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Sopsaltning på trottoarer i Stockholm
Reflektioner baserade på fältstudier gjorda den 18 januari och 5–6 februari, 2021:


Sopsaltning av trottoarer verkar ge ett tillfredsställande resultat, trots att det finns fler
utmaningar än vid sopsaltning av cykelbanor (se våra tidigare slutsatser i VTI rapport 1005:
VTI rapport 1005 (diva-portal.org), sidorna 81–84 och 109), eftersom:
o
o
o
o
o





underlaget ofta är mer ojämnt än på en cykelbana, bland annat till följd av en blandning av en mängd
olika beläggningsmaterial;
trånga passager och möbleringszoner försämrar framkomligheten för driftfordonen;
det är vanligt med tillförsel av vatten från stuprörsrännor;
ett snötäcke tycks packas snabbare av passerande fotgängare än av cyklister.
den stora variation i typen av beläggningsmaterial som förekommer på gångytor kan också innebära stora
variationer i friktion/halkbenägenhet.

Salthalterna är vid stickproven lägre på sopsaltade trottoarer än intilliggande sopsaltade
cykelbanor (se Tabell 1).
Trottoarer med rännor vid stuprör kan leda till avsevärd isbildning, men friktionen på dessa
pucklar har vid inventeringstillfället ändå varit god.
Analys av effekterna försvåras av inblandning från ordinarie drift som kan leda till grus på
barmark som i onödan sänker friktionen och innebär väglag som egentligen inte är menade att
uppkomma enligt sopsaltstrategin.

Nedanstående material är ett förkortat utdrag ur den fullständiga rapporten ”FORMAS Användarstöd,
sammanställning av fältstudier och andra aktiviteter”, som är under framställning.
Tabell 1. Sammanställning av resultat från observationer och mätningar gjorda på ett antal platser
den 5 och 6 februari 2021. Rader med sopsaltade trottoarer är gröntonade.
Mätplats/gata

Väglag

Saltmängd
(g/m2)

Sankt Eriksplan 1,
Referens (Figur 1)

Lös snö och modd

Torsgatan 29,
Sopsaltad trottoar (Figur 2)

Barmark, lite modd
En hel del grus

10

Torsgatan 29,
Sopsaltad cykelbana (Figur 3)

Våt barmark

30–40

Torsgatan 21, Bonnierhuset,
Sopsaltad trottoar (Figur 4)

Våt barmark, mycket grus

5–10

Låg friktion*
ca 0,4 (Figur 6)

Torsgatan 21, Bonnierhuset
Sopsaltad cykelbana (Figur 5)

Våt barmark

30–45+

Hög friktion
ca 0,8 (Figur 7)

Norra sidan (Torsgatan 21),
Sopsaltad trottoar (Figur 8)

Fuktig barmark, fri från grus

10–20

God friktion
ca 0,6 (Figur 9)

Norra sidan (Torsgatan 21),
Sopsaltad cykelbana (Figur 8)

Fuktig barmark

30–45+

Hög friktion
ca 0,9 (Figur 10)

Mariatorget
Referens (Figur 11)

Lös snö och modd ovanpå packad
snö, indrag av salt

Hornsgatan 29
Sopsaltad trottoar (Figur 12)

Fuktig barmark med iskakor (upp
till 7 cm) vid stuprör

30–45+

Hornsgatan 124
Sopsaltad trottoar (Figur 13)

Fuktig barmark

15–20

Hornsgatan 124
Sopsaltad cykelbana (Figur 14)

Tunt lager snömodd på våt bar yta

25–40

*) Den relativt låga friktionen orsakas av det lösa gruset på det annars rena underlaget

Friktion

Figur 1. Sankt Eriksplan 1–11, referens till sopsaltad trottoar på Torsgatan (runt hörnet).

Figur 2. Torsgatan 29, sopsaltad trottoar, men grusad efteråt. (Se även Figur 15)

Figur 3. Torsgatan 29, sopsaltad cykelbana (till höger i bild).

Figur 4. Torsgatan 21, Sopsaltad trottoar, som därefter sandats i ordinarie drift, detalj till höger.

Figur 5. Torsgatan 21, Sopsaltad cykelbana

Figur 6. Uppmätt friktionsprofil på den sopsaltade trottoaren på Torsgatan 21, som därefter sandats i
ordinarie drift.

Figur 7. Uppmätt friktionsprofil på den intilliggande sospaltade cykelbanan.

Figur 8. Vasaparksidan vid Torsgatan 21, Sopsaltad trottoar och sopsaltad cykelbana

Figur 9. Uppmätt friktionsprofil på den sopsaltad trottoaren på Vasa-parksidan av Torsgatan 21.

Figur 10. Uppmätt friktionsprofil på den intilliggande sopsaltad cykelbana, på Vasa-parksidan.

Figur 11. Väglag på ett gångstråk över Mariatorget – referens till Hornsgatan.

Figur 12. Isbildning i anslutning till stuprör som leder ut takvatten på trottoaren längs Hornsgatan
(29). Uppemot 7 cm tjock ispuckel som dock har relativt god friktion, men är väldigt ojämnt.

Figur 13. Sopsaltad trottoar vid Hornsgatan 124

Figur 14. Sopsaltad cykelbana vid Hornsgatan 124

Figur 15. Torsgatan 29 (2021-01-18)

Figur 16. Trottoar och cykelbana utanför Bonnierhuset (2021-01-18). Gruset från ordinarie sandning
av trottoaren har här sopats till en sträng av sopsaltaren på trottoaren. På grund av blomsterkrukorna
har gruset då delvis även hamnat i den annars sopsaltade cykelbanan. Både trottoaren och
cykelbanan har alltså drabbats av ett väglag som egentligen inte ingår i sopsaltningsstrategin.

Figur 17. Sopsaltad trottoar vid Hornsgatan 37 (2021-01-18)

