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Gerð var tilraun með að sópa snjó og dreifa saltpækli á valda stíga í takmarkaðan tíma. Markmiðið var að skoða
hvernig það gengi bæði m.t.t. tíma sem það tæki og gæða/verklags. Þar sem ekki fékkst nógu skýr niðurstaða
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Niðurstaða verkefnisins er að vel sé hægt að hreinsa snjó af stígum með því að sópa þá og dreifa saltpækli.
Aftur á móti má gera ráð fyrir að verklagið þurfi að þróa og móta m.t.t. þeirrar þjónustu sem vilji er til að veita.
Mikilvægt er að bregðast hratt og fyrirbyggjandi við frosti/ísingu. Í einhverjum tilfellum er best að fara út með
tönn á undan kústinum hvort sem það er með sér tæki eða á sama tæki. Eins er líklegt að það þurfi að vera
ákveðinn sveigjanleiki í því hvaða hálkuvarnarefni sé notað, þ.e. stundum (oftast) sé notaður pækill en stundum
salt eða jafnvel sandur.
Allt bendir til þess að hægt sé að komasta hraðar yfir (hærri meðalhraði) með þessari aðferð en við hefðbundna
snjóhreinsun stíga með tönn og sand. Eins sparast hreinsun sands af stígum að vori. Á móti krefst aðferðin þess
að farið sé oftar út og oft utan hefðbundins vinnutíma. Ef vel er að staðið fæst í staðinn mun hreinna og betra
yfirborð fyrir þá sem um stígana fara, þ.e. minni slysahætta fyrir hjólandi- og gangandi vegfarendur og betri
þjónusta. Hreinni gönguleiðir að vori og milljóna sparnaður við að hreinsa sand að vori af stígum og úr
niðurföllum, fær nágranna þjóðir okkar í vaxandi mæli að sópa og salta stíga.
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Orðalisti
Eftirfarandi orð hafa verið tekin saman til að auðvelda þeim sem á eftir koma leit á netinu og lesa þær
heimildir sem vísað er til. Orðalistinn er ekki óskeikull og í mörgum tilfellum geta fleiri en eitt orð átt
við.

Íslenska

Danska

Sænska

Vetrarþjónusta

Vintertjeneste

Vinterdrift
Vinterväghållning

Hálkuvarnir

Glatførebekømpelse

Hálkuvarnarefni

Tømidler

Hjólastígar

Cykelstier

Halkbekämpning

Cykelsti
Cykelbana

Ryðja/hreinsa

(Sne)rydning

Snöröjning
Plogning

Sópa

Fejning/ Feje

Sop(salt)ning

Plógur /tönn

Plov

Plog

Saltpækill

Saltlage,
saltopløsning

Saltlösning

Sandur

Grus

Grus

Sand

Stenflis

Kústur

Kost

Borste

Ísing /hrím

Rim

is
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1

Inngangur

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvort sópun snjós og notkun saltpækils geti verið valkostur á
hjólaleiðum, auk þess að leita upplýsinga um af hverju sú aðferð er í auknum mæli tekin fram yfir
heflun og söndun á snjó í Skandinavíu.
Þátttakendur í verkefninu eru sveitarfélögin, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogsbær, Mosfellsbær,
Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær auk Eflu verkfræðistofu og Hreinsitækni ehf.
Hreinsitækni lagði til tæki, sóp til snjóhreinsunar og pækildreifara. Kópavogsbær og Reykjavíkurborg
kostuðu hvort um sig hreinsun þess hluta tilraunarinnar sem fór fram í viðkomandi sveitarfélagi en
Reykjavíkurborg lagði auk þess til saltpækil í allt verkefnið.

2

Aðferð

Tilraunin var tvíþætt. Annars vegar var fylgst með árangri aðferðarinnar, þ.e. hvernig gekk að hreinsa
snjó og hálkuverja, og hins vegar með afköstum tækisins.
Árangur aðferðarinnar var metinn með sjónrænum aðferðum auk þess að ganga og hjóla á yfirborði
og mæla yfirborðshita.
Mat á afköstum fólust í tímatöku starfsmanns tækisins.

3

Tæki

Til verksins var notað tæki af gerðinni Massey Fergusson 384-S, með aflúrtaki að framan og aftan.
Kefli framan á tækinu var snjóbursti með nælon- (poly)þráðum. Lengd keflisins var um 1,75 m og
þvermál þess með þráðum um 600 mm við upphaf tilraunarinnar. Snúningurinn á keflinu fór mest í
220 snúninga á mín, háður olíugjöf. Snjóburstinn sem notaður var innfluttur af Aflvélum ehf., og er
þýsk framleiðsla.
Aftan á tækinu var 450 l pækilkassi sem dældi saltpækli í gegnum spíssa þ.e. engir úðaspíssar, heldur
bara flæði.

Mynd 1 Tækið sem notað var við tilraunina. Kefli með nælonhárum og kassi með pækli.
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4

Efni

Saltpækill tilraunarinnar var blandaður hjá Reykjavikurborg og var styrkur hans um 23 %.
Í fyrri hluta verkefnisins (Fossvogur) var pækillinn blandaður með safe cote íblöndunarefni frá Kemi.
Hlutfall safe cote var 10 %.
Ákvörðun um að nota íblandaðan pækil var tekin af Reykjavíkurborg. Samkvæmt söluaðila á
íblöndunarefnið að auka virkni pækilsins við lægra hitastig og binda saman þannig að hann þynnist
ekki eins mikið við bráðnun snjós. Einnig er meiri viðloðun í efninu sem gerir það að verkum að hann
endist mun lengur og minnkar þar af leiðandi saltnotkun. Íblöndunarefnið gerir pækilinn brúnleitan.
Í síðari hluta verkefnisins (Kópavogur) var saltpækillinn óblandaður.

Mynd 2 Pækilkassi, 450 lítrar. Saltpækli (án íblöndunarefnis) dælt gegnum spíssa (ekki úðað).

Mynd 3 Hér sést brúnn litur íblandaða pækilsins.

5
5.1

Tilraunin
Fossvogur

Tilraunin fór fram á hjólastígnum í Fossvogi frá Reykjanesbraut í austri að brúnni yfir Kringlumýrarbraut
í vestri, tæplega 3 km. Í viðauka má sjá kort af leiðinni.
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5.1.1

Aðstæður í Fossvogi við upphaf tilraunar

Hjólastígurinn í Fossvogi hafði ekki verið sandaður áður en tilraunin hófst. Ástand á stígnum var mjög
mismunandi. Sumstaðar var klaki yfir stígnum, ýmist vegna bráðnunar sem lekið hafði yfir stíginn eða
vegna uppsöfnunar á stígnum, en annarsstaðar var stígurinn alveg auður.

Hjólastígurinn
í
Fossvogi
við
upphaf Hjólastígurinn
í
Fossvogi
við
upphaf
tilraunarinnar. Bráðnun sem lekið hafði yfir tilraunarinnar. Alveg hreinn og þurr stígur.
stíginn og frosið.

5.1.2

Tilraunin

Tilraunin stóð frá 21. til 31. desember. Farið var út 4 af þessum dögum. En jólahátíðin lendir inn á
miðju tímabilinu og var ekki farið út hátíðisdagana. Aðeins var farið einu sinni út hvern dag nema
29. desember þegar farið var tvísvar út. Þegar farið var út var alltaf ekið a.m.k. einu sinni fram og til
baka eftir stígnum, þar sem tækið var á leið aftur til baka í bækistöð að loknu verki. Þegar mest snjóaði
voru farnar fleiri ferðir til að ná yfirborði hreinu. Meðalhraði var ekki metinn. Í þessum hluta
tilraunarinnar var lögð áhersla á samanburð við ástand yfirborðs göngustígsins sem liggur samsíða
hjólastígnum.

Göngustígur

Hjólastígur

Göngustígur

Hjólastígur

Myndirnar og lýsingin neðan þeirra gefa hugmynd um ástand stíganna þessa daga.
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Hjólastígur

Göngustígur

Göngustígur

Hjólastígur

21. desember. Hér sést hvernig saltið vinnur á 22. desember. Báðir stígarnir nokkuð hreinir.
snjónum niður að yfirborði hjólastígsins en Sandur er á göngustígnum.
snjóföl liggur á göngustígnum.

6

29. desember. Mikið snjóaði um nóttina og fram 30. desember. Búið að hreinsa báða stígana.
eftir morgni.
Hjólastígur mun betur hreinsaður en klakafilma
yfir og stígurinn háll. Göngustígur ekki eins vel
hreinsaður (mikið slabb) en ekki eins háll vegna
sandsins.

Taflan að neðan sýnir yfirlit fyrir þessa daga.
Dagsetning
21.12

Sópað og
saltað
x

Veður (hiti, vindur, Umsögn-samantekt
rakastig, snjódýpt)*

0 til +2°C, ~5m/s,
75-85%, ~6 cm

Farnar voru 2 umferðir til að ná breiðara þversniði.
Hreinsun einsleit og yfirborð vel hreinsað. Ekki
miklar ójöfnur í yfirborði en klaki var yfir nánast
öllu yfirborðinu (gamall). Enginn snjór á stígnum.
Yfirborð nokkuð stamt þrátt fyrir klakann.
Yfirborð göngustígs var ójafnara yfirborð
hjólastígsins bæði vegna uppsöfnunar sands en
einnig var meiri klaki/ísing þar.
Úrkoma engin. Yfirborðshiti ~-1°C

22.12

x

-2 til +1°C, ~2m/s,
85-95%, ~6 cm

Farnar voru 2 umferðir til að ná breiðara þversniði.
Hreinsun einsleit og yfirborð vel hreinsað. Ekki
miklar ójöfnur í yfirborði en klaki var yfir nánast
öllu yfirborðinu (gamall). Enginn snjór á stígnum.
Yfirborð nokkuð stamt þrátt fyrir klakann. Hjólför
og fótspor voru frosin.
Yfirborð göngustígs var ójafnara yfirborð
hjólastígsins bæði vegna uppsöfnunar sands en
einnig var meiri klaki/ísing þar (gamalt).
Úrkoma 0,1 mm/klst. Yfirborðshiti ~-9°C

23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12

x

0 til 2°C, ~8 m/s,
85-95%, ~8 cm

Mikill snjór hafði fallið og var enn að falla meðan
verið var að sópa. Á endanum voru farnar 6
umferðir. Augljóst var að saltið vann á milli
umferða því það mátti sjá bráðnun.
Eftir fyrstu 3 umferðir var dálítið af klaka flekkjum
sem sópurinn náði ekki, hjólför, fótspor og
dekkjaför. Eftir næstu tvær umferðir náðist að
hreinsa allt yfirborðið. Þó var klakafilma eftir sem
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Dagsetning

Sópað og
saltað

Veður (hiti, vindur,
rakastig, snjódýpt)*

Umsögn-samantekt
fór ekki fyrr en eftir síðustu umferðirnar. Yfirborð
var stamt þrátt fyrir klakafilmu.
Göngustígur hafði verið mokaður fyrr um
morguninn og aðeins einu sinni þrátt fyrir að það
hafi snjóað mikið síðar um morguninn. Því var
mikill snjór á göngustígnum og klaki þar undir sem
var sleipur undir snjónum.
Úrkoma ~1mm/klst. Yfirborðshiti ~-5°C

30.12

x

+2 til +3°C, ~7 m/s,
75-90%, ~9 cm

Farnar voru samtals 4 umferðir og var þá yfirborð
vel hreint en þó var klakafilma eftir. Vatn lá yfir
stígnum að lokinni sópun vegna bráðnunar en
snjóruðningar koma í veg fyrir að vatn nái að renna
burt. Yfirborðið var hált (en hina dagana var það
stamt þrátt fyrir klakafilmu). Líklega var ekki
íblöndunarefnið Safecote í pæklinum því hann var
ekki brúnn þennan dag.
Göngustígur hafði verið ruddur og sandaður.
Yfirborð hans var því ekki eins hált en var samt verr
hreinsaður (mun meiri ójöfnur og slapp en á
hjólastígnum).
Úrkoma ~0,6mm/klst.

*Upplýsingar: www.vedur.is . Yfirborðshiti var alltaf mun lægri en lofthiti, stundum um 10°C lægri.
Snjódýpt er heildardýpt snjós, þ.e. ekki aðeins nýfallinn snjór.

5.1.3

Niðurstöður Fossvogi

Tilraunin gekk vel. Hjólastígurinn var hreinn og stamur þrátt fyrir að ísfilma hafi náð að myndast á
honum. Í saltpæklinum var íblöndunarefni. Ekki er lagt mat á áhrif pækilsins samanborið við
hefðbundin saltpækil en það að pækillinn var brúnn var auðljóst lýti á umhverfi stígsins.
Áhersla tilraunarinnar í Fossvogi var samanburður á milli stíganna, göngustígs og hjólastígs.
Niðurstaðan af þeim samanburði er að vel er hægt að ná ásættanlegu yfirborði og jafnvel betra
yfirborði en á göngustígnum með því að sópa og bera saltpækil á. Á þeim tíma sem tilraunin stóð var
göngustígnum sinnt jafn oft og hjólastígnum.
Í þessum hluta tilraunarinnar var ekki verið að meta afköst. Þær mælingar sem þó fóru fram benda til
að meðalhraðinn hafi verið um 5 km/klst.
Þegar mest snjóaði (29.desember) hefði verið betra að fara eina ferð með plógi fyrst til að hreinsa
mesta snjóinn frekar en að fara margar ferðir með kústi.
Vegna þess að tilraunin hófst á miðjum vetri, í desember, höfðu þegar náð að myndast snjóruðningar
við hlið stígsins sem hindraði vatn í að renna burt þegar það var þíða. Kostur þess að sópa, a.m.k. við
aðstæður eins og þessar (þ.e. í opnu landi) er að kústurinn feykir snjónum lengra burt.
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5.2

Kópavogur

Tilraunin fór fram á tveimur aðskildum stofnstígum í efri byggðum Kópavogs. Annars vegar á stíg
samsíða Vatnsendahvarfi og Vatnsendavegi, frá Breiðholtsbraut að Breiðahvarfi (hluti 1) og hins vegar
á stíg sem liggur eftir hálsinum milli Kópavogs og Breiðholts, frá Arnarnesvegi að Blásölum (hluti 2).
Samtals voru þetta rétt rúmlega 2 km. Í viðauka má sjá kort af leiðinni.
5.2.1

Aðstæður í Kópavogi við upphaf tilraunar

Stígarnir voru ekki skoðaðir sérstaklega áður en þeir voru sópaðir og saltaðir með pækli í fyrsta sinn.
Hluti 1 var nokkuð auður eftir fyrstu ferð en þó var nokkur klaki (gamall) á nokkrum stöðum. Hluti 2
var styttur mikið frá því sem upphaflega var áætlað að hann væri þar sem svo mikill snjór og klaki var
fyrir á stígnum að það hefði ekki gefið rétta sýn á áhrif þess að sópa og salta. Á hluta 2 var engu að
síður nokkuð víða gamall klaki. Myndirnar að neðan voru teknar eftir að farið hafði verið tvisvar sinnum
með kúst og pækil á stígana.

Stígurinn á hluta 1 var nokkuð hreinn áður en Þjappaður snjór og klaki lá á stígnum á hluta 2
tilraunin hófst. Svona leit hann út á öðrum degi áður en tilraunin hófst. Hér sést hvernig
tilraunarinnar. Annars staðar var meiri klaki.
stígurinn var á öðrum degi tilraunarinnar.

5.2.2

Tilraunin

Tilraunin stóð frá 12. til 26. janúar. Farið var út 7 af þessum 15 dögum. Aðeins var farið einu sinni út
hvern dag en alltaf var ekið einu sinni fram og til baka eftir stígnum, þar sem tækið var á leið aftur til
baka í bækistöð að loknu verki. Að sögn ökumanns ók hann ekki hraðar en 7 km/klst hraða þar sem
kústurinn náði ekki að vinna nógu vel ef hraði var meiri en það. Meðalhraði var metinn gróft út frá
lengd leiðar og tíma. Reyndist hann 3-5 km/klst. Undantekning var gerð síðastu tvo dagana en þá var
ekið eins hratt og hægt var, óháð afköstum kústsins. Þetta var gert þar sem ljóst var að kústurinn væri
takmarkandi fyrir hraðann og þess að menn töldu að hægt væri að komast hraðar yfir væru menn með
betri kúst. Við þetta jókst meðalhraðinn upp í 5,5-6,5 km/klst.
Myndirnar og lýsingin neðan þeirra gefa hugmynd um ástand stíganna þessa daga.
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12. janúar, hluti 1. Snjóað hafði mikið svo farin
var ein ferð með tönn áður en sópað var.
Kústurinn og saltpækillinn ná vel að vinna á
snjónum sem féll.
12. janúar, hluti 2. Ekki tekin mynd þennan dag.

13. janúar, hluti 1. Eftir sópun var allur snjór vel 13. janúar, hluti 2. Stígurinn var ekki auður þegar
hreinsaður af yfirborði, víðast niður í malblik.
tilraunin hófst. Hér er pækillinn að byrja að vinna
sig í gegnum það sem fyrir var á stígnum en samt
nánast samfelldur klaki/snjór yfir öllu.

14. janúar, hluti 1. Allur snjór/ísing/klaki vel 14. janúar, hluti 2. Stígurinn að verða nokkuð
hreinsaður nema þar sem eldri klaki var frá því hreinn að sjá en klaka skellur enn eftir (eldri
áður en tilraunin hófst.
klaki).
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19. janúar, hluti 1. Þarna snjóaði um helgi og 19. janúar, hluti 2. Nokkuð vel hreinsað á köflum
hrím náði að myndast áður en farið var út á en þar sem ekki var farið út um helgina eða á
þriðjudegi. Svo virðist sem sópurinn hafi ekki náð mánudegi var pínu bakslag.
öllu.

20. janúar, hluti 1. Búið að vinna niður klaka. 20. janúar, hluti 2. Nokkuð hreinn stígur. Hærri
Lofthiti var um 1-2°C hærri en deginum áður.
lofthiti hjálpaði einnig til.

25. janúar, hluti 1. Hlýindin höfðu hjálpað til að 25. janúar, hluti 2. Vel sést munurinn á því svæði
hreinsa stíginn en þegar myndin var tekin var ný sem var meðhöndlað og ekki meðhöndlað. Þegar
byrjað að frysta aftur og stuttu síðar fór að snjóa. fór að kólna myndaðist klakafilma sem var hál.
Klakafilma sem þá myndaðist var hál.
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26. janúar, hluti 1. Þrátt fyrir að hafa farið hægt 26. janúar, hluti 2. Klakaskellur en ekki hálka eða
yfir hefur kústurinn ekki náð að hreinsa filma yfir.
yfirborðið alveg. Þarna hefði hugsanlega hjálpað
að fara fyrr út. Yfirborð var samt ekki hált.

Taflan að neðan sýnir yfirlit fyrir þessa daga.
Dagsetning

Sópað og
saltað

12.01

x

Veður (hiti, vindur,
rakastig, snjódýpt)*

Umsögn-samantekt

-3°C, ~7 m/s,
60-70 %, ~3 cm

Snjóað hafði mikið deginum áður og um kvöldið.
Farin var ein ferð með plógi (hefðbundinn
mokstur) áður en sópað var. Talsverður munur
var á hlutunum tveimur þar sem hluti 1 var
auður niður í malbik en á hluta 2 var víða eldri
klaki.
Úrkoma engin. Yfirborðshiti ~-9°C

13.01

x

0°C, ~6 m/s,
71-77 %, ~7 cm.

Farið 2x fram og til baka á hluta 1. Ekki var farið
á hluta 2. Þetta var meira en nauðsynlegt var en
vélamaður hafði áhuga á að vita hvort hægt væri
að vinna á þeim klaka sem væri á stígnum
(gamall). Eftir sópun var yfirborð autt og samt
nema þar sem eldri klaki lá.
Úrkoma engin. Yfirborðshiti ekki mældur

14.01

x

-6 til -4°C, ~2m/s,
70-80 %, ~5 cm.

Farnar tvær ferðir fram og til baka á báðum
hlutum. Hluti 1 var hreinn niður í yfirborð. Á
hluta 2 var meiri klaki (gamall) en samt hreinir
kaflar inn á milli.
Úrkoma engin. Yfirborðshiti ~-13°C
Meðalhraði: 3-4,5 km/klst

15.01

-5 til +2°C, ~3 m/s,
58-85 %, ~6 cm

16.01

+1 til +3°C, ~4 m/s,
68-82 %, ~6 cm

17.01

+2 til +4°C, ~5 m/s,
60-70 %,
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18.01
19.01

-1 til +2°C, ~3 m/s,
64-72 %, ~4 cm
x

+1 til +2°C, ~4 m/s,
67-85 %, ~3 cm.

Farin ein ferð með sóp og pækil. Áhersla á að ná
sem mestum hraða. Síðan farin önnur ferð bara
með pækil. Vegna hraðans og þess að ekki hafði
verið farið út um helgina eða á mánudegi þrátt
fyrir frost (á yfirborði), náðist ekki að sópa eins
vel og venjulega. Nokkrar skellur voru á
yfirborði. Eins og áður var nokkuð um eldri klaka
á hluta 2.
Úrkoma 0,1mm/klst. Yfirborðshiti ekki mældur
Meðalhraði: 6,5 km/klst

20.01

x

+2 til +3°C, ~4m/s,
70-75°%,

Farin ein ferð með sóp og pækil og svo önnur
ferð bara með pækilinn. Ekki var hægt að
komast eins hratt yfir og deginum áður þar sem
snjórinn var svo blautur. Eftir þetta var búið að
vinna sig niður í malbik líkt og það hafði verið
fyrir helgina. Áfram var einhver eldri klaki,
sérstaklega á hluta 2.
Úrkoma 0,1mm/klst. Yfirborðshiti ~ -8°C til -3°C
Meðalhraði : 3,25 km/klst

21.01

+3 til +6°C, ~7m/s,
68-86 %,

Úrkoma 0-1,7 mm/klst (rigning)

22.01

+4 til +7°C, ~4m/s,
70-91 %,

Úrkoma 0-1,8 mm/klst (rigning)

23.01

+4 til 5°C, ~6m/s,
77-94 %,

Úrkoma 0-0,3 mm/klst (rigning)

24.01

+3 til +6°C, ~10m/s,
75-86 %,

Úrkoma 0-0,2 mm/klst (rigning)

+2 til +5°C, ~10m/s,
76-86 %,

Farnar tvær ferðir. Hluti 1 og hluti 2 voru
svipaðir í fyrsta sinn. Rigning og hlýindi daganna
á undan náðu að vinna á gamla klakanum á
hluta 2. Náði að hreinsa mjög vel. Þunn
klakafilma yfir stígunum. Hún var hál.

25.01

x

Úrkoma 0,2 mm/klst um morguninn en engin
þegar farið var út seinni partinn (því það fór að
frysta). Yfirborðshiti ekki mældur.
Meðalhraði: 5,5-6,5 km/klst
26.01

x

-1 til 0°C, ~3m/s,
81-89 %, 7 cm

Farnar tvær ferðir. Klakaskellur á stígunum
(báðum hlutum) sem sópurinn hafði ekki náð að
vinna á. Engin klakafilma og ekki hált.
Úrkoma engin. Yfirborðshiti -5°C til -9°C.
Meðalhraði: 5,5-6,5 km/klst
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*Upplýsingar: www.vedur.is . Yfirborðshiti var alltaf mun lægri en lofthiti, stundum um 10°C lægri.
Snjódýpt er heildardýpt snjós, þ.e. ekki aðeins nýfallinn snjór.
5.2.3

Niðurstöður Kópavogi

Tilraunin gekk vel. Yfirleitt náðist að halda stígnum hreinum þannig að yfirborðið væri ekki hált.
Það að stígurinn var ekki alls staðar hreinn við upphaf tilraunarinnar hafði nokkur áhrif á tilraunina þar
kaflar voru hálir vegna eldri klaka.
Tvær helgar lentu inni á tímabilinu. Í hvorugt skiptið var farið út. Í fyrra skiptið hefði verið þörf á að
fara a.m.k. einu sinni en í seinna skiptið kom það ekki að sök því hlýtt var í veðri þá helgi.
Ekki snjóaði mikið á tímabilinu. Aðrir sambærilegir stígar voru lítið sem ekkert ruddir á sama tímabili.
Stofnstígar voru ruddir þrisvar á tímabilinu samanborið við að sjö sinnum var farið út með kúst og
saltpækil. Ástand þeirra var samt ekki endilega gott þar sem snjó og klaka hafði verið leyft að safnast
upp (sjá viðauka 2).
Í þessum hluta tilraunarinnar var verið að fylgjast með afköstum við hreinsunina. Af tilrauninni má
ætla að meðalhraði við hreinsun stíga geti verið ~5,5-6,5 km/klst. Meðalhraði var lægri þann dag sem
snjórinn var mjög blautur og eins meðan verið var að kanna hvort hægt væri að vinna á eldri klaka.

5.3

Umsögn Eflu um tilraunina

Enginn vafi er á því að hægt er að ná mun meiri gæðum á snjóhreinsun stíga með því að nota kúst og
saltpækil. Aðferðin krefst samt annars konar vinnubragða en við hefðbundna snjóhreinsun með plógi
og sandi. Bregðast þarf fyrr við og hugsanlega fara oftar út sem krefst betra eftirlits með veðurspám
og aðstæðum en í dag er. Einnig er nauðsynlegt að tækið sé útbúið með plóg t.d. ef snjóað hefur
mikið eða ef snjórinn er mjög blautur,svo hægt sé að ryðja framanvið við sópinn. Eins má íhuga hvort
ekki megi hugsa sér að nota mismunandi hálkuvarnarefni eftir aðstæðum (saltpækill, salt, sandur og
jafnvel fleira).
Tilraunin hófst í desember. Þegar tilraunin hófst hafði verið snjólaust í nokkurn tíma en engu að síður
var enn klaki og snjór á stígunum. Reynt var að líta fram hjá þessu og einblína þess í stað á það
hvernig tækist að meðhöndla þann snjó og ísingu sem myndaðist á tímabilinu. Einnig voru ruðningar
við hlið stíganna. Ruðningarnir valda því að það skefur á stígana en líka því að vatn nær ekki að renna
burt þegar það er hláka og eins rennur úr ruðningunum sjálfum yfir stígana. Þetta átti við báða
staðina en þó minna í Kópavogi þar sem víða var búið að breikka þvernsniðið sem rutt er, þ.e. ýta
ruðningunum fjær.
Strax í upphafi tilraunarinnar komu upp efasemdir um að tækið sem verið væri að nota væri það rétta
fyrir verkið. Um miðjan janúar var farið í að skoða hvort hægt væri að fá lánað tæki til landsins með
stuttum fyrirvara. Það reyndist ekki unnt. Í kjölfarið var leitað eftir upplýsingum frá Noregi, Svíþjóð og
Danmörku um hvernig aðferðin reynist í þeirri von að fá upplýsingar sem ekki fengjust með tilrauninni.
Þrátt fyrir að vera kannski ekki með eins góð tæki og lagt var upp með, gekk oftast vel að hreinsa
stígana en var heldur tímafrekara en menn höfðu væntingar um.

5.4

Umsögn Hreinsitækni um tilraunina

Gallinn við fyrirkomulag keflisins er sá að snúningur var háður olíugjöf, þannig að þegar gefið var inn
snérist hann hraðar og svo öfugt. Betra hefði verið að geta stillt snúninginn á ákveðinn hraða sem
myndi haldast t.d. allan stíginn. Á þeim tækjum sem til eru erlendis er það þannig. Væntanlega myndi
það gefa betri árangur. Þá eru við vissir um að ef verkefnið hefði haft lengri aðdraganda hefði
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snjóbursti blandaður með polyþráðum og vír gefið betri árangur í að ná niður að yfirborði viðkomandi
gönguleiðar.
Það var ókostur að ekki var hægt að stilla magn dreifingar á pækilkassa. Oft á tíðum hefði verið gott
að dreifa meira á einum stað, en minna á öðrum. Einnig hefði verið kostur að hafa stærri magntank en
hann takmarkaðist við 450 ltr. Stærri tank er ekki að finna á svona tæki í landinu. Tækið sem oft er
vitnað í og er til erlendis gefur alla þessa möguleika.
Það má alveg spyrja sig þeirrar spurningar hvort betra hefði verið að fara tvær umferðir sama daginn
og e.t.v. sleppa umferð daginn eftir. Hér vantar svolítið upp á aðferðarfræðina og eins upplýsingar um
hvernig veður var viðkomandi daga.
Með þeim tækjum sem hér hefur verið vitnað til náðist samt sem áður, að vinna sig niður á yfirborð
stígs, en með betri (gæðameiri) búnaði hefði þetta örugglega gengið betur. Hins vegar má ekki gleyma
því að hér snjóar oft miklum snjó og oft þungum snjó sem mun erfiðara er að vinna á. Eins eru miklar
umhleypingar í veðri sem þýðir að það tæki einhvern tíma að læra rétt verklag til að fá þessa aðferð til
að virka vel. Miðað við nýjan tækjabúnað og læra til verksins þá myndi það örugglega vera dýrt í byrjun.
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6
6.1

Reynsla annarra
Danmörk

Leitað var eftir upplýsingum frá Fredriksberg.
Tafla 1 Upplýsingar frá Fredriksberg kommun.
Aksturshraði er ca. 10 km/klst og skiptir þá engu hvort unnið er með einu eða tveimur tækjum
samtímis, skafa, kústur og dreifari.
Þeir blanda pækil á nóttu og senda dráttarvélar út með tvo tanka af pækil og einn af þurrsalti, ca. 1
tonn í hverri ferð. Saltið takmarkar virkan vinnutíma þannig að þeir aka í 1-1,5 tíma frá bækistöð
hverju sinni, aka 10-15 km, mesta lagi 20 km.
Þeir nota jöfnum höndum gróft rakt salt og pækil.
Pækillinn er 23 % salt, leiðir af sér að hann frýs ekki og áhrifin verða mikið betri.
Ef snjórinn er meira en 5 cm að þykkt er það full erfitt fyrir kústinn (hleðst/pakkast í kústinn) því er
fyrst farið með tönn og svo aðra ferð með kúst. Saltaðar báðar ferðirnar.
Þeir nota Holder liðstýrðar vélar 45-55 ha.
Þeir nota Nitro dreifara og stýrikerfi sem stjórnað er m.a. með stýriboxi inni í vélinn. Stýribúnaður á
dreifar spannar 1-5 metra breidd og stilla má einnig gr/m2. Það er gert inni í vél t.d. 10 g/m2 í 4 m
breidd.
Þeir nota mikið kústa frá Stensballe, um er að ræða nylonkústa lengd 1,3 m, þvermál ca. 0,6 m.
Stensballe kústarnir eru mjög góðir að þeirra sögn.
Þurrt salt fýkur í vindi og virkar þá ekki á þeim stað sem því var ætlað. Því er mikilvægt að það sé vel
rakt, þá virkar það einnig betur.
Oft er erfitt að koma snjónum fyrir en sökum kostnaðar er snjórinn ekki fluttur burtu heldur látinn
bráðna vegna áhrifa salts. Mikilvægt er að saltbræðslan sé mikil og virk allann tímann þá smá saman
fer snjórinn.
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6.2

Svíþjóð

Haft var samband við rannsóknarstofnun veg- og samgöngumála í Svíþjóð (VTI) en stofnunin hefur
fylgt eftir og metið tilraunum nokkurra sveitarfélaga með sópun og söltun hjólastíga. Sérstaklega var
leitað eftir svörum við eftirfarandi spurningum.
Tafla 2 Lausleg þýðing á spurningum til VTI og svörum þeirra um reynslu af sópun og söltun með pækli.
Meðalhraði við að sópa snjó og salta með pækli?
„Fer aðeins eftir tækjunum en bílstjórarnir hafa sagt að um 10 km/klst reynist best. Einhverjir aka
hraðar.
Hvernig leysa menn að fylla á pækilstanginn? Hversu langt komast menn áður en þarf að fylla
(meðaltal)?
„Fer að sjálfsögðu eftir tækjum – mjög mismunandi stærð á tönkum. Þar fyrir utan fer það eftir
hversu mikið þarf af pæklinum. Það eru til færanlegir blandarar sem hægt er að setja út til að fylla á
leiðinni, en ég held að flestir noti fasta tanka og þurfa að keyra aðeins til að fylla á. Gott skipulag
akstursleiða hreinsunartækið bestar þetta.“
Þið segið að það að sópa og salta með pækil sé dýrara en að ryðja og sanda með hefðbundnum
hætti. Er það jafnvel þó tekið sé tillit til þess að hreinsa þarf upp sandinn á vorin?
„Já, aðalega því að það þarf að fara oftar út (hvert snjó- og hálkutilfelli), sem þó hefur í för með sér
mikið betra ástand að vetri. Þetta er sem sagt ekki alveg samanburðarhæft. Við áætluðum áður að
þetta væri u.þ.b. tvöfalt dýrara, en það var mjög gróf áætlun. Það þyrfti betri gögn til að gera betra
mat á þessu.“
Burstinn sem er notaður, er betra að nota blöndu af plasti og málmi eða bara plast?
Held að plast sé betra. Snjór frýs frekar í klumpa á stál. Samt ekki svo einfalt. Það eru margar gerðir
bursta, burstar og efni. Við gerum ráð fyrir að skoða þetta nánar.“
Hver heldurður að framtíðin verði í þessu?
„Það eru miklir möguleikar að bæta standardinn fyrir hjólreiðamenn að vetri. Það er ekki sjálfbært að
flytja og dreifa svona miklum sandi í bæjunum, m.a. m.t.t. áhrifa svifryks á heilsu. Það eru samt mörk
á því hvenær önnur aðferðin er betri en hin. Það er háð hitastigi og úrkomu. Það er eftir að svara
mörgum spurningum og mikil þörf fyrir þróun á tækjum og aðferð.“

Auk þess má lesa um niðurstöður verkefna í Stokkhólmi, Linköping Og Karlstad á netinu (sjá
heimildalista). Slík verkefni eru einnig í gangi víðar í Svíþjóð svo sem í Umeå, Nyköping, Jönköping og
Örebro.
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7

Dæmi um sérhæft tæki til snjósópunar

Til þess að fá upplýsingar um nýjustu tækin,
var samband við einn innflutningsaðila og
hann beðinn um að senda okkur upplýsingar
um tæki sem hann þekkti.
Svar hans var svohljóðandi:
„Þetta er mikið búið að vera í umræðunni
sérstaklega á norðurlöndum hvernig á að
viðhalda gang- og hjólreiðastígum á sem
bestan hátt til að fækka slysum. Það eru
margir að spá í lausnir núna á þessum málum
og ný tæki að líta dagsins ljós sem eru
raunhæf og vinna alla þætti í einu.
Schmidt:
TSS sópurinn er tiltölulega nýtt tæki frá Mynd 4 Schmidt TSS. Sópur og 2500 l pækiltankur.
Schmidt sem var hannað í þessum tilgangi og Myndin er fengin af heimasíðunni sem getið er í
hefur komið gríðarlega vel út á textanum til hliðar.
norðurlöndum. TSS tækið er dreginn snjósópur
með stórum pækiltanki og dreifingu á pækli aftan við sópinn. Þannig er dráttarvélin með snjótönn til
að taka það mesta, síðan kemur sópurinn og að endingu pækildreifing, þrjár aðgerðin í einu. Tækin eru
fáanleg í tveimur breiddum Schmidt TSS112 1800mm sópur sem er með 1620mm vinnubreidd og
Schmidt TSS122 sem er með 2400mm sóp og 2150mm vinnubreidd. Báðir eru þeir með 2500L
pækiltanki. Meðfylgjandi eru allar tæknilegar upplýsingar. Snúningshraði bursta er 350 sn/mín.
http://www.aebi-schmidt.com/en/products/de-icing/schmidt-tss
Þetta tæki er í verðflokknum 7m + vsk. „

EFLA hf. | Höfðabakki 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001 | www.efla.is | efla@efla.is

18

8

Lokaorð og samantekt

Vel gekk að hreinsa yfirborð stíganna að því gefnu að brugðist væri fljótt við. Það var aftur á móti
tímafrekara en vænst var miðað við reynslutölur frá nágrannalöndunum. Það skrifast líklega að stórum
hluta á tækjabúnaðinn en ökumaður tækisins talaði um að ef hann æki hraðar en um 7 km/klst
(meðalhraði lægri) þá næði hann ekki að hreinsa nógu vel (sjá einnig umsögn Hreinistækni um
tilraunina). Í einhverjum tilfellum hefði þurft að fara aukalega út samanborið við hefðbundna hreinsun,
t.d. um helgi. Þó meðalhraðinn væri ekki eins hár og vænst var þá var hann samt meiri en menn eiga
að venjast við hefðbundna snjóhreinsun stíga með tönn og sandi. Þar spilar inn í að ekki þarf að fylla
eins oft á saltpækilinn og sandinn.
Með því að sópa og salta stíga næst að hreinsa snjó og klaka alveg að yfirborði. Þá er komið í veg fyrir
óhöpp sem verða vegna þess að runnið er til í sandinum þegar yfirborðið er autt, hvort sem er að vetri
eða vori, þar sem enginn sandur liggur eftir. Eins sparast kostnaður vegna hreinsunar á sandinum á
vorin. Aðferðirnar eru á vissan hátt ekki samanburðarhæfar þar sem hefðbundin snjóhreinsun gerir
ekki ráð fyrir sömu gæðum á hreinsuninni og það að sópa snjó og hálkuverja með salti útheimtir. Ef
tekin er ákvörðun um að nota þessa aðferð er mikilvægt að alltaf sé brugðist við og yfirborðið hreinsað
því annars er verið að gefa skilaboð um falskt öryggi og eins getur orðið erfiðara að ná yfirborðinu aftur
hreinu aftur.
Að minnsta kosti tvisvar hefði verið
æskilegt, vegna þess hve mikill og blautur
snjórinn var, að ryðja stíginn með tönn
áður en sópað var. Dæmi erlendis frá sýna
að þetta er gert annað hvort með öðru
tæki sem fer á undan eða með því að vera
með tönn á sama tæki sem er líklega það
fyrirkomulag sem myndi henta best á
Íslandi. Myndin sýnir slíkt tæki en fleiri
útfærslur eru til.
Nokkrum sinnum var frost við jörðu það
mikið að pækillinn virkaði ekki nógu vel.
Því er eðlilegt að horfa til þess að sýna
sveigjanleika í því hvaða hálkuvarnarefni
er notað á sama hátt og gera þarf ráð fyrir
að stundum þurfi að ryðja með tönn. Sá
aðili sem rætt var við í Danmöku sagði að
gróft salt og pækill væru notuð jöfnum
höndum. Það má hugsa sér að í
einhverjum tilfellum eigi sandur best við,
jafnvel saltblandaður.

Mynd 5 Dæmi um tæki með kúst og tönn Einnig eru til
tæki þar sem tönnin er fremst en kústurinn milli traktors
og pækilkassa þannig að hægt sé að skafa og sópa í sömu
ferð (http://www.swedmog.se/combiplogborste/)

Athyglisvert er í svörum við fyrirpurnum frá Svíþjóð, að talið er sjálfsagt að halda áfram að þróa þessa
aðferð þó svo að menn telji hana dýrari. Þetta er á grundvelli betri þjónustu og að þess að óæskilegt
sé að dreifa sandi með tilheyrandi hættu, svifryksmengun og álags á frárennsliskerfið.
Sammerkt er með öllum þeim sem rætt var við að menn eru ánægðir með aðferðina en leggja áherslu
á að bregðast fljótt við og frekar oftar en sjaldnar.
Til þess að ná að innleiða þessa aðferð þarf að gera ráð fyrir tíma sem fer í að þróa verklag. Þær erlendu
heimildir sem voru skoðaðar benda á þetta sem og að aukinn kostnaður felist í því að það þurfi að fara
oftar út. Æskilegt væri að eitthvert eða einhver sveitarfélög tækju af skarið og héldu tilrauninni áfram.
Annað hvort með því að kaupa tæki eða fá það lánað til landsins. Velta má fyrir sér hvort hægt sé að
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ná fram betri gæðum (og jafnvel hagstæðari þjónustu) með breyttum kröfum í útboðslýsingu þar sem
meiri áhersla er lögð á útkomuna en aðferðina (funktions upphandling/procurement of function).
Niðurstöður verkefnisins eru kannski ekki eins afgerandi og vænst var. Lagt var af stað með þær
væntingar að komast að því í eitt skipti fyrir öll hvort það að sópa og salta stíga, sem virðist vera í
vaxandi mæli gert erlendis, væri raunhæf aðferð á Íslandi. Eflaust voru væntingarnar ekki raunhæfar,
þegar til kom var tækjabúnaður ekki nógu góður og eins þarf lengri tíma til að þróa rétt verklag (sjá
umsögn Hreinsitækni). Engu að síður benda niðurstöður tilraunarinnar sterklega til þess að aðferðin
sem slík gefi góða raun og ástæða er til að halda áfram að gera tilraun með þetta verklag á Íslandi.
Næstu skref gætu verið að:




Kaupa eða leigja tæki sem er til þess gert að ryðja snjó, sópa og pækla.
Þróa og gera áframhaldandi tilraunir með verklag við snjóhreinsun.
Skoða kröfur til snjóhreinsunar á stígum í útboðslýsingum og eftirfylgni með þeim.
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Viðauki 1 -Tilraunakaflar snjósópunar
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Fossvogur

~2800 m
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Kópavogur, hluti 1
Frá Breiðholtsbraut að hringtorgi við Breiðahvarf.

~750 m
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Kópavogur, hluti 2
Frá 90°beygju á Arnarnesvegi að stíg að Hveralind.

~1300 m
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Viðauki 2 –Samanburður
Stígar sem ekki voru sópaðir eða saltaðir
á þeim tíma sem myndirnar voru teknar.
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Kópavogur þriðjudagur 12. janúar 2016

Fossvogur, mánudagur 18. janúar 2016

Suðurlandsbraut, mánudagur 18. janúar 2016

Kópvogur , fimmtudagur 14. janúar 2016

Stígurinn framundan var ekki hluti
tilraunarinnar en næst má skilin þar sem byrjað
var að sópa og salta

Stígurinn sem liggur til hægri var hluti tilraunar
en ekki sá sem liggur til vinstri.
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