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Förord

Vägverket (VV), Svenska Kommunförbundet (SvK) och Statens Väg- 
och Trafikinstitut (VTI) fick 1984 regeringens uppdrag att genomföra 
ett forskningsprogram vars syfte var att minska skadeverkningarna av 
salt.

Projektets arbetsnamn har varit MINSALT. Resultatet av projektets 
olika delar har redovisats i delrapporter samt i projektets slutrapport, 
VTI Rapport 369 "Effektivare halkbekämpning med mindre salt. 
MINSALT-projektets huvudrapport". Föreliggande rapport är en längre 
sammanfattning av denna slutrapport.

Projektledare för MINSALT har sedan 1988 varit Lennart Axelson, VV.

Huvudfinansiär har varit Vägverket. Övriga finansiärer har varit VTI, 
Kommunförbundet och Nordiska Ministerrådet.

För att besluta om omfattning och inriktning av projektet MINSALT har 
en styrgrupp verkat som haft 10 deltagare. En arbetsgrupp med också 
10 deltagare har operativt drivit de olika delprojekten och föreslagit 
nya inriktningar. Under ett så långt projekt som detta har personer 
slutat och nya har tillkommit. Här anges alla som deltagit under någon 
period.

Förord i



Styrgrupp

Tom Ramstedt VV 1989-1991 ordf
Lennart Axelson VV 1988-1991 sekr
Björn Blomqvist VV 1986-1987, 1989-1991
Bengt Centrell VV 1986-1991
Uno Danielsson VV 1986-1991
Karl-Olov Hedman VTI 1989-1991
Björn Karlsson VV 1986-1991, 1986-1988
Sven Ohlsson SvK 1986-1991
Örjan Oscarsson VV 1990-1991
Hans Silborn SvK 1986-1988, 1990-1991

Tidigare har i styrgruppen deltagit:

Ingemar Andersson, Lars Bergfalk, Rolf Magnusson, Mårten Nilsson, 
Håkan Wilhelmsson alla VV, samt Örjan Eriksson, SvK och Börje 
Thunberg, VTI.

Arbetsgrupp
Lennart Axelson VV 1988-1991 ordf
Björn Blomqvist VV 1989-1991, 1985-1987 ordf
Hans Danielsson VV 1990-1991
Kent Gustafson VTI 1985-1991
Gunnar Henrysson VV 1985-1991
Jan-Åke Karlsson VV 1988-1991
Per-Gunnar Land VV 1985-1991
Sven Ohlsson SvK 1985-1991
Hans Silborn SvK 1985-1988, 1990-1991
Gudrun Öberg VTI 1985-1991

Tidigare har i arbetsgruppen medverkat:

Sven Bengtsson, Bengt Björklund, Bo Eriksson, Rolf Jeppsson, 
Christer Karlsson, Gösta Kjellqvist, Rolf Magnusson, Mårten Nilsson, 
Hans Skalin, Erland Wallroth alla VV samt Örjan Eriksson, SvK.
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Nedan anges vem som varit ansvarig författare för olika delar vid
sammanställningen av denna rapport:

Gudrun Öberg Saltfria regioner/vägar/tätorter, punktsaltning och
konsekvenser av olika vinterväghållnings- 
strategier.

Kent Gustafson Kemisk halkbekämpning och halkhämmande
beläggningar.

Jan-Åke Karlsson Mekanisk halkbekämpning.

Gunnar Henrysson Snöröjnings- och isrivningsmetoder.

Christer Karlsson Väderprognoser och väglagsinformation.

Lennart Axelson Kompetensspridning, kunskapsläge i övrigt och
vinterväghållningsstrategi landsbygd.

Hans Silborn Kommunal vinterväghållning.
Sven Ohlsson

Per-Gunnar Land Kunskapsluckor, förslag till kommande aktiviteter.

Som författare har dessutom medverkat;
Lars Bäckman, VTI beträffande Miljö
Nils-Petter Gregersen, VTI om Trafikanters inställning
Hans Danielsson, VV om Dubbdäck
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EFFEKTIVARE HALKBEKÄMPNING MED MINDRE SALT 
MINSALT-projektets huvudrapport

SAMMANFATTNING

av Gudrun Öberg och Kent Gustafson, VTI 
Lennart Axelson, VV

BAKGRUND

Trafikanter och näringsliv ställer krav på hög trafiksäkerhet och god 
framkomlighet även under vinterperioden. Halkbekämpning är därför 
en av väghållarens viktigaste arbetsuppgifter.

När trafikmängderna på våra vägar var små bekämpades halkan med 
sand. Sanden blandades ofta med salt för att förhindra att sanden frös 
ihop till klumpar. Med den ökande trafiken började rent salt att använ
das för halkbekämpning under 1960-talet. Samtidigt med detta började 
dubbade vinterdäck att komma i bruk i allt större omfattning.

Saltet har fungerat bra som halkbekämpningsmedel, men har också 
medfört problem såsom skador på betongkonstruktioner, ökad korro
sion på fordon och stålanläggningar i gatumiljö, skador på träd och 
annan vegetation, framförallt i tätorterna, samt omfattande nedsmuts
ning. Bland trafikanter, allmänhet och politiker har därför halkbekämp
ning med salt allt mer kommit att ifrågasättas.

Detta är skälet till att Kommunikationsdepartementet gav Vägverket, 
Svenska Kommunförbundet och Statens Väg- och Trafikinstitut i upp
drag att utarbeta ett detaljerat forskningsprogram med syfte att minska 
skadeverkningarna av salt i vinterväghållningen. Forskningsprogram
met, som har genomförts under perioden 1985-1991, har benämnts 
MINSALT.
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SYFTE OCH FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Syftet med MINSALT-projektet har varit att undersöka om och hur det 
går att minska skadeverkningarna av salt i vinterväghållningen utan att 
försämra trafiksäkerheten.

Kommunikationsdepartementet fastslog tre olika sätt att minimera ska
deverkningarna av salt:

A Utökning av de saltfria regionerna
B Nya halkbekämpningsmetoder
C Nya halkbekämpningsstrategier

Under punkt A har försök gjorts med saltfria vägar i Gotlands, 
Kopparbergs och Västerbottens län. Under punkt B har nya mekaniska 
och kemiska halkbekämpningsmetoder och -medel provats och utvär
derats. Dessutom har det gjorts försök att utveckla effektivare 
snöröjnings- och isrivningsmetoder. Nya halkbekämpningsstrategier 
som har provats under punkt C är t ex punktinsatser, halkhämmande 
beläggningar samt väderprognoser, system för väglagsinformation och 
utbildning.

De försök som direkt har ingått i projektet har som regel lagts upp på 
sådant sätt att det ska vara möjligt att dra så säkra slutsatser som 
möjligt om effekterna av olika åtgärder. Detta innebär bl a att konsek
venserna av skillnader mellan olika områden och mellan olika vintrar 
måste elimineras. Effekten av vinterväghållning varierar nämligen 
mycket mellan olika vintrar beroende bl a på temperatur och neder
börd under de olika vintrarna. Studier har därför genomförts i ett 
provområde eller på ett provvägnät samtidigt som motsvarande studier 
har gjorts i ett kontrollområde eller på ett kontrollvägnät där inga 
förändringar vidtagits. För vissa effekter påbörjades dessutom studier
na innan förändringar infördes (förestudier).

I MINSALT-rapporten redovisas också resultat från angränsande pro
jekt samt erfarenheter från försök som inte har lagts upp på samma 
vetenskapliga sätt. I kommunerna har tyngdpunkten ofta legat på prak
tiska utvärderingar av hur man klarar saltfri väghållning, hur man an
vänder alternativa metoder och material etc.
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VÄDER

Kortfattat kan vädret i hela landet under de fem försöksvintrarna be
skrivas enligt följande:

Vintern 85/86: 

Vintern 86/87:

Vintern 87/88: 

Vintern 88/89:

Vintern 89/90:

Kall till mycket kallare än normalt, normal 
nederbörd.

Varm inledning, resten kall eller mycket kallare än 
normalt. Mindre än normala upp till normala 
nederbördsmängder.

Efter en något kallare inledning än normalt blev 
sedan vintern mild och nederbördsrik. Mycket snö.

Efter en kall inledning med lite nederbörd kom en 
varm och nederbördsrik fortsättning. Götaland hade 
barmark en stor del av vintern. Även Svealand och 
sydöstra Norrland hade ovanligt mycket barmark.

Vintern inleddes med varierande väder men blev 
sedan mycket varm och nederbördsrik. Götaland 
och södra Svealand hade barmark stor del av 
vintern.

UTÖKNING AV DE SALTFRIA REGIONERNA

Effekterna av saltfri vinterväghållning har studerats i Gotlands, 
Kopparbergs och Västerbottens län. Dessutom har vissa mätningar 
gjorts i ett mindre antal kommuner.

Omfattning
Före försöket på Gotland fanns på det statliga vägnätet 215 km vägar 
som saltades hela vintern (A-saltvägnät) och 177 km som saltades 
främst på hösten (B-saltvägnät). Inne i Visby tätort saltades 50 km 
gator. Alla dessa vägar och gator är osaltade fr o m vintern 1986/87.

I Kopparbergs län upphörde saltningen vintrarna 1987/88 och 1988/89 
på 1000 km statlig väg. Knappt hälften av dessa var A-saltvägar och 
resten var B-saltvägar. Hela vägnätet ingick inte i försöken utan de 
trafikstarkaste vägarna (knappt 500 km) saltades även under de två 
försöksvintrarna.
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I Västerbottens län var en del av väg E4 osaltad (50 km) under 
vintrarna 1987/88 och 1988/89.

I Kopparbergs och Västerbottens län påbörjades ett nytt försök vintern 
1989/90 då MINSALT-strategin (se sidan 43) började tillämpas där.

Väder
Antalet dygn med minst 2 cm snönederbörd (snödygn) har varit färre 
än normalt på Gotland under de vintrar som undersökningar har på
gått. I de övriga prov- och kontrollområdena var det fler snödygn än 
normalt vintern 87/88 och t o m många fler i Västerbotten. Vintern 
88/89 var det färre eller mycket färre än normalt.

De dygn som det har funnits klimatiska förutsättningar (nederbörd, 
temperatur och luftfuktighet) för att halka skall kunna uppstå kallas här 
halkdygn.

På Gotland var det fler halkdygn än normalt vintrarna 85/86 och 86/87 
medan de två efterföljande vintrarna hade färre halkdygn än normalt. I 
Kopparbergs län var det fler antal halkdygn under vintern 87/88 
medan det var färre de övriga vintrarna. I Västerbotten var det fler 
halkdygn under försöksvintrarna 87/88 och 88/89 än normalt medan 
förevintern hade färre halkdygn än normalt.

Väglag
För att beskriva standarden på vinterväghållningen har väglaget 
observerats under främst vardagar på ett stort antal platser i de tre 
länen och i deras kontrollområden.

På A-saltvägarna på Gotland och i Kopparbergs län ökade andelen is- 
och snöväglag 2-3 gånger (från 10-20 %) då man slutade salta. I 
Visby tätort var ökningen något mindre än på de statliga vägarna på 
Gotland. I Västerbotten ökade andelen is/snöväglag med mindre än 
1/3 (från ca 30-40 %). Den is/snö som tas bort genom saltning ersätts 
av fuktig/våt barmark. I Kopparbergs län observerades väglaget även 
på B-saltvägnätet och sandade vägar. Ingen skillnad i andel is/snö 
observerades på B-saltvägar då saltningen upphörde.
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Figur 1 Väglagsfördelning på A-saltvägar i Kopparbergs län. 
Kontrollvägarna (K) saltades alla vintrarna medan provvägar
na (P) saltades vintern 86/87 och var osaltade övriga vintrar.
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Trafikdata
En vinterväghällning utan salt kan medföra minskad trafik och en ökad 
användning av dubbdäck. Studier av detta har utförts.

På Gotland har inga förändringar av trafikflödet beroende på halkbe- 
kämpningsmetod och väglag kunnat konstateras. Resultaten från 
Kopparbergs län tyder på att trafikökningen mellan vintrarna 1986/87 
och 1987/88 har varit ca 10 % på de A-saltvägar som fortfarande 
saltades och ett par procent på de vägar där halkbekämpningen 
ändrats från kemisk till mekanisk. Detta bygger dock på resultat från få 
mätplatser och där det har varit stort bortfall i mätdata. I Västerbotten 
förefaller barmarksdagar inte ha mer trafik än is/snödagar om mät
ningar från samma del av vintern studeras. I inledningen och slutet av 
vintern är antalet personbilar per dygn ca 50 % större än mitt i vintern.

Den första osaltade vintern på Gotland förefaller inte ha gett upphov 
till fler avställda bilar.

Dubbdäcksräkning har gjorts på parkeringsplatser i Visby. Andelen 
dubbdäcksförsedda personbilar har ökat från 74 % i januari 1986 till 
80 % i januari 1987. En enkätundersökning visar emellertid på en lika 
stor ökning i kontrollområdet varför den ökade användningen av dubb
däck inte kan tillskrivas försöket.

Hastighet
När en väg inte saltas ökar andelen is/snöväglag vilket leder till lägre 
genomsnittliga hastigheter. Även hastigheten vid ett givet väglag kan 
påverkas av om en väg saltas eller ej. Undersökningar av hastigheter 
har därför gjorts.

På Gotland är medelhastigheten ganska låg på de till 90 km/h hastig- 
hetsbegränsade statliga vägarna. Även på de två kommunala leder 
som undersökts är hastighetsnivån låg. Hastighetsnivån var lägre 
1987 än 1986 och de som redan körde långsamt har som regel sänkt 
hastigheten mer än de som körde fort. Hastighetssänkningen till 1987 
skulle kunna bero på information om osaltad väg. Vädret och väglaget 
var dock överlag sämre 1987 än 1986 p g a kraftigare vindar och mer
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snö. Hastighetsnivån vid Hka väder-väglag var dock något lägre 1987, 
d v s då vägen var osaltad, än 1986 då vägen saltades. Skillnaden 
ryms dock inom normala slumpmässiga variationer.

I Västerbotten ligger medelvärdet av dygnsmedelhastigheterna för 
personbilar över 90 km/h för nästan alla väglag. De tunga fordonens 
dygnsmedelhastighet skiljer inte heller mycket mellan olika väglag och 
ligger också över gällande hastighetsgräns för respektive fordonstyp.

Studierna i Västerbotten visar också att man vid de första is/ 
snöväglagen en vinter håller lägre fart än senare på vintern. I övrigt är 
det inga stora skillnader i hastighet vid ett och samma väglag mellan 
de olika vintrarna. Det innebär att skyltarna och övrig information om 
osaltat försök inte haft någon större inverkan på hastigheten. 
Resultaten antyder också att nedsatt sikt p g a snöfall, kraftigt regn 
m m har större betydelse för hastigheten än vad väglaget har.

Trafiksäkerhet
Polisrapporterade trafikolyckor är det olycksmaterial som oftast an
vänds i trafiksäkerhetsstudier i Sverige. Uppgifter om trafikskadade 
från sjukvården ger en betydligt mer fullständig bild av antalet skadade 
i trafiken och är nödvändiga om man ska få information om singel
olyckor med oskyddade trafikanter, t ex gångtrafikanter som halkar 
omkull. Inom MINSALT har emellertid av resursskäl främst polisrap
porterade olyckor (exklusive viltolyckor) utnyttjats. På Gotland och i 
dess kontrollområde har dock sjukvården engagerats så att alla som 
uppsökt akutmottagningen p g a skada i samband med förflyttning 
utomhus och i trafikmiljö har registrerats.

Analysen av de skador som rapporterats av sjukvården på Gotland 
och dess kontrollområde Västervik visar att den trafikantkategori som 
oftast skadas i trafiken är fotgängarna och att det oftast sker på is/snö.
I Västerviksområdet är det ungefär lika vanligt att de skadas på trotto
aren som att de skadas på gata eller väg. På Gotland är det vanligast 
att man skadar sig på gata eller väg. Detta beror säkert till stor del på 
att fotgängarna ofta går på gatan i Visby eftersom det innanför ringmu
ren är ont om trottoarer. Cyklister skadas i ungefär samma omfattning
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som bilister. Flertalet av alla skadade har skadats i singelolyckor, 
vilket innebär att inget annat fordon eller trafikant varit inblandad i 
trafikolyckan. Antalet skadade fotgängare ökade på Gotland under 
försöket medan antalet skadade av övriga trafikantkategorier minska
de. Totalt ökade antalet skadade.

Dygnen under de olika vintrarna har både på Gotland och i dess 
kontrollområde klassats utifrån det värsta väder/väglag som före
kommit under dygnet. De polisrapporterade olyckorna under dessa 
dygn har studerats. Det som framför allt skiljer de båda områdenas 
olycksutfall åt är att olycksrisken vid rimfrost på hösten och då våta 
vägbanor fryser är förhållandevis mycket högre på Gotland än i 
kontrollområdet. Detta är väglag som snabbt försvinner vid en saltning 
och det är därför troligt att skillnaden i olycksrisk beror på skillnaden i 
vinterväghållning. I kontrollområdet är däremot olycksrisken vid snöfall 
oftast högre än i provområdet. Detta kan bero på att det förmodligen 
ser våtare ut på den saltade sträckan och att trafikanten därför inte 
uppfattar det som halt (se figur 2).
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0=barmark
W=barmark, snöfall <2 mm i smält form 
Q=barmark, blötsnö
FUbarmark, snöfall >2 mm i smält form 
X=is/snö, snöfall <2 mm i smält form 
N=is/snö, blötsnö
K=is/snö, snöfall >2 mm i smält form 
S=is/snö, torrt, kallt 
F=våta vägbanor som fryser 
B=rimfrost på hösten 
T=rimfrost på vintern

Figur 2 Polisrapporterade olyckor på Gotland och i dess 
kontrollområde omkring Västervik under vintrarna 86/87, 
87/88 och 88/89 fördelade efter "värsta väder/väglag" 
under ett dygn.
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Trafiksäkerhetsstudier i försöksområdena i Gotlands (I), Kopparbergs 
(W) och Västerbottens (AC) län ger följande resultat för det statliga 
pro wäg nätet:

r .— t

I DRAU I
Stort kontrollområde

T-----  -
| Litet

........ ... ..  1
kontrollområde |

1 tr KU V 1
|OMRÅDEj Föränd

ring

i
-1Konfidensområde 
|risknivå 5 %
|

J Föränd- 
| ring

1 1
|Konfidensområde|
j risknivå 5 % j 
| |

|I län | 
|W län | 
¡AC länj

+ 6 % 
+ 5 % 
+33 %

1
|(-17 - + 35) %
j(- 8 - + 19) %
j(-14 - +105) % 
I

| + 6 % 
j +23 %* 
j +74 %

1 1
| (-23 - + 46) % |
| (+ 3 — + 45) % | 
j (-13 - +245) % |
| I

|TOTALT| 
I 1

+ 6 %
1
| (- 4 - + 19) %

__ __________  . .
| +21 %* 
I______

1 1
| (+ 4 - + 40) % |
J_____ ____ ___ 1

* Markerar "signifikant skilt från 0".

Efter diskussion om huruvida det ursprungligen valda kontrollområdet i 
Kopparbergs län var lämpligt som kontrollområde eller ej, har beslut 
fattats att dels göra statistiska analyser med det ursprungliga kontroll
området men också med ett större kontrollområde som därmed ger 
stabilare värden. Även för de 2 andra länen görs analyser med ett litet 
och ett stort kontrollområde. Då inga jämförelser görs med andra ef
fekter t ex väglag rekommenderas att resultaten från jämförelser med 
stora kontrollområdet utnyttjas.

Om det lilla kontrollmaterialet används är olycksökning signifikant för 
alla försök sammanlagt på det statliga vägnätet och enskilt i Koppar
bergs län. Om däremot det stora kontrollmaterialet används är olycks- 
ökningen ej signifikant skild från noll, d v s det kan vara slumpen som 
gett en olycksökning. Detta gäller för vart och ett av länen och för alla 
tillsammans.

I Visby tätort har de polisrapporterade olyckorna minskat med 36 % 
(-53 % — -13 %). Konfidensintervallet visar att minskningen är 
signifikant skild från noll d v s det är något mer än slumpen som har 
orsakat olycksminskningen.
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De flesta resultat är ej statistiskt säkerställda. Om de erhållna resulta
ten, med hänsyn till dess osäkerhet, ändå används framgår att det har 
varit en olycksökning på vägar med en årsdygnstrafik (ÅDT) på över 
1 800 när man slutat salta och en olycksminskning på vägar med
ÅDT <1 800 då stora kontrollmaterialet utnyttjas (ej signifikant). Om
lilla kontrollmaterialet används erhålles en ökning av olyckorna för hela 
det undersökta ÅDT-området (ej signifikant). Ökningen är signifikant 
på vägar med mer än 1 800 fordon per årsmedeldygn. Om det här 
vore den sanna olyckseffekten skulle vägar med ÅDT större än 
1 800 saltas. För mindre vägar ger resultaten inte lika klart besked
om vilken halkbekämpningsmetod som är bäst ur trafik
säkerhetssynpunkt.

% Olycksförändring

ÅDT

kontrollområdet

Figur 3 Olycksutfallet (regressionskurva med 95 % konfidens- 
område) på de under försöket osaltade vägarna satt i 
relation till årsdygnstrafiken (ÅDT).
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På det under försöksvintrarna kvarvarande A-saltvägnätet i 
Kopparbergs län verkar kostnaderna för halkbekämpning och även 
saltåtgången ha ökat. På dessa vägar har samtidigt erhållits en 
olycksminskning. Detta pekar på att ytterligare resurser kanske bör 
sättas in för att minska andelen is/snöväglag på de trafikstarka vägar
na, där i och för sig vinterväghållningen redan är bäst.

Dessa slutsatser stämmer med resultat från tidigare studier som visat 
att vid liten andel is/snöväglag ökar antalet olyckor med ökande andel 
is/snö upp till ca 15 % is/snöväglag för att sedan vara oförändrad eller 
t o m minska om andelen is/snö ytterligare ökar.

Vintern efter de osaltade försöken d v s  vintern 1989/90 påbörjades ett 
nytt försök i Kopparbergs och Västerbottens län då den nya MINSALT- 
strategien provades. Effekten på trafiksäkerheten under de två första 
vintrarna har undersökts. Inga signifikanta resultat har erhållits men i 
Kopparbergs län har olyckorna minskat och i Västerbotten har de ökat.

Trafikanternas inställning
Trafikanternas inställning till vägsalt har undersökts i de tre länen. 
Resultaten pekar på en vilja bland trafikanterna att ta bort vägsaltet. 
Viljan är inte lika tydlig i Västerbotten där man minskar sin negativa 
inställning till saltet efter att ha provat att köra på saltfri sträcka av E4. 
Det finns också bland yrkesförare av tunga fordon en något lägre vilja 
att ta bort saltet, men totalt sett är en klar majoritet mot saltanvänd
ning. Att Västerbotten avviker något kan bero på den uppläggning som 
försöken hade, att man tog bort saltet på en kort vägsträcka mitt i en 
i övrigt saltad vägsträcka. Det kan ha inneburit att förändringen uppfat
tades som besvärlig. På Gotland hade man inte denna skillnad, utan 
kunde anpassa sig som helhet till nya vägförhållanden.
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Personbilisters inställning till vägsalt, Västervik, Gotland, 
Västerbotten (AC) och Kopparbergs län (W).
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BRA □  DÅLIGT

Figur 5 Inställning till vägsalt bland yrkesförare med tunga for
don, Västervik, Gotland, Västerbotten (AC) och 
Kopparbergs län (W).
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Om minskad saltning bedöms kunna medföra flera olyckor, så anger 
trafikanterna i hög grad att de är villiga att acceptera en sänkt hastig
hetsgräns för att saltet skall kunna tas bort. Norrlänningarna är dock 
något mindre villiga till detta än trafikanter från övriga delar av landet.

Korrosion
Korrosionen på följande fordon/provkroppar har studerats på Gotland 
och i dess kontrollområde i Västervik-Gamlebyområdet.

- Polisbilar.
- Mobil exponering av provkroppar dels på lastfordon och dels 

på polisbilar.
- Stationär exponering av provkroppar som ger atmosfärisk 

korrosion.

De stationära exponeringarna och de mobila exponeringarna på last
fordon pågick under andra halvan av förevintern och under första 
försöksvintern.

Frånvaron av salt på Gotland under försöksperioden medförde en kraf
tig minskning av korrosionen på oskyddat stål och en minskad påver
kan på lack och rostskyddsmedel. Korrosionen på oskyddat stål 
minskade med 80-90 %. I ett tidigare försök har visats att effekten på 
lackerade ytor är densamma, men för att uppnå motsvarande korro- 
sionsgrad behövs i storleksordningen 10 gånger så lång tid. 
Korttidsexponeringen av oskyddade provkroppar visade också att det 
finns ett starkt samband mellan korrosion och saltningsfrekvens.
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Metallförluster
g /m 2

Metallförlust

Antal dagar med 
saltning

Metallförluster Antal dagar med
g / m2 saltning

1986 1987

Figur 6 Medelvärden av metallförluster och antal dagar med 
saltning vid mobil exponering månadsvis.

Provningarna på polisbilar startade hösten 1985 och pågick till våren 
1990 d v s  under 5 vintrar och 4 somrar. Korrosionen studerades 
genom besiktningar med utvärdering av rostskador på kaross och 
chassi och dels genom exponeringar av provplåtar på bilarna.

Under den första vintern då vägarna saltades i båda områdena var 
korrosionshastigheten på obelagt stål något högre på Gotland än i 
kontrollområdet. Under de följande fyra vintrarna då vägarna inte sal
tades på Gotland minskade korrosionshastigheten här dramatiskt. 
Under dessa vintrar var korrosionshastigheten mellan 10 och 15 ggr
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högre på de saltade vägarna i kontrollområdet. Skillnaden i korrosions- 
hastighet under sommarhalvåren mellan områdena var däremot margi
nella. Det framgår vidare att korrosionshastigheten var dubbelt så hög 
på sommaren som på vintern när vägarna inte saltades vintertid. På 
saltade vintervägar var korrosionshastigheten ca 8 ggr högre under 
vinterhalvåret än under sommarhalvåret.
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Figur 7 Korrosionshastighet på olackerat kolstål under olika ex- 
poneringsperioder. Mobil exponering.

Rostskadorna ökar lika snabbt på polisbilarna på Gotland som i kon
trollområdet under det första året då vintervägarna fortfarande salta
des på Gotland. Från hösten 1986 då saltningen vintertid upphörde på 
Gotland observerades en tydlig skillnad i antal nyuppkomna rostska
dor. Detta trots att samtliga bilar i undersökningen redan hade utsatts 
för vägsalt under 1-2 år då korrosionsangrepp kan ha initierats. 
Skillnaden i antalet anmärkningar mellan bilarna på Gotland och i 
Västervik ökar kontinuerligt med tiden och skulle förmodligen öka 
ytterligare om undersökningen fortsatte.

Vinter Sommar Vinter Sommar Vinter Sommar Vinter Vinter

1986 1987 1988 1989
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1986 1987 1988 1989 1990

Figur 8 Antal rostskador i genomsnitt per bil vid olika be- 
siktningstillfällen.

Miljö
Undersökningar av naturmiljön har gjorts inom fyra utvalda områden 
på Gotland året före saltningen upphörde och tre år efteråt.

Generellt sett uppvisar områdena en liten påverkan av vägsaltningen 
vilket sannolikt beror på att saltanvändningen på Gotland varit av 
mindre omfattning än t ex på fastlandet. Det har trots detta varit möjligt 
att dokumentera en viss påverkan av saltningen i alla områden. I minst 
två av områdena har det också varit möjligt att påvisa en tydlig effekt 
av att saltanvändningen upphört i form av minskade salthalter i grund
vatten och jord. Att effekterna av saltstoppet framträder så pass tydligt 
redan efter tre saltfria säsonger förklaras av att jordarterna inom dessa 
två område är förhållandevis grova och väldränerade. Detta gör att 
salt som tillförs jorden relativt lätt späds ut och transporteras bort. Med 
mera finkorniga jordarter (lera, silt etc) kan det sannolikt ta betydligt 
längre tid (5—10 år) innan miljöeffekterna av ett saltstopp framträder.
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Figur 9

TOFTA, jord, 0-15 cm 
November-86 

Halt (ppm)

Æ ù XAè
14,1 23,4 35,1

Avstånd till väg (m)

Na

1̂C1

TOFTA, jord, 0-15 cm 
November-87

TOFTA, jord, 0-15 cm 
November-89

Natrium- och kloridhalter i jordprov från område 1, Tofta.
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Väghållarnas erfarenheter och arbetsmiljö
Gemensamt för både Vägverket på Gotland och Gotlands kommun är 
att man efter 5 års saltfri vinterväghållning inte kan tänka sig att återgå 
till saltning. Det är renare och trevligare miljö sedan saltningen upp
hörde och trafikanterna är positiva. Man har inte fått kritik trots att 
vägarna är halare. En väghållarrepresentant nämner dock att det vore 
bra med salt vid regn på is/snövägbana och vid underkylt regn och att 
det också kan vålla bekymmer i branta backar att salt inte får 
användas.

I Kopparbergs län anser arbetsledningen vid Vägverkets arbetsområ
den att försöket utsatte dem för ökade påfrestningar. Det krävdes 
större vaksamhet och man blev orolig för att inte klara halkbekämp- 
ningen på ett acceptabelt sätt. Detta ledde i sin tur till att man blev 
mer bunden och tröttare, vilken även påverkade fritiden negativt. Den 
andra försöksvintern gick det bättre att klara vinterväghållningen, 
främst beroende på att saltinblandad sand fick användas i stället för 
ren sand eller krossmaterial.

I Västerbotten gjordes djupintervjuer som visade att personalen i prov
området förberedde sig mentalt på ett helhjärtat och engagerat sätt för 
att sluta salta. Reaktionerna kring försöket är huvudsakligen positiva. 
Arbetsledande personal upplevde dock ökad oro och psykisk press 
medan övrig personal upplevde sitt arbete som mer fysiskt betungan
de. Man anser också att det finns situationer då saltet bäst bekämpar 
halka som t ex vid frosthalka på hösten och vid underkylt regn.

Väghållarnas kostnader
Väghållarna i de olika prov- och kontrollområdena har följt upp kostna
derna för vinterväghållningen. Kostnaderna varierar självklart en hel 
del mellan olika vintrar beroende på främst vinterns karaktär. Ibland 
har kvaliteten på kostnadsuppföljningen inte varit så bra och då har 
väderparametrar utnyttjats för att försöka normera vintrarna. 
Förändringar i halkbekämpningskostnad jämförs med förändringar i 
antal halkdygn och snöröjningskostnader jämförs med förändring i an
talet dygn med minst 2 cm snönederbörd.
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På Gotland har kostnaderna för vinterväghållningen på det statliga 
vägnätet ökat med i genomsnitt mellan 1 och 2 miljoner kronor upp till 
en kostnad på mellan 4 och 6 miljoner kronor/vinter. Det motsvarar en 
genomsnittlig kostnadsökning på ca 55 %. På det kommunala vägnä
tet har kostnaderna ökat med ca 200 000 kronor upp till knappt 
500 000 kronor, då vintrarna normerats efter väder. Den genomsnitt
liga kostnadsökningen på kommunens vägnät är ca 75 %.

Beräkningarna för hela Kopparbergs län tyder på att försöket inneburit 
oförändrade kostnader för snöröjning, en halvering av kostnaden för 
kemisk halkbekämpning och en tredubbling av kostnaden för meka
nisk halkbekämpning. Om dessa ändringar relateras till vinter- 
väghållningskostnaderna under kontrollvintern (snöröjning ca 10,5 
miljoner kronor, kemisk halkbekämpning ca 2 miljoner kronor och me
kanisk halkbekämpning ca 3 miljoner kronor) innebär de sammantaget 
en ökning med ca 5 miljoner kronor per vinter eller omkring 30 %.

I Västerbotten har variationer i vintervädret inneburit att kostnaderna 
för vinterväghållningen på E4 har varit högre under försöksvintrarna än 
under förevintern på både prov- och kontrollsträckan. Under förevin- 
tern var emellertid vinterväghållningen på provsträckan mycket dyrare 
än på kontrollsträckan. Skillnaderna är så stora att om hänsyn tas till 
detta då provvintrarna jämförs så blir den saltfria vinterväghållningen 
billigare än vinterväghållningen med salt.

Kommunala erfarenheter
I de 50-tal kommuner som beslutat avstå från salt har erfarenheterna 
i regel varit goda. Kommunens innevånare, liksom affärsinnehavare i 
centrala områden, är oftast nöjda med att slippa vägsaltet. Vägverkets 
saltning av de genomgående vägarna upplevs ibland som ett problem 
av de i övrigt saltfria kommunerna.

Vinterväghållningskostnaderna har påverkats från oförändrade kostna
der upp till en dubblering.
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NYA HALKBEKÄMPNINGSMETODER

Skadeverkningarna av salt kan minskas genom att använda metoder 
och material, både kemiska och mekaniska, som mera effektivt före
bygger att halka uppstår eller åtgärdar redan uppkommen halka. Det 
har provats nya metoder och halkbekämpningsmedel med syfte att 
finna effektivare halkbekämpning eller material som inte har saltets 
negativa effekter.

Ifråga om den kemiska halkbekämpningen, saltningen, har en utveck
ling av spridningsmetoder skett från tidigare torrsaltning till spridning 
av befuktat salt och saltlösning. Försök att utnyttja NaCI effektivare har 
omfattat studier av optimala spridningsmängder under olika väder/ 
väglagsförhållanden. Betydelsen av vägens uppbyggnad, belägg
ningen, saltets ursprung och fraktion har vidare undersökts. Den 
kanske största negativa effekten av saltet är dess korrosionsbefräm- 
jande sida. Försök med s k inhibitorer, ämnen som tillsatt till saltet kan 
minska dess korrosiva inverkan, har påbörjats.

Ett antal olika kemiska alternativ till NaCI har provats. Speciellt har 
kalciummagnesiumacetat (CMA) undersökts mera ingående med av
seende på smälteffekt, korrosion och betongpåverkan.

Även sandning innebär i allmänhet att salt sprids eftersom sandnings- 
sanden normalt innehåller ca 3 viktprocent salt för att bl a möjliggöra 
lagring i kyla och minska olägenheterna vid spridning. Ett flertal möjli
ga saltfria alternativ som t ex kalkprodukter och fraktionsmaterial har 
därför provats inom projektets ram. Slutligen har också effektivare 
isrivar- och snöröjningsmetoder provats. Genom att minska ett even
tuellt kvarvarande is- och snöskikt kan den saltningsgiva som krävs för 
att åstadkomma en acceptabel standard minimeras.

Befuktat salt
Spridning av befuktat salt eller ren saltlösning är metoder som provats 
under många år och de är i dag relativt väl utvecklade tekniker. 
Befuktning av saltet kan i huvudsak ske på två sätt. Antingen kan 
befuktningen ske i samband med lastningen eller vid spridningen.
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Särskilda spridare för befuktat salt har utvecklats och kommit till an
vändning under 1980-talet. Fuktsaltspridare, har vid sidan om saltbe
hållaren för det torra saltet, en lösningstank (ca 2 m3), pump, 
spridarmunstycke och elektrisk utrustning som bl a reglerar tillsätt
ningen av lösningen.

Figur 10 Fuktsaltspridare.

För befuktning kan vatten, NaCI-, CaCI2-lösning eller annan lämplig 
lösning användas. I Sverige har vatten och NaCI-lösning kommit till 
användning för befuktning. Vatten används för den enklare metoden 
med befuktning vid lastningen medan mättad NaCI-lösning används 
för befuktning med s k fuktsaltspridare och vid ren lösningsspridning.

Vanligen tillsättes 30 viktprocent lösning, av den mättade NaCI- 
lösningen, till det torra saltet. Samtidigt reduceras den torra givan 
likaså med 30 %, vilket innebär att en automatisk reduktion av utspridd 
mängd salt sker.
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De erfarenheter jämfört med torrt salt som erhållits vid försöken med 
fuktsaltspridare och därefter vid användningen i vinterväghållningen är 
bl a:

- Saltet sprids mera homogent med mindre spill utanför vägen.
- Saltet fastnar bättre på vägytan.
- Befuktat salt har snabbare och även längre verkan.
- Metoden kan användas vid lägre temperaturer.
- Spridningshastigheten kan höjas.
- I vissa fall sker en snabbare upptorkning av vägytan.

Enkel befuktning
Befuktning av torrt salt kan även ske på enklare vis genom att vid 
lastningen spraya lösning över saltet. Fördelen med detta befuktnings- 
sätt är att konventionella spridare kan användas och investeringar i ny 
utrustning blir små.

Figur 11 Princip för enkel befuktning med vatten.

I Sverige provades den enklare befuktningstekniken i ett arbetsområde 
under vintern 1987-88. Befuktningen utfördes genom att med en 
vattenslang spola vatten i den lastade saltbehållaren.
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Vintern 1988/89 provades den enkla befuktningsmetoden i större skala 
i ca 70 arbetsområden. Erfarenheterna av metoden har samlats 
genom ett par enkäter och kan sammanfattas enligt följande:

- Vattenmängden bör vara 80-100 liter/ton, vilket bl a arrangera
de prov också tyder på.

- Vattenmängden måste kunna mätas eftersom för liten mängd
har visat sig kunna ge driftstörningar.

- Metoden är provad ner till ca -12°C, men vanligen använd ner
till -6°C.

- Spridningshastigheten har varit 50-60 km/h.
- Vanligen har 2-3 ton salt befuktats men upp till 8 ton har pro

vats. Mängden salt som kan befuktas är bl a beroende på 
spridarstorleken.

- Flertalet arbetsområden (ca 90 %) har uppgivit goda erfaren
heter av metoden och fortsatt användning.

Enkel befuktning med vatten har möjliggjort att:

- Fördelarna med befuktat salt har kunnat uppnås med konven
tionella spridare till en mycket liten investeringskostnad.

- Saltets varaktighet på vägen har förbättrats.
- Spridningshastigheten har kunnat ökas.

Metodens begränsning är att spridaren inte ska lastas mer än 2-3 m3 
för att saltet ska kunna genomfuktas innan det sprids. 2-3 m3 räcker 
dock till en ca 60-90 km förebyggande saltning. Metodens begräns
ningar gör den mest lämpad för användning i arbetsområden med 
lägre trafik på sina saltvägar. I områden med högtrafikerade vägar är 
fuktsaltspridare eller saltlösningsspridare däremot lämpligare för den 
kemiska halkbekämpningen. Även här visar praktiska prov att spridda 
saltmängden kan minska med cirka 30 %.

Spridning av mättad natriumkloridlösning
Halkbekämpning med saltlösning innebär att man sprider en mättad 
natriumkloridlösning som innehåller ca 20-25 viktprocent NaCI.
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De svenska försöken med lösningsspridning påbörjades vintern 1987/ 
88 då prov i mindre skala utfördes. Den mindre förstudien bestod i att 
okulärt bedöma spridning, spridningsbild, väglagseffekt och ev åter- 
frysning. Spridning av mättad saltlösning provades i större skala under 
de följande vintrarna 1988/89 i 7 arbetsområden och 1989/90 i ytterli
gare ca 20-tal arbetsområden.

Två typer av saltlösningsspridare provades, båda hastighetsoberoen- 
de, dvs spridningsmängden är oberoende av hastigheten på fordonet. 
Normal storlek på transporttank är 8 m3. Till säsongen 1989/90 an
skaffades ett större antal spridare av vägverket och det totala antalet 
spridare i produktion var ca 80 st. På samma sätt som under före
gående vinter har erfarenheterna av saltlösningsspridning följts upp 
med hjälp av en enkät angående metod och spridarutrustning. 26 
arbetsområden och 2 st kommuner har ingått i undersökningen och 
givit sina erfarenheter.
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Figur 12 Spridare för saltlösning. :1 Munstycken, :2 Tallrik.

VTI RAPPORT 369S 26



Sammanfattningsvis visar de tre vintrarnas erfarenheter av saltlös- 
ningsspridning att:

- Metoden upplevs mycket positivt vid förebyggande åtgärder 
och vid rimfrosthalka.

- I samband med snöfall är metoden tveksam. På våtare vägba
nor och på redan bildad isvägbana är likaså metoden tveksam 
eller t o m olämplig.

- En saltlösningsgiva på 20 g/m2 (motsvarande ca 5 g/m2 torrt 
salt) är i de flesta fall tillräckligt.

- Metoden har provats från 1 500 ÅDT till motorväg med 12 000 
ÅDT.

- Spridning har kunnat ske upp till 60 km/h.

Effektivare användning av NaCI
Lämplig spridningsgiva av NaCI vid kemisk halkbekämpning på det 
högtrafikerade vägnätet under olika väderleks- och väglagsförhållan- 
den påverkas av ett flertal faktorer, t ex typ av halka, typ av åtgärd 
(förebyggande, åtgärdande), trafikintensitet etc.

För att förbättra kunskaperna om val av saltgiva har några smärre 
försök med reducerade spridningsgivor genomförts. Undersök
ningarnas omfattning var relativt begränsad men med viss försiktighet 
kunde konstateras att försöken visat att det i vissa fall finns möjligheter 
att minska saltgivorna utan att försämra halkbekämpningseffekten.

Friktionsmätningarna visade också att det trots halkbekämpningsåtgär- 
der tidvis förekommer stora friktionsvariationer mellan körriktningar, 
olika vägavsnitt etc. Detta innebär att man vid val av saltgiva kanske 
inte behöver "ta till" i överkant för att vara absolut säker på att inte 
behöva åtgärda på nytt.

Halka vintertid uppkommer genom samspel mellan vägkonstruktion 
och klimat. Klimatparametrar som lufttemperatur, luftfuktighet, neder- 
bördsmängd etc har betydelse för halkbildning. För vägytans tempera
tur och därmed för eventuell halka har vägens uppbyggnad och de 
vägbyggnadsmaterial som ingår en betydande påverkan. Ur 
saltningssynpunkt bör eftersträvas att minska inslaget av överbygg- 
nadskonstruktioner och material som ger en förhöjd halkrisk.
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Vilken betydelse väguppbyggnaden har för halkuppkomst har ingåen
de studerats vid VTI i slutet på 1970-talet. Under MINSALT-projektets 
gång utfördes en undersökning med syfte att kartlägga risken för halka 
på vägar byggda med slagg.

Resultatet av teoretiska beräkningar och uppmätta yttemperaturer var 
att:

- Material med låg värmeledningsförmåga i jämförelse med kon
ventionella vägbyggnadsmaterial som sand och grus ökar ris
ken för låga temperaturer då lagret placeras nära vägytan. 
Mätningar på väg visade i vissa fall 2-3°C kallare. Exempel på 
sådant material är slaggmaterial.

Olika slitlagers friktionskarakteristik under barmarksförhållanden är 
relativt väl känd. 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. 
Ytbehandlingar och dränerande beläggningar är med andra ord positi
va ur våtfriktionsynpunkt.

Friktionens variation på olika slitlager under vinterförhållanden har tidi
gare däremot inte varit lika väl undersökt. Undersökningar påbörjade 
före MINSALT start och därefter ingående i projektet har emellertid 
mera ingående kunnat dokumentera friktionen vid olika vinterväglag. I 
undersökningen ingick både konventionella slitlager, som massabe
läggning HAB och ytbehandlingar Y1B och Y2B samt mindre vanliga 
slitlager som Dränasfalt, gummiasfalt RUBIT och saltinblandad asfalt 
Verglimit.

Friktionsmätningarna visade sammanfattningsvis att en grov textur i 
många fall är positiv ur friktionshänseende vintertid. Förhållandet 
kunde speciellt studeras på nylagda ytbehandlingar. Den positiva frik- 
tionseffekten vid jämförelse med slät massabeläggning avtog dock i 
och med texturens utjämning.

Dränerande asfaltbetong har flera positiva egenskaper i form av för
bättrad avvattning av ytan vilket bl a leder till bättre våtfriktion (mindre 
risk för vattenplaning), mindre fordonsstänk och bättre reflektionsför-
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måga i mörker. Reduktion av buller är ytterligare en fördel. De positiva 
effekterna avtar dock i och med dränasfaltens förslitning, vilket i en del 
fall kan ske relativt snabbt (2-3 år) p g a dubbdäckstrafikens inverkan. 
Vintertid uppvisar emellertid dränasfalten något sämre egenskaper. I 
litteratur och vid de utförda mätningarna har framkommit att drän- 
asfaltbeläggningar i allmänhet är något mer halkkänsliga och kräver 
större halkbekämpningsinsats än en konventionell massabeläggning.

Undersökningar för att finna bättre kunskaper om de saltgivor som är 
optimala vid olika väderleks- och väglagsförhållanden har även omfat
tat vilken betydelse saltets ursprung (stensalt/sjösalt, produktionsland) 
resp kornfördelning hade på smälteffekten. Undersökningen omfattade 
fryspunktbestämning på saltlösningar samt smältförsök.

Resultatet visade att saltets ursprung hade mycket liten betydelse på 
smälteffekten. Större effekt hade däremot saltets kornfördelning.

För optimal halkbekämpningseffekt krävs en relativt stor andel finare 
korn som ger en snabb smälteffekt men också en viss andel grövre 
korn som dels kan ge en något längre effekt och dels ge bättre upp
luckring av is/snöskikt. Vid förebyggande 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.

Att klorider accelererar korrosionen hos stål (t ex bilplåt och arme- 
ringsjärn i broar) är ett välkänt faktum. Möjligheten att minska vägsal
tets korrosiva inverkan genom tillsats av inhibitorer, kemiska ämnen 
som kan minska eller helt förhindra korrosion, har varit känt sedan 
långt tillbaka i tiden. Tillsats av inhibitor till vägsalt har åter fått aktua
litet genom att det på den nordamerikanska marknaden introducerats 
flera olika produkter av denna typ.

För svenskt vidkommande är nu aktuellt att uppdatera en litteratur
studie som utfördes 1985. Dessutom har det senaste året genomförts 
smärre provningar med en "svensk" korrosionsinhibitor, lignosulfonat. 
Smältförsöken utfördes med några olika varianter av lignosulfonat och
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sammanfattningsvis visade försöken, med ett undantag, att inbland
ning av lignosulfonat i NaCI inte försämrar saltets fryspunkt och 
smältförmåga.

Korrosionsförsök med lignosulfonat pågår och beräknas vara klara 
under 1991.

Kemiska alternativ till NaCI
Kalcium Magnesium Acetat (CMA)

De negativa effekter som följer av kemisk halkbekämpning med NaCI 
har medfört att ansträngningar gjorts under många år för att finna 
alternativa kemiska föreningar som inte är korrosiva eller miljömässigt 
negativa men som ur kostnads- och effektivitetssynpunkt är lämpliga i 
vinterväghållningen. Den senaste mest genomgripande studien för att 
finna tänkbara alternativ till NaCI genomfördes i USA i slutet på 1970- 
talet. Efter utvärdering utgående ifrån fryspunktnedsättning, korrosion, 
giftighet, kostnad, miljöaspekter etc identifierades kalciummagnesium- 
acetat, vanligtvis endast CMA, som ett lovande alternativ som vägsalt.

Redan innan MINSALT-projektet inleddes pågick undersökningar av 
CMA i Sverige. Dessa provningar lyftes in under projektet vid dess 
start. Till en början tillverkades en mindre mängd CMA i laboratorie- 
skala men under projektets senare del då CMA marknadsförts kom
mersiellt har provningar skett med denna produkt. De studier som 
genomförts huvudsakligen vid VTI, i några fall har delstudier även 
gjorts vid andra forskningsinstitutioner, har främst behandlat: smält- 
egenskaper, korrosion och betongpåverkan.

Fryspunktnedsättningen, den lägsta temperatur då smältning kan ske, 
hos CMA varierar beroende på bl a Ca/Mg-kvoten mellan ca -10°C 
och ca -28°C (NaCI ca -21 °C). Den lägsta och optimala fryspunkten 
erhålls för en Ca/Mg-kvot på ca 3/7-2/8 (i mol räknat). De två CMA- 
produkterna ICE-B-GON och Clearway CMA har just kvoten 3/7.

Smälteffekten av CMA är dock inte lika varierande beroende på Ca/ 
Mg-innehåll, utan variationen beror mer av kornens utseende, storlek 
och densitet. Smältförmåga har provats på isblock vid olika temperatur
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och CMA har jämfört med CaCI2 och NaCI en något sämre smälteffekt 
medan förhållandet till urea är det motsatta.

Den kanske största positiva effekten av CMA jämfört med NaCI är en 
minskad korrosion. Vid VTI har några olika korrosionsstudier genom
förts med CMA. Provning med bilplåt visade t ex att CMA ger betydligt 
mindre rostangrepp än t ex NaCI och CaCI2.

Ett flertal olika undersökningar avseende CMA’s inverkan på betong 
har utförts av VTI, Lunds Tekniska Högskola och Materialprovningen 
vid Stockholms Gatukontor. Dessutom har Statens Provningsansalt 
(SP) utfört ett stort antal analyser på cementbetongkuber som varit 
exponerade för bl a CMA vid ett försök vid VTI.

Enligt frys/töväxlingsförsök har kloridsalterna en klar topp vid 3-4 %. 
Efter en nedgång vid något stigande koncentration ökar skadegraden 
dramatiskt för CaCI2 och MgCI2 vid höga koncentrationer. Den kemis
ka effekten gör sig här gällande. För NaCI avtar däremot skadorna 
tydligt vid stigande koncentration till att vara mycket små för mättad 
lösning. Enligt frys/tö-växlingsförsöket är CMA’s skadeföljd linjärt sti
gande med koncentrationen till samma nivå som NaCI’s max (som 
ligger vid ca 3 %).
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Avskalning 
56 cykler 

kg/m2

Salthalt %

Figur 13 Frys/töväxlingsförsök med olika halkbekämpningsmedel 
på betong. Prov med 3%-lösningar av NaCI, CaCI2, 
MgCI2 och 3-25 %-lösningar av CMA. Viktförlust efter 56 
cykler. Trender för NaCI, CaCI2 och MgCI2 efter 
Verbeck, GJ och Klieger, P (1957).

I ett försök vid Lunds Tekniska Högskola åren 1985-86 var syftet att 
studera den kemiska inverkan på betong av bl a CMA. Försöket utför
des med CMA av tvivelaktig sammansättning och resultatet kan därför 
ifrågasättas som relevant då dagens (1990) CMA för vägändamål är 
en annan produkt bestående av en stabil förening utan syraöverskott.
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För att under mera realistiska och varierande förhållanden prova halk- 
bekämpningsmedels, och då speciellt CMA’s, inverkan på betong har 
ett fältförsök genomförts vid VTI åren 1986-1990. Efter avslutad expo
nering har SP provat och analyserat betongproverna med avseende 
på tryck- och spräckhållfasthet, karbonatiseringsdjup, frostbeständig
het, kloridhalt, acetathalt och tunnslipsanalys.

Resultatet av provningarna visar alla att skadorna från exponering för 
CMA har blivit mindre än för NaCI och övriga kloridsalter. Resultatet 
av provningarna sammanfattas enligt följande: "Ingenting i de gjorda 
analyserna tyder på att halkbekämpning med CMA skulle skada be
tong mer än vad det nu vanligaste halkbekämpningspreparatet NaCI 
gör. De besprutningar av de olika medlen på provkuberna som gjorts 
inom försökets ram är säkerligen betydligt kraftigare än vad som sker 
vid normala väghållningsinsatser, men det är troligen för djärvt att dra 
alltför vittgående slutsatser av föreliggande resultat. Exponerings- 
tiderna är ju trots allt mycket korta i förhållande till konstruktionernas 
förväntade livslängd."

Den största nackdelen för CMA som ett alternativt halkbekämpnings- 
medel är priset som är ca 15-20 gånger högre än NaCI-priset och det 
finns inget som tyder på att detta skulle kunna sänkas i någon högre 
grad i framtiden, inte ens vid en storskalig produktion.

Den dominerande kostnaden vid CMA-användning är den direkta 
framställningskostnaden. De största "intäkterna" vid övergång till CMA 
är minskad korrosion på fordonsparken, minskade angrepp på broar 
och andra betongkonstruktioner samt minskad miljöpåverkan (grund
vatten, vegetation).

Möjligheterna att ersätta NaCI med CMA måste med ovanstående 
bakgrund bedömas som små. Dessutom är kostnads-/intäktssidorna 
något komplicerade i ett scenario där övergång sker till CMA. 
Användning av CMA skulle kunna ge stora besparingar för den enskil
de bilisten i form av minskad korrosion medan den stora kostnaden för 
CMA hamnar på väghållarens konto.
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Vid sidan av den mera ingående undersökningen av CMA har några 
andra alternativ beaktats inom projektets ram. I några fall har vissa 
smärre studier genomförts. Ämnen som provats och som redovisas i 
rapporten är kalciumklorid (CaCI2), urea, natriumformiat och kalium
acetat (produktnamn ClearWay-1). Inget av dessa ämnen kan emeller
tid betraktas som alternativ till NaCI för vägändamål.

Mekaniska halkbekämpningsmetoder
Sandning är en gammal metod för halkbekämpning och har alltsedan 
bilismens genombrott tillämpats inom vinterväghållningen. Sandnings- 
materialet är oftast sand, 0-8 mm, som blandas med cirka 3 viktpro
cent salt, (NaCI). Saltinblandningen görs främst för att möjliggöra 
sandlagring i kyla samt i viss mån för att påverka varaktighet och 
vidhäftning.

Ett flertal möjliga saltfria alternativ till saltinblandad sand har provats 
inom ramen för MINSALT-projektet. Alternativen som provats kan in
delas i tre kategorier:

- Kalkprodukter
- Saltfria stenmaterial
- Övriga material.

Ett av dagens stora miljöproblem är försurningen av mark och vatten. 
En känd åtgärd som minskar försurningens skadeverkningar är kalk- 
ning. En kombinerad halkbekämpning och kalkning bidrar till att mind
re salt sprids och att naturen tillförs kalk via diken och vattendrag som 
korsar vägområdet.

Krossad kalksten har provats vid vägverkets arbetsområden i Moheda, 
Finspång, Nora och Kopparberg och har i huvudsak använts på lågtra- 
fikerat landsbygdsvägnät. Linköpings kommun har använt kalksten i 
stadsmiljö.

Erfarenheterna är följande:
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- Halkbekämpningseffekten är likvärdig eller i vissa väglag bättre 
än med saltinblandad sand.

- Lagringen måste ske under tak. Lagringsegenskaperna är dock 
osäkra beroende på de extremt milda provvintrarna.

- Kalksten i fraktion 2-5 mm går att sprida med konventionell 
utrustning.

- Synbarheten på vinterväglag kan i vissa fall vara något sämre 
än för saltinblandad sand.

- Negativa trafikantsynpunkter är inte kända.

Fraktionsmaterial, vanligen i storleken 2-5 mm, (även benämnt stenflis 
och krossgrus), används sedan flera år och då främst i tätortsmiljö. 
Cirka 150 kommuner använder materialet som är helt fritt från salt. Det 
är mest vanligt att fraktionsmaterial används i centrumområden och på 
gång- och cykelbanor. Materialet används dock i ökad utsträckning på 
hela gatunätet. Kostnaderna är ungefär desamma som för saltinblan
dad sand och erfarenheterna är i regel goda. Fördelarna med frak
tionsmaterial i jämförelse med sand kan sammanfattas på följande 
sätt:

- Bättre långtidseffekter, vilket minskar spridningsfrekvensen.
- Bättre friktion.
- Kräver ingen saltinblandning
- Kan återanvändas.
- God tillgång.

Nackdelarna är främst följande:

- Dålig effekt vid frosthalka.
- Svårt att kombinera med användning av snöslunga.
- Stenskott, blästring av fordon.
- Besvär för cyklister.

Slaggprodukter från järn- och stålindustrin har provats men har be
dömts som ej lämpliga med hänsyn till både korrosions- och 
miljöaspekter.
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Absol, en porös mineralprodukt som i huvudsak består av sand och 
kalk, har provats både "rent" och som blandning med sand. Trots 
vissa positiva erfarenheter som halkbekämpningsmedel har produkten 
f n inte fått vidare användning på grund av främst lagringsproblem 
(ihopfrysning), dålig synbarhet på vägen och damning.

Effektivare snöröjning och ¡srivning
Redskap för en effektivare snöröjning och isrivning har provats. Bl a 
har moddplogar testats och utveckling pågår även av kombinations- 
utrustning stål/moddplog där olika prototyper testas i produktionen.

Väghyvelskär för ishyvling har under senare år varit föremål för ge
nomgripande nytänkande. Det tidigare kupade isrivarstålet har allt mer 
trängts undan till förmån för nya stålkvalitéer, tjocklek och utform
ningar. Ytterligare metoder för att avlägsna is har i mindre omfattning 
provats bl a genom att tillämpa fräsmetoden.

NYA HALKBEKÄMPNINGSSTRATEGIER 

Punktsaltning
Motivet för att prova punktsaltning, dvs endast salta besvärliga platser, 
var att fordon och omgivningar utsätts för mindre mängder salt samti
digt som bra friktion bibehålls på de platser där det som bäst behövs. 
Dessutom har trafikanterna i olika enkäter i Sverige velat ha saltning 
på endast besvärliga platser såsom större korsningar och branta 
backar.

Vissa större korsningar på prowägnätet (knappt 13 km) i Linköping 
har under försöksvintrarna saltats före och i själva korsningen. 
Dessutom har alla busshållplatser utefter prowägnätet halkbekämpats 
med krossad sten.

Andelen is/snöväglag var större på provvägarna vinter 87/88 än vin
tern 86/87. Andelen is/snö hade också ökat på de flesta kon
trollvägarna, dock inte lika mycket som på provvägarna.

Vintern 86/87 var det en stor andel torr barmark medan det vintern 
87/88 var en stor andel fuktig/våt barmark. Detta var en effekt av 
väderbetingelserna och inte av halkbekämpningsmetod. Andelen is/
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snö hade i genomsnitt ökat med knappt 7 %-enheter på de osaltade 
delarna, 4,5 %-enheter på de punktsaltade och 3 %-enheter på de 
saltade från vintern 86/87 till vintern 87/88.

Effekten på miliön undersöktes genom att påvisa eventuell saltpåver
kan på träd och mark vid en större gata före försöket och att sedan på 
sikt studera effekterna av den minskade saltanvändningen 
(punktsaltning).

Natriumhalterna i jordproven var före försöket vid provvägen tydligt 
förhöjda jämfört med proven från en park. Kloridhalterna var också 
något förhöjda men uppvisade inte en lika entydig bild som natrium
halterna. Detta sammanhänger sannolikt med att kloridjonerna är 
mera lättrörliga i marken.

I bladproven var det framför allt kloridhalterna som var förhöjda. 
Natriumhalterna var inte lika höga vilket sannolikt beror på att lövträd 
normalt har en förmåga att spärra upptagningen av natriumjoner. Först 
när trädet blir allvarligt skadat sätts denna förmåga ur funktion.

Provtagning före punktsaltförsöket visar att både träden och marken 
vid vägen är påverkade av vägsaltningen.

Resultaten av provtagningarna under punktsaltningsperioden (3 vint
rar) är ännu inte analyserade. Efter den första punktsaltade vintern är 
halterna betydligt lägre än tidigare men sedan är det en viss variation 
i halterna, men de är som regel lägre än under helsaltningsperioden.

Undersökningen av trafikanters inställning har genomförts endast 
under vinter 86/87 då alla gator saltades. Effekten av punktsaltning 
har varit för kortvarig vintrarna därefter för att det skulle vara värt 
kostnaden att genomföra en undersökning där många troligen inte 
märkt någon skillnad i vinterväghållning p g a de milda vintrarna. När 
det gäller saltning är det ganska få som vill att man saltar mellan 
korsningarna, d v s om man skall salta ligger försöket med punktsalt
ning helt i linje med vad trafikanterna i Linköping önskar.

Vinterväahållninaen på provvägnätet blev 5 % dyrare än på kontroll
vägnätet under första försöksvintern.
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Halkhämmande beläggningar
För att minska risken för halka på mer utsatta platser har försök gjorts 
sedan många år med beläggningar med tillsats av gummi- eller salt
partiklar. De två beläggningstyperna är gummiasfalt (RUBIT) och as
faltbetong med salttillsats (Verglimit).

Vanlig gummiinblandning i RUBIT är ca 3 viktprocent av granulat (1— 
4 mm) och en mindre del pulver (0—1 mm). Framställningen av 
gummipartiklarna sker genom nedmalning av gamla gummidäck. 
Verglimit tillsätts en konventionell asfaltbetongmassa. Vanlig inbland
ning av Verglimit är 5-6 % av totala massavikten, men i fall med 
mycket trafik och stor dubbdäcksandel kan 3,5 % vara tillfyllest.

Verglimit består huvudsakligen av kalciumklorid (CaCI2), men innehål
ler dessutom mindre mängder av andra kemikalier, t ex natrium- 
hydroxid (NaOH).

För att mera ingående studera RUBITs och Verglimits egenskaper och 
då speciellt deras eventuella halkhämmande egenskaper utfördes 
sommaren 1987 provsträckor på E6 i Malmöhus län. Sträckorna med 
RUBIT och Verglimit jämfördes mot en normal asfaltbetong HAB.

Försöksprogrammet omfattade dels en teknisk utvärdering av belägg
ningarnas sammansättning, egenskaper och kvalitet och dels en inten
siv uppföljning vintertid av beläggningarnas friktionsegenskaper för att 
kartlägga en eventuell halkhämmande effekt.

Undersökningen visade att alla tre beläggningarna var stabila och inte 
deformationsbenägna. Sammanfattningsvis visade resultatet vidare att 
slitstyrkan hos de tre beläggningarna HAB, RUBIT och HAB med 
Verglimitinblandning är relativt lika.

Det primära syftet med provsträckorna var emellertid att dokumentera 
beläggningarnas halkbenägenhet.

De i rapporten redovisade undersökningarna av RUBIT och Verglimit 
har inte kunnat visa att dessa beläggningstyper har en påtaglig halk
hämmande effekt. Liksom tidigare varit fallet vid provsträckor av det 
här slaget har effekten varit mycket varierande.
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Det har kunnat konstateras att det vid några tillfällen, speciellt vid 
temperaturer omkring 0°C och med rimfrost, har varit bättre friktion på 
provbeläggningarna än på angränsande konventionell beläggning men 
dessa tillfällen med god halkhämmande effekt har varit mycket få 
under en vinter. Nyttan av att lägga de här beläggningstyperna på mer 
högtrafikerade vägar med god vinterunderhållsstandard är därför fort
farande tveksam.

Väderprognoser och väg lagsinformation

De senaste årens landvinningar inom informationsteknologin, t ex 
Radio Data System (RDS), taldatasystem m m, har tillsammans med 
Vägverkets datasatsning ökat Vägverkets möjligheter avsevärt till för
bättrad trafiksäkerhet och framkomlighet genom information till 
trafikanter, transportköpare och andra.

Väderprognoser

Huvudsyftet med bra väderprognoser och väglagsinformation är att 
underlätta beslutsfattandet för vinterväghållande personal. Inga under
sökningar har dock gjorts av utnyttjandet av dessa och hur det påver
kar vinterväghållningen i allmänhet och saltförbrukningen i synnerhet.

De traditionella väderprognoserna som Vägverket köper av Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) innehåller information 
angående: Molnighet, risk för nederbörd och nederbördsintensitet och 
lufttemperatur och omfattar vanligtvis ett län samt redovisar både den 
aktuella vädersituationen vid prognostillfället och en 6-, 12- eller 24- 
timmarsprognos.

Vid överlämnandet av prognoserna görs även en bedömning av den 
lämnade pronosens tillförlitlighet.

Prognoserna överförs till Vägverket via:

- telefaxkartor
- telefonsvarare
- vidéotex, vilket kan liknas med tvåvägs text-tv.
- direktkontakter mellan SMHI och Vägverkets personal.
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Under 1991 har information från satellit och väderradar kunnat sändas 
direkt till användarna av prognoserna. Radarinformationen innehåller 
information från fem väderradaranläggningar och indikerar aktuell ne
derbörd på en data-skärm.

Vägväderinformationssystem (VViS)
VViS är ett komplext system bestående av en mängd mätutrustningar 
(givare) och datorer med avancerade datorprogram. Systemet an
vänds som hjälpmedel för övervakning och redovisning av "vägkli- 
matet".

VViS ger aktuell information om förändringar i väderlek både inom 
enskilt arbetsområde och i en större region. Tillsammans med den 
allmänna väderinformation från radio och TV samt de speciellt utfor
made prognoserna för väghållare, kompletterar VViS-informationen det 
underlag som ansvarig för väghållningen måste ha för att bedöma 
vilka åtgärder som bör vidtagas.

Hittills har VViS till största delen använts som "termometer". Men kra
ven att de större vägarna ska vara halkfria, innebär att man i mycket 
större utsträckning måste använda VViS som hjälpmedel för att kunna 
förutsäga när det kommer att bli halt. Utvecklingen av olika prognos
modeller för yttemperatur och daggpunkt är mycket viktig. Det pågår 
även försök med en sträckvis prognosmodell.

VViS består av ett antal mätstationer kopplade till en mätcentral.
De givare som finns i drift är:

- Vägytetemperatur.
- Lufttemperatur.
- Luftfuktighet.
- Nederbörd. Det finns olika givare för att indikera nederbörd. 

Den vanligast använda indikerar om nederbörd pågår, om det 
varit nederbörd sedan det senaste mättillfället samt om det inte 
är någon nederbörd.

- Vindriktning.
- Vindhastighet.
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- Väglag. Givaren indikerar om vägbanan är torr, våt eller om det 
finns saltlösning på vägen.

- Fryspunktstemperatur. Givaren visar vid vilken temperatur som 
eventuell vätska på vägbanan fryser.

Dessutom kan extra vägytetemperaturgivare anslutas till båda typer av 
mätstationer.

Med hjälp av lufttemperaturen och luftfuktigheten beräknas även 
daggpunkten.

Mätstationerna är placerade på sådana platser längs vägnätet där 
lokalklimatet kan variera. Det exakta läget för mätstationen bestäms 
efter en noggrann klimatkartering. Genom karteringen är det möjligt att 
minimera antalet stationer utan att ge avkall på kravet om rätt informa
tion om väglaget.

Generellt placeras mätstationerna i terränglägen där det finns förut
sättningar för att en första halka kan inträffa vid olika vädersituationer. 
Det kan vara en bro, ett höjdläge, en skuggzon i skärning, vid ett 
vattendrag eller en kalluftssjö. Halka uppkommer på olika punkter vid 
olika väderleksförhållanden.

En mätcentral kan hantera data från 75 mätstationer. Den kom
municerar med mätstationerna genom telefon eller radio. Infor
mationen sänds omedelbart vidare till Vägverkets datanät. Detta gör 
att informationen snabbt blir tillgänglig på Vägverkets arbetsplatser. 
VViS kan även nås med extra persondatorer, sk PC.

Centraler
Olika typer av centraler förekommer. Dessa är:

- Regional informationscentral. Arbetar i huvudsak med informa
tion till externa och interna enheter.

- Informationscentral på Vägverkets huvudkontor i Borlänge som 
arbetar med riksinformation till trafikanterna.

- "Nattuggla", regional central lokalt placerad. Detta handlar om 
en lokal produktionsinformation där jourhavande nattuggla

Prov pågår med följande givare:
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befinner sig på "sitt" arbetsområde men som även övervakar 
andra arbetsområden inom sitt län.

- Produktionscentrai. En regionalt placerad central som bevakar 
eget län samt eventuellt något/några angränsande län.

- Ledningscentral. Likartad utformning som produktionscentra- 
lerna, men där man i ett inledningsskede även har ansvaret för 
de lokala produktionsenheterna.

Information till trafikanter och övriga intressenter
Olika typer av information ges till trafikanterna t ex via lokalradio, 
text-TV och telefonsvarare.

- Vägförvaltningarna ger väglagsinformation via lokalradion .

- Vägförvaltningarna redovisar via videotexnätet restriktioner i 
framkomligheten på grund av tjällossning.

- Informationsansvarig i varje län ger övergripande information till 
lokalpressen. Denne anordnar även lokala informationskam
panjer

- Regionala centraler har väglagsinformation på telefonsvarare.

- VViS-information via videotex. På 18 videotexsidor visas luft
temperatur, daggpunkt, nederbörd, frostutfällning, yttemperatur 
och vindriktning.

- Vägverkets centrala informationsenhet håller kontakt med riks- 
och fackpress. Bl a ges framkomlighetsinformation på våra 15 
största vägar via taldatasystem, videotex, text-tv och TV3.

Väderprognoser och väglagsinformation för kommunerna
I stort sett alla kommuner har behov av någon form av väderinforma
tion för att klara vinterväghållningen på ett tillfredsställande sätt. För 
närvarande utnyttjar de flesta den grundprognos som SMHI lämnar för 
varje län på telefonsvarare både till Vägverket och kommunerna i 
respektive län. Ett fyrtiotal kommuner köper egna specialprognoser av 
SMHI, ibland som komplement till och ibland som ersättning för den 
länsvisa prognosen.
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De uppgifter som kommunerna främst behöver är väntad mängd snö
nederbörd och start- respektive sluttid för nederbörden. Det är också 
angeläget att få uppgifter om temperaturförändringar och halkrisker. 
Många är intresserade av någon form av larmtjänst som ger medde
lande om väderomslag och dylikt.

Det finns ett stort intresse hos kommunerna att få ta del av den 
information som finns på Vägverkets regionala centraler, d v s  främst 
VVIS-information och väderradar/satellitbilder. Större kommuner har 
förmåga att ta emot den informationen direkt av Vägverket. Mindre 
och halvstora kommuner är mer betjänta av översatt information som 
ger besked om och slår larm vid väderomslag etc. Det är också ange
läget för kommunerna att få reda på när Vägverket rycker ut för plog- 
ning och halkbekämpning.

Kommunerna har ofta ett mycket varierande gatunät med många 
punkter mycket utsatta för halka. Det är av största vikt att man får 
information så tidigt som möjligt. Varje 1/2-timmas tidigare varsel gör att 
man oftare hinner med att i förebyggande syfte halkbekämpa före 
morgonrusningen. Det är viktigt även för små kommuner som inte 
halkbekämpar förebyggande, utan först när det blivit halt, att få tidig 
information om halka.

Många kommuner kan ta emot information via t ex bildskärm eller 
telefax. För små kommuner bör emellertid någon form av telefonsva- 
rartjänst bevaras. Det är viktigt för jourhavande arbetsledare att kunna 
ringa hemifrån eller från annan plats för att få information om väder
läget. Man vill inte vara tvingad att åka in och ta emot informationen 
på en terminal eller dylikt.

FÖRSLAG PÀ NY VINTERVÄGHÅLLNINGSSTRATEGI

MINSALT-projektets forskningsresultat och erfarenheter har resulterat i 
ett förslag på ny vinterväghållningsstrategi som visar hur vinterväghåll
ningen kan utformas för att nå de mål som samhället ställt upp för 
väghållningen. Med den föreslagna strategien bedömer vi att det är 
möjligt att minska saltförbrukningen med ca 20-40 % p g a mindre
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saltgivor, färre saltningar i samband med snöfall och allmän återhåll
samhet vid saltning jämfört med före MINSALT-projektet. Mekanisk 
halkbekämpning bör också i möjligaste mån utföras med saltfritt 
alternativ.

Det övergripande målet för väghållningen är att bidra till en hög effek
tivitet av samhällets totala resurser. Detta övergripande mål kan brytas 
ned i bl a följande delmål för väghållningen:

- hög säkerhet
- god framkomlighet och hög tillgänglighet
- låga fordonskostnader
- god miljö

Landsbygd
I nuvarande regelverk för vinterväghållningen hänförs en väg till en 
viss standardklass som i princip bestäms av dess vägkategori och 
trafikflöde.

I samband med Vägverkets förändringsarbete är ambitionen att defi
niera väghållningens produkter och tjänster utifrån användarens 
synsätt och ordval. I avvaktan på resultaten från detta arbete har 
vägnätet indelats i nationella, regionala och lokala vägar.

På landsbygden kan ovannämnda delmål nås genom följande stan
dardkrav (redovisade i funktionella termer) på vägnätet vintertid.

Funktionella Nationella Regionala Lokala
mål vägar vägar vägar

Jämn framkomlig hetsstandard X X X

Torr vägbana, fri från snö
och is X X

Jämn vägbana fri från lös snö X

Bra väder-, väglags och
trafikantinformation X X X
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För gång- och cykelbanor gäller följande standardkrav:

- fria från lös snö
- halkbekämpade
- jämna

Dessa standardkrav innebär:

- att trafikanterna informeras om Vägverkets mål för 
vinterväghållningen.

- att trafikanterna informeras om aktuella väghållningsåtgärder 
och gällande väder-, väglags- och trafiksituation.

- att vinterväghållningsstandarden ska vara så jämn att trafikan
terna ej märker gränser mellan arbetsområden, distrikt och län.

- att vid skötsel av gång- och cykelbanor ska standarden vara 
sådan att man ej föredrar att gå eller cykla på körbanan.

Vi är medvetna om att standardkraven inte alltid kan uppnås beroende 
på rådande trafik- och väderförhållanden.

För de nationella och regionala vägarna gäller så långt det är praktiskt 
möjligt:

- att vid risk för halka ska halkbekämpning ske i förebyggande 
syfte, så att halka ej uppstår.

- att halkbekämpningen ska vara utförd före trafiktoppar, och åt- 
gärdstiden för nationella och regionala vägar ska vara 1 res
pektive 2 timmar.

- att vägarna ej bör tillåtas ha ett större snödjup än 3 cm.
- att vägbanan är snöfri senast 2-3 timmar efter det att snöfallet 

upphört. Moddsträngar får ej ligga kvar.
- att vägrenarna snöröjes efter det att körbanan är fri från snö, 

detta för att minimera mittsträngsbildning.

För de lokala vägarna gäller så långt det är praktiskt möjligt:
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- att vid svår halka orsakad av nederbörd bör vägbanan vara 
halkbekämpad inom 4 tim efter nederbörd.

- att vägarna ej bör tillåtas ha ett större snödjup än 8 cm.
- att vägbanan är snöröjd och jämn senast 8 tim efter det att 

snöfallet upphört.

För att uppnå de funktionella kraven kan man arbeta på följande sätt, 
men lokala förhållanden kan kräva andra lösningar:

- samråd bör alltid ske med angränsande väghållare vid varje 
utryckning för snö- eller halkbekämpningsåtgärd.

- vinterväghållningsgräns mellan olika väghållare bör om möjligt 
läggas inom område med lägre hastighet som vid korsning, vid 
trafikplats, i tätort eller där trafiksäker vändplats kan ordnas.

- vid planläggning av snöröjnings- och halkbekämpningssträckor 
bör tidsskillnaden mellan enheter som möts vid gräns ej över
stiga 0,5 tim för saltvägnätet. Samplanering mellan olika enhe
ter ska ske. Administrativa gränser ska ej styra, utan praktisk 
hänsyn ska tas, detta för att nå "osynliga" gränser. Om förut
sättningar finns för "omlottkörning", bör sådan åtgärd 
övervägas.

Följande åtgärder, metoder och resurser föreslås användas. Det är 
viktigt att använda rätt metod vid rätt tillfälle:

- vid kemisk halkbekämpning bör den metod användas som 
sammantaget ger lägst saltförbrukning.

- vid förebyggande saltning befuktas alltid saltet med 80-100 liter 
vatten/m3 salt, om ej utrustning för spridning av saltlösning eller 
befuktat salt med saltlösning finns.

- vid saltning med befuktat salt ska saltet ej spridas bredare än 
4 m oavsett vägbredd, givan kompenseras för den verkliga 
bredd som skall åtgärdas.

- saltning i samband med snöröjning ska endast ske då risk finns 
för fastkörning eller fastfrysning.

- vid kombinationskörning sprids saltet på enbart snöröjd bredd.
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- rensaltning bör normalt inte ske på lokala vägar. Om möjligt 
halkbekämpas dessa vägar mekaniskt med saltfria alternativ.

- lägsta temperaturer vid kemisk halkbekämpning bör vara 
-12°C på nationella vägar
-8°C på regionala vägar 
-3°C på lokala vägar

- vid lägre temperaturer än ovanstående väljs det material, ur 
varaktighetssynpunkt och tillgång, som har bäst vidhäftning.

- saltinblandad sand används inte när förutsättningar finns att 
använda krossad kalksten, natursand eller fraktionsmaterial.

- om saltinblandad sand skall användas, blandas materialet (ca 
20-50 kg salt/m3 sand) senast under juli månad.

- snöröjningsredskapen anpassas till snö- och temperatur
förhållanden.

- vid snöröjning eftersträvas en så snabb röjningshastighet som 
möjligt, om möjligt saltas först när snöfallet upphört.

Tätort
Trafiksäkerheten skall vara hög för alla trafikantgrupper. För att mins
ka antalet skadefall och minimera samhällets olyckskostnader måste 
emellertid halkbekämpningen för de gående prioriteras. Även målet 
om bra tillgänglighet till trafiksystemet ställer höga krav på halkbe
kämpningen av gångbanor. I annat fall kan inte äldre och rörelse
hindrade tillgodose sitt resebehov. Viktiga gångstråk till kollektivtrafik
hållplatser och serviceinrättningar, i centrumområden m m bör vara 
halkfria och jämna samt fria från lös snö.

Inte minst näringslivet ställer höga krav på framkomligheten på trafik
leder och viktiga huvudgator. Dessa bör i princip vara halkfria från 
morgonrusningen. Standarden bör vara likartad den som Vägverket 
tillämpar för angränsande vägar. Samarbetet med Vägverket bör där
för utvecklas, bl a vad gäller information om väder och väglag, utryck
ningar för halkbekämpning och andra åtgärder.
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God framförhållning och bra väderinformation är nödvändig för att fö
rebyggande halkbekämpning ska kunna ske. På viktiga trafikleder och 
huvudgator är förebyggande halkbekämpning en viktig åtgärd för att 
kunna leva upp till de höga kraven på trafiksäkerhet och fram
komlighet.

Förebyggande saltning sker lämpligen med befuktat salt eller saltlös
ning. Därigenom uppnås större effekt med mindre mängd salt. 
Saltlösning bör dock undvikas på redan bildad isvägbana, mycket våta 
vägbanor samt vid snöfall.

Det är viktigt att begränsa saltanvändningen där så är möjligt för att 
uppfylla kraven på halkbekämpning som tar hänsyn till miljön. Saltning 
används därför i första hand i förebyggande syfte.

Saltning används inte för att smälta snö. Saltning i samband med 
snöröjning bör endast ske där det finns risk för fastfrysning.

Man bör vara restriktiv med salt på trafikleder och större huvudgator 
med trädplanteringar. Man bör även vara försiktig vid känsliga 
betongkonstruktioner.

Om torrt salt sprids bör man använda saltspridare som möjliggör ac
ceptabel inställning av saltgivorna. Sandspridare är normalt inte 
lämpliga för saltning.

Rensaltning bör normalt inte ske på mindre huvudgator och lokala 
gator. Om möjligt halkbekämpas dessa gator med fraktionsmaterial 
eller motsvarande utan saltinblandning. Att ta bort saltet i sandnings- 
sanden betyder mycket för att minska saltanvändningen på det kom
munala gatunätet.

Gångbanor och cykelbanor halkbekämpas normalt med saltfritt mate
rial. På cykelbanor bör man välja material som ger god friktion men 
som inte är alltför flisigt så att det skadar cykeldäcken. Uppvärmd 
sand kan vara ett bra alternativ till fraktionsmaterial på gångbanor.
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KONSEKVENSER AV OLIKA VINTERVÄGHÅLLNINGSSTRA- 
TEGIER

Här görs ett försök att sammanställa effekter av olika vinterväghåll
ning. Detta kan göras på flera olika sätt. Det sätt som tidigare använts 
inom MINSALT och tidigare osaltade försök har varit att försöka värde
ra alla effekter i nytta och uppoffring d v s en samhällsekonomisk 
sammanställning. Dessa jämförelser har då gällt en övergång till osal
tad vinterväghållning i hela Sverige från den vinterväghållning som 
rådde före MINSALT. MINSALT-projektet har bedömt det som ett 
orealistiskt alternativ att hela Sverige skulle kunna vara osaltat. Därför 
tas även konsekvenser av den föreslagna MINSALT-strategin med. 
Vissa effekter är svåra att veta storleken på och även att värdera och 
de kommenteras därför verbalt nedan. Konsekvenserna av MINSALT- 
strategin och ett osaltat Sverige jämförs med vinterväghållningen före 
MINSALT.

Fördelar och nackdelar med MINSALT-strategin jämfört med tidi
gare saltningsstrategi

Den föreslagna MINSALT-strategin ger mycket grovt följande effekter: 

Fördelar

- Mer barmarksväglag (våt/fuktig) p g a att halka förhindras upp
stå i större omfattning än tidigare och att åtgärdstiden är 
kortare.

- Kortare restider pga mindre andel is/snö.

- Mindre åtgång av salt vid varje spridningstillfälle.

- Minskad saltåtgång i tätorter. Minskad total saltförbrukning på 
det statliga vägnätet såvida inte antalet spridningstillfällen ökar 
alltför mycket.

- Mindre påverkan på naturmiljön om mindre mängder salt 
sprids.
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- Bättre arbetsmiljö p g a att halkbekämpningen sker mera plane
rat och vid lågtrafik.

- Trafiken störs mindre av halkbekämpningsfordonen.

- Renare gatumiljö i tätort p g a mindre saltanvändning.

Oförändrat

- Bränsleförbrukningen.

Nackdelar

- Korrosionen kan öka om fler saltningstillfällen. Den mindre 
mängden salt vid varje tillfälle betyder troligen ingen förändring.

- I tätorter sprids mer fraktionsmaterial vilket ger ökade kostna
der för rensning av brunnar m m.

Okänt

- Inverkan på trafikolyckorna.

- Betongpåverkan.

- Andelen dubbdäcksanvändare.

- Nedsmutsning.

- Inverkan på väghållarens totala kostnader.

Fördelar och nackdelar med ett osaltat Sverige jämfört med 
tidigare saltningsstrategi

Fördelar

- Korrosionen minskar mycket på fordon och metallkonstruk
tioner.

- Betongkonstruktioner kräver mycket mindre underhåll p g a 
färre frys-töväxlingar och kemiska angrepp.

- Renare vägmiljö vilket innebär färre tvättningar av bilar, skyltar 
m m.
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- Renare stadsmiljö, framförallt i centrumområden, minskar kost
naden för städning av lokaler, rengöring av skor, kläder etc.

- Trafikanter och allmänhet uppskattar i regel mer en "vintrig 
miljö" än slask och modd.

- Lättare se väglag (halka).

- De polisrapporterade olyckorna kan minska på mindre vägar.

- Vegetation och grundvatten i området närmast vägen påverkas 
ej av saltspridning, vilket minskar vegetationsskadorna främst i 
stadsmiljö.

- Mindre beläggnings- och vägmarkeringsslitage p g a att fordo
nen kör längre tid på is/snö och under förutsättning att inte 
dubbdäcksanvändningen ökar alltför mycket.

- Lägre väghållarkostnader totalt, främst p g a minskade 
broreparationer.

- Om halkbekämpningsmaterial av kalksten används minskar för
surningen närmast vägen.

Oförändrat

- På mindre vägar oförändrad andel is/snö.

- Bränsleförbrukningen.

Nackdelar

- Olyckorna ökar på större vägar.

- Vanligare med is/snöväglag på större vägar.

- Längre restider p g a större andel is/snö.

- Kan bli störningar i näringslivets transporter om största vägarna 
osaltade.

- Dyrare vinterväghållning.

- Halkbekämpningen har kort varaktighet.
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- Stor åtgång av olika sandmaterial vilket innebär ett ökat antal 
materialtäkter och därmed större ingrepp i naturen. Dessutom 
kommer transporter av halkbekämpningsmaterial att öka.

- Spridning av mycket sand innebär fler sandupptagningar, dik- 
ningar och rensningar av brunnar/ledningar.

- Svårare/tar längre tid att rengöra broar m m.

- Stenskott/blästring av fordon.

- Fler kör med dubbdäck, vilket innebär ökade kostnader för for- 
donsägarna p g a dubbla omgångar däck och fälgar.

KUNSKAPSLUCKOR OCH FÖRSLAG TILL KOMMANDE AKTIVI
TETER

Många problem har studerats inom MINSALT-projektet och många 
frågor har blivit besvarade. Men vinterväghållning är en stor och 
komplex verksamhet, varför det fortfarande finns frågeställningar som 
blivit ofullständigt besvarade.

Utgångspunkten för den FUD (Forskning, Utveckling och Demonstra
tion) som föreslås, är det krav som statsmakterna, trafikanterna och 
övriga ställer på väghållarens verksamhet, nämligen att den ska vara 
effektiv. För att en verksamhet ska vara effektiv måste följande två 
villkor vara uppfyllda, nämligen 1) att göra rätt saker och 2) att göra 
saker rätt. I detta sammanhang handlar dessa två villkor om:

- att vidareutveckla rutiner, system m m för att identifiera, beskri
va och mäta de produkter och tjänster som omvärlden och 
marknaden efterfrågar. Exempel på detta är utveckling av ruti
ner för hur resultatet (tillståndet) ska mätas, beskrivas och 
redovisas.

- att vidareutveckla underlag för att kunna bedöma och analysera 
uppoffringarna och nyttan av verksamheten samt för att kunna 
fastlägga verksamhetens ambitionsnivå. Med underlag avses 
här t ex samband mellan åtgärd/tillstånd och effekter samt ef
fekters värderingar.
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- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att 
olägenheter vintertid ej uppstår, i första hand halka och våta 
vägbanor.

- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att så 
fort som möjligt minska eller eliminera nyss nämnda olägenhe
ter när dessa ändå uppkommer. Exempel på detta är att åstad
komma kortare utryckningstider och snabbare insatser.

- att vidareutveckla sådana bekämpningsmaterial och arbets
metoder som minimerar skadeverkningarna på fordon och 
miljö.

Slutligen föreslås att en utvärdering av MINSALT-projektets upplägg
ning, organisation, genomförande m m sker. Detta kan vara värdefullt 
för att skaffa lärdom inför utformningen av framtida stora och 
tvärvetenskapliga projekt.
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