig över landet ökade förutsättningarna för en 

regelbunden biltrafik. Ökade behov av framkomlighet även vintertid har lett till utveckling av 

snöröjningsfordon och plogblad. Former, höjder och bredder på plogblad har utvecklats och anpassats 

till dess användningsområde (Trafikverket, 2010).  

 Omfattning Sverige och Stockholm 

Varje år får hela Sverige någon form av vinter och klimatet ger olika former av vinterväglag i olika 

delar av landet (SKL, 2014). Kommunernas sätt att sköta vinterväghållningen är mer eller mindre unik 

eftersom de har olika förutsättningar med hänsyn på bland annat klimat, topografi och invånarantal 

(Wiklund & Malmberg, 2012).  

I Stockholm finns mer än 3600 gator som ska plogas och halkbekämpas vintertid (Stockholms stad, 

2017b). Utöver gatorna finns även 211 mil gång och cykelbanor (Stockholms stad, 2017c). 

 Tillvägagångssätt och utrustning 

Konventionell snöröjning kan ske med olika typer av fordon och maskiner såsom lastmaskiner, 

lastbilar, kombimaskiner och traktorer. De är vanligen utrustade med olika verktyg beroende på 

användningsområde. Konventionell snöröjning på trånga ytor kan ske med en lastmaskin eftersom de 

har en midjestyrning som ger bättre manövrerbarhet. Lastmaskiner har därför blivit vanligare vid 

snöröjning av cykelbanor (SKL, 2014). 

När en vägbana snöröjs förflyttas snön från vägen med hjälp av en plog som är monterad i fronten på 

maskinen/fordonet. Valet av plog är beroende av snödjup och vilken bredd på den plogade ytan som 

ska uppnås. Snön förflyttas i plogens riktning som antingen kan vara enskärig (ett plogblad) eller 

flerskärig (flera plogblad). Det finns även vikplogar som föser snön åt båda sidorna om maskinen, som 

ofta används för att röja enkelriktade gator/vägar. Diagonalplogar är vanliga på större ytor såsom torg 

och flerfältsvägar. Moderna maskiner kan även ha sidovingar som är rörliga i sid- och höjdled (SKL, 

2014). Plogarna bildar en snövall vid sidan om vägbanan som kan behöva kompletteringsröjas 

(Stockholm, 2016c). 

Kompletteringsröjning innebär att de plogvallar som har uppstått ska förflyttas för att göra ytor 

tillgängliga. Ett exempel är där vägar korsas. Kompletterande röjning kan även ske vid 

övergångställen, entréer eller busshållplatser (Björkman, 2017). 

För att uppnå en högre friktion i samband med snöröjning sker halkbekämpning. Mekanisk 

halkbekämpning på cykelvägar har fördelar och nackdelar. En fördel är att friktionsmaterialet kan 
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fastna i vägbanan och ge god friktion (Josefsson & Johansson, 2014). På cykelvägar transporteras inte 

friktionsmaterialet bort lika snabbt som på bilvägar (SKL, 2014). 

Vid stora mängder nederbörd i stadsmiljö kan det vara så tätt bebyggt att lokala snöupplag saknas 

(Stockholms stad, 2016c) eller inte räcker till. Det leder till att snön måste transporteras till en annan 

plats. Snön kan transporteras till ett lokalt snöupplag, snöupplag på land eller snötipp. För att snön ska 

kunna transporteras krävs det mer resurser i form av maskiner och personal. Bortforsling av snö 

medför buller och miljöbelastning (Stockholms stad, 2016d). Åtgärden är även kostsam (SKL, 2014). I 

Stockholm undviks bortforsling av snö till dess att snön utgör trafikfara eller hindrar framkomlighet 

(Stockholms stad, 2016d).  

Stockholm har fyra stycken snötippar som används vid behov när lokala ytor för snöupplag i 

innerstaden inte räcker till för att säkerhetsställa framkomlighet och säkerhet. Snötipparna ska enligt 

Stockholms stad vara det mest miljövänliga alternativet, då snön i annat fall skulle behöva 

transporteras längre sträckor. Staden har låtit ett oberoende konsultföretag tagit prover och analysera 

resultaten. Vattenmiljön har inte haft negativ påverkan och samtliga gränsvärden av föroreningar 

underskrids (Stockholms stad, 2016d). 

 Begränsningar och hinder 

Snöröjningsmaskinens plogblad kan ha svårt att komma åt ytor vid höjdskillnader och ojämnheter. 

Möblering såsom till exempel cykelställ, bänkar, pollare eller soptunnor kan även utgöra hinder för en 

effektiv snöröjning. Det finns även hastighetssänkande åtgärder såsom gupp och avsmalningar som 

kan försvåra snöröjningsarbetet. Snöröjningsmaskiner kan även hindras av att passera en låg passage 

eller port (Trafikverket, 2011). 

Mekanisk halkbekämpning av cykelvägar kan punktera cykeldäck och orsaka cykelolyckor (se avsnitt 

3.1.4.2 - Mekanisk halkbekämpning och 3.2.3 - Olyckor). 

 Kostnader och upphandling 

Konventionell snöröjning i Stockholm utförs av upphandlade entreprenörer. Kommunen är indelad i 

olika delområden där olika entreprenörer handlas upp. I varje delområde är gatorna uppdelade. 

Gatorna är uppdelade i olika prioriteringsordningar och har olika startkriterier. I kontrakten finns det 

ett fast arvode och ett rörligt. Det rörliga arvodet beror av antalet pådrag (snöröjningstillfällen). Jour 

och beredskap ska enligt kontrakt finnas mellan 15 oktober till 30 april. Kontrakten som är 

funktionsbaserade är upphandlade på 2 år med möjlig förlängning av 3 och sedan ytterligare 2 år. Det 

finns även tillkommande arbeten som till exempel snöbortforsling som beslutas i samråd mellan 

områdesansvarig och entreprenör (Taberman, 2017). 

 Miljöpåverkan 

I samband med snöröjning kan mekanisk halkbekämpning ske. Mekanisk halkbekämpning är en 

resurskrävande åtgärd med hänsyn till kostnad och miljö. Förutom att åtgärden är resurskrävande i 

form av tung transport har mätningar visat att en ökad mängd friktionsmaterial bidrar till en ökning av 

inandningsbara partiklar, PM10 (Gustafsson, Blomqvist och Jonsson, 2011). PM10 är mikroskopiskt 

små partiklar som uppkommer av fordonstrafik och är ett problem i svenska tätorter (Stockholms stad, 

2017). Storleksfördelningen på friktionsmaterialet påverkar mängden partiklar som bildas. Det 

rekommenderas att minimera mängden friktionsmaterial och att mindre fraktioner (<2 mm) ska tvättas 

bort (Gustafsson, Blomqvist och Jonsson, 2011). 

I en rapport från Bjerking som tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Trafikkontoret 

används cirka 50 000 ton sand och krossmaterial årligen. Dock kan användningen uppgå till 80 000 

ton under kalla och snörika vintrar (Bjerking, 2012). Sanden ska först brytas, spridas ut, sopas upp och 

omhändertas. Betydande del av hanteringen består av tunga transporter som medför buller och 

emissioner av luftföroreningar. Begränsning av mängden transporter kan ske med en god  
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logistik, närhet till lager och mellanlager (Miljöförvaltningen, 2013). 

Återvinning av uppsopad sand är under ett försöksstadium. PEAB Drift och underhåll är en 

entreprenör i Stockholm som återanvänder sand i ett projekt där sand sållas och delas upp i fyra 

fraktioner. En av fraktionerna kan återanvändas till halkbekämpning efter blandning med bergskross 

och salt. Fraktionen utgör 60–65 %. En av fraktionerna kan användas till fyllnadsmaterial medan 

övriga två skickas på deponi. Enligt en rapport från miljöförvaltningen (2013) minskar mängd avfall 

och antal transporter vid återanvändning av uppsopad sand. 

Maskiner för snöröjning och tung transport av halkbekämpning förbrukar diesel eller bensin (SKL, 

2014). Diesel och bensin klassas som fossila bränslen och är största källan till utsläpp av växthusgaser 

som bidrar till klimatförändringar (Naturvårdsverket, 2016). Stockholms stad ställer krav på att 

entreprenörer har maskiner som uppfyller specifika krav och gör kontroller på att entreprenörens 

maskiner är provade (Taberman, 2017).  

 Sopsaltning 

Med sopsaltning menas att snön sopas bort med en sopvals som är monterad fram på en plogmaskin, 

samt att hakan bekämpas med en saltlösning eller befuktat salt som sprids ut efteråt. Det är en relativt 

ny metod i Sverige och används främst på gång- och cykelbanor. Metoden har blivit allt mer vanlig på 

cykelvägar efter att många städer tagit fram mål om att öka andelen resor med cykel (Niska & 

Blomqvist, 2015b). 

 Historik 

Sopsaltning är en metod som kom till Sverige med inspiration från Odense i Danmark som tillämpat 

metoden sedan slutet av 1980-talet. Metoden utvärderades och presenterades i Sverige under en 

tranportkonferens i Luleå 1998. Linköping var sedan första stad att tillämpa metoden i Sverige. 

Området omfattade tre cykelstråk om totalt 23 km. I Linköping har sedan försöksperioden ökat till en 

omfattning av cirka 90 km år 2015 (Niska & Blomqvist, 2015a). 

 Omfattning Sverige och Stockholm 

Sopsaltning av cykelvägar har under vintern 2016/2017 använts i ett flertal kommuner i Sverige. De 

kommuner som tillämpat metoden har gjort det på utvalda cykelstråk. Det har i flertalet av 

kommunerna gjorts undersökningar på cyklisternas uppfattning om resultatet där en majoritet av dem 

varit positiva till metoden. I vissa av kommunerna har det utförts grundligare utvärderingar, där Umeå 

och Stockholm är exempel. Flertalet kommuner hänvisar till utvärderingar utförda av VTI om ingen 

egen utvärdering är utförd. Kommunens utvalda sträckor har i flera av fallen utökats. (Uppsala 

kommun, 2016) (Jönköping kommun, 2016) (Umeå Kommun, 2015). 

Vintern 2012/2013 påbörjade Stockholm Stad försök med sopsaltning. Vintern 2013/2014 fortsatte 

försöken med sopsaltning och då anlitade staden Statens väg- och transportinstitut (VTI) vilka 

utvärderade försöken. Mätningarna som utförs av VTI innefattar stickprovskontroller där friktion, 

väglag, saltfördelning och saltmängd mäts. Sträckan uppgick då till 6 mil av de prioriterade 

cykelstråken (Niska & Blomqvist, 2015a). Försöken ansågs lyckade vilket medförde att sträckan som 

sopsaltas har ökats varje år. Vinter 2016/2017 är de sopsaltade stråken 18,5 mil (Seaton, 2017).  

 Tillvägagångssätt och utrustning 

Det som skiljer sopsaltning från konventionell snöröjning är att en sopvals används istället för en plog 

för att röja undan snön. Sopvalsen är monterad på fronten av ett fordon. Efter att snön blivit bortsopad 

används en saltlösning eller befuktat salt för att halkbekämpa. Saltet som sprids ut är antingen torrt, 

befuktat eller så finns det i en saltlösning (lake). Saltet består oftast av natriumklorid (Bergström, 

2002). Salt kan spridas ut antingen med en tallrikspridare eller dysor. Vid jämförelse mellan en plogad 

sträcka och en sopad sträcka visar mätningar att friktionen är högre för en sopsaltad sträcka (Niska och 

Blomqvist, 2015b). 
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Figur 4.1 – Bild på sopsaltare med både sopvals och plog. Salttanken är monterad bak. Fotograf Lennart 

Johansson 

 Begränsningar och hinder 

Metodens resultat bygger till stor del på när åtgärden utförs, vid stora snöfall hinner snön lägga sig och 

frysa fast på vägen och då är det svårare att lyckas med halkbekämpningen. När en ishalka/isbark 

uppstått på cykelbanan råder VTI att man istället sandar än försöker använda salt (Niska och 

Blomqvist, 2015a). När temperaturen sjunker under 8 minusgrader byter entreprenören vid behov 

metod till att ploga och sanda istället (Björkman, 2017). 

För att metoden ska vara effektiv och för att salt inte ska överdoseras är det viktigt att det finns 

kunskap hos de som ska utföra åtgärderna (Niska och Blomqvist, 2015a).  

 Upphandling 

De sopsaltade stråken är en del av trafikledskontrakten vilka löper genom flera stadsdelar i staden. I 

Stockholms stad är två entreprenörer upphandlade på kontrakten. Kontrakten är upphandlade på 2 år 

med möjlig förlängning av 3 och sedan ytterligare 2 år. De sopsaltade cykelvägarna är utplockade ur 

områdeskontrakten och sker under projektform. Försöken med sopsaltning är ett politiskt beslut vilket 

medför att de kan läggas ned vid ett maktskifte i staden. Kontraktet anger att de prioriterade stråken 

ska ses över och/eller sopsaltas två gånger dagligen på vardagar och en gång per helg. Detta ska ske 

innan morgonrusningen och före att cyklisterna ska hem på eftermiddagen. Staden faktureras per 

arbetad timme (Seaton, 2017). 

 Miljöpåverkan 

När en väg saltas kan växter i närheten påverkas. Saltet kan ge skador på vissa växter och om det når 

rotsystemet på ett träd kan tillväxten hämmas (Trafikverket, 2016). Saltet kan vid höga 

koncentrationer påverka miljön lokalt med förhöjda halter kloridjoner i vattentäkter och grundvatten 

(SKL, 2014) 

I ett examensarbete på Linköpings universitet gjordes mätningar av hur saltet spreds på de vägar som 

sopsaltats. Författarna kom fram till att spridningen var liten om inte borsten på sopsaltaren användes 

utan att föraren lät saltet smälta snön på vägen. Om föraren använde borsten spreds saltet längre 

utanför vägen. Jämfört med saltning på bilvägar sprids saltet kortare men i högre koncentration 

(Jansson och Kok, 2015). 
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Maskiner som används för sopsaltning förbrukar fossila bränslen och detta ger upphov till utsläpp av 

växthusgaser (Se avsnitt 4.1.6 Miljöpåverkan). 

 Markvärme 

Med markvärme avses i denna rapport de system som anläggs i marken, med ett cirkulerande medium 

vilket är uppvärmt med hjälp av fjärrvärme. Dessa förläggs i utomhusytor för att markytans temperatur 

ska höjas och på så sätt hålla underlaget halkfritt och snöfritt (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

Att anlägga markvärme motiveras av att den konventionella snöröjningen skulle bli dyrare än 

markvärme eller att konventionell snöröjning vore problematisk på grund av trånga passager, 

möblering eller att det saknas plats att lägga den plogade snön. Markvärme kan också motiveras av att 

minska olyckor, öka kapaciteten på trafiken, öka trivseln, öka tillgänglighet och motverka buller och 

avgaser från maskiner (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

 Historik 

I Sverige, åren efter andra världskriget började det anläggas markvärme. Först anlades markvärme i 

mindre skala utanför entréer och i trappor. I och med att värmeverk började uppföras i Sverige blev 

tillgången på värme större, och då kunde markvärme anläggas i torgytor, gångstråk och körbanor 

(Byggnadsstyrelsen, 1976). Den första anläggningen av markvärme i gångyta i Stockholms innerstad 

installerades cirka 1968. Anläggningen är placerad på Sergelgatan och är fortfarande i drift (Fridman, 

2017). 

 Sverige och Stockholm 

Markvärme i kombination med cykelvägar förekommer på mindre partier i landet såsom i Västerås 

(VLT, 2014).  I Umeå finns det även en gång- och cykelbro med installerad markvärme (Niska, 2006) 

I Stockholm har trafikkontoret anläggningar för markvärme främst i stadens centrala delar och på 

senare tid har även anläggningar i Hornstull och Rinkeby installerats. Anläggningarna styrs centralt 

från trafikkontorets kontor. Inom stadens regi finns det markvärme på cirka 100 000 m2 och är för det 

mesta förlagd på gångbanor och torg (Fridman, 2017). Fjärrvärmen som används i anläggningarna 

levereras från Fortums värmeverk som samägs med Stockholm stad (Fortum, 2017).  

 Installation och konstruktion 

Stockholms stads tekniska handbok beskriver hur markvärme ska anläggas i staden. Huvudparten av 

markvärmeanläggningarnas rör är tillverkade i plast, men det förekommer även äldre konstruktioner 

med kopparrör vilka är ingjutna i betong. Det cirkulerande mediet för en konstruktion med kopparrör 

är vanligen glykolblandat vatten medan en konstruktion med plaströr använder cirkulerande vatten. De 

äldre konstruktionerna ska enligt handboken fasas ut successivt (Trafikkontoret, 2015). 

Anläggningarna startas när den lokala temperaturen är 1 C͒ för att mediet i ledningarna inte ska frysa 

fast. Vattnet värms främst upp av returen från fjärrvärmenätet vilken ska ge en maxtemperatur på 

30 ͒C. Anläggningen är även ansluten till fjärrvärmenätets tilloppsledning vid de tillfällen som värmen 

på returvattnet inte täcker behoven (Trafikkontoret, 2015). 

Enligt handboken ska fördelningsrör dimensioneras så systemet får ett jämnt tryckfall över respektive 

slinga. Det leder till att systemet får ett jämt flöde (Trafikkontoret, 2015). 

Konstruktionen för gångytor ser ut enligt figur 4.2 där systemets värmeslingor förläggs i sättsand som 

ligger direkt under betongplattorna. Sättsanden ska fortsätta 2–3 cm ovanför värmeslingans hjässa. 

Normalt består bärlagret av asfaltgrus och ska enligt den tekniska handboken vara mellan 4–5 cm 

tjockt.  
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Figur 4.2 – Typkonstruktion för hur markvärme ska anläggas i mark. Egen figur.   

 

Markvärmesystem kan styras via olika givare som är installerade i direkt närhet till anläggningen. 

Temperaturgivare används då ett system har en önskad temperatur på marken.  

Framledningstemperaturen regleras då så att marktemperaturen uppnås i givaren som är placerad på 

den uppvärmda ytan. Anläggningar som är styrda med temperaturgivare kan använda vatten som 

värmemedium på grund av att risk för frysning av mediet inte uppstår (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

Anläggningar med ett värmemedium av glykolblandat vatten har inte lika stor risk att frysa och kan 

därmed styras med nederbördsgivare. Det kan ge en lägre förbrukning då energi inte tillförs under 

perioder där temperaturen är låg och utan nederbörd. Vid tillfällen då låg temperatur följs utav 

nederbörd kräver dock anläggningen en längre tid för att värma markytan (Byggnadsstyrelsen, 1976). 

En anläggning kan även styras via prognos av hur temperatur/nederbörd beräknas vara en tid framöver 

och därmed starta cirkulation och värmeväxling i förtid (SMHI, 2016). 

 Begränsningar och hinder 

Markvärmesystem klarar ofta av att smälta snö på dess uppvärmda yta. Däremot kan större snöfall 

med låg temperatur i samband vind kräva att ytan behöver snöröjas trots att systemets spetsvärme 

används (SKL, 2010). Under samma väderförhållanden kan även skottning av tak medföra stora 

mängder snö inom kort tid vilket medför att ytan kan behöva snöröjas (Fridman och Nylander, 2017) 

Markvärmesystem kräver anslutning till fjärrvärmenätet (Trafikkontoret, 2015). Det leder i sin tur till 

att ett markvärmesystems placering måste anpassas rent geografiskt till fjärrvärmenätet.   

En ytterligare begränsning med denna driftmetod är dess utrymme som installationen kräver i befintlig 

mark eller konstruktion som kan vara svår att ta i anspråk. Exempel är tunna konstruktioner och annan 

ledningsdragning i mark (Bäck, 2017). 

 Kostnader 

De kostnader som uppstår för markvärme är investeringskostnader och driftkostnader. Driftskostnader 

på anläggningar i anslutning till privata fastighetsägare kan betalas av berörd fastighetsägare. En 

investering kan variera men till den tillhör kostnader för projekteringen, undercentralen och de slingor 

som ska läggas i marken. Driftkostnaderna kan i sin tur indelas i tre delar. Det är kostnader för 

fjärrvärme, elkostnader och arbetskostnad (Fridman, 2017). 

 Miljöpåverkan 

Fjärrvärmen som köps in till systemen köps från Fortum Värme. Produktionen av fjärrvärme bidrar till 

utsläpp av växthusgaser. Merparten av den fjärrvärme som Fortum Värme producerar är baserade på 

förnyelsebara och återvunna bränslen. År 2030 har företaget som ambition att all producerad värme 

ska vara baserad på återvunnen och förnyelsebar energi (Fortum, 2017). 
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5 Projekt Slussen 

Slussen är beläget mellan Södermalm och Gamla Stan i Stockholm och binder ihop staden. Det 80-

åriga nuvarande Slussen är under våren 2017 under rivning för att ett nytt område ska byggas upp. Det 

nya området ska enligt staden möta dagens krav och behov på ett bättre sätt. (Stockholms stad, 2016e). 

Enligt planbeskrivningen, utgiven av Stockholms stad 2011, har den tekniska livslängden på 

nuvarande konstruktion passerat. Delar i konstruktionen har undersökts där bland annat betong vittrat 

sönder, armering har rostat och sättningar blivit för stora (Stadsbyggnadskontoret, 2011). En 

ytterligare anledning till varför området är i stort behov av att byggas om är den översvämningsrisk 

Mälaren utgör (Stockholms Stad a).  

 
Figur 5.1 – Bild över pågående arbeten i Slussenområdet (Qvennerstedt, 2017). 

Planområdet för ombyggnationen omfattar 130 000 m2 (Stockholm stad, 2016e) och finansieras av 

Stockholms stad, förutom det nya bussgaraget som har medfinansiärer (Stockholm stad b) 
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Figur 5.2 – Illustration över Slussen (ELU, 2017) 

 Detaljplan 

Detaljplanen för projektet består av plankarta och planbestämmelser och till planen hör även en 

planbeskrivning, genomförandebeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och ett gestaltningsprogram. 

Utöver dessa dokument finns bland annat flertalet fördjupnings-PM inom olika områden.  

Projekt Slussen är till stor del reglerad av två olika detaljplaner som är framtagna för området. Den 

första detaljplanens plankarta omfattar främst ytan mellan Södermalm och Gamla Stan. Detaljplanen 

har sedan den togs fram 2011 reviderats och blivit överklagad till mark och miljööverdomstolen. Den 

nuvarande detaljplanen som vann laga kraft 27 september 2013. Den senaste detaljplanen omfattar den 

planerade bussterminalen i Katarinaberget (Stockholms stad b) 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft 2013 granskade en oberoende expertgrupp projektet. 

Expertgruppen hade i uppdrag att se över utförda utredningar och underlag som tagits fram inom 

projektet med detaljplanen som utgångspunkt. De beslut som tagits i projektet har enligt 

expertgruppens rapport tagits på relevanta grunder och vilat på rättvisande underlag. Expertgruppen 

ansåg vidare att framkomlighet för cykel hade förbättrats i jämförelse med dagens utformning. 

Rapportens rekommendationer har sedan bidragit till utökad utredning kring trafiksäkerhet och 

framkomlighet för cykeltrafik (Stockholms stad, 2015). 

 Cykelvägar 

Området Slussen är betydelsefull för Stockholms cykeltrafik eftersom några av landets mest 

trafikerade cykelstråk löper genom området. Området är även en av få kopplingar mellan Cityområdet 

och Södermalm och därmed även söderförorter med viktiga pendlingsstråk (Stockholm stad, 2016e). 

I figur 5.2 visas de planerade cykelstråken där beräknade värden för antalet passager per dag för 2030 

visas. Den nya gång- och cykelbron förbinder Götgatan/Hornsgatan med Gamla Stan/tegelbacken och 

visas i rött på figurens vänstra sida. Huvudbron som förbinder Gamla Stan och Södermalm har varsin 

cykelbana i respektive färdriktning och visas i grått i figurens högra sida. Det nedre slusstorget 

förbinder Mälarkajen med Munkbrokajen och Stadsgårdskajen med Skeppsbrokajen med cykelstråk 

över de öppningsbara broarna. De högsta flödena beräknas ske på huvudbron och den nya gång- och 

cykelbron. 
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Figur 5.3 - Cykelnät med pendlings och huvudstråk på Slussenområdet samt framtagna värden för antal 

dagliga passager år 2030. Figur framtagen av Tyréns för Stockholms stad (Stockholm Stad, 2011). 

 Trafikflöden 

Inför utställningen av den första detaljplanen för Slussen arbetades ett fördjupnings-PM fram där 

trafiken i området analyserades. Detta dokument omfattar bil-, båt-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik, 

men även parkering och angöring. I dokumentet konstateras det en ökning av cykeltrafiken mellan 

åren 1995 till 2011. Vidare beräknades en fortsatt årlig ökning med 5 % för cykeltrafiken från år 2010 

till 2030 (Stockholms Stad, 2011). 

Till följd av bedömd tillväxt i Stockholm ökar antalet resor och Slussen är en viktig knutpunkt för 

flera trafikslag. Ambitioner i Projekt Slussen är bland annat att öka trygghet, trafiksäkerhet, 

tillgänglighet, orienterbarhet och främja de kapacitetsstarka transportmedlen. De kapacitetsstarka 

transportmedlen består av gång-, cykel- och kollektivtrafiken (Stockholms Stad, 2011). 

Ett mål i Projekt Slussen är att området ska kunna erbjuda sammanhängande och väl fungerande 

förbindelser för cykeltrafiken. Antalet cykelpassager är stora vilket leder till att det krävs tillräckligt 

breda cykelfält/banor (Stockholms Stad, 2011).  
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 Olyckor Strada 

Ett urtag från databasen STRADA visar de anmälda skadorna som skett i samband med olyckor på 

cykel mellan 2010–2015 i området runt Slussen. Det ska beaktas att dessa olyckor skett i området 

innan rivningen påbörjades. Sammanställningen från perioden är uppdelad efter svårighetsgrad på 

olyckan och totalt omfattar 151 anmälda olyckor. Dessa motsvarar ett dödsfall, nio allvarliga, 54 

måttliga, 85 lindriga och två olyckor som ej omfattat personskada.  

Ungefär hälften av olyckorna är singelolyckor, 16 % motsvarar olycka med fotgängare och 12 % 

motsvarar olycka med annan cyklist. Resterande olyckor har skett med någon typ av fordon såsom 

buss, lastbil, moped eller personbil och motsvarar ungefär 21 %. 

De mest olycksdrabbade cykelstråken i området från urtaget är Götgatan, Munkbroleden och tidigare 

passage över Slussen.   

 
Figur 5.4 - Karta över anmälda cykelolyckor i STRADA 2010-2015 inom Slussenområdet. 

 Drift 

I Gestaltningsprogram 2.0 (Stockholms Stad, 2016e) betonas det att drifts- och underhållsaspekter är 

en viktig del vid utformning och gestaltning. Gestaltning ska enligt programmet stämmas av med 

driftansvarig inom staden för att skötselfordon ska kunna röra sig effektivt. Cykelstråket som löper 

mellan Söder Mälarstrand och Stadsgårdskajen och cykelstråket mellan Götgatan och Skeppsbro- och 

Munkbrokajen omfattas av de cykelstråk med extra hög standard vilket i dagsläget medför att de 

sopsaltas (Stockholm stad, 2017c).  

 Beläggning 

Cykelvägarna ska anläggas med platsgjuten betong medan den gång- och cykelbro som planeras i 

projektet är planerad att ha en beläggning av asfalt (Stockholms stad, 2011) 
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6 Konflikter mellan utformning och drift 

I detta avsnitt redovisas vilka konflikter som kan uppstå mellan utformning och drift ur ett 

cyklistperspektiv och ett entreprenörsperspektiv.  

Innehållet i avsnittet baseras förutom på intervjuer på följande rapporter och dokument: 

 I en kunskapsinventering gjord på uppdrag av Trafikverket identifierades problem kring drift- 

och underhåll när det kommer till tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 

(Trafikverket, 2011).  

 Utvärderingarna från försök av sopsaltning i Stockholm och Karlstad (Niska & Blomqvist 

2015a, 2015b, 2015c) (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

 Gång-, cykel- och mopedhandboken, GCM- handboken (SKL, 2010).  

 Cykeln i staden. Utformning av cykelstråk i Stockholms stad. (Trafikkontoret, 2009) 

Avrinning 

När snöupplag placeras på sidan av vägen som ligger högre upp, både längs och tvärs längdriktning, 

kan snösmältning medföra att vatten rinner över cykelbanan. Det kan leda till att vattnet för med sig 

salt från vägbanan. Om tvärfall eller avrinning saknas kan vattnet frysa till is på vägbanan (Niska och 

Blomqvist, 2015c).  

Busshållplatser  

Vid busshållplatser kan det bli extra halt på vägbanan på grund av bussars inbromsningar och 

acceleration. Det kan medföra att is och snö poleras och blir mycket hal (SKL, 2010).  

Broar 

Åtgärder på broar måste göras tidigare och mer frekvent eftersom vägtemperaturen är lägre i 

förhållande till en gata (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016).  

Byte av cykelvägstyp 

När ett cykelfält övergår i cykelbana drar cyklarna med sig snö och modd från fältet till banan. Det 

medför att det till en början är lägre friktion även på cykelbanan (Niska och Blomqvist, 2015b). 

Cykelfält 

I cykelfält stänker biltrafiken in snömodd i fälten. Mätningar av friktion har visat att den är mycket 

lägre i fälten än på andra cykelbanor (Niska och Blomqvist, 2015a). 

 

Figur 6.1 - Cykelfält med snömodd (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 
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Gående 

När det faller mycket snö på gång- och cykelbanan och ingen åtgärd utförts, kan gående packa snö 

under sina fötter vilket kan medföra att hela gångbanan blir ett isfält (Niska och Blomqvist, 2015b).  

”Cykelbanor ger konflikter med korsande gående t ex till och från angörande bilar samt i varierande 

utsträckning även med gående längs gångbanan.” (Trafikkontoret, 2009). 

Kurvor  

När kurvorna är för snäva behöver maskinföraren snedda genom dem. Det kan medföra att det i hörn 

kan ansamlas snö och is. Det finns en risk att när det smälter rinner vattnet över cykelbanan (Niska, 

Blomqvist och Järlskog, 2016).  

Kurvradien är viktig för cyklisternas framkomlighet på cykelbanan. Skarpa svängar tvingar 

cyklisterna att dämpa hastigheten. Den minsta radie som bör accepteras är 5 meter. Vid denna radie 

minskar cyklistens hastighet till under 12 km/tim och cyklisten börjar tappa balansen av lutningen. 

Vintertid ökar risken att köra omkull. (SKL, 2010) 

Lutningar  

I en intervju med driftansvarig för Norrmalms väghållningsområde uppgav driftingenjören att stora 

lutningar är ett problem vid drift. Vid mekanisk halkbekämpning rullar grus ned för lutningen och 

ansamlas i lägsta punkten (Taberman, 2017).  

Låg fri höjd 

När en maskin inte kan passera på grund av att den fria höjden är för låg behöver den vända vilket kan 

medföra att det skapas plogvallar (Trafikverket, 2011). För maskiner som arbetar med sopsaltning 

gäller minsta fria höjd 2,40 meter (Niska, 2017).  

Material 

När beläggningens material skiftar, till exempel från natursten till asfalt finns det risk för halka och att 

personer snubblar (Trafikverket, 2011). Skiftande underlag kan skapa skarvar och ojämna ytor. 

Gångytor som beläggs med natursten kan bli hala när de utsätts för väta (Niska, Blomqvist och 

Järlskog, 2016). 

Möblering  

Med möblering av gatumiljö avses element såsom bänkar, stolpar, pollare, cykelställ och soptunnor. 

Dessa element kan försvåra drift då en maskin behöver åka runt och många gånger vända för att kunna 

röja snö och halkbekämpa (Trafikverket, 2011). I en intervju med arbetsledaren Bengt Björkman som 

har erfarenhet av både konventionell snöröjning och sopsaltning påpekades att stolpar var det största 

hindret för en effektiv vinterdrift (Björkman, 2017).  

Parallell bilväg – cykelväg  

När en körbana i direkt anslutning till en gång- och cykelbana plogas kastas det upp snö på gång- och 

cykelbanan (SKL, 2010). När snö stänker upp från bilvägen är den blötare och i klumpar. Detta 

medför att den många gånger inte kan sopas bort utan en plog måste användas (Niska, Blomqvist & 

Järlskog, 2016). 

Prioriteringsordning vid snöröjning 

Cyklister kan välja att ta ett snöröjt spår vilket kan medföra att de väljer en bilväg eller gångväg 

istället för en cykelväg med sämre underlag. Det kan leda till konflikter mellan trafikslagen. När en 

cykelväg är bra röjd och inte en gångbana kan fotgängare välja cykelvägen framför gångbanan (Niska, 

Blomqvist och Järlskog, 2016). 
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Figur 6.2 och 6.3 – Cykelbanan finns bakom busskuren, dock är endast vägen framför busskuren röjd, 

vilket leder till att cyklisterna valde den röjda vägen (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

Separering  

På gång- och cykelbanor kan fotgängare och cyklister avskiljas med olika typer av utformning. När de 

avskiljs med olika beläggningar är det viktigt att underlaget är jämnt för de båda för att ge samma 

resultat (Trafikverket, 2011). Om de istället avskiljs med en nivåskillnad kan det försvåra för 

snöröjningen då snö samlas vid kanterna (SKL, 2010).  

Symboler och andra element i gatan  

Cykelsymboler i en gata kan antingen målas eller anläggas med prefabricerade symboler av termoplast 

(Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). I symboler på en gata kan det ansamlas vatten inom 

symbolernas upphöjning och därmed också ge lägre friktion. Även på själva vägmarkeringsmassan 

kan det vara lägre friktion (Niska och Blomqvist, 2015b). Brunnslock kan också ha en låg friktion 

(Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

 

Figur 6.4 – Symboler och linjer på cykelbanan (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

Övergångsställen  

Vid övergångsställen kan det uppkomma plogvallar på grund av att bilvägen plogas. Plogvallar kan 

hindra passage och användning av tryckknapp på stolpen för passage (Trafikverket, 2011). Vid 

övergångsställen kan det också samlas vatten på grund av biltrafiken vilket ger en utspädd saltmängd 

och därmed en försämrad friktion (Niska och Blomqvist, 2015a). Vid korsande bilväg kan även vatten 

samlas i de nedsänkta hjulspåren som kan uppkomma vid korsningar. Detta vatten kan sedan stänka 

upp på cykelbanan och bidra till att saltet späds ut och att friktionen försämras (Niska och Blomqvist, 

2015b).  
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7 Genomförande 

För att underlätta denna studie har området delats in i fem olika delområden. Indelningen är gjord för 

att kunna minimera upprepningar och för att kunna presentera analys och slutsats på ett tydligt sätt. 

Varje delområde har olika förutsättningar för vinterväghållning och cyklister.  

 

Figur 7.1 Karta över delområden. Modifierad illustration från White arkitekter  

 

 Delområde 1 består av gång- och cykelbro 

 Delområde 2 består av cykelfält och cykelbanor i gatumiljö söder om huvudbron 

 Delområde 3 består av cykelfält på huvudbron 

 Delområde 4 består av cykelbanor på Slusstorget 

 Delområde 5 består av cykelbanor på områdets kajer 



26 

 

 
Figur 7.2 – Översiktsbild området. Illustration White arkitekter. 
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8 Resultat och analys  

I analysen kombineras tidigare faktaavsnitt rörande riskområden vintertid i utformning av cykelmiljön, 

de olika driftmetodernas egenskaper och kostnader, vanligt förekommande cykelolyckor vintertid samt 

synpunkter från vinterväghållare, driftingenjörer och forskare inom vintercykling. Analysen sker med 

fokus på att kunna synliggöra var de olika driftmetoderna har sina brister och fördelar och vilka 

områden som är extra riskabla för cyklister på vintern. Analysen leder fram till förslag om 

driftmetoder.  

Innan varje analys av områdena presenteras delområdet för att tydliggöra analysen.  

 Delområde 1 - Gång- och cykelbro 

Bron är ett nytt stråk för gång- och cykeltrafikanter som möjliggör en kortare färdväg mellan 

Södermalm och Munkbroleden än tidigare utformning. Bron beräknas få ett högt antal passager norrut 

på förmiddagen och söderut på eftermiddagen (Bäck, 2017). Cykelbanorna kommer att vara 

dubbelriktade. Det totala antalet passager för bron beräknas till 18 500 per dag varav 4 800 via rampen 

från Södra slusskajen (Stockholms stad, 2011). Cykelbron ska klassas som ett pendlingsstråk och ska 

därmed vara prioriterad (Stockholms stad, 2016e). 

Bron ansluter från Södra slusskajen via en ramp. Den totala längden från Södermalmstorg till Gamla 

Stan är cirka 200 meter med en lutning om 5 % för bron i sin helhet medan rampen har mer brant 

lutning. Cykelbanan har en bredd om 5 meter på både bro och ramp. Ytan ska beläggas med asfalt 

enligt gestaltningsprogram 2.0 (Stockholms stad, 2016e). Bron är inte färdigprojekterad under våren 

2017 vilket medför att ingen detaljerad utformning finns offentlig.    

 Analys av område 1 

8.1.1.1 Risker och säkerhet 

Broar kan ha en kallare temperatur på beläggningen än andra ytor vilket kan leda till tidig frysning. 

Frosthalka kan förekomma på broar och vattennära vägar. Vägen ser torr ut men har låg friktion 

(Trafikverket, 2015).   



28 

 

 

Figur 8.1 - Ny gång- och cykelbro. Egen figur för att förtydliga eventuella korsningspunkter. (Palm, 2017) 

Korsningar 

Korsningspunkt 1 (figur 8.1) på bron har vid en intervju med Alla Bäck (2017) pekats ut som en punkt 

där en risk för kollision mellan cyklister kan uppstå. Höjdskillnaden mellan Södermalm och Gamla 

stan ger upphov till en lutning på 5 % (Stockholms Stad, 2016e). Lutningen på bron från Södermalm 

till Gamla Stan ger en nedförsbacke för cyklister som kan resultera i hög hastighet. Rampen från Södra 

slusskajen ger cyklisterna som ska norrut en uppförsbacke. I korsningspunkten där dessa cykelstråken 

möts (1) finns det en risk för att trafikrytmen störs och att cyklister kan hamna i konflikt med 

varandra. Utformning för korsningspunkten är vid denna studie inte klarlagd och arbete med 

detaljutformning för att öka trafiksäkerheten i korsningspunkten pågår (Bäck, 2017).  

I och med att flera stråk korsar varandra (1, 2 ,3) finns det risk för att det byggs upp plogvallar av snö 

när vinterväghållningsmaskiner måste åka fram och tillbaka på bron flera gånger.  

Där gående passerar cykelbanan uppe på bron (2) finns det en risk för att gångtrafikanterna kan trampa 

ned snö. Snön kan då bli packad till is rakt genom cykelstråket vilket ger en yta av lägre friktion 

(Niska och Blomqvist, 2015a). Det finns även risk för att en spridning av saltet sker. Dock skall det tas 

i beaktning att antalet gående på bron vintertid inte är klarlagt.  
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Figur 8.2 - Virtuell bild på Mälarkajen/Södra slusskajen och anslutning till gång- och cykelbrons ramp 

(ELU, 2017) <www.slussenexpo.se> 

Kurvor 

Cyklister som ska svänga av bron mot Söder Mälarstrand har en skarp kurva (Se figur 8.2) (3) i 

samband med att rampen ansluter till kajen. Den skarpa kurvan är i ett riskområde där grus och vatten 

kan ansamlas på grund av rampens lutning (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning och drift). 

Rampens lutning medför även att cyklister kan ha en hög fart samtidigt som de ska svänga i en skarp 

kurva om de ska mot Söder Mälarstrand. Dessutom finns en korsande cykelbana och en gångbana i 

anslutning till kurvan.  

Vid för små radier har vinterväghållningsmaskiner svårt att komma runt och kunna snöröja hela ytan 

vilket både försvårar driften samt ger ett sämre resultat (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning 

och drift). Om det förekommer lyktstolpar på gångvägen (Se figur 8.2) finns det risk för att 

väghållningsmaskinerna inte kan snöröja gångvägen effektivt och detta kan leda till att fotgängare kan 

välja att gå på cykelbanan.  

Materialval  

Skiftande material i anslutning till kurva (3) kan bidra till en varierande friktion (se avsnitt 6 – 

Konflikter mellan utformning och drift).  

8.1.1.2 Kostnader 

Konventionell snöröjning:  

Om bron ska plogas behöver en plogmaskin köra flera sträckor för att kunna förflytta snön från bron. 

Om en yta för snöupplag planeras vid brons anslutningar till kaj och torg skulle kostnaderna för 

plogning kunna minska. Plats för eventuell snövall på bron skulle minska kostnader för plogning, dock 

skulle bredden på cykelbanan bli smalare. Vid extremväder skulle ytterligare maskiner behövas för att 

forsla bort snön från området vilket kan medföra en högre kostnad för staden. Eventuell sandning och 

sandupptagning medför ytterligare kostnad.  

Sopsaltning 

Sopsaltning kan ske snabbare än konventionell snöröjning (Björkman, 2017). Sopsaltning sker dock 

mer frekvent och förebyggande. Ökade radier vid anslutning mellan ramp och bro skulle effektivisera 

sopsaltningens tidsåtgång och därmed kostnad. Eventuell möblering skulle kunna få motsatt effekt (se 

avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning och drift). 
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Markvärme 

Att anlägga markvärme i hela bron innebär en installationskostnad samt att bekosta drift i form av el 

och energi. Energikostnaderna för en bro över vatten är högre än för markvärme anlagd i mark då den 

kyls från flera håll (Nylander, 2017). Ett exempel är från Umeå (se avsnitt 4.3 - Markvärme) med 

gång- och cykelbron skulle kunna ge viss förståelse för vilka kostnader som kan uppstå. Den är dock 

belägen över ett järnvägsområde och med andra väderförhållanden. 

8.1.1.3 Rekommendationer och driftförslag 

I en rapport från VTI där cyklisters singelolyckor har analyserats gjordes en slutsats om följande:  

Samtidigt visar denna studie att många svåra singelolyckor med cykel kan 

relateras till en hög hastighet hos cyklisten. Nedförsbackar går 

naturligtvis inte att undvika, men det är viktigt att de utformas med 

eftertanke exempelvis så att skarpa kurvor undviks i anslutning till kraftiga 

backar. Det kan även vara nödvändigt med skyltning på̊ cykelvägnätet som 

varnar för branta backar och skarpa kurvor.   (Niska et al. 2013) 

God vinterväghållning på bron är därmed viktig för att cyklister ska kunna bromsa i god tid när de 

ställs inför svåra manövrar. En kombination av risk för frosthalka, brant lutning och kurvor kan göra 

bron problematisk för vintercyklister. Det kan därför vara lämpligt att lägga markvärme kring rampen 

från Södra slusskajen upp på bron (Se figur 8.1) (3). Det är då viktigt att gränsen mellan uppvärmd 

mark och ej uppvärmd mark hamnar där cyklisterna är beredda på det.  

Det är även viktigt att friktionen på ytan inte varierar när cykelbana går över gångbana. Det vore en 

bra idé om gångbanan inte korsar cykelbanan nedanför rampen.  

Att sopsalta bron är ett bra alternativ då det ger bra friktion för cyklister. Det är då viktigt att både 

gångbanan och cykelbanan sopsaltas så att hela ytan kan hållas snö- och halkfri.  

För att bron ska kunna erbjuda den mest trafiksäkra miljön på vintern bör den anläggas med 

markvärme. För att kunna minimera energikostnader, skulle markvärme på rampen kunna kombineras 

med sopsaltning (Niska, 2017).  

Att sanda bron för att skapa friktion är det sämsta alternativet då grus kan rulla med trafiken nerför 

branta backar. Även risken för att både cyklister och gående ska ramla på grund av gruset gör att det 

inte är lämpligt.  

 Delområde 2 – Cykeltrafik blandat med biltrafik 

Cykelstråk i delområde 2 omfattar: 

 Förlängning av Hornsgatan och dess cykelfält och cykelbana fram till anslutning mot 

huvudbron och korsning mellan Hornsgatan och Götgatan 

 Cykelbana Katarinavägen och korsning mellan Katarinavägen och Hornsgatan 

 Cykelbana från Hornsgatan över Södermalmstorg till anslutning mot gång- och cykelbron 
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Figur 8.3 – Illustration – Vy över nedre delen av Katarinavägen och dess anslutning till Katarinaparken. 

Illustration/Foster + partners 

 
Område 2 har tre stycken pendlingsstråk som ansluter söderifrån. Området ansluter till den nya gång- 

och cykelbron samt till den nya huvudbron. Området har inga lutningar över 5 %. I området korsas 

cykelfälten av biltrafiken vid korsningen mellan Hornsgatan och Katarinavägen och vid fyra stycken 

busshållplatser. Områdets signalkorsningar ska ha cykelboxar (Stockholms stad, 2016e) 

 Gång och cykelbanor ska separeras med en materialskillnad och eventuellt en nivåskillnad 

(Stockholms stad, 2016e). 

 Cykelfält och cykelbana på Hornsgatan har en bredd av tre meter där cykelfält anläggs med 

asfalt och cykelbanor i betong (Stockholms stad, 2016e). 

 Cykelstråk på Södermalmstorg har enligt planerna en bredd om fem meter med en beläggning 

av betong (Stockholms stad, 2016e). 

 Katarinavägens cykelbana har en beläggning av betong om 1,75 meter i respektive 

färdriktning. Vid övergångsställen ska biltrafiken enligt gestaltningsprogrammet 

hastighetssäkras till 30 km/h (Stockholms stad, 2016e). 

 Analys av område 2 

8.2.1.1 Risker och säkerhet 

Korsning 

Utformning och gestaltning av korsningen är inte helt fastställd (Stockholm stad, 2016e). Cykelfält i 

samband med korsningar (se avsnitt 3.2.3 – Olyckor STRADA) har varit en bidragande faktor till 

allvarliga olyckor för cyklister och Götgatan är sedan tidigare en av områdets mest olycksdrabbade 

gator enligt urtag från STRADA (se avsnitt 5.4 - Olyckor STRADA). 

En tillbakadragen stopplinje främjar samspelet med andra trafikanter i korsningen, dock krävs stor 

uppmärksamhet av cyklister då korsningen har höga flöden av cyklister, fordon samt fotgängare. 

Utformning med cyklister bland fordonstrafiken kombinerat med att gående ska passera kan leda till 

konflikter mellan trafikantgrupper (se avsnitt 6.0 - Konflikter mellan utformning och drift). 
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Cykelfält 

Cyklister från Götgatan ska korsa Hornsgatan för att komma till gång- och cykelbron. Ett diagonalt 

cykelfält över Hornsgatan är utformat, som även cyklister från Hornsgatan ska använda (Stockholms 

stad, 2016e). Cykelfält har generellt lägre friktion än cykelbanor och ställer höga krav på 

vinterväghållning (se avsnitt 6 - Konflikter mellan utformning och drift). Det krävs ofta mer frekventa 

driftåtgärder i cykelfält (Niska, 2017). 

Busshållplats 

Cykelfältet norrgående på Hornsgatan korsas av ett kollektivtrafikfält i nära anslutning till korsningen 

mellan Hornsgatan och Götgatan där en busshållplats är planerad. Om korsningen ska vara 

signalreglerad är inte fastställt. Cykelfält kräver överlag mer frekvent drift under vintertid och speciellt 

om fältet korsas av annan trafik (se avsnitt 6 - Konflikter mellan utformning och drift). 

Vinterväghållning kan därmed kräva olika antal åtgärder på olika sträckor om likvärdig kvalité på 

cykelstråket upprätthållas. Där cykelfältet korsas av busstrafik kan få en utspädd mängd salt, vilket 

kan påverka mängden salt som behöver spridas (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). På 

södergående cykelstråk på Hornsgatan gäller inte samma förutsättningar då detta är en cykelbana 

(Stockholms stad, 2016e). Väglaget vid busshållplatser kan bli halt på grund av att bussar ska bromsa 

och accelerera (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning och drift) 

Övergångsställen 
Korsning mellan Hornsgatan och Götgatan och mellan Hornsgatan och Katarinavägen har vardera tre 

övergångsställen. Vid samtliga övergångsställen kan gångtrafikanter korsa cykelstråken. Enligt avsnitt 

6 - konflikter mellan utformning och drift kan beläggningen ha en lägre friktion där isbildning varit en 

konsekvens på sträckor med höga gångflöden. Halkbekämpning i korsningar har visats ge sämre 

resultat (Niska och Blomqvist, 2015b). Vid stor nederbördsmängd har en utspädning av saltet skett och 

gångtrafik kan ytterligare påverka detta. Mängden salt och hur spridning ska ske är därmed viktigt ta 

hänsyn till för att upprätthålla en jämn kvalité på underlaget.  

Torg 

Cykelstråket ska passera Södermalmstorg. Gående och cyklister åtskiljs med materialval och kantsten. 

Tydliga ytor där fotgängare ska korsa cykelbanan ska markeras. Programmet anger även att 

cykelparkeringsplatser ska placeras så att gående inte ska kunna gena över stråket (Stockholms stad, 

2016e). Om cykelparkeringsplatser eller om andra hindrande åtgärder anläggs för att skilja cyklister 

och gående åt kan det försvåra vinterväghållning. Snövallar kan uppkomma vid sidorna av cykelbanan 

vid plogning. Vid snösmältning finns det risk att smältvatten kan rinna över banan och bilda is vid 

tillfrysning.  

Det kan finnas gående som vill passera cykelbanan på Södermalmstorg och det kan leda till att snö och 

is packas där gående har passerar. Om cykelbanan sopsaltas och resterande torgyta plogas kan det 

ligga kvar snö och is på gångytan medan cykelbanan har barmark. 

8.2.1.2 Kostnader 

Sopsaltning och konventionell snöröjning 

Då höga flöden beräknats (Stockholms stad, 2016e) för samtliga trafikslag i område 2 kan en mer 

frekvent vinterväghållning vara nödvändig för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet. Busshållplatser, 

övergångställen och cykelfält är områden där andra trafikslag försämrar beläggningens friktion på 

cykelbanan. Samordning och flexibilitet av olika metoder och entreprenörer skulle kunna användas för 

att minimera kostnad för drift i området. Eventuella snöupplag i närhet till området kan öka effektivitet 

för konventionell snöröjning (Taberman, 2017). På grund av det centrala läget kan hastighet för 

driftfordon väntas vara lägre än normalt och möblering kan försvåra vinterväghållning (Björkman, 

2017).  
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Markvärme  

Anläggning av markvärme på de högst trafikerade platserna skulle kunna gynna effektiviteten för 

snöröjning och sopsaltning (Björkman, 2017). Eftersom en tunnelbanestation är beläggen under 

Södermalmstorg kan marktemperatur antas vara något högre i jämförelse med en gata vilket skulle 

kunna minska driftkostnader (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 

8.2.1.3 Rekommendation och driftförslag 

Hornsgatan 

Planering av driftmetod för cykelfält på Hornsgatan bör göras i samordning med entreprenörer för att 

förebygga framtida olyckor och säkerställa att underlaget håller en hög standard även under nederbörd. 

Eftersom de allvarligaste olyckorna sker i kollision med biltrafik bör dessa sträckor prioriteras i 

områdets vinterväghållning.  

Busshållplatser medför sämre underlag för cyklister (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning och 

drift). Markvärme kring busshållplatserna skulle därför vara ett lämpligt alternativ både för gående och 

cyklister. 

För att sopsaltningen ska ge ett bra resultat krävs samordning med entreprenör som plogar vägbanan 

för att inte cykelvägarna ska användas som ett snöupplag. Redan bortplogad snö som har legat på 

bilväg är svår att borsta bort och går inte heller att salta bort (se avsnitt 5.2 - Sopsaltning). Om 

bilvägen plogas finns det risk för att cykelvägar blockeras av snövallar. Kompletteringsröjning bör då 

ske direkt efter. 

Södermalmstorg 

Om cykelbanan på Södermalmstorg är avgränsad med möblering kan det försvåra för 

väghållningsmaskiner att vända. Ett alternativ är att eventuell möblering skulle kunna vara avtagbar 

för att möjliggöra effektiv vinterväghållning. Om cykelbanan och gångytan ska avskiljas 

rekommenderas att ytorna är i samma nivå för att underlätta drift och minska olycksrisk för gående 

och cyklister. 

Att anlägga markvärme på torget skulle vara en bra driftmetod eftersom åtgärden inte påverkas av den 

planerade möbleringen och kan erbjuda både cyklister och gående en säker yta. 
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 Delområde 3 - Huvudbron 

Delområde 3 består av cykelbanor på huvudbron i varje riktning. Cykelbanorna planeras att vara 3 

meter breda (Stockholms stad, 2011). Cykelbanorna förbinder Södermalm och Gamla stan och 

beräknas ha 19 200 cykelpassager per dag år 2030. Cykelbanorna ansluter till cykelfält och cykelbana 

mellan Hornsgatan och Skeppsbron och klassas som pendlingsstråk. Beläggning är inte helt fastslagen 

även om det står att de ska beläggas med granit. Beläggningen har i tidigare gestaltningsprogram och 

visuella bilder utformats med platsgjuten betong. Samtidigt har det i text framkommit att “Behov av 

avsteg från dessa generella och sammanhållna riktlinjer för gång- och cykelstråk kommer att 

förekomma.” (Stockholms stad, 2016e). 

 

 
 

Figur 8.4 - Huvudbro ovanför slusskanal med cykelbanor på respektive sida. Illustration ELU konsult, 

Tikab. 
Ett eventuellt staket/räcke kan ses på en bild från konstruktörernas hemsida (ELU, 2017) som dock 

inte finns med i dokument från Stockholm stad. Brons totala lutning är 4,7 % (Stockholm stad, 2016b) 

 

 
 

Figur 8.5 – Virtuell bild på Mälarkajen/Södra slusskajen och anslutning till gång- och cykelbrons ramp 

(ELU, 2017) <www.slussenexpo.se> 
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 Analys av område 3 

8.3.1.1 Risker och säkerhet 

Möblering av gångytan kan försvåra sopsaltning och plogning under vintersäsong. Placering av 

möblering är av betydelse för driftmetodernas effektivitet (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning 

och drift). Möblering och eventuellt räcke kan leda till en smal passage vilket kan leda till att drift 

försvåras. En cykelbana i nära anslutning till bilväg kan få en tillförsel av snö från intilliggande 

körbana vilket kräver mer frekventa driftåtgärder och att åtgärden utförs i rätt tid (Niska, 2017). 

8.3.1.2 Kostnader 

Sopsaltning och konventionell snöröjning 

Vägtemperaturen för broar har visats vara lägre vilket kräver fler åtgärder och att åtgärden utförs under 

rätt tid (Niska, 2016), vilket kan ge upphov till en ökad driftkostnad. Området har dock inga skarpa 

kurvor (Stockholms stad, 2016) vilket påverkar effektivitet av snöröjning och sopsaltning positivt 

(Björkman, 2017). En kombination av ett räcke och möblering kan skapa en smal passage och leda till 

en ökad driftkostnad. Nivåskillnader mellan gång- och cykelbanor kan leda till att driftmetoder som 

sopsaltning och snöröjning tar längre tid (Björkman, 2017) och därmed ökar i kostnad. Om ytor för 

snöupplag i anslutning till området finns tillgängligt kan snöröjning ske på ett mer effektivt sätt 

(Taberman, 2017) och därmed leda till minskade kostnader. 

8.3.1.3 Rekommendation och driftförslag 

Mängden och typen av salt bör vara möjlig att justera för att förutsättningarna för vägtemperatur kan 

väntas variera. 

 

Placering av möblering på gångbana bör samordnas med det räcke som eventuellt ska avgränsa 

biltrafik och cykeltrafik. Räcket bör utformas så att vinterväghållning inte försvåras. Ytor för 

snöupplag bör placeras i närhet till avrinning för att förhindra att smältvatten fryser till på ett olämpligt 

ställe.  

 

Området mellan bilväg och cykelbanor bör vara av tillräcklig bredd för att snö från bilvägen inte ska 

kastas upp av motorfordon till cykelbanan. 

 

En utredning om en markvärmeanläggning kan komplettera övriga driftmetoder borde göras och 

jämföras med utvärdering av tidigare uppvärmda broar. Sopsaltning rekommenderas på cykelbanan då 

konventionell snöröjning och sandning kan bidra till höga partikelhalter. ”Gruset/sanden som används 

för halkbekämpning på gångbanorna hamnar i stor utsträckning i körbanan och riskerar i den mån det 

förs vidare ut i körfälten att krossas av motorfordonen och bli till ett finkornigt damm varav en del blir 

inandningsbara partiklar.” (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016). 
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 Delområde 4 

Slusstorget har två cykelstråk mellan södra och Norra slusskajen som förbinder Södermalm och Gamla 

stan och korsar slusskanalen. Område 4 ansluter till Södermalms och Gamla stans kajer. Cykelstråken 

har vardera fyra meter cykelbana och klassas som pendlingsstråk (Stockholms stad, 2011). 

Cykelbanorna löper över öppningsbara broar som vid slussning kommer medföra att cyklister kommer 

att behöva använda cykelbanan på motsatt sida om Slussen. Cykelbanornas beläggning ska bestå av 

betong (Stockholms stad, 2016) även om beläggning på de öppningsbara broarnas inte är fastslagen. 

Räcken, bommar och skyltning är ännu inte gestaltade. Antalet passager per dag år 2030 beräknas 

uppgå till 8 500 (Stockholms stad, 2011). I närhet till cykelbanorna planeras möblering i form av 

bänkar och trädäck. 

 
 

Figur 8.6 - Illustration över slusstorget. Illustration White arkitekter 

 Analys av område 4 

8.4.1.1 Risker och säkerhet 

Möblering 

Möblering och ett eventuellt trädäck kan försvåra vinterväghållning (Björkman, 2017) av området.  

Material 

I området kan även flertalet skarvar uppstå vid anslutning till kajer och de öppningsbara broarna. I 

broskarvarna finns det risk för vattensamling vilket kan leda till isbildning. Saltets påverkan på 

trämaterial från sopsaltning kan bero av olika faktorer såsom behandling, underhåll, slitage, 

omgivande temperatur och nederbörd (Niska & Blomkvist, 2017).  

I illustrationsbilder visas platsen med varierande material vilket kan medföra att friktionen kommer att 

variera över ytan och dessutom medföra att vinterväghållningens resultat varierar (ELU, 2017). Mellan 

plattor och stenar kommer snö och is varken kunna sopas eller plogas bort (Niska & Blomqvist, 2017). 

För cyklisterna medför det att om en gångbana korsar cykelvägen kommer det att bli ett område med 

lägre friktion. Vid sopsaltning skulle snön kastas åt sidorna på vistelseytorna av trä vilket skulle 
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försvåra driften ytterligare då de har öppna skarvar. När sedan fotgängare trampar ned snön i 

skarvarna fungerar varken mekanisk eller kemisk halkbekämpningsmetod. Trädäcket ska dock vara 

avtagbart vilket kan underlätta drift och underhåll (Stockholms stad, 2016). 

Gående  

Cykelbanorna i området omges av gångytor vilka väntas ha höga flöden (Stockholms stad, 2016) som 

kan leda till att fotgängare korsar cykelbanan (se avsnitt 6 - konflikter mellan utformning och drift). 

Friktion på cykelstråken kan då försämras eftersom en utspädning av saltet sker, och eventuell snö 

dras in över cykelbanan och packas (Niska och Blomqvist, 2015b). Om fotgängarnas ytor inte kan 

halkbekämpas tillräckligt för att få en trygg gångväg kan gångtrafikanterna istället välja cykelvägen 

som har en slätare yta. Detta kan leda till konflikter och olyckor mellan trafikanterna. 

Höjder 

På det östra cykelstråket kan den fria höjden vara begränsad till cirka 2,8 meter från slusstorgets 

beläggning upp till den nedre delen av huvudbrons konstruktion (Stockholm stad, 2016e). Där fri höjd 

är begränsad kan vinterväghållning påverkas negativt (se avsnitt 6 – Konflikter mellan utformning och 

drift).  

8.4.1.2 Kostnader 

Ett antagande är att förutsättningar med hänsyn på vägtemperatur för slusstorget övergripande kan 

jämföras med en bro och därmed ge upphov till lägre temperatur och högre fukthalt. Det skulle kunna 

ge upphov till att fler åtgärder krävs, vilket kan medföra en ökad driftkostnad. Ett högt antal 

fotgängare som korsar cykelbana kan ge en lägre friktion (Niska, Blomqvist och Järlskog, 2016) vilket 

kan leda till att en mer frekvent vinterväghållning erfordras som leder till en ökad kostnad för drift. En 

markvärmeanläggning skulle ha ett större energibehov vid jämförelse med en gata. 

8.4.1.3 Rekommendation och driftförslag 

Om en markvärmeanläggning vore tekniskt möjligt att installera skulle detta kunna komplettera 

snöröjning och sopsaltning på mindre områden där fotgängare kan tänkas korsa cykelbanan under 

vintertid. En kostnad för markvärme borde jämföras mot fördelarna (se avsnitt 5.3 Markvärme) 

eftersom ytorna har ett högt antal beräknade passager och olyckor kan uppstå på grund av tidig 

tillfrysning. Ytor för snöupplag bör planeras så att smältvatten från snöupplag inte har möjlighet att 

frysa till på ytor där högt antal passager beräknas för fotgängare och cyklister (se avsnitt 6 – Konflikter 

mellan utformning och drift). Mängden och typen av salt bör vara möjlig att justera i området på grund 

av konstruktionen är planerad i ett utsatt område med hänsyn på temperatur och luftfuktighet.  
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 Delområde 5 

Delområde 5 omfattar cykelstråk på: 

 Mälarkajen 

 Norra och Södra slusskajen 

 Stadsgårdskajen 

 Munkbrokajen 

 Skeppsbrokajen 

 

 
Figur 8.7 - Samtliga kajstråk i Projekt Slussen (Stockholms stad, 2016) 

 

Samtliga cykelbanor på kajstråken har en bredd om fyra meter och är dubbelriktade (Stockholms stad, 

2011). Kajstråken ska klassas som pendlingsstråk bortsett från cykelstråket på Munkbrokajen som är 

ett huvudstråk. Kajstråken ska anläggas i betong (Stockholms stad, 2016e). 

Stadsgårdskajen, Södra slusskajen och Mälarkajens cykelbanor bildar ett sammanbundet stråk. 

Cykelbanan korsas av övergångsställen för gående där gångvägar ansluter. Antalet dagliga 

cykelpassager som beräknas till år 2030 varierar mellan 600–7 700 (Stockholms stad, 2011). Intill 

kajstråkens cykelbanor är gångbanor planerade som ska vara visuellt åtskilda från cykelbanan 

(Stockholms stad, 2016e).  

På Stadsgårdskajen och Skeppsbrokajen planeras för angöring av båttrafik. Skeppsbrokajen ska enligt 

gestaltningsprogrammet anläggas med kantstöd som ska tydliggöra gräns mellan cykelbana och 

vistelsezon/gångbana (Stockholms stad, 2016e). 

På Munkbrokajen avskiljs den dubbelriktade cykelbanan från ett promenadstråk med en 

möbleringszon med träd och bänkar. Vid norra Slusskajen ligger cykelbanan mellan ett promenadstråk 

och en trappa som ska fungera som sittplats. Gestaltningsprogrammet anger att gång- och cykeltrafik 

ska vara åtskilda med kantsten (Stockholms stad, 2016e). 
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Figur 8.8 – Virtuell bild på Norra Slusskajen tittande mot Munkbrokajen. Dubbelriktad cykelbana till 

höger om gångbanan. (ELU, 2017) <www.slussenexpo.se> 
 

 Analys av område 5 

8.5.1.1 Risker och säkerhet 

Korsningspunkter 

På Södra slusskajen planeras två entréer till tunnelbanan och fyra punkter där gångbanan ska korsa 

cykelbanan (Stockholms stad 2016e). På dessa platser finns det en stor sannolikhet att för högt antal 

gående (Stockholms stad, 2011) kan försämra friktion på cykelbanan (Niska och Blomqvist, 2015b). 

På Munkbrokajen delar cykelbanan av två vistelsezoner för gående vilket kan medföra att cykelbanan 

korsas på fler ställen än de tilltänkta. Där gång- och cykelbrons ramp ansluter till Södra slusskajen 

finns en risk för kollision mellan gående och cyklister enligt risker i avsnitt Analys av område 1. Det 

kan kräva en mer frekvent vinterväghållning för att minimera risken för olyckor.  

Separering  

En eventuell kantsten som avgränsar cykelbana från gångbanan och eventuell möblering kan försvåra 

vinterväghållning (SKL, 2010). Om cykelbanorna anläggs i annan nivå och med avskiljande 

kantstenar mot gångbanan medför det förutom en snubbelrisk för passerande även att cykelbanan och 

gångbanan måste snöröjas och halkbekämpas separat.  

8.5.1.2 Kostnader 

Då cykelbanorna på kajerna inte omges av biltrafik och inte innehåller några skarpa kurvor kan 

vinterväghållning fortlöpa i en högre hastighet (Björkman, 2017) vilket kan minska kostnader för 

driftmetoderna snöröjning och sopsaltning. Däremot kan möblering, nivåskillnad och växtlighet 

försvåra drift (Björkman, 2017) och leda till att ökade kostnader. 

Ett högt antal fotgängare som korsar cykelbana kan ge en lägre friktion (Niska, 2017) vilket kan leda 

till att en mer frekvent vinterväghållning erfordras som leder till en ökad kostnad för drift.  
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Vanligtvis sopsaltas intilliggande gångbana eller om det är en gång- och cykelbana på 

pendlingsstråken. Om gångbanan är avskild från cykelbanan med möblering, kantsten eller 

nivåskillnader görs inte detta. Det medför ökade kostnader eftersom att gångbana och cykelbana måste 

vinterväghållas separat (Björkman, 2017).  

8.5.1.3 Rekommendation och driftförslag 

Att sopsalta cykelbanorna ger cyklisterna ett bra vägunderlag att cykla på. Det som däremot kan göra 

att åtgärden inte ger ett långvarigt resultat är att cykelbanan korsas av gående. Det finns risk för att 

gående kommer välja cykelbanan om igångbanorna inte vinterväghålls med samma metod. 

Både Skeppsbrokajen, Munkbrokajen och Norra slusskajen skulle gynnas av att anläggas med 

markvärme. En kombination av höga gångflöden och korsande cykelvägar skulle göra kunna leda till 

olyckor. Munkbrokajen med möblering och trappor kan vara svår att snöröja maskinellt och det kan 

krävas manuell snöskottning och sandning om inte värme anläggs.  

Eftersom Munkbrokajen klassas som ett huvudstråk är det inte högst prioriterat och ingår därmed inte i 

de sopsaltade stråken. Om staden vill att stråket ska användas vintertid bör det dock sopsaltas.  

Cykelbanorna bör inte avskiljas med nivåskillnader. Förutom den egna utvärderingen är den 

utformningen något som avråds i GCM-handboken. ”Ytterligare en nackdel med en nivåskillnad 

mellan gångbana och cykelbana, är att den försvårar renhållning och snöröjning. Skräp liksom is och 

snö kan ansamlas längs kanten och det är svårt att åtgärda med tillgänglig utrustning” (Trafikverket, 

2010). 

Stockholms stad har själva gjort en utvärdering om vilken separeringsform som är lämpligast mellan 

gående och cyklister. Utvärderingen kom fram till att en separeringsform med kantsten är ett alternativ 

av sju möjliga. Kantsten med en nivåskillnad utgjorde svår omkörning och utgjorde en fara vid höga 

flöden (Trafikkontoret, 2007) och därför rekommenderas inte detta. 
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9 Slutsats   

Analysen klargör att Slussen är ett komplicerat område att utforma. Cyklister, gående och bilister ska 

samsas om en begränsad yta. I intervjuer har det framkommit att utformningen av Slussen ibland har 

stått i konflikt med framtida drift och underhåll.  

Rapportens analys har visat att ytor där cykelbanor och fält korsas av andra trafikslag behöver 

prioriteras för att minska risk för olyckor och underlätta vinterväghållning. Utformningen av dessa 

korsningspunkter är av stor betydelse för att olyckor inte ska uppstå, för att cykelvägarna inte ska 

blockeras av plogvallar och för att vinterväghållningen ska kunna ge ett bra resultat och ske effektivt.  

Ytor för gående och cyklister behöver utformas så att driftåtgärder underlättas samtidigt som gränsen 

mellan trafikslagen blir tydlig. En nivåskillnad mellan gående och cyklister försvårar dock 

vinterväghållningen varför detta bör undvikas ur en driftsynpunkt. Symboler för att tydliggöra detta 

har visat sig kunna ge låg friktion vintertid varför det bör utredas om det går att göra vägmarkeringar 

på nya sätt. 

Ytor för lokalt snöupplag och plogvallar bör fastställas med planering av avrinning av smältvatten. 

Cykelbanorna bör inte plogas in med vallar eftersom det då kan hindra cyklisters framkomlighet. Det 

är även viktigt att brunnar placeras så att de inte medför risk för halka.  

På ytor där det beräknas vara ett stort antal fotgängare kombinerat med dubbelriktade cykelbanor som 

skär genom områdets vistelseytor finns det en risk för att fotgängare korsar cykelbanan på fler ytor än 

de planerade. Detta är problematiskt då det kan försämra underlaget för cyklister samt risken för 

kollision när det kommer cyklar från båda håll.  

Sopsaltning är en bra metod för vinterväghållning av cykelbanorna och bör ske på samtliga cykelvägar 

i området. Konventionell snöröjning av områdets cykelbanor bör endast ske då temperatur och 

nederbörd hindrar övriga driftmetoder. Mekanisk halkbekämpning på cykelvägar kan leda till olyckor 

och punktering och bör därför undvikas. Markvärme bör anläggas i de områden där cykeltrafiken 

korsas av ytor för gångtrafikanter. Det bör vara möjligt att kombinera markvärme med till exempel 

sopsaltning för att minska energiförbrukningen.  

Det är viktigt att cykeln ses som ett färdmedel som människor använder på samma sätt som om de 

skulle färdas i ett motorfordon. Planering av cykelinfrastrukturen måste därför tillgodose säkra 

färdvägar hela året om. För att erbjuda Stockholms stads invånare att välja cykeln istället för andra 

färdmedel bör utformning främja samspelet mellan trafikslagen. Funktionen måste ibland få styra över 

formen.  
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10 Rekommendation för framtida studier 

En rekommendation är att studera vägvisning för svenska cykelvägar för att underlätta drift och 

underhåll. De symboler och element som används idag målas eller värms fast i beläggningen och har 

en risk för vattenansamling. Friktionen på markeringarna har även visat sig vara sämre än 

beläggningen. Ett vägvisningselement som tydligt fyller sin funktion och saknar vattenansamling 

skulle kunna utredas och friktionstestas i verklig miljö. 

En ytterligare rekommendation är att studera om det finns möjlighet för markvärme på cykelvägar 

med speciella förutsättningar. Broar och centrala stråk med högt antal passager. Investeringskostnad 

och driftkostnad skulle kunna utredas mer grundligt om ekonomisk information finns tillgänglig. Även 

alternativa metoder för snöröjning i Sverige skulle kunna utredas. 
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Bilagor 

Intervju 1 
Ämne: Trafikplaneringsfrågor, Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen, Slussen 

Datum: 4/4–17 

Plats: Katarinavägen 11, Trafikkontoret, Stockholms stad 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Alla Bäck 

 

Frågor 

Hur och hur länge har du varit inblandad i Slussen-projektet?  

 

Hur ser samarbetet med Trafikkontoret och projekt Slussen ut? 

 

Hur har diskussionerna kring projektets cykelvägar varit? 

 

Varför ser planeringen för Slussen ut som den gör idag? 

 

Val av beläggning?  

 

Hur såg beslut kring den nya GC-bron ut? Varför? 

 

Hur ska torget driftsättas? 

 

Finns det en plan för hur vinterväghållningen skall skötas? 

 

Finns det någon beräknad data på valt/valda driftsalternativ? 

 

Finns det beräkningar/beslut om t.ex. markvärme för GC-bro. I så fall, vad har det funnits för problem 

kring respektive alternativ. 

 

Finns det riskområden för cyklisterna i området som vi bör veta om? 

 

Finns det områden/korsningar som inte är precist bestämda för cykelbanorna 

 

Finns det några kostnader/enhetspriser som används för cykelvägarna för att beräkna 

investering/kostnad 

 

Samspel mellan andra trafikanter 

 

Hur mycket hänsyn tas till Cykelplanen? 

 

Hur mycket hänsyn har tagits till det Trafik-PM som Tyrens tagit fram? 

 

Har hänsyn tagits till de olyckor som uppstår vid slussen idag och om det finns någon beräkning för 

nya Slussen? 

 

Har du kontakter för vidare intervju? 
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Intervju 2 
Ämne: Driftmetoden sopsaltning, utformning cykelvägar  

Datum: 11/5–17 

Plats: VTI, Linköping 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Anna Niska 

 
Frågor: 

 

Finns det problem med sopsaltning vid stora lutningar? 

Vilka problem finns det med blandad gång- och cykeltrafik? 

Går det att sopsalta torg och större ytor? 

Hur fungerar sopsaltning i blandad trafik, cykel och bil? 

Hur påverkar salt olika material, såsom trä och natursten? 

Svängradie på maskiner, finns det begränsningar vid för snäva svängar? 

Varför har sopsaltning en högre timkostnad än konventionell snöröjning? 

Vid sopsaltning på broar, var hamnar då snön? Hur bör staket utformas? 

Hur skulle du vilja att bron såg ut? 

Var hamnar snön vid snöröjning och sopsaltning? 

Påverkar kallt underlag saltet? 

Har du någon uppfattning om byte av beläggning från asfalt till betong på ett cykelstråk? 

Har du någon uppfattning om ett diagonalt cykelfält i en korsning? 
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Intervju 3 
Ämne: Vinterväghållning, Driftmetoden konventionell snöröjning,  

Datum: 24/4–17 

Plats: Flemminggatan 4, Trafikkontoret Stockholms stad 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Ninni Taberman, Gatudriftsingenjör, Områdesansvarig 

 

Frågor: 
Är ni insatt i projekt slussen på något sätt? 
 
Samarbetar ni med Cykeljouren på något sätt? 
 
Hur fungerar samarbetet mellan maskinförare vid sträckor där cykeljourens pendlingsstråk korsar 

gator där ni snöröjer? 
 
Vad är dina insikter om snöröjning på cykelvägar? 
 
Vad ser du för nackdelar med markvärme och sopsaltning? 
 
Vid extremväder, transporteras snön till olika snöupplag i staden, skulle du kunna berätta mer om 

dessa? 
 
Finns det några dokument om snöröjning som du har som vi kan få ta del av? 
 
Hur ser upphandling ut? 

 

Vilken entreprenör? 

 

Vilka krav ställs? 

 

Snöupplag, eventuella platser för snöupplag? 

 

Kommer snön behöva transporteras till snötipp/snöupplag? 
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Intervju 4 
Ämne: Vinterväghållning, konventionell snöröjning, sopsaltning, kostnader 

Datum: 10/4–17 

Plats: Teknikringen 78, Kungliga tekniska högskolan 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Bengt Björkman, Projektledare 

 

Frågor: 
Hur ser ditt arbete ut? 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur är ni upphandlade mot Stockholm stad? 
 
Vad kostar driften ungefärligt för snöröjning? 
 
Vad kostar driften ungefärligt för sopsaltning?  
 
Finns det några extra kostnader?  

 

Hur förändras kostnaden i förhållande till temperatur och nederbörd? 
 
Finns det metoder som gör vägen “billigare” rent driftsmässigt? 
 
Hur förhandlar ni med Stockholm Stad hur maskinparken skall se ut/uppdateras/köpas in nya? 
 
Hur kommunicerar ni med cykeljouren? 
 
Vad är din uppfattning om sopsaltning? 
 
Vad är det för övergripande skillnader på en sopsaltningsmaskin jämfört med en plogmaskin? 

 

Vad begränsar plogmaskinen på en cykelväg, vilka mått på bredd och höjd? 
 
Vad finns det för svårigheter med sopsaltningsmaskinen? 
 
Vilka typer av maskiner används? dieselanvändning?  

 

Behöver sopsaltade stråk även grus/sandsopas på våren? 
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Intervju 5 
Ämne: Markvärme 

Datum: 26/4–17 

Plats: Teknikringen 78, Kungliga tekniska högskolan 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Petra Fridman och Joakim Nylander  

 
Frågor: 
Finns det styrande dokument för drift av anläggningar med tanke på effekt vid olika temp. 
 
När började det läggas i Stockholm? 
 
Kostnad sommartid? 
 
Finns det en bestämd livslängd? 

 

Finns det ett restvärde för anläggning efter den tekniska livslängden? Kan något sparas?  
 
Hur skulle konstruktionen se ut för en kaj eller bro? 
 

Hur skiljer sig effektåtgången för en gata jämfört med en bro/kaj? 
 
Hur stor är risken att anläggningen går sönder? hur ofta händer det? hur allvarligt är det om det 

händer? 
 
För vilken effekt är markvärme dimensionerad för? 
 
Använder ni er av prognosstyrd markvärme? 
 
Spetsvärme, kostar det mer? 
 
Hur sker ert samarbete med ansvarig för snöröjning? 

 

Varför kostar fjärrvärmen lika mycket i framledning som i returledning? 
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Intervju 6 
Ämne: Projekt Slussen 

Datum: 19/4–17 

Plats: Flemminggatan 4, Trafikkontoret Stockholms stad 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Robert Mattson  

 
Frågor: 
Hur är du inblandad i Projekt Slussen?  

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Är du inblandad i planeringen för hur Slussen ska driftas?  

 

Främst vintertid med hänsyn på sopsaltning och snöröjning. 
 
Vilka beslut ligger bakom att ett område ska ha markvärme, och hur skiljer sig det från övrigt område 

som ingår i Slussen? 
 
Vilka har varit med i det beslutet och finns det beräkningar/utredningar som ligger bakom det 

beslutet? 
 
Vet du vilka områden som kommer att vara konfliktpunkter i området? 
 
Finns det någon utredning på hur mycket olyckor som kommer uppkomma i nya slussen? 
 
Är STRADA-data något ni använt i planeringen av slussen? Har det legat till grund för något beslut? 
 
Finns det några konflikter i området som frångår cykelplanen från Stockholm stad? 
 
Hur tar projektet hänsyn till metoden sopsaltning och hur är det tänkt att de olika delarna av Slussen 

driftas vintertid? 
 
Finns det några enhetstider/enhetskostnader för olika driftmetoder som ni använder för att jämföra 

olika driftlösningar?  
 
Finns det en plan för hur slusstorget ska driftas med hänsyn på det eventuella trädäck och den övriga 

möbleringen? 
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Intervju 7 

Ämne: Sopsaltning, konventionell snöröjning 

Datum: 28/4–17 

Plats: Flemminggatan 4, Trafikkontoret Stockholms stad 

Inspelning: Ja 

Intervjuad person: Pye Seaton och Jones Karlström  

Frågor: 
Vi finner lite information om cykeljouren, finns det några dokument som förklarar mer kring detta? 

 

Hur är cykeljouren finansierat? Hur länge finns möjlighet till denna finansiering? 

 

Hur ser framtiden för sopsaltning som driftmetod? När avslutas “testperioden”? 

 

Pye, hur är enkätundersökningen gjord? 

 

Är statistiken för antalet passager färdigställt för 16/17? 

 

2015/2016 gjordes det försök då? 

 

Hur lång är den nuvarande sträckningen? Ska denna utökas nästa år? 

 

Finns kostnader för sopsaltning?  

 

Kostnader snöröjning? 

 

Förfrågningsunderlaget för sopsaltning? 

 

Hur många år är PEAB upphandlade på? Hur lång tid löper det nuvarande 

vinterväghållningskontraktet? 

Hur är upphandlingarna uppdelade i olika områden? 

 

Hur ser framtida upphandlingar ut? Vi har hört att de sopsaltade stråken eventuellt ska snöröjas av 

samma entreprenör? 

 

Hur fungerar sopsaltning på en bred yta, t.ex. ett torg? 

 

Sopsaltning bro, saltlösning flyter med vattenavrinningen? 

 

Finns det några problem med för smala vägar? kombinerade gång- och cykelbanor? 

 

Finns det riktlinjer för när gångstråken sopsaltas och inte? 

 

Vid dåliga väderförhållanden, uppmuntras då entreprenören att byta vinterväghållningsmetod? Sker ett 

samarbete mellan olika entreprenörer/olika tekniker? 

 

Åtgärdas extra problem när det upptäcks? såsom modd, vallar, salthögar? Ingår sådana åtgärder i 

avtalet? 

Har ni fått förfrågningar om Slussen?  


