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Hur skall halkbekämpning bedrivas i framtiden?

Forskningsledare Kent Gustafson

Väg och Trafikinstitutet (VTI), Linköping

INLEDNING

Halkbekämpning sker i dag på kemisk eller mekanisk väg. Den kemiska

halkbekämpningen, saltningen sker på det högtrafikerade vägnätet och

mekanisk i allmänhet på det lågtrafikerade. Användningen av salt,

NaCl, antingen för rensaltning eller för inblandning i sand är ett för

väghållaren effektivt och ekonomiskt medel för vinterväghållningen.

Saltets positiva sidor i form av ökad trafiksäkerhet och framkomlighet,

vilka ibland ifrågasättes, måste dock ställas mot de negativa effekter

som följer av saltanvändningen. Saltets negativa sidor har inneburit att

stora ansträngningar har gjorts och görs i Sverige och utomlands för att

dels kvantifiera saltets positiva och negativa effekter och dels försöka

finna alternativa bekämpningsmetoder utan NaCl-användning. Jag skall

här redovisa utvecklingen inom detta område och därmed förhoppnings

vis ge svar på hur halkbekämpningen kommer att ske i framtiden.

I Östergötland genomfördes åren 1980 1983 ett försök för att se vilka

konsekvenserna blev då saltning inte längre utfördes på fyra tidigare

saltade vägar. Ett stort antal delstudier av olika effekter företogs.

Resultaten har redovisats i flera Meddelanden från VTI och i en

sammanfattande slutrapport.

I slutrapporten har ett räkneexempel gjorts som grundar sig på de

resultat som framkom vid försöket "osaltad väg". Med hjälp av den

värdering som vägverket använder i sina trafikekonomiska beräkningar

har de olika effekterna åsatts ekonomiskt värde. Beräkningen är utförd

som om ett stort område (hela Sverige) vore osaltat, men är baserat på

de ingående fyra provvägarna.

Räkneexemplet, se fig 1, visar att de största posterna är olycksökning

och korrosionsminskning och dessa är storleksmässigt lika. Övriga



effekter som t ex restid, vinterväghållning och broreparationer befanns

vara av underordnad betydelse. Resultatet innebär att med tanke på

fordonskorrosionen bör saltningen minskas, men med tanke på olycksök

ningen som följde bör det noga övervägas på vilket sätt detta kan ske.

Kostnadsförändring (kkr/vinter)
 

Olyckor +4065

Korrosion -575O

Restid lastbil +l+6 Xl

Restid personbil +107
Stopp +51

Bränsleförbrukning O §+102

Vinterväghållning +58 W

Tvättning -28 ;

Dikning +22 ;> -102
Broreparation - 109 *

Beläggningsslitage -45

,; x

_F_ig_1 Försök med osaltade vägar. Räkneexempel som visar

kostnadsförändring på provvägarna vid övergång från väg

hållning med salt till väghållning utan salt. (Från VTI

Rapport 282).

En minskning av saltförbrukningen kan ske genom följande metoder

eller åtgärder:

1) Saltning m ed befuktningsspridare.

2) Utbildning av personal och kalibrering av spridare

3) Förhöjd beredskapsnivå

4) Vägväderinformationssystem för hjälp till i första hand väghållaren.

Vägmeteorologer.

5) Mekanisk halkbekämpning utan salt

6) Alternativa halkbekämpningsmedel utan saltets negativa effekter

7) Minskat saltvägnät och övergång till mekanisk halkbekämpning utan

salt

8) Reducerat antal halkbekämpningstillfällen.



Av dessa åtgärder innebär endast de två senare en försämrad vinterväg

standard. De första sex åtgärderna bör i allmänhet inte leda till sämre

väglagsstandard utan kan tvärtom i vissa fall medföra en snabbare

insatt och effektivare halkbekämpningsåtgärd. I det följande beskrivs

utförligare utvecklingen inom områdena fuktsaltspridning, mekanisk

halkbekämpning utan salt och till NaCl alternativa halkbekämpnings

medel.



BEFUKTAT SALT

En metod som provats utomlands i t ex USA och Västtyskland och som

vi nu provat i Sverige under ca fem år är att befukta saltet före

spridning. Metoden möjliggör en förbättring av saltets effekt och kan

minska saltförbrukningen. Genom att befukta saltet kan detta fås att

fästa bättre på ytan och spillet utanför vägen blir mindre. För att saltet

skall börja verka, smälta snö och is, krävs också att det är i lösning. Vid

spridning av torrt salt föreligger en viss tid innan saltet börjar verka

och denna tid kan alltså minskas om man redan före Spridningen tillför

den fukt som krävs.

5xtt befuktat salt (fuktsalt) fäster bättre till vägytan och att spridnings

bilden blir mer homogen med mindre spill har visats i flera undersök

ningar. Fig 2 visar resultatet från ett amerikanskt prov utfört på torr

vägbana. Diagrammet visar att en relativt stor del av det torra saltet

(ca 30 %) redan vid spridningen hamnade utanför vägen medan motsva

rande för befuktat salt endast var # %. En annan undersökning utförd i

Schweiz gav liknande resultat. Man fann därvid att av utspridd mängd

salt på en torr vägbana återstod följande mängder efter trafikens

inverkan:

Vid torrt salt: Efter 5 fordon ca 30 %

Efter 100 fordon ca l5 %

Vid fuktsalt: Efter 5 fordon ca 93 %

Efter 100 fordon ca 80 %

Resultaten visar att det vid spridning av torrt salt är större risk att

saltet hamnar utanför vägen eller blåser bort på grund av trafiken innan

det hunnit börja verka än vad som är fallet vid befuktat salt.

Fuktsaltmetoden har provats i ett flertal länder och är en relativt väl

utvecklad teknik. Befuktningen kan i huvudsak ske på två olika sätt.

Antingen kan vätskan sprutas över saltet vid lastningen eller kan

befuktningen ske vid spridningen. Det förra sättet används framförallt i

USA, även om det är i begränsad omfattning, medan det senare sättet



är vanligt i t ex Västtyskland och Sverige. Med de spridare för fuktsalt

som provats i Sverige sker befuktningen på eller i vissa fall vid

frammatning till spridartallriken. På fuktsaltspridaren finns en lösnings-

behållare som är något varierande i storlek beroende på bl a spridar-

fabrikat, men vanligt är ca 2 m3 volym. Mängden är avpassad för att

räcka till den torra saltmängden.
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För att befukta det torra saltet har olika lösningar provats, t ex NaCl ,

CaC12-, MgClZ-lösning, glykolblandning eller vatten. Vatten är

olämpligt bl a på grund av frysproblem. Glykolblandning används enbart

på flygplatser för beruktning av urea, och är dyrt samt har negativa

effekter. I vägsammanhang har i Sverige provats NaCl resp

CaClZ lösning. I dag används enbart NaCl-lösning då CaClZ har mycket

stark skadlig inverkan på betong. I Västtyskland används även

MgClZ lösning för befuktning men detta har inte provats i Sverige. Det

är heller inte särskilt troligt att så kommer att ske då MgClZ bl a är

dyrare än NaCl, är hygroskopiskt, är korrosivt, men kanske främst

därför att det är skadligare mot betong än NaCl.

Vägverket har provat fuktsaltmetoden inom några arbetsområden under

vintrarna 1980/81 1983/84. Vid försöken användes spridare där tillsat-

sen av lösning var 30 vikt %. Samtidigt som lösningen tillsattes reduce

rades den torra saltmängden med likaså 30 %. Det innebar en automa-

tisk reduktion i totalt utspridd saltmängd i enlighet med fig 3, eftersom

en del av den tillsatta mängden var vatten. Vid befuktning med

NaCl lösning var den verkliga reduktionen salt 22,8 %. Det är dock

möjligt att på de provade och andra spridarfabrikat variera den tillsatta

mängden och även reduktionen.
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Figur3 Reducering av saltmängd vid befuktningssaltning med

provad utrustning

VTI följde under flera vintrar metodens effektivitet i några arbetsområ

den genom att i första hand mäta friktionens och salthaltens (på vägen)

förändring efter saltning. Ett exempel på friktionens förändring efter

saltning med torrt resp befuktat salt visas i fig 14. Fuktsaltmetoden har

här haft en klart bättre effekt än det torra saltet. Väglaget var vid

tillfället packad snö med lätt lössnö ovanpå. Temperaturen var några

minusgrader. Friktionsförbättringen var snabbare på de sträckor där

befuktning skett än på sträckor med torrt salt. Friktionsförbättringen



var bättre för fuktsaltet trots att mängden salt var reducerad med ca

17 %.

  

 
   

  

  
 

Mulet, snöfall, hårdsnö, torr lbssnb 054.5

Yttemp. -L..6'c 8401 20
Lufttemp. 3.1'C (fallande)

NaCl: 30,0 g/mNinsfdlld)

23,0 ., (torrt)
17,5 .. (befuktat)

Friktion WT ' 2Torrt {f .,__ _..|,.,,_____7_8

M Befuktat ( WWW 2:2

1,0 ~~

0,8 +

0,6 - ' ' _ /

0,4 » _. '
.. g" I/Ä/

.,.f'f .
0,2 , , [&an

1 2 3 A S 6 TlD

Af [Bef.-Torrt] ["'"]
+O,2 --

+0'1 .,

0 ;
TlD

-0.1 ~ Him]

_02 ..L 
Figur 5+ Friktionen före och efter saltning



Undersökningarna i sa'nband med spridning av befuktat salt visade

sammanfattningsvis att:

effekten (friktionsförbättringen) var i många fall relativt lika för

torrt resp befuktat salt, men i flera fall innebar dock befuktningen en

snabbare och bättre effekt

den bättre effekten frä'nst förekom vid väglag typ rimfrost, is och

åtpackad snö

det kunde inte subjektivt bedömas att det förelåg någon skillnad i

effekt mellan befuktning med NaCl resp CaClZ lösning

det befuktade saltet fastnade bättre på vägen och spridningsbilden

blev mer homogen.

Förutom de direkta slutsatserna från mätningarna kunde även en del

praktiska erfarenheter insamlas från de arbetsområden där metoden

provats. I flera fall har erfarenheterna varit mer positiva till metoden

än vad mätningarna kunnat visa. Positiva synpunkter som framförts är

bla

mindre saltmängd, mindre giva per saltningstillfälle

- snabbare och längre verkan

positivt vid preventiv saltning

kan användas vid något lägre temperatur

I några områden har metoderna (torrt och befuktat) bedömts som

likvärdiga. Även här har dock en reduktion av utspridd saltmängd skett,

vilket innebär en positiv effekt.

De främsta och kanske enda negativa erfarenheter som framkommit

angående befuktning med NaCl-lösning är problem med spridarutrust-

ning. Metoden innebär mer komplicerad utrustning och flera enheter

som skall fungera. Saltlösning skall blandas i rätt proportioner och

lastas till spridarens tank.
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Alternativa kemiska föreningar
 

De negativa effekter som följer av saltningen har medfört att stora

ansträngningar gjorts för att finna alternativa kemiska föreningar som

inte är korrosiva eller miljömässigt negativa men som ur kostnads- och

effektivitetssynpunkt är lämpliga i vinterväghållning. Sammanställ-

ningar av utförda undersökningar finns i ett flertal rapporter från

väghållare och forskningsinstitut. Listan på ämnen som har provats

under årens lopp kan göras lång och här beskrives endast några få som

är av större intresse.

Kalciumklorid, CaClz, har tidigare haft en viss användning men är i dag

i Sverige helt borta ur bilden när det gäller vintersaltning. Sommartid

sprids dock fortfarande CaClZ för dammbindning av grusvägar då det är

hygroskopiskt, d v 5 kan ta åt sig fukt. CaClZ kan användas för

smältning vid lägre temperaturer än NaCl, men nackdelarna är dock

stora. Hygroskopisiteten gör att vägbanan efter spridning kan förbli våt

längre. Korrosiviteten mot bilplåt är lika stor eller t o m större än för

NaCl. Miljömässigt är likaså CaClZ negativt och det är också dyrare än

NaCl. _Den kanske främsta orsaken till att det inte används för

halkbekämpning är dock att det är mycket aggressivt mot betong,

kemiskt sett.

Magnesiumklorid, MgClZ, har provats i mycket liten omfattning i

Sverige och då främst för dammbindning. I vintersammanhang har det

inte fått någon användning då nackdelarna är desamma som för CaClZ.

Det är dock inte lika verksamt och MgClZ innehåller dessutom mer än

50 % kristallvatten vilket inverkar negativt på transportkostnaden.

MgClZ har därför endast fått en viss användning i tillverkningsländerna

på kontinenten.

Urea är handelsnamnet på karbamid, CO(NH2)2, en kemisk förening som

bl a används som gödningsämne inom jordbruket. Urea har fått stor

användning för halkbekämpning på flygplatser då det är mindre

korrosivt än kloridsalter, främst mot flygplanens aluminiumplåt. Urea

har även provats i vägsammanhang dock endast på kortare sträckor.

Svenska försök utfördes av dåvarande Väginstitutet. På vägar används
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urea utomlands på några få begränsade sträckor, t ex i England och

USA.

Urea är mindre effektivt än salt. Den teoretiskt lägsta temperaturen är

T=-11,70C (jfr -Zl,lOC för NaCl), se fig 5, för att smälta snö och is. I

praktiken på vägar är dock urea verksamt endast ned till ca -3 - _lLOC.

Vid de svenska försök där detta framkom var även resultatet att

ureaförbrukningen var dubbelt så stor som för natriumklorid och att

friktionen i regel var lägre på de ureabehandlade sträckorna.

Andra ämnen som provats för halkbekämpning är tex kalksalpeter,

formamide, alkoholer och glykoler. De har i de flesta fall visat sig

olämpliga för användning i vägsammahang. Ytterligare andra medel

säljs under handels- eller produktnamn men innehåller föreningar med

negativa effekter. Bakom produktnamn döljer sig i många fall innehåll

av CaClZ. Ett annat exempel på ett kloridhaltigt halkbekämpningsmedel

på den svenska marknaden är s k saltslagg eller EA salt. EA saltets för

smältning verksamma föreningar är främst NaCl och KCl, men det

innehåller dessutom en stor del (ca 30-40 %) olösliga partiklar, i huvud

sak Aluminiumoxid, som inte bidrar till fryspunktnedsättning. För att

erhålla samma smälteffekt som med "ren" NaCl krävs därför spridning

av större mängd. EA-saltet har också på grund av dess sammansättning

samma eller kanske ändå större negativa effekter på miljö, korrosion,

betong etc än NaCl.

Den mest aktuella och genomgripande studien för att finna kemiska

föreningar som är tänkbara alternativ till NaCl genomfördes i USA åren

1976-79. Vid utvärderingen användes kriterier som fryspunktnedsätt

ning, korrosion, giftighet, kostnad, miljöaspekter etc för urvalet.

Studien identifierade KalciumMagnesiumAcetat, vanligen skrivet CMA,

som ett lovande alternativ som vägsalt.
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Det fanns dock en del frågetecken i sammanhanget, främst beroende på

att CMA inte var kommersiellt tillgängligt och därför i det närmaste

outprovat. Efter ett par år av mindre FoU aktivitet pågår emellertid

sedan några år intensiva undersökningar i både fält och laboratorier i

USA för att besvara frågan om CMAs lämplighet för halkbekämpning.

Forskningen i USA som till största delen utförs inom ett samarbets

program mellan olika stater kan sägas vara uppdelat inom tre huvudom-

råden.

l) Produktion

2) Egenskaper

3) Miljö

l) Produktion:

Processer för att tillverka CMA till en rimlig kostnad har undersökts

vid tex Stanford, Californien. Ett större fältförsök med 200 ton

utfördes vintern 1982/83. Med de erfarenheter som bla följde av

fältförsöket pågår ytterligare metodutveckling. Ett nytt fältförsök

planeras till nästa vinter 1986/87.

2) Egenskaper

Ett flertal undersökningar om CMA's egenskaper har genomförts eller

pågår. Vissa resultat har framkommit från studier av t ex smältegen-

skaper, korrosion och betongpåverkan. Mera ingående studier avseende

korrosion mot metaller och effekter på icke metalliska material,

däribland asfalt och betong, pågår. Ett fullskaleförsök i fält för att

studera CMA's egenskaper på vägen planeras.

3) Miljö

En litteratur- och laboratorieundersökning har genomförts och resulta

tet indikerade att CMA var betydligt skonsammare miljömässigt än

NaCl. Ett större fältförsök med undersökningar om jord , vatten och

vegetationspåverkan pågår.
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I Sverige och vid VTI har vi sedan några år provat CMA. Material har

tillverkats och provats i laboratorieskala. Senaste året har också ett

holländskt företag bedrivit en viss försökstillverkning och material har

där kunnat erhållas. Delstudier omkring CMA pågår också på några

andra forskningsinstitutioner i Sverige och beskrives i det följande.

CMA kan framställas på något olika sätt men utgångsmaterialen är

dolomitkalk (innehåller Kalcium (Ca) och Magnesium (Mg)) och ättiks-

syra. För spridning på vägar och för att kunna utnyttja befintliga

saltspridare kommer CMA med stor sannolikhet att tillverkas i korn

eller flingform, eller i annan form som inte skiljer sig avsevärt från

vägsalt.

De undersökningar som hittills utförts i Sverige är följande:

I) Smältegenskaper i lab. (VTI)

2) Korrosion mot bilplåt och aluminim (VTI)

3) Betongpåverkan (VTI, Stockholms Gatukontor och Lunds Tekniska

Högskola)

#) Fältförsök (Vägverket)

l) Smältegenskaper
 

Fryspunktnedsättningen för CMA varierar beroende på bl a Ca/Mg kvo-

ten mellan ca -lOOC och ca -28°C, jfr NaCl -21,lOC. Lägst är

fryspunkten för en Ca/Mg-kvot på ca 3/7 2/8 (i mol räknat). Smältef

fekten är dock inte lika varierande beroende på Ca/Mg-kvoten, utan

variationer beror mer av kornens utseende och storlek samt densitet. I

fig 6 visas resultatet av ett smältförsök vid 20C där några olika

halkbekämpningsmedel jämföres. Det CMA som här provats är till-

verkat i pelletsform, ca 2-3 mm stora. Smälteffekten för CMA är i

detta fall, och även mera generellt, något sämre än med NaCl. I

förhållande till urea är dock effekten något bättre.
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2) Korrosion

Korrosionsförsök med bilplåt visade att CMA är betydligt skonsammare

för rostangrepp än t ex NaCl och CaClZ. Se fig 7 som visar viktförlus-

ten på stålplåtar som förvarats lOO dygn i rumstemperatur och hög

luftfuktighet. På plåtarna har legat en blandning av resp halkbekämp

ningsmedel och "tillverkad smuts" enligt en svensk standard. Resultatet

visar att NaCl och CaC12 medför stora rostangrepp och att urea är

skonsammare än dessa. CMA har orsakat mycket lite rostbildning och

t o m givit mindre angrepp än för vatten. Även mot aluminium var CMA

skonsammare, dock var skillnaderna jämfört med andra medel mindre.

3) Betongpåverkan

Frost/tö-växlingsförsök har utförts av Stockholms Gatukontor,

Materialprovningen. I fig 8 visas det sammanfattande resultatet för

CMA jämfört med tidigare undersökta medel och resultat från littera

turen. Kurvorna anger avskalad mängd betong efter 56

frost/tö växlingar. Som ses är avskalningen för CMA liten vid låga

koncentrationer, men ökar med ökande koncentration. Sammantaget

tyder dock undersökningarna, samt prov vid VTI och i bl a USA att

betongskadorna från frost/tö växlingar skulle vara mindre än för NaCl.

Betongkonstruktioner kan emellertid också påverkas kemiskt av smält

medel. Vid Lunds Tekniska högskola pågår f n undersökningar med syfte

att utröna hur CMA och Kalciumacetat, CA, påverkar betong kemiskt.

Betongprovkroppar har förvarats i vatten och i starkt koncentrerade

(mättade) lösningar av NaCl, CMA och CA. Temperaturen har varit

+50C resp +200C. I en lägesrapport efter ca % års lagring redovisas

följande resultat. I CMA förlorar provkropparna i vikt genom att

cementpastan i ytan löses upp och ballasten lossnar. Angreppet går

snabbare vid den högre temperaturen. I CA sker däremot svällning av

provkropparna. I NaCl har efter 6 månader endast i några fall mycket

små angrepp kunnat ses. Undersökningarna visar att det kemiska

angreppet på betong är större av både CMA och CA än för NaCl. Dock

är skadornas art olika för CMA (lösande) och CA (svällande).
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Vilka praktiska konsekvenser de olika undersökningsresultaten från

frost/tö-växlings resp kemiska försök har på betongkonstruktioner kan

ännu inte beskrivas. Fortsatta studier i laboratorium och i fält skall

förhoppningsvis klarlägga vilka koncentrationer, temperaturer, inträng-

ningsdjup etc som förekommer i praktiken och vilka eventuella skade-

risker som följer med användning av CMA.

#) Fältförsök

Ett mindre fältförsök genomfördes vintern 1984/85 vid Vägverkets

arbetsområden i Hässleholm och Mantorp. Syftet med detta inledande

försök var att vinna kunskap om bl a lagring, hantering och Spridning.

Den enda CMA kvalitet som fanns att tillgå vid tillfället och som

provades, var finkornig och hade låg densitet. Materialet orsakade

därför en del hanterings och spridningsproblem. Proven visade dock att

CMA var ett möjligt halkbekämpningsmedel men att fortsatta

CMA försök måste föregås av förändring i främst densitet, kornstorlek

och lukt. Ett större fältförsök med ett förändrat CMA planeras till

vintern 1986/87. I detta fall kommer mer intresse att knytas till

halkbekämpningseffekten och effekten på t ex betong.

Den hittillsvarande största nackdelen med CMA, innan farhågorna med

kemisk betongpåverkan uppkom, har varit prisbilden. Amerikanska

beräkningar pekar på att i storskalig produktion kommer priset förmod-

ligen att vara ca LOD-3,50 kr/kg beroende främst på dyra råvaror

(speciellt ättikssyra). Detta kan jämföras med några övriga medel i

fig 9. Priset är som ses betydligt högre än för t ex NaCl.

Mekanisk halkbekämpning och prov med alternativa friktionsmedel
 

Mekanisk halkbekämpning innebär spridning av friktionshöjande medel, i

de flesta fall sand. Hit bör även mekanisk isrivning räknas. Sändningen

utföres för att få en snabb förbättring av friktionen. Sandningen utföres

främst på det lågtrafikerade vägnätet med ÅDT (800 fordon, men sker

även på B-saltvägar (ÅDT 800-1500) vid de tider då saltning inte sker.
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Även på A-saltvägnätet med ÅDT >1500 fordon kan under vissa

speciella omständigheter, t ex då temperaturen är för låg för saltets

verkan, sandning ske. Väglängden för det mekaniskt bekämpade väg-

nätet (ÅDT (1500) är ca 83 % av den totala längden, men på detta

vägnät utföres dock endast ca 28 % av det totala trafikarbetet.

Det friktionstillskott som erhålles med sandning är relativt måttligt.

Vid en VTI-undersökning på sandade vägar varierade vägytans friktions

förändring vid sandning från en sänkning med 0,03 till en höjning med

0,18. I genomsnitt höjdes friktionen med 0,09. Vid försöken var

friktionsnivån ca 0,30. Förutom det måttliga friktionstillskottet är

också varaktigheten hos förbättringen kort. Vid samma studie konstate

rades att friktionen efter sandningen successivt sjönk och efter ca 300

fordonspassager var tillskottet borta.

Sammansättningen av sandningsmaterialet rekommenderas i kornstorlek

att vara mestadels mellan 0,25-4 mm och med max.storlek 8 mm. Till

sanden blandas ca 50 kg NaCl per m3 för att sandmaterialet dels inte

skall frysa ihop vid lagring och dels för att sanden bättre skall fästa vid

ytan, frysa fast.

Användningen och prov med alternativa friktionshöjande medel har de

senaste åren ökat. Skälen är bl a att försöka minska saltanvändningen

(inblandning) och att tillgången på naturgrus och -sand minskat. Utom

lands har i några fall slagg provats men i relativt liten omfattning.

Tillgången på slaggprodukter är relativt liten i Sverige och använd

ningen kan därför inte förväntas komma att bli av någon betydelse.

Därtill kommer även de tveksamheter som kan föreligga angående

slaggprodukter och miljö.

Krossat material har de senaste åren börjat användas mer och mer av

olika väghållare. Beroende på bla leverantör kan kornfraktion variera

men vanligt är t ex 4 8 mm eller 4 6 mm. Flera kommuner har övergått

helt eller delvis till Spridning av krossat material, speciellt i stadskär

norna och på GCM vägar (Gång , Cykel- och Mopedvägar). Skälet är

bl a att ett material som saknar finhalt i allmänhet inte kräver

saltinblandning. Avsaknaden av salt och finmaterial medför bl a att
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nedsmutsningen blir mindre.

Vid försöken med osaltad väg i Östergötland provades att sanda med

4-8 mm resp 4-6mm-materia1. Salt blandades inte in. Klagomål på

stenskott förekom vid användning av 4 8 mm. Effekten av sandningen

var bla att trafikstoppen oftast hävdes. Friktionsförbättringen var

liksom med sandningssand måttlig och likaså var långtidseffekten

begränsad.

Ett alternativt friktionshöjande material provades i mindre skala

vintern 1984/85 av vägverket. Materialet, Absol, är en kalkprodukt som

huvudsakligen består av kvarts (5102) och kalk (CaO) i form av

monokalciumsilikathydrat (CaO'SiOZ-HZO), och som är porös och kornig.

Provad kornfraktion är 0 1 mm och det är med andra ord betydligt

mera finkornigt än sandningssand.

De begränsade proven vintern 84/85 utfördes på sträckor med låg trafik

(ÅDT <250 fordon). Friktionsförändringen vid spridning av saltinblandad

sand jämfördes med förändringen vid spridning av Absol. "Normal"

sandmängd 600 kg/km jämfördes mot Absolmängder 120, 240 resp

480 kg/km. Resultatet från proven visade att Absol i allmänhet gav

något bättre friktion, speciellt gällde detta de större spridningsmäng-

derna. Likaså var långtidseffekten i allmänhet något bättre vilket också

speciellt gällde de större mängderna. Det bör påpekas att resultatet

bygger på ett fåtal mätningar vilket gör slutsatserna osäkra.

Denna vinter 1985/86 har vägverkets provningar utökats till att omfatta

totalt ca 40 arbetsområden inom 13 vägförvaltningar. Största sats-

ningen sker i VfBD och VfG där speciell uppföljning av metoden sker.

Vinterns prov har också utökats till att gälla vägar med ÅDT <800

fordon, d v 5 det vägnät som valigtvis halkbekämpas med sand.
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SAMMANFATTNING

Ökad trafikvolym, högre hastigheter, industrins lager på väg och

framkomlighet för åkerinäringen är några faktorer som medfört att

kraven på väghållaren ökat. Krav som innebär att en god

vintervägstandard med i möjligaste mån en bar vägbana, främst på det

högtrafikerade vägnätet, eftersträvas. För att upprätthålla en god

vinterstandard är saltningen en mycket effektiv och för väghållaren

ekonomisk metod. Beroendet av salt har ökat från en blygsam nivå på

mitten av 60-talet till idag förbrukning av totalt (vägverket och

kommuner) ca 300 000 ton per vinter.

All forskning och utveckling som genomförts under årens lopp för att

finna alternativa halkbekämpningsmedel till NaCl med mindre skadliga

effekter på fordon, broar, miljö etc har trots stora resursinsatser inte

funnit något ersättningsmedel som är lika effektivt och ekonomiskt. Det

senast provade alternativet, CMA, kan inte ändra på detta påstående.

CMA kommer vid en eventuell framtida tillverkning att vara dyrt i

förhållande till NaCl. Att CMA skulle kunna bli en generell ersättning

till salt är därför svårt att se. Dock är det inte helt uteslutet att det

skulle få mer än en marginell användning om man beslutar sig för att

drastiskt skära ned saltförbrukningen. En annan möjlighet för något

större användning är också de positiva effekterna på korrosions- och

miljösidan, som skulle kunna motivera ett högre pris samhällsekonomiskt

sett. Förutsättningen är dock att den negativa inverkan på betong inte

är allvarligare än för NaCl eller att betongproblemet kan bemästras på

något sätt.

På det högtrafikerade vägnätet tyder allt i dag på att saltningen även i

framtiden kommer att vara den förhärskande halkbekämpningsmetoden.

Dock kommer sannolikt saltningen till följd av de negativa aspekterna

att ske mer selektivt, minskat saltvägnät och antal saltningstillfällen.

Ett faktum som talar för saltets forsatta användning är de resultat som

framkommit vid försök med osaltad väg i t ex Sverige och Finland. Ett

liknande faktum upplevs för närvarande i Hamburg där man sedan något

år beslutat att inte använda salt i vinterväghållningen, främst på grund

av miljöskäl. Vid flera tillfällen under december och januari denna
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vinter har vägmyndigheterna trots allt varit tvingade att sätta in salt då

förhållandena varit näst intill kaotiska. Rubriker som "Blixthalka: Kaos

på Elbebron, olyckor, dödade äntligen salt!" och "Hela Hamburg

glashalt - Senaten satte in salt" i dagstidningarna talar sitt tydliga

språk.

Även om saltet blir kvar på det mest högtrafikerade vägnätet kommer

saltets användning att reduceras. Saltningen kommer att ske mer

selektivt bl a med hjälp av det vägväderinformationssystem som är

under uppbyggnad. Kriterierna för urvalet av saltvägar kommer

sannolikt också att skärpas. Speciellt inom kommunerna där en viss

övergång till mer mekanisk bekämpning utan salt kan förväntas ske. På

de vägar där trots allt saltning sker sprids saltet mer effektivt och med

optimala givor bl a med användning av fuktsaltmetoden.

På det lågtrafikerade vägnätet och inom kommuner kan en ökad

användning av friktionsmaterial utan saltinblandning förväntas. I hur hög

utsträckning krossat material utan finkornshalt t ex 4-6 eller 4-8 mm

kommer att användas är dock delvis beroende på tillgång och priser.

Andra friktionshöjande medel som f n provas, t ex Absol eller liknande

kalkprodukter, kan om försöken slår väl ut finna en ökad användning.

Dock inte som ersättning för salt utan enbart som ersättning för

sandningssand.










