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Förord 

 
Jag, Elinor Gasslander författare till detta examensarbete, hoppas att ni som läser detta 
examensarbete får en större insikt i hur vinterväghållning av cykelstråk i Malmö stad 
fungerar. Även vad som inte fungerar så bra och vad man kan göra åt detta. Jag hoppas 
också att en eller annan av er sätter in detta examensarbete i ett större globalt sammanhang. 
Att ni ser att examensarbetet behandlar en liten del av något som kan leda till både friskare 
miljö och människor. 

Jag vill tacka Gatukontoret i Malmö, framförallt min handledare Erik Larsson, 
verksamhetsansvarig för vinterväghållning, för all hjälp. Jag vill också tacka min examinator 
Monica Berntman, Lunds Tekniska Högskola för alla goda råd. Jag är tacksam gentemot 
förarna på Kommunteknik som villigt svarade på mina intervjufrågor. Kommuntekniks 
planerare, Jörgen Hansen och platschef, Bo Gustavsson, har också varit till stor hjälp.
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Sammanfattning 
Examensarbetet behandlar vinterväghållning av cykelstråk i Malmö. Ett av Malmö stads 
mål är att fler ska välja cykeln istället för bilen för resor kortare än 3 km. Att 
vinterväghållningen ska hålla en hög standard så att cykeln blir ett alternativ för bilen även 
vintertid är ett annat mål för vinterväghållning av cykelstråk. Ett annat mål är att 
saltförbrukningen ska minska och att så småningom ersätta saltet med andra lika effektiva 
metoder för halkbekämpning. Idag används nästan uteslutande torrsalt som 
halkbekämpningsmaterial på cykelstråken i Malmö. Ovanstående mål har skapats för att få 
en förbättrad miljö, bättre luft i Malmö och färre saltskadade träd och växter. 

Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns brister i utförandet av vinterväghållningen 
eller utformningen av cykelstråk. Vidare är syftet att lokalisera problem och ge förslag på 
åtgärder av dessa - åtgärder som kan leda till att fler människor väljer cykeln, vilket i sin tur 
leder till bättre miljö samt förbättrad hälsa och således minskade samhällskostnader för 
sjukvård. 

Gatukontoret beställer utförandet för vinterväghållningen av Kommunteknik, en 
entreprenör vars verksamhet till 80 % är jobb beställda av Gatukontoret. I metoden har 
Kommuntekniks maskinpark inventerats, bredder av maskiner, plogar och saltspridare har 
mätts. Försök med saltspridning med tre typer av maskiner har utförts och intervjuer med 
förare och planerare har gjorts. Detaljstudie av cykelstråks utformning har utförts. För att 
välja vilka cykelstråk och observationsplatser som skulle ingå i detaljstudien studerades flöde 
av cyklister per dygn samt olycksdata i STRADA och en okulärbesiktning av cykelstråk 
genomfördes. I detaljstudien jämfördes maskinernas uppmätta bredder med de smalaste 
passagerna som utformats på cykelstråk. Även avvattningen kontrollerades på utvalda 
platser på cykelstråken genom att mäta längslutning och tvärfall. 

Av saltspridningsförsöken framgick att saltspridningsbredden varierade med hastigheten 
maskinen framfördes i. Spridningsmönstret blev inte jämnt i alla försöken till följd av olikt 
noga inställda spridare. Spridarna var av samma modell. Förarna uppmanades att köra i den 
hastighet de brukade köra i på cykelstråken. I intervjuerna med förarna framgick också att 
de körde i olika hastigheter med olika saltspridningsbredder. Förarnas egna erfarenheter var 
en styrande faktor i utförandet för vinterväghållningen av cykelstråk.  

Val av stråk att studera i detalj styrdes av att flödet på stråket var stort, att personskador 
orsakade av halt väglag inträffat samt att stråkens utformning motiverade vidare studier. 
Detaljstudien av utformningen innehöll cirka 1,25 % av cykelstråken i Malmö. Den 
resulterade i att en del brister upptäcktes. Bilhinder med smala passager för cyklar var också 
ett hinder för maskinen som vinterväghåller dessa. Maskinen var för bred för att passera 
hindret. Förarna tvingades köra omvägar för att komma till andra sidan. För att standarden 
för vinterväghållningen ska bli hög får förarna kliva ur maskinerna och skotta och salta för 
hand med en skyffel. Detta görs endast om tiden räcker till. Förarna har 3,5 timmar för att 
lasta salt, vinterväghålla en bestämd slinga och ställa tillbaka maskinen. I detaljstudien 
upptäcktes också brister i avvattningen på utvalda platser på stråken. På en del ställen var 
brunnarna olämpligt placerade och på andra platser fanns behov av fler brunnar. Även 
sättningar som bildat vattensamlande sänkor upptäcktes på olämpliga ställen.  

I bland annat intervjun med Kommuntekniks planerare framhölls fördelarna med 
saltlösning som halkbekämpningsmaterial istället för torrsalt. Användning av saltlösning 
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minskar den totala saltförbrukningen med 50-75 %. Odense kommun i Danmark 
använder saltlösning på sina cykelvägar och intygar att det fungerar bra. Intervjuobjektet 
hade också goda erfarenhet av användning av borste istället för plog vid snöröjning. Det är 
något som också konstaterats i en doktorsavhandling (Bergström 2002) där borste och 
saltlösning användes istället för plog och grus. Resultatet blev större andel barmark på 
cykelvägarna och större andel nöjda cyklister. 

Slutsatser att dra är att utförandet av vinterväghållningen saknar en tydlig mall. Förarnas 
erfarenheter är styrande. Erfarenheter är bra och ska tas till vara på. Dessa behöver dock 
kompletteras med strukturerad utbildning. Mer resurser borde satsas på att utbilda förare 
om till exempel det egentliga syftet med vinterväghållning. Med bra utbildning kan en 
ännu jämnare och bättre standard av vinterväghållningen uppnås.  

Utformningen av cykelstråken är en annan orsak till att vinterväghållningen inte kan bli 
optimal. Till exempel bilhinder bör utformas mer med hänsyn till att vinterväghållning av 
dessa ska vara möjlig med hjälp av maskiner. Ett större samarbete mellan drift-, underhålls- 
och trafikavdelningen bör finnas. Säkerheten, som till exempel bilhinder medför för 
cyklisterna är viktig, denna måste kunna upprätthållas även vid vinterväglag. 

Underhållet av cykelstråken är också viktig. Sättningar som blivit till sänkor i cykelbanan 
bör lagas och felaktiga lutningar justeras. Då sänkorna vattenfylls och fryser till is vid 
minusgrader utgör de en säkerhetsrisk för cyklister. Likaså gör vatten som rinner lång väg 
för att nå en brunn. 

Torrsalt bör bytas ut mot saltlösning för att minska saltförbrukningen samt skadeverkan på 
träd och växter. 

För att göra malmöbor medvetna om den höga standarden som ovan angivna åtgärder, efter 
ett eventuellt genomförande, gett upphov till bör information spridas - Information om att 
det är säkert och snabbt att cykla även då det är snö och is ute och att de gör sig själva och 
sin stad en tjänst genom att ta cykeln istället för bilen även vintertid. 

Att vinterväghållningen av cykelstråken i Malmö kan bli ännu bättre än vad den är idag är 
fullt möjligt. Både Gatukontorets och Kommuntekniks ledande personer för 
vinterväghållning jobbar redan för en förbättrad vinterväghållning, vilket detta 
examensarbetes existens är ett bevis på. 
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Summary 
The thesis is about winter maintenance on cycle paths and cycle lanes in Malmö. One of 
the goals of the city of Malmö is that more people will chose the bicycle rather than the car 
when they make travels /travel shorter than 3 km. One goal is that the standard of winter 
maintenance on cycleway will be as high that the bicycle will be an alternative for the car 
even during wintertime.  Yet another goal is that the consumption of salt on cycle ways will 
decrease and gradually be replaced by other de-icing methods as effective as salting. Today 
salting is the most used method for de-icing on cycle ways in Malmö. These goals have 
been created to improve the environment so that the air will be better and the damage of 
trees and plants caused by salt will decrease.  

The purpose of the thesis is to find out if there are any problems in the workmanship of the 
winter maintenance or in the design of the cycle paths, to locate problems and to suggest 
actions. Actions that can make more people choose the bicycle and by that contribute to a 
better environment as well as to an improved health and consequently to decreased costs of 
society. 

Gatukontoret, the municipal services department, is ordering the workmanship for winter 
maintenance from Kommunteknik, a contractor whose activity at to 80 % are jobs ordered 
by Gatukontoret. An inventory of the machinery of Kommunteknik is included in the 
method, width of machines, ploughs and spreaders were measured. Three kinds of winter 
maintenance vehicles were tested. Drivers and planners were also interviewed. A detailed 
study of parts of cycle paths has been done. To choose which kinds of cycle paths and 
observation points to include in the detailed study the daily flow of cyclists were studied 
and information about the rate of accidents were collected from STRADA. An ocular 
inspection was also done. In the detailed study the width of winter maintenance machines 
were compared with the narrowest parts of the chosen cycle paths. The dewatering was 
inspected at chosen points by measuring the longitudinal slope and crossfall. 

The chosen cycle paths were selected due to a high flow of cyclists, occurrence of accidents 
caused by slipperiness and an ocular inspection showing that further studies were 
motivated. The detailed study of the design of chosen cycle paths represent about 1, 25 % 
of the total length of the cycle paths in Malmö. Shortcomings where detected in the study. 
Carblocks with narrow thoroughfare for cyclists were an obstacle for the winter 
maintenance vehicle. The vehicles were too wide to pass the obstacle. The driver has to 
drive a circuitous route and to maintain a good standard the driver has to get out of his 
vehicle and manually shovel the snow away from the path and spread the salt. This is only 
carried out if the driver has the time to do it. The drivers have 3, 5 hours to load the salt, 
do the winter maintenance on a specific cycle path and then park the vehicle. In the 
detailed study, deficiencies in the dewatering were shown at selected points on the chosen 
cycle paths. In some places the gutter inlets were badly situated and at other studied points 
there was a need of more gutter inlets. Settlements that established pools of water occurred 
at bad places. 

In an interview with a planner on Kommunteknik the advantages of brine as an efficient 
de-icing chemical were  pointed out rather than dry salt. The advantages of brine, rather 
than dry salt, as an efficient de-icing chemical were pointed out. The usage of brine reduces 
the total consumption of salt with 50-75 %. The municipality of Odense in Denmark is 
using brine on cycle paths and affirms its advantages. The interviewed planner had also 
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positive experience of a brush instead of a plough in snow clearance work.  This is 
something that Bergström (2002) also verifies in her thesis where brush and brine is used 
instead of plough and gravel. The result was a bigger share of ground where there was no 
snow and a larger share of satisfied cyclists. 

The conclusion is that the carrying out of the winter maintenance lacks a distinct directive. 
The experience of the drivers is of high rate. Experiences are good and should be taken 
advantage of. However these should be complemented with a structuralised education. 
More resources should be set aside for education of the drivers in, for example, the real 
purpose with good winter maintenance. With a well performed education a more uniform 
standard of the workmanship of the winter maintenance would be achieved. 

The design of the cycle paths is another factor that hinders the maintenance to be fully 
optimal. The carblocks should, for example, be designed so that winter maintenance 
vehicles can carry out their work in an effective way. There should be a greater co-operation 
between the department for service management maintenance and the traffic department. 
The safety for the cyclist that, for example, the carblock brings is important to maintain 
even during wintry conditions on the cycle paths. 

The maintenance of the cycle ways is important. Settlements should be repaired and wrong 
directions on slopes should be repaired. The pools of water that occur in these settlements 
freeze below zero degrees and become a hazard for cyclists. Water flowing a long way to the 
nearest gutter inlet also becomes a hazard. 

Dry salt should be replaced by brine due to the reduction of salt consumption and to the 
lessened effect on trees and plants. 

To make the habitants of Malmö aware of the high standard that the above mentioned 
actions would bring information should be spread. Information about the possibility to go 
by bicycle both safe and quick even though it’s snow and ice outside should then be spread 
out. Cycling all year instead of driving the car benefits both their health and their city. 

It’s possible to improve the winter maintenance on cycle paths in Malmö. Both leading 
staff at Gatukontoret and at Kommunteknik is already working towards better winter 
maintenance on cycle ways. This thesis is a proof of one progress of theirs.  
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Definitioner av förekommande begrepp 
 
Avvattning = Uppsamling och avledning av dagvatten (Vägverket, 2004). 
 
Barmark = Ingen snö eller is förekommer på vägen. 
 
Bombering = Lika stort tvärfall men åt olika håll kring vägyteryggen (Vägverket, 2004). 
 
Cykelbana = En bana för cyklister som är avskild från körbanan med en till exempel en 
kantsten eller en gräsremsa (Trafikkontoret Stockholms stad, 2007). 
 
Cykelfält = Ett avgränsat område av en gata som är avsedd endast för cyklister och 
mopedister, inga bilar får framföras eller parkeras här (Cykelplanera.se). 
 
Cykelstråk = Sammanhängande cykelvägnät som har till uppgift att ta cyklisterna från en 
plats till en annan, ofta till och från viktiga målpunkter som  
bostadsområden, större arbetsplatser, skolor och centrum (Spolander C, 1997). 
 
För detta arbete: 
    -Huvudstråk = Cykelstråk som har stort flöde av cyklister varje dag och som tar 
cyklisterna till och från viktiga målpunkter.  
    -Lokalstråk = Cykelstråk som återfinns inne i bostadsområden, har litet flöde av cyklister 
varje dag och ansluter till ett huvudstråk. 
 
Cykelväg = En väg för cyklister som inte ligger i någon anslutning till en väg för bilar. 
Cykelvägar finns ofta i parker, på landsbygden och i städer inne i bostadsområden. Att 
cykelvägar är dubbelriktade är mer regel än undantag (Cykelplanera.se, 2007) 
 
Hög framkomlighet = Möjlighet till snabb och enkel färd (Naturskyddsföreningen, 2007) 
 
Kommunteknik = Entreprenör som utför vinterväghållningsarbetet åt Malmö stad. 
 
Längslutning = En väg eller banas lutning i längsriktningen i förhållande till  
horisontalplanet. Anges normalt i procent (Vägverket, 2004) 
 
Okulärbesiktning = En visuell granskning (Susning.nu, 2007). 
 
Oskyddade trafikanter = För detta arbete endast cyklister och fotgängare. 
 
Prioritering = Prioritering i vinterväghållningssamband innebär att olika vägar rangordnas i 
den ordning de ska vinterväghållas. Cykelbanor/vägar som detta examensarbete behandlar 
har två nivåer på prioritering där prio 1 är den som ska utföras först (Larsson E, 2007). 
 
Slinga = Den runda som en förare av ett vinterväghållningsfordon kör för att snöröja och 
eller halkbekämpa (Hansen J, 2007). 
 
Snöupplag = För detta arbete plats för bortröjd snö i anslutning till cykelstråk. 
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STRADA- Swedish Traffic Accident Data Acquisition, ett nationellt informationssystem 
om skador och olyckor inom vägtransportsystemet (Vägverket, 2008)  
 
Tvärfall = Banans lutning i tvärled (Vägverket, 2004) 
 
Vinterväglag - Vinterväglag är snö, is eller frost på vägbanan (NTF-Nationalföreningen för 
trafiksäkerhets främjande konsument, 2008). 
 
Vinterväghållning = Sammanfattande begrepp för de åtgärder som krävs vintertid för att 
säkerställa framkomlighet och säkerhet (Nationalencyklopedin, 2000) 
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1 Inledning 
Begrepp som ökande koldioxidutsläpp, klimatförändring, översvämningar, extrema oväder, 
extrem torka -global katastrof förekommer allt oftare i media och i de dagliga diskussionerna 
människor emellan. De blir mer och mer verkliga och påtagliga för varje dag som går. Allt 
fler forskarrapporter pekar på att någonting onormalt är på väg att hända med vår jord. En 
negativ spiral har startats av oss människor och börjat rubba jordens fantastiska naturliga 
balans. 

Ohälsa orsakad av ohälsosam mat, lite träning och vardagsmotion kan resultera i bland annat 
övervikt, dålig grundkondition och depressioner. Dessa ord är också vanligt förekommande i 
media. 

Rekordmånga skadades på grund av halkan som rådde i Malmö den 5 januari 2008 
(STRADA, 2008). 

Vad har ovanstående fakta med vinterväghållning av cykelstråk i Malmö stad att göra? Ett 
svar är att den enskilda människan har möjlighet att bidra till en bättre miljö, som kan få en 
global effekt och även till bättre allmänhälsa och välmående för sig själv. Detta genom att 
göra små förändringar i sin vardag. Att cykla istället för att köra bil om resvägen är kortare 
än 3 km är ett gott exempel på att bidra med något som är bra både för vår planet och för 
vår egen skull. Koldioxidutsläppen minskar om fler cyklar, samtidigt som vår allmänhälsa 
förbättras. Att allmänhälsan förbättras vinner även samhället på, då behovet av sjukhusvård 
minskar. 

För att kunna uppnå ett långsiktigt gott resultat till följd av ökad cykling krävs att det ska 
vara möjligt att ta sig fram på cykel året om. Det är här som vinterväghållningen kommer 
in i bilden. Denna måste hålla en hög standard för att fler ska välja cykeln framför bilen 
vintertid. Det ska vara säkert och behändigt att cykla. Cyklisterna ska inte behöva känna 
rädsla att halka så fort det blir snö och kallt. 

1.1 Bakgrund 
Bakomliggande faktorerna till att en inventering av vinterväghållning av cykelstråken i 
Malmö blivit aktuell grundas till stor del i de mål Malmö stad har rörande cykling och dess 
positiva påverkan på miljön. Trafiksäkerhetsmålen är också styrande bakomliggande 
faktorer. 

För att nå de långsiktiga globala målen som beskrevs inledningsvis måste mindre mål 
uppnås först. Ett mål Malmö stad har är att fler människor ska välja att cykla istället för att 
köra bil. Målet har uppstått till stor del på grund av att staden börjar få ökade problem med 
dålig luft och bullrig miljö (Cykelprogrammet, 1999).  

Ytterligare ett mål har formulerats, detta mer specifikt om vinterväghållning av cykelstråk. 
Det lyder ”Vårt övergripande mål för vinterväghållningen är att hålla en jämn och hög 
standard så att cykeln kan vara ett alternativ till bilen även vintertid” (Cykelprogrammet, 
1999). Tid är en bristvara i dagens samhälle vilket medför att tiden det tar att transportera 
sig från en plats till en annan i många fall är avgörande i val av färdmedel för människan 
(Jönköpings kommun, 2008). Därför är det av stor vikt att detta mål uppfylls. För att cykel 
ska kunna konkurrera med bilen som snabbt och bekvämt färdmedel måste cykelstråk 
erbjuda cyklisterna hög framkomlighet året runt. 
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Idag görs cirka 30 % av alla resor i Malmö med cykel. Cirka 40 % av alla arbetsresor görs 
med cykel. Jämför med 1976 då det endast fanns 12,5 mil cykelväg och då 10 % av alla 
resor gjordes med cykel (Malmö stad, 2008). Om Malmö stads statistik över resor på cykel 
jämförs med Sveriges statistik totalt sett så är cyklandet i Malmö stad omfattande. Totalt i 
Sverige utgör resor med cykel 12 % av alla resor (Nilsson A. 2003). Av dessa cykelresor är 
39 % arbetsresor (Rauf N. 1999). Trots detta är ambitionen som sagt hög om att ännu fler 
ska cykla, framförallt vintertid. Då det oftast inte är långa vintrar i Malmö kan en fråga om 
varför det är viktigt att satsa på vinterväghållningen uppstå. Ett svar på frågan är att det är 
statistiskt visat att olyckskvoten ökar vid vinterväglag om detta inte förekommer frekvent 
och varaktigt (Effekter av vvh, VTI-rapport). Ett annat svar är att ett uppehåll av cyklande 
på några veckor till följd av dåligt utförd vinterväghållning kan leda till ändrade vanor. En 
vana att ta bilen istället vilket är tvärt emot vad ett av Malmös tidigare nämnda mål säger. 
Detta resonemang har sin grund i idrottspsykologin där forskning visat att det är svårare att 
komma igång med och vidhålla fysiska aktiviteter om vanan avbryts av yttre ej påverkbara 
faktorer (Cox R H, 1998). Slutsatsen blir att Malmö stad bör ha en väl fungerande 
vinterväghållning, trots korta vintrar.  

Ett annat miljömål som Malmö stad satt upp är direkt relaterat till vinterväghållning och 
gäller användandet av salt som halkbekämpningsmaterial. Salt i för stora mängder skadar 
träd och växter (Thelander, 2006,  Moback, 1994). Därför har Malmö stad formulerat 
följande mål om användandet av vägsalt vid vinterväghållning: ”Vid töväder på dagen och 
frostrisk på natten bör preventiv saltning genomföras. Av miljöskäl kan andra lika effektiva 
metoder så småningom ersätta saltning.” (Malmös trafiksäkerhetsprogram –Åtgärdsdelen 
2007-2011). 

De senaste åren har trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts för att öka trafiksäkerheten i 
Malmö stad. Ett trafiksäkerhetsprogram bestående av två delar har tagits fram. Den första 
delen beskriver vilka mål inom trafiksäkerheten som önskas uppnås i Malmö stad. Det 
största och tydligaste målet är baserat på nollvisionen och säger att antalet svårt skadade och 
döda i trafiken ska minska. Den andra delen av trafiksäkerhetsprogrammet är en åtgärdsdel 
där det förklaras hur Malmö stad tänker göra för att uppnå sina uppsatta mål. I en tätort är 
oftast de oskyddade trafikanterna mest utsatta. Risken för en oskyddad trafikant att dödas i 
en kollision med ett motorfordon som kör i 50 km/h är 70 %. Om motorfordonet kör i 30 
km/h är risken att dödas bara 10 % (VTI). Med dessa fakta som grund har fysiska åtgärder 
som hindrar bilister med flera att köra fortare än 30km/h utformats på flera ställen i 
Malmö. Exempel på åtgärder är avsmalningar till ett körfält vid gång- och cykelöverfarter, 
upphöjda korsningar, mittrefuger och bilhinder. Bilhinder används på cykelstråk som delvis 
går i blandtrafik för att de inte ska fungera som genomfartsgator för bilar. 

Ovan nämnda mål som Malmö stad har gällande trafiksäkerhet är högst troligt en viktig del 
för att uppnå det slutgiltiga målet att minska antalet oskyddade trafikanter som blir svårt 
skadade och dödade. Något som i vissa fall har kommit i skymundan är att det ska vara 
möjligt att vinterväghålla de fysiska åtgärder som utformats för att höja säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna. Gatukontorets entreprenör för vinterväghållning, 
Kommunteknik, har upplevt svårigheter vid snöröjning och halkbekämpning av de punkter 
som byggts om i syfte att öka trafiksäkerheten för cyklister i Malmö. Sämre 
vinterväghållning av fysiska hinder kan medföra fler halkolyckor för cyklister. Även om 
dessa oftast inte medför svåra eller livshotande skador är de viktiga att undvika. En 
halkolycka eller besvär att ta sig fram vintertid är ingen behaglig upplevelse och kan leda till 
att lusten att cykla tryter. 
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Ytterligare en bakomliggande faktor till detta examensarbete är undersökningar, baserade på 
enkäter och intervjuer, som utförts dels av Gatukontorets trafikavdelning och dels av 
Gatukontorets drift- och underhållsavdelning. Dessa visar ett visst missnöje hos 
Malmöborna när det gäller vinterväghållningen av cykelstråk. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att inventera vinterväghållningen av cykelstråk i Malmö. 
Vilka eventuella brister som finns i denna och vad som kan göras för att förbättra 
utförandet av vinterväghållningen i ett syfte öka säkerheten och framkomligheten för 
cyklister vintertid. Målet är att skapa en positiv trend så att fler cyklar, vilket miljön, den 
enskilda människan, samhället med stor sannolikhet vinner på. 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån följande frågor har metod valts för att få svar. Svaren återfinns framförallt i kapitel 
9 Slutsats samt förslag på åtgärder.   

 Hur fungerar vinterväghållningen (utförande, maskiner, utformning) av 
cykelstråken i Malmö? 

- Vilken maskinpark har Kommunteknik och hur fungerar denna vid 
vinterväghållning av cykelstråken i Malmö stad?  
- Vilka krav och eventuella problem finns det idag i utförandet av  
vinterväghållning av cykelstråken i Malmö stad? 

 Hur kan man minska saltåtgången vid halkbekämpning av cykelstråk i Malmö stad? 
 Upplever maskinförarna några speciella problem under utförandet? 
 Upplever cyklisterna att det är besvärligt och riskfyllt att cykla vintertid på grund av 

brister i vinterväghållningen? 
 Vad finns det att förbättra i vinterväghållningen av cykelstråken i Malmö stad? 

1.4 Avgränsningar  
 Endast vinterväghållning av cykelvägar och cykelbanor i Malmö berörs i detta 

examensarbete.  

 Fotgängare har valts att tas med i statistiken över skadade på grund av det nära 
samspelet mellan cyklister och fotgängare eftersom gång- och cykelbana eller väg 
ofta ligger tätt intill varandra men också för att dessa trafikantgrupper ofta korsar 
varandras vägar.  

 Närmare studier av cykelstråk i fält har avgränsats. 1,25 % av Malmö stads 
cykelvägnät har studerats. 

 Salt som halkbekämpningsmaterial har studerats djupare. Metoder för hur 
saltförbrukningen kan minskas har studerats i större utsträckning än 
halkbekämpningsmaterial som ersätter saltet. 

 Kostnadskonsekvenser av föreslagna åtgärder är inte analyserade. 
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 Då detta examensarbete är en inventering som berör många faktorer i har problem 
och frågor har påträffats. Då arbetet varit tidsbegränsat har inte samtliga kunnat 
besvaras. 

1.5 Läsanvisning 
För en förkortad version av examensarbetet rekommenderas härefter att läsa kapitel 2- 
Metod, kapitel 3 - Nulägesbeskrivning, sammanfattande resultat efter varje delkapitel, nivå 
2, (X.X) i kapitel 4 - Resultat och genomförande samt kapitel 5 - Slutsats samt förslag på 
åtgärder. 
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2 Metod 
Arbetsgången för examensarbetet följer följande metodschema: 

 

 Figur 2.1: Metodschema för arbetsgången i examensarbetet

Litteraturstudie 

Metod 

Saltspridningstest 

Fältstudie 1 – Inventering och mätning av 
kommuntekniks vinterväghållningsmaskiner 

Mätning av maskiner 

Val av cykelstråk för detaljstudie 

Flödesdata – Cyklister/dygn 

Fältstudie 2 - Okulärbesiktning 

Olycksdata - Oskyddade 
trafikanter 

Inventering av sling- och prioriteringskartor 

Fältstudie 3- En detaljerad studie av platser på de 
utvalda stråken 

Intervjuer med kommuntekniks förare och planerare 
 

Genomförande och resultat 

Slutsats samt förslag på åtgärd 

Frågeställningar 

Val av ämne 
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2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras på rapporter och avhandlingar från biblioteket på Lunds Tekniska 
Högskola och på uppgifter hämtade från Internet. Första sökningen av litteratur via LTH´s 
bibliotek var väldigt övergriplig då sökordet vinterväghållning användes. Andra 
litteratursökningen var mer specificerad då val av sökord var cyklister och vinterväghållning. 
Litteraturstudien ledde också till en nulägesbeskrivning, kapitel 3. En kortfattad 
beskrivning om hur organisationen kring vinterväghållningen av cykelstråk i Malmö ser ut, 
vilka krav som finns och om cykelhistoriken i Malmö. 

2.2 Inventering av sling- och prioriteringskartor 
Inventeringen av slingor och prioriteringar utfördes genom att studera kartmaterial med 
utritade slingor (se bilaga 1). Syftet med inventeringen var att få en bild av hur slingorna är 
uppbyggda och valda prioriteringar. Kartorna var också nödvändiga att studera för att få 
reda på vilka vinterväghållningsmaskiner som kör på olika slingor. Anledningen till det 
senare var att kunna konstatera om valet av maskin på en slinga är mest optimal för just 
denna slinga. 

2.3 Fältstudie 1– Mätning och inventering av 
Kommuntekniks vinterväghållningsmaskiner 
En inventering gjordes av maskiner i Kommuntekniks maskinpark. De flesta av maskinerna 
används för vinterväghållning av cykelstråken i Malmö. För att få ett bredare spektra har 
några maskiner som inte används för vinterväghållning också inventerats. Detta för att 
kunna undersöka om det finns maskiner som eventuellt kan passa bättre än de befintliga för 
slingorna. Bredden mättes på maskinerna, tillhörande plog och saltspridare, för att kunna 
jämföra med smala passager i de studerade stråken. Maskinerna fotograferades också. Ett 
schema utformades (bilaga 2) och användes för att dokumentera uppmätta resultat ute i 
fält. 

2.3.1 Saltspridning 
En fältstudie genomfördes för saltspridning med tre typer av vinterväghållningsmaskiner 
som utför vinterväghållning av cykelstråken i Malmö stad.  

Syftet med att utföra samma test med olika maskiner och förare var att få reda på om det 
var någon skillnad i resultaten av de olika testen. Spridningsinställningen av saltet i mängd 
och bredd och typen av spridare var lika. 

En viss sträcka för spridande av salt utsågs. Därefter fick maskinföraren i uppgift att sprida 
salt på denna sträcka med olika mängd per kvadratmeter, olika spridningsbredder och i 
olika hastigheter för framförandet av maskinen. Därefter uppmättes bredden av saltet som 
spridits på marken. 

2.4 Val av cykelstråk för detaljstudie 
Följande tre parametrar användes som kriterier för val av cykelstråk: 

 Flödesdata (cyklister/dygn) 
 Skade- och olycksdata 
 Utformningen av cykelstråket 
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2.4.1 Flödesdata  
Cykelstråket skall ha ett stort flöde av cyklister. Flödesdata hämtades från en 
sammanställning av mätningar som trafikavdelningen på Gatukontoret i Malmö stad 
utfört. Mätningarna är utförda åren 1990-2007 på cirka 250 olika platser. Det totala 
antalet medelvärden av antal cyklister/dygn var 2000. Platserna för de största flödena av 
cyklister/dygn noterades. Utifrån flödesdata valdes delar av två cykelstråk ut som förslag för 
en detaljstudie. 

2.4.2 Skade- och olycksdata 
Uppgifter över skadade oskyddade trafikanter i Malmö hämtades från STRADA med hjälp 
av gatukontorets trafikavdelning. Körningen baserades på en sexårsperiod, 2000-2006, över 
utvalda vintermånader, november-mars. Frekvensen av olyckor orsakade av ett vinterväglag 
längs ett cykelstråk är betydelsefulla vid val av stråk att studera. Den behövs för att motivera 
varför vinterväghållningen ska förbättras.  

Delar av två stråk där flödet var högt valdes för närmare studier av skade- och olycksdatan. 

2.4.3 Fältstudie 2- En okulär besiktning av utformningen av 
cykelstråken 
Från flödes- och skadedatastudien valdes delar av två cykelstråk för en okulärbesiktning. I 
okulärbesiktningen studerades hinder som kan försvåra för vinterväghållningen men även 
dagvattenbrunnars placeringar med tanke på avrinningen. Frågor och funderingar skrevs 
ner i fri form och redovisas med fotografier från olika observationsplatser.  
Okulärbesiktningen av utformningen på stråken var avgörande för vilka stråk som skulle 
studeras på detaljnivå. 

Ovanstående tre studier resulterade i ett val av cykelstråk för närmare studier. 

2.5 Fältstudie 3- En detaljstudie av de valda 
cykelstråken 
Denna fältstudie genomfördes för att detaljstudera vissa platser på de valda cykelstråken. 
Lutningar på cykelvägen/-banan samt bredder av denna och smala passager mättes längs 
cykelstråket. Genom att mäta tvärs- och längslutning gavs  kunskap om avrinningen av 
smältvatten från is och snö, om till exempel vattnet rinner direkt till en närliggande brun 
eller stannar i en sänka. 

Bredder i olika passager mättes för att kunna jämföras med den bredd på 
vinterväghållningsmaskinen för platsen. Detta för att få reda på om maskinen kan komma 
igenom passagen eller inte. Ett besiktningsprotokoll konstruerades som stöd för mätningar 
som skulle utföras (bilaga 3). 

2.6 Intervjuer med Kommuntekniks förare 
En intervju med förarna av vinterväghållningsmaskiner på cykelstråken genomfördes. 
Intervjufrågorna följde ett tidigare färdigställt intervjuprotokoll (bilaga 4). Frågorna ställdes 
utifrån de platser som studerats på de valda stråken men anpassades till varje förares slinga. 
Alla förare fick också tid till att fritt berätta om hur de upplevde utförandet av 
vinterväghållning av cykelstråken. Syftet med denna intervjustudie var att få veta mer om 
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hur olika förare utför vinterväghållningen, om alla arbetar likadant eller om de har olika 
uppfattning om en väl utförd vinterväghållning. 

2.7 Intervju med Kommuntekniks planerare 
Intervjuer med Kommuntekniks planerare har utförts i etapper under arbetets gång. 
Frågorna handlade om vinterväghållningsmaskiner, saltanvändningen och alternativa 
metoder att utföra vinterväghållningen. 

2.8 Projekteringshandlingar 
Projekteringsritningar över de studerade platserna beställdes för att få fram om 
utformningen hade förändrats i anläggningsskedet. Ritningarna togs fram med hjälp av ett 
orienteringsschema (bilaga 5) som lämnades till Gatukontoret i Malmö.  
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Organisation  
Gatukontoret är uppdelat i olika avdelningar. De viktigaste att ta upp för detta arbete är 
Drift och Underhållsavdelningen och Trafikavdelningen. Drift och Underhåll har bland 
annat hand om vinterväghållningen. Trafikavdelningen planerar och utformar till exempel 
olika trafiklösningar. Utföraren av vinterväghållningen i Malmö stad är Kommunteknik. 
Kommunteknik är ett entreprenörföretag vars uppdrag till 80 procent är beställda av 
Gatukontoret.  

Nedan visas figurer över hur organisationen är uppbyggd på Gatukontoret respektive 
Kommunteknik.  

 

 

 

 
Figur 3.2: Organisationsplan Kommunteknik 

Figur 3.1: Organisationsplan Malmö stads gatukontor
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3.1.1 Kvalitetsplan 
En kvalitetsplan utifrån Kommuntekniks kvalitetspolicy har upprättats. Orsaken till att en 
kvalitetsplan upprättats är: ”Avsikten med kvalitetsplanen är att denna ska säkerställa att 
den i entreprenaden föreskrivna och avtalade kvaliteten uppnås” (Kommuntekniks 
kvalitetsplan för vinterväghållning i Malmö stad 2007- 2010). 

I kvalitetsplanen finns ett kapitel om hur produktionen ska styras. Följande handlingar är 
gällande för produktionsstyrningen. 

Mål och policydokument 

Kontrakt/ Utförandeentreprenad 

Särskild beskrivning 

Mötesprotokoll 

Kontrollblanketter/ Avvikelserapport* 

*En avvikelserapport förklarar varför slingan inte kunnat utföras på ett föreskrivet sätt. 
Denna lämnas till aktuell driftledare på Kommunteknik som för in uppgifterna i ett 
exceldokument. Kommuntekniks platschef skickar sedan avvikelserapporterna till 
Gatukontorets verksamhetsansvariga inom vinterväghållning en gång i veckan. 

3.2 Krav på vinterväghållning av cykelstråk 

3.2.1 Bredder 
Malmö Stad har som krav att cykelvägarna ska snöröjas och halkbekämpas till en bredd av 
1,5 m. Enligt VGU- Vägar och Gators Utformning ska minsta bredd på cykelbana eller 
cykelväg där två cyklister ska kunna mötas med tillräckligt utrymme vara 1,8 m. (figur 3.4). 
Med tillräckligt utrymme menas att cyklisterna ska kunna passera varandra utan att de 
riskerar att stöta i varandra och falla omkull. 

 

 
Figur 3.4: Minsta bredd av GC-väg/bana (Vägverket, 2004) 
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Malmö stad har också krav som ska följas vid anläggning av cykelvägar och cykelbanor och 
som återfinns i Malmö stads Tekniska handbok. Här anges att en cykelväg ska vara minst 
2,5 m för att det ska vara lättare att komma fram med vinterväghållnings- och 
renhållningsmaskiner. Av tillgänglighetssynpunkt ska bredden vara minst 2,0 m. Endast vid 
trånga sektioner kan detta mått minskas till 1,8 m. 

3.2.2 Lutningar 
Längslutningen på cykelbanor får inte överstiga 4 %. Tvärslutningen på en cykelbana får 
inte understiga 1,5 % om längslutningen på samma ställe är mycket liten eller saknas. Detta 
på grund av att avvattningen ska fungera. Tvärslutningen får heller inte överstiga 2,5 % 
(Malmö stad, 2007). 

3.2.3 Friktionsvärden 
Malmö stad har i sin tekniska handbok under avsnitten Gatubyggnad/ beläggning allmän 
angett ett krav att friktionsvärdet på den beläggning som används vid gatubyggnad ska vara 
minst 0.65 baserat på mätningar med friktionsmätinstrumentet PFT (Portable Friction 
Tester) som är en liten handdriven friktionsmätare. 
 

 
Typ av beläggning Förkortning Plats Friktion 
Asfalt Asf Raul Wallenbergs plats 0,78 
Hällar NS5 MbHl Malmborgsgatan 0,65 
Smågatsten huggna NS2 MbSgH Malmborgsgatan 0,65 
Smågatsten sågad flammadNS2 MbSgSåFl Malmborgsgatan 0,58 
Hällar NS5 EbHl Engelbrektsgatan 0,60 
Smågatsten huggna NS2 EbSgH Engelbrektsgatan 0,58 
Marmorplattor Marm Stora Nygatan-Södergatan 0,51 
Glasstavar Glas Bo01 Sundspromenaden 0,40 
Betongplattor Btgpl Davidhalls torg 0,80 
 
 
Gatukontoret har anlitat VTI mätteknik för hjälp att utföra friktionsmätningar på olika 
beläggning på gång och cykelvägar/-banor i Malmö stad. All beläggningsyta där friktion 
uppmättes fuktades med vatten innan mätningen utfördes. 

Tabell 3.1: Friktionsvärden uppmätta på olika platser i Malmö (Carlsson, 2006) 

Figur 3.3: GC-väg/bana i utrymmesklass B (Vägverket, 2004) 
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Friktionen av beläggningen mättes även här med PTF. Ett urval av beläggningar som ingick 
i friktionsmätningen presenteras med de uppmätta friktionsvärdena (tabell 3.1). 
Asfaltbeläggning har använts som referensbeläggning. Figur 3.5 visar beläggningstyper på 
Kalendegatan. 
 
 

 

 
Jämförbara friktionsvärden för asfaltbeläggning återfinns i tabell 3.2. Värdena är uppmätta 
på olika väglag på asfaltbelagda cykelvägar (Bergström, 2002). 
 

 
Väglag Friktionsvärden, första och tredje kvartilen 

 
Fuktig bar yta 0,80 - 0,92 
Fuktig bar yta + grus 0,59 - 0,80 
Bar yta och snömodd 0,41 -0,74 
Snömodd på tunn is 0,29 – 0,34 
Tjock ojämn is 0,29 -0,34 
Packad snö 0,22 – 0,35 
Packad snö + grus 0,31 – 0,48 

Tabell 3.2: Friktionsvärden uppmätta med PFT på olika väglag (Bergström, 2002) 

Figur 3.5: Exempel på beläggningar där friktionsmätningar utförts i Malmö. Bilden visar 
korsningen Malmborgsgatan och Stora Nygatan.(Jönsson 2007) 
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3.2.4 Vinster som cykling medför 
En positiv spiral av en riktigt väl utförd vinterväghållning kan beskrivas med hjälp av figur 
3.6.  

 
Om standarden på cykelbanor och –vägar vintertid motsvarar den för barmarksförhållande 
så ökar framkomligheten för cyklister och olyckorna blir färre. Detta i sin tur skulle kunna 
leda till att fler cyklar även vintertid. Ju fler som cyklar desto färre blir de som kör bil korta 
sträckor vilket medför att miljön far mindre illa. Dessutom förbättras människors hälsa 
genom mer motion, de blir mera sällan sjuka och behöver inte lika ofta sjukvård. 
Förbättrad vinterväghållning kan leda till en bättre samhällsekonomi. (Bergström A. 2002) 

3.3 Andel cyklister vintertid relativ sommartid 
Kommunförbundet presenterade 1998 uppgifter om hur cykling varierar med årstiderna. 
Endast 10 % av de som cyklar sommartid cyklar också på vintern i de norra delarna av 
Sverige. I södra och mellersta Sverige cyklar 33 % av dem som cyklar sommartid även 
under vintertid. Annan forskning visar att vinterväglaget ligger som grund för om cyklisten 
cyklar vintertid eller inte. Vid blandat väglag vintertid cyklar 60 % av de som cyklar 
sommartid även vintertid. Vid snö- och isväglag endast 50 % (Begström, 2002). 

Malmö utför inga mätningar om cykling vintertid då räkneslangarna försvårar 
vinterväghållningsarbetet avsevärt på grund av att risken är stor att slangarna förstörs av 
plogarna på vinterväghållningsmaskinerna (Larsson, 2007). Däremot har intervjuer med 
malmöbor utförts av Gatukontoret om bland annat hur många som cyklar vintertid 
respektive sommartid. 50 % av malmöborna cyklar ofta sommartid och 29 % cyklar ofta 
vintertid. Det är alltså en påtaglig minskning av ofta cyklande malmöbor under vintern 
relativt under sommaren. I bilaga 6 redovisas mer detaljerade uppgifter om malmöbors 
cykelresevanor och åsikter om hur väl cykelvägar/banor halkbekämpas. Sammanfattningsvis 
pekar redovisad statistik på att cyklingen vintertid relativt sommartid minskar påtagligt. 

Figur 3.7 visar hur resor med cykel varierar mellan sommar- och vintertid i Linköping. 
Mätningarna är alltså inte från Malmö men visar hur förhållandet mellan antalet cyklister i 
trafiken sommartid relativt vintertid varierar i en tätort som oftast har vinter med och utan 
snö.  

Figur 3.6: Sannolika vinster av en väl utförd vinterväghållning (Bergström A, 2002) 
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 Sommar  Vinter 

 

 
Figur 3.7 visar också andelen resor med olika färdmedel. En stor andel av dem som cyklar 
sommartid väljer bilen som transportmedel vintertid. De flesta resorna med cykel är 
maximalt 3 km långa. Resor med cykel som är längre än 10 km är få. 

3.3.1 Malmöbors synpunkter om vinterväghållningen av 
cykelstråk 
Uppgifter om malmöbors åsikter har hämtats från två intervjustudier. Den ena studien är 
en telefonintervjustudie utförd av Innovera/ Gatukontorets trafikavdelning under år 2005. 
I denna ges snöröjning av cykelvägar och -banor ett medelbetyg på 3.2 på en femgradig 
skala.  Den andra ingår i sammanställningen av frågor som Gatukontoret ställt till 
malmöbor om den allmänna skötseln av Malmö stad (bilaga 6). Resultat av vad 
malmöborna tyckte om halkbekämpningen av cykelstråk presenteras i tabell 3.3   

 

 

Betyg Andel av deltagande malmöbor (%) 
Utmärkt 3 
Mycket bra 8 
Bra 29 
Acceptabel 15 
Dålig 21 
Vet ej 24 

Figur 3.7:  Diagram över andel cykelresor i Linköping sommar- respektive vintertid. 
 (Bergström, 2002) 

Tabell 3.3:  Malmöbors betyg på vinterväghållning av cykelvägar och cykelbanor 
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4 Resultat och genomförande 
I litteraturstudien lades fokus på salt som halkbekämpningsmedel. Vad detta 
halkbekämpningsmedel för med sig för positiva och negativa effekter och en del om vad det 
finns för alternativa metoder att bekämpa halka och snöröja med. 

4.1 Vägsalt som halkbekämpningsmedel 
En del av litteraturstudien ägnades åt salt som halkbekämpningsmedel. För- och nackdelar 
med halkbekämpningsmedlet beskrivs.  

Natriumklorid, koksalt, är det vanligaste ämnet att bekämpa halka med i Malmö stad. Salt 
är effektivt och jämfört med många andra nu användbara halkbekämpningsmetoder också 
billigt. En nackdel med salt är att miljön tar skada av det. Saltet kan penetrera ner i 
grundvattnet. Träd och annan växtlighet tar skada av natriumkloriden på gator, gång- och 
cykelbanor respektive vägar (Thelander, 2006).  

4.1.1.1 Kort om kemin 
Anledningen till att vägar saltas är att sänka fryspunkten på vägbanan. Istället för att vattnet 
fryser vid 0˚C så kan fryspunkten teoretiskt sänkas till -12˚C med saltets inverkan (Åberg, 
2007). Salt på vägyta är dock mindre effektivt om vägbanetemperaturen understiger -7˚C 
(Thelander, 2006). Följande formel visar den kemiska reaktionen: 

H2O(s) + NaCl(s) → värme +  H2O(l) + Na+  + Cl- 

Det bildas värme när vatten och koksalt, NaCl, reagerar. Värmen tas av materialet som 
reaktionen sker på eller i (vägkroppen då salt läggs på vägar) men även från den omgivande 
luften. Vid smältpunkten råder jämvikt enligt följande formel: 

H2O(s) + NaCl(s) ↔  H2O(l) + Na+  + Cl-

 

(Åberg, 2007) 

4.1.1.2 Saltlösning 
En mättad saltlösning innehåller 23 % salt och 77 % vatten. En saltgiva av saltlösning på 
10 g/m2 jämfört med en saltgiva av torrsalt på 10 g/m2 medför en minskning av 
saltförbrukningen med drygt 75 % (Vägverket –VUC, 2001). 

Figur 4.1 visar teoretiskt vilken salthalt lösningen ska ha för is och snö ska smälta vid 
sjunkande temperatur. Natriumkloridlösning medför en sänkning av smältpunkt till           
-21,1˚C då salthalten är 23,3%. Det som sker då den lägsta smältpunkten nåtts är att saltet 
inte löser sig med isen och eller snön längre och smältpunkten höjs åter. Den saltlösning 
som visas i diagrammet är den lösning som bildas när torrsaltet når vägbanan och bildar 
lösning med vattnet som redan finns på denna.  

Den andra kurvan i diagrammet visar hur låg den teoretiska smältpunkten blir med 
kalciumklorid. Dock är kalciumklorid ett ämne som inte har så många andra positiva 
egenskaper som halkbekämpningsmedel. De negativa är att det binder mer vatten så att 
risken för återfrysning ökar, det orsakar mer rost, kan åstadkomma skador på betong och 
det är 5 gånger så dyrt som natriumklorid. 



Vinterväghållning av cykelstråk i Malmö - En inventering. Elinor Gasslander 
 

28 
 

 

Saltlösning är bäst att använda i förebyggande syfte vid befarad halka och då det uppstått 
rimfrost på vägen. Användande av saltlösning på fuktiga, blöta vägar eller vid snöfall är 
oftast inte att rekommendera på grund av att risken för att återfrysning sker då är relativt 
stor på grund av att vattenmängden i saltlösningen lätt blir för stor då det redan finns 
vatten på vägen, saltmängden blir då inte tillräcklig för att hålla fryspunkten nere (Ihs & 
Möller, 2000). 

De stora fördelarna med användande av saltlösning vid halkbekämpning är att det som sagt 
krävs en betydligt mindre mängd salt per kvadratmeter. Den saltlösning som sprids på 
vägen blir till cirka 95 % kvar på vägen till skillnad från spridning av torrsalt där saltsvinnet 
från vägen är betydligt större. Ytterligare en fördel är att saltlösningen har en mer direkt 
halkbekämpande verkan i jämförelse med torrsalt då den tid det tar för torrsaltet att gå i 
lösning kan uteslutas vid användande av saltlösning (Vägverket, 2001) 

4.1.2 Rutiner för saltanvändning 
Malmö stad använder sig av en saltkurva (figur 4.2) då det bestäms hur stor mängd salt som 
ska spridas ut per kvadratmeter för att bekämpa olika typer av halka. Intressant för 
saltanvändning mot halka på cykelstråk är mängden torrsalt som sprids ut i gram per 
kvadratmeter. Detta redovisas i tabellen i 4.2. Salt står för torrsalt och används på 70-90 % 
av Malmös cykelvägnät. Lösning står för saltlösning och används i princip uteslutande på 
Malmös gator och vägar. 

Figur 4.1: Fasdiagram för NaCl2 och CaCl2 (Ihs, &  Möller, 2000)  
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En jämförelse kan göras med Odense kommun som använder saltlösning i stor utsträckning 
som halkbekämpningsmaterial på cykelvägnätet. Jämförelsen med Odense kommun är 
rimlig då kommunen har 35 mil cykelväg mot Malmös 40 mil. Även topografi och klimat 
liknar i Odense liknar Malmös (Larsen Degnemark C, 2008). Tabell 4.1 visar hur Odenses 
saltdosering vid olika väglag på cykelvägar/banor fungerar. 

 

Situation Torr väg Våt väg Snötäckt väg Dosering av 
saltlösning 
(ml/m2) 

Dosering 
översatt i 
torrsalt, ca. 
(g/m2) 

1 Förväntad rimfrost, 
vägtemp. 0˚C –       
-3˚C 

  20 5 

2 Förväntad rimfrost, 
snö- el. isväglag, 
vägtemp. lägre än     
-1˚C 

  40 10 

3  Preventiv saltning 
mot frysande 
vägbanor, vägtemp. 
kring 0˚C och lägre 

 40 10 

4   Saltning i samband 
med snöröjning, 
vägtemp. kring 0˚C 
och lägre 

40 10 

Tabell 4.1: Saltdosering vid olika väglag på cykelväg i Odenses kommun (Larsen Degnemark C, 2007) 

Figur 4.2: Saltkurva som tillämpas vid halkbekämpning i Malmö stad (Malmö stad, 2007) 
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Tabellen Figur 4.2 och tabell 4.1 kan sammanfattas med att minsta mängd salt Odense 
kommun sprider ut på cykelvägarna är 20 g/m2 vilket motsvarar 5 g/m2 torrsalt. Maximalt 
använder Odense 40 g/m2 av saltlösning, motsvarar 10 g/m2 torrsalt (Odense kommun, 
2007). Detta kan jämföras med 10 g/m2 som oftast är den minsta mängden salt Malmö 
stad sprider ut på cykelstråken och 40 g/m2 maximalt. (Malmö stad, 2007).  

4.1.3 Effekter av salt på växtlighet 
När saltet, natriumkloriden tränger ner i jorden ökar natriumkoncentrationen. Jordens så 
kallade aggregat, luftgångar i jorden, förstörs genom att de täpps till och jorden blir 
kompakt. Det försvårar för vatten och syre att ta sig ner genom jorden till trädens rötter. 
Natriumjonerna gör det också svårt för växterna att ta upp kalium, magnesium, mangan, 
bor och kalcium vilka är viktiga näringsämnen för träd och växter. Näringsupptagningen 
hindras då natriumjonerna sätter sig fast på jordpartiklarnas yta så att de viktiga ämnena 
inte kan fylla sin funktion. Kloridjonerna är också skadliga för träd och växter. De kan tas 
upp av trädet både genom rötterna och direkt genom bladen och förgiftar cellerna. De 
viktiga aminosyrorna bryts ner av kloriden och närings- och vattenupptagningsförmågan 
påverkas negativt (Thelander, 2006,  Moback, 1984). Symtomen då ett träd är saltskadat 

kan synas på bladen, de blir gulfärgade 
längs kanterna. Även grendöd kan vara 
ett tecken på att ett träd fått en överdos 
av salt. Om ett träd tappar löven ovanligt 
tidigt på hösten eller att dess knoppar 
och blad inte riktigt öppnar sig till våren 
kan det också bero på saltförgiftning 
(Thelander, 2006, Moback, 1994). 
Rönneholmsparken (figur 4.3) är ett 
exempel på en plats i Malmö där salt 
används som halkbekämpningsmedel. 
Träden riskerar därför att ta skada. 

 

4.1.4 Socker som halkbekämpningsmedel 
Socker smälter inte is och snö som salt. Däremot kan socker medföra att tillfrysningen av 
till exempel snömodd och våt vägbana blir långsammare. Plötslig blixthalka kan förhindras 
med sockrets hjälp. En metod (Möller, 2007) är att sockerbetsmjöl tillsätts saltet som sprids 
på vägen. Sockerbetsmjölet tillverkas genom en patenterad metod och är känsligt för fukt. 
Förvaringsplatsen för mjölet måste därför vara torr. En sockerlösning görs av en blandning 
som till 30 % består av sockerbetsmjöl och 70 % av varmt vatten. Denna blandning 
centrifugeras för att ta bort betmassan. Den färdiga sockerlösningen består av cirka 25 % 
socker och ca 75% vatten. 

Försök med sockerinblandning i salt (Möller, 2007) har gjorts på allmän väg i Värmland 
under två vintersäsonger, 2004/2005 och 2005/2006. En sockersaltlösning medförde 
likvärdig friktion på vägen som vid användning av saltlösning. Försök har även gjorts med 
tillsats av sockerlösning i befuktat salt. Ingen skillnad på varaktighet av halkfri vägbana 
kunde påvisas. Detta förklaras med att trafikmängden var hög och förhindrade eventuell 
återfrysning. 

Figur 4.3: Rönneholmsparken (Jönsson, 2007)
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Även råsocker kan användas som halkbekämpningsmaterial genom att blandas i torrsaltet 
som sprids på vägen. Då en del av saltet ersätts med socker minskar den totala 
saltförbrukningen. (Gustavsson & Gabrielsson, 2006)  

En halkbekämpningsmetod, ClearLane (Möller, 2007) har provats med gott resultat i USA. 
Den går ut på att använda en blandning av magnesiumklorid och melass från 
sockertillverkning av sockerrör. Melassinblandningens positiva effekt är att den i stor 
utsträckning stannar kvar på vägen, inte studsar iväg ut i omgivande vegetation. Melass har 
vidhäftande egenskaper. 

Prover av korrosion (Möller, 2007) på metallerna stål och zink visar att lösningar med 25-
50% socker var betydligt mindre korrosiva än ren saltlösning. Proverna utfördes av Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. 

4.1.5 Mekanisk halkbekämpning 
Mekaniska metoder, som sandning, kan användas för att bekämpa halka. Dessa används 
oftast då vägen är helt eller delvis täkt med is eller snö. Friktionen ökar vid tillsättning av 
material som sand eller grus. Salt kan blandas i sanden för att denna ska få ett bättre fäste i 
snön eller isen. Mängden salt är vanligen 4-7 g/m2 (Ljungberg, 2000) vilket kan jämföras 
med en saltlösningsgiva på 5-10 g/m2 som ofta är tillräcklig för de flesta vinterväglag på 
cykelväg/bana (Odense kommun, 2008). 

Det negativa med användning av sand och grus som halkbekämpningmaterial är att det 
utgör en halkrisk om det inte sopas bort från cykelvägen eller cykelbanan när snön eller isen 
smält bort (Pertoft, 2002). Undersökningar visar att cyklister halkat och fallit på grus som 
legat kvar efter det att snön och isen smält bort. Ett annat problem med mekaniska 
halkbekämpningsmaterial är att de orsakar punktering på cyklarna. (Wallman, m.fl., 1997, 
Bergström, 2002) 

4.1.6 Alternativ metod för vinterväghållning av cykelvägar och 
cykelbanor 
I en doktorsavhandling av 
Bergström (2002) beskrivs ett 
försök med en alternativ metod att 
vinterväghålla cykelvägar. Syftet är 
att cykelvägarna även när det snöat 
ska hålla hög standard, det vill 
säga nära barmarksförhållanden. 
Studien har utförts i Linköping. 
De deltagande cyklisterna delades 
in i två grupper utifrån vilket 
område de bodde i. De två 
grupperna av cyklister cyklade 
olika vägar till samma arbetsplats, 
Saabfabriken i Linköping.  En teststräcka som den ena testgruppen cyklade till arbetet 
vinterväghölls enligt den alternativa metoden, snön röjdes med en borstmaskin (se figur 
4.4) och halkan bekämpades med saltlösning eller befuktat salt. Kontrollsträckan som den 
andra testgruppen cyklade vinterväghölls som tidigare, det vill säga med snöplog för att få 
bort snön och sand eller grus som halkbekämpningsmaterial. 

Figur 4.4 : Sopmaskin som sopar en cykelväg. (Bergström, 
2002) 
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Den alternativa metoden gav högre standard på vinterväghållningen och större andel 
barmark längs teststräckan än på kontrollsträckan där den konventionella metoden 
användes. Även från intervjuerna med de som cyklade sträckan som vinterväghållits med 
den alternativa metoden  syntes en positiv förändring jämfört med tidigare vintrar. Cirka 
40 % av de som deltagit i intervjun sade att de skulle cykla mer under vintern om 
standarden på vinterväghållningen förbättrades till den som rådde på teststräckan. De som 
cyklade både sommar och vintertid skulle öka sin cykling mest av dem som var intervjuade. 
Malmö använder också salt, men nästan uteslutande torrsalt (Hansen, 2007) på 
cykelvägarna. Snöplog används för snöröjning av cykelstråken i Malmö stad. Borste kan 
användas vid ett snödjup på upp till 3 cm den ger ett jämnt och bra resultat av att få bort 
snön. En annan fördel är att den är skonsammare mot beläggning och kantsten (Bergström, 
2002). En plog med slätstål kan försämra den befintliga beläggningens friktion. En plog 
med tandat skär försämrar inte beläggningen friktion. Den lämnar dock den mer snö kvar 
efter sig. (Wallman m.fl., 1997) 

Nackdelen med den så kallade ”Power Broom- metoden” är som sagt att den bara kan röja 
snö till ett djup på 3 cm. En extra hydraulisk motor på borsten kan dock avhjälpa detta 
problem så den fungerar i större snödjup enligt Bergströms.  

En annan nackdel med ”Power Broom- metoden” är att medelhastigheten på 
vinterväghållningen blir låg så att snön som sopas bort inte kastas bakåt och hamnar på den 
nyss snöröjda vägen. Metoden är tillika två till tre gånger dyrare än den konventionella 
metoden. (Bergström, 2002) 

4.1.7 Sammanfattande resultat 
 För mycket användning av salt som halkbekämpningsmaterial är skadligt för växter. 

Framförallt träd i tätortsmiljö kan fara illa av hög saltkoncentration i marken. För 
att minska saltmängden vid halkbekämpning kan saltlösning användas. Saltlösning 
innehåller cirka 23 % rent salt och medför en minskning av saltförbrukningen med 
50-70 %. En viss mängd socker inblandat i saltet kan ge samma effekt vid 
halkbekämpning som enbart salt. Socker är miljövänligare än salt och skiljer inte så 
mycket i kostnad. 

 Mekanisk halkbekämpning i form utspridande av grus på vinterväglag är inte lika 
effektivt som salt men skonsammare för växtlighet. Grus är mest effektivt på vägar 
som är snötäckta större delen av vintern. Grus på bar cykelväg eller cykelbana 
orsakar halkolyckor.  

 I en doktorsavhandling (Bergström, 2002) presenteras en alternativ metod för 
vinterväghållning av cykelstråk. Resulterat blev en förbättrad standard, andelen 
barmark på vägbanan ökade och försökscyklisterna var mer nöjda. Metoden bestod 
av att ersätta snöplog med en borste som sopar bort snön. Saltlösning användes för 
att bekämpa halka istället för grus som tidigare var fallet. 

4.2 Inventering av slingor och prioriteringar 
Följande frågeställningar uppkom under studierna av kartunderlaget. 

• Varför ser slingorna ut som de gör? 
• Vad är tanken bakom att just en särskild typ av maskin kör en viss bestämd slinga? 



Vinterväghållning av cykelstråk i Malmö - En inventering. Elinor Gasslander 
 

33 
 

• Varför används till exempel singel som halkbekämpningsmaterial på vissa sträckor? 
• Varför är inte alla cykelbanor/-vägar inlagda i sling- respektive prioriteringskartan? 

 
Dessa frågor ställdes till vinterväghållningsansvarige på Gatukontoret planerare på 
Kommunteknik. 

Indelningen av slingor baseras på den stadsdel de körs i. Vinterväghållningsmaskinen 
cirkulerar på cykelvägar eller cykelbanor i ett område. På så vis vinterväghålls ett cykelstråk 
av många olika förare och maskiner. 

Ambitionen vid utförandet av slingorna var att de ska vara anpassade till de olika 
vinterväghållningsmaskinerna. Maskinernas mått och framkomlighet ska styra hur 
slingorna utformats. Längden på slingan bestäms av att förarna ska hinna köra den klar på 
3,5 timme. I dessa timmar ingår lastning av salt, plogning/saltning förarinstruktion samt 
tömning av salt. 

Längden av slingan ska helst vara sådan att förarna inte behöver fylla på salt två gånger. 
Enligt Kommuntekniks planerare hade en optimal slinga tagit cirka två timmar att köra. 
Om denna längd väljs skulle i framtiden saltet räcka och saltlösning skulle kunna användas i 
större utsträckning på cykelstråken. Om slingorna blir kortare kan saltlösning användas 
mer. Då finns tid att kontrollera återfrysning och åtgärda denna genom ytterligare en 
halkbekämpning. Hindret för denna idé är kostnaden. Det skulle bli dyrare då fler 
maskiner och förare skulle behövas.  

Slingornas utformning påverkas även av valt halkbekämpningsmaterial. Singel och 
snäckskal används på ett fåtal cykelvägar som går genom parker. Värnande om parkernas 
träd och växtlighet har styrt detta val av halkbekämpningsmedel. 

Det upptäcktes att en cykelbana/väg på cirka 500 m i bakom triangeln vid citytunnelbygget 
i Malmö saknas på prioriteringskartan över cykelvägar. Sträckan är med på 
prioriteringskartan över gator. Enligt denna vinterväghåller en lastbil denna cykelbana/-väg, 
vilket i praktiken inte är möjligt då lastbilen både är för tung och för bred. Förklaringen till 
att denna sträcka av cykelbana och cykelväg saknas på kartan över cykelvägsprioriteringar 
tycks vara att den missats vid utförandet/uppdateringen av kartan. 

4.2.1 Sammanfattande resultat 
 Slingorna är utformade utifrån vilka maskiner Kommunteknik har som lämpar sig 

för utformningen av cykelstråk. Typ av halkbekämpningsmaterial, salt, snäckskal 
eller singel har också påverkat. Snäckskal och singel används för att det är mer 
skonsamt för miljön. 

 Brister i kartorna identifierades, korta delar av en befintlig cykelväg och cykelbana 
saknades. Flödet av cyklister här är dock relativt stort, enligt utförd observation på 
cykel som cyklist (Jönsson, 2007). 

 En slinga täcker upp vinterväghållningen inom ett område, inte ett 
sammanhängande cykelstråk. 
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4.3 Fältstudie 1 – Mätning och inventering av 
kommuntekniks vinterväghållningsmaskiner 

4.3.1 Inventering av Kommuntekniks maskinpark 
Nedan presenteras olika maskiner som ingår i Kommuntekniks maskinpark och som 
används eller har potential att användas till vinterväghållning av cykelstråk i Malmö stad. 
Även tillbehör till exempel saltspridare, snöplogar och borstar presenteras.  

Bredden på maskiner med tillbehör mättes för att kunna jämföras med bredden av smala 
passager på cykelstråken. Bilhinder i form av pollare och refuger är exempel på smala 
passager. 

 

 

 

 

 

 

Många av de plogar som används är så kallade 
vikplogar. Dessa kan ställas i tre lägen. Om den är 
ställd som i figur 4.5a läggs snön på båda sidorna om 
plogen. Om den är ställd spegelvänt (se figur 4.6) för 
den snön med sig i rörelseriktningen. Pilen och 
markeringen i figur 4.5b visar hur vikplogen kan 
ställas om i ett diagonalt läge, på så vis läggs snön på 
en sida om plogen. Det blir på höger sida om 
körriktningen för maskinen i figur 4.5b. 

I följande presentation av Kommuntekniks maskiner 
är plogens minsta och största bredd redovisad. Den 
största bredden är då plogen inställd i ett läge där den 
varken är vikt eller vinklad. Den minsta bredden är 
då den är inställd i maximalt vikläge. Om plogen 
ställs diagonalt (se figur 4.5b) minskar bredderna 
beroende på hur mycket den vinklas/ diagonalställs. 

Figur 4.6: Vikplog monterad på traktor 
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.5b: Vikplog, Broddway 
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.5a: Vikplog, Broddway (Jönsson, 
2007) 
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Presentation av typexempel på Kommuntekniks maskinpark: 
Några av maskinerna hyrs in av underentreprenörer, dessa saknar maskinnummer. 

 
    Maskin nr:  4163  
         
    Typ av maskin: Traktor, Valtra, 2001 
     Totalt antal: 1 st  
     Bredd:  200 cm  
         
    Typ av tillbehör: Vikplog  
     Bredd minsta: 240 cm  
     Bredd största: 260 cm  
         
    Allmän info:   
    
    

En av de största vinterväghållningsmaskinerna. Denna 
maskin har en spridare som endast sprider saltlösning. 

         
         
    Maskin nr:  4165 samt 4165S 

         

    Typ av maskin: 
Traktor, New Holland, 
2001 

     Totalt antal: 2 st  
     Bredd:  205 cm  
         
         
         
         
         
         
    Typ av tillbehör: Vikplog  
     Bredd minsta: 240 cm  
     Bredd största: 260 cm  
       Saltspridare 

     Typ:  Lösningsspridare 

     Totalt antal  2 st  

     Bredd:  170 cm  

     Info:    

    
    

En av få spridare som kan sprida saltlösning. Används 
även till maskin nr 4163. 

         
         
         

 

Figur 4.7a: Valtra med vikplog  
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.7b: New Holland (Jönsson,  
2007) 

Figur 4.7c: Saltlösningsspridare  
(Jönsson, 2007) 
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    Maskin nr:  4185 samt 4185S 

        
    Typ av maskin: Traktor, John Deere, 2007 

    Totalt antal: 3 st  
    Bredd:  137 cm  
    Info:    
    
    
    
    
    

Denna traktor är den minsta traktor som ingår i 
maskinparken. Den är helt ny och används för första 
gången vintersäsongen 2007-2008. Traktorn är lätt att 
köra då den endast har gas och broms, framåt och 
bakåt 

        

    Typ av tillbehör: Vikplog, 2007 
    Bredd minsta: 135 cm  
    Bredd största: 160 cm  
      Saltspridare 

    Typ:  
Tallriksspridare, Rauch, 
2007 

    Totalt antal  3 st  
    Bredd:  100 cm  
    Spridarens     
    saltmängdskapacitet: 500 kg  
    Info:    
    
    
    
    
    

Spridaren är ny för vintersäsongen 2007-2008. 
Spridaren kan endast sprida torrsalt. Detta går lite stick 
i stäv med vad Malmö stads mål för 
vinterväghållningen att minska saltförbrukningen. 

        
    Maskin nr:  4189 samt 4189S 

        
    Typ av maskin: Traktor, John Deere, 2007 

    Totalt antal: 2 st  
    Bredd:  190 cm  
    Info:    
    
    
    
    
    
    
    
    

Denna traktor är av en mellanstorlek i förhållande till 
de andra traktorerna som ingår i maskinparken. Den är 
annars snarlik den nyss presenterade traktorn (maskin 
nr 4185). 

Figur 4.7d: John Deere med vikplog  
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.7e: John Deere med  
tallriksspridare  (Jönsson, 2007) 

Figur 4.7f: John Deere med vikplog 
(Jönsson, 2007) 
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    Typ av tillbehör: Vikplog  
    Bredd minsta: 173 cm  
    Bredd största: 206 cm  
     Saltspridare 

    Typ: 
Tallriksspridare, Rauch, 
2007 

    Totalt antal 2 st  
    Bredd: 126 cm  
    Spridarens    
    saltmängdskapacitet: 1000 kg  
       
       
       
       
       
       
    Maskin nr: 1152 samt 1152S 

       
    Typ av maskin: Multicar, 2000 

    Totalt antal: 2 st  
    Bredd: 155 cm  
    Info:   
       
    Typ av tillbehör: Vikplog, Broddway 

    Bredd minsta: 185 cm  
    Bredd största: 200 cm  
     Saltspridare 

    Typ: Kombinarad torrsalt, tallrik 
 

    
och saltlösningsspridare, 
Nido 

     2000  
    Totalt antal 2 st  
    Bredd: 155 cm  
    Spridarens    
    saltmängdskapacitet: 800 kg torrsalt 
     660 liter saltlösning 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Figur 4.7g: Rauch tallriksspridare 
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.7h: Multicar med vikplog och  
Nido saltspridare (Jönsson, 2007) 

Figur 4.7i: Nido saltspridare (Jönsson,  
2007) 
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    Maskin nr:  Saknas  
        
    Typ av maskin: ATV, Arctic Cat 

    Totalt antal: 2 st  
    Bredd:  124 cm  
        
    Typ av tillbehör: Diagonal plog 

    Bredd:  140 cm  
    Info:    
    
    
    

Denna plogens utformning, med olika höga kanter, gör 
att den inte behöver ställas in diagonalt då snön 
naturligt kommer att lämnas på plogens vänstra sida  

      Saltspridare 

    Typ:  Fallspridare, Hydroman 
    Totalt antal  2 st  
    Bredd:  114 cm  
    Spridarens     
    saltmängdskapacitet: 400 kg torrsalt 
    Info:    
    
    
    
    
    

Denna typ av spridare kopplas på 
vinterväghållningsmaskinen som ett släp. Den sprider 
saltet genom att en jämn springa längst ner i 
saltbehållaren öppnas. Större springa medför större 
mängd salt per kvadratmeter och vice versa. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Figur 4.7j: ATV Arctic Cat (Jönsson,  
2007) 

Figur 4.7k: Diagonalplog (Jönsson,  
2007) 

Figur 4.7l: Fallspridare (Jönsson,  
2007) 
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    Maskin nr:  4176  
 
        
    Typ av maskin: Traktor, Holder, 2002 
    Totalt antal: 1 st  
    Bredd:  124 cm  
    Info:    
    Maskinen har en sopborste kopplad framtill 

        
    Typ av tillbehör: Borste  
    Bredd minsta: 175 cm  
    Bredd största: 220 cm  
    Info:    
    
    
    
    
    

Det finns 7 st olika typer av borstar i Kommuntekniks 
maskinpark som skulle kunna användas till viss typ av 
snöröjning. Bredderna på borstarna varierar från 175- 
220 cm. 

        
        
        
        
        
        
        
    Typ av tillbehör: Saltspridare 

    Typ:  Kombinarad torrsalt, tallrik 

      och saltlösningsspridare,   

      Falköping Rauch, 2007 

    Totalt antal  3 st  
    Bredd:  157 cm  
    Längd:  440 cm  
    Spridarens     
    saltmängdskapacitet: 1000 kg torrsalt  
      850 liter saltlösning 
    Info:    
    
    
    
    

En typ av spridare som Jörgen Hansen, planerare på 
kommunteknik, flaggar för är en släpvagn med en 
fastspänd spridare som kan sprida både torrsalt och 
saltlösning. 

 

Figur 4.7m Holder med sopborste  
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.7n: En av sju sopborstar som  
Kommunteknik äger (Jönsson, 2007). 

Figur 4.7o: Falköping Rauch 
 kombinationsspridare från sidan 
(Jönsson, 2007). 
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4.3.2 Mätning av saltspridning 
Alla saltspridare i försöken var av modellen tallriksspridare (se figur 4.8) vilket innebär att 
saltet släpps ner på en tallriksformad skiva som roterar. Skivan är avdelad i ett antal fack så 
att saltet sprids jämnt.  

 

 

 

Körningar i saltspridningsförsöket fotograferades och mätningar av spridningsbredder 
utfördes. Den totala bredden och den effektiva bredden (se figur 4.9) mättes. Den totala 
bredden definieras som den bredd som begränsas av de saltkorn som studsat längst bort från 
mitten av den spridda saltbredden. Den effektiva bredden definieras som den önskvärda 
bredden, den som spridningsreglaget är inställd på. Effektiv bredd mäts där 
koncentrationen av salt är störst, det vitaste området (se figur 4.9). Förarna fick hålla den 
hastighet de normalt håller när de kör sina slingor. 

Inställningar och reglage 
Mängden salt per kvadratmeter och bredden som saltet ska spridas ut regleras manuellt av 
föraren på två av maskinerna (nr: 4185 och 4189)i försöken. 

 

 

 

 

Figur 4.11 : Inställningsreglage för 
Saltbredd (Jönsson, 2007) 

Figur 4.10: Inställningsreglage för 
saltmängd (Jönsson, 2007) 

Figur 4.8:  Tallriken på en tallriksspridare 
(Jönsson, 2007) 

Figur 4.9:  Salspridningsbredder, t.b= total bredd, 
e.b= effektiv bredd. (Jönsson, 2007) 
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Figur 4.10 och 4.11 visar inställningsreglagen för saltmängd per kvadratmeter och 
spridningsbredd. Mängden salt per kvadratmeter kan ställas in i ett intervall från 5 g/m2 till 
22 g/m2. Bredden salt som önskas spridas kan regleras men reglaget visar inte i meter hur 
stor bredden blir. Nivåer från 1 till 9 finns där 1 är minsta spridningsbredd och 9 är största. 

  
Mekaniskt reglerar en så kallad kjol bredden av salt som sprids. Figur 4.12 och 4.13 visar de 
båda ytterlägena för kjolen. 

4.3.2.1 Försök 1, saltspridning -Traktor, John Deere, maskinnr: 4189 

4.3.2.2  
 Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 
Traktorns hastighet under försöken 
(km/h) 

25 25 25 25 

Förinställd spridningsbredd Minsta  Minsta  Minsta Största 
Mängd salt (g/m2) 5 10 22 22 
Uppmätt effektiv spridningsbredd - 200 200 300 
Uppmätt total spridningsbredd - 340 340 600 
 

 

Försöket är utfört på asfalterad yta 
 
Figur 4.14 visar resultatet efter körning 
1.  
 
Saltmängden, 5 g/m2, är den minsta 
mängden salt som denna typ av spridare 
kan sprida.  
 
Den lilla mängden salt som spreds ut 
var svår att urskilja okulärt. Därför 
mättes inte effektiv och total saltbredd. 
 
 

Tabell 4.2:  Mätdata från Försök 1  

Figur 4.14: Körning 1 (Jönsson, 2007)

Figur 4.13: Spridningsbreddreglaget inställt för 
minsta spridningsbredden. (Jönsson, 2007) 

Figur 4.12: Spridningsbreddreglaget inställt för 
största spridningsbredden. (Jönsson, 2007) 
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Inför den tredje körningen ökades 
mängden salt till 22g/m2.  
 
Okulärt syns då mönster som visade 
en större koncentration av salt efter 
traktorns hjulspår.  
 
Hjulspåren är förtydligade med 
markeringar i figur 4.15. Konstaterat 
blev att spridningsmönstret är ojämnt. 
 
 

4.3.2.3 Försök 2, saltspridning -Traktor, John Deere, maskinnr: 4185 

 
 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 
Traktorns hastighet under försöken (km/h) 10 10-15 25 25 
Förinställd spridningsbredd Minsta Mellersta Minsta Största 
Mängd salt (g/m2) 10 10 22 22 
Uppmätt effektiv spridningsbredd 150 170 200 300 
Uppmätt total spridningsbredd 230 290 340 600 
 

 

Försöket är utfört på asfalterad yta. 

Spridningsmönstret är jämnare i figur 4.16 
än i figur 4.15 från försök 1.  

Det är en betydlig skillnad mellan 
spridningsbredderna i körning 5 och 7: 

-skillnad effektiv bredd = 50 cm 

-skillnad totalbredd        = 110 cm 

 Det enda som skiljer de båda körningarna 
är traktorns hastighet. 

De två första försöksomgångarna visar att spridningsbredden av saltet blir större med ökad 
hastighet.  Om till exempel körning 2 jämförs med körning 6 är effektiv spridningsbredd 
30 cm större och totalbredden 50 cm större med samma inställning. Jämförs däremot 
resultatet från körning 4 med det från körning 8 så är dessa samma, alla parametrar 
inklusive hastigheten är lika stora. 

4.3.2.4 Försök 3, saltspridning -Multicar, maskinnr: 1152 
Denna multicar har två typer av spridare. En tallriksspridare för torrsalt, som maskinerna i 
ovanstående tester och en lösningsspridare. Endast tallriksspridaren testades då det är denna 

Figur 4.16: Körning 7 (Jönsson, 2007) 

Tabell 4.3:  Mätdata från försök 2 

Figur 4.15: Körning 3 (Jönsson, 2007)  
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som används för vinterväghållning. Spridningsbredden ställs in på en kontrollpanel i 
förarhytten och kan bestämmas på metern. 

Försöket med denna maskin är inte helt jämförbart med de två tidigare försöken eftersom 
saltet här sprids på en grusväg. Om den totala bredden adderas med 1m blir denna ungefär 
så stor den skulle ha varit på asfalt (Kommunteknik, 2007). Grusvägen var också bomberad 
till skillnad från den asfalterade sträckan i försök 1 och 2. 

 

 Körning 1 Körning 2 Körning 3 
Traktorns hastighet under försöken (km/h) 20 20 20 
Förinställd spridningsbredd 3 m 3 m 3 m 
Mängd salt (g/m2) 5 10 22 
Uppmätt effektiv spridningsbredd 275 300 300 
Uppmätt total spridningsbredd 475 500 500 
 
Mätdata i tabell 4.4 visar att den effektiva bredden är lika stor som den förinställda 
bredden. Anmärkningsvärt är att den totala bredden är 2 m större än den effektiva bredden. 
Observera att hastigheten är nästan lika hög som i försök 1 där den totala bredden också var 
påtagligt större än den effektiva bredden. 

 
 

  

 

Figur 4.17 visar den multicar som användes i försök 3. Torrsaltbehållare och 
saltlösningsbehållare är utpekade. Figur 4.18 visar exempel på jämn spridning av salt. 
Notera det cirkelbågsformade mönstret. 

4.3.3 Sammanfattande resultat 
 Totalt har Kommunteknik 17 maskiner för vinterväghållning på cykelstråken. 

Maskinernas storlek och bredd varierar dock. Den minsta maskinbredden är 124 
cm och den största är 200 cm.  

 Tre maskiner kan sprida både torrsalt och saltlösning, två maskiner sprider endast 
lösning och övriga endast torrsalt.  

Figur 4.18: Körning 11 (Jönsson, 2007) Figur 4.17:  Multicaren i försök 3 (Jönsson, 
2007) 

Tabell 4.4:  Mätdata från försök 3 
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 Fem nya maskiner och spridare (årsmodell 2007) är inköpta för vintersäsongen 
2007/2008. Dessa maskiner har spridare som endast kan sprida torrsalt. 

 Ett av de tre saltspridningsförsöken visar brister i spridningsmönstrets jämnhet.  

 Hastigheten i försöken var inte förutbestämd, den tilläts bestämmas av förarna. De 
uppmanades dock att hålla den hastighet de normalt höll på sina slingor. Resultatet 
blev att hastigheten varierade med föraren.  

 Försöken visar också att spridningsbredden varierar med hastigheten. Då traktorn 
framfördes i 25 km/h blev spridningsbredden för stor. Den totala bredden blev 
betydligt större än den önskvärda effektiva bredden (se figur 4.15).  

4.4 Val av cykelstråk för närmare studier  

4.4.1 Flödesdata 
Cykelflödet är en viktig faktor vid val av cykelstråk för detaljstudie -en detaljstudie om hur 
delar av cykelstråk i Malmö stad är utformade geometriskt och materialmässigt samt hur 
utformningen kan påverka vinterväghållningen. 
 

 

 
Figur 4.19 visar en karta över två valda cykelstråk i de centrala delarna av Malmö. Siffrorna 
anger flödet av cyklister per dygn samt platsen för flödesmätningen. De tjocka röda och blå 
strecken är två huvudstråk. De tunna är anslutande lokalstråk. 

Figur 4.19: Flödesdata för två valda cykelstråk (Jönsson, 2007) 

  N 
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Studerat stråk() Anslutande 

stråk 
Orientering1 Mätår Flöde 

(cyklister/dygn)  
1- huvud  Kaptensg-Kungsg 2001 6880 
1- huvud  Kaptensbron-

Drottningg 
2007 7600 

1- huvud  Malmborgsg-Stora 
Nyg 

2006 4840 

1- huvud  Kalendeg-
Baltzarsg 

1995 3650 

1- huvud  Petribron 2007 2860 
1- huvud Medel: 5166 
     
2- huvud  Kungsg-Döbelsg 2001 4500 
2- huvud  Kungsg-Exercisg 1999 5400 
* 2- huvud Paulibron 2006 2290 
* 2- lokalt Disponentg-

Föreningsg 
1995 1820 

2- huvud  Kungsg-Amiralsg 2007 7510 
2- huvud  Kungsg-Kaptensg 2001 6880 
2- huvud  Erik Dahlbergsg-

Fersens v 
2006 4300 

* 2- huvud Fersens v- 
Regementsg 

2001 3680 

* 2- huvud Fersens v- Ö 
Rönneholmsv 

2001 2250 

2- huvud  Fågelbacksg-Carl 
Gustafs v 

2007 4300 

2- huvud  Fågelbacksg-
Beridareg 

1998 2650 

2- huvud Medel: 5077 
* Förklarar flödesförändringen längs stråket 
1 Plats, gata, för flödemätningen  
 
Tabell 4.5 anger var mätningen av flödet är gjord (gata och stråk), vilket år samt hur stort 
flödet är.  
 
I centrum, där de två stråken korsas är flödet störst, bland de största i Malmö. Detta kan 
förklaras med att många målpunkter, butiker, arbetsplatser, skolor med flera, finns i detta 
område (Holmberg & Hydén m. fl., 1996). Förändringen av flödet på stråk 2 kan förklaras 
med att cyklister ansluter från eller viker av på anslutande cykelstråk. Flödesförändringen på 
stråk 1med att många målpunkter förekommer längs stråket. Att flödet på infarten till 
Centralstationen är förhållandevis litet kan förklaras med att det finns många infarter dit. 
 
Både stråk 1 och 2 är huvudstråk. Ett anslutande stråk är också ett huvudstråk medan det 
andra anslutande stråket är ett lokalstråk. 

Tabell 4.5: Flödesdata från två valda stråk  
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4.4.2 Skade- och olycksdata 
De olyckor, som oskyddade trafikanter råkar ut för under vintern på grund av halt väglag är 
motiv till att utreda hur vinterväghållningen av cykelstråk fungerar i Malmö stad. 
 

 

 
 
En datakörningen av STRADA presenteras på en karta över Malmö (se figur 4.20). 
Olyckorna visas i form av röda prickar på kartan och beskrivs i en medföljande tabell. 
Tabellen innehåller uppgifter om till exempel hur olyckan gick till, var den hände, vilket 
det rådande väglaget var och hur allvarligt skadad den oskyddade trafikanten blev.  
 
På kartan i figur 4.20 är samma två stråk som valdes med avseende på flödet av cyklister 
markerade. 
 
Olycksdata som gavs av STRADA körningen begränsades av parametrarna i tabell 4.6. 
 
 
Ort Årtal Månader Trafikantgrupp 
Malmö 2000-2006 November- Mars Cykel- och 

gångtrafikanter 
samt mopedister 

 

Figur 4.20: En karta över var i Malmö cyklister blivit skadade (STRADA)  

Tabell 4.6: Parametrar som begränsade STRADA-körningen
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Lokalisering Totalt antal 

skadade 
Antal skadade 
vid vintervägläg1 

Antal skadade vid 
okänt väglag  

Andel skadade 
vid vinterväglag1  

Malmö stad 2347 st 612 st 536 st 26 % 
Markerade stråk i 
figur 4.20 

104 st 19 st 22 st 18 % 

1 I detta fall snö och is, tjock is, tunn is eller ospecificerat vinterväglag. 
 
Tabell 4.7 innehåller antal oskyddade trafikanter som skadats på de markerade stråken i 
figur 4.20 samt hur många oskyddade trafikanter som skadats totalt sett i Malmö. De 
vanligaste orsakerna till skada vid vinterväglag var fall på grund av halka, isfläckar eller snö 
och is på vägbanan. Antal skadade vid okänt väglaglag är många. Dock kan information om 
väglag i dessa fall finnas i olycksbeskrivningen. Information som togs fram för skadade på 
de markerade cykelstråken i figur 4.20. 41 % av olyckorna hade skett på grund av rådande 
vinterväglag.  
 
Viktigt att veta är att täckningsgraden för antal skadade registrerade i STRADA i Malmö är 
75-80 %. Då är alla trafikanter inkluderade. Täckningsgraden för oskyddade trafikanter är 
betydligt lägre. (Berntman, 2008) 

4.4.3 Fältstudie 2- okulär besiktning av utformningen av 
cykelstråken 
De cykelstråk som studerades i okulärbesiktningen visas i på kartan i figur 4.21. 
 

 

 

Tabell 4.7: Antal skadade på stråk i fig 4.20 jämfört med antal skadade i Malmö totalt (STRADA-
körningen). 

Figur 4.21: Karta över Malmö med studerade cykelstråk markerade med röd (stråk 1) 
samt blå (stråk 2) linje (Jönsson, 2007) 
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Stråk 1(rött) är en del av stråket Centrum-Södervärn-Heleneholm-Tygelsjö och löper från 
Malmö stadshus till Centralstationen (syd- nordlig riktning) och är cirka 3,5 km långt. 
Stråk 2 (blått) är delar av ett cykelstråk från Arlöv via Värnhem, Centrum och Erikslust till 
Limhamn (öst- västlig riktning) och är 1,5 km långt. 
 
Denna fältstudie utfördes för att skapa en bild över utformningen av cykelstråken. 
Lokalisera platser längs stråken med problem som kan försvåra för vinterväghållningen. 
Utifrån den okulära besiktningen avgörs om stråket är intressant för detaljstudie. 

4.4.3.1 Cykelstråk 1: Malmö stadshus- Malmö centralstationen 
Platser för observationer på stråk 1 är markerade med siffrorna 1- 10 på kartan i figur 4.22. 
 

 

Observationsplats 1.1 

 

 

Cykelvägen innan gång- och 
cykeltunneln utanför stadshuset är i 
nedförsbacke med en tvär kurva. Sikten 
in i tunneln är skymd. Problem kan 
uppstå vintertid om cykelvägen ej snöröjs 
och eller halkbekämpas så att den farbara 
bredden blir tillräckligt. Mötande 
cyklister som ser varandra sent får svårt 
att väja och riskerar att hamna utanför 
den vinterväghållna delen av cykelbanan 
och då halka omkull.  
 

Figur 4.23: Infart till GC-tunnel under 
Föreningsgatan vid Malmö stadshus, riktning 
nordost (Jönsson, 2007). 

Figur 4.22: Observationsplatsernas lokalisering på Stråk 1 (Jönsson, 2007) 
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Lägsta punkten är i tunneln. Det vore 
därför intressant att mäta lutningarna i 
tunneln för att se hur vattnet från 
nederbörd rinner. 
 

 
Observationsplats 1.2 

I T- korsning mellan Kaptensgatan och 
Lorentzgången (cykelvägen bort från 
fotografen) kan cyklisternas 
framkomlighet vintertid försämras om 
vallar efter snöröjningen lämnas kvar. 
Vallar längs med Kaptensgatan försvårar 
infarten till Lorentzgången. 
 

 

Figur 4.24:GC-tunnel under Föreningsgatan vid  
Malmö stadshus, riktning norr (Jönsson, 2007). 

Figur 4.25: Korsning Lorentzgången-
Kaptensgatan, riktning väster (Jönsson, 2007) 
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Observationsplats 1.3 

 

 

 

 

En liten cykelrondell som utgör 
mittpunkt i korsningen mellan två 
huvudcykelstråk. Rondellen kan utgöra 
ett hinder i utförande av snöröjning. 
Maskinerna får svårare att komma fram, 
vallar kan bildas. Framkomligheten och 
säkerheten för cyklisterna försämras om 
inte snöröjningen utförs noggrant. Vid 
studerande av platsen upptäcktes att det 
endast fanns två brunnar i anslutning till 
korsningen. Därför är det viktigt att 
lutningen i korsningen är utformad så att 
vattnet rinner till dessa brunnar.  
 
 

 
Observationsplats 1.4 

 

 

I en korsning mellan ett cykelstråk och 
gata kan vallar från snöplogning av gatan 
kan hindra cyklisterna från att ta sig fram. 
Korsningen mellan cykelstråket, 
Kaptensgatan och Drottninggatan är en 
plats där problem kan uppkomma. 
Halkbekämpningen på en plats som 
denna bör vara väl utförd då det bildas 
köer av cyklister under rusningstid. 
Friktionen på beläggningen bör vara 
tillfredställande hög. Skadedata i 
STRADA har visat att cyklister har 
skadats i signalkorsningar på grund av att 
de inte kunnat stanna i tid vid röd signal 
utan glidit ut i korsningen och fallit. 

 

Figur 4.28: Korsning Kaptensgatan-
Drottninggatan,riktning norr (Jönsson, 2007) 

Figur 4.27: Korsning Kaptensgatan-Kungsgatan,  
 riktning sydväst (Jönsson, 2007) 

Figur 4.26: Korsning Kaptensgatan-Kungsgatan,     
 riktning nordväst (Jönsson, 2007)  
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Observationsplats 1.5 
Konstruktionen Kaptensbron är inte 
massiv utan ganska klen och har därför 
liten värmekapacitet och kyls både av 
luften samt vattnet i kanalen. Med 
denna konstruktion kan halt väglag 
uppkomma tidigare på bron än på de 
övriga cykelvägar/banor.  

 
Observationsplats 1.6 

 

 

 Stråket korsar en trafikerad gata, Lilla 
Nygatan. Cyklisterna har väjningsplikt. 
Risken finns att snövallar placeras på 
cykelvägens ut- respektive infart. 
Cyklisternas framkomlighet och 
säkerhet påverkas negativt. 

Figur 4.31: Korsning Kaptensgatan-Lilla Nygatan, 
riktning norr (Jönsson, 2007) 

Figur 4.30: Cykelvägen över Kaptensbron, riktning 
norr (Jönsson, 2007)  

Figur 4.29: Kaptensbron,riktning nordväst 
(Jönsson, 2007) 
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Observationsplats 1.7a 

 

 

Beläggningen på Malmborgsgatan är 
gatsten. Det kan vara svårare att snöröja 
och halkbekämpa på en sådan 
beläggning. Friktionen på gatsten är 
lägre än på asfalt då vägytan är fuktig 
(läs kap.4.2.3). Mätningar av friktionen 
på gatsten vid vinterväglag borde 
utföras.  

 
Observationsplats 1.7b 

 
 

På sträckan av Malmborgsgatan med 
gatsten finns fem pollare uppsatta på 
rad för att förhindra att biltrafik.Det 
kan bli problem vid vinterväghållning 
trots att den mittersta pållen är 
avtagbar. Frågan är om det räcker. 
Cykelvägen går genom den smala 
passagen mellan pollare som inte kan 
tas bort (de fyra yttersta). Frågan är om 
maskinerna för vinterväghållning 
kommer igenom passagen eller om 
cyklisterna blir tvingade att cykla på 
den halbekämpade/ snöröjda yta som är 
avsedd för fotgängarna. En jämförelse 
av bredden mellan pollarna och 
vinterväghållningsmaskinens bredd 
vore bra här. 
 

 

Figur 4.33: Pollare på Malmborgsgatan, riktning 
norr (Jönsson, 2007)

Figur 4.32: Malmborgsgatan, riktning 
Norr (Jönsson, 2007) 
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Observationsplats 1.8 

 

I korsningen Kalendergatan- 
Baltazargatan finns blandad trafik. 
Bilar, fotgängare och cyklister använder 
samma yta. Intressant att veta vilken 
trafikantgrupp prioriteras 
vinterväghållningen. 
 

 
Observationsplats 1.9 

 

I korsningen Göran Olsgatan-Adelgatan 
möts/korsas både cykel-bil och cykel-
cykel då två cykelstråk möts. 
Cykelstråket som följer Adelgatan är 
ganska smalt och beläggningen utgörs av 
ojämn gatsten. Passagen mellan denna 
cykelvägs början och en skylt är 
dessutom smal vilket kan skapa problem 
vid vinterväghållning. 
 

 
Observationsplats 1.10 

 

 

Rampen till cykelparkeringen på kanalen 
vid Centralstationen är brant. Om den 
inte röjs från snö och eller halkbekämpas 
kan den bli hal. 
 

Figur 4.36: Ramp till cykelparkering vid 
centralstationen, riktning öst (Jönsson, 2007).  

Figur 4.34: Korsning Kalendegatan-Baltzargatan,   
riktning norr (Jönsson, 2007) 

Figur 4.35: Korsning Göran Olsgatan-Adelgatan, 
riktning sydväst (Jönsson, 2007).  
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4.4.3.2 Cykelstråk 2: Värnhemstorget- Rönneholmsparken  
Observationsplatserna på Stråk 2 markeras med siffror 1-11 på kartan i figur 4.37. 

 

 
Observationsplats 2.1 

 

I korsningen mellan Kungsgatan och 
Ehrensvärdsgatan kan mittrefugerna ställa 
till problem i vinterväghållningen. När 
det snöar kan mittrefugerna och 
vägmarkeringarna bli svåra att hålla 
synliga. Avståndet mellan mittrefugerna 
bör jämföras med 
vinterväghållningsmaskinens bredd för att 
få reda på om denna kan passera. 

 

Figur 4.38: Korsning Kungsgatan-
Ehrensvärdsgatan, riktning söder (Jönsson, 
2007). 

Figur 4.37: Karta över observationspunkterna på stråk 2 (Jönsson, 2007) 
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Observationsplats 2.2 

 

 

Sikten skyms här av kyrkan då kurvradien 
på cykelvägen är liten. ”Typsituation” 
som har konsekvenser för 
vinterväghållningen. På grund av 
siktproblemen bör snöröjningen och eller 
halkbekämpningen utföras på 
cykelbanans fulla bredd.  

 
Observationsplats 2.3 

 

 
 

I denna fyrvägskorsning kan det bildas 
vallar vid vinterväghållningen som 
försvårar framkomligheten för cyklister. 
 
Cykelvägen går genom Kungsparken 
där det finns mycket växtlighet. Om 
salt används som 
halkbekämpningsmedel kan bland 
annat träden ta skada. 

Observationsplats 2.4 

 

GC-tunneln under Amiralsvägen är dåligt 
belyst. Även dagtid är den mörk och 
trång. I Malmö stads 
trafiksäkerhetsprogram uppges att hälften 
av alla olyckor i gång- och cykleltunnlar 
beror på dålig sikt. Under vintertid bör 
det vara särskilt viktigt att dessa tunnlar är 
fria från till isfläckar och snö. Lutningen 
ner i tunneln är stor vilket medför att 
cyklisterna har höga hastigheter i tunneln. 
Om snöröjningen eller halkbekämpningen 
inte utförs tillräckligt brett eller inte är 
gjord kan sannolikt olyckor inträffa här. 

 

Figur 4.41: GC-tunnel under Amiralsgatan, 
riktning öst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.40: Korsning mellan två cykelstråk vid 
Amiralsgatan, riktning väst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.39: Cykelbana vid S:t Pauli kyrka,  
riktning öster (Jönsson, 2007) 
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Observationsplats 2.5 

 

I korsningen Storgatan- Södra 
Förstadsgatan samsas bilister, cyklister och 
inte minst fotgängare. Förutsättningar för 
bättre samspel mellan trafikanterna bör 
underlättas om snön tas bort där många 
fotgängare går. Här finns även både 
handikapparkeringar för bilar och många 
cykelparkeringar. Dessa bör hållas snö- och 
halkfria.  
Lutningar, brunnar, acodräns placering, 
och sättningar i gatstensbeläggningen bör 
studeras närmare. 
 

 
Observationsplats 2.6 

 

I korsningen mellan Erik Dahlbergsgatan 
och Fersens väg har cykelfält och cykelbox 
utformats. Med hjälp av dem ska cyklisterna 
ska synliggöras för bilisterna. Enligt tidiga 
danska studier (Vejdirektoratet,1994) ska 
denna typ av korsningslösning förbättra 
säkerheten för cyklister. Därför är det viktigt 
att cykelfält och cykelbox är synliga även 
vintertid.  

 
Observationsplats 2.7 

 

 

I anslutning till T-korsningen Erik 
Dahlbergsgatan-Thottsgatan finns ett 
bilhinder i form av en mittrefug. Passagerna 
för cyklisterna är smal, dock enkelriktad så 
den borde inte vålla några 
trafiksäkerhetsproblem. Däremot 
uppkommer frågan om hur denna passage 
tas om hand under vintern när det är snö 
och halt, om vinterväghållningsmaskinerna 
kan passera igenom. Även bredder, 
lutningar och var brunnarna är placerade 
bör studeras närmare här. 
 
 

Figur 4.43: Korsning Erik Dahlbergsgatan-
Fersens Väg, riktning öst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.42: Storgatan korsar Södra Förstadsgatan  
20 m söderut. Riktning, öst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.44: Bilhinder vid T-korsningen Erik  
Dahlbergsgatan-Thottsgatan, riktning väst 
(Jönsson, 2007). 



Vinterväghållning av cykelstråk i Malmö - En inventering. Elinor Gasslander 
 

57 
 

 

 
 

På mittrefugen växer buskar som kan ta 
skada från saltet som används vid 
halkbekämpning. 
 
Förutom den smala cykelpassagen försvårar 
skyltens placering för 
vinterväghållningsmaskiner att komma 
fram. 

 
Observationsplats 2.8 

 

 
 

 

 T-korsningen Fågelbacksgatan-Edward 
Lindahlsgatan. Passagen för cyklister är lite 
längre här än på observationsplats 2.7. För 
övrigt gäller samma resonemang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenser av bristfällig vinterväghållning 
här är att cyklisten halkar omkull och slår sig 
på kantsten eller skylt exempelvis. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.47: Närbild på bilhinder vid T-
korsning Fågelbacksgatan- Edward 
Lindahlsgatan, riktning väst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.46: Bilhinder vid T-korsning 
Fågelbacksgatan- Edward Lindahlsgatan, 
riktning väst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.45: Närbild på bilhinder vid T- 
korsningen Erik Dahlbergsgatan- 
Thottsgatan, riktning väst (Jönsson, 2007) 
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Bilden längst till vänster visar också att 
beläggningen är dålig i cykelpassagen vilket 
rimligtvis påverkar 
vinterväghållningsstandarden negativt. 

 
Observationsplats 2.9 

 

 

På Fågelbacksgatan vid Rönneholms 
cykelaffär återfinns ytterligare ett 
bilhinder av typ mittrefug. 
 
Problem med salt kan uppkomma här. 
Om spridningsbredden av salt är för bred 
hamnar saltet i planteringen av buskar 
och träd istället för på cykelvägen. Dessa 
tar skada. 

 
Observationsplats 2.10 

 

T-korsningen Fågelbacksgatan- 
Beridarevägen är upphöjd vilket kan 
försvåra vinterväghållningen. 
Cykelstråket fortsätter in i 
Rönneholmsparken, ett scenario här är 
att det bildas vallar som hindrar 
cyklisterna från att ta sig in på 
cykelvägen i parken. 

Figur 4.48: Närbild på beläggning i 
passage i bilhinder vid T-korsning 
Fågelbacksgatan- Edward 
Lindahlsgatan, riktning väst (Jönsson, 
2007). 

Figur 4.50: Upphöjd T-korsning Fågelbacksgatan- 
Beridarevägen, riktning väst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.49: Bilhinder på Fågelbacksgatan vid  
Rönneholms cykelaffär, riktning väst (Jönsson,  
2007). 
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Observationsplats 2.11 

 
 

I Rönneholmsparken finns en cirkulationsplats 
för cyklar. Stenarna som utgör rondellen kan 
bli skadade vid vinterväghållningen.  
Cykelvägen går tvärs igenom parken och är 
belagd med asfalt. Om halkan bekämpas med 
salt är det viktigt att veta spridningsbredden 
och bredden av cykelvägen. 

4.4.4 Sammanfattande resultat 
 Flödesdata och stråkens utformningen blev styrande för slutligt val av stråk för 

detaljstudie. Beskrivningen av olyckan för skadad cyklist blev mer styrande än 
frekvensen av olyckor för valet. I figur 4.52 presenteras valda stråk för detaljstudie. 

 

 

 Medelflödet på stråk 1, enligt mätningar utförda av Gatukontorets trafikavdelning, 
är 5166 cyklister per dygn och på stråk 2 är medelflödet 5077 cyklister per dygn.  

Figur 4.51: Cykelrondell i Rönneholmsparken, 
riktning väst (Jönsson, 2007). 

Figur 4.52: Översiktskarta över Malmö, visar de valda stråken för detaljstudie (Jönsson, 2007) 
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Dessa två är cykelstråk har stort flöde av cyklister per dygn jämfört med de flesta 
andra i Malmö. 

 Det totala antalet olyckor där personer skadats (STRADA) på stråk 1 och 2 under 
åren 2000-2006 och vintermånaderna november- mars var 104. Av dessa har 27 % 
skett på grund av halt väglag vilket kan tyckas lite. Dock är täckningsgraden för 
inrapporterade trafikskador (samtliga trafikantgrupper inkluderade) till STRADA i 
Malmö 75-80 % (Berntman, 2008). Den är tillika betydligt lägre bland oskyddade 
trafikanter än bland andra trafikanter. 

 Efter okulärbesiktningen av stråk 1 och 2 konstaterades att detaljstudie behövdes av 
till exempel trafikhinder och platser med eventuell bristfällig avvattning (mätning 
av smala passager, lutningar m.m). Totalt sett utgör de två valda stråken för 
närmare studier 1,25 % av Malmös cykelvägnät. 

4.5 Intervjuer med förare 
Fem av Kommuntekniks totalt 67 förare har deltagit i intervjun. Intervjufrågorna 
omfattade problem som observerats under okulärbesiktningen av cykelstråken (bilaga 4). 
Då två av förarna inte körde på fältstuderat stråk omformulerades frågorna något för dem. 
Dessa förare berättade att de hade andra typer av fasta hinder på slingan. Några sådana 
hinder var grindar vid ut och infart till cykelvägar samt skyltar mitt i cykelvägen. Vid dessa 
platser kan de inte att passera med vinterväghållningsmaskinerna utan kör omvägar för att 
komma runt hindret. Förarna var frustrerade över att problemen med hindren inte lösts då 
de orsakat problem för vinterväghållningen i många år. 

Förarna vinterväghåller så gott det går vid hindren. De tyckte dock det var svårt att få 
snöröjningen och halkbekämpningen tillfredställande då de inte kom åt ordentligt med 
maskinerna och det tog mycket extra tid. 

Föraren som kör slingan med de tre bilhindren med de breda mittrefugerna och de smala 
cykelpassagerna deltog i intervjun. Vinterväghållningsmaskinen är för bred för att 
vinterväghålla de smala passagerna. Föraren tvingas att köra en omväg för att passera 
hindren. Om tid finns föraren skottar föraren bort snön och eller saltar för hand med en 
skyffel.  

Från intervjuerna framkom också att saltspridningsbredden ställdes in lite godtyckligt från 
förare till förare. Hastigheten de framförde fordonet i var också varierande vilket enligt 
fältstudie 1 om saltspridning också medför att saltspridningsbredden varierar.   

Vid en intervju i samband med en halkbekämpningsutryckning framgick att en förare hade 
missförstått var snäckskal skulle spridas ut som halkbekämpningsmaterial istället för salt. 
Snäckskalet spreds ut på ett lågprioriterat gångstråk, belagt med grus, istället för på 
cykelvägen bredvid, belagd med asfalt. Cykelvägen blev vid detta tillfälle inte 
halkbekämpad. 

Utbildningen förarna får är en dag som debiteras Gatukontoret. I utbildningen lär sig 
förarna hur maskinerna fungerar, lastas med salt med mera. De får information om slingor 
och prioriteringar från Kommuntekniks planerare och färdigställda pärmar. Vidare får de 
provköra slingan tills de känner sig säkra på var de ska köra. 
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4.5.1 Sammanfattande resultat 
 Förarna upplevde problem vid vinterväghållning av fasta hinder. 

 Förarna reglerade själv spridningsbredden av salt utifrån erfarenhet och cykelstråkets 
utformning på slingan. 

 Körhastigheten varierade med föraren som körde vinterväghållningsmaskinen.  

 Förarna får en dags utbildning om utförandet för vinterväghållning.  

4.6 Intervju med Kommuntekniks planerare 
I intervjun med Kommuntekniks planerare diskuterades framförallt möjligheterna att 
övergå från torrsalt till saltlösning som halkbekämpningsmedel på cykelstråken i Malmö 
stad.  

I dagsläget finns en behållare för tillverkning av saltlösning i stadsdelen Hyllie i Malmö. 
Enligt Kommuntekniks planerare går det även att ha en behållare i Augustenborg, platsen 
för Kommuntekniks maskinpark och kontor. Tillverkningen av saltlösningen är en relativt 
snabb process menar planeraren som också framhåller att maskinerna är lättare att lasta med 
saltlösningen än med torrsalt. 

Hindret för att använda saltlösning på cykelstråk i Malmö idag är att endast fem av de 17 
maskinerna på cykelstråken kan sprida saltlösning. De övriga maskinerna har endast 
spridare för torrsalt.  

En mättad saltlösning innehåller cirka 23 % salt. Enligt uppgift används en giva av torrsalt 
på 10 g/m2 vid bekämpning av halka av rimfrost på cykelvägar och –banor. En giva på 10- 
15 gram per kvadratmeter av saltlösning skulle enligt intervjuobjektet räcka för att bekämpa 
halka orsakad av rimfrost. Saltförbrukningen skulle då minskas med 63-75 %. 

Kommuntekniks planerare refererar till Odense kommun som använder saltlösning som 
halkbekämpningsmaterial på cykelvägar och –banor. I Odense används även borstar i första 
hand för att få bort snön från cykelbanan eller vägen.  

4.6.1 Sammanfattande resultat 
 I intervjun med Kommuntekniks planeringsansvarige förespråkade denna att 

saltlösning används som halkbekämpningsmaterial på Cykelstråken i Malmö stad. 
Bland annat med hänvisning till att i Odense kommun i Danmark används 
saltlösning på cykelvägar. 

 Intervjun resulterade i kontakter med Odense kommun angående frågor om hur 
saltlösning på cykelvägar har fungerat som halkbekämpningsmaterial. 



Vinterväghållning av cykelstråk i Malmö - En inventering. Elinor Gasslander 
 

62 
 

4.7 Fältstudie 3 –En detaljerad studie av platser på de 
valda cykelstråken 

4.7.1 Mätning av lutningar och val av plats för snöupplag 
I avsnittet presenteras uppmätta lutningar på några platser på de utvalda cykelstråken där 
fältstudie 2 konstaterat att avvattningen kan vara ett problem. 

4.7.1.1 Beräkningar 
Lutningarna anges i procent och definieras som höjddifferens per längdenhet (figur 4.53): 

 
Lutning i % = Höjd/ Längd * 100 
 

 

 
Figur 4.53: Uppställning för mätning av lutning (Jönsson, 2007) 

Längd 
Höjd 
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Mätning 1 
Första mätningen av längs- och tvärfallslutningar utfördes i observationspunkt 1.1 enligt 
den karta som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen, det vill säga vid Malmö 
stadshus. Figur 4.54 visar exakt plats för mätningen 1, figur 4.55 visar en detaljfigur över 
mätning 1. För kartförklaring se bilaga 7. 

 

 

 
Figur 4.54 beskriver var mätningar är genomförda (siffra 1 och 2). Längslutningen som är 
markerad med siffran 2 är 6.6 %. 
 

 
 
 

Figur 4.54: Observationsplats 1.1, föremål för mätning 1 (Jönsson, 2007) 

3.7 m 

Stadshuset 

2.6 % 

Liten lutning 

2.1 % 

     
Brunn

Höger sida 

Vänster sida 

Cykelväg 

A 

B

Figur 4.55: Detaljfigur över mätningar på mätplats 1 i observationspunkt 1.1 (Jönsson, 2007) 
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Mätningarna som gjordes mitt i tunneln under Föreningsgatan visas i figur 4.54. Området 
som figuren visar är markerad med en ellips i figur 4.55. A och B markerar två mätplatser. 
 
Observera definitionen på stråkets riktning, från söder till norr. 
 
I tabell 4.7 redovisas bland annat de beräknade lutningarna. Även förslag på sida/plats för 
eventuellt snöupplag redovisas i tabellen och motiveras i texten som följer. Bilder och 
figurerna visas mer i detalj var mätningarna är utförda. 
 
 
 
Plats/ 
orientering 

Bredd- 
cykel-
väg/ 
bana 
(cm) 

Tvärfall 
(%) 

Längs-
lutning 
(%) 

Sida/plats 
för ev. 
snöupplag 

Övriga 
kommentarer 

Typ av 
väg- 
beläggning 

1 (se figur 
4.54) 

370 2.6 6.6 Se 
markering S 
i fig  

Enkelsidigt 
tvärfall från 
höger till vänster 

Asfalt 

2 (se figur 
4.54) samt  
A (se figur 
4.55) 

370 2.1 0 Se 
markering S 
i fig 

- Asfalt och 
gatsten 

2 (se figur 
4.54) samt  
B (se figur 
4.55) 

370 2.6 0 Se 
markering S 
i fig 

Tvärslutning från 
höger till vänster 
utanför cykelväg 

Gatsten 
och asfalt 

 
På vänster sida samlas vatten på grund av dålig avrinning i ellipsen. I sänkor som denna 
samlas vatten trots att de inte är djupa. På högra sidan är tvärfallet så stort att vattnet rinner 
över gångytan och halva cykelvägen eftersom brunnen är placerad mitt på cykelvägen mitt i 
tunneln. Om snön läggs på höger sida vid snöröjning rinner smältvattnet mot brunnen på 
samma vis som regnvattnet. Snabb påfrysning av marken kan medföra halka när vattnet 
fryser till is (se figur 4.56 och 4.57) vilket kan leda till halklyckor. På denna plats rör sig 
många cyklister och fotgängare och en cyklist som halkar omkull kan dra med sig både 
andra cyklister och fotgängare i fallet.  
 

Tabell 4.7: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 1.1
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Figur 4.56 och 4.57 är tagna under vintern 
2007/2008 i Malmö. Figur 4.56 visar hur 
rinnande vatten frusit till is och figur 4.57 
hur en vattenansamling i en sänka frusit till 
is. Ett bevis på att teorin som presenterats i 
mätningarna av lutningar stämmer. 

 

 
 
Platsen för snöupplag är markerad med S i figur 4.54. I ord förklarad längs med 
tunnelväggarna närmast de kortaste acodränen så att smältvattnet rinner direkt ned i dessa. 
Om snön placeras mitt i tunneln rinner smältvattnet över halva cykelbanan och sänkan 
(ellipsen i figur 4.55) blir vattenfylld. Halkrisken här är stor om det fryser på.  

Något som är värt att observera i detta fall också är att längslutningen vid en plats, siffra 2 i 
figur 4.54, beräknades till 6 %. Den lutningen är större än uppställda krav, 4 %, i Malmö 
stads Tekniska handbok anger. Lutningen är uppmätt just före en tvär kurva. 

Figur 4.57: Is i sänka på Kaptensgatan- Malmö 
(Jönsson, 2008) 

Figur 4.56: Is i  GC-tunnel vid Malmö 
stadshus (Jönsson, 2008) 
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Mätning 2 
Andra mätningen av längs- och tvärfallslutningar utfördes i observationspunkt 1.3 enligt 
den karta som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. För kartförklaring se bilaga 7. 

 
 
 
Siffrorna i figur 4.58 visar var mätningar av lutningar är genomförda i mätning 2 och 
återfinns i tabell 4.8 där beräknade och uppmätta värden presenteras.  
 

 
Plats/ orientering Tvärfall

(%) 
Längs-
lutning 
(%) 

Sida/plats för ev. 
snöupplag 

Typ av 
väg- 
beläggning 

 1:  2,2 Asfalt 
2:  1,6  Asfalt 
 3:  1,3 Gatsten 
4:  3,1  Asfalt 
5:  2,6  Asfalt 
6:  4,4  Asfalt 
 7:  0,0 Asfalt 

Korsningspunkt mellan 
Kaptensgatan och Kungsgatan.  

 8:  1,3 

Se markeringen 
Snöupplag i figur 4.58 

Asfalt 
 
Brunnsplaceringen är inte optimal för de beräknade lutningars riktningar och. På ett ställe, 
siffra nr 4 och 5 i figur 4.58 bilden, rinner vattnet till en sänka där det inte finns någon 
dagvattenbrunn i närheten. Ett liknande problem som på föregående mätplats kan 
uppkomma även här, det vill säga sänkan fylls med regn eller smältvatten som sedan fryser 

Tabell 4.8: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 1.3. 

Figur 4.58: Observationsplats 1.3, föremål för mätning 2 (Jönsson, 2007) 
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till is vid temperaturer under 0˚C. Om en cyklist inte ser isen i sänkan utan cyklar rakt över 
finns risken för omkullkörning. Att cyklisten inte ser isen kan bero på att denna täckts med 
snö eller för att hon eller han är upptagen av att samspela med andra cyklister och 
fotgängare för att säkert kunna ta sig igenom korsningen. 
 
Tvärfallet vid siffra 2 i figur 4.58, 1,6 %, är på gränsen till för liten enligt de krav som 
Malmö stad satt upp, 1,5 %, då längslutningen är liten. Längslutningen vid läget för siffra 3 
är liten, 1,3 %.  
 
Val av plats för snöupplag, se figur 4.58, har grundats på att platsen är en hårdgjord yta 
utan direkt anslutning till träd, gräs eller annan växtlighet. Däremot finns det en brunn i 
anslutning till denna plats. Detta är av stor vikt då snön som oftast är blandad med vägsalt 
inte ska rinna ut i planteringar och vidare skada träd och växtlighet då den smälter. 
Dagvattenbrunnen ska ta emot smältvattnet. Ett annat gott skäl till att lagra snön på den 
markerade platsen i figur 4.58 är att den inte är i vägen för de gående om den inte läggs på 
hela gångytan vill säga. Snön är också lätt att forsla till denna plats. 

Mätning 3 
Tredje mätningen av längs- och tvärfallslutningar utfördes i observationspunkt 2.5 enligt 
den karta som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. För kartförklaring se bilaga 7. 

 
 Figur 4.59: Observationsplats 2.5, föremål för mätning 3. (Jönsson, 2007) 
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Plats/ orientering Längs-
lutning 
(%) 

Sida/plats för ev. 
snöupplag 

Övriga 
kommentarer 

Typ av 
väg- 
beläggning 

1: Sättn.  Gatsten 
2: 1.3  Gatsten 
3: 2.3  Gatsten 
4: 1.6   Gatsten 

Korsningen mellan 
Södra Förstadsg och 
Storg 

5:  1.6 

Se markeringen 
Snöupplag i figur 
4.59 

 Gatsten 
 
Längslutningarna är acceptabla förutom vid siffra 2 i figur 4.59. Den röda cirkeln i figuren 
vid siffra 1symboliserar läget för en sättning i beläggningen. Samma problem som i 
mätning 1 och 2 kan uppkomma till följd av vattenfylld sänka som fryser till is. 

4.7.2 Bilhinder 
I detta avsnitt redovisas mätvärden från några platser från de utvalda cykelstråken som 
utgör olika bilhinder. Främst presenteras fri bredd vid passage för cyklister.  

4.7.2.1 Pollare 
Första mätningen av bilhinder utfördes i observationspunkt 1.7.b enligt den karta som 
redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. 

 

 
Figur 4.60: Observationsplats 1.7.b, föremål för mätning av bilhinder-pollare (Jönsson, 2007)  

Tabell 4.8: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 2.5. 
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Figur 4.60 visar måtten mellan pollarna. De fyra yttersta pollarna är fast installerade. 
Endast pollaren i mitten på gångstråket är avtagbar, om denna tas bort fås den fria bredden 
270 cm. Den fria bredden för cykel är 130 cm. Det är alltså möjligt att använda 
vinterväghållningsfordon som är bredare än 130 cm. Dock skulle detta innebära att 
cyklister och fotgängare tvingas dela samma yta. 

 

Typ 
av 
hinder 

Plats/ 
orienter-ing 

Fri 
passage- 
bredd 
för 
cykel 
(cm) 

Fri 
passage-
bredd för 
v vh- 
maskin1 

Typ av ev. lås 
på hinder 

Övriga 
kommentar-
er 

Beläggning

Pollare Malmborgsg 130 270 om 
mittersta 
pollaren 
tas bort. 

Hänglås på 
mittersta 
pollen på 
gångbanan. 
Pollen måste 
lyftas bort. 

Pollarna som 
markerar 
cykelpassagen 
är fasta. 

Gatsten 

1 Vinterväghållningsmaskin 
Vinterväghållningsmaskinen (Fyrhjuling, Arctic Cat )för platsen har en plogbredd på 140 
cm som blir något (ca. 10 cm) mindre då plogen ställs i diagonalläge.  

4.7.2.2 Refuger 
I avsnittet presenteras den fria passagebredden för cyklar för vinterväghållningsmaskinen.  
 
Lutningarna har enbart kontrollerats överskådligt för att konstatera om avvattningen är 
fungerande, acceptabel. Ett vattenpass har använts som enda mätinstrument i detta syfte. 
Figurerna visar endast de lutningar som inte är acceptabla för fungerande avvattning 
 

Tabell 4.9: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 1.7.b. 
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Mätning 1 
Första mätningen av bilhinder -refuger utfördes i observationspunkt 2.7 enligt den karta 
som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. 

 

 
Minsta bredden av fri passage i denna mätning är 147cm. Antalet dagvattenbrunnar och 
dess placering liksom tvärs och längslutningarna är acceptabla. 

 
Typ av 
hinder 

Plats/ 
orienter-ing 

Fri 
passage- 
bredd 
för cykel 
(cm) 

Tvärfall 
(%) 

Längs- 
lutn. (%) 

Övriga 
kommentarer 

Beläggning

Refug Vid 
korsningen 
mellan Erik 
Dahlbergsg 
och Thottsg 

147 Acceptabel Acceptabel  Asfalt 

 

Tabell 4.10: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 2.7. 

Figur 4.61: Observationsplats 2.7,  föremål för mätning 1 (Jönsson, 2007) 
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Mätning 2 
Andra mätningen av bilhinder -refuger utfördes i observationspunkt 2.8 enligt den karta 
som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. 
 

 

 
Minsta fria passagebredd för cykel är 149 cm. Längslutningen vid siffra 1 i figur 4.62 är 
nära noll. Vattnet till rännilen då tvärfallet är acceptabelt men därifrån rinner vattnet inte 
vidare mot en dagvattenbrunn. Detta kan medföra att den smala passagen fylls med vatten 
då snö och is smälter eller om det regnat ymnigt. Enligt tidigare resonemang finns risken 
att detta vatten fryser till is. 

 
Typ av 
hinder 

Plats/ orienter-
ing 

Minsta 
fria 
passage- 
bredd för 
cykel 
(cm) 

Tvärfall 
(%) 

Längs- 
lutn. 
(%) 

Övriga 
kommentarer 

Beläggning

Refug Vid korsningen 
mellan Edward 
Lindahlsg och 
Fågelbacksg. 

a: 149 
 
b: 150 

Acceptabel 1: ~0  Asfalt 

 

Tabell 4.11: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 2.8. 

Figur 4.62: Observationsplats 2.8, föremål för mätning 2 (Jönsson, 2007) 
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Mätning 3 
Tredje mätningen av bilhinder -refuger utfördes i observationspunkt 2.9 enligt den karta 
som redovisats i resultatet för okulärbesiktningen. 

 
 
 
Minsta fria passagebredd för cykel är 142 cm. Längslutningen vid siffra 1 i figur 4.63 är 
nära noll. Vattnet till rännilen då tvärfallet är acceptabelt men därifrån rinner vattnet inte 
vidare. 
 

 
Typ av 
hinder 

Plats/ orienter-
ing 

Minsta 
fria 
passage- 
bredd för 
cykel 
(cm) 

Tvärsfall 
(%) 

Längs- 
lutn. 
(%) 

Övriga 
kommentarer 

Beläggning

Refuger Vid 
Rönneholms 
cykelaffär på 
Fågelbacksg 

a: 148 
 
b: 142 

Acceptabel 1: ~0   Asfalt 

 
Bredderna på passagerna i bilhindren ligger kring 150 cm. Minsta bredden är 142 cm och 
största är 150 cm.  
 
Efter inventeringen av slingorna för vinterväghållningen kör och maskinparken samt 
uppmätta uppgifter från fältstudie 3 kan följande konstateras:  
 

Tabell  4.12: Presentation av uppgifter från detaljstudie av observationsplats 2.  

Figur 4.63: Observationsplats 2.9, föremål för mätning 3 (Jönsson, 2007) 
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Den maskin (Traktor, John Deere, 4189) som vinterväghåller cykelstråket med bilhinder -
refug har en totalbredd på 190 cm vilken är större än den minsta bredden, 142 cm, för fri 
passage genom refugerna. 
 

4.7.3 Sammanfattande resultat 
 Brister i avvattningen framkom på flera ställen. Dagvattenbrunnar saknades och det 

fanns sättningar i beläggningen som utgjorde sänkor.  

 Bristerna i avvattningen har resulterat i is på cykelstråket (se figur 4.56 och 4.57). 
Cyklister riskerar att köra omkull på isen. 

 Bilhinder som vinterväghållningsmaskinerna inte kan passera förekommer. Minsta 
fria bredden för passage är 142 cm. Maskinen för vinterväghållning på detta 
cykelstråk har en bredd på 190 cm. 
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5 Slutsats samt förslag på åtgärder 
 

 Kravet att en cykelbana/väg ska vinterväghållas till en bredd av minst 1.5 m kan 
ifrågasättas. Detta baseras på VGUs rekommendationer om minsta möjliga 
utrymme för att två cyklister ska kunna mötas på en dubbelriktad cykelväg/bana är 
1.8 m. Visst är det nödvändigt vara restriktiv med saltet för miljöns skull men 
säkerhet och framkomlighet måste också prioriteras för att få fler att cykla på 
vintern. Malmö stads krav på bredmått för vinterväghållen GC-väg verkar vara i 
underkant. Ju smalare bredd cyklister har att mötas på desto större risk att de ska 
stöta i varandra och därmed falla omkull då de möts. Vid rimfrost kan det vara svårt 
att avgöra var det är till exempel är saltat eller inte. Detta kan medföra att 
cyklisterna då de möts oavsiktligt kommer ut på halt väglag och på grund av detta 
kör omkull. 

 
 Brister i kartor över slingor och prioriteringar finns. Att delar av viktiga gena 

cykelstråk inte finns med på kartan kan resultera i att dessa inte vinterväghålls. 
Cyklisterna stöter på problem som innebär säkerhetsrisker och försämrad 
framkomlighet. I värsta fall leder problem som dessa till att människor inte väljer 
cykel som färdmedel under vintern. 

 
Då endast cirka 1,25 % av cykelstråken i Malmö har detaljstuderats i detta 
examensarbete är sannolikheten stor att fler brister finns i kartorna. Förslagsvis bör 
kartorna ses över och uppdateras oftare, i synnerhet vid förekomst av större 
byggarbeten. I det nämnda exemplet har cykelstråkets utformning ändrats på grund av 
citytunnelbygget.  

 
Slingornas utformning och prioriteringen kan ifrågasättas. Om en maskin 
vinterväghåller längre sträckor av ett cykelstråk borde standarden bli jämnare och 
framkomligheten på huvudstråken bättre. 

 
 Efter intervjuerna med förarna av olika vinterväghållningsmaskiner för cykelstråk 

och försöken med saltspridning har vissa slutsatser kunnat dras. Saltbredden vid 
försöken med saltspridning skiljde sig trots att spridarna hade samma inställda 
spridningsbredd. En orsak till skillnaden är att maskinförarna höll olika hastigheter 
vid spridningen av saltet. Högre hastighet resulterade i större spridningsbredd. Det 
tillfälle då förarna framförde sina maskiner i samma hastighet med samma 
inställning av saltspridningsbredden blev också bredden av salt på marken lika stor. 
Slutsatsen är att det är viktigt att hålla en låg hastighet så att saltet inte studsar så 
långt utanför cykelvägen om torrsalt används som halkbekämpningsmaterial. En låg 
hastighet bör också hållas för att främja säkerheten för cyklisterna som befinner sig i 
närheten av vinterväghållningsmaskinen. 

 
Ett förslag till åtgärd för att minska saltförbrukningen vid halkbekämpning av 
cykelstråk är att ersätta torrsaltet med saltlösning. Den totala saltmängden som sprids 
minskas med 50-75 % vilket gynnar miljön samtidigt som cykelstråken hålls halkfria 
och därmed säkra och farbara vintertid för cyklisterna. Odense och Köpenhamn 
använder saltlösning  
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Ett råd är att utnyttja de maskiner och tillbehör som finns Kommuntekniks maskinpark 
i större utsträckning. Använd mer varierad utrustning efter väglag, till exempel borste 
istället för plog vid snödjup under 3 cm för att få bort mer snö och spara beläggningen. 
En åtgärd på kort sikt för minskning av saltanvändningen är att reparera och använda 
alla lösningsspridare som finns tillgängliga, inklusive släpvagnen med lösningsspridare. 
På längre sikt bör många fler saltlösningsspridare köpas in. 

 
De förare som ingick i intervjustudien var positivt inställda till sitt arbete. Dock utförde 
de olika förarna sitt arbete på olika sätt. Förarnas erfarenhet verkar ibland mera styrande 
än de direktiv som givits för vinterväghållningen av cykelstråk. Orsaken till detta kan 
vara att direktiven är lite vaga och inte riktigt utarbetade. Förslag till åtgärd är att satsa 
mer resurser på att utbilda förare. En dags utbildning är för lite. I utbildningen bör mål 
och syfte (presenterade i kapitel 1.2-Bakgund) med vinterväghållning av cykelstråk 
förtydligas och lyftas upp. Förarnas egna erfarenheter är bör också diskuteras och ingå i 
de direktiv som ska styra utförandet för vinterväghållningen. Utrymme för förarna att 
utnyttja egna erfarenheter och kunskap om rådande väglag för beslut i oförutsägbara 
situationer måste finnas. Direktiven bör också baseras på studier om hur till exempel 
saltet sprids, vilken hastighet som medför vilken bredd, vilken mängd som är optimal 
för olika väglag.  

 
Att tydligt framhålla ansvaret i förarnas arbete och att de kontinuerligt får kritik, bra 
likaväl som dålig, är viktigt. För att uppnå god effekt av kritiken kan den så kallade 
sandwich-metoden tillämpas. Positiv kritik ges först, därefter lägger man den negativa 
kritiken och avslutar med att framhålla något som föraren gjort bra (Cox R, 1998). För 
att kunna ge förarna kritik bör uppföljning av utförandet göras i större utsträckning än 
vad som görs idag. 

 
 Förslag till åtgärder för att den negativa påverkan av salt på träd ska bli mindre 

finns. En metod för att skydda träden är stänkskydd runt träden som tar upp eller 
kastar tillbaka saltet till vägbanan. Saltet kommer då inte i kontakt med träden eller 
närliggande jord. Att täcka marken runt trädet är också en metod som kan 
användas. Redan under planteringen av träden är det bra att ha vinter och det 
halkbekämpande saltet i åtanke. Genom att låta planteringsytan runt trädet slutta så 
kan smältvattnet rinna bort från trädets stam. Även val av träd som ska planteras i 
närheten av en väg som saltas vintertid är viktigt. Skogsek, asp, vårtbjörk och 
vitpoppel är exempel på trädarter som är salttåliga och kan leva i stadsmiljö. 
(Thelander, 2006, Moback, 1984) 

 
 Av detaljstudien av cykelstråk och inventeringen av maskinparken framkom att det 

finns smala bilhinder med smala passager för cykel där maskinen inte kan passera. 
Kommunteknik har maskiner som klarar att passera passagerna. Byte av maskin 
löser problemet med bristfällig vinterväghållning av bilhindren. Om maskinen 
anpassas efter hindret blir resterande del av cykelstråket inte vinterväghållet till 
större bredd än vad hindret tillåter. Det blir en bredd på cirka 1,5 m på ett av 
cykelstråken.  

 
Ett stråk som går delvis på gator med bredder på cirka 10 m. konsekvenserna av detta 
blir att cyklisterna får en väldigt liten snöfri bredd cykla på. Saltbredden är lättare att 
reglera, så vid rimfrost eller liknande väglag kan maskin anpassas efter hindret. Det blir 
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dock svårt att planera för att olika typer av maskiner används på slingorna beroende på 
väglaget.  

 
I vissa fall kan kanske hindren byggas om så att de anpassas efter arbetsmoment 
kopplade till drift och underhåll. Smarta flexibla hinder som uppfyller både de 
trafiksäkerhetshöjande kraven och kraven för smidig vinterväghållning borde uppfinnas. 
 
Ett alternativ är att ha en extra maskin som kör runt på flera olika sträckor och röjer 
eller halkbekämpar där ordinarie maskin ej klarar arbetet.  
 
Trafikavdelningen och avdelningen för drift och underhåll bör också ha ett bättre 
samarbete vid ombyggnad av olika trafiklösningar. Man måste försöka att sätta sig in i 
varandras problem och hitta ett gemensamt mål att sträva mot. Budgeten för 
nybyggnad bör innehålla kostnader även för driften för att kunna anpassa 
vinterväghållningen så att till exempel trafiklösningen fungerar även vintertid vid snö 
och halka. Resurser till ombyggnad eller nybyggnad för att öka trafiksäkerheten bör inte 
enbart gå till trafikavdelningen. Detta bör politikerna i en kommunen göras medvetna 
om 
 
För att åtgärda problemen med sänkor på grund av sättningar på cykelstråken bör alla 
stråk inventeras och uppgifter om var det finns sänkor dokumenteras först och främst. 
Därefter borde man åtgärda problemen genom att laga sättningarna. Tills detta är gjort 
bör extra vinterväghållningsinsats sättas in på dessa platser, till exempel att punktvis 
salta mer på det ställe som utgörs av en sänka. 
 
När ovanstående åtgärder för att förbättra vinterväghållningen av cykelstråk är utförda 
är det viktigt att informera allmänheten om detta. Ge information om att resurser har 
satsats på att göra vinterväghållningen bättre. Så bra så att det ska gå att ta sig fram på 
cykel i Malmö stad även under vintern då det är snö och is ute. Informera om vilka 
åtgärder som vidtagits för att förbättra vinterväghållningen. Att informera om vikten av 
att människor cyklar istället för att ta bilen, både med avseende på miljön och på den 
egna hälsan. Information kan ge goda resultat.   
 

 Förutsättningarna för att vinterväghållningen ska bli ännu bättre än vad den är idag 
finns. Gatukontorets drift och underhållsavdelning och Kommunteknik är positivt 
inställda till en förändring som höjer standarden på vinterväghållningen av 
cykelstråk i Malmö stad. 
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Bilaga 3  
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Bilaga 4  

Intervjuprotokoll för förare 

Stråk 2 –Slinga Pildammarna 

1. Korsningen Erik Dahlbergsgatan- Fersens väg 

-Är det problem att få vägmarkeringarna tydliga vid snöröjning? 
 
 
2.Bilhinder i form av mittrefuger vid: 

Korsningen Erik Dahlbergsgatan- Thotts väg 
T –korsningen Fågelbacksgatan- Edward Lindahlsgata 
Rönneholms cykelaffär 
-Problem för vinterväghållning? Hur brukar dessa lösas i så fall?  
 
 
3. Hur ser där ut när slingan vinterväghållningen är utförd? 

 
 
4. Upphöjda cykelöverfarten över Fågelbacksgatan i korsningen 
Fågelbacksgatan- Carl Gustafs väg. 

-Problem för vinterväghållning?  
salt 
 
 
5. Cykelrondell i Rönneholmsparken 

Svårt att vinterväghålla ordentligt? 
Problem med skador på maskin eller rondell? 
Hur kör du här? Flera varv? 
 

Stråk 1- Västra hamnen, Centralen 

 
6.Gång- och cykeltunnel vid stadshuset 

Svårt att följa cykelbanan vid snö? 
Är det sagt vilken sida snövallen ska ligga på? Hur brukar du lägga den annars? 
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7. Cykelrondell, Kungsgatan- Kaptensgatan 

Hur snöröjer du här? Registrerar du om det bildas vallar efter du är färdig som kan försvåra 
framkomligheten för cyklister? 
 
 
8. Korsningen Kaptensgatan- Drottninggatan 

Blir det vallar som försvårar för cyklisterna att korsa Drottninggatan? 
Blir saltspridningen ok här? För mycket salt eller för lite kanske p g a låg hastighet? Hur 
regleras detta? 
 
9. Malmborgsgatan 

Försvårar beläggningen snöröjning och eller halkbekämpningen? 
Brukar pollarna här vara svåra att öppna? 
 
10. Allmänna frågor 

Är det problem med olika typer av trafikhinder; 
Pollare? 
Grindar? 
Refuger? 
 
11. Övriga synpunkter och kommentarer 
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Bilaga 5  

Schema för framtagning av ritningar över cykelstråk 

 
Det finns ett antal definierade cykelstråk enligt Malmö Stad. Studerat delar av stråk: 
Centrum- Värnhemstorget- Arlöv 
Centrum- Erikslust- Limhamn 
Centrum- Södervärn- Oxie 
Centrum Södervärn- Heleneholm- Tygelsjö 
 
Observationspunkter Stråk 1 (söder till norr) Orientering 
1 GC-tunnel under Föreningsg framför 

stadshuset 
2 Korsning Kaptensg-Drottningg 
3 Kaptensbron 
4 Malmborgsg- ombyggnaden av denna 
5 Korsningen Kalendegatan- Baltazargatan 
6 Korsningen Göran Olsgatan- Adelsgatan 

med cykelbanan läng Adelgatan 
 
 
Observationspunkter Stråk 2(öster till 
väster) 

Orientering 

1 Korsningen Kungsgatan-Ehrensvärdsgatan 
2 GC-tunnel under Amiralsgatan 
3 Cykelrondell i korsningen Kaptensgatan-

Kungsgatan 
4 Korsningen Storgatan-Södra Förstadsgatan 
5 Korsningen Erik Dahlbergsgatan-Fersens väg 
6 Bilhinder i form av mittrefug precis innan 

korsningen Erik Dahlbergsg-Thottsg 
7 Cykelöverfart längsmed Carl Gustavsv som 

korsar Fågelbacksg.(Korsningen) 
8 Bilhinder i form av mittrefug precis efter T-

korsningen mellan Fågelbacksgatan-Edward 
Lindahlsgatan 

9 Bilhinder i form av mittrefugen på 
Fågelbacksgatan vid Rönneholms cykelaffär. 

10 Cykelrondell i Rönneholmsparken 
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Bilaga 6 – Allmänhetens synpunkter 
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Bilaga 7-Kartförklaring 

 

 

  


