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FÖRORD

En betydande del av väghållningskostnaderna faller på rådande vinterför-

hållande, i såväl Norge som Sverige. Genom åren har det därför lagts ned

stort arbete på att utveckla och förbättra underhållsteknik, metoder och

utrustning för vinterväghållning. Kunskapen inom detta område ligger

också på en hög nivå i de båda länderna.

Under senare år har FoU-verksamheten koncentrerats alltmer på frågan

om vilken nivå vinterväghållningen skall ha, sett utifrån ett samhällseko-

nomiskt perspektiv.

Dessa studier har nu börjat ge resultat som presenterats vid ett gemen-

samt norskt-svenskt seminarium i Oslo 1987-03-09. Denna rapport tar upp

de olika inlägg som därvid gjordes om bl a definition av olika inlägg som

därvid gjordes om bla definition av olika standardnivåer, sambandet

mellan val av standardnivå och trafikantkostnader, och moderna system

för trafikantinformation.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar were as follows: Winter maintenance.

State of the art and presentation of problems (Gjoes,T); Instruction for

observation of road surface condition (Oeberg,G, Moeller,S); Influence on

road users of different levels of winter maintenance (Oeberg,G); Chemical

anti skidding treatment. Friction properties of surfacings (Johansen,J,

Gustafson,K).
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VINTERVEDLIKEHOLD - STATUS 0G AKTUELLE
PROBLEMSTILLINGER

Tore Gjøs
Sivilingeniør
Vegdirektoratet

l. INNLEDNING

Jeg vil starte dette innlegget med å beskrive et scenario -
slik jeg ser det - for vintervedlikeholdet i Norge idag.
Det kan ikke unngås at dette i første rekke blir veg-
myndighetenes syn - skjønt la meg med en gang understreke
at det jeg sier idag er min personlige vurdering og ikke
nødvendigvis uttrykk for Vegdirektoratets syn.

De momentene som inngår i et slikt scenario er:

- Ressursbruken

- Service overfor trafikantene, vedlikeholdsstandard

- Winter maintenance management

Jeg vil også trekke fram en problemstilling som er
spesielt aktuell i Norge, nemlig den uheldige kombinasjonen
av saltbruk og piggdekk på de høytrafikkerte veiene.

2. RESSURSBRUK

La oss starte med å konstatere at vintervedlikehold i
hovedsak er en service overfor trafikantene - og det er
vel ikke noe annet felt hvor vegmyndighetene er så utsatt
for kritikk fra publikum. En kritikk som både kan vare
berettiget og uberettiget, avhengig av den enkeltes
utgangspunkt og vegholderens disponering av ressursene.
Til syvende og sist er det dette det dreier seg om, dvs. å
utnytte tilgjengelige ressurser på en for samfunnet best
mulig måte.

Ser vi på det totale forbruk til vintervedlikehold de
siste årene, figur 1, finner vi at det brukes 600-700
millioner pr. år, hvorav knapt 60% går til riksvegene (ca.
25 000 km) og resten til fylkesvegene (ca. 30 000 km).
Figur 2 angir kostnadene pr. kilometer for perioden 1979-
86, angitt i 1986-priser. Vi ser at i gjennomsnitt har
forbruket Värt ca. 14 000 kr.pr. km for riksvegene Og 8000
kr. pr. km for fylkesvegene.
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Figur 1. Totale vintervedlikeholdskostnader,
riks- og fylkesvegnettet, 1986-priser.

Det er Värt å merke seg at det er liten variasjon i
kostnadene fra ett år til et annet. Dette kan bety at
forbruket er mindre avhengig av vinterens strenghet enn
det man intuitivt vil anta. Ser vi på brøytevolumet pr. år
over 7-års perioden, finner vi at totalt antall brøytekm
pr. år har vart nesten konstant bortsett fra vinteren
80/81 hvor volumet var ca. 25% høyere enn gjennomsnittet.
Ellers viser figuren et hyggelig samsvar mellom riks- og
fylkesveger.

Som dette avsnittet har angitt, er betydelige ressurser
stilt til disposisjon for vintervedlikeholdet av veinet-
tet. Hvorvidt ressursene brukes effektivt og om det er en
Optimal utnyttelse, er et åpent spørsmål.

3. SERVICE OVERFOR TRAFIKANTENE, VEDLIKEHOLDSSTANDARD

Målet med virtervedlikeholdet er å tilby trafikantene god
sikkerhet og fremkommelighet. Innsatsen styres, i hvert-
fall i teorien, av et sett standarder som beskriver en

tilstand hvor vedlikeholdstiltaket skal igangsettes.
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riks- og fylkesveiene, 1986-priser

    

  

Hill..

bn)ny En.

:8 F__W___J___-Qüüwár___1___

.__,A [_"'* Iijgsva'ar

-5

 

1 k

1974 '50 'Bl '6.7. -9'5

L L I

-84 -85 -96

Figur 3. Brøytevolum Vinterene 1979-85

VTI MEDDELANDE 5 3 4



4
For å kontrollere i hvilken grad disse standardene er
oppfylt i praksis, gjennomførte Vegdirektoratet en omfat-
tende registrering på 19 utvalgte veistrekninger (totalt
ca. 750 km) vinteren 1985/86. Det var i første rekke de 4
viktigste prosessene

snøbrøyting
snø- og ishøvling
sanding
salting

som ble registrert.

I tillegg ble føreforholdene registrert 2 ganger pr. dag
over hele vinteren på alle strekningene (15. oktober -
30. april).
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Figur 4. Tilstandsregistrering, føreforhold
19 prøvestrekninger 1985/86
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Figur 4 viser resultatet av føreforholdsregistreringene med
de 3 Hovedkategoriene '

- Snø- og isdekket veibane
- Sporslitt veibane
- Bar veibane

FigUren angir også årsdøgntrafikk, antall vinterdøgn og
nedbør som snø i mm pr. år for hver strekning. I tillegg
til disse 3 viktige parametrene er også selvfølgelig ved-
likeholdsinnsatsen bestemmende for hvordan føreforholds-
fordelingene blir.

Vi ser at det er stor variasjon i andel snø- eller
isdekket veg. Enkelte strekninger har snø/isdekket vei
hele 75% av perioden. Ellers er det verdt å merke seg at
strekningene i vedlikeholdsklasse I dvs. ÄDT over 4000
kjt., også har en betydelig andel snø/isdekket veibane
selv om standarden tilsier "svart" dekke. Dette
understreker et generelt problem ved standardbeskrivelsen
som gjør det vanskelig å måle kvaliteten av vedlikeholds-
innsatsen.
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Figur 5 angir resultatene for oppfølgingen av brøytestan-
darden. Figuren viser at hele 50% til 86% av brøyteturene
har startet for sent i forhold til utløsende standard. Det
er mulig at jeg har tolket resultatene noe strengt, men
hovedinntrykket er klart. Dette behøver ikke nødvendigvis
bety at det brøytes for lite. Min konklusjon er at vi ikke
har maktet å gi brøytemannskapet konkrete nok retningslin-
jer til at de selv kan ta det fulle ansvar for å overholde
brøytestandarden. En viktig parameter som ikke er tatt med
i standarden er vind som er medvirkende årsak til at
brøyting startes i ca. 60% av tilfellene.

Et annet like viktig spørsmål er hvorvidt dagens system
hvor de private brøytekontraktørene rykker ut på eget
ansvar, har utspilt sin rolle. Her bør vi kunne trekke
mere på erfaringene fra Sverige hvor den generelle regel
er at all brøyting skjer etter utkalling.
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vinteren 1985/86.
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Ser vi på en annan prosess, sanding, viser figur 6 at det
er påfallande liten sammenheng mellom strøkostnader og
klima uttrykt ved antall vinterdøgn. Dette understreker
hvor store standardforskjeller som eksisterer. Dette
berører et annat problem som har vart lite framme i
diskusjonen, og det er krav til kvaliteten av innsatsen.
Vi har liten mulighet idag til å registrera kvalitetsfor-
skjeller innenfor vintervedlikeholdet. Dette skyldes dels
at det er så mange ytre faktorer som påvirker produktet
som leveres, temperatur » nedbør - trafikkmengde, men det

skyldes også at vi ikke har noe systematisk tilstandsregi-
strering som kan gi mulighet for oppfølging og kontroll.

Som nevnt innledningsvis, er et av de store problemene
idag, spesielt på de høytrafikkerte veiene på Sør- og
østlandet, den store piggdekkslitasjen. Jag ser for meg at
Vegmyndighetene i den nere framtid må ta et standpunkt til
enten salt eller piggdekkbruk. For trafikantene er nok
valget enkelt - piggdekk, mens Vegmyndighetene trolig Vil
foretrekke salt.
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Det synes imidlertid som om saltbruken ikke gir den
forventede reduksjon i brøyte- og høvlingskostnader, ref.
figur 7 som viser vintervedlikeholdskostnadene for 2
strekninger hvor salt benyttes og 2 strekninger som kun
sandes. Bemerk den ene strekningens lave nedbør og milde
vinter og likevel høye kostnader til brøyting, høvling og
salting.

Figur 8 viser resultatene fra en analyse av veitrafikk-
ulykker om vinteren (årene 1978-83). Det er bemerkelses-
verdig at hele 50% av ulykkene i vedlikeholdsklasse I
skjer på snø/isdekket vei, dette er jo den klassen hvor
standarden skulle vare "svart" vei.
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Firgur 8. Fordeling av veitrafikkulykker om vinteren
1978-83 føreforhold og vedlikeholdsklasse.

4. "WINTER MAINTENANCE MANAGEMENT"

Dette leder hen mot et viktig begrep - Winter maintenance
management, dvs. organisering og styring av vintervedlike-
holdet.

Vintervedlikeholdet er ekstremt vanskelig å planlegge
fordi behovene er så klima- og Väravhengige. Det er ingen
annan vedlikeholdsinnsats som er avhengig av at det gjen-
nomføres på et riktig tidspunkt - her kan halvtimer vare
helt avjørende for kvaliteten på resultatet. Et annet
viktig problem er å sysselsette ressursene i stille perio-
der.

Det har også vart satset lite på å etablere en kobling
mellom kvalitet, dvs. det produktet som trafikantene
mottar og ressursbruken. Dette gjør at det er vanskelig
med en sentral koordinering og planlegging av ressursene.
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Stikkord her er tilstandsoppfølging. Vi må ha et system
som både gir mulighet til å beskrive en tilstand som
utløser en vedlikeholdsaktivitet, dernest må vi ha et
styringssystem som gjør det mulig å gjennomføre den valgte

standard.

Resultatene fra oppfølgingen sist vinter viser helt klart
at vi har dårlig kontroll med ressursbruken innenfor de
viktigste vinterprosesser. Vi har ikke maktet å gi ute-
driften et presist nok verktøy for å kunne gjennomføre et
differensiert vedlikehold i forhold til de strategiske mål
som er trukket opp sentralt.

Hvordan vi skal komme videre innenfor dette vanskelige
feltet, håper jeg vi kan diskutere på dette seminaret. Et
nytt stikkord her er bruk av moderne teknologi både når
det gjelder innsamling av data til hjelp i beslutnings-
prosessen, til å gjennomføre en tilstandskontroll og til å
informere trafikantene om vanskelige var-og føreforhold.
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VTNTTRYÃGHÅLLNING
Gunnar Henrysson

Avdelningsdirektör
VÄGVERKEI'

1 . INLEDNING

Det nationella inriktningsbeslut som styr vår verksamhet
är följande punkter

Vidmakthålla vägkapitalet

Förbättra medborgarnas ooh näringslivets tillgänglighet
till olika typer av aktiviteter ooh marknader.

Minska trafikanternas upoffringar i form av tid, kostnader
och besvär.

Minska antalet trafikolyckor ooh risken för trafikolyckor.

Begränsa skadeverkningarna på miljön.

De fyra sista punkterna berör Vinterväghållningen i stor
utsträckning.

Vi har idag ca 600 milj kronor avdelat i vår driftbudget
för attklara vår vinterväghållning.

Nedanstående figur beskriver mycket grovt den ekonomiska
fördelningen på olika aktiviteter

VTI MEDDELANDE 534
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VINTERVÄGHÅLLNING
PRODUKTIONS- OCH FoU-
KOSTNAD VINTER 1986

Produktion totalt ca 600 Mkr

(- FoU totalt ca 7 Mkr (1,2%)

    

PR0D UKTIDN

(i
/_

Kemiskt' 1 7%

FoU 0;6Z

    

    

 

  

Snöplogning 39%

Övrigt 30%

 

FoU 0,3%
(

FoU 0,2%

FoU 0,1%

. 14%
NiekanISkt

Snöplogning 230 milj
Kemisk halkbekämpning 100 milj
Mekanisk halkbekämpning 90 milj
Övrigt 1 80 milj 24/16

.0

Målsättningen i vinterväghållningen är att öka framkomlig-
heten, trafiksäkerheten, minska olyckornas antal samt
minimera saltförbrukningen med hänsyn till bl a miljö och
korrution.

För att nå ovanstående mål finns ett antal parametrar som

är avstor vikt och måste bearbetas.
Exempel på sådana parametrar

- Anpassad Szårsplan

- Väghållartillhörighet

- Trafikunderlag, veckovariation,dygnsvariation, dags-

variation och speciella trafikantgrupper.
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- Dimensionering av snöröjnings- ooh halkbekämpnings-

sträckor

- Förebyggande åtgärder

- Olika typer av hjälpmedel

- Avtalsutformning

- Omfördelad arbetstid

- Kontakten mellan väghållare

ORGANISATIONSFORMER

Stor vikt'har lagts vid att försöka förbättra servicen
under icke ordinarie arbetstid.

Olika organisationsformer provas för närvarande.

Syftet är att vi ska tillämpa preventiva åtgärder i större
omfattning ooh prioritera bevakningen ooh åtgärder före
den tidpunkter på dygnet när våra olyckstoppar inträder.

Nedanstående dygnscirklar beskriver variationen i aktivi-
teternas volym under dygnet.

FÖRDELNINGEN Av EXTRABEVAKAD DEL AV DYGNET

0000-1200 - 00

09
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Några exempel på olika aktiva bevakningsformer på följande

1. Förare på plats kl 0300 eller 0400

2. Patrullerande fordon 0200-1030

3. Patrullerande fordon 1400-2300

4. Patrullerande fordon 0200-1030 ooh 1400-2300

5. Patrullerande fordon under natten 2200-0700

6. Patrullerande fordon enl exempel 2-6 under vissa väder-
betingelser.g

I samtliga fall har vi en arbetsledande beredskapShavare
med aktiv tjänstgöring mellan 0300-0700. Som sedan är
ledig mellan 0700-1600. varefter'han har beredskapstjänst
i hemmet fram till kl 0300.

VTI MEDDELANDE 534
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OLYCKSUTVECKLING

Kraven på vinterväghållningsinsatser har under årens lopp
ökat i takt med den trafikökning som skett.

En jämförande studie för hela landet av personskadeolyckor
uppdelade på singel ooh flerfordonsolyckor under vinter-
halvåret pagår.

Tidsperioden som jämförs är 1972-74 och 1983-85 där vin-
terperioden utgör 1 okt - 31 mars.

Trafikökningen mellan.perioderna har varit ca 30 % ooh
ökningen under sommar och vinterhalvåret har samma volym.

När det gäller det högtrafikerade vägnätet som i stort
motsvarar saltvägnätet finns en del förhandsuppgifter för
hela landet redovisade som visar följande.

  

Singelolyckor

Sommar + 20 %
Vinter - 3 %

Flerfordonsolyckor

Sommar + 22,5 %
'Vinter + 9 %

Jämförda treårsperioder visar en olycksminskning under
vinterhalvåret fördelat enligt nedan

Singelolyckor ca 700 st
Flerfordonsolyckor ca 600 st
Tbtalt ca 1300 olyckor

Det bör poängteras i sammanhanget att Vinterväghållningen
utgör bara en del av flera faktorer som påverkar den posi-
tiva utvecklingen och att lokala skillnader finns.

Gör man motsvarande studie under samma period på det låg-
trafikerade vägnätet har vi en olycksökning med ca 360
olyckor.

Ovanstående vägnät har ej varit utsatt för någon ökad
satsning i vinterväghållningen.

PRODUKTIONSUPPEÖLJNING

I det fortsatta arbetet för att kunna klargöra effekter av
utförda åtgärder är målsättningen den att koppla samman
produktionsuppföljning vinter med olycksupföljningen.

VTI MEDDELANDE 534

0145F



15

Ovanstående produktionsuppföljningsprogram bygger på att
vägnätet är indelat i ett länksystem.

Föraren anger på förtryckt blankett när han utför åtgär-
den, vilken typ av åtgärd ooh var.

Med detta som ingångsvärde kan med programmet bearbeta
uppgifter oCh få volymer, kvantiteter och en sammanställ-
ning som t ex speglar start och sluttider för en åtgärd i
en viss vägklass eller väglänk. Några exempel finns redo-
visade i bilaga 1 sid 1-6.

Lyckas vi med denna samkörning fattas dock fortfarande
uppgifter om uppnådd standard av insatta åtgärder.

STANDARDUPPFÖLJNING

Standarduppföljningen är svår att inlemma i löpande system
p 9 a att den.ofta är mycket resurskrävande. Personligen
tror jag framtiden inom detta område kommer att vara rik-
tade studier inom en begränsad tidsram mot olika vägkate-
gorier. Här finns verkligen utrymme till förslag och idéer.

MENSALTPROJEKTET

Minsalt står för minskade skadeverkningar av salt för
väghållningsändamål .

Vägverket erhåll uppdraget av kommunikationsdepartementet
1985.

Forskningsprogrammet innehåller

.A. Utökning av saltfria regioner

l. Salfria regioner på landsbygden

2. Saltfria regioner i tätort

3. Nördiska kriterier

B. Nya metoder

. Alternativ kemisk halkbekämpning

. Alternativ mekanisk halkbekämpning

. Effektivare utrustning

. Effektivare användning NaCl

. Användning av befuktat saltU
'
I
J
Ä
U
O
N
H
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C. NYa strategier

l. Punktinsatser

2. WIS/VIDEDTEX

. Utbildning

. Attitydpåverkan

. Fbrdon

m
m
b
w

. Transportekonomi

Totala innehållet är i stort sett samtliga vinterprojekt
ca 50 st.

Planerad budget är ca 7-8 milj/år under en 5-årsperiod.

Totalt ca 40 milj_kr.

I projektet ingår också den kommunala väghållningenvars

representant är Svenska kommunförbundet. Projektet förut-
sätter också att ett nordiskt erfarenhetsutbyte sker._

En styrgrupp år tillsatt för projektet där berörda parter
är representerade.

Denna grupp har tvingats göra en prioritering i det stora
utbudet av projekt med indelningen

l. Högprioriterat

2. Prioriterat med kommentarer

3. Lågprioriterat

4. Utgår ur projektet

Av bilaga 2 framgår detaljerna under varjerubrik.

år 1990 är avsikten att projektet slutredovisas för vårt
kommunikationsdepartement. I

VTI MEDDELANDE 534
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BHaga 2

PRIORITERING
ENL FÖRSLAG FRÅN STYRGRUPPEN

HÖGPRIORITERAT:

- BEFUKTAT SALT
- PREVENTIVA METODER/VVIS-INFO
- HÖGRE SPRIDNINGSHASTIGHET
- UTBILDNING - OPTIMERING
- VÄGYTANS YTSTRUKTUR
- MEKANISKA HALKBEKÃMPNINGSMEDEL TYP ABSOL

PRIORITERAT MED KOMMENTARER:
- DELVIS SALTFRIA REGIONER (VFW-VFAC)
- INBLANDNING TYP RUBIT VERGLEMIT

- MEKANISKA MEDEL TYP SLAGG OCH FRAKTIONSMTRL

- SALTFRAKTIONER VÄDER/TRAFIK

LÅGPRIORITERAT:
- PUNKTSALTNING

- KEMISK MEDEL TYP CMA

- HELT SALTFRI REGION VFI

UTGÅR UR MINSALTPROJEKTET:

- BEGRÄNSAD HASTIGHET VINTERTID

- FORDONSTEKNIK

BDpt
26/16
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INSTRUKTION FÖR VÄGLAGSOBSERVATIONER 1987-03-10
Gudrun Öberg
Staffan Möller
'Forskningsledare
Statens väg- och trafikinstitut
LINKÖPING

1 AVGRÄNSNING

Väglagsbeskrivningen skall gälla körbanan (ej vägrenarna), gångbanan eller
cykelvägen på en 100 m lång sträcka där observationspunkten utgör
mittpunkt.

2 TILLVÄGAGÄNGSSÄTT

Beskrivningen görs genom att bifogat väglagsprotokoll (bilaga 1) ifylles
enligt nedanstående anvisningar. Se även figur 1.

2.1 Väg och gata

 

STEG 1

 

Först tar man en överblick över körbanan och gör en bedömning av om
väglaget grovt sett ska klassas som barmark, is/snö-väglag, spårslitage
eller fläckvis väglag.

A. Bar mark

Om körbanan till minst 3/4 utgörs av barmark antecknas B (barmark) i
kolumn 4 "OVERSIKTLIGT VÄGLAG".

B. Is/snö-väglag .

Om körbanan till minst 3/4 är täckt av is, snö, rimfrost eller snömodd och
om inget spårslitage förekommer antecknas LS. (is/snö-väglag) i kolumn 4
"OVERSIKTLIGT VÄGLAG".

C. Spårslitage

Om körbanan är täckt av ett is/snö-väglag och bilhjulen har rullat eller
slitit så mycket på is/snö-lagret att beläggningen syns tydligt i hjulspåren
(olika väglag tvärs vägen) antecknas S (spårslitage) i kolumn 4 "OVER-
SIKTLIGT VÄGLAG".

D. Fläckvis väglag

Om körbanan har dels is/snö-väglag dels synlig beläggning längs vägen
antecknas F (fläckvis väglag) i kolumn 4 "OVERSIKTLIGT VÄGLAG". Om
mer än 3/4 av körbanan består av det ena väglaget anges bara detta
väglag (B eller 1.5.) i kolumn 4. _-

VTI MEDDELANDE 534
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STEG 2

I detta steg detaljeras "ÖVERSIKTLIGT VÄQLAG" genom att någon eller
några av kolumnerna under "DETALJERAT VAGLAG" fylls i.

A. Barmark

Detaljeras genom att torr barmark, fuktig barmark eller våt barmark
kryssas i.

B. Is/snö-väglag

Detaljeras genom att tjock is, packad snö, tunn is, rimfrost, lös snö (cm)
eller snömodd (cm) fylls i.

Om ett väglag karakteriseras av att ett is/snö-lager förekommer ovanpå
ett annat, fylls båda lagren i och i anm. kolumnen skrivs "X på Y". X och
Y betecknar kolumn-numren för respektive is/snö-lager. En sådan kombi-
nation av lager på lager räknas som ;1: väglag trots att två kolumner
fyllts i. '
Om det förekommer olika is/snö-väglag på den del av körbanan där de
flesta bilarna kör (hjulspåren) och på resten av körbanan, anges väglaget i
hjulspåren genom att någon av kolumnerna 8-13 fylls i. Väglaget utanför
hjulspåren skrivs i anm. kolumnen.

C. Spårslitage

Detaljeras genom att de gå_ dominerande väglagen i och utanför hjul-
spåren fylls i. I hjulspåren kan bara barmark eller tunn is förekomma.

D. Fläckvis väglag

Detaljeras genom att de två_ dominerande väglagen i och utanför fläckarna
fylls i.

STEG 3

Eventuellt kan ett tredje steg behöva användas om ytterligare detaljering
erfordras.

Då kan någon av kolumnerna ojämnheter, sand eller hyvelspår kryssas i
eller också används anm. kolumnen för att ange t ex issträng i gatumitt,
isrester i körfälten eller antal hjulspår räknat över hela körbanan vid
spårslitage.

2.2 Gångbana och cykelväg

 

Tekniken vid väglagsobservationer på gångbana och cykelväg är i princip
densamma som för väg och gata.

Undantaget är att spårslitage av samma typ som för bilar inte förekom-
mer.

Ibland kan det på cykelvägar bildas tillfrusna spår som påverkar styrför-
mågan och som kan upplevas som riskfyllda. Spåren kan t ex uppstå när
ett vattenmättat snölager fryser till. Sådana tillfrusna spår anges som
"spår" i anm. kolumnen.

VTI MEDDELANDE 5 3 4
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3 VÄGLAGSPROTOKOLL

Väglagsprotokollet består av 30 kolumner.

Kolumn l

Punktnummer

Kolumn 2

Datum

Kolumn 3
Tidpunkt

Kolumn 4
Oversiktligt väglag

Kolumn 5

Barmark7Torr

Kolumn 6

Barmark? Fuktig

Kolumn 7

Barmark7Våt

Kolumn 8
Tjock is

Kolumn 9

Packad snö

Kolumn lO

Tunn is

Kolumn ll

Rimfrost

Kolumn 12

Lös snö, cm

VTI MEDDELANDE 5 3 4

Observationspunktens nummer ifylles.

Dagens datum ifylles.

Tiden ifylles på 10 minuter när.

Ifylles med B, 1.5., 5 eller F enligt anvisning-
ar ovan.

Ifylles med X om körbanan är har och torr
(sommarväglag).

Ifylles med X om körbanan är har och fuktig
(sommarväglag). Man behöver ej använda vind-
rutetorkare då man kör efter en annan bil. Inget
vatten står på vägen.

Ifylles med X om körbanan är bar och våt (som-
marväglag). Man använder vindrutetorkare då
man kör efter en annan bil. Vatten syns på
vägen någonstans.

Ifylles med X om körbanan är täckt av ett is-
lager av en sådan tjocklek, att slitlagret inte
syns.

Ifylles med X om körbanan är täckt av ett lager
av packad snö. Kan skiljas från tjock is genom
att färgen är vitare.

Ifylles med X om körbanan är täckt av ett lager
av is, som är så tunt att slitlagret syns. Detta
väglag uppträder t ex vid underkylt regn och vid
frysning av våt vägbana. Det kan även upp-
komma genom att snö eller rimfrost poleras
av trafiken till ett tunt isskikt. Relativt små
mängder drivande snö kan ge upphov till tunn is.

Ifylles med X om körbanan är täckt av ett rim-
frostlager. Färgen på detta är vitt.

Ifylles om körbanan är täckt av ett lager av
lössnö, Observera att snölagrets ungefärliga
tjocklek i cm skall anges i kolumnen.



Kolumn 13
Snömodd, cm

Kolumn 14
Ojämnheter

Kolumn 15

Sand

Kolumn 16
Hyvelspår

Kolumn 17

Snöfall7Lätt

Kolumn 18
Snöfall? Måttligt

Kolumn 19

Snöfall7Tätt

Kolumn 20

Snödrev7Lätt

Kolumn 21

Snödrev7Mått1igt

Kolumn 22

Snödrev7Tätt

Kolumn 23-25

 

Regn/Olika intensitet

VTI MEDDELANDE 5 3 4

27

Ify11es om körbanan är täckt av ett lager av
snömodd eller snöslask. Med snömodd avses snö
som bearbetats av trafiken och fått en sådan
konsistens att den inte packas. Observera att
moddlagrets ungefärliga tjocklek i cm skall
anges i kolumnen.

 

Ify11es med X om det i en yta av tjock is eller
packad snö har uppstått kraftiga ojämnheter,
t ex "potthål" eller vågbildning tvärs vägen.

Ify11es med X om observatören bedömer, att en
så stor sandmängd finns på körbanan, att frik-
tionen därigenom är förbättrad. En viss upp-
fattning om detta kan fås genom att skrapa
med foten.

Ify11es med X om det förekommer tjock is eller
packad snö med hyvelspår.

Ify11es med X om det är lätt snöfall vid obser-

vationstillfället. Snön samlas inte på vägen.
Om snön är regnblandad ifylles även denna
kolumn.

Ify11es med X om det snöar måttligt vid obser-
vationstillfället. Snön samlas på vägen. Om
snön är regnblandad ifylles även denna kolumn.

Ify11es med X om det snöar tätt vid observa-
tionstillfället. Snön samlas på vägen och
sikten är nedsatt. Om snön är regnblandad
ifylles även denna kolumn.

Ify11es med X om små snömängder driver eller
virvlar över vägen. Denna kolumn skall an-
vändas, då snömängderna är så små, eller för-
hållandena i övrigt är sådana, att snön inte
samlas på vägbanan.

Ify11es med X vid måttligt snödrev. Kolumnen
skall användas då snödrevet är såomfattande
att snö samlas på vägbanan.

Ify11es med X vid tätt snödrev. Kolumnen skall
användas då snödrevet är så omfattande att snö
samlas på vägbanan. Sikten nedsatt.

Ify11es med X om det regnar vid observations-
tillfället. Ify11es vid olika intensiteter av
regn med undantag för underkylt regn.



Kolumn 26
Underkylt regn
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Ifylles med X om det regnar vid observations-
tillfället och regnet fryser då det når marken.
Observera att det inte nödvändigtvis behöver
frysa på körbanan.

  

Kolumn 27 Ifylles med X om det är dimma vid observa-
Dimma tionstillfället. Gränsen mellan dimma och fukt-

dis går vid en sikt av ca 1 km.

Kolumn 28 Närmaste gradtal ifylles med tecken. Om luft-
Lufttemperatur temperaturen avläses på en i bilen monterad

termometer ska avläsning göras innan man
stannar bilen. Värmen från motorn kan i annat
fall påverka termometerns känselkropp.

Kolumn 29 Närmaste gradtal ifylles med tecken.
Vägytetemperatur

Kolumn 30 I denna kolumn kan antecknas förtydliganden
Anmärkning eller speciella iakttagelser som inte framgår

av väglagsprotokollets övriga 29 kolumner.

4 EXEMPEL

Följande exempel är ifyllda på bilaga 2. Se även bifogade foton.

I Punkt nr 1

Observationen görs den 24 februari kl 10.00. Snön driver lite grand och
temperaturen i luften och på marken är -lOC respektive -3°C. Hela
körbanan är täckt av ett lager is där beläggningen syns igenom. Det är
mycket halt.

Punkt nr 2

Dagen efter kl 10.30 observeras en bostadsgata. På körbanan finns ett 4
cm tjockt lager av nysnö ovanpå packad snö. Ganska många bilar har
passerat. Man ser spår i snön efter enskilda hjul över nästan hela
körbanan. Det är solsken och temperaturen är -12°C.

Punkt nr 3

Den 1 mars kl 12.50 bedöms väglaget på norra körbanan på en infartsled.
Fyra tydliga hjulspår syns. Asfalten i Spåren är fuktig. Resten av körbanan
är täckt av ett moddskikt på 1-3 cm. Temperaturen är +l°C i luften och -
72°C på körbanan.

Punkt nr 4

Dagen efter kl 12.20 observeras en centrumgata. På körbanan syns dels
snömodd dels fläckar av fuktig asfalt. Snömodden är ca 1 cm tjock och
brunfärgad avsand. Det är halvklart och 2 minusgrader.
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Punkt nr 5

Nästa observation görs den 4 mars kl 10.00 på en mindre väg utanför
staden. Det är soligt och 4 grader kallt. I hjulspårområdet är det i
huvudsak packad snö. Mitt på vägen finns ca 6 cm lös snö.

Punkt nr 6

Observationen görs den 5 mars kl 8.50. Hela körbanan är täckt av packad
snö med ett lager snömodd ovanpå. Modden är ca 0,5 cm tjock i hjulspåren
och ca 2 cm utanför spåren. Det är sandat. Luft- och marktemperatur är
-2°C.

Punkt nr 7

Nästa observation görs den 12 mars kl 14.00. Det är soligt och 10
minusgrader. Fyra hjulspår syns tydligt. Det är torr barmark i spåren.
Utanför spåren finns 1 cm tjock is med hyvelspår.

Punkt nr 8

Den 16 mars kl 8.00 görs en observation på punkt nr 8. Det har snöat
under natten men nu har snöfallet upphört. Temperaturen är -2°C.
Körfälten är täckta av ett löst lager snömodd som är 0,5-1 cm i hjulspåren
och ca 3 cm mellan spåren (under bilarna). Asfalten syns inte. I mitten på
vägen finns lös snö som är ca 4 cm tjock.

Punkt nr 9

Observationen görs den 16 mars kl 8.20. Vädret är soligt med en
temperatur på -6°C i luften och -2°C på vägytan. Körbanan är täckt av
packad snö med ett ca 2 cm tjockt lager lös snö ovanpå. Fyra hjulspår syns
ganska tydligt. Det är isigt i hjulspåren.

Punkt nr 10

Observationen görs den 18 mars kl 12.00. Temperaturen i luften och på
vägen är -2°C. Båda körfälten är bara och torra. I mitten finns en sträng
av tjock is som är drygt 1 m bred.

Punkt nr 11

Klockan 8.30 den 20 mars görs en observation på encykelväg. Kvällen
före fanns fläckvis snömodd som under natten frusit till. Det tillfrusna
lagret är mycket ojämnt. Den asfalt som syns är torr. Temperaturen är
-5°.

Punkt nr 12

Den sista Observationen görs den 21 mars kl 13.20. Väglaget är olika på de
två körbanehalvorna. I riktning mot centrum finns bara packad snö medan
det i andra riktningen syns två tydliga hjulspår i den packade snön.
Väglaget i spåren är fuktig barmark. Man har halkbekämpat med kross-
material. Temperaturen är -3°C.
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Trafikanteffekter ved ulike standarder i vintervedlikeholdet
Gudrun Öberg
Forskningsledare
VTI

I Sverige pågår ett stort projekt benämnt Minsalt - minskade skade-

verkningar av salt. Projektet initierades främst därför att det påvisats

negativa effekter av saltning på fordonskorrosion (1,2) och miljö (3-6)

samtidigt som säkra trafiksäkerhetseffekter inte kunnat påvisas (7,8).

I ett försök i Östergötland där 4 större vägar var osaltade undersöktes hur

halkbekämpningen påverkar fordonens korrosion genom mobil exponering

av provkroppar av vanlig bilplåt på de osaltade provsträckorna men även

på likartade kontrollsträckor i närheten som saltades (2). Beroende på

vilken väderlekstyp som är dominerande under säsongen kan korrosions-

betingelserna på vägen variera kraftigt från en vinter till annan. Vägsalt-

ningen orsakade minst en fördubbling av korrosionshastigheten på

oskyddat stål under en normalvinter i Östergötland. Under en kallare

vinter är korrosionen markant mindre både för saltade och osaltade vägar,

men samtidigt ökar i vissa fall effekten av vägsaltning. Under den kallaste

vintern under Östgötaförsöket var korrosionshastigheten 3-5 gånger högre

för saltad vägbana än på osaltad.

Andra fordonskostnader som berörs av vinterväghållningen är bränsleför-

brukningen. Vid cirka 0,5 cm lös snö i spåren är bränsleförbrukningen 2-

5 % högre jämfört med ingen lös snö i spåren (15). Vid mycket lös snö (13

cm) på vägen har uppmätts nästan 3 gånger så hög bränsleförbrukning som

efter plogning. Efter 10-15 fordon har snödjupet sjunkit till 2-3 cm och

bränsleförbrukningen är ungefär 1,5 gånger högre än efter plogning (16).

Ovanstående gäller vid oförändrad hastighet. Ökningen i bränsleförbruk-

ning p g a dåligt väder/väglag kan under inte alltför dåliga förhållanden

uppvägas av minskningen i bränsleförbrukning p g a att fordonen håller

lägre hastighet.

Under Östgötaförsöket (9) gjordes väglagsobservationer på vardagarna.

Dessa visade att de osaltade provvägarna hade ungefär 10 procent enheter

mer is/ snö än motsvarande saltad väg (se figur 1).
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Figur 1 Väglagsfördelning under tre vintrar på osaltade och saltade
vägar.

Det bör observeras att det blir en omfördelning även av is/snöväglagen

när man övergår från saltad till osaltad vinterväghållning. De hårda

is/snöskikten är vanligare på en osaltad väg medan de lösare är vanligare

på en saltad väg.

Olycksutfallet de 4 provv'agarna har följts upp även efter försöket dvs

då de 4 vägarna återigen saltas. Det visar sig då att olycksökningen under

försöksvintrarna på de två plana provvägarna har varit 32 % . Ökningen är

ej signifikant skild ifrån noll (5 % risknivå). Motsvarande olycksökning på

de 2 backiga vägarna var 19 %. Ökningen är signifikant skild ifrån noll på

5 % risknivå (10). Detta skulle då innebära att den osalfade vinterväghåll-

ningen på de backiga stråckorna skulle leda till att fler olyckor inträffar

än vid saltad Wntervägbållning. 0 m man detaljstuderar olycksmaterialet

blir man dock tveksam till den slutsatsen eftersom barmarksolyckorna

ökat mest trots att andelen i5/snö ökat (gäller för sträckan som har störst

olycksökning).
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Ett annat sätt att beräkna olycksrisker vid saltad respektive osaltad

vinterväghållning är att utnyttja väglagsfördehüngarna i figur 1 och

olyckskvoter för olika väglag. Olyckskvoter vid olika i5/snöväglag och vid

barmark har beräknats i referens 11 och 12 och visar på stora skillnader

mellan olika i5/snöväglag. Viktas de olika olyckskvoterna ihop med hjälp

av väglagáördelningarna blir det dock små skillnader mellan de saltade

och osaltade vägarna. Utnyttjas referens ll (försäkringsanmälda olyckor)

blir olycksrisken något högre på en av de saltade vägarna och utnyttjas

referens 12 (polisrapporterade olyckor) blir olycksrisken något högre på de

osalizade vägarna. Skillnaderna i olycksutfall beror främst på olika väg-

lagsindelningar i de två olycksstudierna.

I referens 13 redovisas olyckskvoterna timmarna före och efter olika

vinterväghållningsåtgärder (se figur 2).

Som framgår av figuren ökar olycksriskerna fram till åtgärdstillfället för

att sedan avta. För plogning minskas olyckskvoten direkt medan det vid

halkbekämpning tar någon timme innan saltet haft effekt och olycks-

kvoten sjunkit.

Reshastigheten för personbilar sänks vid is/snö till mellan 70 och 90 % av

hastigheter vid barmark. Lastbilarna sänker sin hastighet som mest till

75- 80 % av barmarkshastigheten och som minst sänker de inte alls sin

hastighet då det blir is/snöväglag (9). På en väg som sandas (14) höjs

friktionen i genomsnitt med 0,1 och medelhastigheten med 2-3 km/h.

Detta leder till en stoppsträcka som i genomsnitt är 8 m kortare än före

sandningen. Denna effekt avtar successivt och är densamma som före

sandningen efter cirka 300 fordonspassager.
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M Exempel på teoretiska samband mellan hastighet (v) och väg-
koordinat (5) under ett bromsningsförlOpp.

Som trañkant väljer man att inte tillgodoräkna sig förbättringen av

åtgärden i enbart trafiksäkerhet utan även i framkomlighet (högre hastig-

het). Det kan därför vara av intresse att studera principskissen .figur 3

som visar samband mellan hastighet och stoppsträcka vid en åtgärd som

medfört högre friktion, högre hastighet och kortare stoppsträcka. In-

bromsningsförloppet har delats in i 3 delsträckor A, B och C. Inträffar en

olycka på delsträcka A medför den högre hastigheten på den åtgärdade

vägen sannolikt en svårare olycka. På delsträcka B hastigheten lägre på

den åtgärdade vägen, varför en eventuell olycka på denna sträcka bör bli

lindrigare. Eventuella olyckor på delsträcka C kom mer endast att inträffa

på den väg som ej åtgärdats eftersom fordonet hunnit stanna på den väg

som åtgärdats. Hur andelen olyckor fördelar sig på A, B och C beror på

vägbanans friktion, fordonshastighet och övriga vägfaktorer t ex sikt-

längd.

Hittills har endast berörts effekter för motorfordon men övriga trafikan-

ter, cyklister och gående, påverkas i hög grad av is/snöväglag. Vid en

studie i Östergötland av trafikskadade som kom till sjukvården visade det

sig att cirka l/3 var gående, l/3 cyklister och 1/3 hade färdats med

motorfordon sett över hela året. .Om däremot singelolyckor p 9 a halka i

trafik miljö studeras är 2/3 av de som kommer till sjukvården gående och

11,5 % är cyklister och de som färdas i motorfordon är drygt 20 % (17).

Det är således för de oskyddade trafikanterna som vinterväghållningen

borde förbättras mest.
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.VEGLÅBORATORIET / VÄG- OCH TRAFIKINSTITUTET

VINTERVEDLIKEHOLDSSEMINAR
Oslo 10. mars 1987

BRUK AV KJEMISK' STRQMIDLER I VINTERVEDLIKEHOLDET

- VEGDEKKERS FRIKSJONSEGENSKAPER PÅ VINTERFQRE

Johnny M. Johansen

Sivilingenior

NORCONSULT SAMFERDSEL

BRUK AV SALT I VINTERVEDLIKEHOLDET I NORGE

Vegmyndighetene i Norge er ikke pålagt straplikt. Kjeretøyforskrifter

og trafikkregler legger ansvaret for sikring av veggrep på fareren av

kjøretøyetg Vegvesenet har etablert sin stratjeneste ut fra samfunns-

messige vurderinger for å muliggjøre en sikker og effektiv trafikk-

avvikling.

Det nyttes i dag salt i vedlikeholdet på omlag 3500 km riks- og

fylkesveg. Årlig bruker Statens vegvesen omlag 20000 tonn salt. I

snitt nyttes 6 - 8 tonn salt pr km veg i lepet av saltsesongen. Det

nyttes nå salt i alle fylker langs kysten fra 0stf01d til' og med

Hordaland samt i Mare og Romsdal.

I tillegg til Statens vegvesen er det bare de storste bykommunene i

Ser-Norge (Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen) som

nytter salt i noe omfang.

Salt anvendes i hovedsak bare på veger med ÅDT større enn 2000. I

tillegg må klimaet ligge til rette for det før salt kan tas i bruk i

vintervedlikeholdet. Som mål på klimaets egnethet nyttes antall dagn
pr år med minimumstemperatur under -5°C.

Salting foretas som preventiv salting, det vil si at saltet nyttes for

å hindre at sne og is fester seg på vegbanen. Bare unntaksvzs tillates
salt brukt for å smelte sne og is på vegen.

Salt nyttes i temperaturområdet 0 - 6°C. Saltmengden som strøs ut

varierer i området 5 - 25 g/m2. Saltmengden økes med fallende

temperatur og med mengden av forventet nedbør.

For veger som ordinärt ikke saltes. blir salt brukt i begrenset omfang

hast og vår for å løse problemer med frostis på utsatte strekninger og

smeltevann som fryser om natten.

VINTERVEDLIKEHOLDSSEMINAR 10.3.1987
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Det nyttes hovedsakelig natriumklorid, NaCl. i stratjenesten. Spesi-

fikasáoner for reinhet. vanninnhold og korngradering er utarbeidet. I

tillegg nyttes noe kalsiumklorid, C3C12, i lasning for befuktning av '

natriumkloridet i enkelte områder.

Salt brukes også som tilsetting i strasand for å hindre at den fryser

i lager og for om mulig bedre sandens virkning på vegen. Normal inn-
blanding er 30 - 50 kg salt pr m3 sand. .

Klima og trafikkmengde er avgjørende for bruken av salt og dermed også

for kostnadene. I tillegg vil kostnadene vare sterkt avhengig av

skift- og beredskapsordninger. Gjennomsnittskostnadene for saltstrøing_

er 5 - 6000 kr pr km og år. Av dette utgjør materialkostnadene omlag

halvparten. Totalt koster saltstraingen på det norske riksvegnettet

mellom 15 og 20 millioner kroner hvert år.

VEGDEKKERS FRIKSJONSEGENSKAPER PÅ VINTERFøRE

Vegdekkers friksjonsegenskaper på vinterfere har ikke vart gjenstand

for noen stor oppmerksomhet i Norge. Dette har sammenheng med den om-

fattende bruken av piggdekk over hele landet. Piggdekkbruken har både

direkte og indirekte fort til generelt gode friksjonsforhold på veg-

dekkene. Arbeidet med å komme fram til slitesterke vegdekker har med-

ført en overgang mot dekker med stort innhold av grove steintilslag.

Sammen med piggdekkenes slitasje gir dette en dekkeoverflate med meget

god friksjon.

Den høye andelen piggdekk medfører også at tynne islag som dannes på
vegen får en kort levetid, i alle fall på de hbyt traffikerte vegene.

Det arbeidet som er utfart på området vegdekkers friksjonsegenskaper

om vinteren er utført som forsøk med spesielle vegbelegninger eller i

forbindelse med ising på grunn av isolasjon av veg.

Verglimit

I stedet for å strø salt på vegen kan man blande det inn i' asfalt-
dekket og la piggdekene grave det fram litt etter litt. Dette er

prinsippet for Verglimit-belegningen. .

Verglimit består hovedsakelig av kalsiumklorid innbakt i linolje.

Verglimiten blandes inn i asfaltmassen under produksjon på blande-

verket. Vanlig tilsetning er 4 - 6 %.

Verglimit er i Norge benyttet i Oslo, Buskerud, Sogn og Fjordane og

Nordland. Disse forsakene viser at

Verglimit er bare aktiv i området rett under 0°C.

Mengden Verglimit som frigjøres på vegdekket er liten og kan

ikke erstatte ordinmr strøing helt ut.

Slitasjen på vegdekket aker ved tilsetting av Verglimit.
0kningen vil variere fra 15 % for dekker av god utgangs-

kvalitet til 100 % for dekker av lav kvalitet.
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Produksjonskostnadene for Verglimit-dekker vil ligge 50-100 x

over kostnadene for de samme dekkene uten Verglimit-tilset-

ning.

Kostnadene ved bruk av Verglimit blir så store at slike belegninger

bare kan forsvares på spesielle problemstrekninger. Men forsakene

viser at når klimaet ligger til rette, det vil si et stort antall

vekslinger omkring 0°C 1 løpet av året, kan bruk av Verglimitdek-

ker bedre framkommeligheten for trafikken betraktelig.

Qummiasfalt (Rubit)

Gummiasfalt produseres ved at en asfaltbetongblanding tilsettes gummi-

partikler. Vanlig gummiinnblanding er 2-4 vekt-%.

Gummitilsetningen medfører at sno og is ikke så lett fester seg til

vegdekket. Snø- og islag som er dannet, brytes på grunn av dekkets

fleksibilitet lett i stykker av trafikken.

Gummiasfaltdekker er utprøvd på vegstrekninger med spesielle problemer

i Vestfold og Ser-Trøndelag (bratte bakker, strekninger utsatt for is-

dannelse p.g.a. fuktig luft).

Resultatene har vart positive, problemet har vart den skede piggdekk-

slitasjen.

Ising på frostisolerte veoer

Ising på vegdekket blir ofte satt i sammenheng med frostisolerte

veger. Det er riktig at innforing av et isolerende lag i vegover-

bygningen kançredusere varmestremmen nedenfra til dekkets overflate

slik at ising blir resultatet. Men det er mulig å redusere dette

problemet til et akseptabelt nivå ved riktig design av vegkroppen.

Ising finner sted når temperaturen på vegdekket faller unde: 0°C og

samtidig blir så mye lavere enn lufttemperaturen at luften ikke klarer

å holde på sitt innhold av vanndamp. Vanndampen i luften v11 da

kondensere på vegdekket og danne rimfrost. Årsaken til temperatur-

fallet på vegdekket er hovedsakelig utstråling til atmosfären i klare
netter.

Temperaturfallet i vegdekket vil avhenge av vegkroppens evne til å

kompensere for dekkets varmetap gjennom å tilføre varme nedenfra. Hvis

denne evnen er liten, vil temperaturen i dekket kunne synke

5-10°C under luftens temperatur. Dette inneberer at det kan dan-

nes is på vegen selv om luftens temperatur er flere plussgrader.

I en isolert veg danner isolasjonslaget en effektiv barriere mot

varmetransporten nedenfra opp mot dekket. Disse vegene kan derfor bli

smrlig utsatt for iSing hvis det ikke tas Spesielle fornoldsregler.

Isingsfrekvensen vil avhenge av materialene som plasseres over det

isolerende laget. Hvis dette materialet er grus med et visst innhold

av finstoff, vil isingsfaren reduseres betraktelig. Grove, knuste

steinmaterialer som er vanlige berelagsmaterialer på høytrafikkveger i

Norge, vil gi svmrt isingsutsatte veger.
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--Å *unngå ising på isolerte veger er derfor mer et sparsmål om å nytte>

de riktige materialene enn å bygge opp tilstrekkelige lagtykkelser

over isolasjonslaget.

Den kunnskapen som er vunnet gjennom arbeidet med frostisolering av

veger, kan selvfølgelig nyttes for å bygge veger med minimal isings-

fare også der hvor isolasjon ikke brukes.

SPESIELLE UNDERSDKELSER

Det synes i denne sammenheng riktig også å nevne noen spesielle under-

søkelser som en utført omkring bruken av kjemiske strømidler i vinter-

vedlikeholdet.

Sgesifikasgoner for salt

Veglaboratoriet har utfert undersøkelser av salt av forskjellig opp-

rinnelse og kvalitet. Innvirkningen av salttype, korngradering og

vanninnhold på forhold som lagring, streing og Virkning på vegen ble

studert. Forsøkene ble gjennomført for å oppdatere vegvesenets spesi-

fiksjoner for salt og for å danne grunnlag for en ny innkjøpspolitikk

i vegvesenet.

Innkjøpsrutiner for salt/lagring av salt

På basis av undersokelsen nevnt ovenfor og en utvikling av lagrings-

metodene for salt i vegvesenetf er det blitt etablert en ny innkjeps-

politikk. Det benyttes nå i stor grad innkjøp av salt i bulk. Saltet

leveres med båt i narmeste havn og transporteres til vegvesenets egne

lagre med bil. Et stort antall lagerhaller for stremidler er bygget i

vegvesenet de Siste årene. I alt har dette arbeidet lagt grunnlaget

for en reduksjon av kostnadene for salt på opptil 100 kr/tonn.

Vannforurensning fra veg

Denne undersøkelsen, utfert av Norsk institutt for vannforskning for

Veglaboratoriet, viser at salt representerer den mest alvorlige kort-

siktige forurensningen fra vegen. I konsentrerte perioder under sne-

smeltingen om våren er det målt saltkonsentrasjoner i vannkilder när

vegen som overstiger tillatte verdier for drikkevann. Undersekelsen

viser imidlertid også at dette problemet kan unngås ved enkle tiltak i
vegen avvanningssystem.

Forurensnino av nvttevekster lands veg

Undersekelsen ble utfert av Norges Landbrukshøgskole for - Veg-

direktoratet. Det ble ikke funnet skadelige saltkonsentrasjoner i

grennsaker som vokste tett inntil veger som ble saltet. Konsentrerte

avrenninger fra vegen til dyrket mark kunne imidlertid påvirke vekst-

forholdene.

Alternative stremidler

Ved Veglaboratoriet er det gjennomfárt en ekonomisk analyse av total-

kostnadene forbundet med bruk av salt i vintervedlikeholdet. Denne

viser at med dagens metoder koster saltet for vegvesenet opp i mot

1000 kroner pr tonn utlagt på vegen. Alternative materialer som ikke
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har saltets negative effektermed hensyn_på Vbilkorrosjon, .betongned-

brytning og forurensning, kan betales med 10-15000 kr pr tonn utlagt

på vegen og fremdeles gi samfunnsøkonomisk gevinst. Denne beregningen

forutsetter at det alternative materialet har samme virkningsgrad som

salt på vegen og at det kan tas i bruk uten store investeringer i ut-

styr for håndtering og spredning.

Veglaboratoriet har utført noen enkle laboratorietester av CMA

(kalsium-magnesium-acetat). Resultatet viser at CMA har en smelte-

effekt på omlag 70 % av salt 09 at det forårsaker betydelig mindre
'rust på stål enn saltet gjør.' " A 7 " _* '"'M'MVWM'DUAA 'mør

ust å biler'

Undersekelsen, utført av Transportekonomisk institutt for Veg*

laboratoriet, konkluderer med at rustangrepet på biler er sterst i

områder hvor det nyttes salt på vegene. Bidragene til bilrust fra

luftforurensning og kystklima er imidlertid også betydelige.

FOREDRAG/LABSEMVI/JMJ
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KEMISK HALKBEKÄMPNING - VÄGBELÃGGNINGARS FRIKTIONS-
EGENSKAPER VINTERTID
Kent Gustafson
Forskningsledare _
Väg- och Trafikinstitutet (VTI), Linköping

1. 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, dels effektivise-
ra användningen av salt och dels försöka finna alternativa bekämpnings-
metoder utan NaCl-användning.

Jag skall i mitt föredrag beskriva läget och utvecklingen när det gäller
den kemiska halbekämpningen. Lite mera ingående kommer jag att
beskriva fuktsaltmetoden som ett sätt att mera effektivt använda salt
och samtidigt minska saltförbrukningen. Alternativa kemiska medel,
speciellt kalcium-magnesiumacetat CMA, har studerats vid VTI.och
hittills vunna erfarenheter redovisas. Avslutningsvis beskrives _friktions-
egenskaper och halkkänslighet hos olika beläggningstyper vintertid. VTI
har under flera år studerat ett flertal olika slitlagertypers vinteregen-
skaper under olika väglagsförhållanden samt hur vinterväghållnings-
åtgärder påverkar friktionen.

2. KEMISK HALKBEKÄMPNING

Den kemiska halkbekämpningen innebär spridning av salt, NaCl. Salt
användes dels för rensaltning på det högtrafikerade vägnätet samt för
inblandning i sand på det lågtrafikerade vägnätet. Det svenska statsväg-
nätet (ca 97.000 km) är i huvudsak indelat i tre kategorier med
avseende på halkbekämpningsstrategi. Indelningen är utförd enl
följande:

   

Vägtzp Trafikmängd Tot våglängd
ÅDT lim

A-saltväg 1500- 18700
B-saltväg , 800-1500 11000
Sandad väg 0-800 « 67300

På det halkbekämpade A-saltvägnätet skall strävan vara att erhålla en
15- och snöfri vägbana. På B-saltvägnätet skall saltning normalt ske
under den första halkperioden under vintern då trafikanterna är mindre
förberedda på risken för halka. Under senare, delen av vintern då
stabilare vinterförhållanden inträder sker en övergång till enbart sand-
ning.
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Saltförbrukningen på statsvägarna är normalt per år:

A-saltvägar 100-120000 ton
B-saltvägar 20- 30000 ton
Sandinblandning 10- 20000 ton

Totalt är förbrukningen av vägsalt i Sverige ca 300000 ton per år. Det
betyder att förbrukningen på de kommunala vägarna är 100-150000 ton
per år.

Den kemiska halkbekämpningen utförs enligt den s k "torra" metoden,
att saltet i första hand skall ge en uppmoddning och inte en total
smältning. Metoden innebär att saltgivorna är små vid varje spridnings-
tillfälle och att plogning i de flesta fall är nödvändig på grund av den
ringa smälttendensen. Minsta rekommenderad giva är 5-10 g/m2 och
den största är 20-25 g/mz. Se bilaga 1 för de givor som Vägverket
rekommenderar vid olika väderlek och väglag.

Undersökningar för att finna bättre kunskaper om de saltgivor som är
optimala vid olika väderleks- och väglagsförhâllanden pågår vid
institutet. Därvid studeras bl a vilken betydelse saltets ursprung
(stensalt/sjösalt, produktionsland) resp kornfördelning har på smält-
effekten. I figur 1 visas sambandet mellan smälteffekten för ryskt
sjösalt och östtyskt bergsalt. Varje punkt i diagrammet motsvarar en
samtidig mätning av mängd smältvatten under vissa givna förutsätt-
ningar av t ex saltmängd, temperatur och smälttid. Till punkterna har
en rät linje anpassats. Figuren illustrerar det fall där största skillnaden
i effekt framkom. Trots allt är dock skillnaden mycket liten och
slutsatsen av undersökningen var att saltets' ursprung hade mycket liten
betydelse pä smälteffekten. Större effekt hade däremot saltets kornför-
delning.

SGI/er, .små/lef/ekf

4 .Sambarm'evl me//an
(x) rysk! ajö'sa/f och

no,..- (g) ås//qakf bergsa/f

  

7030''

750"

500--

y: 5905+Q99°X

 

  

25° r=0,988

370' A

5,01 V '23,0 527,0 73,., radar/dax

Figurl Smältförsök. Jämförelse av mängden smält vatten för (x)
ryskt sjösalt och (y) östtyskt bergsalt vid varierande tempe-
ratur, tid och saltmängd.
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I figur 2 visas resultatet av ett smältförsök med salt av olika korn-
fraktion vid -20C. Diagrammet anger mängden smältvatten för tiden
O-ll timmar. Kurvorna anger smälteffekten för dels det hela saltet ca
0-4 mm och dels för fraktionerna 0-1 mm, 1-2 mm samt >2 mm.
Undersökningen visade såsom framgår av figuren att ett finkornigt salt
ger en snabbare och totalt sett bättre smälteffekt på ett väglag av typ
is/hårdsnö. I praktiken under trafikens inverkan kan man förmoda att
betydelsen av korngraderingen är större än vad figuren anger. Grövre
korn kan av trafiken blåsas bort innan de hunnit smälta och smälteffek-
ten därvid minskar. För Optimal halkbekämpningseffekt krävs en
relativt stor andel finare kom som ger en snabb smälteffekt men också
en viss andel grövre kom som dels kan ge en något längre effekt och
dels ge bättre uppluckring av is/snöskikt. För preventiva åtgärder, på
tunnare is och rimfrostskikt samt på is och åtpackad snö bör en större
del finkornigt salt vara en fördel medan vid snöfall och lösare skikt ett
grövre salt kan vara positivt för att ge en moddningseffekt.

' /Va a, smä//effekf
Smä//va//en _ o9 _ 2 c

ll

T80-

   

75 Jia 60 720 2%
3 ' i _ Tid min.

Figur 2 Smältförsök med NaCl av olika korngradering.
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3. BEFUKTAT SALT

En metod som provats utomlands i t ex USA och Västtyskland och som
vi nu provat i Sverige under flera 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.

Att befuktat salt (fuktsalt) fäster bättre till vägytan och att spridnings-
bilden blir mer homogen med mindre spill har visats i flera undersök-
ningar. Figur 3 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 4 %. En annan undersökning utförd i
Schweiz (Dultinger, I, 1976) 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 15 %

Vid fuktsalt: Efter 5 fordon ca 93 %

Efter 100 fordon ca 80 %

               

  

CENTER Vä OF oursnos 2/3 OF NOT RETRIEVED
21. FT. PAV'T. 24 FT. PAV'T. FROM PAV'T.

1/3 OMKRING UTANFÖR _2/3 UTANFÖR
MITTEUN AV AV 7m-VAG 7m-VÄG
7m-VAG

100%

78%

50% 46%

30%

24%

18%

4%

PRE-WET om PRE-WET om PRE-WET on

BEFUKTAT TORRT BEFUKTAT TORRT BEFUKTAT TCRRT

Figur 3 Saltets spridning. Jänförelse mellan torrt och befuktat salt
(H Lemon, 1975).
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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, se figur 4. På fuktsaltspridaren finns
en lösningsbehållare som är något varierande i storlek beroende på bl a
spridarfabrikat, men vanligt är ca 2 m3 volym. Mängden är avpassad för
att räcka till den torra saltmängden.

                

 

Figur 4 Saltspridare för fuktsalt.
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För att befukta det torra saltet har olika lösningar provats, t ex NaCl-,
CaC12-, MgC12-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 provade 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 figur 5,
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.

100 %"'"'" r-'r

               

. 183%I | .30% 22,8% 93 IH 0' redukhon salt
reduktion«iH20: redukfion Nuü ?BMW i 2 I (NaChCuClz)
N00 l l (NGCU

Cl ' " G2

y 81,7% salt
Naç 77,2% salt MC"

. l

Torrt Befuktnf Befukfot

Figur5 Reducering av saltmängd vid befuktningssaltning med
provad utrustning
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VTI följde under flera vintrar metodens effektivitet i några arbetsområ-
den genom att i första hand mäta friktionens och saithaitens (på vägen)
förändring efter saitning. (Gustafson, K, 1985). Ett exempel på friktio-
nens förändring efter saltning med torrt resp befuktat salt visas i figur
6. Fuktsaltmetoden har här haft en klart bättre effekt än det torra
saltet. Vägiaget 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 °/o.

  

Mulet, snöfall, hårdsnö, torr lössnö LS

Yttemp. -L.6'C \ 84 01 20 05
Luftfemp.-3.1'C (fallande)

NuCl= 30,0 g/mzünstölld)
23,0 0 (torrt)
17,5 " (befuktnt)

           

Friktion { 1' 2f i Torrt _.__ .I _ B

* Befuktat 5:33:12
1,0 -

0.8 ..

0,6 --

0,40

'F

0,2 «

_ 0 1 2 3 Å r å ' 265
f [Bet -Torrfl "'m'

*0.2 -P

*0,1 0 /\/\

0 :

no
'0.1 " . - [tim]

 

-0'2 db

Figur 6 Friktionen före och efter saitning vid prov med fuktsait.
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Erfarenheterna från spridning av salt som befuktats med NaCl-lösning
är sammanfattningsvis följande jämfört med torrt salt.

Fördelar

- Fuktsaltet fastnar bättre på vägytan vilket medför en bättre sprid-
ningsbild och mindre spill utanför vägen.

- Fuktsalt har en snabbare smältverkan genom att det redan från
början är delvis upplöst.

- ' Fuktsaltet är verksamt vid något lägre temperatur.
- Fuktsalt skapar bättre förutsättningar för preventiva åtgärder

genom att saltet fastnar bättre på vägen.
- Mindre mängd salt kan spridas för samma servicenivå vilket bör

innebära minskade negativa effekter av saltet.
- Spridningshastigheten kan eventuellt ökas något.

Nackdelar

- Metoden innebär ökade investeringar i bl a spridare och saltlösnings-
anläggningar.

- Metoden kräver något mer komplicerad utrustning.

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. Listan på ämnen
som har provats under årens lopp kan göras lång och här beskrives
endast några få som är av större intresse. Se även tabell 1.

Kalciumklorid, 'CaC12, har tidigare haft en viss användning men är i dag
i Sverige helt borta ur bilden när det gäller vintersaltning. Sommartid
sprids dock fortfarande CaC12 för dammbindning av grusvägar då det är
hygroskopiskt, d v 5 kan ta åt sig fukt. CaC12 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 °/o kristallvatten vilket inverkar negativt på transportkostnaden.

Urea är handelsnamnet på karbamid, CO(NH2)2, en kemisk förening som
bla 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.
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Svenska försök utfördes av dåvarande Väginstitutet. På vägar används
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:-ll,7°C (jfr -21,l°C för NaCl), för att smälta snö och is. I praktiken
på vägar är dock urea verksamt endast ned till ca -3 - -4°C.

Tabell 1

 

Kemikalie Eutektisk Ung.kostn
temp. kr/ton I
oC 1987-01

  

Natrium- Pris Korrosion
klorid -21.l 230 God effektiv vid Betong

T 0 - -60C Miljö

Kalcium- Snabb effekt Korrosion
klorid -51.6 1250 Effekt även vid Betong. Större på-
(CaClz) lägre temp. verkan än av NaCl

p.g.a kemisk effekt.
Miljö. Hygroskopiskt

  

Pris

Urea » Mindre Dålig effekt
(Co(NH2)2) -ll.7 2500 korrosivt Miljö

Korrosion
Betong
Pris

Magnesium- Snabb effekt Korrosion
klorid -33.3 950 Effekt även vid Betong. Även kemisk
(MgClz) något lägre temp effekt. Miljö

än -6°C Hygroskopiskt
Pris

 

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.

Den mest aktuella och genomgripande studien för att finna kemiska
föreningar som är tänkbara alternativ till NaCl genomfördes i USA åren
1976-79 (Gustafson, K och Magnusson, R, 1986). Vid utvärderingen
användes kriterier som fryspunktnedsättning, korrosion, giftighet, kost-
nad, miljöaspekter etc för urvalet. Studien identifierade
KalciumMagnesiumAcetat, vanligen skrivet CMA, som ett lovande
alternativ som vägsalt.
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CMA, som kan tillverkas genom reaktion mellan hydratiserad dolomit-
kalk och ättikssyra, var tidigare inte kommersiellt tillgängligt men har
under senare år fått tillverkare i USA och i Europa.

I USA pågår forskning för att besvara frågan om CMA's lämplighet för
halkbekämpning. Inom ett samarbetsprogram mellan olika stater under-
söks olika aspekter inom följande tre huvudområden.

l) Produktion: Olika processer för tillverkning av CMA undersöks.
Metodutvecklingen skall ligga till grund för bl a
större fältförsök.

 

2) Egenskaper Ett flertal undersökningar om CMA's egenskaper har
genomförts eller pågår. Studerande egenskaper är
bla smälteffekt, korrosion mot metaller samt
effekter på icke metalliska material som asfalt,
betong och plaster.

 

3) Miljö Ett större miljöprojekt i fält och laboratorium
pågår.

I Sverige och vid VTI har vi sedan några år provat CMA. Material har
tillverkats och provats i laboratorieskala. De senaste åren har också ett
amerikanskt och ett holländskt företag bedrivit en viss försökstillverk-
ning och material har där kunnat erhållas. Delstudier omkring CMA
pågår också på några andra forskningsinstitutioner i Sverige och
beskrives i det följande.

De undersökningar som hittills utförts i Sverige är följande:

1) Smältegenskaper i lab. (VTI)
2) Korrosion mot bl a bilplåt (VTI)
3) Betongpåverkan (VTI, Stockholms Gatukontor och Lunds Tekniska

Högskola)
4) Fältförsök (Vägverket)

Smältegenskaper

 

Fryspunktnedsättningen för CMA varierar beroende på bl a Ca/Mg-kvo-
ten mellan ca -lOOC och ca -280C, jfr NaCl -21,1°C. 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
figur 7 visas resultatet av ett smältförsök vid -60C 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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Figur 7 Smälteffekten av NaCl, CMA och Urea vid laboratorieförsök

vid -60C
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Korrosion

Korrosionsförsök med bilplåt visade att CMA är betydligt skonsammare
för rostangrepp än t ex NaCl och CaClz. Se figur 8 som visar viktförlus-
ten på stålplåtar som förvarats 100 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 CaClz 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.

Korros/'oaj/o'rsâê (55 /66039'_)
V/H/örlus/ pa' .sfä/,o/Q'f /00dy?
(âéøro - 65/00

          

z* 7mg/cm" 7 /

" / /
-I/aan / /

/ // 4
? 7á ?/ ,/

-30.o- / /
i . / /

/ /p 4
/ 7

o / /
-won ? ?

.i / /_ / / .7/ / /
/ / /
/ / /i / § 5 7

40.00 % / /

/ / / // / /4
" á ? % /
" / / / /,. n a / / <

'0 cm N06/ (alá (Ina #40

Figur 8 Korrosionsförsök enl 55186039. Vikti'örlusten hos stålplåt
utsatt för halkbekämpningsmedel under 100 dygn.
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Betongpåverkan

Ett frys/tö-växlingsförsök har på VTI's uppdrag utförts av Stockholms
Gatukontor, Materialprovningen. CMA provades och för jämförelse även

NaCl, CaCIZ och MgClz. Som provbetong användes både l930-tals
betong med dålig frostbeständighet och en god, lufttillsatt betong med
acceptabel frostsäkerhet. Provningen utfördes med lösningarna: vatten,
CMA (3-25 vikt-%), NACl, CaClz och MgClz (alla 3 vikt-% konc).

I figur 9 redovisas resultatet. För NaCl, CaClz och MgC12 där provning
skett, vid 3%-lösning har tendenser för övriga koncentrationer inritats
efter rapport av Verbeck 6C Klieger. Enligt dessa försök har klorid-
salterna en klar topp vid 3-4 % enligt frostprovningsmetoden. Efter en
nedgång vid något stigande koncentration ökar skadegraden dramatiskt
för CaClz och MgClz vid höga koncentrationer. Den kemiska effekten
gör sig här gällande. För NaCl avtar däremot skadorna tydligt vid
stigande koncentration till att vara mycket små för mättad lösning.
Enligt frys/tö-växlingsförsök är CMA's skadeföljd linjärt stigande med
koncentrationen till samma nivå som NaCl's max. Det innebär att om en
eventuell anrikning sker på grund av avdunstning kan CMA's skadliga
inverkan på betongen vara farligare än för NaCl.

Betong kan emellertid också påverkas kemiskt av smältmedel. I ett
försök vid Lunds Tekniska Högskola är syftet att studera den kemiska
inverkan på betong av bl a CMA. Exponering av betongprover har skett i
mättade lösningar av CMA, CA, NaCl och CaClz under mer än ett års
tid. Provet utvärderas för närvarande och rapport väntas under 1987. I
korthet kan följande resultat sägas' ha framkommit. Betongprismor
förvarade i CMA-lösning vid +20°C har skadats mycket kraftigt och har
mer eller mindre fallit sönder. Vid +5°C har skadats mycket kraftigt
och har mer eller mindre fallit sönder. Vid +5°C är skadorna mindre
men ändock är prismorna relativt allvarligt angripna speciellt i kanter-
na. Förvaring i NaCl-lösning har både i +20 och +5°C givit betydligt
mindre angrepp. Undersökningen med förvaring i CaClz-lösning kom
igång något senare men har emellertid på kort tid givit upphov till
kraftiga skador. I många fall har provkropparna nästan helt sönderfallit
("sprängts").

VTI MEDDELANDE 5 3 4



58

1 . ... . s . . _ ?_'I _| . .i . _ 2

g'xmixlzns rn'L h:L$T°,b' .HHMLT (gnl. .55 13 72 36 D:.'-gza.rr. r.: w

gatukontor ' _ u nMATERIALPROV_ iSalt test med 3 % NaCl, CaClZ, MgCl2 *Arb. nr ,8e9

NINGEN :samt 3-25 % CMA ;1985-02-05

MH muu-T_m,;Tendenser enl. Verbeck & Klieger___f_&wfwm,umqñmq M

 

*__Ayêxám .licçicéLråJMngmåLc-ajter_secyklei mygnji L e . ä - 5 -
..: .7..'.. : _ EEV'L Ijz Q 3 . _ z _. ;_Vvi' : 2,: t .: . ^

 

l-..........-._. --- .-..__...'..!.-.-;.__;;;;;;_-._...-.:. . . ;57. ;-. z - ;--_...-.__.;.i.Ä._..-. 5 ___-;:.,-'_i .-; .

;içMÅåjäfå4?ÄiQL98åmiDÅVQ i i 3 5 ê..Nael 3 %;C"J Ä5$F§i5 % - O)57§'
41.- -xs v 0, 18 5 - A Nâc17'27'7^5T%TÄss-orçm°i"*

-2-'ä-'+-tti+i-o.--2-1:eza-sg+3::é >-: :CaCl '§3 isf?"""'?' ?Ö°;;*':5*'5.513.115?"
. '..'. .. I II " '. 11717 7 \ I. 7. 7 ' .' '. t.: nt-.J ?1 '2 4, '.3. 4 '.. "7 ;.l . nt,

ll- . .4 V' 1 I ... .. . . ;- . : A _ngblz ; J 1 ...-i L; _L. . . -UFUI;. Apt
, . .; ... . . .. . . . . . .
5..A ... 1.5 . . .2 .4 . . . . A.. .. . V.. .4 . g . . -
v . ..... . - .. . . A ...4. . . g .. , .- ' . , .A . .q .. ..... vt ... . . y ....--. .-.-.., .. .___. ., ...__4_ -- .. ..... .. .-- _ ...----.-_,-...--..... -..._. ..-- -..... -........-.

-.. v A . . .. .. . 4. . ... . . . . . _ ., . ,.4. . .A . .. ..... 4 . ... .

                                              

_ . . ' '
'7 r,LW- 1" - ' " " =L:_' Z°___..'+'.'TZ:::.1:222. 312:;17"'174'.;ZZ'TTT--:TJ;;.I::::I;+_.:T:'_'...*'ZZ.;Z:;Z.? ;' ._;. 1-:: - . ' t

r-_-.;;:;::::;::::-::.r._'l'inr-'t'"----F*-:---r"""- ""_;:::;;: .tft " *: '"'" t:t;_"" ._ .i ::7::-; _ ...."* .. ,-_ : t _'
...-_- __._.._ _- ..--.r -...-... _-_ ...... ...b.-..q .. ----.. .. ..

- "_* ° "v i_ - ' °" :_t 2:. TI: -- -...: -...._ ._ __ -.-_ _-.._ ..- - -
:° "'* 4 .-- _ i, -.... 4 -.._-_':.::'_:: G_ ...* "_._.;__.- ___4.
._:__-- ä *7- ..._.-._..-,;'.1..._,_._._L___..l..°_°'.'_._.'...°T-_ '*"*""* "*r-.:t-t:ñ:::*:.'_;;' ._-_:: .

          

1 _.
b-._......-..-. {» f *_.-._..-__.__.4__._ .- -b-_q.A._.___r . _.---_-- . -u _. __.
-. __- ... .... _... .- . --.
r.-._._ .... _----_N-____s..-_._..-.._____..-.._..._-- ......,_._._k......_._......-.......---__._.{._..,_ .__..-.._....--.-. .
,-_...- . .-... .- ' .-.-. _....- _...--_.Vq ..._..._.._._..__. _......__.___-4_.-..-.-....-.-..._V.._..

-.._ _..- ._... - __ ......-..-..._...'.__ -...- _...-...__ .- _. ...... --- . ..--.. -... ..._ _. _. .
l .. ._. .. - .0. I_ .... - -..... _ -- ....-_..._ ..- _ _..._.- - ._ _ -__. .

__ç_ _..._ _ _...-.. -.... ......-.... _...-...__._ ..... ...-... ... --- - ..-.
.-._-.:=._. ._ ' .. - ..... .. ' _. ....--.-.. 4 ._ _ - _- .. - .... .7...

L ' ' .. ____. .. __.
..-.-m-.." _..4-.....n..."»__A._-..-.---..-.ol..-..-- .-.----....-_. ......-..-7.-. .. -. ...A _..._ -...-...... ...... . ._ .. - . . -- ...
...-___q..-. ....-.-..._..-..g._...._-_a..----._.1...-_.._A .___. _-.._.._A. .- .. ..... .- ....-. J_.-.__-- -- . -..-..--... . A.4_.-.. ..
..... ...._....___._......._............._...1 -.-...-.._..--._..__.._..._ .-..- .. ._ ._ - -- -_ 4...... .... .....- -..... .-7...,,.-..._- . -.._ ..

           

'Y : i i 5 t . i . . _ ' z . *

_ 3737 år: '2' /a I' Ä/â" 'i i 'ZISALZIÅELEÅ

  

v
.. -.. .... _. ._.o - _ .. - ..- _..._ ..

n
0

a

..
h H .. .,._4.- _ - _..-.. . . , . . . .. - ....

. . . . .u v .....- .
n .

 

Figur 9 Frostbeständighet hes betong utsatt för saltpåverkan. Test
med NaCl, CaClz, Mgc12 och CMA. Frys/töväxlingsförsök.
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Som här har framgått skiljer sig olika halkbekämpningsmedels inverkan
på betong med avseende på främst lösningens koncentration. Naturligt-
vis påverkar även andra faktorer, t ex temperatur och betongkvalitet,
skadegraden. Frågan som kan ställas är därför: Vilka lösningskoncentra-
tioner kan man förvänta sig i praktiken i en bro/betongkonstruktion och
i brokantbalkar? Kunskap om detta saknas.

För att under mera realistiska och varierande förhållanden prova
halkbekämpningsmedels inverkan på betong har ett försök igångsatts vid
VTI. Betongkuber har utplacerats i anslutning till institutet och kuberna
besprutas med vatten, CMA, NaCl, CaClz och MgCl2 under vintern för
att efterlikna "saltning". Efter en vinter och efterföljande sommar
kommer en del av kuberna att analyseras medan övriga kan utnyttjas
för en eller flera ytterligare vintrars exponering. Syftet med försöket
är att under mer realistiska förhållanden studera skadorna till följd av
kombinationen kemisk och frys/tö-växlingseffekt.

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 3,00-3,50 kr/kg beroende främst på dyra råvaror
(speciellt ättikssyra). Detta kan jämföras med några övriga medel -
tidigare i tabell 1. Priset är som ses betydligt högre än för t ex NaCl.

5. \ VÄGBELÄGGNINGARS HALKKÄNSLIGHET

Olika slitlagers friktionskarakteristik under barmarksförhållanden är
relativt väl känd. Friktionens beroende av hastigheten på en våt
vägbana kan t ex åskådliggöras schematiskt i enlighet med figur 10 för
vägytor med varierande textur. Vid vått väglag är friktionen vid högre
hastighet betydligt lägre på en slät och glatt yta än på en skrovlig och
rå yta, ett förhållande som ur vattenplaningssynpunkt är av stor vikt.

 

fr
ik

ti
on

   

hastighet

Figur 10 Friktionens beroende av hastigheten på våt vägbana. Enligt
Ohlsson, E, 1979.
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Friktionens variation på olika slitlager under vinterförhållanden är
däremot inte lika väl undersökt. Den resulterande friktionen vid olika
vinterväglag påverkas av beläggningslagret och dess egenskaper. Störst
betydelse har kanske beläggningslagrets ytstruktur. Vid vissa väglag,
t ex rimfrost och tunnare snö- och isskikt, inverkar förmodligen en grov
ytstruktur, t ex på en ytbehandling, positivt på friktionen. Stentopparna
kan vara fria från snö och is och därmed bidra till en relativt hög
friktionsnivå.

I försöken med osaltade vägar som genomfördes av VTI i Östergötland
1980-1983 uppmättes bla friktionen vid vissa tillfällen under en vinter
på Rv 55. På vägen finns en beläggningsskarv mellan en ytbehandling
YZB och en massabeläggning HAB. I allmänhet uppmättes något högre
friktion på ytbehandlingen än på massabeläggningen vid tunna
is/snöskikt. Ett exempel på ett tillfälle med extrem skillnad visas i VTI
Rapport 282 (Öberg, G et.al. 1985) och återges i figur il.

immun
FRICTlON

faan faan fam

1,0

HÄTST'RÄCKANS

(mi

 

m m m LENGTW CF TEST

STRETCH (ml

_YTBEHANUJN r 190 A I ' v .A
MBL! SURFACE WESSING ÅSPHALT CMRETE

Figur ll Friktionen på två olika beläggningar vid mätning på Rv 55
vid etttillfälle med lös snö 1982-11-19. _

För att mera ingående studera olika slitlagertypers friktionsförhållan-
den vintertid har VTI på Vägverkets uppdrag bedrivit undersökningar på
E4 vid Nyköping under tre år. Syftet med studierna har varit att
kartlägga olika slitlagertypers halkkänslighet vintertid och slitlagrets
inverkan på halkbekämpningsinsatsen. Speciellt intressant var att
undersöka om det föreligger något samband mellan vägytans textur och
dess halkkänslighet.

I undersökningen ingick både konventionella slitlager, som massabelägg-
ning HAB och ytbehandlingar YlB och YZB samt mindre vanliga
slitlager som Dränasfalt, gummiasfalt Rubit och saltinblandad asfalt
Verglimit. Resultatet av undersökningarna redovisas i VTI Rapport 309
(Gustafson, K, 1986).
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Friktionsmätningarna visade sammanfattningsvis att en grov textur i
många fall är positiv ur friktionshänseende vintertid. Förhållandet
kunde speciellt studeras på nyiagda ytbehandlingar den första vintern
och en grov nylagd ytbehandling den andra vinter. Den positiva
friktionseffekten vintertid vid jämförelse med slät massabeläggning
avtog dock i och med texturens utjämning.

I figur 12 visas en jämförelse mellan i stort sett samtidiga friktionsmät-
ningar på en slät massabeläggning (str lO, HAB) och en nylagd ytbe-
handling (str l, YlB). Friktionen avser mätningar gjorda både före och
efter eventuella halkbekämpningsåtgärder. Den lägsta friktionen har
oftast uppmätts på den slätare massabeläggningen medan ytbehand-
lingen iallmänhet haft bättre friktion. Ytbehandlingen har t ex inte vid
någon mätning haft en friktion understigande ca 0,3 medan den släta
massabeläggningen har flera mätningar med f lägre än 0,2.
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Figur 12 Jämförelse av friktionen på slät massabeläggning (str. 10)
och ytbehandling (str. l) vintern 83/84
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Dränerande asfaltbetong har under senare år fått en .ökad användning. på
grund avdels positiva egenskaper i form av förbättrad avvattning av
ytan vilket bla leder till bättre våtfriktion (mindre risk för vatten-
planing), mindre fordonsstänk och bättre reflektionsförmåga i mörker.
Reduktion av buller är ytterligare en fördel. Vintertid uppvisar emeller-
tid dränasfalten något sämre egenskaper. I litteratur och vid egna
mätningar har framkommit att dränasfaltbeläggningar i allmänhet är
något mer halkkänsliga och kräver större halkbekämpningsinsats, salt-
ning än en konventionell massabeläggning.

I figur 13 visas ett exempel från friktionsmätningar utförda på fem
provsträckor på v 796 utanför Linköping. Provade slitlagertyper är
asfaltbetong MAB, Dränasfalt HABD, friktionsbeläggning Delugrip samt
enkel och dubbel ytbehandling YlB resp YZB. Friktionen är här uppmätt
vid två tidpunkter (I:O6.20-O7.00 och II:O9.00-O9.lO) en morgon med
rimfrost. Mellan de båda mätningarna har saltning utförts kl. 08.00. Av
figuren framgår bl a att de ytbehandlade sträckorna haft normal
barmarksfriktion. Före saltning är friktionen lägst f 0,3-O,4 på drän-
asfalt och Delugrip. Med saltningen förbättras friktionen på Delugrip-
beläggningen medan ingen effekt uppnås på dränasfalten. Figuren
illustrerar en del av vinterproblemen med dränerande, öppna belägg-
ningstyper, nämligen att dessa har något större rimfrostbenägenhet och
kräver en större halkbekämpningsinsats.

På marknaden finns idag också speciella beläggningstyper som är
utvecklade för att minska halkrisken. Två sådana beläggningar är
gummiasfalt (Rubit) och asfalt med saltinblandning (Verglimit). Svenska
erfarenheter av dessa s k halkhämmande slitlagertyper är varierande
och deras egenskaper inte helt utredda. Under 1987 och några år framåt
planeras därför uppföljning av egenskaper hos utförda provsträckormed
Rubit och Verglimit.
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Figur 13 Friktionen på provsträckor med olika beläggningstyp vid
tillfälle med rimfrost 1984-11-27
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Bilaga 1

Rekommenderade saltgivor, Vägverket

6-10 grlm2

"Preventiv saltning på isfri vägbana till förhindrande av befarad frost-
halka. Preventiv saltning på en något våt eller fuktig men isfri vägbana,
då snabbt lufttemperaturfall förutses och luftfuktigheten överstiger
75 %. Vid mindre än 75 % luftfuktighetsgrad krävs ingen åtgärd.

Preventiv saltning på en starkt frusen vägbana då blöt snö börjar falla
och lufttemperaturen ligger vid nollstrecket.

Saltning vid redan inträffad frosthalka eller på isvägbana enligt de två
första styckena ovan och saltning på tunn isbeläggning framkallad av
tidigare överdosering av saltgivan, "salthalka", om lufttemperaturen
inte understiger -40C. Vid lägre gradtal har man att välja mellan att
öka saltgivan till 10 a 15 gram eller att sanda med saltblandad sand.

10-15 gr/m2

Preventiv saltning på väg med blöt men isfri vägbana om snabbt
lufttemperaturfall förutses och luftfuktigheten överstiger 75 %.

Preventiv saltning på en frusen men inte starkt nedkyld vägbana.
Lufttemperaturen ligger omkring noll grader och våt snö börjar falla.
Preventiv saltning på isfri vägbana vid lufttemperatur omkring noll
grader eller något däröver då kall nedkyld snö börjar falla. Preventiv
saltning på isfri vägbana vid lufttemperaturer från + till -3 a 4°C då
allmänt lättare snöfall befaras. Saltning av isvägbana framkallad av lätt
underkylt regn. Saltning av redan bildad isvägbana under nyssnämnda
betingelser om lufttemperaturen inte understiger -2 a 3°C.

Vid lägre gradtal har man att välja mellan att öka saltgivan till 15 a 18
gram eller att sanda med saltblandad sand. Luftens temperaturutveck-
ling avgör valet av bekämpningsmetod.

Preventiv saltning på isfri vägbana vid lufttemperaturer från + till -5 a
60C då allmänt tyngre snöfall befaras.

14-25 gr/m2

Saltning på isvägbana framkallad av kraftigt underkylt regn.

Saltning på is- och snövägbana som redan hunnit bildas när temperatu-
ren inte understiger -4°C.

Saltning på is- och snövägbana som.redanhunnit bildas när lufttempera-
turen pendlar mellan -4 och -6°C."
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