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EFFEKTIVARE HALKBEKÄMPNING MED MINDRE SALT

MINSALT-projektets huvudrapport

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Kommunikationsdepartementet gav 1985 Vägverket, Svenska Kommunförbundet och Statens

väg- och trañkinstitut i uppdrag att utarbeta ett detaljerat forskningsprogram med syfte att

minska skadeverkningama av salt i vinterväghållningen utan att trafiksäkerheten försämrades.

Forskningsprogrammet, som har genomförts under perioden 1985 - 1991, har benämnts

MINSALT.

Tre olika sätt att minimera skadeverkningama av salt fastslogs:

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. Effekterna på trafiksäkerhet, korrosion, väghållarkostnader m m till följd av den saltfria

väghälhnngen har studerats. Under punkt B har nya mekaniska och kemiska halkbekämpnings-

metoder och -medel provats och utvärderats. Nya metoder har innefattat spridning av befuktat

salt och saltlösning, nya kemiska medel bl a CMA och nya mekaniska medel bl a kalksten och

fraktionsmaten'al. Dessutom har det gjorts försök att utveckla effektivare snöröjnings- och

isrivningsmetoder. Nya halkbekämpningsstrategier som har provats under punkt C är t ex

punktsaltning, halkhämmande beläggningar (gummiasfaltRUBIT och Verglimit) samt väder-

prognoser, system för väglagsinforrnation och utbildning.

MINSALT-projektet har resulterat i ett förslag på ny vinterväghållningsstrategi som visar hur

vinterväghållningen kan utformas för att nå de mål som samhället ställt upp för Vinterväg-

hållningen, med beaktande av de forskningsresultat och erfarenheter som vunnits i MINSALT.

Med den föreslagna strategien tror författarna att det är möjligt att minska saltförbrukningen

med ca 20 - 40 % jämfört med före MINSALT-projektet.

Till MINSALT-projektets huvudrapport har också utgivits en fristående längre sammanfattning.

Denna är även översatt till och utgiven på engelska.
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Traffic Research Institute to prepare a detailed research programme aimed at reducing the
harmful effects of salt used in winter road maintenance without a deterioration of road safety.
The research programme, which was implemented during the period from 1985 to 1991, is called
MINSALT.

Three different ways ofminimizing the harmful effects of salt have been determined:
A Expanding the unsalted regions
B New de-icing methods
C New de-icing strategies
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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. I rapporten redovisas

resultaten.

Huvudfinansiar har varit Vägverket. Övriga finansiärer har varit VTI,

Kommunförbundet och Nordiska Ministerrådet.

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

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

penod.
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Nedan anges vem som varit ansvarig författare för olika delar vid

sammanställningen av denna rapport:

Gudrun Öberg 1.
2.

3 - 3212

3.4.1.1

6

Kent Gustafson 3.3 - 3.3.1.3

3.4.1.2

Jan-Åke Karlsson 3.3.2

Gunnar Henrysson 3.3.3

Christer Karlsson 3.4.2

Lennart Axelson 3.4.3

4.

5 - 5.1

Hans Silborn, 52, samt övriga inlägg om kommunal väghållning

Sven Ohlsson

Per-Gunnar Land 7.

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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Sammanfattning

EFFEKTIVARE HALKBEKÄMPNING MED MINDRE SALT

MINSALT-projektets huvudrapport

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

SAMMANFATTNING

Kommunikationsdepartementet gav 1985 Vägverket, Svenska

Kommunförbundet och Statens väg- och trafikinstitut i uppdrag att

utarbeta ett detaljerat forskningsprogram med syfte att minska skade-

verkningarna av salt i vinterväghällningen utan att trafiksäkerheten

försämrades. Forskningsprogrammet, som har genomförts under

perioden 1985-1991, har benämnts MINSALT.

Tre olika sätt att minimera skadeverkningarna av salt fastslogs:

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. Effekterna pä trafiksäkerhet, kor-

rosion, väghällarkostnader m m till följd av den saltfria väghällningen

har studerats. Under punkt B har nya mekaniska och kemiska halkbe-

kämpningsmetoder och -medel provats och utvärderats. Nya metoder

har innefattat spridning av befuktat salt och saltlösning, nya kemiska

medel bl a CMA och nya mekaniska medel bl a kalksten och fraktions-

material. Dessutom har det gjorts försök att utveckla effektivare

snöröjnings- och isrivningsmetoder. Nya halkbekämpningsstrategier

som har provats under punkt C är t ex punktsaltning, halkhämmande

beläggningar (gummiasfalt RUBIT och Verglimit) samt väderprogno-

ser, system för väglagsinformation och utbildning.

MINSALT-projektet har resulterat i ett förslag på ny vinterväghäll-

ningsstrategi som visar hur vinterväghällningen kan utformas för att nä

de mål som samhället ställt upp för vinterväghällningen, med beaktan-

de av de forskningsresultat och erfarenheter som vunnits i MINSALT.

VTI RAPPORT 369 1



Sammanfattning

Med den föreslagna strategien tror författarna att det är möjligt att

minska saltförbrukningen med ca 20-40 % jämfört med före

MINSALT-projektet.

UTÖKNING AV DE SALTFRlA REGIONERNA

Effekterna av saltfri vinterväghällning har studerats i Gotlands,

Kopparbergs och Västerbottens län. Dessutom har vissa mätningar

gjorts i ett antal kommuner.

Omfattning

Alla vägar och gator på Gotland som tidigare saltades blev osaltade

fr 0 m vintern 1986/87.

l 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 saltades även under de två försöksvintrarna.

l Västerbottens län var en kortare del av väg E4 osaltad under vintrar-

na 1987/88 och 1988/89.

l Kopparbergs och Västerbottens län påbörjades ett nytt försök vintern

1989/90 dä MINSALT-strategin började tillämpas där.

Väglag

Pä 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. l Västerbotten ökade andelen is/snöväglag med mindre än

1/3 (från ca 30-40 °/o). Den is/snö som tas bort genom saltning ersätts

av fuktig/vät barmark. l Kopparbergs län observerades väglaget även

på B-saltvägnätet och sandade vägar. Ingen skillnad i andel is/snö

observerades på B-saltvägar dä saltningen upphörde.

Trafikdata

På Gotland och i Västerbotten har inga förändringar av trafikflödet

beroende på halkbekämpningsmetod och väglag kunnat konstateras

om mätningar från samma del av vintern studeras.

VTI RAPPORT 369 2



Sammanfattning

Hasüghet

Hastighetsnivån på Gotland var vid lika_ väder-väglag något lägre då

vägen var osaltad, än då vägen saltades. Skillnaden ryms dock inom

normala slumpmässiga variationer.

Studierna i Västerbotten visar att skyltarna och övrig information om

osaltat försök inte haft någon större inverkan på hastigheten.

Fordonens dygnsmedelhastighet skiljer inte mycket mellan olika väg-

lag och ligger också som regel över gällande hastighetsgräns för

respektive fordonstyp. Resultaten antyder också att nedsatt sikt

p 9 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 singelolyc-

kor med oskyddade trafikanter, t ex gångtrafikanter som halkar omkull.

lnom MINSALT har emellertid av tids- och 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 9 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.

l 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

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 under försöket medan

antalet skadade av övriga trafikantkategorier minskade. Totalt ökade

antalet skadade.

VTI RAPPORT 369 3



Sammanfattning

Dygnen under de olika viøntrarna har både på Gotland och i dess
kontrollomräde 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 omrädenas

olycksutfall åt är att olycksrisken vid rimfrost på hösten och då väta

vägbanor fryser är förhållandevis mycket högre på Gotland än i kon-

trollomrädet. Detta är väglag som snabbt försvinner vid en saltning

och det är därför troligt att skillnaden i olycksrisk beror på skillnaden i

vinterväghällning. l kontrollomrädet är däremot olycksrisken, vid snö-

fall, oftast högre än i provomrädet. Detta kan bero på att det förmodli-

gen ser vätare ut på den saltade sträckan och att trafikanten därför

inte uppfattar det som halt.

Trafiksäkerhetsstudier i försöksomrädena i Gotlands (I), Kopparbergs

(W) och Västerbottens (AC) län ger följande resultat för det statliga

provvägnätet dä jämförelser görs med kontrollomräden och en 5-ärig

föreperiod:

 

I
I Stort kontrollområde Litet kontrollområde
l

   

F_

l I

I I
|PROV" I I I i
|OMRÅDE[Föränd-|Konfidensområde|Föränd-|Konfidensområde|
| [ring [risknivâ 5 % [ring |risknivå 5 % |

l l l l l l
II län | + 6 % |(-17 - + 35) % | + 6 % |(-23 - + 46) % |
|w län | + 5 % |(- 8 - + 19) % | +23 %*|(+ 3 - + 45) % |
IAC län| +33 % |(-14 - +105) % | +74 % |(-13 - +245) % |
l l l l l l
l I I I I I

|TOTALT| + 6 % |(- 4 - + 19) % | +21 %*|(+ 4 - + 40) % |
I I I I

 

* Markerar "signifikant skilt från 0".

Efter diskussion om huruvida det ursprungligen valda kontrollomrädet i

Kopparbergs län var lämpligt som kontrollomräde eller ej, har beslut

fattats att dels göra statistiska analyser med det ursprungliga kontroll-

området men också med ett större kontrollomräde som därmed ger
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stabilare värden. Även för de 2 andra länen görs analyser med ett litet

och ett stort kontrollomräde. Dä inga jämförelser görs med andra ef-

fekter t ex väglag rekommenderas att resultaten från jämförelser med

stora kontrollomrädet 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 3 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 °/o

(-53 % - -13 °/o). Konfidensintervallet visar att minskningen är signifi-

kant skild frän noll d v 3 det är något mer än slumpen som har orsakat

olycksminskningen.

De flesta resultat är ej statistiskt säkerställda. Om de erhällna resulta-

ten, med hänsyn till dess osäkerhet, ändä används framgår att det har

varit en olycksökning pä vägar med en ärsdygnstrafik (ÄDT) på över

1 800 när man slutat salta och en olycksminskning pä vägar med

ÃDT <1 800 då stora kontrollmaterialet utnyttjas (ej signifikant). Om
lilla kontrollmaterialet används erhälles en ökning av olyckorna för hela

det undersökta ÅDT-omrädet (ej signifikant) och ökningen är signifi-
kant pä vägar med mer än 1 800 fordon per ärsmedeldygn. Om det

här vore den sanna olyckseffekten skulle vägar med ÄDT större än

1 800 saltas. För mindre vägar ger resultaten inte lika klart besked

om vilken halkbekämpningsmetod som är bäst ur

trafiksäkerhetssynpunkf.

På det under försöksvintrarna kvarvarande A-saltvägnätet i

Kopparbergs län verkar kostnaderna för halkbekämpning och även

saltätgängen 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 vinterväghällningen redan är bäst.
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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

i 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 MlNSALT-

strategien provades. Effekten pä trafiksäkerheten under de två första

vintrarna har undersökts. lnga 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 sallad vägsträcka. Det kan ha inneburit att förändringen uppfat-

tades som besvärlig. Pä Gotland hade man inte denna skillnad, utan

kunde anpassa sig som helhet till nya vägförhällanden.

Om minskad saltning bedöms kunna medföra flera olyckor, sä anger

trafikanterna att de i hög grad 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 kontrollomräde i Västervik-Gamlebyomrädet.

- Polisbilar.

- Mobil exponering av provkroppar dels på lastfordon och dels på

poHstar

- Stationär exponering av provkroppar som ger atmosfärisk

korrosion.
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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 harvisats att effekten på

lackerade ytor är densamma, men för att uppnå motsvarande korro-

sionsgrad behövs 10 gånger så lång tid. Korttidsexponeringen av

oskyddade provkroppar visade också att det finns ett starkt samband

mellan korrosion och saltningsfrekvens.

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

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.

Rostskadorna ökade lika snabbt på polisbilarna på Gotland som i

kontrollområdet under det första året då Vintervägarna fortfarande sal-

tades på Gotland. Från hösten 1986 då saltningen vintertid upphörde

på Gotland observerades en halvering i antal nyuppkomna rostskador

under vintrarna. Detta trots att samtliga bilar i undersökningen redan

hade utsatts för vågsalt 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.

Minskad korrosion leder till längre livstid på fordonen. Det finns dock

en osäkerhet i värdet av att ha äldre bilar kvar i trafik, p 9 a den

utveckling som skett avseende t ex katalysatorer samt bilars inre sä-

kerhet. Rostigare bilar är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Miljö

Undersökningar av naturmiljön har gjorts inom fyra utvalda områden

på Gotland. Generellt sett uppvisar områdena en liten påverkan av
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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. l minst två av områdena har det också varit möjligt att

påvisa en tydlig effekt av att saltanvändningen upphört i form av mins-

kade salthalter i grundvatten och jord. Att effekterna av saltstoppet

framträder så pass tydligt redan efter tre saltfria säsonger förklaras av

att jordarterna inom dessa två områden 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 miljöeffekter-

na av ett saltstopp framträder.

Väghállarnas 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.

l 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
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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

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 ökatmed 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 %.

l 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 metoder för effektivare halkbekämpning eller material som inte

har saltets negativa effekter.

lfråga om den kemiska halkbekämpningen, saltningen, har en utveck-

ling av spridningsmetoder skett från torrsaltning till spridning av befuk-

tat salt och saltlösning.

Befuktat salt

Särskilda spridare för befuktat salt har utvecklats och kommit till

användning under 1980-talet. Erfarenheterna är goda. Saltet fastnar

bättre på vägen och det blir mindre spill utanför vägen. Verkan är

snabbare och varar längre. Genom befuktning av saltet kan salt-

mängden minskas med ca 30 % jämfört med spridning av torrt salt.

För befuktning kan vatten, NaCl-, CaClg-lösning eller annan lämplig

saltlösning användas. I Sverige har vatten och NaCl-lösning kommit till

användning. Vatten används för den enklare metoden med befuktning

vid lastningen medan mättad NaCl-lösning används för befuktning

med s k fuktsaltspridare och vid ren lösningsspridning.

Enkel befuktning

Befuktning av torrt salt kan även ske på enklare vis genom att vid

lastningen spola vatten över saltet. Fördelen med detta befuktnings-

sätt är att konventionella spridare kan användas och investeringar i ny

utrustning blir små. Erfarenheterna av denna metod är också goda.

Metodens begränsning är att Spridaren inte ska lastas med 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 be-

gränsningar gör den mest lämpad för användning i arbetsområden

med lägre trafik på sina saltvägar. l områden med högtrafikerade

vägar är fuktsaltspridare eller saltlösningsspridare däremot lämpligare

för den kemiska halkbekämpningen. Även här visar praktiska prov att

den spridda saltmängden kan minska med Cirka 30 %.
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Spridning av mättad natriumkloridlösning

Halkbekämpning med saltlösning innebär att man sprider en mättad

natriumkloridlösning som innehåller ca 20-25 viktprocent NaCl.

Tre vintrars erfarenheter av saltlösningsspridning visar att metoden

upplevs mycket positivt vid förebyggande åtgärder och vid

rimfrosthalka. I samband med snöfall är däremot metoden tveksam,

likaså på våtare vägbanor och på redan bildad isvägsbana. En saltlös-

ningsgiva på 20 g/m2 (d v 3 ca 5 g/m2 salt) är i de flesta fall tillräck-

ligt. Motsvarande giva för spridning av torrt salt är normalt 10 g/m2.

Det innebär alltså att saltmängden kan minskas till cirka hälften jämfört

med spridning av torrt salt.

Effektivare användning av salt (NaCI)

Hur mycket salt som ska spridas vid varje saltningstillfälle (=lämplig

saltgiva) påverkas av ett flertal faktorer, t ex typ' av halka, typ av
åtgärd (förebyggande, åtgärdande), trafikintensitet etc. Föratt förbättra

kunskaperna om val av saltgiva har några smärre försök med reduce-

rade spridningsgivor genomförts. Försöken visade att det i vissa fall

finns möjligheter att minska saltgivorna utan att försämra

halkbekämpningseffekten.

Halka vintertid uppkommer genom samspel mellan vägkonstruktion

och klimat. För vägytans temperatur och därmed för eventuell halka

har vägens uppbyggnad och de vågbyggnadsmaterial som ingår en

betydande påverkan. Ur saltningssynpunkt bör eftersträvas att minska

inslaget av överbyggnadskonstruktioner (t ex isolerade) och material

(t ex grovt stenmaterial eller värmeisolerande) som ger en förhöjd

halkrisk.

Friktionens variation på olika slitlager under vinterförhållanden har un-

dersökts i MINSALT. Friktionsmätningarna visade sammanfattningsvis

att en grov textur i många fall är positiv ur friktionshänseende vintertid.

Detta har framför allt visats för nylagda ytbehandlingar. Den positiva

friktionseffekten, vid jämförelse med slät massabeläggning, avtog dock

i och med att texturen utjämnades.
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Dränerande asfaltbetong har flera positiva egenskaper vid barmark

genom dess bättre avvattning. De positiva effekterna avtar dock i och

med dränasfaltens förslitning, vilket i en del fall kan ske relativt snabbt

(2-3 är) p 9 a dubbdäckstrafikens inverkan. Vintertid uppvisar emeller-

tid dränasfalten något sämre egenskaper. Dränasfaltbeläggningar är i

allmänhet något mer halkkänsliga och kräver större halkbekämpnings-

insats än konventionella massabeläggningar.

l MINSALT har även studerats vilken betydelse saltets ursprung

(stensalt/sjösalt, produktionsland) respektive kornfördelning har på

smälteffekten. Undersökningarna visade att saltets ursprung hade

mycket liten betydelse pä smälteffekten, men att saltets kornfördelning

hade viss betydelse.

Kemiska alternativ till NaCI

De negativa effekter som följer av kemisk halkbekämpning med NaCI

har medfört att ansträngningar gjorts under många är för att finna

alternativa kemiska föreningar som inte är korrosiva eller miljömässigt

negativa men som ur kostnads- och effektivitetssynpunkt är lämpliga i

vinterväghällningen. Den senaste mest genomgripande studien,

genomförd i USA, identifierade KalciumMagnesiumAcetat, vanligtvis

endast CMA, som ett lovande alternativ som vägsalt.

Den kanske största positiva effekten av CMA jämfört med NaCl är en

minskad korrosion. Provning med bilplät visade t ex att CMA ger

betydligt mindre rostangrepp än t ex NaCI och C8C|2.

Ett flertal olika undersökningar avseende CMA's inverkan på betong

har utförts. Ett stort antal analyser pä cementbetongkuber som varit

exponerade för bl a CMA visade ingenting som tyder på att halkbe-

kämpning med CMA skulle skada betong mer än vad NaCI gör.

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. Möjligheterna

att mera generellt ersätta NaCI med CMA måste därför bedömas som

små om man inte går över till mer selektiv saltning.
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Vid sidan av den mera ingående undersökningen av CMA har nägra

andra alternativ beaktats inom projektets ram. I några fall har vissa

smärre studier genomförts. Ämnen som provats och som redovisas i

rapporten är kaloiumklorid (C30lg), urea, natriumformiat ooh kalium-

acetat (produktnamn CIearWay-1). Inget av dessa ämnen kan emeller-

tid betraktas som alternativ till NaCI för vägändamäl.

Den kanske största negativa effekten av saltet är dess korrosionsbe-

främjande sida. Försök med s k inhibitorer, ämnen som tillsatt till saltet

kan minska dess korrosiva inverkan, har påbörjats.

Mekaniska halkbekämpningsmetoder

Sandning är en gammal metod för halkbekämpning och har allt sedan

bilismens genombrott tillämpats inom vinterväghällningen. Sand-

ningsmaterialet är oftast sand, 0-8 mm, som blandas med cirka 3

viktprooent salt, (NaCI). Saltinblandningen görs främst för att möjliggö-

ra sandlagring i kyla samt i viss män 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

indelas i tre kategorier: Kalkprodukter, saltfria stenmaterial och 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

mindre salt sprids och att naturen tillförs kalk via diken och vattendrag

som korsar vägomrädet.

Krossad kalksten har med goda erfarenheter provats pä Iägtrafikerade

landsbygdsvägar och i stadsmiljö. Kalksten i fraktion 2-5 mm går att

sprida med konventionell sandningsutrustning och halkbekämpnings-

effekten är likvärdig eller i vissa väglag bättre än med saltinblandad

sand. Materialet mäste lagras under tak.

Fraktionsmaterial, vanligen i storleken 2-5 mm, (även benämnt stenflis

och krossgrus), används sedan flera år och då främst i tätorfsmiljö.

Det saltfria fraktionsmaterialet används mest i centrumomräden och
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pä gäng- och cykelbanor. Materialet används dock i ökad utsträckning

på hela gatunätet. Kostnaderna är ungefär desamma som för saltin-

blandad sand och erfarenheterna är i regel goda. Fördelarna jämfört

med sand är: Bättre längtidseffekt, vilket minskar spridningsfrekven-

sen, bättre friktion, ingen saltinblandning krävs, materialet kan äteran-

vändas och tillgången är i regel god. Nackdelar finns: Effekten är dålig

vid frosthalka, det finns risk för stenskott och vasst material kan orsa-

ka punktering pä cyklar.

Slaggprodukter frän järn- och stälindustrin har provats men har inte

bedömts som lämpliga med hänsyn till både korrosions- och

miljöaspekter.

Absol, (=Adsol) en porös mineralprodukt som i huvudsak består av

sand och kalk, har provats bäde "ren" och blandad med sand. Trots

positiva erfarenheter som friktionshöjande medel har produkten f n inte

fått vidare användning på grund av främst lagringsproblem (ihopfrys-

ning), dälig synbarhet på vägen och damning.

Effektivare snöröjning och isrivning

Utrustningar för en effektivare snöröjning och isrivning har provats.

Bl a har moddplogar testats och utveckling pägär även av kombina-

tionsutrustning stal/moddplog där olika prototyper testas i

produktionen.

Väghyvelskär för ishyvling har under senare år varit föremål för

genomgripande nytänkande. Det tidigare kupade isrivarstälet har allt

mer trängts undan till förmån för nya stälkvalitéer, tjocklekar och

utformningar. -

NYA HALKBEKÄMPNINGSSTRATEGIER

Punktsaltning

Försök med punktsaltning har genomförts i Linköping. Motivet för att

prova punktsaltning, d v 3 endast salta besvärliga platser, var att

utsätta fordon och omgivningar för mindre mängder salt och samtidigt

bibehålla bra friktion på de platser där det som bäst behövs.
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Dessutom har trafikanterna i olika enkäter framfört att de vill ha salt-

ning på endast besvärliga platser såsom i större korsningar och branta

backar

På grund av de milda vintrarna i Linköping under försöksåren är det

svårt att dra några säkra slutsatser av försöken med punktsaltning.

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 (RUBlT) och

asfaltbetong med salttillsats (Verglimit).

Undersökningarna av RUBIT och Verglimit under två vintrar 1987/88

och 1988/89 har inte kunnat visa att dessa beläggningstyper har en

påtaglig halkhämmande effekt. Liksom tidigare varit fallet vid prov-

sträckor av det här slaget har effekten varit mycket varierande.

Det har kunnat konstateras att det vid några tillfällen, speciellt vid

temperaturer omkring O°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 vinterväghållningsstandard är därför

fortfarande tveksam.

Väderprognoser och väglagsinformation

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 innehåller information om molnig-

het, risk för nederbörd, nederbördsintensitet och lufttemperatur samt

redovisar både den aktuella vädersituationen vid prognostillfället och

en 6-, 12- eller 24-timmarsprognos.

Under 1991 har information från satellit och väderradar kunnat sändas

direkt till användarna av prognoserna. Radarinformationen indikerar

aktuell nederbörd.
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Vägväderinformationssystemet (VViS) är ett antal mätstationer koppla-

de till en mätcentral. VViS används som hjälpmedel för övervakning

och redovisning av "vägklimatet" och ger aktuell information om för-

ändringar i väderlek. Generellt placeras mätstationerna i terränglägen

där det finns förutsättningar för att en första halka kan inträffa vid olika

vädersituationer

Olika typer av information ges till trafikanterna t ex via Iokalradio,

text-TV och telefonsvarare.

FÖRSLAG PÅ NY VINTEFlVÄGHÅLLNINGSSTRATEGI

MINSALT-projektets forskningsresultat och erfarenheter har resulterat i

ett förslag på ny vinterväghållningsstrategi som visar hur vinterväghäll-

ningen kan utformas för att nå de mål som samhället ställt upp för

vinterväghällningen. Med den föreslagna strategien bedömer vi att det

är möjligt att minska saltförbrukningen med ca 20-40 % p 9 a mindre

saltgivor, färre saltningar i samband med snöfall och allmän återhåll-

samhet vid saltning jämfört med före MlNSALT-projektet. Mekanisk

halkbekämpning bör också i möjligaste mån utföras med saltfritt

material.

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 vinterväghällningen hänförs en väg till en

viss standardklass som i princip bestäms av dess vägkategori och

trafikflöde.
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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 näs genom följande stan-

dardkrav (redovisade i funktionella termer) på vägnätet vintertid.

Standardkrav Nationella Regionala Lokala

vägar vägar vägar

Jämn framkomlighetsstandard 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

För gäng- och cykelbanor gäller följande standardkrav:

- fria från lös snö

- halkbekämpade

- jämna

Dessa standardkrav innebär:

- att trafikanterna informeras om Vägverkets mål för

vinterväghällningen.

- att trafikanterna informeras om aktuella väghällningsätgärder

och gällande väder-, väglags- och trafiksituation.

att vinterväghällningsstandarden ska vara så jämn att trafikan-

terna ej märker gränser mellan arbetsområden, distrikt och lån.

att vid skötsel av gäng- 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.
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För de nationella och regionala vägarna gäller så långt det är praktiskt

möjligt:

 

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

- att halkbekämpningen ska vara utförd före trafiktoppar, och
åtgärdstiden för nationella och regionala vägar ska vara 1

respektive 2 timmar.

- att Vägarnaej 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:

- 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 om.

- 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

förutsättningar finns för "omlottkörning", bör sådan åtgärd

övervägas.
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Det är viktigt att använda rätt metod vid rätt tillfälle. Följande åtgärder,

metoder och resurser försläs användas:

vid kemisk halkbekämpning bör den metod användas som

sammantaget ger lägst saltförbrukning.

- vid förebyggande saltning befuktas alltid saltet med 80-100 liter

vatten/ton 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 dä risk finns

för fastkörning eller fastfrysning.

- vid kombinationskörning sprids saltet på enbart snöröjd bredd.

- rensaltning bör normalt inte ske på lokala vägar. Om möjligt

halkbekämpas dessa vägar med fraktionsmaterial eller motsva-

rande utan saltinblandning.

- 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.
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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 gängsträk till

kollektivtrafikhållplatser och serviceinrättningar, i centrumomräden 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 före

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.

God framförhållning och bra väderinformation är nödvändig för att

förebyggande 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

framkomlighet.

Förebyggande saltning sker lämpligen med befuktat salt eller saltlös-

ning. Därigenom uppnås större effekt med mindre mängd salt.

Saltlösning bör dock undvikas pä 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.
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Om torrt salt sprids bör man använda saltspridare som möjliggör

acceptabel 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.

Gängbanor och cykelbanor halkbekämpas normalt med saltfritt mate-

rial. Pä 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 pä gångbanor.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED MINSALT-STRATEGIN
JÄMFÖRT MED TIDIGARE SALTNINGSSTRATEGI

Den föreslagna MINSALT-strategien ger mycket grovt följande

effekter:

Fördelar

- Mer barmarksväglag (våt/fuktig) p 9 a att halka förhindras upp-

stå i större omfattning än tidigare och att ätgärdstiden är

kortare.

- Kortare restider p 9 a mindre andel is/snö.

- Mindre ätgäng av salt vid varje spridningstillfälle.

- Minskad saltätgäng i tätorter. Minskad total saltförbrukning på

det statliga vägnätet såvida inte antalet spridningstillfällen ökar

alltför mycket.

- Mindre påverkan på naturmiljön om mindre mängder salt
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spnds.

Bättre arbetsmiljö p 9 a halkbekämpningen sker mera planerat

och vid Iägtrafik.

Trafiken störs mindre av halkbekämpningsfordonen.

Renare gatumiljö i tätort pga mindre saltanvändning.

Oförändrat

Bränsleförbrukningen.

Nackdelar

Korrosionen kan öka om det blir fler saltningstillfällen. Den min-

dre 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 pä trafikolyckorna.

- Betongpäverkan.

- Andelen dubbdäcksanvändare.

- Nedsmutsning.

- Inverkan pä väghällarens totala kostnader.

KUNSKAPSLUCKOR OCH FÖRSLAG TILL KOMMANDE
AKTIVITETER

Många problem har studerats inom MlNSALT-projektet och många

frågor har blivit besvarade. Men vinterväghällning är en stor och kom-

plex verksamhet, varför det fortfarande finns frågeställningar som blivit

ofullständigt besvarade.
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Utgångspunkten för den fortsatta FUD (Forskning, Utveckling och

Demonstration som föreslås är;

- 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.

- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att

olägenheter vintertid ej uppstår, i första hand halka och våta

vägbanon

- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att så

fort som möjligt minska eller elliminera 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

arbetsmetoder som minimerar skadeverkningarna på fordon

och miljö.

Slutligen föreslås en utvärdering av MINSALT-projektets uppläggning,

organisation, genomförande m m för att skaffa lärdom inför utform-

ningen av framtida stora och tvärvetenskapliga projekt.
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Halkbekämpning tillhör väghållarens viktigaste arbetsuppgifter.

Trafikanterna och näringslivet ställer stora krav på högtrafiksäkerhet

och god framkomlighet dygnet runt och året om. Samtidigt ifrågasätts

nu använda halkbekämpningsmetoder med salt.

Tidigare försök i Östergötland (1) med saltfri vinterväghällning visade

att vinterväghällningen blir dyrare utan saltanvändning, men att väg-

hållarens totala kostnader minskar främst på grund av färre brorepara-

tioner, minskat beläggningsslitage och färre tvättningar av

trafikanordningar. Korrosionsstudier i samband med Östgötaförsöken

visade att om hela Sverige vore osaltat skulle trafikanternas kostnader

för korrosion minska med mellan 1 och 2 miljarder kronor årligen.

Antalet olyckor (2) ökade men resultaten är tveksamma eftersom

barmarksolyckorna ökade mer än is/snöolyckorna på vissa vägar trots

att andelen is/snö ökade då man slutade salta. Detta gjorde det svårt

att säga att den effekt som erhölls i Östergötland är den sanna trafik-

säkerhetseftekten om man slutar salta.

Försöken visade tydligt att saltning förbättrar framkomligheten för

tunga fordon i backar. Effekten för näringslivet av detta är svår att

uppskatta. Restiden minskar för all trafik då vägarna saltas eftersom

en större del av trafikarbetet uträttas på barmark.

Östgötastudien ägde rum på landsbygdsvägar. Andra studier visar att

alléträd i tätorter skadas av salt. Dricksvattentäkter nära vägen kan

också få hög salthalt vilket kan vara skadligt inte minst för dem som

på grund av sjukdom bör äta en salttattig kost. Många attitydundersök-

ningar visar att en majoritet vill att man slutar salta eller kraftigt mins-

kar den nuvarande saltningen.

Dåvarande kommunikationsminister Curt Boström tog på NVF-

kongressen 1984 (3) upp frågan om vägsaltets skadeverkningar och

möjligheten att minska dessa. Han föreslog ett nordiskt projekt med

målet att om möjligt helt eliminera skadeverkningarna av salt. VTI

skrev en promemoria (4) som sammanfattade kunskaperna om saltets
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effekter och som även redovisade vilka kunskaper som saknades.

Kommunikationsdepartementet (5) fastslog tre olika sätt att minimera

skadeverkningarna av salt.

A. Utökning av de saltfria regionerna

B. Nya halkbekämpningsmetoder

C. Nya haIkbekämpningsstrategier

Vägverket, Svenska Kommunförbundetoch VTl fick i uppdrag att utar-

beta ett detaljerat 5-årigt forskningsprogram för de 3 ovanstående

punkterna (6). Hela detta projekt har kommit att kallas MINSALT.

Under punkt A inryms försöken med saltfria vägar i Gotlands,

Kopparbergs och Västerbottens län. Målet för dessa projekt var att

ställa upp kriterier i form av trafikmängd, topografi, klimattyp, vägtyp,

tillåten hastighet m m för det vägnäf som kan halkbekämpas utan salt.

Under punkt A inryms också flera kommunala försök med saltfria om-

råden. Dessa försök har givit värdefulla erfarenheter men resultaten

har inte följts upp på samma systematiska och vetenskapliga sätt som

försöken på det statliga vägnätet.

Punkt 8 innehåller aktiviteter där nya halkbekämpningsmedel och

-metoder, både kemiska och mekaniska har provats. Inom denna

punkt ryms också försök att få fram effektivare snöröjnings- och

isrivningsmetoder.

I punkt C behandlas nya halkbekämpningsstrategier som punktinsat-

ser med salt, sand eller halkhämmande beläggningar och väder-

prognoser, väglagsinformationssystem och utbildning.

Det visade sig senare vara svårt att få till stånd nordiska projekt annat

än på tekniksidan. I de andra länderna fanns ingen debatt om saltets

vara eller inte vara och i Danmark var man dessutom rädd för att

dubbdäcksanvändningen skulle öka om man minskade på saltningen.

De osaltade och punktsaltade försöken har därför bara pågått i

Sverige även om punktsaltningsförsöket är ett nordiskt projekt.
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Statliga halkbekämpningens utveckling i Sverige och övriga nor-

diska länder

Trafikarbetet i Sverige och de övriga nordiska länderna har under

1970- och 80-talet ökat med mellan 50 och 70 °/o. Denna utveckling

har medfört större krav på vinterväghållningen och framför allt när det

gäller halkbekämpning.

Vinterväghållningen på det högtrafikerade vägnätet klarades ej på ett

acceptabelt sätt vilket framkallade behovet av saltanvändning.

Verkligheten visade att det krävdes en kontinuerlig sandning med salt-

inblandad sand vid halka på detta vägnät. Följden av detta blev att

man vid många tillfällen spred totalt sett mera salt genom tillämp-

ningen av saltinblandad sand än om man använt enbart salt.

Ovannämnda insatser visade också att komfort, standard och fram-

komlighet ej blev acceptabel trots stora insatser. Samma förhållande

har gällt i de övriga nordiska länderna.

I början av 60-talet började man utveckla metoder för att sprida rent

salt för att ta bort halka. Sedan slutet av 60-talet har saltet använts

som kemiskt halkbekämpningsmedel på det högtrafikerade vägnätet.

Under 80-talet ändrades målsättningen för de större vägarna från att

bekämpa halka till att förhindra halka genom förebyggande åtgärder.

Tyvärr har förutsättningar vid de flesta tillfällen saknats för att klara

detta. Orsaken till detta har varit bristfälliga väderprognoser och otill-

räcklig väglagsinformation liksom avsaknaden av metoder för att bibe-

hålla utspridd mängd salt pä vägbanan. Trafikens påverkan genom

vinddraget har gjort att saltet hamnat vid sidan av vägbanan innan det

gått i lösning och därmed har effekten uteblivit.

Kommunala halkbekämpningen

l kommunerna har salt under lång tid använts som inblandning i sand

för att hindra sanden att frysa ihop till klumpar och för att möjliggöra

spridning av sand på både gångbanor och körbanor. På körbanor

spreds saltinblandad sand med ca 2-3 viktprocent salt i sanden i en

mängd av 200-250 g/m2, vilket motsvarar ca 4-6 9 salt per m2.

Halkbekämpning med rent salt infördes i större omfattning först under
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1960-talet. Torrsaltning var ända fram till i mitten på 80-talet den enda

saltmetoden. I allmänhet spreds 30 g salt eller mer per m2 oavsett hur

besvärlig halkan var. Halkbekämpning utfördes i regel först när halka

hade uppstätt.

För utspridningen användes fram till 1980 enbart efterhängsspridare.

Mellan 1980 och 1985 kom även flakspridare till användning.

Kalibrering av spri'darna gjordes endast en gäng per år och kontrollen

av hur stor mängd salt som spreds vid varje tillfälle var dälig.

Saltförbrukningen var följaktligen ocksä betydligt högre under 1970-

talet och början av 1980-talet än i dag. I t ex Göteborg var ärsförbruk-

ningen under 1970-talet ca 10-15 000 ton mot 2-4 000 ton numera.

Den stora saltförbrukningen under 70-talet och början av 80-talet kan

således hänföras till att det var dälig kontroll på utspridd mängd salt,

bristande kunskap om hur stor mängd som behövdes samt att man

saltade först då halka hade uppstått. Det senare kräver mer salt än

om man saltar i förebyggande syfte.

Enbart de större trafiklederna saltades från början. Rensaltningen har

under åren utökats till alla trafikleder, kollektivtrafikgator och branta

backan

Under 1980-talet började saltet alltmer att betraktas som ett miljöpro-

blem i kommunerna. Det kom rapporter om skador på träd och växter

i stadsmiljö och allmänhet och affärsidkare klagade på ned-

smutsningen. I många kommunfullmäktigeförsamlingar väcktes motio-

ner om att stoppa eller minska användningen av vägsaltet. Intresset i

kommunerna för att hitta alternativa halkbekämpningsmetoder och att

minska saltningen har därför successivt växt sig starkt.

Dubbdäcksanvändning

Ungefär samtidigt som rent salt började att användas i vinterväghäll-

ningen, d v 3 under första hälften av 1960-talet, började dubbade

vinterdäck komma i bruk i allt större omfattning. Bäde salt och dubb-

däck har en god trafiksäkerhetshöjande effekt men skapar också

problem i vintertrafiken. Saltningen gör vägbanorna bara, och ofta
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även våta under förhållandevis längre tid. Detta medför att både be-

läggningsslitage och nedsmutsning ökar. Med bibehållen trafiksäkerhet

kan detta problem för närvarande inte lösas så enkelt som genom att

undvika salt eller dubb.

Dubbdäckens samhällsekonomiska effekter har i större omfattning un-

dersökts vid tre olika tillfällen: 1975, 1980 (7) och 1989 (8, 9). Den

positiva effekten är naturligtvis ökad trafiksäkerhet och de negativa är

ökade kostnader för däcksutrustning, vägslitage och nedsmutsning.

Trenden har varit att den samhällsekonomiska nyttan har påvisats öka

för varje utredning som gjorts.

Den största uppoffringen står trafikanterna själva för. De årliga kostna-

derna för däcksutrustning och ökad rengöring av fordon beräknades

1989 till ca 800 miljoner kronor medan de ökade väghållarkostnaderna

bedömdes till ca 400 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden

för att använda dubbdäck var alltså ca 1 200 miljoner kronor. Ett
eventuellt förbud mot användning beräknades medföra ökade olycks-

kostnader i minst samma storleksordning.

Under 1980-talet har såväl trafik som andel dubbdäcksförsedda fordon

ökat. Andelen varierar från ca 50 % i södra Sverige till närmare 100 %

i norra. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga dubban-

vändningen Norge och Finland är cirka 95 %. Tack vare att dubb-

däcksreglerna successivt skärpts, utan att trafiksäkerheten därför

äventyrats, har vägslitaget ändå kunnat begränsas. Det är främst

maximering av dubbantal, utstick och vikt, som möjliggjort detta.

Utveckling av nya, lättare dubbtyper pågår såväl i Sverige som Norge

och Finland. Då vägslitaget är proportionellt mot dubbvikten bedöms

de lättare dubbarna på sikt medföra att slitaget kraftigt reduceras och

detta utan att dubbens slitstyrka och friktionshöjande effekt minskar i

någon högre grad. För att ytterligare driva på utvecklingen och för att

göra det enklare för trafikanter och dubbtillverkare pågår arbete med

nya dubbdäcksregler. Målet är att de ska bli gemensamma för hela

Norden.
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2. SYFTE OCH FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

2.1 Syfte

Syftet med hela MINSALT-projektet var att minska skadeverkningarna

av salt använt i vinterväghällningen utan att trafiksäkerheten försäm-

ras. Från början avsägs all saltning dvs även dammbindning av grus-

vägar. Detta kom senare att ändras till att enbart omfatta salt i

vinterväghällningen, medan dammbindning behandlas i andra projekt.

Syftet med del A (utökning av de saltfria regionerna) var att med

ledning av resultaten försöka klarlägga

Q
.els vilka konsekvenserna blir av en vinterväghällning utan salt,

els om det finns några vägarsom nu saltas där det är möjligt med

en vinterväghällning utan salt.

0
.

Syftet med del B (nya halkbekämpningsmetoder) var att försöka mins-

ka användningen av NaCI genom att dels bestämma lämplig mängd

NaCl beroende på kornfraktion, väder, trafik, beläggning, utrustning

mm, och dels vidareutveckla kemiska alternativ främst CMA. En jämfö-

relse skulle också göras mellan NaCI och CMA vad avser vissa effek-

ter och undersöka möjligheterna för industriell framställning av CMA.

Mängden utspridd NaCI blir också mindre om man kan finna alternativ

till saltinblandad sand (krossad kalksten, fraktionsmaterial, sand utan

salt och ABSOL) och genom att effektivisera snöröjningen och

isrivningen.

Syftet med del C (nya halkbekämpningsstrategier) var att minska om-

fattning och frekvens av halkbekämpningsåtgärder genom att göra

punktinsatser vid kritiska ställen och genom att utbilda och ge be-

redsskapshavare bättre beslutsunderlag vid val av åtgärd.
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2.2 Försöksuppläggning

2.2.1 Allmänt

Effekten av en vinterväghållning varierar mycket mellan olika vintrar

beroende bl a på temperaturer och nederbörd. Det är därför viktigt att

man vid studier av förändrad vinterväghållning i ett provområde/

provvägnät även samtidigt gör motsvarande studier i ett kont-

rolIområde/kontrollvägnät där inga förändringar vidtas. Kontrollområdet

bör ligga så nära provområdet att nederbörd och temperatur i stort sett

är desamma. Trafikförhållandena bör också vara så lika som möjligt.

Helst bör slumpen (krona/klave) avgöra vilket som är prov- respektive

kontrollområde. Undersökningen inleds med studier i både prov- och

kontrollområdet vid samma vinterväghållningsmetod (förevintern).

Detta görs för att fastställa hur pass lika områdena år.

Med hjälp av nedanstående figur förklaras ytterligare varför denna

uppläggning behövs.

Förevinter Försöksvinter

Provområde 4 4..

 

1

 

Kontrollområde .F a.

1) Visar hur lika områdena är.

2) Visar skillnad mellan vintrar.

3) Visar effekt av förändrad vinterväghållning om skillnaden mellan

vintrar enligt 2) elimineras.

Detta är den ideala uppläggningen för studier av typ de osaltade

försöken.
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För att hjälpa kommunerna med uppföljning och utvärdering av försök

utarbetade VTI en skrift med förslag till försöksuppläggning och utvär-

dering vid kommunala prov med förändrad vinterväghållning (7).

Denna skrift har varit ett stöd för kommunerna, men knappast någon

kommun har haft resurser att genomföra utvärderingar på det veten-

skapliga och systematiska sätt som skett för de statliga försöken.

Detta utesluter dock inte att mycket värdefulla erfarenheter vunnits

även i de kommunala försöken.

l kommunerna har tyngdpunkten legat på praktiska utvärderingar av

hur man klarar saltfri väghållning, hur man använder fraktionsmaterial

och andra mekaniska halkbekämpningsmetoder, hur man sköter gång-

och cykelbanor etc. Flera kommuner har också vunnit erfarenheter om

markvärme.

2.2.2. Försök med osaltade vägar och gator

Förutom kraven på förestudier och kontrollområde ställdes följande

fundamentala krav på försöket med osaltade vägar.

- Försöken skulle kunna genomföras utan ökade risker för

trafikanterna.

- Skulle allvarliga olägenheter uppkomma skulle försöken snabbt

kunna avbrytas.

- Trafikanterna skulle informeras om att det pågick ett försök.

Tidigare studier i Sverige och Finland har visat att det är viktigt att de

medverkande vägmästarna är positiva till försöket och att en stor

andel genomfarts- och lastbilstrafik ställer större krav på information

och väghållning än om det är lokaltrafik.

Med ovanstående krav och erfarenheter som grund valdes sedan

provvägar.

2.2.3 Nya halkbekämpningsmetoder

Försöken med nya metoder och material för halkbekämpning har ge-

nomförts i ett flertal olika projekt och under olika former.

Undersökningarna har beroende på typ av projekt genomförts som

laborativa provningar och/eller tester i fält. Proven med nya metoder
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för halkbekämpning, alternativa material eller förändrad strategi har i

stort följt den försöksuppläggning som förevarit vid de i föregående

avsnitt beskrivna försöken med saltfri vinterväghällning.

Undersökningarna har skett på ett provvägnät, alt en provsträcka, och

jämförelse har skett mot ett kontrollvägnät, en kontrollsträcka, där nor-

mal metod etc använts. De största skillnaderna jämfört med de saltfria

försöken har dock varit det observerade vägnätets storlek, som i all-

mänhet varit betydligt mindre, och omfattningen av uppföljning, som

likaså oftast varit av mindre omfattning.

På samma sätt som för de saltfria försöken har krav ställts på att

provade metoder inte skulle medföra några ökade risker i trafiksäker-

hetshänseende. Vidare har i en del fall provning och utvärdering av

nya metoder skett inom ramen för ordinarie produktion eller en kombi-

nation av arrangerade prov och produktionsuppföljning. Således har

t ex metoderna att sprida saltlösning och enkel befuktning med vat-

ten relativt tidigt introducerats i vinterväghällningen. Effektivitet till stor

del utvärderats med hjälp av enkäter till de arbetsområden där meto-

derna provats.

2.2.4 Nya halkbekämpningsstrategier

Nya strategier har omfattat försök med åtgärder på, ur halksynpunkt,

kritiska platser genom punktvis saltning eller läggning av mindre halk-

känslig beläggning, s k halkhämmande beläggningar. I båda fallen har

åtgärdernas omfattning varit begränsade varför en eventuell trafiksä-

kerhetsförändring inte kunnat studeras med hjälp av olycksdata utan

indirekta mått, väglag och friktion, har utnyttjats. l de båda försöken

har försöksuppläggningen varit likartad och i stort följt beskrivningen

ovan med ett provvägnät och ett kontrollvägnät.

Punktsaltningsförsöken har skett på ett provvägnät i en större kom-

mun, Linköping, där endast vissa större korsningar saltades medan

sträckorna däremellan förblev osaltade. Ett kontrollvägnät med liknan-

de standard saltades i hela sin längd, dvs även mellan korsningarna.

Försöksprogrammet vid prov med halkhämmande beläggningar omfat-

tade dels en teknisk utvärdering av beläggningarnas sammansättning,
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kvalitet etc och dels en uppföljning av den halkhämmande effekten

genom friktions- och väglagsstudier.

Området nya strategier har även omfattat utvecklingen av system för

förbättrade väderprognoser och väglagsinformation. Sedan många år

pågår utveckling av ett rikstäckande vägväderinformationssystem

(VViS) som ett hjälpmedel att kunna förutsäga när halka uppträder.
Nya halkbekämpningsmetoder, spridning av befuktat salt och saltlös-

ning, som ofta användes i förebyggande syfte har ökat behovet av

tillförlitliga väderprognoser och halkprediktering. Redan före MINSALT-

projektets start hade utvecklingen inom området kommit långt och har

under de senaste åren varit kanske ännu mera intensiv med en stark

utveckling av tekniska hjälpmedel för väderprognoser, klimatuppfölj-

ning, dataöverföring etc.
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3. RESULTAT

3.1 Väderdata

Här beskrivs kortfattat hur vädret varit i hela landet under de fem

försöksvintrarna d v 3 fr 0 m november 1985 t o m mars 1990.

Uppgifterna är hämtade från SMHIs "Väder och Vatten" för de aktuella

månaderna. Detaljerade väderbeskrivningar ges i de olika delstudier-

nas kapitel och där har specialbeställningar gjorts hos SMHI för att få

fram dessa uppgifter.

I tabellerna nedan anges medeltemperaturen och nederbörden

varje månad i förhållande till normala värden. Snödjup anges för slu-

tet av månaden (månadsskiftet). I tabellerna betyder G Götaland, S

Svealand och N Norrland. För Norrland har fjällområdenas värden inte

tagits med.

Vintern 85/86

 

Jämfört med normala värden
Medeltemperatur Nederbörd Snödjup

November 2-5°C kallare normalt 5-10 cm

December 0-10°C kallare G dubbelt 0-10 cm G+S

kallast i norr övr normalt 30-50 cm N

Januari 1-6°C kallare normalt- 0-25 cm G+S

kallast i norr dubbelt 25-27 cm N

Februari 1-6°C kallare obetydligt 10-30 cm G+S

kallast i söder östkusten 75% 50-75 cm N

Mars 0-4°C varmare normalt utom 0-30 cm G+S

varmast i norr väst- + N kust 30-75 cm N

2-3 ggr mer

Summering: Kall till mycket kallare än normalt, normal nederbörd.
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[November

December

Januan

Mars

Summering:

November

December

Januan

Februari

Mars

Summering:

Vintern 86/87

Jämfört med normala värden

Medeltemperatur Nederbörd

2-3°C varmare

0-6°C kallare

kallast i norr

Normalt i G

1-2°C kallare

i övrigt

2-4°C kallare

normalt

normalt-

dubbelt

mindre än

normalt utom i N

normalt-dubbelt

se febr

3. Resultat

Snödjup

0 cm

5-50 cm

20-30 cm i G

0-30 cm G+S

30-75 cm N

Varm inledning, resten kall eller mycket kallare än nor-

malt. Mindre än normalt upp till normala nederbörds-

mängder.

Vintern 87/88

Jämfört med normala värden

Medeltemperatur Nederbörd

normalt -

något lägre

något lägre

2-4°C varmare

varmast i söder

0-4°C varmare

varmast i söder

0-2°C kallare

kusterna varmare

något större

något mindre

dubben

dubben

dubben

Snödjup

0-10 cm G+S

10-50 cm N

0 cm G+S

10-50 cm N

10-25 cm G+S

25-100 cm N

0-50 cm G+S

50-150 cm N

0-50 cm G+S

50-200 cm N

Efter en något kallare inledning än normalt blev sedan

vintern mild och nederbördsrik. Mycket snö.
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Vintern 88/89

Jämfört med normala värden

Medeltemperatur Nederbörd Snödjup

November 1-4°C kallare lite 0-25 cm

kallast i norr

December 0-3°C kallare något mindre 0- cm G

kallast i norr 0-50 S+N

Januari 4-7°C varmare G rekordlite 0 cm G+S+söN

S lite-normalt

N normalt 0-50 cm övr N

Februari 5-7°C varmare normalt- 0 cm G+S

dubbelt 0-100 cm N

Mars 4-5°C varmare normalt- 0 cm G+S+söN

2-3 ggr 0-150 cm övr N

Summering: Efter en kall inledning med lite nederbörd blev sedan

vintern varm och nederbördsrik. Götaland barmark stor

del av vintern. Även Svealand och sydöstra Norrland har
ovanligt mycket barmark.
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Vintern 89/90

Jämfört med normala värden

Medeltemperatur Nederbörd Snödjup

November 0-1.5°C varmare Gotl+kust i N 0-20 cm

36 0-1°C kallare normalt-dubbelt

övr hälften

December 0-3°C kallare hälften- 0 cm G+S

kallast i norr normalt 0-20 cm N

Januari 0-6°C varmare vG+N 2-3 ggr 0 cm G+S

varmast i norr 2-3 ggr 0-100 cm N

Februari 6-900 varmare normalt- 0 cm G+S

varmast i norr 2-3 ggr 0-100 cm N

lVlars 4-6°C varmare hälften- 0 cm G+S+sN

normalt 0-100 cm

i Övr N

Summering: Vintern inleddes med varierande väder men blev sedan

mycket varm och nederbördsrik. Götaland och södra

Svealand har barmark stor del av vintern.

3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

Många väghållare har minskat på saltförbrukningen antingen genom

att vara mer restriktiv med saltmängder vid varje spridningstillfälle men

också genom att sprida färre gånger eller genom att låta hela eller

delar av ett vägnät vara osaltat. Omkring 50 av de 284 svenska kom-

munerna halkbekämpar helt utan salt. Många av dessa har tillämpat

saltfri vinterväghållning under lång tid på grund av att man av olika

skäl inte anser sig behöva använda salt. Andra har infört det under

senare år till följd av ett politiskt tryck på minskad saltanvändning.

Vissa utvärderingar av saltfri väghållning har gjorts av bl a Botkyrka

(del av kommunen), Falkenberg, Lund, Oxelösund, Upplands-Bro och

Ödeshög.
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Inom MlNSALT-projektets ram har effekter av saltfri vinterväghällning

studerats i Gotlands (11), Kopparbergs (12) och Västerbottens (13)

län. Uppläggningen och genomförandet av dessa projekt beskrivs

nedan.

I alla berörda län och tätorter har trafikanterna informerats om den nya

metoden för halkbekämpning.

3.2.1 Försökens uppläggning och genomförande

Gotlands län

I debatten om salt/icke salt i vinterväghällningen bedömdes Gotland

vara ett bra omräde att ha saltfritt, därför:

a_tt "regionen" är liten och klart avgränsad,

att det är lätt att nä trafikanterna med väg- och trafikinformation,

_att_ anpassningen, och därmed trafiksäkerheten, är annorlunda om det

är enstaka vägar som är saltfria mot om det är hela vägnätet i en

region,

a_tt om effekten på fordonskorrosion skall kunna mätas pä fordon och

inte enbart på provkroppar bör fordonen inte köra på någon saltad

väg. Då det är relativt fä "gotlandsbilar" som kör på fastlandet

vintertid, bör korrosionseffekten på längre sikt kunna klarläggas

via t ex bilprovningens ärliga fordonskontroller.

Parallellt med mätningar på Gotland gjordes mätningar inom ett

kontrollomräde i Kalmar län.

Ett kontrollomräde bör ligga så nära provomrädet att nederbörd och

temperatur i stort sett är desamma. Trafikförhällandena bör vara så

lika som möjligt. Med Gotland som provomräde är det inte så lätt att

finna ett liknande kontrollomräde men det bästa ur klimatsynpunkt är

det område på fastlandets östkust som valts, nämligen Västerviks

tätort och Gamleby arbetsområde i Kalmar län. Gatorna i Västervik

och Visby är tämligen lika i karaktär och trafikmängder. Det är däremot
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större skillnader mellan de statliga vägnäten på Gotland och östkus-

ten. På Gotland har de största vägarna karaktären av medelstora

Iänsvägar, medan det på östkusten går en europaväg med en del

långväga trafikanter och något fler trafikanter än på destörsta vägarna

på Gotland.

Studier påbörjades vintern 1985/86 då referensmätningar utfördes

medan vägnätet fortfarande saltades. Vintern 1986/87 inleddes den

saltfria vinterväghållningen och har följts upp i 3 vintrar. Det är resulta-

ten från dessa totalt 4 vintrar som redovisas i denna rapport.

Följande effekter har studerats på Gotland och som regel i dess

kontrollområde:

V i n t e r n

85/86 86/87 87/88 88/89

(före) (försök)

Väglag X X X X

Trafikdata X X

Hastighet X X

Trafiksäkerhet X X X X

Trafikanters inställning X X X

Korrosion X X X X

Miljö X X X

Väghållarens erfarenheter X X X X

Väghållarens åtgärder/kostnader X X X X

Före försöket fanns på det statliga vägnätet 215 km som saltades hela

vintern (A-salt) och 177 km som saltades främst på hösten (B-salt). På

A-saltvägnäfet färdas i genomsnitt ca 2 000 fordon per årsmedeldygn

och på B-saltvägarna drygt 900 fordon. Inne i Visby tätort var det 50

km gator som saltades. De f d saltade gatorna och vägarna framgår

av kartorna i figur 3:1 och 3:2.
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Figur 3:1 Av kartan framgår det statliga vägnätet på Gotland och

vilka vägar som tidigare saltats.
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3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

De fem senaste vintrarna före försöket förbrukades mellan 400 och

1000 ton salt per vinter på de statliga vägarna på Gotland.

Kopparbergs län

För att göra en analys av en vägförvaltnings halkbekämpningsmetoder

valdes ett län med flera klimattyper, nämligen Kopparbergs län.

Åtgärder skulle Sedan föreslås för att minska saltförbrukningen i länet.

Förslaget blev som framgår nedan att ett stort vägnät halkbekämpa-

des helt utan salt.

Vintern 1986/87, innan försöket satte igång i Kopparbergs län,

samlades olika uppgifter in för att beskriva före-situationen på både

kontrollvägarna och provvägarna. Eftersom förändringar (figur 3:3 och

3:4) gjordes på alla vägar i länet som under förevintern 1986/87 var

B-saltvägar eller mekaniskt halkbekämpade vägar kunde motsvarande

kontrollvägar bara följas upp i intilliggande län. Så gjordes också be-

träffande väglag och olyckor medan övriga förändringar på dessa

båda vägtyper fick bedömas utan kontrollmaterial.
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VINTERN 1986/87 VINTERN 1987/88
(kontrollvintern) (försöksvinter 1)

A-SALT 855 KM-\\\\\\. 436 KM A-SALT

\\\-4 419 KM REN SAND
589 KM ELLER

3 606 KM KROSS-
MATERIAL

B-SALT 589 KM

  

4614KM

SAND+SALT 3 606 KM
50 KG/M3

Figur 3:3 Längdmässig förändring av vägnätet med avseende på

halkbekämpningsmetod mellan vintern 1986/87 och

1987/88.
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VINTERN 1986/87 VINTERN 1988/89
(kontrollvintern) (försöksvinter 2)

A-SALT 855 KM 453 KM A-SALT

341 KM SAND+
B-SALT 589 KM 263 KM SALT

\ 183 KM 20 KG/M3

787 KM

61 KM REN SAND
326 KM ELLER

SAND+SALT 3 606 KM 3 423 KM KROSS-

50 KG/M3 MATERIAL
3 810 KM

Figur 3:4 Längdmässig förändring av vägnätet med avseende på

halkbekämpningsmetod mellan vintern 1986/87 och

1 988/89.

Ungefärliga data om prov- och kontrollvagnatet under olika vintrar

framgår av tabell 321-324.
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Tabell 3:1 Provvägnätet under vintern 1987/88. Försöksvinter 1.

Medelvärde

Halkbekämpningsmetod Väglängd Vägbredd Trafikflöde

86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt Saltfri sand 419 6,5 3 200

eller kross

B-salt Saltfri sand 589 6,0 1 400

eller kross

Saltblandad Saltfri sand 3 606 N 5 N 150

sand (50 kg) eller kross

Tabell 3:2 Provvägnätet under vintern 1988/89. Försöksvinter 2.

Medelvärde

Halkbekämpningsmetod Väglängd Vägbredd Trafikflöde

86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt Saltblandad 341 6,6 3 300

sand (20 kg)

A-salt Saltfri sand 61 6,3 1 700

eller kross

B-salt Saltblandad 263 6,2 1 500

sand (20 kg)

B-salt Saltfri sand 326 5,9 1 400

eller kross

Saltblandad Saltblandad 183 6,5 800

sand (50 kg) sand (20 kg)

Saltblandad Saltfri sand 3 423 N 5 N 150

sand (50 kg) eller kross
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Tabell 3:3 Kontrollvägnätet under vintern 1987/88. Försöksvinter 1.

 

Medelvärde

Halkbekämpningsmetod Väglängd Väg bredd Trafikflöde
86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt A-salt 436 10,0 6 300

Tabell 3:4 Kontrollvägnätet under vinter 1988/89. Försöksvinter 2.

 

Medelvärde

Halkbekämpningsmetod Väglängd Vägbredd Trafikflöde

86/87 87/88 (km) (m) (ådt)

A-salt A-salt 453 9,9 6 200

Av tabell 3:1 och 3:2 på föregående sida framgår att det finns många

olika provvägnät, speciellt under andra försöksvintern. Om man vill

hålla isär olika förändringar av halkbekämpningsmetoder komplicerar

detta förhållande uppföljningen och försämrar säkerheten i skattningen

av olika effekter. Ätgärdsförändringarna har inte anpassats till uppfölj-

ningsmöjligheter utan till de erfarenheter som vunnits under första

försöksvintern.

Vilka vägar som halkbekämpades enligt olika metoder under de tre

vintrarna framgår av figur 3:5. På de mindre, ej utritade, vägarna

halkbekämpades under vintern 1986/87 med saltblandad sand och

under de två följande vintrarna med saltfri sand eller krossmaterial.
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fx

/ \\-N

// \ 1986/87 (förevintern)
,I \ -----=A-sa|t
I Vi = B - salt

I/ 70 xx _= Saltblandad sand
l
\

   \ 1987/88
/ -----=A - salt   

   

  

1988/89

----- = A - salt
= Saltfri sand eller = Saltblandad sand

/ m krossmaterial -- = Saltfri sand_e||er
I, krossmatenal
\

\

Figur 3:5 Vägar med olika halkbekämpningsmetoder vintrarna

1986/87, 1987/88 och 1988/89.
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Under försöket i Kopparbergs län har data från följande vintrar stude-

rats:

V i n t e r n

86/87 87/88 88/89

(före) (f ö r s ö k)

Väglag X X X

Trafikflödets variation X X

Hastighet X

Stopp och blockeringar X X

Trafiksäkerhet X X X

Vägslitage X X

Trafikanternas inställning X

Väghällarens erfarenheter X X

Väghällarens åtgärder/kostnader X X X

Västerbottens län

Ett av förslagen att minimera skadeverkningarna av salt var att krympa

det område där salt används i vinterväghällning. Eftersom

Västerbotten är det nordligaste län som använder ren salt är

Västerbotten det första län som påverkas om gränsen för ren saltning

skall flyttas söderut. Därför valdes en provväg där nämligen E4 i ao 15

Robertsfors och som kontrollväg E4 i ao 22 Lövånger (se figur 3:6).
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Figur 3:6

Provväg

Kontrollvag

3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

  

   
  

SkeHeheâ

Lövånger

/NZN
Robertsfors o

- - - - Prowäg
Saltade vägar

 

Kartan visar Europaväg 4 mellan Umeå och Skellefteå

med markering av prov- respektive kontrollvag.

Trafikflöde Hastighets-

Längd Vägbredd (Axelpar/ gräns

Väg A0 (km) (m) årsdygn 1987) (km/h)

E4 15 52 9 4 000 90

E4 22 46 9 3 800 90

När det gäller vägbredden varierar den en del utefter sträckorna men

mest är den ca 9 m. Pâ kontrollvägen finns dessutom ett stigningsfält

utefter en lång backe, vilket inte finns på provvägen. I övrigt är båda

sträckorna relativt plana. När det gäller trafikflödet har kontrollvägen i

stort sett samma flöde utefter hela sträckan medan provvägens flöde

varierar mellan 3 170 och 4 360 axelpar/ârsdygn 1987.
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Följande effekter har undersökts:

V i n t e r n

86/87 87/88 88/89

(före) (försök)

Väglag X X X

Friktion X X

Trafikflöde/hastighet X X

Stopp/blockeringar X X X

Trafiksäkerhet X X X

Trafikanternas inställning X X

Personalens arbetssituation X

Väghållarens erfarenheter X X X

Väghållarens åtgärder/kostnader X X X

Före försöket saltades hela E4zan i Västerbottens län och sträckan

Umeå-Vännäs på E79zan. Under en normal vinter går det att salta

fram till jul eller tills Bottenviken fryser. Sedan blir det för kallt. Man vill

ogärna salta om det är kallare än någon minusgrad, eftersom väg-

kroppen kan vara nedkyld. Man sprider ca 6-10 g/m2 salt och plogar/

hyvlar sedan bort modden. Om det inte räcker gör man om samma

procedur med något högre giva.

Under försöket har E4zan i Robertsfors arbetsområde (a015) halk-

bekämpats mekaniskt (sand) medan resten av E4zan halkbekämpats

kemiskt (salt). Den sand som har använts har varit 0-8 mm (sorterad

eller naturmaterial), 2-4 mm och 4-8 m.

3.2.2 Väder, väglag och friktion

Väderuppgifter anges grovt för hela Sverige i delkapitel 3.1 vad avser

temperatur, nederbörd och snödjup. Här redogörs därför för andra

uppgifter som beräknas ur väderdata och som har betydelse för

väglag och vinterväghållning, d v 3 antal dygn med minst 2 cm snöne-

derbörd, kemiska och mekaniska halkdygn (hur många dygn som har

haft klimatiska förutsättningar, nederbörd, temperatur och luftfuktighet,
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för att halka skall kunna uppstä och åtgärdas antingen kemiskt eller
mekaniskt). För Gotland görs beräkningarna för 5 månader och för

Kopparbergs och Västerbottens län för 7 månader.

Antalet dygn med minst 2 cm snönederbörd framgår av figur 3:7. Som

synes har det oftast varit färre antal snödygn än normalt under de

vintrar som undersökningar pägätt. I Visby på Gotland erhölls normalt

antal under vintern 85/86 och sedan har det blivit färre snödagar för

varje vinter som gått. l Västervik (Gotlands kontrollomräde) var det

något mer än normalt antal snödagar vintrarna 85/86 och 87/88,

medan de två andra vintrarna hade färre än normalt. l Kopparbergs

län (Falun), var det mer än normalt under 87/88 och färre i övrigt.

Detsamma gäller för Umeå i Västerbotten.

Antal snödygn

       

    

         

Visby Västervik

60 60

50 50

40 40

30 Normalt 30 Normalt

20 20

10 '-_T__| 10- I

0 0
85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

Falun Umeå
60 60-

50 50' Normalt
40 Normalt 40

30 30

20 20

10 10

0 0
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

Figur 3:7 Antal dygn med mer än 2 cm snönederbörd.
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l Visby var det fler halkdygn än normalt vintrarna 85/86 och 88/87

medan de två efterföljande vintrarna hade färre halkdygn än normalt.

l Västervik var antalet kemiska halkdygn mer än normalt vintern 87/88,

medan det totala antalet halkdygn var mer än normalt vintern 85/86

och i övrigt var det: färre antal halkdygn.

l Kopparbergs län (Falun) var det fler antal halkdygn under vintern

87/88 medan det var färre de övriga vintrarna.

l Västerbotten (Umeå) var det fler halkdygn under försöksvintrarna

87/88 och 88/89 än normalt medan förevintern hade färre halkdygn än

normalt.

Antal halkdygn

            

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

Visby Västervik
60

50 5040 ____ Normalt 40

30 30

20 20

10 10

0 0
85/86 86/87 87/88 88/89 85/86 86/87 87/88 88/89

Falun Umeå
60 Normalt 60 Normalt

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0
86/87 87/88 88/89 86/87 87/88 88/89

Figur 3:8 Antal halkdygn under en vinter.

Väglaget har observerats under främst vardagar på ett stort antal

platser i Gotlands, Kopparbergs och Västerbottens län och i dess

kontrollomräden. Observationerna har gjorts under november-mars pä
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Gotland, november-april i Kopparbergs län och oktober-april i

Västerbotten.

Oftast har prov- och kontrollplatser haft ungefär samma andel is/snö

under förevintern då bådahade samma vinterväghållning. Då så inte

har varit fallet tas hänsyn till denna skillnad under försöksvintrarna.

På A-saltvägarna ökade andelen is/snö 2-3 gånger (från 10-20 %) då

man slutade salta. Detta gäller på Gotland och i Kopparbergs län. I

Västerbotten ökade andelen is/snöväglag med mindre än 1/3 (från ca

30-40 °/o). Den is/snö som tas bort genom saltning ersätts av fuktig/våt

barmark. i Visby tätort var ökningen något mindre än på de statliga

vägarna på ön. l Kopparbergs län observerades väglaget även på

B-salt och sandade vägar. ingen skillnad i andel is/snö observerades

på B-saltvägar då saltningen upphörde.

I figur 3:9 redovisas andelen olika väglag på statliga och kommunala

vägar och gator på Gotland och i dess kontrollomräde. Under förevin-

tern var väglagsfördelningarna tämligen lika på det statliga prov- och

kontrollomrädet medan det var betydligt mycket mer is/snö på det

kommunala kontrollvägnätet. Detta berodde på ett mycket ymnigt snö-

fall som drabbade Smålandskusten från Västervik och en bit söderut.

Denna skillnad i väglag tas sedan med vid jämförelserna under för-

söksvintrarna. Under den första försöksvintern är både andelen hårda

och lösa snö/isskikt vanligare på det statliga provvägnätet än på kon-

trollvägnätet. Den vintern blåste det mycket på Gotland vilket innebar

att vägarna drev igen. De två efterföljande törsöksvintrarna är det

framförallt de hårda skikten som är vanligare på provvägnätet d v 3

packad snö och is. På de kommunala gatunäten erhålls ungefär

samma väglagsfördelning i både prov- och kontrollomrädet under de

två första försöksvintrarna. Den tredje försöksvintern förekommer mer

packad snö och is i provområdet. Av barmarksvägtagen svarar den

torra barmarken för drygt hälften upp till två tredjedelar av barmarken

utom vintern 87/88 då det är betydligt vanligare med våt/fuktig bar-

mark än med torr barmark.
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Väglagsobservationer Gotland och Gamleby
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g spår eller lläckvis tunn is lös snö/mudd hårdis/snö

Figur 3:9 V'aglagsfördelningar för prov- och kontrollomrádet

uppdelat på statliga (Gotland och Gamleby) och kom-

munala (Visby och Västervik) vägar och gator för före-

vintern 85/86 och försöksvintrarna 86/87 - 88/89.
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På A-saltvägarna i Kopparbergs län är andelen torr barmark ungefär

densamma på prov- och kontrollsträckor. När provvägarna slutade sal-

fas var det framförallt andelen packad snö och is som ökade. Andelen

våt/fuktig barmark är ungefär dubbelt så stor på kontrollvägarna som

på provvägarna och har således ersatt den is/snö som tagits bort med

salt.

I Västerbotten svarar väglag där det finns fläckar eller spår med bar-

mark för mellan en tredjedel och drygt hälften av mängden is/

snöväglag på kontrollsträckan. På provsträckan är motsvarande siffra

cirka en tiondel. Det är ungefär dubbelt så vanligt med packad snö

eller is på provsträckan som på kontrollsträckan. Mängden lös snö

eller modd är liten både på prov- och kontrollsträckan. Andelen torr

barmark är ungefär lika stor på båda sträckorna vilket innebär att den

is/snö som saltet tagit bort ersätts av våt/fuktig barmark.

Friktionsmätningar har gjorts i Västerbotten. Orsaken till detta var att

friktionen i norra Sverige sägs vara högre vid ett och samma väglag

p 9 a kallare och torrare väder än vad det är i södra Sverige. De

flesta mätningarna gjordes på tunn is och det gick inte att visa att det

var högre friktion vid lägre temperatur. Friktionsnivån vid olika väglag

stämmer tämligen väl överens med tidigare studier från Östergötland.

Som framgår av figur 3:10 har de lösa skikten lägst friktion med me-

delvärden kring 0,15. Om det är is under de lösa skikten sjunker

friktionen ytterligare. De hårda is/snöskiktens medelvärde varierar mel-

lan 0,25 och 0,30.
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Friktion

A

1.0«- - - ------------------------------------------------------- --
E3 4b AP

E3 i

05 --------- --::_- --------- ------------------------------ --

EE A

V -1 EE
I v " ir E

0.0 >

Torr Vât/fuktig Baimark Is/srnö Turin is Tjock is/ Tunn is/ Lös snö Snömodd

barrnark barmark is/snö tös snö packad Packad rimfrost

snö snö

Väglag

Figur 3:10 Friktion (medelvärde över en sträcka) vid olika väglag.

Medelvärden och 95 % konfidensinten/all för de olika

mätningarna/sträckorna anges med staplar. Minsta och

högsta medelvärde för en sträcka anges med pilar.
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3.2.3 Trafikdata

Trafikräkning

Det gär inte utifrån dataunderlaget på Gotland att säga att trafikflödet

är lägre vid is/snö än vid barmark och inte heller att trafikflödet skulle

vara lägre under en osaltad vinter.

Resultaten från Kopparbergs län tyder på att trafikökningen mellan

vintrarna 1986/87 och 1987/88 varit ca 10 % på deA-saltvägar som

fortfarande saltades och ett par procent på de vägar där halkbekämp-

ningen ändrats frän kemisk till mekanisk. Detta bygger dock på resul-

tat frän fä mätplatser och där det har varit stort bortfall i mätdata.

l Västerbotten har mätningar gjorts av trafikflöde uppdelat på for-

donstyper under hela vintrarna 86/87 och 87/88 på en plats i vardera

Robertsfors (prov) och Lövänger (kontroll) arbetsområde. I Lövänger

mättes även under sommaren 1987.

I tabell 3:5 visas det genomsnittliga antalet personbilar/dygn vid olika

väglag under vintern 87/88. Endast dagar utan mätavbrott finns med i

redovisningen.
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Tabell 3:5 Genomsnittligt antal personbilar på vardagar vid olika

väglag fr 0 rn oktober 1987 t o m april 1988.

Robertsfors Lövånger

(prov) (kontroll)

Antal Antal Antal Antal

Väglag personbilar dagar personbilar dagar

Torr barmark 2 185 38 1 654 51

Fuktig barmark 2 619 4 1 712

Vät barmark 1 623 8

Tjock is 1 623 5

Paokad snö 1 683 2 1 067 2

Tunn is 1 766 4 1 096 7

Rimfrost 2 308 2

Lös snö

Snömodd

Alla is/snöväglag 1 833 25 1 278 22

Alla väglag 2 080 67 1 549 84

Under vardagar vintern 87/88 färdades i genomsnitt följande antal

tunga fordon på E4:an.

Tunga fordon

Utan släp Med släp

Roberstors 193 317

(prov)

Lövänger 147 270

(kontroll)
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Under sommarens alla dagar 1987 förekom i genomsnitt nedanståen-

de antal fordon/dygn i Lövångers mätstation.

Personbilar 2 562

Personbilar med släp 277

Motorcykel och övrig tvåhjuling 29

Tungt fordon utan släp 151

Tungt fordon med släp 214

Av tabellerna framgår att Robertsfors har mer trafik än Lövånger. Det

framgår också att de lätta fordonen är betydligt fler under sommaren

än under vintern. Den skillnad som erhållits mellan barmarksväglag

och is/snöväglag beror på att barmarksväglagen mest ligger i början

och slutet av vintern. Barmarksdagar mitt i vintern förefaller inte ha

mer trafik än is/snödagar.

l inledningen och slutet av vintern är trafiken större än mitt i vintern. I

Lövånger är det cirka 50 °/o fler personbilar/dygn i inledningen och

slutet av vintern än mitt i vintern. l Robertsfors är skillnaden mellan

vinterns delar något större.

Personbilar med släp är ungefär 100 % fler i början och slutet av

vintern än mitt i. Motorcyklisterna är ungefär lika få under hela vintern.

De tunga fordonen utan släp är ungefär lika vanliga under hela vinter-

perioden. En orsak till detta kan vara att en stor del av dessa är

bussar. Den tunga trafiken med släp har också en svacka under hög-

vintern i ungefär samma omfattning som personbilar. Den tunga trafi-

ken med släp har också stora veckovariationer. Mitt i arbetsveckan är

det ungefär fyra gånger så många fordon som under veckoslutet och

fredagstrafiken ligger någonstans däremellan. Ibland är mändagstrafi-

ken nere i samma nivå som fredagens.

Trafikmängden verkar inte ha påverkats av försöket.

Avställda fordon

För Gotland och dess kontrollområde har från Statistiska Centralbyrån

erhållits uppgift om hur många fordon som varit avställda den 31

december och som har ett avställningsdatum som är tidigast i oktober.

Här redovisas enbart personbilsuppgifter eftersom dessa inte i lika hög

VTl RAPPORT 369 36



3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

grad som andra fordonstyper påverkas av bl a arbetsmarknaden.

Andelen avställda personbilar år 4-5 % i både Gotlands och Västerviks

kommun före försöket och under försökets första vinter. Den osaltade

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

Andel personbilar med dubbdäck

Dubbdäcksräkning har gjorts på parkeringsplatser i Visby. Andelen

dubbdäcksförsedda personbilar har ökat från 74 % i januari 1986 till

80 °/o i januari 1987. Detta stämmer väl överens med enkåtsvaren som

också visar på en lika stor ökning i kontrollområdet (se kap 3.2.6).

Detta innebär att ökningen inte kan tillskrivas försöket.

Kollektivtrafikresandet

Normalt gör Gotlands kommun tre passagerarräkningar per år på

landsortsbussarna -- i mars, juli och november. De senaste åren har

man märkt en viss minskning av antalet resande, vilket bl a kan bero

på en ökad inflyttning till Visby.

Passagerarråkning på bussar har för detta projekt genomförts i febru-

ari 1986 och 1987. Räkningen har skett under en tvåveckorsperiod

båda gångerna. Föraren har noterat antal påstigande vid varje håll-

plats, linje och tur.

Genomsnittligt antal resande per dag:

februari 1986: 4 019

februari 1987: 3 813

Detta innebär en minskning av kollektivtrafikresande med ca 5 %,

vilket ligger i linje med den allmänna trenden och har således troligen

inget samband med försöket.

3.2.4 Hastighet

Här redovisas resultat från Gotland och Västerbotten.

Hastighetsnivåerna i Kopparbergs län är lägre än de som redovisas

från Västerbotten och högre än de som redovisas från Gotland.

Gotland

Punkthastighet mättes på Gotland av VTl i början av 1986 och i början
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av 1987. Avsikten var att mäta under några dagar/år i både prov- och

kontrollområdet. Så gjordes också under förevintern, men under den

första försöksvintern blev det snöoväder under mätningarna på

Gotland. Mätningarna avbröts. Beslut fattades om att mätningarna på

Gotland skulle göras något senare och att mätningarna i kontrollområ-

det inte kunde genomföras av budgetskäl.

Tabell 3:6 Mätplatser på Gotland.

Hastig hets- Väg

Väg Vägutformning gräns bredd

(km/h) (m)

147R Rak, plan 90 7

147K Kurva, plan 90 7

148R Rak, plan 90 6

148K Kurva, plan 90 6

638 Rak, plan 90 6

638 Rak, plan 90 6,7

Visbyleden Rak, plan 70 11

Färjeleden Kurva, backe 50 10

Dataunderlaget räcker inte till för att delas i olika is/snöväglag utan det

blir ett is/snöväglag, barmark och blandningar av dessa. Det sistnämn-

da innebär oftast att det är barmark i spåren och is eller snö däremel-

lan, mera sällan är det tläokvis.
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Tabell 3:7 Medianhastighet för personbilar (km/h) vid olika väglag.

Barmark Blandväglag ls/snö

1986 1987 1986 1987 1986 1987

147R 80,8 78,5 69,1 76,1 71,1

147K 78,3 74,5 74,2 68,7

148R 75,7 78,4 73,3 66,2 74,9 65,6

148K 75,4 68,5 68,9 64,9

638 72,0 78,9 67,9 68,2

Visbyleden 68,3 66,2 65,1 64,5 65,8

Färjeleden 57,9 55,4 57,4 53,8 55,1 53,3

Som framgår av tabellen ovan är medelhastigheten ganska låg på de

till 90 km/h hastighetsbegränsade statliga vägarna. Även på detvå
kommunala lederna är hastighetsnivän Iäg. Hastighetsnivän 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 9 a kraftigare vindar och

därmed snö i luften även när det inte snöade men även p 9 a att det

snöade mer än vintern innan. Det är svårt att hitta mätdagar med

något så när lika väder och väglag då det är is/snö på vägen och

samtidigt mätutrustningen fungerat (inga avplogade slangar). Pä 147R

och 147K finns dock bäde 1986och 1987 en dag vardera då det mitt

på dagen är tunn is och lätt snöfall. Under 1987 förekom dessutom

lägt snödrev och det var -8°C medan det 1986 var 0°C.

Skillnad i medianhastighet (km/h) mellan 1986 och 1987:

Barmark Alla is/snö Lika is/snö

147 R - 2.3 - 5.9 - 3.5

147 K - 3.8 - 5.5 - 3.0

Hastighetsnivän vid lika väder-väglag var säledes något lägre 1987,

d v 8 då vägen var osaltad, än 1986 då vägen saltades. Skillnaden

är inte statistiskt signifikant d v 3 skillnaden ryms inom normala slump-

mässiga variationer.
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Västerbotten

Punkthastigheter för fordon i Västerbotten har måtts av Vägverket i 2

punkter under hela vintrarna 86/87 och 87/88.

Båda punkterna ligger på E4:an dels i Robertsfors (prov) och dels i

Lövånger (kontroll). I Lövånger mättes hastigheten även under den

mellanliggande sommaren.

Våglagsobservationer gjordes på hastighetsmåtningspunkterna en

gång varje vardag vid de ordinarie våglagsobservationerna. De dagar

friktionen mättes finns ytterligare observationer i anslutning till

mätningarna.

I de följande tabellerna anges det väglag som observerats vid väg-

lagsuppföljningen. Det innebär att det mycket väl kan ha förekommit

andra väglag under dagen men hela dagens hastighetsmätningar hån-

förs till det enda observerade våglaget.

Endast dagar utan måtavbrott har tagits med i redovisningen.

Tabell 3:8 Medelhastighet för personbilar (v) under n antal dagar

med ett visst väglag.

Robertsfors (prov) Lövånger (kontroll)

86/87 87/88 86/87 87/88

Väglag 17 n ii n V n V n

Torr barmark 98,3 40 98,2 38 100,5 44 98,8 51

Fuktig barmark 94,0 7 98,5 4 98,4 5 95,0 7

Våt barmark 92,5 8 95,6 8 95,8 8

Tjock is 98,2 5 88,4 5

Packad snö 91,5 2 93,5 2

Tunn is 91,4 5 92,0 4 95,0 2 93,7 7

Rimfrost 95,0 1 94,5 2

Lös snö 93,0 1

Snömodd

Alla is/snö 95,3 22 91,5 25 93,5 4 91,8 22

även blandn.

av ovanstående
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Tabell 3:9 Medelhastighet för tunga fordon utan släp (VT) och tunga

fordon med släp (st) under n antal dagar med visst

väglag. Endast vintern 87/88.

Robertsfors (prov) Lövånger (kontroll)

lag VT VTS n VT VTS n

Torr barmark 87,5 80,9 38 88,6 81,1 51

Fuktig barmark 88,8 81,8 4 87,0 79,9 7

Vät barmark 87,1 80,3 8

Tjock is 83,2 78,0 5

Packad snö 88,5 79,0 2 85,5 79,0 2

Tunn is 88,5 78,3 4 87,9 80,1 7

Rimfrost 87,5 81,5 2

Lös snö

Snömodd
Alla is/snö 86,3 79,0 25 86,9 79,7 22

även blandn.

av ovanstående

Under sommaren 1987 höll fordonen följande medelhastigheter i sta-

tion Lövånger.

Personbilar 99,1

Motorcyklar . 104,1

Tunga fordon utan släp 89,4

Tunga fordon med släp 82,7

Som synes i tabellerna ligger medelvärdet av dygnsmedelhastigheter

för personbilar över 90 km/h för alla väglag utom för ett väglag vintern

87/88.

De tunga fordonens dygnsmedelhastighet skiljer inte heller mycket

mellan olika väglag och ligger också över gällande hastighetsgräns för

respektive fordonstyp.
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Personbilars hastighet vid väglaget tjock is i station Robertsfors skiljer

på nästan 10 km/h mellan de två vintrarna. Ett 95 % konfidensintervall

visar att skillnaden är signifikant skild från 0. Det går inte att ur

väglagsobServationerna finna något som motiverar skillnaden. Båda

åren rådde det is/snöväglag hela dagarna vilket kan utläsas ur proto-

kollen eftersom flera dagar i följd har samma väglag. Det som dock

skiljer är att vintern 87/88 låg en del av dessa dagar i slutet av novem-
ber och det var nästan den första halka som rådde på vägen. Det är

också då som de lägsta dygnsmedelhastigheterna erhållits. Ovana att

köra på is/snö kan vara orsaken därtill. Vid de första is/snöväglagen

vintern 86/87 håller man också lägre fart än senare på vintern. I övrigt

är det inga stora skillnader i hastighet vid ett och samma väglag. Det

innebär att skyltarna och övrig information om osaltat försök inte haft

någon större inverkan på hastigheten. Lägsta dygnsmedelhastigheten

för personbilar erhölls under ett dygn då det föll 24 mm regn.

Medelhastigheten var då 75 km/h. Ungefär samma timmedelhastighet

erhölls som lägst vid låg friktion (0,10-0,25) och kraftig snörök. Dygns-

medelhastigheten var då 85 km/h. Detta antyder att sikten har större

betydelse för hastigheten än vad väglaget har.

3.2.5 Trafiksäkerhet

Polisrapporterade trafikolyckor är det olycksmaterial som oftast an-

vänds i trafiksäkerhetsstudier i Sverige. Uppgifter från sjukvården om

traiikskadade innehåller främst tilläggsinformation om singelolyckor

med oskyddade trafikanter. Dessa (åtminstone fotgängarolyckor) be-

traktas inte av polisen som trafikolyckor. Från försäkringsbolag kan

erhållas information om fler egendomsskadeolyckor än vad som kom-

mer till polisens kännedom.

Alla olyckor polisrapporteras således inte och bortfallet har undersökts

genom jämförelse med försäkringsbolagens anmälningar vad gäller

egendomsskador och med sjukvårdsregistrerade vad gäller trafik-

skadade personer. Egendomsskadorna bör då räknas upp 3-4 gånger

och skadade i bil ca 1.5 gång. Oskyddade skadade trafikanter bör

uppräknas mellan 4 och 25 gånger (15).
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lnom MlNSALT har främst polisrapporterade olyckor (exklusive vilt-

olyckor) utnyttjats. På Gotland och i dess kontrollomräde har också

sjukvården engagerats så att alla som uppsökt akutmottagningen pga

skada i samband med förflyttning utomhus och i trafikmiljö har

registrerats. Länsförsäkringar på Gotland har också lämnat uppgifter

om skadeanmälningar. Motsvarande uppgifter från kontrollomrädet

finns inte främst p g a svårigheten att lokalisera olyckan. Vid studier av

försäkringsanmälda olyckor måste det också vara känt om marknad-

sandelarna varit desamma eller ej för de bolag som ingår i studien.

Om de förändrats måste korrigeras för detta. I denna rapport behan-

dlas inte försäkringsbolagens uppgifter.

Efter diskussion om huruvida det ursprungligen valda kontrollomrädet i

Kopparbergs län var lämpligt som kontrollomräde eller ej (se 3.2.5.2),

fattades beslut att dels göra statistiska analyser med det ursprungliga

kontrollomrädet dels också med ett större kontrollomräde. Även för de

två andra länen görs analyser med ett litet och ett stort kontrollomrä-

de. I flera artiklar visar Ezra Hauer (bl a 95) att det är bättre med ett

stort kontrollomräde som ger stabilare värden än ett litet och likvärdigt

kontrollomräde när det gäller att beräkna effekter på olyckor. Övriga

effekter har bara studerats i lilla kontrollområdet. Då inga jämförelser

görs med t ex väglagsförändringar rekommenderas därför att resulta-

tet med stort kontrollomräde utnyttjas. Endast de polisrapporterade

olyckorna där vilt ej varit inblandat tas med i dessa analyser.

I alla tester jämförs resultaten från provområdet med kontrollomrädets

och med en period före försöket då både prov- och kontrollomräde

hade samma vinterväghållning.

När risknivån 5 °/o anges i detta avsnitt avser den ett enstaka konfi-

densområde. Om flera betraktas samtidigt, är deras gemensamma

risknivä högst 5 % multiplicerat med antalet konfidensområden.

3.2.5.1 Gotlands län

I provområdet har olyckor på det statliga och på det kommunala väg-

nätet på hela ön studerats. De olyckor som inträffat på de kommunala

gatorna i Västervik och de statliga vägarna i arbetsområde 24 (Gam-
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leby) och 25 (Ankarsrum) i Kalmar län utgör det lilla kontrollmaterialet.

lDet statliga vägnätet i hela Kalmar län och det kommunala i Västervik

utgör det stora kontrollvägnätet.

Analyser har gjorts dels för hela vinterperioden d v 3 5 månader men

också för vinterperioden indelad i is/snöveckor respektive barmarks-
veckor. Det sistnämnda är gjort för att få fram en maximal effekt på

olyckor av saltning, eftersom då bara perioder studeras då salt kan

förändra väglaget. Barmarksveckorna utgör ytterligare ett kontrollmate-

rial. Det är utifrån väglagsobservationerna på Gotland som klass-

ningen har skett. När det gäller analys av olyckor som sjukvården

rapporterat har det varit väglagsobservationerna i Visby som har

avgjort om en vecka skall anses vara en is/snö-vecka eller ej. När det

gäller polisrapporterade olyckor är det väglaget på de statliga vägarna

på Gotland som styrt klassningen. Att det inte är samma klassning

beror på att det är fler Iandsbygdsolyckor som rapporteras till polisen

och det är fler tätortsolyckor som registreras inom sjukvården. Samma

veckor tas ut som is/snöveckor i kontrollområdet. En del av dessa

veckor har varit barmarksveckor, vilket då anses bero på saltning.

Eftersom det finns ett samband mellan väderförhållanden på Gotland

och i kontrollområdet kanske inte alltid för ett och samma dygn men

sett över en vecka när som regel t ex ett snöfall båda områdena.

Följande antal is/snöveckor (mer än tre vardagsdygn med is/

snöväglag) har förekommit under fem vintermånader:

85/86 86/87 87/88 88/89

(före) (törsöksvintrar)

:Statlig 8 8 7 10

Kommunal 4 7 1 7

På det statliga vägnätet observerades väglaget tidigare än på det

kommunala, vilket leder till fler is/snöveckor på det statliga vägnätet.

Skillnaden är större här än i väglagstördelningen.

Ovanstående 4 vintrar analyseras för sjukvårdsregistrerade och för-

säkringsanmälda olyckor. Även de polisrapporterade olyckorna analy-

seras för dessa vintrar, då ytterligare information som t ex väglag

'VTI RAPPORT 369 44



3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

behövs. Annars används 5 förevintrar. Nar inget annat anges avser

analysen alla gator och vägar oavsett tidigare vintervaghällning.

l tabellerna nedan redovisas antalet trafikskadade enligt sjukvården

efter trafikantkategori, olycksplats och om olyckan skett under en

barmarks- respektive is/snö-vecka.

Tabell 3:10 Antal trafikskadade efter trafikantkategori enligt sjukvar-

den under vinterperioden på Gotland. B = barmarksvec-

kor. IS = is/snöveckor.

    

r i l r l l l
l IFot- | I M0ped/| IBusspas-l
| IgängareICyklist| MC lBilist |sagerare|

| Ar i i i I i l i I i I i
| | B |Is | B |IS | B |Is | B |IS | B [18 |
I 1 1 L 1 1 1 L 1 l l i
F* l I I i i l l I I I i
|85/86|68 |21 |25 | 5 | 3 | 0 |23 |12 | 2 | 0 |

I | | I I I | I I I I I
|86/87|42 |59 [16 | 5 | 6 | 0 |18 |12 | 0 | 0 |

| I I I | I I I | | I I
|87/88|67 Ill |17 | 0 | 5 | 0 |40 | 9 I 0 | 0 I

| I | I | | I I | | I I
|88/89|11 |25 |11 | 8 | 4 | 2 |34 |18 | 0 | 0 |
i I i l I I I 1 J I J
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Antal trafikskadade efter trafikmiljö enligt sjukvården

under vinterperioden på Gotland. B

IS

 Tabell 3:11
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Tabell 3:13 Antal trafikskadade efter trafikmiljö enligt sjukvården.

Västerviksomrädet, dvs lilla kontrollomrädet. B = bar-

marksveckor. IS = is/snöveokor.

    

I I I I I I 1

I I I I I I Annan I
| | Kors- I Gata/ [Trottoar/ICykel- I allmän|
| | ning | väg |gångbana Ibana I plats |

| Ar i i i l i l i I i l 1
| | B | Is| B | Is| B | IS | B | Isl B | Is|
l l I I l l l l l l 1 I
i I I I 1 T i I I I I 1

|85/86| 21| 4| 79| 20| 35 | 28 | 7| 1| 22| 9|

I I I I I I I I I I I I
|86/87I 8| 6| 60| 46| 31 | 19 | 6| 2| 10| 8|

I I I I I I i I | I I I
|87/88| 28| 0| 88| 11l 39 | 11 | 13| 2| 9| 5|

I I I | I I I I I | | I
|88/89| 16| 3| 29| 41| 11 | 16 | 2| 2| 1| 8|
L 1 l l l I I 1 L I I I

 

Den trafikantkategori som oftast skadats i trafiken är fotgängarna och

det sker oftast på is/snö. I Västerviksomrádet är det ungefär lika van-

ligt att fotgängarna skadas pä trottoaren som att de skadas på gata

eller väg. Pä 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 ringmuren är ont om trottoarer. Cyklister

skadas i ungefär samma omfattning som bilister. Flertalet av alla ska-

dade har skadats i singelolyckor, vilket innebär att inget annat fordon

eller trafikant varit inblandad i trafikolyckan.

Under is/snöveckor på Gotland har upphörandet av saltning orsakat

att antalet trafikskadade som inkommit till sjukvården ökat med 31 %

med det 95 o/o-iga konfidensintervallet (-24 °/o +125 °/o), d v 3 från en

minskning med 24 % till en ökning med 125 %. Mellan före- och

försöksperioden har antalet trafikskadade på Gotland ökat med 11 °/o

(-18 % +49 %) utöver ökningen i kontrollomrädet. Fotgängarna står för

hela ökningen (se sid 53). Ökningarna är inte statistiskt säkerställda.
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Om motsvarande analys görs på de polisrapporterade olyckorna erhäl-

les en minskning av olyckorna med 6 % (-53 °/o +86 %) om vintern

delas upp i is/snöveckor respektive barmarksveckor. Om hela vinter-

perioden studeras blir minskningen 7 % (-30 % +24 0/0).

Följande antal polisrapporterade olyckor per vinter (ej vilt) inträffade i

genomsnitt på Gotland och i dess kontrollomräden.

81 /82-85/86 86/87-88/89

Område (före) ( f ö r s 6 k )

Prov

Kommunalt 49 32

Statligt 40 42

Kontroll

Kommunalt 54 55

Litet statligt 39 41

Stort statligt 199 195

Om det statliga vägnätet delas upp i det som tidigare kallades A-salt-

vägar (saltas hela vintern vid halka) och B-saltvägar (saltas främst på

hösten) erhålles följande förändring av de polisrapporterade olyckorna

på Gotland jämfört med litet och stort kontrollomräde:

 

PROV-

OMRÅDE

KONTROLLOMRÅDE

 

I

| Ao 24 och 25 i H-län

 

  

I l l
| | |
| '1 'i
| | H-län |
| Förändring | (stort kontrollområde)| (litet kontrollområde)|

| halkbekämp- j I j , j
| ningsmetod IFÖränd-[Konfidensområde|Föränd-[Konfidensområdel
| [ring |risknivå 5 % [ring lrisknivâ 5 % |
I 1 | J I J
I I I 1 l l
IA-salt->Osalt| +23 % | (- 8 +63) % | +14 % | (-20 +62) % |
|B-salt->Osalt| -31 % | (-58 +14) % | -28 % | (-67 +61) % |
I | 1 l 1 I
I * I l l l 1
[T 0 T A L | + 6 % | (-17 +35) % | + 6 % | (-23 +46) % |

l l l l ll
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För A- och B-saltvågar tillsammans erhålls således en olycksökning

med 6 % både med det lilla och med det stora kontrollmaterialet

medan det blir vissa skillnader då uppdelningar görs på A- och B-

saltvågar. Få olyckor totalt ger upphov till de relativt stora

olycksföråndringarna.

Dygnen under de olika vintrarna har både på Gotland och i

Våsterviksområdet klassats utifrån det värsta väder/väglag som

förekommit under dygnet. Följande figurer har sedan tagits fram som

visar hur vanligt ett väder/väglag är, hur många olyckor det i medeltal

händer under ett dygn med ett visst väder/väglag och hur allvarlig

olyckan är d v s hur många skadade per olycka. l figurerna nedan

redovisas enbart törsöksvintrarna sammanslagna för att få stabilare

vården.
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OLYCKOR Vasterwk

PER DAG

' SKADADE
I PER OLYCKA

__ _________ __________________________w____w___________mm___*________ ____ _______5

0 W Q R x N K 3 F B T
236 15 22 37 8 3 48 29 1 26 20

ANTAL DAGAR I OLIKA VÄDER / VÄGLAGSKLASSER

\

  

S F 8 T
233 32 29 18 16 4 70 172 13 19

ANTAL DAGAR l OLIKA VÄDER / VÄGLAGSKLASSER

OLYCKOR Gotland /

PER DAG

. - - A SKADADE
i] 6 I PER OLYCKA

_ _ _ _ _______v______-___hr ____\_ A____ 4 ___ _______7___"____ _5

w Q R x N K

 

O=barmark

W=barmark, snöfall <2 mm i smalt form

O=barmark, blötsnö

R=barmark, snöfall >2 mm i smalt form

X=is/snö, snöfall <2 mm i smält form

N=is/snö, blötsnö

K=is/snö, snöfall >2 mm i smalt form

S=is/snö, torrt, kallt

F=våta vägbanor som fryser

B=rimfrost på hösten

T=rimfrost på vintern

Figur 3:11 Polisrapporferade olyckor på Gotland och i dess

kontrollomrâde omkring Västervik under vintrarna 86/87,

87/88 och 88/89 fördelade efter "värsta väder/väglag"

under ett dygn.

VTI RAPPORT 369 ' 50



3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

Det som framför allt skiljer Gotland och kontrollområdets olycksutfall åt

är att olycksrisken vid rimfrost på hösten och då våta vägbanor fryser

är förhållandevis mycket högre på Gotland än i Västerviksområdet.

Detta är väglag som snabbt försvinner vid en saltning och det är därför

troligt att det är pga skillnaden i vinterväghållning som denna skillnad

i olycksrisk erhållits. Vid snöfall, är oftast olycksrisken högre i kontroll-

området. l övrigt är det inga större skillnader.

Nedan redovisas hur trafiksäkerhetssituationen utvecklats på hela
Gotland jämfört med lilla kontrollområdet, för hela vinterperioden och

oavsett tidigare vinterväghållning, d v s även sandade vägar ingår.

Fem förevintrar jämförs med de tre första osaltade vintrarna.

Olyckor Förändring Konfidensområde

polisrapporterade risknivå 5 %

Statlig väghållare -7 °/o (-30 +24)

Kommunal '-36 °/o* (-53 -13)
väghållare

Hela Gotland -21 %* (-35 -3)

De med * markerade resultaten är statistiskt säkerställda d v 3 de

beror troligen ej enbart på slumpen. Detta är fallet för det kommunala

vägnätet och för hela Gotland. Olycksminskningen på det statliga väg-

nätet är inte signifikant skild från noll och kan bero på slumpen.

Vid beräkning av effekten på antalet tratikskadade ingår bara en före-

vinter i analysen. Där antalet är för litet har inget konfidensintervall

beräknats.

Trafikskadade

enligt polisen

Hela Gotland -23 %
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Trafikskadade

enligt sjukvården

Hela Gotland +11 % (-18 +49)

skadade fotgängare +15 % (-23 +72)

skadade cyklister/mopedister -27 %

skadade bilister -5 % (-51 +83)

På Gotland har antalet polisrapporterade olyckor och trafikskadade

enligt sjukvården i genomsnitt varit något lägre under försöket än

under vintern före försöket. l Västerviksområdet har däremot de polis-

rapporterade olyckorna ökat, medan de sjukvårdsregistrerade minskat.

3.2.5.2 Kopparbergs län

I Kopparbergs län ändrades halkbekämpningen från kemisk till meka-

nisk på alla vägar som tidigare saltats, utom på drygt 400 km som

fortfarande skulle saltas. På det vägnät som tidigare sandades gjordes

också förändringar, såsom framgår av avsnitt 3.2.1. Detta gjorde det

svårt att hitta lämpligt kontrollområde inom länet. Det kvarvarande

A-saltvägnätet fick bli kontrollområde även om vägstandarden där var

högre än på det övriga vägnätet. Efter försöksvintrarna finns det indi-

kationer på att ambitionen beträffande halkbekämpning på A-

saltvägnätet höjdes under dessa vintrar, och att det inte därför är så

lämpligt som kontrollmaterial. Därför kommer här att redovisas resultat

där det kvarvarande A-saltvägnätet är kontrollmaterial, men också där

A- och B-saltvägar i fyra kringliggande län (8, T, U och X län) bildar ett

större och stabilare kontrollmaterial.

Följande antal polisrapporterade olyckor per vinter (ej vilt) inträffade i

genomsnitt i Kopparbergs län och i dess kontrollområden.

82/83-86/87 87/88-88/89

Område (före) ( f ö r s ö k )

Prov 164 214

Litet kontroll 167 177

Stort kontroll 1 263 1 568
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Resultatet från analyserna av polisrapporterade olyckor framgår

nedan:

 

I I

'PROV-I KONTROLLOMRÅDE

lo RÅDEj

I I
[Förändring Ilän (stort kontrollomr.)
Ihalkbekämp-f ,

 

Vägar i S,T,U och X- A-saltvägar 1 W län

(litet kontrollomrâde)

   

i

|
J

I i

I I
I I
l l l

Iningsmetod [Föränd-lKonfidensomrâde IFöränd-IKonfidensområdeI
I 'ring Irisknivå 5 % |ring [risknivâ 5 % I
I I I I l I
I I I I I I

|I A-salt | +11 % | (- 6 +31) % | +29 %*| (+ 6 +58) % |
III B-salt | + 2 % | (-21 +33) % | +24 % | (- 5 +62) % |
|III B-salt | -12 % | (-33 +17) % | + 7 % | (-19 +42) % I
l I L 1 l ' I
I I I T T i

IT 0 T A L T| + 5 % | (- 8 +19) % | +23 %*| + 4 +46) % |
l I I l I I

 

De med * markerade resultaten är statistiskt säkerställda dvs de beror

troligen ej enbart på slumpen vilket övriga resultat kan göra.

Förklaring till halkbekämpningsmetoderna ovan och förändringar mel-

lan vintrar:

86/87 87/88 88/89

I A-salt Saltfri sand/kross Saltblandad sand

Il B-salt Saltfri sand/kross Saltblandad sand

lll B-salt Saltfri sand/kross Saltfri sand/kross

På det vägnät i Kopparbergs län som hela tiden saltades har som

tidigare nämnts ambitionen troligen höjts och om detta vägnäts

olycksutfall jämförs med olycksutvecklingen pä A-saltvägar i de fyra

kringliggande länen, har olyckorna minskat med 14 % med ett

95 o/o-igt kontidensintervall (-25 % -2 %) d v s förändringen är statis-

tiskt säkerställd ooh beror ej enbart på slumpen.
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3.2.5.3 Västerbottens län

Endast de polisrapporterade olyckorna har studerats. Det lilla kontrol-

lomrädet är E4 i Lövängers arbetsområde och det stora kontrollomrä-

det är E4 i hela Västerbottens län utom provomrädet.

Följande antal polisrapporterade olyckor per vinter (ej vilt) inträffade

igenomsnitt under följande vintrar.

82/83-86/87 87/88-88/89

Område (före) ( f ö r s 6 k )

Prov 12 23

Litet kontroll 8 9

Stort kontroll 57 79

 

KONTROLLOMRÅDE

_
_
_
d

 

I

PROV- |E4 Lövångers ao

OMRÅDE

|E4 i AC-län
|(stort kontrollområde)
l . I
I I I I

_
-
_
_
_
_
_
_
_

|(litet kontrollområde)

IFÖränd+[KonfidensomrâdelFöränd-[Konfidensområde
O

 

|ring Irisknivâ 5 % [ring [risknivå 5 6
l l l 1
I I I I

[Alla väglag | 33 % | (-14% +105%) | 74 % | (-13% +245%)
|is/snöväglag| 53 % | (-6% +149%) | 50 % | (-30% +218%)
l l l 1 l _

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-
l
l
-
n
_
_

 

Det bör påpekas att de procentuella förändringarna blir stora p 9 a fä

olyckor.

Inget av resultaten ovan är statistiskt säkerställt, men om ändä punkt-

skattningen studeras framgår att förändringen av is/snöolyckorna med

det mindre kontrollvägnätet ger ett lägre tal än dä samtliga väglag

studeras. Det innebär att is/snöolyckorna har ökat mindre än vad bar-

marksolyckorna har gjort. Av kvoten mellan andel is/snöolyckor och
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andel is/snöväglag framkommer att relativt barmark inträffar det något

fler olyckor pä is/snö i kontrollomrädet och att så var fallet även vintern

före försöket. Om däremot det större kontrollvägnätet utnyttjas fäs att

is/snöolyokorna har ökat mer, än barmarksolyckorna har, vilket före-

faller rimligt eftersom andelen is/snöväglag ökat.

3.2.5.4 Totalt

Om hela det vägnät betraktas som fått en förändring frän saltning i

någon form till osaltad vinterväghällning erhålles följande resultat för

det statliga vägnätet:

 

r

Stort kontrollomrâde Litet kontrollomrâde

_
_
_
u
n
l

_
L
u
-
_
_
-

   

I

I
| PROV_ l i J)
|OMRÅDE|Föränd-|Konfidensomrâde|Föränd-[Konfidensområdel
| lring Irisknivâ 5 % 'ring Irisknivå 5 % I
I J l 1 L 1
I I I I l I

|1 län | + 6 % |(-17 - + 35) % | + 6 % |(-23 - + 46) % |
|w län |-+ 5 % |(- 8 - + 19) % | +23 %*|(+ 3 - + 45) % |
|Ac länI +33 % |(-14 - +105) % | +74 % |(-13 - +245) % l

l + : l l l
|TOTALT| + 6 % |(- 4 - + 19) % | +21 %*|(+ 4 - + 40) % |

l l l lI I

* Markerar "signifikant skilt från 0".

 

Dä inga jämförelser görs med andra effektert ex väglag rekommende-

ras att resultaten från jämförelser med stora kontrollomrädet utnyttjas.

Om det lilla kontrollmaterialet används är olycksökningen signifikant

för alla försök på det statliga vägnätet och i Kopparbergs län. Om

däremot stora kontrollmaterialet används är olycksökningen ej signifik-

ant skild frän noll d v 3 det kan vara slumpen som gett en olycks-

ökning. Detta gäller för vad och ett av länen och för alla tillsammans.

l Visbys hela tätort har de polisrapporterade olyckorna minskat med

36 % (-53 % -13 °/o). Konfidensintervallet visar att minskningen är
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signifikant skild från noll d v 3 det är något mer än slumpen som har

orsakat olycksminskningen.

    

Olycksiörändring Olycksförändring

°/o
% 100..
704. w

50.. 30 .

50.. 700
50..

40 50..
30.. 40..

20 30--
20

10.. / 10"

0 : . 3% 4qnÅDT 0 : I: : ÄDT :
_10" royzooo _10" 10V2000 3000 4000

.20..
.20.. _30"

'30" Stora Lilla
_40._ konfrollområdet kontrollområdet

Figur 3:12 Olycksutfallet (regressionskurva med 95 % konfiden-

sområde) på deunder försöket osaltade vägarna satt i

relation till årsdygnstrafiken (ÄDT).

De flesta resultat är, som tidigare visats, ej statistiskt säkerställda. Om

ändå punktskattningen (erhållna resultatet) används framgår att det

har varit en olycksökning när man slutat salta vägar med en årsdygns-

trafik (ÄDT) på över 1 800 och en positiv olycksutveckling på vägar

med ÄDT <1 800 då stora kontrollmaterialet utnyttjas (ej signifikant).
Om lilla kontrollmaterialet används erhålles en signifikant ökning av

olyckorna på vägar med mer än 1 800 fordon per årsmedeldygn och

regressionskurvan utifrån punktskattningarna visar på en ökning av

olyckorna i hela det undersökta ÄDT-området. Som tidigare påpekats
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bör resultaten från jämförelse med stort kontrollomräde i första hand

utnyttjas. Om det här vore den sanna olyckseffekten skulle vägar med

ÄDT större än 1 800 saltas. För mindre vägar ger resultaten inte lika

klart besked om vilken halkbekämpningsmetod, som är bäst ur

trafiksäkerhetssynpunkt.

3.2.5.5 Efter MINSALT

Vintern .efter de osaltade försöken påbörjades ett nytt försök i

Kopparbergs och Västerbottens län då den nya MINSALT-strategin

(se kap 5) provades. I Kopparbergs län praktiserades förebyggande

saltning på hela det vägnät som saltades före de osaltade vintrarna.

En del omfördelningar gjordes mellan A- och B-saltvägnäten. I

Västerbotten saltades hela E4zan i förebyggande syfte, d v 3 saltning

skulle utföras innan halka uppstod. Saltet var befuktat.

Kopparbergs län

Eftersom hela det saltade vägnätet berörs av detta nya försök, an-

vänds endast det stora kontrollvägnätet d v s motsvarande vägar i S,

T, U och X län. De fem vintrarna före det osaltade försöket blir i denna

analys också förevintrar.

Resultatet från analyserna av de polisrapporterade olyckorna framgär

nedan:

Halkbekämpning Föränd- Konfidensomrâde

86/87 89/90 ring risknivá 5 %

A-salt A-salt - 8% (-19 + 4) %

A-salt B-salt + 3% (-18 +29) %

B-salt B-salt -21% (-39 + 3) %

Det har således varit en olycksminskning (ej statistiskt säkerställd) på

de vägnät som bibehållit sin typ av halkbekämpning men med förebyg-

gande ätgärder. På det A-saltvägnät som övergått till B-saltning har

däremot en olycksökning erhållits. Ökningen är liten och inte statistiskt

säkerställd.
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Västerbottens län
För att studera effekten av den nya saltstrategin väljs E4:an i

Norrbottens.. län som kontrollomräde. Hela E4:an i Västerbottens län

utom den tidigare saltfria sträckan i Robertsfors arbetsområde blir den

nya provsträckan. Med 7 förevintrar fäs en ökning av de polisrapporte-

rade olyckorna med 21 % med ett 95 °/o-igt konfidensintervall (-7 +58).

Resultatet innebär att olycksökningen kan bero på slumpen.

Totalt

Den förebyggande saltningen har haft lite olika effekt på olika vägnät.

Det krävs kanske även med denna nya metod en viss tid innan full

effekt erhålles. Tyvärr är det inte känt hur väglaget förändrades i

Västerbottens län eftersom inga väglagsstudier gjorts. l Kopparbergs

län gjordes däremot väglagsstudier (14). Dessa visar att det vinter

89/90 var några procentenheter mindre andel is/snö än under förevin-

tern 86/87 och 10-15 procentenheter mer våt/fuktig barmark. Vintrarna

var mycket olika så en del av skillnaden kan bero på detta. För att få

fram säkrare resultat bör ytterligare studier av MINSALT-strategins

effekter göras.

3.2.6 Trafikanternas inställning

Ett antal enkätstudier har genomförts inom Minsaltprojektet med det

huvudsakliga syftet att mäta dels olika trafikantgruppers inställning till

vägsalt och därtill hörande företeelser, dels vissa beteendeföränd-

ringar orsakade av minskad eller borttagen saltanvändning.

Enkätstudier är genomförda på Gotland, i Västerviks kommun, i

Kopparbergs län (W) och i Västerbotten (AC).

Gotlands- och Västerviksenkäten är genomförd av VTl, medan de

övriga har gjorts av AB Marketing Bo Jönsson. l detta avsnitt redovi-

sas resultat från alla dessa studier, men med tyngdpunkt på

Gotlandsförsöket. Vissa resultat från de tidigare s k Östgötaförsöken
kommer också att nämnas, liksom resultat från ett av TFB stött projekt

om vinterväghällning i tätort. Orsaken till att även dessa icke-

MINSALT-projekt tas in är att de understryker mycket av den entydig-

het som resultaten uppvisar samtidigt som de kan bidra med viss

tolkningshjälp. Av dessa enkätstudier finns resultaten från Gotland
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(16), Västerbotten (13), Östergötland (1), Kopparbergs län (19, 20)
och försöken med vinterväghällning i tätort (18) publicerade separat.

De här redovisade resultaten är i stora delar enbart sammanfattningar

och exempel från de olika försöken. För mer detaljerade redovisningar

hänvisas till de separata rapporterna.

3.2.6.1 Genomförandet av enkätstudierna

I Gotlandsförsöken genomfördes enkätstudier under tre vintrar, dels

under förevintern (85/86) och dels under de två första försöksvintrarna

(86/87 och 87/88). Fem specialutformade enkäter skickades till de

olika trafikantgrupperna fotgängare, cyklister, privatbilister, yrkesförare

av lätta fordon och av tunga fordon. Grupperna privattrafikanter valdes

ut på grundval av en befolkningsrepresentativ (10 %) urvalsenkät som

bl a mätte befolkningens val av färdsätt. Varje år gjordes ett nytt urval

på 500 i varje trafikantgrupp på Gotland samt ett motsvarande urval i

kontrollomrädet på fastlandet. Svarsprocenten varierar mellan 80 och

85 °/o.

Västerbottensenkäten har dels skickats ut till ägare av personbilar som

passerat den aktuella vägsträckan Sävar-Änäset-Bureä och dels de-
lats ut till yrkesförare med hjälp av personal från vägförvaltningen i

Umeå. Enkätundersökningen genomfördes dels under förevintern 86/

87 och dels under försöksvintern 87/88. Ca 700 personbilsenkäter och
200 enkäter till vardera lätta och tunga yrkesfordon distribuerades

första året. Andra äret ökades personbilsenkäterna till ca 800. För

yrkesförarna har bortfallen pä enkäterna ersatts av personliga

intervjuer. Svarsprocenten för personbilsenkäterna är 80 resp 77 % de

båda åren..

I Kopparbergsförsöken skickades enkäter ut vintern 1987/88 till följan-

de tratikantkategorier:

- 400 körkortsinnehavare i 4 kommuner i Kopparbergs län (ur TSV:s

körkortsregister)

- 600 körkortsinnehavare i övriga Kopparbergs län (ur TSV:s

körkortsregister)

- 250 turister i Sälenomrädet (ur DAFA:s register)
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- 492 yrkesförare i Kopparbergs län (ur Svenska

Transportarbetareförbundets medlemsregister)

- 510 yrkesförare i Värmlands, Västmanlands, Örebro och

Gävleborgs län (ur Svenska

medlemsregister)

Transportarbetareförbundets

Av de utskickade enkäterna besvarades mellan 81 och 87 %.

3.2.6.2 Resultat av enkätundersökningarna

Resultaten redovisas i 4 avsnitt. De omfattar:

- Trafikanters inställning till användning av vägsalt

- Var man menar att saltning bör ske

- Trafikanters uppfattning om saltets konsekvenser (bl a nedsmuts-

ning och olycksrisk)

- Beteendetörändringar pga minskad saltanvändning

dubbdäck och hastighet)

(färdsätt,

Trafikanternas inställning till användning av vägsalt

Det mest entydiga och enhetliga resultatet i alla de omnämnda stu-

dierna är trafikanternas inställning till vägsalt. Samtliga trafikantgrup-

per är negativa till saltet, och den uppfattningen stärks i de flesta fall

efter att man provat på saltfritt. Man kan se en tilltagande negativ

inställning över ären också i kontrollgrupperna, vilket visar en mer

generell trend i befolkningen.

Personbilisterna uppvisar detta mönster i Västerviksomrädet där man

blir mer och mer negativ men framförallt på Gotland, där man efter att

ha provat saltfritt är mycket negativa till saltanvändningen (figur 3:13).

I Västerbotten minskar andelen negativa något, men de absolut flesta

är negativa bäda ären. Också i Kopparbergs län är de negativa per-

sonbilstörarna i klar majoritet.

Även bland yrkesförare är flertalet negativa till salt. Vad man kan

notera är att de som kör tunga fordon i Västerbottens och

Kopparbergs län (figur 3:14) inte tycks ha haft så positiva erfarenheter

av saltfritt. Det är dock även bland dessa fler som tycker att salt är
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dåligt än som tycker att det är bra. För dem som kör lätta yrkestordon

är däremot den negativa inställningen till vägsalt mest uttalad bland

alla trafikantgrupper på Gotland och i Västerbotten.
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Figur 3:13 Personbilisters inställning till vägsalt, Västervik, Gotland,

Västerbotten (AC) och Kopparbergs län (W).
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Inställning till vägsalt bland yrkesförare med tunga for-

don, Västervik, Gotland, Västerbotten (AC) och

Kopparbergs län (W).

Figur 3:14

De oskyddade trafikanterna har tillfrågats enbart i Gotlandsförsöken

och både cyklister och fotgängare visar samma inställning som t ex

personbilister, en ökande negativ inställning som är betydligt mer utta-

lad på Gotland än i Västerviksomrädet.

Den allmänna inställningen till vägsalt kan mätas på flera sätt. Ovan

redovisades svaren på en direkt fråga om trafikanternas inställning. Ett

annat sätt är att fråga vilka metoder för halkbekämpning man föredrar

eller vilka metoder som bör ökas eller minskas. Inom MINSALT har

sådana frägor ställts i Västerbotten och de finns också med i den

studie som VTI har gjort kring vinterväghällning i tätort.

Figur 3:15 och 3:16 visar nägra typexempel från dessa resultat.

Mycket fä föredrar saltmetoder före andra metoder och mycket få vill

öka saltanvändningen. Konsekvent vill också flertalet minska på

saltanvändningen. Värt att notera är att denna önskan att minska salt-

användningen är generell och oberoende av hur mycket man faktiskt

saltar i den egna tätorten. Uppfattningen är densamma i de tätorter
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som saltar mycket och i de som inte saltar alls. Härav kan man dra

den slutsatsen att man inte så väl känner till vilka metoder som an-

vänds, men att man har en grundlagd negativ inställning till saltning.

Att kunskapen om metoder för halkbekämpning är låg bland befolk-

ningen stöds av resultaten pä direkta frågor om detta i tätortsstudien.

100 *

l
90 *h

80 --

70 --

60 --

50 --

40 --

30 --

20 '-

m m %0 i l l l i -l
AC-87,PB AC-88,PB AC-87,LB AC-88,LB BORÅS

l RÖJN+SALT El ANNAN I

Figur 3:15 Tratikanters prioritering mellan vinterväghällningsmeto-

der (snöröjning och saltning eller annat), Västerbotten

(AC) och tätortsstudien.
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Åsikter om ökning/minskning av saltanvändningen,
tätortsstudien.

Figur 3:16

 

Uppfattningar om var saltning bör ske

För att nyansera den allmänna uppfattningen om vägsalt har frågor

ställts om var saltning bör ske dels i tätort och dels på landsväg.

Resultaten visar också här ett relativt entydigt mönster. Figur 3:17 och

3:18 visar exempel på dessa resultat. Meningarna är delade bland de

som inte provat saltfritt. Många av dessa vill ha någon form av saltan-

vändning och de flesta vill ha salt på svåra partier. Majoriteten av dem

som tillfrågades i Västervik och på Gotland medan det ännu saltades

ville ha någon form av saltning på vägarna. Efter att man provat

saltfritt på Gotland, ökar gruppen som vill avstå helt från salt till att bli

den dominerande. I Västerbotten är utvecklingen motsatt. Efter att ha

provat saltfritt på en bit av E4, ökar andelen som vill ha saltning. Bland

personbilisterna ökar både den grupp som vill salta större vägar och

den som endast vill ha saltat på svåra partier något. Bland yrkes-

förarna ökar den grupp som vill salta på större vägar istället för att
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avstå helt eller bara salta svåra partier. Här visas bara bilisternas

resultat, men för de oskyddade, som tillfrågats i Gotlandsförsöken, ar
svarsmönstret detsamma som för bilisterna där.
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I ALLA VÄGAR STÖRRE VÄGAR SVÅRA PARTIER EJ HELT AVSTÅ

 

Figur 3:17 Åsikter om var salt bör användas, personbilister
Västervik, Gotland och Västerbotten (AC).
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Åsikter bland yrkesförare med tunga fordon, Västervik,
Gotland och Västerbotten (AC), om var salt bör

användas,

Figur 3:18

Positiva och negativa konsekvenser av vägsalt

Vägsalt har både positiva och negativa konsekvenser. Olika trafikanter

har också olika uppfattningar om vikten av dessa konsekvenser. I figur

3:19 visas rangordningen av de positiva och de negativa konsekven-

serna av saltanvändningen. Av de positiva bedöms säkerhetsvinsten

vara mest betydelsefull följd av ökad framkomlighet och förbättrad

komfort. Av de negativa är det framförallt miljökonsekvenserna som

lyfts fram tillsammans med nedsmutsningen. Nästan alla menar att

saltet har dessa två negativa konsekvenser. Rostangrepp på bilar

anges också som viktigt.

Av dessa konsekvenser studeras flera i separata delstudier, t ex miljö,

säkerhet och rostangrepp. Nedsmutsning, som anses betydelsefullt,

har inte studerats separat utan har istället följts upp med ytterligare

några frågor. Svaren visar ett klart stöd för ökad nedsmutsning med

salt. Tabell 3:14 frän Gotlandsförsöken visar att rengöring av fordon

uppfattas som varken svårt eller lätt dä vägarna saltas. Det blir be-

tydligt lättare då man slutar salta. Tabellen visar också att fotgängare
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på Gotland anser detsamma beträffande rengöring av skor och stövlar

under den första försöksvintern. Deras bedömning återgår under den

andra försöksvintern till den ursprungliga, vilket troligen till stor del kan

förklaras av den stora andelen våt och fuktig barmark som uppmättes

då (jmf väglagsobservationer sid 31).

FRAMKOMLHET

SÄKERHET

KOMFORT

ROST

SMUTS

MILJÖ

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

NEGATIVA % POSITIVA

  

Figur 3:19 Trafikanfernas prioritering av positiva och negativa kon-

sekvenser av vägsalt, Östgötaförsöken.

Tabell 3:14 Rengöring av fordon (bilförare) och skor/stövlar (fot-

gängare), Västervik och Gotland. Genomsnittsvärde på

skala 1-5 (1=mkt svårt 5=mkt lätt).

Fordon Skor

1986 1987 1988 1986 1987 1988

Gotland 3.4 4.0 4.2 2.9 4.1 3.0

Västervik 3.2 3.3 3.2 3.1 3.3 3.1

En annan positiv konsekvens av vägsalt som framhävs är säkerhetsef-

fekten. Detta har tagits upp i Gotlandsförsökens enkäter, inte som

direktmått av den verkliga risken, utan som mått på den upplevda

risken. Gotlänningarna hade möjlighet att jämföra hur riskabelt vägla-
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get blir både med och utan salt. Vad man kan läsa ut av gotlänningar-

nas svar (tabell 3:15) är att saltets positiva säkerhetskonsekvens

minskar något bland bilisterna, dvs fler anser att saltet ökar risken

efter att de provat på att köra saltfritt. Saltfria vägbanor anses alltså

minska olycksrisken. Det kan ha ett samband med att man tycker att

det är svårare att avgöra om det är halt på en saltad väg än på en

osaltad väg (1).

Tabell 3:15 Bedömt samband mellan vägsalt och olycksrisk, privat-

bilister, Gotland och Västervik Genomsnittsvärden på

skala 1-5 (1=ökar mkt 5=minskar mkt).

1986 1987 1988

Gotland 3.0 2.5 2.7

Västervik 3.2 2.8 3.2

Saltets beteendeförändrande effekter

Förutom frågor som mäter folks värderingar och uppfattningar kring

salt har också en del beteendeförändringar fått rapporteras. Till dessa

hör val av färdsätt och dubbdäcksanvändning. Några frågor som berör

hastighet finns också med. Här redovisas några av dessa resultat.

Eftersom salt/icke salt påverkar väglaget kunde man förvänta sig en

förändring i val av färdsätt när saltet försvann. I Gotlandsförsöken har

detta mätts i den speciella urvalsenkät som skickades till ett befolk-

ningsrepresentativt urval. Generellt är förändringarna i färdsätt mycket

små (figur 3:20 och 3:21). En antydan till minskad cykling under andra

vintern finns, men den finns både på Gotland och i Västerviksområdet.
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Figur 3:20 Färdsättsfördelning, cykling, Västervik och Gotland.

                    

 

  

:så [3 DAGLlGEN

60 -- //// 7 I VARJE VECKA

°° :å % / y % % VARJE MÅNAD
:g /\< .lNTEALLS

Figur 3:21 Färdsäftsfördelning, bilkörning, Västervik och Gotland.

 

Dubbdäcksanvändningen förväntades ocksä förändras p 9 a av att

saltet togs bort. Den ökning som förväntades infann sig dock inte.

Visserligen har dubbdäcksanvändningen ökat med ca 10 % under de
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tre aktuella åren, men ökningen finns i både törsöks- och kontrollområ-

de (figur 3:22). Inte heller tycks tidsperioden för dubbdäcksanvändning

påverkas. Genomsnittstiden som man har dubbdäck på sjunker med

någon vecka över åren, men också här lika mycket i båda områdena.

En trolig orsak till detta är de succesivt mildare vintrarna under perio-

den (jmt väderdata sid xx).

Dubbdäcksanvändningen bland yrkestörare med tunga fordon föränd-

ras inte över åren, vare sig i törsöks- eller kontrollomrädet. Det finns

redan från början en skillnad i användningsmönster där Gotlänningar i

högre grad använder dubbdäck enbart på styrhjulen medan

Västerviksförarna till 90 % kör odubbat (figur 3:23).
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Figur 3:22 Dubbdäcksanvändning bland personbilsförare, Västervik

 

och Gotland.
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Figur 3:23 Dubbdäcksanvändning bland yrkesförare med tunga for-

don, Västervik och Gotland.

 

Ett ytterligare exempel på beteendeförändring är hastighetsanpass-

ningen. I enkäten har man fått deklarera sin vilja att acceptera sänkta

hastighetsgränser för att slippa vägsalt. Denna vilja har visat sig

mycket stor och stämmer väl överens med den tidigare redovisade

negativa inställningen till vägsalt. Figur 3:24 visar personbilisters vilja

att acceptera hastighetssänkning på 90-väg. Man ser här att viljan är

högst bland dem som inte provat saltfritt, dvs i Västerviksomrädet och

på Gotland under törevintern, där över 60 % kan acceptera sänkning.

Efter att ha provat är viljan oförändrad i Västerbotten och minskar

något på Gotland. Att den inte ökar efter att man provat saltfritt kan

tolkas som att man tycker det fungerat bra utan sänkning. Detta ligger

också i linje med resultaten om sambandet mellan salt och subjektiv

risk, där man efter att ha provat saltfritt anser att saltfritt är mindre

riskabelt än saltat (se ovan).
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Figur 3:24 Personbilisters vilja att acceptera sänkta hastighetsgrän-

ser på 90-väg om man slutar salta, Västervik och

Gotland, Västerbotten (AC) och Östergötland (E).

3.2.6.3 Slutsatser av enkätstudierna

De flesta resultaten pekar på en vilja bland trafikanterna att ta bort

vägsaltet. Viljan är inte lika tydlig i Västerbottensförsöken där man

minskar sin negativa inställning till saltet efter att ha provat på att köra

på osaltade vägar. Det finns också en skillnad som pekar på en något

lägre vilja att ta bort saltet bland yrkesförare med tunga fordon, men

totalt sett är en klar majoritet mot saltanvändning. Att Västerbotten

avviker något kan bero på den uppläggning som försöken hade, att
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man tog bort saltet på en kort vägsträcka mitt i en i övrigt saltad

vägsträcka. Det kan ha inneburit att förändringen uppfattades som

besvärlig. På Gotland hade man inte denna skillnad, utan kunde an-

passa sig som helhet till nya vägförhällanden.

Bedöms det som osäkert om minskad saltning kommer att medföra

fler olyckor, så är alltså trafikanterna i hög grad villiga att acceptera en

sänkt hastighetsgräns för att saltet skall tas bort. Norrlänningarna är

dock något mindre villiga till detta än trafikanter från övriga delar av

landet

3.2.7 Korrosion

Korrosionen på följande fordon/provkroppar har studerats på Gotland

och i dess kontrollomräde i Västervik-Gamlebyområdet.

- Polisbilar,

- Mobil exponering av provkroppar på dels Iastfordon och dels

polisbilar,

- Stationär exponering av provkroppar.

När Gotland har haft osaltat under ännu längre tid är avsikten att

korrosionen på bilarna skall studeras med hjälp av material från

Bilprovningens besiktningar.

3.2.7.1 Mobil exponering pä Iastfordon och stationär exponering

av provkroppar

Denna studie genomfördes av Statens Provningsanstalt och finns re-

dovisad i referens (21).

De provkroppar som exponerades under en månad var obehandlade,

medan de provkroppar som exponerades under en hel säsong, vinter

eller sommar, var antingen obehandlade, behandlade med ett rost-

skyddsmedel som förekommer på eftermarknaden eller också be-

handlade med ett reparationslack.

Både mobil och stationär exponering (atmosfärisk korrosion) påbörja-

des 1 januari och pågick till 30 september 1986, vilket var reterenspe-

rioden. Försöksperioden påbörjades 1 oktober och avslutades 31 mars

1987.
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Efter avslutad exponering besiktades provkropparna med avseende på

smutsavlagringar och defekter i ytbeläggningar samt rostutbredning

efter avlägsnande av rostskyddsfilmer. Samtliga obehandlade prov-

kroppar avrostades och metallförlusten mättes genom noggrann väg-

ning.

Under förevintern var den uppmätta korrosionen på de mobila

provkropparna 30 % större i kontrollomrädet än på Gotland (signifikant

på 5 °/o risknivä). Den atmosfäriska korrosionen på de fasta provkrop-

parna var däremot signifikant större (40 %) på Gotland.

Väderbetingelserna beträffande korrosion var mindre gynnsamma på

Gotland än i kontrollomrädet. Man kan därför dra slutsatsen att det

varit skillnaden i antal salttillfällen som orsakat den högre korrosionen

i kontrollomrädet. Man saltade där mer än dubbelt så många gånger

jämfört med Gotland.

Under försöksvintern var korrosionen på demobilt exponerade prov-

kropparna mindre än hälften så stor som på de atmosfäriskt exponera-

de provkropparna på Gotland. Jämfört med kontrollomrädet har

skillnaden ökat med 50 % d v 5 från 30 % under förevintern till cirka

80 °/o under försöksvintern. Bortsett från frånvaron av salt på Gotland

är det endast beträffande antal dagar med vät vägbana som betingel-

serna varit gynnsammare på Gotland. Eftersom vägsaltet bidrar till

längre tider med vät vägbana anses detta också vara en effekt av

saltningen.

Ur korrosionsynpunkt var förevintern sämre än försöksvintern i

kontrollomrädet. Den uppmätta metallförlusten var Cirka 35 % mindre

under försöksvintern beroende på saltningsfrekvens, vättid och antal

dygn med temperatur över -2 °C (korrosionsprocessen fortgår ned till

-2 0C). Pä Gotland var korrosionen under försöksvintern endast 10 %

av den under referensperioden. Den stora skillnaden beror inte enbart

på frånvaron av salt utan samtliga korrosionsbefrämjande faktorer lig-

ger pä en lägre nivå under försöksvintern.

De stationära exponeringarna utfördes för att jämföra de båda omrä-

dena med avseende på den atmosfäriska korrosionens inflytande.

Dessa behöver dock inte överensstämma med den atmosfäriska kor-

rosionen där fordonet med de mobilt exponerade provkropparna befin-
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ner sig. Som framgår av figuren nedan är det bara under förevintern

(januari-mars) som korrosionen för de mobilt exponerade provkroppar-

na på Gotland varit större än de stationart exponerade. Under somma-

ren och under försöksvintern var förhållandena omvända. l

kontrollområdet var korrosionen under sommarhalvåret av samma

storleksordning för de mobilt som för de stationart exponerade prov-

kropparna. Under vinterperioderna var korrosionen signifikant högre

på de mobilt exponerade. Korrosionen hos de stationart exponerade

provkropparna var genomgående större i provområdet än i

kontrollområdet.

    
  

 

  

  

  
   

   

 

           

Metallförluster
2 I I

A 9/ "1 Mobilexponenng

160' D Stationär exponering
140.

120-
5.

100 -
c.

80' '2-3. 5.
a I 'ul

" - '.-J
601 :33' h;
°°' --2-3 '-Zi
20 33': ii' Ei

--:.' -:- :J
J - M A - S 0 - M

Gotland Västervik

Figur 3:25 Medelvärden av metallförluster vid mobil och stationär

exponering säsongsvis.

 

Även korttidsexponeringarna ger samma resultat vilket framgår av

figur 3:26.
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Metallförluster vid månadsvis exponering på mobila och

stationära stationer.

Något påtagligt samband mellan korrosionen vid mobil respektive

stationär exponering har inte kunnat påvisas varken här eller tidigare.

Metallförlusterna vid månadsvis mobil exponering redovisas i nedan-

stående figur tillsammans med antalet dagar med vågsaltning. Av

figuren framgår att sambandet mellan saltningstrekvens och korrosion

år påtagligt.
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Figur 3:27 Medelvärden av metallförluster och antal dagar med

saltning vid mobil exponering månadsvis.

 

På de rostskyddsbehandlade provkropparna var det endast en margi-

nell skillnad mellan prov- och kontrollomrádet under förevintern. Under

försöksperioden ökade skillnaden, men rostutbredningen var mindre i

båda områdena.

Rostutbredningen på delackerade provkropparna var större än på de

rostskyddsbehandlade och skillnaden mellan prov- och kontrollomráde

accentuerades ytterligare.
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3.2.7.2* Polisbilar och mobil exponering av provkroppar på

poHstar

Denna undersökning är genomförd av Korrosionsinstitutet och finns

redovisad i referens (22).

Provningarna startade hösten 1985 och pågick till våren 1990 d v 3

under 5 vintrar och 4 somrar.

Korrosionen studerades på polisbilar på Gotland och i kontrollområdet

runt Västervik dels genom besiktningar med utvärdering av rostskador

på kaross och chassi och dels genom exponeringar av provplåtar på

bilarna med mätning av korrosionshastigheten. Polisens vagnparker

undersöktes två gånger per är, höst och vår då besiktningar utfördes

och exponeringar påbörjades och avslutades. På så vis kan man skilja

vinterkorrosion från sommarkorrosion.

Jämförelsen mellan icke saltade vägar på Gotland och saltade vägar i

kontrollområdet förutsatte att deras skötsel- och körbetingelser var så

lika som möjligt på de två orterna. Polisens vagnparker uppfyllde

dessa krav. På båda ställena parkerades bilarna i varmgarage då de

ej var i tjänst och tvättades 2-3 gånger i veckan. Cirka 12 bilar utnytt-

jades på varje ställe och fördelningen mellan SAAB- och Volvobilar var

ungefär densamma. Vägmiljön avseende körning på asfaltvägar och

grusvägar skiljer något mellan de två vagnparkerna.

På varje polisbil har trippelprov av obelagt stål, målat stål och zink

exponerats. De monterades på bilarnas underrede och utsattes för

normalt sprut och stänk. Vid varje besiktningstillfälle (vår och höst)

ersattes exponerade plåtar av obelagt stål med nya. På de gamla

avlägsnades korrosionprodukterna varefter de vägdes för att avgöra

korrosionshastigheten. Fr o m hösten 1987 monterades målade prover

med SAABs lacksystem och ett tvåskikts reparationssystem.

Lackeringsskiktet ritsades ned till stålytan innan plåtarna monterades

tillsammans med de olackerade plåtarna. Vid besiktningstillfällena

mättes utbredning av defekt i mm från den i förväg gjorda ritsen.

Plåtarna besiktigades på plats utan att bytas ut. Provplåtar av zink

exponerades under vintern 1989/90.
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Vid kartläggning av korrosionsskador på bilarna undersöktes dels ka-

rossen, dels andra utsatta detaljer.

Under den tid undersökningen pågått har gamla bilar skrotats och nya

tillkommit i båda tordonsparkerna. För att på bästa sätt jämföra

fordonsparkerna har därför endast bilar av 1984 och 1985 års model-

ler studerats, d v 3 de som varit med hela tiden. Detta innebär att 10

bilar på Gotland och 6 i Västervik har undersökts. Genomsnittlig kör-

sträcka under hela försöksperioden var 2 879 km per bil och månad

på Gotland respektive 2 490 km i Västervik. Den genomsnittliga bilen

på Gotland har alltså körts 20 000 km längre än i Västervik under

försökets gång. '

En svårighet vid besiktningarna är att korrosionskador i vissa fall repa-

rerats under undersökningens gång. En skada som noterats vid ett

besiktningstillfälle och sedan reparerats och därmed försvunnit har

dock inte tagits bort ur besiktningsprotokollet utan följt med bilen som

en skada under hela försökets gång. På detta sätt har aldrig antalet

korrosionsskador minskat från ett besiktningstillfälle till ett annat. De

skador som observerades vid besiktningarna var i de allra flesta fall

ytliga men flera fall av kraftiga rostangrepp skulle sannolikt ha uppstått

om inte skadorna reparerats.

l figuren 3:28 visas korrosionshastigheten på olackerat kolstål på

Gotland och i Västervik vintertid respektive sommartid. Varje stapel i

diagrammet representerar ett medelvärde från samtliga exponerade

plåtar (ca 20 st) under en vinter eller sommar.
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Figur 3:28 Korrosionshastighet pä olaokerat kolstäl under olika ex-

poneringsperioder. Mobil exponering.

Skillnaderna mellan bilar som trafikerat saltade respektive osaltade

vägar har visat sig vara olika beroende på var på bilarna kolstälspro-

verna exponeras. Skillnaden är störst på plåtar monterade inuti den

bakre stötfängaren och minst på plätar som monterats på undersidan

av den främre stötfängaren. Vid tvätt av fordonen sitter de senare

plätarna mycket lättätkomligt varför saltet lätt sköljes bort. Eftersom de

i undersökningen ingående tvättas så gott som dagligen är pla-

ceringen av stor betydelse. Man kan anta att skillnaden i korro-

sionshastighet mellan saltade och osaltade vägar kan vara ännu större

på fordon som inte tvättas lika ofta som polisbilarna.

Under den första vintern dä vägarna saltades på båda platserna var

korrosionshastigheten pä obelagt stål något högre på Gotland än i

Västervik. På Gotland var korrosionshastigheten 75 um/är och i

Västervik 62 um/är. Under de följande fyra vintrarna dä vägarna inte

saltats på Gotland minskade korrosionshastigheten här dramatiskt.

Under dessa vintrar var korrosionshastigheten mellan 10 och 15 ggr

högre på de saltade vägarna i Västervik. Skillnaden i korrosionshastig-

het under sommarhalvären var däremot marginella. Pä Gotland var
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korrosionshastigheten 9 um/år under alla tre sommarexponeringarna,

medan det i Västervik korroderade med 8 um/år under de två första

sommarperioderna och med 15 um/år under den tredje. Denna för-

dubbling av korrosionshastigheten under sista sommaren i Västervik

beror sannolikt på att man hunnit salta vägarna två gånger i månads-

skiftet oktober-november innan provpanelerna från sommarexpone-

ringen demonterades.

Av figuren 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.

De relativt låga korrosionshastigheterna både i Västervik och på

Gotland vintern 1986/87 förklaras av att korrosionsbefrämjande fakto-

rer, som saltningsfrekvens, våttid och antal dygn med temperatur över

-2°C, ligger på en förhållandevis låg nivå.

Plåtar med SAABs lackeringssystem var helt intakta efter 4 års expo-

nering på Gotland. I Västervik fanns endast tendens till utbredning från

ritsen. Plåtarna lackerade med reparationssystemet hade däremot kor-

roderat. Efter 11/2 års exponering på 8 fordon per vagnpark erhölls

följande genomsnittsvärden:

Gotland: Västervik:

0,9 mm utbredning 6,8 mm utbredning

Efter exponering under två vintrar och en sommar skilde det således

en faktor 7 mellan saltade och icke saltade vintervägar.

Exponeringen under vinterperioden 89/90 av zinkplåtar visar också på

en markant skillnad (7 ggr) mellan saltade och icke saltade vägar.

Korrosionshastigheten för zink på saltade vägar i Västervik var 20

um/år och på osaltade vägar på Gotland 3 um/år.

VTI RAPPORT 369 81



3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

3.2.7.3 Besiktning av korrosionsskador

I figuren nedan visas antal rostskador i genomsnitt per fordon på

Gotland respektive Västervik vid de olika besiktningstillfällena. Enligt

figuren ökar rostskadorna lika snabbt på bilarna på Gotland och i

Västervik under det första året då vintervägarna fortfarande saltades

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 är 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.
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Figur 3:29 Antal rostskador i genomsnitt per bil vid olika be-

siktningstillfällen.

Om man studerar hur många av skadorna som tillkommit under vinter-

halvären från och med att saltningen upphörde på Gotland syns en

ännu tydligare skillnad. Under dessa 4 vintrar har korrosionsskadorna

i genomsnitt ökat med 9 anmärkningar vid körning på de saltade
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vägarna i Västervik medan ökningen på Gotland är cirka hälften så

stor. De skador som uppstått under de 4 sommarperioderna försöket

pågått är däremot ungefär lika för de båda distrikten. Då man i under-

sökningen av praktiska skäl valt att endast notera den kraftigaste ska-

dan i varje fält, kan skillnaden i det egentliga antalet korrosionsskador

vara ännu större än vad som framgår i figuren. Fler än en korrosions-

skada kan nämligen finnas i varje besiktningsfält.

Vid närmare studie framgår att karossens mest korrosionsutsatta de-

taljer är främst tröskellådorna och därefter vänster fram- och bakdörr,

bakluckan samt skärmkanten vid bakre hjulhusen. Detta gäller för

båda fordonsparkerna, men skadefrekevensen är högre för fordon

körda på saltade vintervägar.

En detalj som ägnats särskilt intresse är falsar på dörrar. Dessa ytor

utsätts inte för direkt sprut och stänk, men smuts samlas där och

tvättas normalt inte bort med detsamma. Samtliga bilar som körts på

saltade vägar har korrosionsskador i falsar, i många fall är dessa

kraftiga. Däremot har endast 40 % av de bilar som de sista 4 vintrarna

körts på osaltade vägar korrosionsskador och då mindre allvarliga.

3.2.7.4 Teknisk och ekonomisk betydelse av vägsaltets inverkan

på bilkorrosion

Både exponeringen av provplåtar och fordonsbesiktningarna pekar på

en betydande påverkan av saltet på bilkorrosionen. Exponeringar av

kolstål, zink och lackerat kolstål indikerar att korrosionen skulle kunna

minska med 80-90 % och fordonsbesiktningarna visar på en halvering

av korrosionen om vägsaltningen upphör vintertid. Storleken hos skill-

naden mellan saltade och osaltade vägar beror på hur man mäter

korrosionen. Korrosionshastigheten på provplåtar av olackerat kolstål

kan knappast anses motsvara allmän bilkorrosion då nästan alla ytor

på en bil är Iackerade. Dessutom har exponeringarna av olackerat

kolstål påbörjats och avslutats varje halvår och eftersom korrosionen

sommartid är ungefär lika på Gotland och i Västervik blir skillnaden

per år eller under flera år inte lika stor som under en enstaka vinter.
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Den noggranna skötseln av polisens vagnsparker med nästan daglig

tvätt och kontinuerlig bättring av rost- och laokskador leder till att

skillnaden mellan saltade och osaltade vägar å andra sidan troligen är

orealtistiskt låg. Om de uppkomna rostskadorna ej åtgärdades skulle

korrosionen fortskrida betydligt snabbare i Västervik och skillnaderna

skulle bli större.

En realistisk bedömning är att bilkorrosionen på Gotland skulle minska

till mindre än hälften om vägsaltning vintertid upphörde. Detta betyder

inte utan vidare att en besparing motsvarande halva kostnaden för

bilkorrosion skulle göras.

När personbilar skrotas idag är korrosion ofta en bidragande orsak.

När man 1987 beräknade kostnaden för korrosion av personbilar i

Sverige till 8,8 miljarder kronor antog man att hälften av alla skrotade

bilar skrotas p 9 a korrosion. Om korrosionen minskade dramatiskt

skulle bilarnas livslängd öka. Hur mycket livslängden skulle öka är

emellertid svårt att bedöma eftersom utskrotningen av andraorsaker

än korrosion sannolikt skulle öka.

Att användandet av salt på vintervägar bidrar till en betydande del av

den totala kostnaden för korrosion av personbilar i Sverige råder inget

tvivel om. Det är viktigt att försöka beräkna den totala kostnaden för

bilkorrosion samt för bilkorrosion orsakat av vägsaltning.

3.2.8 Miljö
Undersökningarna har bedrivits som en före- efterstudie där naturmil-

jön inom några utvalda områden på Gotland dokumenterats såväl före

som efter det att saltningen upphört.

Vid samtliga undersökningsområden (4 st) har prov tagits på mark

(jord) och vegetation vid fasta provtagningspunkter på olika avstånd

från vägen. I två av områdena har rör drivits ned vilket gjort det möjligt

att ta prov på grundvatten. Insamlade prov har analyserats med avse-

ende på natrium- och kloridinnehåll samt pH.

Prov har insamlats vid sex tillfällen (vår-86, höst-86, vår-87, höst-87,

vår-89 ooh höst-89). Vintersäsongen 86/87 var den första saltfria sä-

songen. Provtagningarna under 1986 bör alltså ge en uppfattning om
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i vilken grad områdena var påverkade av vägsaltning. Provtagningen

våren -87 är den första där ev effekter av saltstoppet skall kunna

framträda.

Analysresultaten är i flera fall motsägelsefulla och svårtolkade. Man

bör dock inte lägga alltför stor vikt vid enstaka avvikande analysresul-

tat eftersom det är många faktorer som kan påverka analysresultaten,

t ex variationer i kornfördelning, vattenkvot och organiskt innehåll. I

vissa fall kan man inte heller helt utesluta möjligheten att analysteknis-

ka fel föreligger. När man bedömer analysresultaten bör man alltså

försöka bortse från enstaka, avvikande värden och istället försöka hitta

mera allmänt förekommande avvikelser. Man bör inte heller försöka

göra jämförelser mellan olika områden eftersom bakgrundsvärden (na-

turliga halter) varierar både mellan olika områden och mellan t ex olika

växter. Denna undersökning har därför försökt påvisa dels skillnader

mellan olika delar av samma område, t ex mellan vägens närmaste

omgivning och området i övrigt, dels förändringar i tiden, d v 3 effekter

till följd av saltstoppet.

Samtliga analysresultat redovisas i ett VTI Meddelande (23).

3.2.8.1 Område 1. Tofta

Beskrivning

Området är beläget väster om väg 140 strax norr om Toftabaden.

Området är plant och ligger något under vägens nivå (figur 3:30).

Vegetationen består av ett barrskogsbestånd av varierande ålder och

sammansättning. Huvuddelen utgörs dock av gran, 30-40 år gammal.

Betydligt yngre bestånd förekommer också. När området upprättades

(våren -86) föreföll träden närmast vägen att ha en dålig tillväxt.

Grenverket var tunt och barren var i allmänhet små och i vissa fall

också brunfärgade.
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OMRÅDE 1 VÄG 11.0 (Tofta)
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Figur 3:30 Tvärprofil genom område 1, Tofta. Det undre diagram-

met visar natrium- och kloridhalterna i grundvattnet

våren -86.

Jordarterna inom området består av en 1-1,5 m mäktig sandavlagring

(mellansand) direkt på kalkberget. Under perioder med kraftig ytvat-

tentillförsel, t ex vid snösmåltning, finns rikligt med grundvatten i san-

den. Grundvattnet dränerasdock snabbt och under långa perioder

finns inget fritt vatten i sanden.

Inom området har fyra grundvattenrör placerats på olika avstånd från

vägen (figur 3:30). Rören har placerats med botten så nära berget

som möjligt och med perloreringen (vattenintagen) i sandens nedre

del. I anslutning till rören har också prov på jord och vegetation (barr)

insamlats. '
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Resultat och kommentarer

Vären -86 var salthalterna i grundvattnet tydligt förhöjda (figur 3:30)

med de högsta halterna i närheten av vägen. Detta indikerade alltså

att föroreningskällan fanns vid vägen. Salthalterna i jorden var också

relativt kraftigt förhöjda. Det fanns dock ingen tydlig förhöjning närmast

vägen utan salthalterna i jorden var i stort sett jämnt fördelade över

området.

Efter det att saltanvändningen upphört har salthalterna både i grund-

vattnet och i jorden minskat mycket påtagligt (figur 3:31). Noterbart är

att natriumhalterna i jordproven i regel är högre än kloridhalterna.

Detta beror på att kloridjonerna rör sig relativt lätt i marken medan de

förhållandevis stora och positivt laddade natriumjonerna lätt fastnar i

marken. '
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Figur 3:31 Natrium- och kloridhalter i jordprov från område 1, Tofta.
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Salthalterna i de vegetationsprov som insamlats är svåra att tolka. Det

finns inte något som tyder på att halterna minskat efter saltstoppet.

Sannolikt är det så att vegetationen i området påverkas av luftburet

salt från havet som endast ligger ca 2 km från området.

Slutsats

Våren -86 var området tydligt påverkat av vägsaltningen. En del av de

vegetationsskador som fanns i området var också med stor sannolik-

het orsakade av saltanvändningen. Efter saltstoppet har salthalterna

minskat påtagligt både i grundvattnet och i jorden. Den i stort sett

entydiga minskningen av salthalterna förklaras åtminstone delvis av att

jordarterna inom området är förhållandevis grova och väldränerande,

vilket gör att föroreningar lätt späds ut och transporteras bort.

3.2.8.2 Område 2. Ekeby

Beskrivning

Området är beläget vid väg 631, Visby-Dalhem, ca 700 m söder om

avtagsväg mot Barlingbo. Området är i stort sett plant och ligger på en

nivå ca 1 m under vägen (figur 3:32). Vegetationen utgörs av ett äldre,

relativt glest, barrskogsbestånd, i huvudsak gran. På vissa ställen

finns yngre bestånd mellan de äldre träden, bl a invid vägen, men det

förekommer också relativt stora öppna ytor. Våren -86 fanns inga

synliga vegetationsskador inom området.
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OMRÅDE 2 VÄG 631 (Ekeby)
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Figur 3:32 Tvårprotil genom område 2, Ekeby. Det undre diagram-

met visar natrium- och kloridhalterna i grundvattnet

våren -86.

Jordlagren består av sand som svallats ur närbelägna isålvs-

avlagringar (grusåsar). Jorddjupet är relativt stort, mer än 2 m.

Grundvattennivåerna har under hela undersökningsperioden legat

högt, 0,5-1,0 m under markytan. Då även de horisontella vattenrörel-

serna är små bedöms vattenomsättningen i grundvattenmagasinet

vara låg.

Inom området har fyra grundvattenrör placerats på olika avstånd från

vägen (figur 3:32). Rören har placerats med perioreringen 0,5-1,5 m

under markytan. I anslutning till rören har prov på jord och vegetation

(barr) insamlats.
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Resultat och kommentarer

Våren och hösten -86 var salthalterna både i grundvattnet och i jorden

tydligt förhöjda i närheten av vägen (figur 3:32). Halterna var dock

relativt låga (t ex i jämförelse med område 1) vilket skulle tyda på att

området endast i ringa grad var påverkat av vägsaltning.

Efter det att saltanvändningen upphört har salthalterna i grundvattnet

minskat tydligt (figur 3:33). Även i jorden har halterna minskat efter

saltstoppet. Minskningen är särskilt tydlig vad gäller kloridhalterna.

Natriumhalterna uppvisar däremot ingen riktigt tydlig minskning vilket

sannolikt beror på att jorden innehåller en hel del kolloider till vilka de

positivt laddade natriumjonerna attraheras.

Vad gäller vegetationsproven är det inte möjligt att utläsa någon effekt

av saltstoppet. Sannolikt är det så, att även om området ligger relativt

långt från havet, påverkas vegetationen i området av luftburet salt från

havet t ex i samband med stormar.

Slutsats

Provtagningarna från våren -86 visar att området endast var lite påver-

kat av vägsaltningen. Trots detta har det varit möjligt att påvisa en

tydlig effekt av saltstoppet. Detta förklaras, i likhet med område 1, av

de förhållandevis grova och väldränerade jordarterna inom området

vilket gör att saltet relativt lätt kan transporteras bort.
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EKEBY, grundvatten
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Figur 3:33 Natrium- och kloridhalter i grundvattenprov från område

2, Ekeby.
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3.2.8.3 Område 3. Söderport (Visby)

Beskrivning

Området ligger öster om Söderväg ca 200 m söder om Söderport.

Området utgörs av en plan gräsbeväxt yta i samma nivå som gatan.

Inom området finns ett antal hästkastanjer, dels i en allé vid gatan,

dels oregelbundet spridda över gräsytan.

De översta jordlagren (ca 1 m) utgörs av en mullfattig fyllning som

innehåller en hel del byggnadsrester (tegelstenar, kalksten). Tre fasta

provtagningspunkter har upprättats på tre olika avstånd från gatan där

jordprov tagits på tre olika nivåer (max 1 m). Vegetationsprov (blad)

har insamlats från fyra träd (hästkastanjer).

Resultat och kommentarer

Vad gäller jordproven var det inte möjligt att se någon förhöjning i

närheten av gatan som skulle tyda på påverkan från vägsaltning. Efter

saltstoppet kan man dock åtminstone i vårprovtagningarna se en

minskning av salthalterna. Minskningen förefaller att vara särskilt tydlig

på större djup.

Salthalterna i de Vegetationsprov (blad) som insamlats är mycket svår-

tolkade och det är inte möjligt att se någon effekt av saltstoppet.

Slutsats

Med ledning av de prov som tagits i området är det mycket svårt att

avgöra i vilken grad området är (eller varit) påverkat av vägsaltnngen.

Detta beror med stor sannolikhet på att området ligger nära havet och

i hög grad påverkas av qutburet salt. Denna påverkan är sannolikt så

stor att även salthalterna i jordproven påverkas av detta.

3.2.8.4 Område 4. Söderväg (Visby)

Beskrivning

Området är beläget väster om Söderväg strax norr om bilprovning.

Området är gräsbevuxet och ligger något lägre än gatan. Längs gatan

finns en relativt nyplanterad allé av lindar.
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lnom området är jordtäcket tunt, 0,5-1,0 m, och består av en svagt

Ierig, mullrik mo. Ställvis finns också relativt mycket sten. Tre fasta

provtagningspunkter har upprättats på olika avstånd från gatan. Vid

dessa punkter har jordprov insamlats från tre olika nivåer.

Vegetationsprov (blad) har insamlats från tre träd.

Resultat och kommentarer

l jorden har salthalterna varit något förhöjda nära vägen. Förhöjningen

har inte varit särskilt tydlig i de djupare jordlagren vilket ev kan bero på

påverkan från det underliggande kalkberget.

Det är inte möjligt att utläsa någon effekt av saltstoppet med ledning

av salthalterna i jordproven. Inte heller i vegetationsproven går det att

se någon effekt av att saltanvändningen upphört.

Slutsats

Det har inte varit möjligt att dokumentera någon effekt av att saltan-

vändningen upphört. Detta beror på att området ligger nära havet utan

någon skyddande bebyggelse eller växtlighet, vilket gör att området är

mycket starkt påverkat av luftburet salt från havet.

3.2.9 Väghållarens erfarenheter och arbetsmiljö

På Gotland är det fem år sedan man slutade med kemisk halkbe-

kämpning. Gemensamt för både statliga och kommunala väghållare är

att man inte kan tänka sig att återgå till saltning. Det är renare och

trevligare miljö och trafikanterna är positiva. Man har inte fått kritik

trots att vägarna är halare. l Visby menar man att krossmaterial 4-7

mm är bra på snö och is, medan 0-8 mm är att föredra vid trosthalka.

På de statliga vägarna används 3-6 eller 0-8 mm. En del anger att det

blivit stenskott på snabba vägar med 3-6 mm medan andra anser att

3-6 mm är bäst. Någon menar att det räcker att sanda korsningar och

kurvor. Någon nämner dock att vid regn på is/snövägbana och vid

underkylt regn vore det bra med salt. Det kan också vara bekymmer

med branta backar då salt ej får användas. Någon hoppas att det skall

komma ett alternativ till saltet så att hela Sverige kan bli saltfritt.
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Råd till väghållare som vill prova med salttri vinterväghållning är:

- prova,

- skaffa bra sandspridare,

- skaffa någonstans att lagra sand så att den ej fryser,

- fundera på organisationen,

- informera i god tid i massmedia m m.

I Kopparbergs län ansåg arbetsledningen vid arbetsområdena oftast

att försöket hade utsatt dem för större påfrestningar, i första hand

genom ökad vaksamhet och mer oro, men också i form av större

trötthet och bundenhet. Även fritiden har påverkats negativt.

Den andra vintern gick det bättre att klara vinterväghållningen, främst

beroende på att saltinblandad sand fick användas i stället för ren sand

eller krossmaterial.

l Västerbotten har djupintervjuer visat att personalen i provområdet

mentalt förberett sig på att genomföra projektet på ett helhjärtat och

engagerat sätt. Reaktionerna kring försöket är positiva. Arbetsledande

personal upplever dock ökad oro och psykisk press medan övrig per-

sonal snarare upplever sitt arbete som mer fysiskt betungande.

Skillnaderna mellan prov- och kontrollområdet visar sig i första i hand

i inställningen till försöket som sådant. I provområdet är man positiv till

att saltet försvinner från vägarna och förväntar sig därmed positiva

effekter som t ex förbättrad trafikmiljö och bättre sikt medan man i

kontrollområdet är positiv till försöket för att det förmodas visa att

saltet är ett nödvändigt inslag i ett effektivt väghållningsarbete. Vidare

framkommer skillnader mellan områdena när det gäller att ange posi-

tiva aspekter med saltfria vägar. Personalen i provområdet menar att

orsaken till olyckor och tillbud på provvägen är höga hastigheter och

ouppmärksamhet medan man i kontrollområdet tycker sig förstå att en

del av orsakerna utgörs av det försämrade väglaget och halkan som

är en följd av försöket.

Trots den positiva inställningen till försöket är man i provområdet inte

främmande för att det finns situationer då saltet bäst bekämpar halka

som t ex vid frosthalka på hösten och vid underkylt regn.
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3.2.10 Väghállarens kostnader

Väghällarna i de olika prov- och kontrollomrädena har följt upp kostna-

derna för vinterväghällningen. Kostnaderna varierar självklart en hel

del mellan olika vintrar beroende främst på vinterns karaktär.

Kvaliteten på kostnadsuppföljningen har ibland inte varit så bra och då

har väderparametrar utnyttjats där så har gått. Förändringar i

halkbekämpningskostnad jämförs med förändringar i antal halkdygn.

Snöröjningskostnader jämförs med förändring i antalet dygn med

minst 2 cm snönederbörd.

Gotland

I Västerviks tätort har väglag, kostnader m m varierat på ett sätt som

inte förklaras av data från den väderstation som valts. För det statliga

kontrollvägnätet stämmer däremot kostnadsutvecklingen ganska väl

med förändringen i de ovan nämnda väderparametrarna. Därför förut-

sätts att kostnadsutvecklingen vid oförändrad vinterväghällning på de

båda provvägnäten på Gotland borde följa förändringen i väderdata.

Detta jämförs sedan med det verkliga utfallet vilket varierar mellan en

kostnad på 4 till 6 miljoner kronor per vinter. På så sätt fäs att på det

statliga vägnätet ökade kostnaderna med 49, 37 respektive 78 % för

de olika försöksvintrarna vilket i kostnader motsvarar mellan 1 och 2

miljoner kronor per vinter. l Visby har kostnaderna för själva Vinterväg-

hållningen (ej efterarbeten och investeringar) varierat mellan 350 000

och 500 000 kronor per vinter. På detta vägnät har kostnaderna ökat

de två första försöksvintrarna med 61 respektive 92 %, vilket ungefär

motsvarar en kostnadsökning med 200 000 kronor' per vinter.

Självklart blir en sådan analys grov, men det var troligen det bästa

som gick att göra med detta material.

Kopparbergs län

De uppföljningar som gjorts av väghällarens kostnader för olika typer

av vinterväghällningsätgärder har antingen varit otillförlitliga eller sak-

nat direkt koppling till olika typer av vägnät, t ex A-salt- eller B-

saltvägar. Nägot referensvägnät att relatera kostnadsändringarna till

har heller inte funnits. Därför har det varit nödvändigt att göra approxi-

mativa beräkningar för att kunna belysa vilka kostnadsändringar som

VTI RAPPORT 369 96



3.2 Saltfria regioner/vägar/tätorter

själva försöket medfört, d v 3 då bl a hänsyn tagits till att vintrarna varit

olika, och hur dessa ändringar fördelats på olika åtgärdstyper.

Beräkningarna tyder på att försöket inneburit oförändrade kostnader

för snöröjning, en halvering av kostnaden för kemisk halkbekämpning

och en tredubbling av kostnaden för mekanisk halkbekämpning. Om

dessa ändringar relateras till vinterväghållningskostnaderna under kon-

trollvintern (snöröjning ca 10,5 Mkr, kemisk halkbekämpning ca 2 Mkr

och mekanisk halkbekämpning ca 3 Mkr) innebär de sammantaget en

ökning med ca 5 Mkr per vinter eller omkring 30 %.

Västerbottens län

De ur vädersynpunkt speciella försöksvintrarna har inneburit att

kontrollområdet på sin del av E4:an förbrukat 50-100 % mer salt och

cirka 5 gånger mer sand än under förevintern.

Kostnaderna för vinterväghällningen på E4 har därmed också varit

högre under försöksvintrarna på både prov- och kontrollsträckan.

Robertsfors har under förevintern, d v 3 86/87, 84 % högre kostnader

för vinterväghällningen än vad Lövånger har. Skillnaden är förvånans-

värt stor, men detta är det resultat som kommit fram efter många

diskussioner med väghållarna.

Skillnaderna i kostnad för vinterväghällningen 86/87 är så stora att om

hänsyn tas till detta då provvintrarna jämförs så blir den saltfria vinter-

väghällningen i Robertsfors 20-30 % billigare än vinterväghällningen

med salt i Lövånger.

Om kostnaderna vintern 86/87 räknas upp med hjälp av halkdygn och

snödygn blir den framräknade kostnaden för 87/88 ungefär bara hälf-

ten av den verkliga för både Robertsfors och Lövånger. Vintern 88/89

är skillnaden mellan beräknade och verkliga kostnader ännu större

och störst för Robertsfors. Detta tyder på att inte samtliga kostnader

redovisats för förevintern 86/87 men att områdena gjort ungefär på

samma sätt. Det kan också vara så att vintrarna varit så besvärliga att

det inte räcker med linjära samband mellan väderdata och kostnader.
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3.2.11 Kommunala erfarenheter

Kommunerna har minskat sin saltförbrukning för vinterväghällning

betydligt de senaste tio åren. För ca tio är sedan räknade man med att

kommunerna förbrukade lika mycket salt som Vägverket, vilket då

innebar ca 150 000 ton per år. Under år 1989 förbrukade kommunerna

endast 40 000 ton salt.

Som tidigare nämnts är ca 50 kommuner helt saltfria. Lunds kommun

har gjort en systematisk utvärdering av effekterna vid övergången till

saltfri vinterväghällning. Ytterligare ca 5-6 kommuner har gjort enkla

utvärderingar av saltfri väghållning.

l Lunds kommun har Lunds tekniska högskola gjort utvärderingen av

vinterväghällningen i tätorten. Lund använde salt i vinterväghällningen

1987/88, salt enbart på vissa trafikleder 1988/89 och var helt saltfri

vintrarna 1989/90 och 1990/91. Resultaten av utvärderingen har ännu

inte presenterats. Preliminärt har man emellertid kunnat dra vissa slut-

satser. Kostnaderna för halkbekämpningen har fördubblats och perso-

nalen har tätt större arbetsbörda men sämre tillfredsställelse med sitt

arbete. En viss olycksökning kan skönjas, bl a för cyklister. Bäde

gatukontoret och forskarna vid högskolan anser därför att salt behövs

i vissa specifika situationer. Trots problemen klarar man dock i huvud-

sak halkbekämpningen med fraktionsmaterial.

I övriga kommuner är inte utvärderingarna lika systematiska som i

Lund. Vissa erfarenheter har dock presenterats i olika sammanhang. I

alla kommuner uppger man att kommuninvånarna, trafikanterna och

affärsidkarna är mycket positiva till att slippa saltet. Ett problem är

dock att man inte slipper saltet så länge som Vägverket saltar genom-

farterna i tätorterna. Flera kommuner anser att Vägverket inte bör
salta i en tätort som kommunen anser bör vara saltfri.

Bortsett från Lund har inga olycksökningar kunnat konstateras i och

med övergången till saltfri vinterväghällning. Däremot har kostnaderna

för vinterväghällningen i regel ökat. De angivna kostnadsökningarna

varierar mellan nästan ingen ökning alls och dubbelt så höga kostna-
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der för halkbekämpningen. Kostnadsökningarna beror i huvudsak på

att man övergått till halkbekämpning med fraktionsmaterial, vilket krä-

ver fler åtgärdstillfällen, ökad sandupptagning och fler brunns-

rensningar.

Det finns också exempel på kommuner som har prövat saltfri

halkbekämpning i delar av kommunen men som har återgått till salt-

ning i begränsad mängd på grund av att man funnit det nödvändigt att

i vissa situationer använda salt på t ex större trafikleder och på gator

med busstrafik. Det är framför allt kommuner som halkbekämpar i

förebyggande syfte som är beroende av salt.

I det av Transportforskningsberedningen finansierade projektet "Vinter-

väghållning i tätort - trafiksäkerhet och framkomlighet" (18) har bl a

effekterna studerats av att byta salt som halkbekämpningsmaterial mot

en blandning av sand och fraktionsmaterial på en infartsled i Borås

(Fristadsvägen). Olycksanalyser under tre vintrar har inte kunnat påvi-

sa nägra påtagliga förändringar i antal olyckor, andel olyckor som

inträffat vid is/snö-väglag eller i olyckornas fördelning längs vägen.

Hastighetsstudier på Fristadsvägen och jämförelser med en saltad väg

i Borås visar att även framkomlighetsförhällandena är lika bra när

vägen halkbekämpas med fraktionsmaterial som med salt.

I de attitydundersökningar som gjorts i Transportforskningsbered-

ningens projekt har man fått bedöma olika halkbekämpningsmetoder

genom att prioritera vilka metoder som bör ökas och vilka som bör

minskas. Svaren är mycket lika i de olika kommunerna. Många vill öka

plogning och sandning medan få vill öka saltningen. Konsekvent anger

många att man bör dra ned på saltet och mycket få anser att man ska

minska på plogning och sandning.

3.2.12 Diskussion och slutsatser

De osaltade försöken i Gotland och Kopparberg har visat att andelen

is/snöväglag blir ungefär 2-3 gånger vanligare då A-saltvägar inte

längre saltas. På tidigare B-saltvägar förändras inte andelen is/snö då

man slutar salta. På gatorna i Visby är skillnaden något mindre än på

f d A-saltvägar på övriga Gotland.l Västerbotten är skillnaden mellan

osaltad och saltad vinterväghållning mindre.
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Hastigheten anpassas dåligt till is/snöförhållanden. Hastighetsnivån är

högst i Västerbotten och lägst på Gotland, vilket kan bero på hur långa

sträckor man har att köra.

Om stoppsträckor beräknas utifrån uppmätt friktion och hastighet är

ofta medelstoppsträckorna dubbelt så långa vid is/snö som vid bar-

mark om personbilen har dubbdäck annars blir stoppsträckorna

betydligt mycket längre.

För Gotland och dess kontrollområde har vintrarnas dagar delats in

efter det sämsta väder/väglag som rätt under dagen. Då framkommer

att de dagar då det är störst skillnad i antal olyckor mellan prov- och

kontrollomrädet är dagar på hösten med rimfrost och dagar under hela

vintern med tunn is. Detta är väglag som trafikanten har svårt att

upptäcka och som lätt tas bort med salt. Det förefaller därför logiskt att

olycksrisken är högre på Gotland. l kontrollomrädet är olycksrisken

oftast högre vid snöfall än i provområdet. Kanske ser det våtare ut i

kontrollomrädet där det är saltat och att trafikanten därför inte tror att

det är halt.

De flesta olycksresultat är ej statistiskt säkerställda. Om ändå punkt-

skattningen (erhållna resultatet) används framgår att det har varit en

negativ olycksutveckling när man slutat salta vägar med en årsdygns-

trafik (ÄDT) på över 1 800 och en positiv olycksutveckling på vägar
med ÄDT <1 800 då stora kontrollmaterialet utnyttjas (ej signifikant).

Om lilla kontrollmaterialet används erhålles en signifikant ökning av

olyckorna på vägar med mer än 1 800 fordon per årsmedeldygn och

regressionskurvan utifrån punktskattningarna visar på en ökning av

olyckorna i hela det undersökta ÄDT-området. Om det här vore den

sanna olyckseffekten skulle vägar med ÄDT större än 1 800 saltas.

För mindre vägar ger resultaten inte lika klart besked om vilken halk-

bekämpningsmetod som är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt.

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 på detrafikstarka vägarna, där i

och för sig vinterväghållningen redan är bäst, kanske ytterligare resur-

ser bör sättas in för att minska andelen is/snöväglag.
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Dessa slutsatser stämmer med resultat från tidigare studier som visat

att vid liten andel is/snö ökar antalet olyckor upp till en viss andel

is/snö för att sedan vara oförändrat eller t o m minska (24, 25).

l Visby tätort har de polisrapporterade olyckorna minskat med ca en

tredjedel och denna skillnad är signifikant skild från noll dvs det är

troligen något mer än slumpen som bidragit till olycksminskningen.

Antalet skadade som inkommit till sjukhus har under försöket ökat.

Ökningen har enbart skett för fotgängare medan övriga trafikantkate-

gorier har skadats mindre under försöket. Även dessa studier visar

således att det främst är för fotgängarna som vinterväghällningen bör

förbättras (26).

l Västerbotten och i Kopparbergs län har man provat på den nya

MINSALT-strategin (se kap 5). Efter de två första vintrarna hade olyc-

korna minskat i Kopparbergs län och ökat i Västerbotten (ej statistiskt

säkerställd).

Det bör äterigen påpekas att olycksmaterialet är relativt litet och att

resultaten därmed blir osäkra. Ovan har dock diskuterats utifrån de

resultat (punktskattningar) som erhällits. Det är trots allt den bästa

skattningen som hittills finns.

Här talas mest om halkbekämpning, men det är viktigt att påpeka att

tidigare studier (27 bl a) visat att den högsta olyckskvoten erhälls vid

lös snö/snömodd vilket tyder på att det är väsentligt med effektiv

snöröjning/moddplogning. l Gotlands kontrollomräde inträffade också

flest olyckor under dagar med snöfall säsom tidigare nämnts.

De flesta trafikanterna tycker att det är dåligt att salt används i vinter-

väghållningen. Pä Gotland har de som tycker så blivit fler för varje

vinter som de provat pä osaltad vinterväghällning. I Västerbotten däre-

mot minskade antalet som tycker illa om saltning efter att man provat

på osaltad vinterväghällning

Det är lika många som tycker illa om salt som det är som inte vill att

salt används överhuvudtaget i vinterväghällningen. Det näst vanligaste

alternativet för personbilister är att man vill att svårare partier saltas.
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Bland förare av tunga fordon är det under försökets gång ungefär lika

många som vill ha saltat på svårare partier som på större vägar och

det är något färre som vill avstå från saltning.

Effekten på miljön har undersökts på Gotland. Där är påverkan av

saltning liten jämfört med på fastlandet p 9 a att man saltade mindre

där. Det har ändå varit möjligt att dokumentera en viss påverkan. Det

har också i ett par områden varit möjligt att dokumentera återhämt-

ningen efter saltstoppet. Att effekten av saltstoppet framträder så pass

tydligt här redan efter tre saltfria säsonger förklaras av att jordarterna

är förhållandevis grova och väldränerade. Detta gör att salt som tillförs

jorden relativt lätt späds ut och transporteras bort.

Bilarna rostar betydligt mycket mer om de färdas på saltade vägar

istället för osaltade. De studier som gjorts på Gotland och i dess

kontrollområde visar att provkroppar (obehandlat stål) rostat 10-15

gånger mer i kontrollområdet än på det osaltade vägnätet.

Provkropparna har suttit fast på turlordon som kört i de båda område-

na. Polisbilarna har fått ungefär dubbelt så många skador vintertid i

kontrollområdet som i provomrädet. Eftersom polisen sköter sina bilar

väldigt väl är det troligt att den genomsnittlige svenskens bil skulle

uppvisa ännu större skillnader mellan saltad och osaltad miljö.

Väghållarnas erfarenheter av försöket varierar en del. På Gotland

tycker både den statliga och den kommunala väghållaren att det är

otänkbart att gå tillbaka till saltning. Miljön är nu renare och trevligare

och trafikanterna är positiva till den osaltade vinterväghållningen. I

Kopparbergs och Västerbottens län ansåg arbetsledningen att försöket

utsatt dem för större påfrestningar. l Västerbotten kan man tänka sig

ett mellanläge d v 3 att salta vid frosthalka på hösten och vid underkylt

regn och i övrigt avstå från att salta.

I det 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.
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Det har varit svårt att följa upp hur väghållarens kostnader påverkats

av försöket. lndirekta metoder har därför ibland också använts vilket

leder till att resultaten är osäkra. På de statliga vägarna har erhållits

allt från en minskning av kostnaderna med något 10-tal % upp till en

fördubbling av vinterväghållningskostnaderna. l tätorter har man fått

allt från oförändrade kostnader till en dubblering.

3.3 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. I flera

olika projekt har provats nya metoder och halkbekämpningsmedel

med syfte att finna effektivare halkbekämpning eller material som inte

har saltets negativa effekter.

I fråga 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 NaCl 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 korrosiva inverkan.

Försök med s k inhibitorer, ämnen som tillsatt till saltet kan minska

dess korrosiva inverkan, har påbörjats.

Ett antal olika kemiska alternativ till NaCl 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-
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tuellt kvarvarande is- och snöskikt kan den saltningsgiva som krävs för

att åstadkomma en acceptabel standard minimeras.

Resultaten från de ovan nämnda försöken redovisas i de följande

avsnitten.

3.3.1 Kemisk halkbekämpning

Spridning av torrt salt, NaCl, var fram till mitten av 1980-talet den enda

använda metoden för kemisk halkbekämpning. Att sprida saltet torrt

har under de flesta .förhållanden begränsad effekt och speciellt gäller

det vid förebyggande saltning på torra vägbanor. Undersökningar i

USA och Schweiz, refererade i (28) visade att av torrt salt som sprids

på en torr vägbana hamnar en stor del redan vid spridningen utanför

vägen och ännu mer hamnar där efter trafikens inverkan. Vid prov

fann man t ex att av utspridd mängd torrt salt på en torr vägbana

återstod 30 % efter 5 fordon (hastighet 65 km/h) och endast 15 %

efter 100 fordon.

För att salt skall börja verka på redan uppkommen halka, snö och is,

krävs att termisk energi finns tillgänglig och att saltet har gått i lösning.

Vid spridning av torrt salt dröjer det alltså en viss tid innan saltet börjar

verka på vägbanan eftersom saltlösning först måste bildas. Ju kallare

vägytan är desto längre tid tar det för saltet att gå i lösning. Problemet

med torrt salt är att behålla det på vägbanan och få det att gå i lösning

innan farfvinden från trafiken för det utanför vägen. Genom att redan

före spridningen tillföra den fukt som krävs kan man minska tiden för

saltet att gå i lösning och samtidigt få en bättre vidhäftning till vägytan.

Spridning av befuktat salt eller ren saltlösning är metoder som provats

under många år och de är idag relativt väl utvecklade tekniker.

Befuktning av saltet kan i huvudsak ske på två sätt. Antingen kan

befuktningen ske i samband med Iastningen eller vid spridningen.

Att befukta saltet vid Iastningen har provats genom att helt enkelt

spruta vatten över saltet. Metoden innebär att man lastar spridaren

med maximalt 3 m3 torrt salt och sedan spolas saltlasset med ca
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80-100 liter vatten per m3 salt före spridning. Enkel befuktning med

vatten är en billig metod som kräver mycket lite investeringar och där

konventionella saltspridare kan användas.

Befuktning vid spridning innebär att särskilda saltspridare med befukt-

ningsanläggning används. Lösningen förvaras i en tank som är place-

rad i anslutning till saltbehållaren på bilen. Det torra saltet sprayas

med lösning eller vatten direkt på spridartallriken eller i

utmatningsröret.

Att inte bara befukta det torra saltet utan att sprida det som ren

saltlösning har provats av Vägverket sedan vinter 1987/88. De sprida-

re som används för att sprida saltlösning består av tank och spridar-

enhet med utmatning av lösning via tallrikar eller munstycken.

För befuktning kan vatten, NaCl-, CaCIg-lösning eller annan lämplig

lösning användas. I Sverige har vatten och NaCl-lösning kommit till

användning för befuktning. Vatten används för den enklare metoden

med befuktning vid lastningen medan mättad NaCl-lösning används

för befuktning med s k fuktsaltspridare och vid ren lösningsspridning.

Utomlands och under en vinters prov 1980/81 med befuktat salt här i

Sverige har CaClg-lösning använts för befuktning. I Sverige har CaClz-

lösning inte kommit till vidare användning på grund av dess aggressi-

vitet mot cementbetong, större kostnad och det faktum att någon skill-

nad i effekt, jämfört med NaCl-lösning, inte subjektivt kunde upplevas

vid de jämförande provningarna i början på 1980-talet.

För befuktning av saltet vid spridning och för saltlösningsspridning

används mättad (N23 vikt°/o koncentration) NaCl-lösning. För bered-

ning av den mättade saltlösningen finns idag två typer av saltlös-

ningsanläggningar.

Den ena anläggningen bygger på principen att salt och vatten fylls i en

tank där lösningen sedan rundpumpas tills man uppnår mättad saltlös-

ning. Tillverkningsvolymen är 8 m3 lösning per tillfälle. Tillverkning och

lagring sker i samma behållare.

Den andra typen av anläggning bygger på principen att vatten trycks

genom en saltbädd i ett tillverkningsutrymme. Därefter förs den mätta-
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de lösningen via ett bräddavlopp till ett 10 m3 stort Iagringsutrymme.

Tillverkning av saltlösning sker kontinuerligt, och doseringen av mäng-

den saIt/vatten sker automatiskt.

Försöken med befuktat salt i Sverige påbörjades vintern 1980/81 då

Vägverket provade några s k fuktsaltspridare. Under de efterföljande

vintrarna fortsatte provningarna (28) med i allmänhet goda resultat.

Den enkla befuktningsmetoden med vatten provades i ett arbetsområ-

de vintern 1987/88 (29) och under de efterföljande vintrarna har meto-

den kommit till användning i ett större antal arbetsområden. Ännu är
det dock få och främst de större kommunerna som använder befuktat

salt. Exempel på kommuner som använder befuktat salt är Stockholm

Jönköping, Helsingborg, Lindesberg, Halmstad, Göteborg,

Kungsbacka och Karlskoga. Att inte metoden är mer spridd bland

kommunerna beror sannolikt på dålig kunskap om befuktat salt.

Genom förbättrad information kan säkert flera kommuner bli intresse-

rade av metoden. Enligt en enkät som Kommunförbundet gjort övervä-

ger också flera kommuner att börja med befuktat salt.

Vintern 1987/88 påbörjades även försöken med spridning av mättad

NaCl-lösning och även i detta fall har metoden därefter provats av

Vägverket i större skala. Vintern 1988/89 började man sprida ren

saltlösning på gatorna i vissa kommuner. Saltlösning används numera

av t ex Stockholm, Göteborg, Norrköping, Åtvidaberg, Linköping,
Örebro och Södertälje, men metoden är fortfarande förhållandevis

ovanlig i kommunerna. Fler kommuner överväger dock att börja sprida

saltlösning istället för torrsalt.

De tre metoderna är nu relativt väl utvecklade och introducerade i

vinterväghållningen, men frågeställningar om användbarhet i vissa

väglag återstår dock alltjämt att mera ingående undersöka. I de

följande avsnitten beskrivs metoderna att befukta salt och spridning av

saltlösning något mera ingående.

3.3.1.1 Befuktat salt och saltlösning

Fuktsaltspridare

Särskilda Spridare för befuktat salt har utvecklats och kommit till an-

vändning under 1980-talet. Fuktsaltspridare, tig 3:34, har vid sidan om
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saltbehällaren för det torra saltet, en lösningstank (ca 2 m3), pump,

spridarmunstyoke och elektrisk utrustning som bl a reglerar tillsätt-

ningen av lösningen. Den mättade NaCl-lösningen förvaras i tanken

placerad i anslutning till saltbehällaren och vid spridningen sprayas

saltlösningen över det torra saltet antingen direkt på spridartallriken

eller i samband med utmatningen.

            

Figur 3:34 Fuktsaltspridare.

Vanligen tillsättes 30 vikt-°/o. NaCl-lösning till det torra saltet. Samtidigt

reduceras den torra givan likaså med 30 %, vilket innebär att en

automatisk reduktion av utspridd mängd salt sker eftersom tillsatt salt-

lösning innehäller en stor del vatten. Den verkliga reduktionen i saltgi-

va blir drygt 20 % i enlighet med figur 3:35. Utöver den automatiska

reduktionen kan metodens bättre effekt jämfört med konventionell

spridning innebära att utspridd saltmängd ytterligare kan reduceras.
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Figur 3:35 Mängd salt respektive vatten vid spridning med fuktsalt-

spridare, enkel befuktning med vatten och lösningssprid-

ning under antagandet att spridningsgivan är lika i de

olika fallen.

Metoden att sprida befuktat salt på det sätt som beskrives är idag en

relativt väl utvecklad teknik som i Europa fått stor användning. I

Sverige provades metoden i några arbetsområden åren 1980/81-

1983/84 och den har därefter kommit till användning i ett större antal

arbetsområden och kommuner. De erfarenheter jämfört med torrt salt

som erhållits vid försöken med fuktsaltspridare och därefter vid an-

vändningen i vinterväghällningen är bl a:

- Saltet sprids mera homogent med mindre spill utanför vägen,

eftersom fukten medför att den finare saltfraktionen binds till de

större kornen.

- Saltet fastnar bättre på vägytan, speciellt vid förebyggande salt-

ning blir mer salt kvar på vägen efter spridning och trafikens

inverkan.

- 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.
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Sammanfattningsvis medför fuktsaltets fördelar att mindre mängd kan

spridas för att upprätthålla en viss standard och att det möjliggör

förebyggande åtgärder. Mindre förbrukning är självfallet positivt med

tanke på saltets negativa konsekvenser avseende fordons- och arme-

ringskorrosion, betong- och miljöpåverkan etc.

Den kanske enda negativa erfarenheten av fuktsaltspridare är att det

innebär investeringskostnader i ny utrustning samt de eventuella han-

teringsproblem som kan följa med än mer komplicerad utrustning.

Detta har medfört att billigare och enklare metoder för befuktning har

eftersträvats. I det följande avsnittet beskrivs en sådan metod.

Enkel befuktning med vatten

Befuktning av torrt salt kan även ske på enklare vis genom att vid

Iastningen spraya lösning över saltet. Fördelen med detta befuktnings-

sätt är att konventionella spridare kan användas och investeringar i ny

utrustning blir små. I USA och mellaneuropa har denna typ av befukt-

ning provats under många år (30) men metoden har endast fått vidare

användning på den europeiska kontinenten där den går under benäm-

ningen "fuktsalt 5" (Feuohtsalz 5). Beteckningen står för att fukthalten

i det befuktade saltet är ca 5 viktprooent, dvs ca 50 I vatten, dock lite

beroende på ursprunglig fukthalt, tillsättes per ton torrt salt. Vanligtvis

användes NaCl- eller CaCIg-lösning för befuktningen men även tillsätt-

ning av enbart vatten förekommer. Beroende på lastningssätt tillsättes

lösningen antingen genom att ovanifrän spraya över det färdiglastade

saltet eller vid själva Iastningen om detta sker med bandtransportör.

I Sverige provades den enklare befuktningstekniken vid arbetsområdet

i Åtvidaberg, Östergötland under vintern 1987-88. Befuktningen utför-

des genom att med en vattenslang spola vatten i den lastade salt-

behållaren, fig 3:36. För att kunna mäta vattenmängden monterades

en enkel vattenmätare på spolstången. Stången tillverkades för att

man vid befuktningen inte skulle behöva klättra upp på spridaren. Vid

proven den första vintern tillsattes ca 50 I vatten per kubikmeter salt.

En viss osäkerhet fanns i proportioneringen eftersom saltet lastades

med lastmaskin ooh volymen därmed uppskattades efter antalet

skopor. Erfarenheterna under vintern visade dock att metoden synes
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tåla denna osäkerhet i förhållandet mellan salt och vatten. Mängden

salt som lastades och befuktades var maximalt ca 2 m3 vilket

emellertid räckte till ca 60-70 km förebyggande saltning med normal

giva 5-10 g/m2.

 

'Figur 3:36 Princip för enkel befuktning med vatten.

Metoden att befukta saltet med vatten på det ovan beskrivna sättet

fungerade bra under de förutsättningar, mycket milda vintern 87/88,

som gällde i det aktuella området. Erfarenheterna från arbetsområdet

var bl a:

- Vid förebyggande saltning kunde små saltgivor användas, nor-

malt 5 g/m2.

- Spridningshastigheten kunde ökas till ca 50-55 km/h.

- Det befuktade saltet gav inte mer driftstörningar än vid använd-

ning av torrt salt.

- Praktisk erfarenhet och ett arrangerat prov tyder på att det

befukfade saltet fastnar bättre på vägen än då det är torrt.

Vintern 1988/89 provades den enkla befuktningsmetoden i större skala

i ca 70 arbetsområden (31). Erfarenheterna av metoden har samlats
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genom ett par enkäter och kan sammanfattas enligt följande:

- Vattenmängden bör ökas till 80-100 liter/ton, vilket bl a arran-

gerade 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 erfar-

enheter 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 ca 60-90 km förebyggande saltning. Metodens begränsningar

gör den mest lämpad för användning i arbetsområden med lägre trafik

på sina saltvägar. I områden med högtrafikerade vägar är fuktsaltspri-

dare eller saltlösningsspridare däremot Iämpligare för den kemiska

halkbekämpningen. Även här visar praktiska prov att utspridd salt-

mängd kan minska med ca 30 %.

Spridning av mättad natriumkloridlösning

Halkbekämpning med saltlösning innebär att man sprider en mättad

natriumkloridlösning som innehåller ca 20-25 viktprocent NaCl. Vid

spridning av lösning motsvarar den utspridda mängden därför endast

ca 1/4-del torrt salt.
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Redan under slutet av 1960-talet och under 1970-talet provades

saltlösningsspridning i bl a Italien, Frankrike och USA (32). Prov utför-

des med CâClg' och NaCl-lösning. Erfarenheterna från italienska och

franska undersökningar var att saltlösningsspridning var brasom före-

byggande åtgärd och före eller efter snöfall. Vid andra väglag t ex

tjockare is och packad snö var metoden däremot mera tveksam då

den ställer stora krav på rätt dosering. Risken var att utspädningen av

saltlösningen blev för stor med äterlrysning som följd. I de amerikans-

ka försöken provades en något modifierad typ av saltlösningssprid-

ning, nämligen att sprida under högt tryck för att därmed även få en

eroderande verkan på ett ev is/snö-lager. Denna typ av lösnings-

spridning har dock inte fått någon vidare användning.

De svenska försöken med lösningsspridning påbörjades vintern 1987/

88 då prov i mindre skala utfördes i två arbetsområden, Landvetter

och Kungsbacka. Den mindre förstudien bestod i att okulärt bedöma

spridning, spridningsbild, väglagseffekt och ev återfrysning.

Spridning av mättad saltlösning provades i större skala under de föl-

jande vintrarna 1988/89 i 7 arbetsområden (33) och 1989/90 i ytterli-

gare ca 20-tal arbetsområden (34). Två typer av saltlösningsspridare

provades, båda hastighetsoberoende, dvs spridningsmängden är

oberoende av hastigheten på fordonet. Normal storlek på transport-

tank är 8 m3.

Spridare med munstycken /dysor) /Fig. 3:37:1/.

Spridaren finns i två olika utföranden. En flakburen spridare och en

enklare, bogserad påhängsspridare. Dessutom finns en enklare modell

av flakburen spridare. Den mer avancerade flakburna spridaren drivs

med löphjul och saltlösningen sprids ut på vägen via munstycken

placerade på en spridarramp. Spridning kan ske med tre bredder 3,5,

7,0 och 10,5 m och sju givor motsvarande 3-18 g/m2 torrt salt.

Påhängsspridaren har möjlighet till spridning med två bredder (3,5 och

7,0 m) och fyra givor motsvarande 3-15 g/m2 torrt salt.

Spridare med tallrikar /Fig. 3:37:2/.

Spridningen sker via två stycken roterande tallrikar. Spridningsbredd

och giva är steglöst ställbar mellan 2-8 m resp 3-9 g/m2 torrt salt.
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Figur 3:37 Spridare för saltlösning. :1 Munstycken, :2 Tallrik.

 

De sju arbetsområden som under vintern 1988/89 ingått i under-

sökningen har under vintern följt upp saltlösningsspridningens effekt

okulärt. Resultatet bygger således till stor del på väghållarens

erfarenheter i arbetsområdena. Vintern var ur provningssynpunkt dålig,

mild och snöfattig.

Totalt följdes 137 halkbekämpningstillfällen upp, varav 80 i förebyg-

gande syfte. Uppfattningen om metodens resultat vid förebyggande

åtgärder var positiv. Vid ett stort antal tillfällen bekämpades rimfrost-

halka, också med gott resultat. Vid övriga tillfällen spreds lösning i

samband med snöfall och underkylt regn. Resultatet härvid, vilket dock

är något mera osäkert på grund av mycket få tillfällen, var emellertid

inte lika positivt som vid övriga tillfällen.
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Normal giva vid förebyggande åtgärder och vid rimfrosthalka har varit

20 g/m2 lösning, dvs motsvarande ca 5 g/m2 torrt salt. Metoden prova-

des på vägnät från 6 m bredd och 1000 ÅDT till motorväg med 12000
ÅDT. Spridningshastigheten var mellan 50 och 60 km/h.

Till säsongen 1989/90 anskaffades ett större antal spridare av

Vägverket och det totala antalet spridare i produktion var ca 80 st. På

samma sätt som under föregående vinter har erfarenheterna av salt-

lösningsspridning 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.

l kommunerna kan slamsugningsfordon utnyttjas för saltlösning och

befuktat salt. Slamsugningsutrustningen avmonteras och ersätts med

utrustning för befuktning eller saltlösning.

Spridning av Saltlösning blir mer och mer intressant för kommunerna

nu när halkbekämpning med saltning sker i förebyggande syfte i allt

större omfattning, åtminstone i de större kommunerna. Mer än 40

kommuner använder förebyggande saltning som halkbekämpnings-

strategi. I de mindre kommunerna halkbekämpar man dock fortfarande

i regel först när det har blivit halt.

Erfarenheterna av metoden vid förebyggande halkbekämpning och i

samband med rimfrosthalka har varit övervägande positiva. Normal

giva har i båda fallen varit 20 g/m2 saltlösning motsvarande ca 5 g/m2

torrt salt. Liksom under föregående vinter har antalet tillfällen med

snöfall varit relativt få, men sammanfattningsvis har resultatet här inte

varit lika positivt utan metoden har visat sig vara tveksam. Detsamma

gäller på redan bildad isvägbana och vid mycket fuktiga vägbanor på

lågtrafikerade vägar. I de senare fallen kan utspädningen bli för stor

med återfrysning som följd.

Sammanfattningsvis visar de tre vintrarnas erfarenheter av saltlös-

ningsspridning att:
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Metoden upplevs mycket positivt vid förebyggande åtgärder och

vid rimfrosthalka.

I samband med snöfall är metoden tveksam. Pä vätare 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 pä vägar från 1500 ÄDT till motorväg med
12000 ÄDT.

Spridning har kunnat ske upp till 60 km/h.

Saltlösning har även provats i bl a Norge under de senaste åren (35).

Erfarenheterna frän prov vintern 1989/90 överensstämmer i stort med

de svenska. Lösningsspridning följdes på fyra provsträckor och bl a

följande resultat redovisas:

l ca 50 % av fallen var resultatet bra, i 10 % tveksamt och i

14 % var det däligt. I övriga fall var resultatet inte känt.

Förebyggande och i samband med rimfrost och tunn is ger

saltlösning ett bra resultat.

I samband med snö och tjockare is är resultatet varierande men

oftast av tvivelaktig karaktär.

Provade lösningsmängder är ca 10-20 g/m2 i förebyggande

syfte vid förväntad rimfrost och tunn is, 40 g/m2 vid förväntat

snöfall och 40-60 g/m2 i samband med snöfall.

3.3.1.2 Effektivare användning av NaCl

Väder/väglag, trafik.

Lämplig spridningsgiva av NaCl vid kemisk halkbekämpning på det

högtrafikerade vägnätet under olika väderleks- och väglagsför-

hällanden påverkas av ett flertal faktorer som:
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a) typ av halka

b) när spridning sker (förebyggande/åtgärdande)

c) temperaturförhållanden

d) luftfuktighet

e) nederbörd

f) vägytans tillstånd

9) trafikintensitet och

h) vägkonstruktion

Även slitlagertypen påverkar saltgiva och väglagsförhållanden, se

nedan. Generellt kan sägas att det krävs mindre mängd salt för att

förhindra isbildning än för att i efterhand smälta motsvarande redan

uppkommen is. De saltgivor och typ av åtgärder som rekommendera-

des vid MlNSALT-försökens start byggde på erfarenheter från 1960-

talet och början av 1970-talet. lnom MINSALTs ram har metoder och

strategier för den kemiska halkbekämpningen förändrats. Befuktning

av saltet, spridning av saltlösning och saltning i förebyggande syfte är

några exempel som förändrat förutsättningarna vid val av

saltningsgiva.

För att förbättra kunskaperna om val av saltgiva under olika väderleks-

och väglagsbetingelser har några smärre försök med reducerade

spridningsgivor genomförts. En stor del av saltningen sker i samband

med snöfall och en speciell undersökning med syfte att finna optimal

strategi och val av saltgiva vid dessa förhållanden planerades att ge-

nomföras. På grund av de senaste årens extremt snöfattiga vintrar i

Östergötland, där försöken planerades ske, har dessa ännu inte kun-

nat genomföras.

Vintern 1985/86 genomfördes på några utvalda provsträckor i

Östergötland ett försök med minskad saltgiva. På provsträckor om

5 km reducerades vid saltspridning givan till hälften jämfört med an-

gränsande vägavsnitt. Försöket betraktades som förundersökning och

hade mest karaktären av en metodstudie. Allmänt sett var vintern

1985/86 svår ur halkbekämpningssynpunkt och ett stort arbetstryck på

väghållaren gav därför en lägre motivation att "laborera" med minskad

saltspridning.. Försöket visade trots allt att det i vissa fall kunde finnas
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möjligheter att minska utspridd mängd salt. Försöket visade också att

det i en del fall krävdes en återupprepad åtgärd på grund av att den

reducerade givan inte haft tillräcklig uppmoddningseffekt. Resultatet

blev att modd och snö blev fastkört i större utsträckning än på angrän-

sande avsnitt med "full" giva.

Påföljande vinter 1986/87 genomfördes ett motsvarande försök med 1/2

saltgiva, men. nu endast i ett arbetsområde (36). Till skillnad från

föregående vinter följdes halkbekämpningseffekten av saltningen

denna vinter mera intensivt genom friktionsmätningar på försökssträc-

kan och den angränsande referenssträckan där "full" saltning skett.

Arbetsområdet reducerade vid 52 saltningstillfällen spridningsgivan till

hälften på provsträckan jämfört med den beslutade givan för aktuell

åtgärd. Detta utgjorde merparten av de saltningar som utfördes med

giva större än 5 g/m2. Vid spridning av endast 5 g/m2 på referenssträc-

kan gjordes ingen reducering på försökssträckan. Den låga givan var

mestadels förekommande vid förebyggande åtgärder under höst och

förvinter.

l försökets förutsättningar fanns möjligheter att utföra omsaltning av

provsträckan i den händelse att effekten blev betydligt sämre än på

angränsande vägavsnitt. Denna möjlighet utnyttjades dock inte i något

fall. Det betyder dock inte att "halv" saltgiva alltid hade avsedd och

samma effekt som "hel" giva vilket visades av friktionsmätningarna.

Undersökningens omfattning var relativt begränsad men med en viss

försiktighet kunde följande konstateras.

- I många fall hade 1/2 saltgiva samma effekt, sett ur friktionssyn-

punkt, som den hela givan. Speciellt märkbart var detta i sam-

band med snöfall och då timmarna närmast efter åtgärd. Vad

som däremot inte kunde dokumenteras är om Iångtidseffekten

av de båda givorna likaså var densamma. Resultatet gav

indikation på att relativt små spridningsmängder (ca 10 g/m2) är

tillräckliga under snöfall för att få uppmoddningseffekt.

- Vid redan bildad halka i form av t ex tjockare lager av packad

snö eller is krävdes större saltgivor för att ge uppmoddningsef-

fekt, oftast större än ca 10-15 g/m2.
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- Strategin i samband med snöfall var i allmänhet att ploga och

salta flera gånger under snöfallets gång för att förhindra fastkör-

ning av snön. En alternativ strategi som förmodligen minskar

saltanvändningen och ger samma eller t o m kanske bättre

vintervägstandard skulle kunna vara att i snöfallets början ge en

giva i "botten" för att hindra åtpackning men att därefter vara

återhållsam med salt och endast ploga under snöfallet.

Plogning och saltning då snöfallet upphört skulle därefter

"rensa" vägbanan och ge barmarksfriktion.

- I samband med rimfrosthalka vid temperaturer straxt under 0°C

var en mycket liten giva (ca 5 g/m2) tillräcklig för att ge effekt.

- Utförda prov visade tydligt att trafiken, saltspridningsriktning och

spridningsbild har betydelse för saltets effekt och väglaget. I

flera fall hade motstående riktning till spridningsriktning en be-

tydligt långsammare friktionsförbättring. Likaså hade riktningen

med störst trafik på morgonen en snabbare friktionsförbättring

på grund av trafikens inverkan. Resultatet pekar på betydelsen

av rätt spridningsriktning och spridningsbild i förhållande till tra-

fikens riktning.

Försöket visade att det i vissa tall finns möjligheter att minska saltgi-

vorna utan att försämra halkbekämpningseffekten. Friktionsmät-

ningarna visade också att det trots halkbekämpningsåtgärder tidvis

förekommer stora triktionsvariationer mellan körriktningar, olika väg-

avsnitt 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.

Väguppbyggnad

Halka vintertid uppkommer genom samspel mellan vägkonstruktion

och klimat. Klimatparametrar som Iutttemperatur, 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. Vissa väg-

sträckningar kan därför få halt väglag tidigare på hösten och vara

mera halkfrekventa än andra på grund av olikheter i uppbyggnaden.
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Speciellt halkkänsliga ärt ex brobanor som på grund av sitt begränsa-

de värmemagasin avkyls snabbare än intilliggande sträckor under vin-

tertid. En större frekvens av halksituationer innebär att halk-

beredskapen måste vara högre och att halkbekämpningsinsatserna

blir större. Ur saltningssynpunkt bör därför eftersträvas att minska

inslaget av överbyggnadskonstruktioner och material som ger en för-

höjd halkrisk.

Vilken betydelse väguppbyggnaden har för halkuppkomst har in-

gående studerats vid VTI under några vintrar i slutet på 1970-talet

(37). Undersökningarna visade att när det gällde oisolerade överbygg-

nader var de lägsta yttemperaturerna nattetid mest förekommande,

vilket också indikerar den största halkbenägenheten, pä vägar byggda

med bergkross och grova material med lågt vatteninnehäll. Vägar med

grusbärlager, d v 3 finare graderade bärlager som innehåller mera

vatten hade en lägre halkbenägenhet.

En speciell typ av överbyggnad har vägar som isolerats med exempel-

vis cellplast för att motverka tjälens skadliga verkningar. En isolerad

väguppbyggnad liknar ur värmesynpunkt mycket en brobana. En vär-

meisolerad väg avkyls i allmänhet snabbare än de flesta oisolerade

vägar, speciellt under höst och förvinter, genom att det värmeisoleran-

de skiktet bromsar värmeströmningen frän materiallager under isole-

ringen. Följden blir lägre yttemperatur och större halkbenägenhet.

Resultatet av halkfältsundersökningarna var att halkbenägenheten hos

olika väguppbyggnader uppskattades enligt en 5-gradig skala där 1

angav minst och 5 störst halkbenägenhet. I figur 3:38 visas nägra

typexempel pä uppbyggnader och deras skattade halkbenägenhet.
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Figur 3:38 Relativa halkbenägenheten (1=minst, 5=mest) hos

några olika väguppbyggnader. (37)

Olika former av masugnsslagg (hyttsten, hyttsand, slaggpellets,

Merolit, Meromix etc) har fått en viss användning som

vägbyggnadsmaterial. Slagg kan användas både i bär- och

förstärkningslager och som tjälisolerande lager på grund av sin be-

gränsade värmeledningstörmäga. Under MINSALT-projektets gång ut-

fördes en undersökning med syfte att kartlägga risken för halka pä

vägar byggda med slagg (38). Studien omfattade en mera teoretisk

del med beräkningar av .yttemperaturlörlopp under simulerade törhäl-

landen och en tältdel där yttemperatur- och klimatkartering utfördes på

två vägobjekt byggda med slagg. Det ena objektet var byggt med
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slaggbärlager av typ Merolit och det andra med hyttsten i bär- och

förstärkningslager.

Resultatet av teoretiska beräkningar och uppmätta yttemperaturer var

att:

- Material med låg ' värmeledningsförmåga i jämförelse med

konventionella vägbyggnadsmaterial som sand och grus ökar

risken 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.

- Risken för låga temperaturer och eventuell halka i form av t ex

rimfrost kan minskas om lagret placeras djupare ned i över-

byggnaden och lager med större värmekapacitet, t ex grus,

placeras ovanför som värmebuffert. Placeras isoleringen på ca

35-40 cm djup är halkbenägenheten jämförbar med de flesta

oisolerade väguppbyggnader.

Beläggningar

Olika slitlagers friktionskarakteristik under barmarksförhållanden är

relativt väl känd. Friktionens beroende av hastigheten på en våt väg-

bana kan t ex åskådliggöras schematiskt i enlighet med figur 3:39 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.

Ytbehandlingar och dränerande beläggningar är med andra ord positi-

va ur våtfriktionsynpunkt.
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Friktionens variation på olika slitlager under vinterlörhållanden 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.

=
0
2=
.2
':
LI_

Hastighet

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

l /7/////////7 glatt slät

2 W rå slät

3 W glatt skrovlig

4 rå skrovlig

Figur 3:39 Friktionens beroende av hastigheten på våt vägbana,för

ytor med olika mikro- och makrotextur. Enligt (39).
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Den resulterande friktionen vid olika vinterväglag påverkas av belägg-

ningslagret och dess egenskaper. Störst betydelse har kanske belägg-

ningslagrets ytstruktur. Vid vissa väglag, t ex rimfrost och tunnare snö-

och isskikt, inverkar förmodligen en grov ytstruktur, t ex på en ytbe-

handling, positivt på friktionen. Stentopparna kan vara fria från snö

och is och därmed bidra till en relativt hög friktionsnivå.

l försöken med osaltade vägar som genomfördes av VTl i

östergötland 1980-1983 uppmättes bl a friktionen vid vissa tillfällen
under en vinter på Rv 55. På vägen fanns en beläggningsskarv mellan

en ytbehandling YzB och en massabeläggning HAB. I allmänhet upp-

mättes något högre friktion på ytbehandlingen med grövre textur än på

den slätare massabeläggningen vid tunna is/snöskikt.

För att mera ingående studera olika slitlagertypers friktionsförhållan-

den vintertid och speciellt kartlägga halkkänsligheten och slitlagrets

inverkan på halkbekämpningsinsatsen bedrev VTI undersökningar på

ett antal beläggningar på E4 vid Nyköping. Intressant var att undersö-

ka om det föreligger något samband mellan vägytans textur Och dess

halkänslighet.

I undersökningen ingick både konventionella slitlager, som

massabeläggning HAB och ytbehandlingar YtB och YzB samt mindre

vanliga slitlager som dränasfalt, gummiasfalt RUBIT och saltinblandad

asfalt verglimit. Resultatet av undersökningarna har redovisats i (40).

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 vintertid vid jämförelse med slät massabeläggning avtog

dock i och med texturens utjämning.

l figur 3:40 visas en jämförelse mellan i stort sett samtidiga friktions-

mätningar på en slät massabeläggning (str 10, HAB) och en nylagd

ytbehandling (str 1, Y1B). Friktionen avser mätningar gjorda både före

och efter eventuella halkbekämpningsåtgärder. Den lägsta friktionen

har oftast uppmätts på den slätare massabeläggningen medan ytbe-
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handlingen i allmänhet haft bättre friktion. Ytbehandlingen hart ex inte

vid någon mätning haft en friktion understigande ca 0,3 medan den

släta massabeläggningen har flera mätningar med friktion lägre än 0,2.
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Figur 3:40 Jämförelse av friktionen pä slät massabeläggning

(str 10) och ytbehandling (str 1) vintern 83/84. (40).

Dränerande asfaltbetong har flera positiva egenskaper i form av för-

bättrad avvattning av ytan vilket bl a leder till bättre vätfriktion (mindre

risk för vattenplaning), mindre fordonsstänk och bättre reflektionsför-

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 är) p 9 a dubbdäokstrafikens inverkan.

Vintertid uppvisar emellertid dränasfalten något sämre egenskaper. l

litteratur och vid svenska mätningar har framkommit att dränasfaltbe-

läggningar i allmänhet är något mer halkkänsliga och kräver större
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halkbekämpningsinsats än konventionella massabeläggningar.

l figur 3:41 visas ett exempel från friktionsmätningar utförda på prov-

sträckor på lv 796 utanför Linköping. Provade slitlagertyper är asfalt-

betong MAB, dränasfalt HABD, friktionsbeläggning Delugrip samt

enkel och dubbel ytbehandling Y1B resp YZB. Friktionen är här upp-

mätt vid två tidpunkter (l=O6.20-07.00 och ll=09.00-09.20) 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 (O,3-0,4) på

dränasfalt och Delugrip. Med saltningen förbättras friktionen på

Delugripbe'läggningen medan ingen effekt uppnås på dränasfalten.

Figuren illustrerar en del av vinterproblemen med dränerande, öppna

beläggningstyper, nämligen att dessa har något större

rimfrostbenägenhet och kräver en större halkbekämpningsinsats.

Halkbenägenheten hos dränasfalt har också undersökts av VV på en

sträcka av E6 i Hallands län (41). Den aktuella dränasfaltsträckan

lades 1983 och redan första vintern fick man problem med halkbe-

kämpningen, främst i samband med snöfall. Enligt väghållningsperso-

nal fanns mellan dränasfalten (HABD) och den täta asfaltbetongen

(HAB) en klar standardgräns som ibland kunde bestå upp till ett dygn.

För att uppnå lika standard fick man ofta salta både en och två gånger

extra på dränasfaltbeläggningen. Halkbekämpningen utfördes med då-

varande konventionell teknik, d v 5 torrsaltning.

Vintersäsongerna 1984-86 provade man att halkbekämpa med befuk-

tat salt och samtidigt utfördes undersökning av väglagsstandard

genom främst friktionsmätningar. Mätresultaten bekräftade att skillna-

der ur vinterväghållningssynpunkt föreligger mellan dränerande och

täta beläggningar. Med torrt salt kunde det ta upp till ett dygn innan

motorvägenslångsamfil på HABD blev fri från modd. Med befuktat salt

fick man en snabbare effekt, men dock sämre än på den täta belägg-

ningen. Vid snöfall eller modd på vägbanan steg friktionen betydligt

snabbare på HAB än på HABD eftersom den täta beläggningen påver-

kas bättre av trafikens mekaniska bearbetning.
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På marknaden finns idag också speciella beläggningstyper som är

utvecklade för att minska halkrisken. Två sådanan beläggningar är

gummiastalt (RUBIT) och asfalt med sa|tinblandning (Verglimit).

Försök med dessa s k halkhammande beläggningstyper beskrivs nar-

mare i avsnitt 3.4.1.2.

Friktion
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MAB HABD Delugrip YZ Y1

Figur 3:41 Friktionen på provsträckor på väg 796, Östergötland,
med olika beläggningstyp (astaltbetong MAB, dränasfalt

HABD, Delugrip och ytbehandlingar Y1 och Y2) vid till-

fälle med rimtrost 1984-11-27. Medelvärden för sträckor

vid matning kl. 06.20-07.00 (I) och kl. 09.00-09.20 (Il).

Mellan mätningarna har saltning skett. Medelvärden

anges för vardera riktningen (1 och 2) och pilarna anger

sträckans max- resp minvarde.
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Saltets ursprung, fraktion

Undersökningar för att finna bättre kunskaper om de saltgivor som är

optimala vid olika väderleks- och väglagsförhällanden har genomförts

vid VTI. Därvid studerades bl a vilken betydelse saltets ursprung

(stensaIt/sjösalt, produktionsland) resp kornfördelning hade på smältef-

fekten. Undersökningen omfattade nägra olika "typer", i fråga om

framställningssätt och produktionsland, av NaCl. Förekommande va-

rianter var sjösalt resp bergsalt och ursprung som ryskt, italienskt och

tyskt. Undersökningarna omfattade fryspunktbestämning på saltlös-

ningar samt smältförsök.

Fryspunktnedsättningen hos vattenlösningar av de olika salterna gav

inga skillnader. Mättad lösning, N23 %, hade i alla de undersökta

fallen en fryspunkt av ca -21°C. Resultatet är inte förvånande eftersom

de provade salterna är lika, kemiskt sett.

Smältförsöken utfördes pä isblock som beströddes med salt och med

efterföljande vägning av smältvattnet. Mängden smältvatten registrera-

des från 15 min efter "saltning" och upp till 4 timmar efter. Försöket

utfördes i temperaturintervallet -2 -- -15°C.

l figur 3:42 visas sambandet mellan smälteffekten för ryskt sjösalt och

östtyskt bergsalt. Varje punkt i diagrammet motsvarar en samtidig mät-

ning av mängd smältvatten under vissa givna förutsättningar 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 kornfördelning.
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Figur 3:42 Smältförsök. Jämförelse avmängden smält vatten för

(x) ryskt sjösalt och (y) östtyskt bergsalt vid varierande

temperatur, tid och saltmängd. Ekvationen för regres-

sionslinjen samt regressionskoefficienten anges.

l figur 3:43 visas resultatet av ett smältförsök med salt av olika korn-

fraktion vid -2°C. Diagrammet anger mängden smältvatten för tiden

0-4 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/packad snö. 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

smälteffekten därvid minskar. För optimal halkbekämpningseffekt

krävs en relativt stor andel finare kom som ger en snabb smälteffekt

men också en viss andel grövre korn som dels kan ge en något längre

effekt och dels ge bättre uppluokring av is/snöskikt. Vid förebyggande

åtgärder på tunnare is och rimfrostskikt samt på is och packad snö bör

en större del finkornigt salt vara en fördel medan vid snöfall och Iösare

skikt ett grövre salt kan vara positivt för att ge moddningseffekt.
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Figur 3:43 Smältförsök med NaCl av olika korngradering vid tem-

peraturen --2°C.
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Korrosionsinhibitorer

Att klorider accelererar korrosionen hos stål (t ex bilplåt och arme-

ringsjärn i broar) är ett välkänt faktum. Åtskilliga laboratorieprov och

fältförsök, bl a försöken med osaltad väg i Östergötland (1) och inom

MINSALT (se avsnitt 3.2.7), visar detta. 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. Många experiment har utförts med korro-

sionsinhibitorer tillsatt till exempelvis vägsalt. Syftet med att tillsätta

inhibitor till saltet är att uppnå en eventuell effekt på fordon, stål-

konstruktioner och i viss mån även på armeringsjärn i brobetong. Det

senare förutsätter dock att inhibitorn kan fås att gå in i betongen. Ett

annat sätt att tillsätta inhibitor är att blanda den i betongen men därvid

kan naturligtvis skyddet endast omfatta broarmeringen. Stora

ansträngningar har gjorts och görs, bl a inom det nu pågående ameri-

kanska SHRP-programmet, att finna korrosionsinhibitorer som kan

blandas till betongen. Den följande beskrivningen behandlar dock en-

dast korrosionsinhibitorer som tillsättes vägsalt.

1985 utfördes en litteraturstudie av Korrosionsinstitutet (42) med syfte

att samla in information om i vägsalt använda inhibitorer, bl a deras

effektivitet under olika provningsförhållanden och i praktiken. Studien

visade att flera olika inhibitorer provats men att det företrädesvis var

två typer som varit mest aktuella nämligen natriumkromat och natrium-

hexametafosfat (även kallat polyfosfat). I en del fall hade provats kom-

bination av dessa och nitriter och organiska aminer. Vissa av de

provade inhibitorerna var tveksamma av hälso- och miljöskäl.

lnhibitorer hade provats både i laboratorium och utomhus. Medlens

inhiberande verkan var oftast av mycket varierande grad. l laboratorie-

tester kunde i vissa fall god skyddsverkan erhållas medan fältprov-

ningar inte sällan gav mycket tvivelaktigt resultat. Atmosfärskorrosion,

klimatologiska och andra faktorer påverkar resultatet. En annan förkla-

ring till många misslyckade praktiska försök har framkommit i engelska

korrosionsstudier (43). Försöken visade att korrosionshastigheten hos

stål kan vara relativt hög ned till så låg salthalt som 0,01 %. Det

indikerar att tillsatsen av inhibitor i gengäld bör vara relativt hög för att
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skyddsverkan skall vara tillräcklig vid låga koncentrationer.

Sammanfattningsvis bedöms skyddseffekten av en inhibitor vara högst

50 % av den totala vägsaltkorrosionen. Flera författare som undersökt

inhibitorer menade att tillsats av sådana till vägsalt var en tvivelaktig

affär för att minska fordonskorrosionen.

Tillsats av inhibitor till vägsalt har åter fått aktualitet genom att det på

den nordamerikanska marknaden introducerats flera olika produkter av

denna typ. Under de senaste vintrarna har prov med bl a Natrium

Monofluorofosfat, Superfosfat + Magnesiumoxid, Lignosulfonat,

Zinksulfat + Polyfosfat, Natrumfosfat och NatriumCitrat utförts i USA.

Redovisade resultat är hittills knapphändiga och provningar pågår. I

allmänhet visar undersökningarna att det i praktiken, i alla fall på kort

sikt, är svårt att se effekterna av inhibitorer medan det däremot i

laboratoriemiljö kan vara något enklare att erhålla en viss skyddande

effekt. Några rapporter, t ex (44) och (45), visar positiva resultat av

vägsalt med inhibitor, men här måste dock påpekas att författarna

arbetar i de företag som utvecklat och nu marknadsför resp produkt.

Andra rapporter, t ex (46), är mer skeptiska till inhibitorernas skyddan-

de effekt.

För svenskt vidkommande är nu aktuellt att uppdatera den litteratur-

studie som utfördes 1985. Dessutom har det senaste året genomförts

smärre provningar med en "svensk" korrosionsinhibitor, lignosulfonat.

Lignosulfonat som korrosionsinhibitor i vägsalt marknadsföres i USA

under namnet PCI och tillsättes bl a NaCI och MgClz. Lignosulfonat är

en biprodukt vid suIfitcellulosaproduktion. Lignosulfonat bildas av lignin

som är det bindemedel som håller samman cellulosafibern i trävirket

och som avskiljes vid pappersmassatillverkning. De två produkter som

marknadsföres i USA är

Owiksalt + PCI: 83 % NaCI, 10 % MgCIz 7 % PCI

(granulerad)

Freezeguard + PCI: 27 % MgClg, 5 % PCI (lösning)

Hittills framkomna erfarenheter utomlands med Lignosulfonat har sam-

manställts i (47) och kan kortfattat beskrivas enligt följande.
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Korrosion: Lignosulfonat nedsätter korrosionshastigheten

i svaga saltlösningar. Vid laboratorieprov med

3-5 °/o-lösningar av NaCl, C3C|2 eller MgCIg

nedsättes korrosionen till mindre än hälften

vid tillsatts av lignosulfonat.

Betong: Avskalning av betongen och armeringskorro-

sionen minskar vid tillsats av lignosulfonat.

Förklaringen är att lignosulfonatets relativt

stora molekyler täpper till porstrukturen i be-

tongens yta och hindrar inträngning av

kloriden.

Miljö: I de relativt små mängder som är aktuella blir

miljökonsekvenserna förmodligen smä. Dock

kan i värsta fall lignosulfonat påverka vatten-

kvalitet (färg, smak och organiskt innehäll) ne-

gativt och vid snöupplag och starkt belastade

vattendrag ge problem med lukt.

Övrigt: Lignosulfonat är brunfärgad och kommer där-
för att ge ett likaledes bruntärgat vägsalt. Det

innebär att det nedsmutsningsproblem som

idag är förknippat med kemisk halkbekämp-

ning med stor sannolikhet kommer att bli ännu

mer accentuerat vid en användning av ligno-

sulfonat som vägsalttillsats.

Smärre laboratorieförsök med lignosulfonat som korrosionsinhibitor har

utförts under det senaste året i Sverige. Vid VTI har

halkbekämpningsförsök utförts och vid Statens Provningsanstalt pägär

korrosionsförsök. Halkbekämpningsförsöken utfördes med nägra olika

varianter av lignosulfonat och sammanfattningsvis visade försöken,

med ett undantag, att inblandning av lignosulfonat i NaCl inte försäm-

rar saltets fryspunkt och smältförmäga. Om de pågående korrosions-

försöken visar positiva resultat kan vidare provning i form av t ex

fältprov kanske bli aktuellt till en kommande vinter. Samtidigt följs de

erfarenheter som uppnås utomlands och dä speciellt i USA.
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3.3.1.3 Kemiska alternativ till NaCl

Kalcium Magnesium Acetat (CMA)

De negativa effekter som följer av kemisk halkbekämpning med NaCl

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. Listan över ämnen som provats under årens lopp

är lång. Den senaste och mest genomgripande studien för att finna

tänkbara alternativ till NaCl genomfördes i USA i slutet på 1970-talet

(48). Efter utvärdering utgående ifrån fryspunktnedsättning, korrosion,

giftighet, kostnad, miljöaspekter etc identifierades Kalcium-

MagnesiumAcetat, vanligtvis endast CMA, som ett lovande alternativ

som vägsalt.

Under 1980-talet har utveckling och provningar av CMA pågått i flera

länder. Framför allt har utvecklingen varit intensiv i USA där ett flertal

stater i ett gemensamt FHWA-program (Federal Highway

Administration) undersökt CMAs lämplighet för halkbekämpning. Inom

följande tre huvudområden har forskning skett:

Produktion

Olika processer för tillverkning har undersökts. Metodutveckling har

legat till grund för tillverkning för större fältförsök.

Egenskaper

Ett flertal undersökningar av CMAs egenskaper har genomförts.

Följande har studerats: Smälteffekt, korrosion hos metaller, betongpå-

verkan samt inverkan på de flesta icke metalliska material i vägmiljön,

t ex asfalt, cementbetong och plaster.

Miljö

CMAs inverkan på miljön (vatten, jord, vegetation m m) har

undersökts.

CMA har under 80-talet utvecklats till en kommersiellt tillgänglig pro-

dukt för kemisk halkbekämpning. Tidigare fanns halkbe-

kämpningsmedel som kemiskt sett var CMA men som inte var färdig-

utvecklade som tömedel. Bl a fanns en holländsk produkt som var
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mycket finkornig, hade läg densitet och vars sammansättning var en

blandning av CaAc och MgAc. En mera färdigutvecklad CMA-produkt

marknadsföres i dag i USA under namnet lCE-B-GON och i Europa

som Clearvvay CMA. Detta CMA är framställt som ett dubbelsalt vars

sammansättning är 3/7 avseende kvoten Ca/Mg. Kvoten har bl a bety-

delse för smältegenskaperna som beskrivs senare. Vidare är densite-

ten relativt hög, dock något lägre än för NaCl, och partikelstorleken är

ca 3 mm.

Kemiskt sett är acetat ett salt av ättikssyra och framställning av CMA

sker genom reaktion av ett basiskt material, t ex dolomitkalksten, med

ättikssyra. Kalksten är urkemisk synpunkt kalciumkarbonat, CaCO3,

medan dolomitkalksten är en blandning av detta och magnesiumkar-

bonat, MgCO3.

Redan innan MlNSALT-projektet inleddes pägick undersökningar av

CMA i Sverige. Dessa prövningar lyftes in under projektet vid dess

start. Till en början tillverkades en mindre mängd CMA i laboratorie-

skala men under projektets senare del dä CMA marknadsförts kom-

mersiellt har prövningar skett med denna produkt. De studier som

genomförts huvudsakligen vid VTI, i några fall har delstudier även

gjorts vid andra forskningsinstitutioner, har främst behandlat: smälte-

genskaper, korrosion och betongpäverkan.

Smältegenskaper

Effekten av CMA som halkbekämpningsmedel har studerats genom

undersökningar av fryspunkt och smältförmäga i laboratorium samt

genom ett smärre fältprov. Resultatet av våra prövningar och från

litteratur varierar i viss mån beroende på att CMA under ett utveck-

lingsskede inte varit en enhetlig "produkt". lngäende sammansättning

av kalcium och magnesium liksom kornform, densitet och partikelstor-

Iek har varit varierande. Det är därför ur halkbekämpningssynpunkt

kanske speciellt viktigt att klargöra vilken produkt som provats.

Fryspunktnedsättningen, den lägsta temperatur dä smältning kan ske,

hos CMA varierar beroende på bl a Ca/Mg-kvoten mellan ca -10°C

och ca -28°C (NaCl ca -21°C). Den lägsta och optimala fryspunkten

erhölls för en Ca/Mg-kvot på ca 3/7--2/8 (i mol räknat). De två CMA-

produkterna lCE-B-GON och CleanNay CMA har just kvoten 3/7.
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Smälteffekten av CMA är dock inte lika varierande beroende på

Ca/Mg-innehåll, utan variationer beror mer av kornens utseende, stor-

lek och densitet. Smältförmågan har provats på isblock vid olika tem-

peratur. l figur 3:44 redovisas resultatet från ett smältförsök vid -2°C

för halkbekämpningsmedlen NaCl, CaClg, CMA och urea. Provad CMA

är kommersiellt tillgängligt Clearvvay CMA, d v 3 runda kom av storle-

ken 2-3 mm. CMA har en sämre löslighet än NaCI oCh CaClg och
smältaktiviteten är därför långsammare. Resultatet i figuren gäller

mera generellt och CMA har jämfört med CâClg och NaCl en något

sämre smälteffekt medan förhållandet till urea är det motsatta. Samma

förhållanden gäller vid lägre temperaturer, i vårt fall provat vid -6°C

och -10°C, men försämringen jämfört med NaCl och CaCl2 blir dock

ännu tydligare markerade.

Effekten som halkbekämpningsmedel har i fält studerats endast vid ett

mindre, "oplanerat", försök vid vägverkets arbetsområden i Mantorp

och Hässleholm i projektets början. Den provade produkten var ett

mycket fint pulver, mestadels <1 mm, vars sammansättning var en

blandning av CaAc och MgAc. Den provade produkten var långt ifrån

färdigutvecklad med avseende på sammansättning, densitet, partikel-

storlek etc och försöket gav därför inga resultat. lstället gav det upp-

hov till flera frågeställningar och en något felaktig bild av "CMA" som

halkbekämpningsmedel.
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Figur 3:44 Smälteffekten hos olika halkbekämpningsmedel vid Ia-

boratorieförsök i -2°C. Försök på isblock. Pâlagd salt-

mängd 20 g/114 cm2.
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Utomlands har otaliga tester gjorts både i laboratorium och i fält för att

undersöka CMAs halkbekämpningseffekt. Exempelvis har man i

Ontario, Kanada (49) provat CMA under två vintrar (86/87 och 87/88)

och jämfört med NaCl. Från försöken konstateras att CMA har liknan-

de effekt som NaCI att åstadkomma en bar vägbana men att CMA

skiljer sig från NaCI på två sätt. CMA har en långsammare smälteffekt

än NaCI och det krävs därför en något större CMA-giva, någonstans

mellan 1.4 och 1.7 gånger så stor, för att åstadkomma en likartad

effekt. Däremot var den kvarstående effekten av CMA i allmänhet

bättre. Under längre snöfall och i en del fall från ett halktillfälle till ett

annat kunde 'en bättre kvarstående effekt från CMA konstateras.
Sammantaget innebar detta att den totala CMA-förbrukningen inte

blev mer än ca 20-40 % högre än på den jämförda NaCI-sträckan.

Korrosion

Den kanske största positiva effekten av CMA jämfört med NaCI är en

minskad korrosion. Ett stort antal utländska undersökningar har jäm-

fört korrosiviteten hos dessa båda halkbekämpningsmedel.. I de två

mest ingående studierna (50, 51) provades de flesta metaller som

används i vägmiljön och i fordon. Provningarna utfördes under varie-

rande förhållanden och i allmänhet var korrosion av CMA betydligt

mindre än från NaCI. I (50) sammanfattas korrosionsresultatet enligt

föUande:

"I allmänhet orsakade natriumkloridlösningar mer korrosion mot

bilstål, aluminiumlegeringar, rostfritt stål och kombinerade metaller

än CMA-lösningar".

I (51) sammanfattas bl a enligt följande:

"Både elektrokemiska och viktsförlustprovningar indikerar att bro-

konstruktionsmetaller korroderar mindre i CMA-lösningar än i

NaCI-lösningar."

Vid VTl har några olika korrosionsstudier genomförts med CMA.

Provningar med bilplåt visade t ex att CMA är betydligt skonsammare

för rostangrepp än t ex NaCl och CaClg. Se figur 3:45 som visar

viktförlusten på stålplåtar som förvarats 100 dygn i rumstemperatur
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och hög luftfuktighet. Pâ plätarna har legat en blandning av resp halk-

bekämpningsmedel och "tillverkad smuts" enligt en svensk standard.

Resultatet visar att NaCl och CaClg medför stora rostangrepp och att

urea är skonSammare än dessa. CMA har orsakat mycket lite rostbild-

ning och t o m givit mindre angrepp än för vatten. Även mot aluminium

var CMA slgonsammare, dock var skillnaderna jämfört med andra
medel mindre.
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Fi ur 3:45 Korrosionsförsök enl 88186039. Viktiörlusten i mg/cm2

hos stålplát utsatt för halkbekämpningsmedel under 100

dygn.
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Betong

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 Provningsanstalt

utfört ett stort antal analyser pä cementbetongkuber som varit expone-

rade för bl a CMA vid ett försök vid VTI.

I ett förförsök vid VTI utfördes frys/tö-växlingsförsök enligt Svensk

Standard SS 137225 med NaCl, CåClg, Urea och CMA.

Koncentrationen hos lösningarna var 3 %. Resultatet efter 28 frys/tö-

cykler var att avskalningen på grund av CMA-lösning var mindre än de

övriga tre lösningarna.

I ett större försök som utfördes av Stockholms Gatukontor provades

CMA och för jämförelse NaCl, CaClg och MgClg. Som provbetong

användes bäde 30-tals betong med dålig frostbeständighet och en

god, lufttillsatt betong med acceptabel frostsäkerhet. Provning, frys/tö-

växling, utfördes enligt SS 137236 med följande lösningar: rent vat-

ten, CMA 3-25 vikt-°/o, NaCl 3 %, CaCl2 3 % och MgCl2 3 %.

Resultatet sammanfattas enligt följande:

30-tals betong utan luft. l 3 % NaCl gär betongen mot kollaps efter

14 dygn, motsvarande för 3 % CMA är 34 dygn. Därav framgår att

CMA kan vara mindre skadlig än NaCl men dock inte är helt oskadligt.

God betong.

CMA. Skadegraden ökar linjärt med stigande koncentration. Mättad

CMA-lösning (25 %) ger samma skaderesultat som 3 % NaCl. Vid 3 %

ger emellertid CMA endast ca 1/8 av NaCl-skadorna.

CaClz. 3 °/o-lösning ger ca 2/3 av NaCl-skadorna. Tidigare prov visar

dock att CaClg angriper betong kemiskt med stora skador som följd.

MgClz. 3 °/o-lösning ger endast ca 1/10 av NaCl-skadorna vid

frys/tö-växling. Även för MgCl2 finns dock belägg för rent kemisk ned-

brytning utan frost.
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l figur 3:46 redovisas resultatet. För NaCI, CaCl2 och MgCl2 där prov-
ning skett vid 3 °/o-lösning har tendenser för övriga koncentrationer

inritats efter (52). Enligt dessa försök har kioridsalterna en klar topp

vid 3-4 % enligt frostprovningsmetoden. Efter en nedgång vid något

stigande koncentration ökar skadegraden dramatiskt för CaClz och

MgCI2 vid höga koncentrationer. Den kemiska effekten gör sig här

gällande. För NaCI avtar däremot skadorna tydligt vid stigande kon-

centration till att vara mycket små för mättad lösning. Enligt frys/tö-

växlingsförsök är CMA's skadeföljd linjärt stigande med koncentratio-

nen till samma nivå som NaCI's max (som ligger vid ca 3 0/0). Det

skulle kunna innebära att om en eventuell anrikning sker på grund av

avdunstning kan CMA's skadliga inverkan på betongen kanske vara

av samma omfattning som för NaCI.
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Avskalning
56 cykler
kg/mz

A

1,0- I'

   

ä ä fn 13' 2b 2'5
Salthalt °/o

Figur 3:46 Frys/töväxlingsförsök med olika halkbekämpningsmedel

på betong. Prov med 3 °/o-Iösningar av NaCI, CaClz,

MgCIg och 3-25 °/o-lösningar av CMA. Viktförlust efter 56

cykler. Trender för NaCI, CaCI2 och MgCIz efter (52).

 

I ett försök vid Lunds Tekniska Högskola åren 1985-86 (53) var syftet

att studera den kemiska inverkan på betong av bl a CMA.

Betongprover exponerades i mättade lösningar under mer än ett års

tid. I korthet erhölls följande resultat. Betongprismor förvarade i CMA-

lösning vid +20°C skadades mycket kraftigt och föll mer eller mindre

sönder. Vid +5°C var skadorna mindre men ändock var prismorna
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relativt allvarligt angripna speciellt i kanterna. Förvaring i NaCl-Iösning

gav både i +20 och +5°C betydligt mindre angrepp. Undersökningen

med förvaring i CaClz-lösning kom igång något senare men gav på

kort tid upphov till kraftiga skador. I många fall föll provkropparna

nästan helt sönder ("sprängdes").

Försöket i Lund utfördes med CMA av tvivelaktig sammansättning.

Den dåvarande CMA-produkten var en blandning av kalciumacetat

och magnesiumacetat och innehöll mycket lite av det stabila dubbel-

saltet CMA. Dessutom luktade produkten ättika vilket tyder på ett

överskott av ättikssyra. Resultatet kan därför ifrågasättas som relevant

då dagens (1990) CMA för vägändamål är en annan produkt beståen-

de av en stabil förening utan syraöverskott. För att undersöka riktighe-

ten i den förra undersökningen har man vid Lunds Tekniska Högskola

under hösten 1990 igångsatt en ny provserie av det förra slaget men

med den CMA-kvalitet som idag marknadsföres i USA och Europa.

Halkbekämpningsmedels inverkan på betong skiljer bl a beroende på

lösningens koncentration, temperatur och betongens kvalitet. Vilka lös-

ningskoncentrationer som kan förväntas i praktiken i en bro/

betongkonstruktion eller invid brons kantbalkar är inte helt klarlagt. För

att därför under mera realistiska och varierande förhållanden prova

halkbekämpningsmedels, och då speciellt CMA's, inverkan på betong

har ett fältförsök genomförts vid VTl åren 1986-1990. (54). Provkuber

av tre olika betongkvaliteter utplacerades på en icke trafikerad yta

nära institutet. Proverna besprutades med halkbekämpningsmedel

varje vardag då lufttemperaturen låg mellan -10°C och +5°C för att

efterlikna saltning. Provade lösningar var CMA, NaCI, CaCl2 och

MgClg samt vatten som referens. Provningarna har pågått under 3

vintrar 1986/87-1988/89. Efter avslutad exponering har Statens

Provningsanstalt (SP) (55) provat och analyserat betongproverna med

avseende på tryck- och spräckhållfasthet, karbonatiseringsdjup, frost-

beständighet, kloridhalt, acetathalt och tunnslipsanalys.

Resultatet av provningarna sammanfattas enligt följande:

"Resultatet av SP's provningar visar alla att skadorna från exponering

för CMA har blivit mindre än för NaCl och övriga kloridsalter. Ingenting

i de gjorda analyserna tyder på att halkbekämpning med CMA skulle

VTI RAPPORT 369 142



3.3 Nya halkbekämpningsmetoder

skada betong mer än vad det nu vanligaste halkbekämpningsprepar-

atet 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.

Exponeringstiderna är ju trots allt mycket korta i förhållande till

konstruktionernas förväntade livslängd."

Miljö

Inga studier av CMAs inverkan på miljön har gjorts i Sverige.

Utomlands, främst i USA och Österrike, har dock ingående
undersökningar genomförts avseende inverkan på grundvatten,

vegetation, djurliv etc. Slutsatsen av dessa undersökningar är att CMA

har liten inverkan på miljön och då speciellt vid en jämförelse med

NaCl. Ur hälsosynpunkt visar hittills gjorda studier att CMA inte är

farligare än bordssalt. CMA är biologiskt nedbrytbart i vatten och jord

till sina ursprungliga beståndsdelar kalcium, magnesium, koldioxid och

vatten.

Ekonomi

Den största nackdelen för CMA som ett alternativt halkbekämp-

ningsmedel är priset. Till skillnad från NaCI som har en låg kostnad för

framställning, vanligtvis bara gruvbrytning med åtföljande krossning,

har CMA en betydligt större "förädlingskostnad". CMA framställs

genom reaktion av relativt dyra utgångsmaterial, dolomitkalksten och

ättikssyra. För tillverkning av CMA tillkommer, utöver råvarukostnaden,

även processkostnader (reaktion, torkning, pelletisering etc). Priset för

CMA är därför 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.

I en kanadensisk undersökning (56) har en expertgrupp gjort en in-

gående kostnads-/intäktsanalys för CMA som alternativ till NaCI. En

jämförelse har gjorts mellan å ena sidan dagens situation med NaCI-

användning och å andra sidan en total övergång till att använda CMA.

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
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och andra betongkonstruktioner samt minskad miljöpåverkan (grund-

vatten, vegetation). Den framräknade brytpunkten i analysen, dvs den

kostnad som CMA skulle behöva finnas tillgänglig för, var ca 10-14

gånger NaCls pris. Priset för CMA i analysen var ca 15-16 gånger

högre än NaCls pris och det låg med andra ord en bit över

brytpunkten.

Möjligheterna att ersätta NaCl 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.

Övriga alternativ

 

Kalciumklorid, CaCI2

CaCl2 har tidigare haft en viss användning men är i dag i Sverige helt

borta ur bilden när det gäller vintersaltning. Utomlands, t ex i USA och

en del europeiska länder, används dock fortfarande Ca'Clg till en viss

del och då främst vid lägre temperaturer, antingen i en blandning med

NaCl eller ensamt. Sommartid sprids dock fortfarande CaClg för

dammbindning av grusvägar eftersom det är hygroskopiskt, dvs kan ta

åt sig fukt. CaCI2 kan som vintersalt användas för smältning vid lägre

temperaturer än NaCl men nackdelarna är dock stora.

CHC|2 har en eutektisk temperatur, den teoretiskt lägsta temperatur då

det kan smälta is, av -51,6°C vid en koncentration på vattenlösningen

som är 30,2 % (jfr NaCl -21°C vid ca 23 % koncentration). CaCl2 kan

därmed användas vid lägre temperaturer än vad som gäller för NaCl.

Jämfört med NaCl har CaClg dessutom en snabbare smältaktivitet på

grund av dels hygroskopiciteten som gör att saltet lättare går i lösning

och dels det förhållande att CaClz avger värme då det går i lösning, se

figur 3:44. För NaCl åtgår det däremot värme när det går i lösning.
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Värme som tas ifrån vägytan och som inledningsvis fördröjer smält-

aktiviteten något. Vid spridning av befuktat salt och speciellt vid

Iösningsspridning har detta förhållande mindre eller ingen betydelse

eftersom saltlösningen redan bildats.

Trots en snabbare effekt och ett större användningsområde tempera-

turmässigt sett har användningen av CaCIg blivit begränsad på grund

av sina stora nackdelar. Att saltet är hygroskopiskt gör att vägbanan

efter spridning i allmänhet förblir våt längre. Korrosiviteten mot bilplåt

är lika stor eller t o m större än för NaCI, p 9 a att smuts under

skärmar etc hålls fuktigt längre. Miljömässigt är likaså CaClg negativt.

Den kanske främsta anledningen till att det inte används för halk-

bekämpning i Sverige är dock inverkan på betongkonstruktioner. Vid

sidan av en fysikalisk effekt, avskalning vid frys/tö-växlingar, har CaCl2

en kemisk effekt genom att det "löser" cementpastan i cementbe-

tongen. Prismässigt är CaCl2 ca 5 gånger dyrare än NaCl.

CaClg finns också på marknaden under produktnamn. "lce-Foe" ärt ex

en produkt vars huvudinnehåll, ca 95 %, just är CaClz. Andra produk-

ter finns vars egenskaper också tyder på att dessa innehåller CaClz.

Produkterna marknadsföres oftast till kommunala eller privata väghål-

lare.

Urea

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

som bl a används som gödningsämne inom jordbruket. Urea har en

relativt stor användning för banavisning på flygfält därför att det är

mindre korrosivt än kloridsalter mot flygplanens aluminiumplåt. Under

senare är har emellertid flygfältsanvändningen varit starkt ifrågasatt på

grund av de miljökonsekvenser ureaspridning medför. Miljöproblemet

är särskilt vattenföroreningen. Urea innehåller kväve som medför dels

en övergödningseffekt och dels en förbrukning av syre då det bryts

ned i vattendrag. Alternativ söks därför också för flygfältsavisning.

Urea har även provats i vägsammanhang, dock endast på kortare

sträckor. Svenska försök utfördes av dåvarande Väginstitutet.

Utomlands används urea i några få fall på begränsade sträckor, t ex i

England och USA, oftast beroende på att användning av NaCl av

miljö- eller korrosionsskäl (broar, känslig natur etc) inte tillåtes. Urea är
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mindre effektivt än salt. Den teoretiskt lägsta temperaturen är -11,7°C

(jfr -2100 för NaCI) för att smälta snö och is. I praktiken på vägar är

dock urea verksamt endast ned till ca -3 - -4°C. Vid de tidigare svens-

ka försöken framkom också att ureaförbrukningen var dubbelt så stor

som för NaCI och att friktionen i regel trots allt var lägre på de ureabe-

handlade sträckorna.

På grund av sin mycket begränsade halkbekämpningseffekt och miljö-

konsekvenserna är urea inget realistiskt alternativ för vägsaltning, inte

ens för en begränsad användning. Därtill är priset betydligt högre än

för NaCI.

Natriumformiat

Natriumformiat, kemisk beteckning Nchog, är ett ämne som fått ett

visst intresse de senaste åren genom begränsade försök i USA och

Kanada. Vintern 1987-88 utfördes t ex prov med natriumformiat, CMA

och NaCI i Ottawa, Kanada (57). Natriumformiat är ett vitt, kristallint

pulver, men kan dock kompakteras till något större korn. I dag är det

en biprodukt vid framställning av vissa alkoholer (polyoler).

Begränsade laboratorieförsök avseende fryspunktnedsättning ooh

smälteffekt har utförts vid VTl under 1989. Resultatet visade att

NaHCOz är jämförbart med NaCI. Fryspunktnedsättningen är av

samma storlek som för NaCI, -18°C vid 25 °/o kono. för natriumformiat

mot -21°C vid 23 % koncentration för NaCI. Smälteffekten uppmätt på

isblock vid -200 och -6°C var något snabbare för formiatet än för

kloriden, medan den totala smältkapaciteten var något större för NaCI.

Alla skillnader mellan de båda var dock små. Att smälteffekten var

något snabbare för formiatet beror förmodligen på skillnader i kornstor-

Iek. NaCl s betydligt större korn (0-4 mm) tar säkerligen något längre

tid att gå i lösning än natriumformiatets (ca 0,3 mm).

I den kanadensiska undersökningen vintern 87-88 var resultatet att

natriumformiat kunde användas i samma temperaturintervall och med

ungefär samma spridningsgivor som för NaCI. Smälteffekten var emel-

lertid långsammare och totalt något sämre.
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Fördelen med NaHCO_2 framför NaCl skulle vara minskningen av den

korrosiva effekten genom att formiat saknar kloridjonen som starkt

bidrar till korrosionsprocessen. Miljömässigt är natriumaformiat för-

modligen något mindre negativ men dock kvarstår de konsekvenser,

speciellt på vatten och vegetation, som Na-jonen medför. Dessutom

tillkommer en eventuell påverkan av formiatet. Undersökningar av in-

verkan på betong gav tidigare nedslående resultat (58) men senare

undersökningar (59) visar likartad påverkan som för NaCI. En del

försök, främst på tillverkarnas uppdrag, när det gäller miljö,

betongpåverkan m m har skett de senaste åren och pågår i

Nordamerika. Prismässigt är natriumformiat ca 5-6 gånger dyrare än

NaCI.

Kaliumacetat

Kaliumacetat är närbesläktat med CMA men är till skillnad från detta

flytande. Acetat är salt av åttikssyra och tillverkning sker genom reak-

tion av ett basiskt material med ättikssyran. Kaliumacetat kom på

marknaden vintern 87/88 under produktnamnet ClearWay 1 och är

främst utvecklat som ett alternativ till urea för banavisning. ClearWay 1

är en flytande 50 °/o-ig vattenlösning av kaliumacetat och innehåller

dessutom 0.6 % korrosionsinhibitor för att uppfylla de stränga krav

som ställs för användning på flygplatser.

VTI har på Luftfartsverkets uppdrag provat ClearWay 1 både i labora-

torium och vid fältförsök på flygplatser. Kaliumacetat har en mycket

låg lägsta fryspunkt, ca -40°C för en 50 % vattenlösning. Genom att

ämnet dessutom är flytande har det en mycket snabb effekt för smält-

ning. Fältprovning visade att kaliumacetat jämfört med urea hade en

snabbare och bättre effekt men att frågetecken fanns för långtidseffek-

ten. Kaliumacetat är liksom CaCI2 hygroskopiskt, dvs tar åt sig fukt,

vilket teoretiskt skulle kunna innebära längre våttider och t o m risk för

återfrysning. Vid sidan av VTIs uppföljning har kaliumacetat provats på

flygfält i bl a Norge och Finland. I vägsammanhang har inga prov-

ningar skett.

Fördelarna med kaliumacetat jämfört med urea och NaCl är speciellt

en mycket liten korrosiv påverkan på metaller och miljövinster.

Kaliumacetat innehåller inget kväve och är biologiskt nedbrytbart till
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koldioxid och vatten. Det mest negativa är dock priset som är mer än

20 gånger högre än för NaCI.

Ovriga

Utöver de hittills beskrivna kemiska alternativen har ett stort antal olika

kemiska medel provats genom tiderna, se exempelvis (32), och några

har också beaktats i MlNSALTs utvärdering. De har i de flesta fall

visat sig olämpliga för användning i vägsammanhang. Ytterligare

andra medel säljs under handels- eller produktnamn men innehåller

föreningar med negativa effekter. Här följer en mycket kortfattad be-

skrivning av ytterligare några ämnen vilka varit aktuella men även de

orealistiska som alternativ.

Magnesiumklorid, MgClz, har provats i mycket liten omfattning i

Sverige och då främst för dammbindning. l vintersammanhang har det

inte fått någon användning då nackdelarna är desamma som för

CaClz. Det är dock inte lika verksamt och MgClg innehåller dessutom

mer än 50 % kristallvatten vilket inverkar negativt på

transportkostnaden.

Saltslagg är en biprodukt vid t ex järn- och aluminiumframställning. I

det senare fallet har marknadsföring skett under namnet EA-salt, vars

innehåll till ca 50 % varit kloridsalter, mestadels NaCl, men dessutom

ca 40 % olöslig aluminiumoxid. Produkten har en begränsad halkbe-

kämpningseffekt genom sitt innehåll av olösliga partiklar som ej bidrar

till fryspunktsnedsättningen. Innehållet av kloridsalter medför samma

negativa effekter som för NaCl men vad allvarligare är att saltslagg

dessutom innehåller små mängder av andra ur miljö- och hälsosyn-

punkt tveksamma ämnen som t ex tungmetaller. Av dessa skäl kan

saltslagg inte användas för halkbekämpning.

Ett försök till marknadsföring av Ökotau, en produkt där en mindre
mängd urea blandats in i s k Leoa-kulor (bränd lera) gjordes för några

år sedan. Laboratorietest visade dock att produkten hade en ytterst

begränsad kemisk smälteffekt, vilket kunde förutsägas eftersom ren

urea i sig själv har dålig effekt, och medlet var med andra ord ett dåligt

kemiskt alternativ.
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3.3.2 Mekanisk halkbekämpning

Sandning är en gammal metod för halkbekämpning och har allt sedan

bilismens genombrott tillämpats inom vintervåghållningen.

Vägverket sandar idag på alla typer av vägar, främst då i norra

Sverige. Här är temperaturen oftast så låg vintertid att kemisk halkbe-

kämpning inte går att tillämpa under kalla stabila perioder. I södra och

mellersta Sverige sandas det i huvudsak på lågtrafikerade lands-

bygdsvägar samt i tätorter. Vid låga temperaturer, då kemisk halkbe-

kämpning ej går att tillämpa, måste mekanisk halkbekämpning

tillgripas även på det högtrafikerade vägnätet i södra och mellersta

Sverige. En normal vinter använder Vägverket cirka 300 000 m3 eller

cirka 450 000 ton mekaniskt halkbekämpningsmaterial. Materialet är

oftast sand, 0-8 mm, som blandas med cirka 3 viktprocent salt NaCl).

Saltinblandningen görs främst för att möjliggöra sandlagring i kyla

samt i viss män för att påverka varaktighet och vidhäftning.
Kommunerna sandar i betydande omfattning, både på gator och gång-

och cykelvägar.

Mängden salt som blandas in i sandningssand uppgår en "normal"

vinter till cirka 20 000 ton för alla användare i Sverige.

En vanlig sandgiva är cirka 0,3 -0,4 m3/km. Mängden salt som sprids

uppgår då till cirka 7-8 g/m2 vilket är samma mängd som sprids vid

"kemisk" halkbekämpning vid frosthalka och förebyggande halkbe-

kämpning. Materialpriset för saltinblandad sand uppgår i dag till i ge-

nomsnitt cirka 60 kr/ton. Stora lokala variationer finns i pris beroende

på tillgång och efterfrågan.

Friktionen höjs i genomsnitt med 0,1 enheter direkt efter spridning.

Effekten är dock kortvarig och efter 200 - 300 fordonspassager har

vägytan oftast samma friktion som före åtgärd. Stora variationer finns

både i direkt friktionshöjning och varaktighet. Väglag, temperatur, typ

av trafik och hastighet är exempel på parametrar som påverkar sand-

ningseffekten (60).
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Bromssträcka m
200

150

100

 

Hasüghet
50 km/h  

90
70

50

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0,8 0.9 Friktion

Väglag Ungefärlig friktion

Vát isvägbana vid plusgrader 0,1

lsvägbana vid minusgrader 0,2

 

Snövägbana 0,15-0,3
Vát asfalt 0,7-0,8
Torr asfalt 0,9-1,0

Figur 3:47 Samband mellan friktion och bromssträcka med
exempel.

Exempel 1:

 

En våt och isig vägbana har friktionen 0,1. Vid 70 km/h
är bromssträckan då teoretiskt cirka 200 m. Om friktio-
nen efter sandning höjs till 0,2 minskar bromssträckan
till cirka 100 m vid samma hastighet?)

Exempel 2:

En snövägbana med friktionen 0,3 sandas och friktionen
höjs till 0,4. Bromssträckan minskar från 65 till 50 m vid
samma hastighetf)

 

*) Oftast höjer trafikanten körhastigheten efter sandning
varför reduktionen av bromssträcka blir mindre än vad

som redovisats ovan.
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3.3.2.1 Alternativ till saltinblandad sand

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.

Även tidigare har saltfria alternativ provats och använts i viss omfatt-

ning. Detta gäller främst material tillhörande den andra gruppen, salt-

fria stenmaterial.

Kalkprodukter

Ett av dagens stora miljöproblem är försurningen av mark och vatten.

En känd åtgärd som minskar försurningens skadeverkningar är

kalkning.

En kombinerad halkbekämpning och kalkning bidrar till att mindre salt

sprids och att naturen tillförs kalk via diken och vattendrag som korsar

vägomrädet. Vid användning av kalkprodukter i vinterväghållning er-

hålles en pH-höjande effekt i vägens närmiljö. Värdet av denna pH-

höjning går ej att kvantifiera enligt expertis vid Naturvårdsverket. En

övergång till kalkprodukter ger dock, så vitt känt, enbart positiva

miljöeffekter. (61.)

Krossad kalksten har provats vid Vägverkets arbetsområden i

Moheda, Finspång, Nora och Kopparberg. Kalkstenen (kalciumkarbo-

nat, Ca003) har använts som alternativ till saltinblandad sand och i

huvudsak använts på lågtrafikerat landsbygdsvägnät. Linköpings kom-

mun har använt kalksten i stadsmiljö. Kalkstenen som använts i försö-

ken kan beskrivas som sedimentär, ordovicisk, grå till färgen och med

cirka 50 vikt-°/o CaO. Erfarenheterna är följande:
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- Halkbekämpningsetleken 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 pä vinterväglag är något sämre än för saltinblan-

dad sand.

- Negativa trafikantsynpunkter är inte kända.

Priset för krossad kalksten är cirka 100 kr/ton. Till detta kommer frakt

från fyndighet till spridning. Ett transportavständ på 200 km, med last-

bil, ger fraktkostnader som uppgår till samma storleksordning som

materialpriset, d v 3 cirka 100 kr/ton. (61)

VTI har inventerat förekomster och täkter i Sverige. Materialens

lämplighet har klassats i fyra grupper:

- Mycket god

- God

- Mindre god

- Tveksam.

De material som bedömts ha mycket god lämplighet för halkbekämp-

ning bör vara av:

- Sedimentär typ

- Mörkfärgade

- Ha en relativt hög CaO-halt.

De kända förekomsterna av kalksten med mycket god lämplighet för

halkbekämpning finns i Jämtlands, Kopparbergs, Örebro,
Östergötlands, Skaraborgs, Kalmar samt Gotlands län. (62)
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M (=Adsol) är en porös mineralprodukt som i huvudsak består av

sand och kalk. Kemisk beteckning är monokalciumsilikathydrat. (CaO

SiOz H20). Enligt lämnad riskdeklaration frän tillverkaren är Absol var-

ken hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten används huvudsakligen

som saneringsmedel. Vägverket har genomfört prov med Absol som

mekaniskt halkbekämpningsmaterial sedan början av 80-talet och med

följande resultat:

- Med en Absolgiva som motsvarar 20% av normal giva av

saltinblandad sand erhålles samma effekt som vid användning

av saltinblandad sand. Bäst friktionshöjande effekt erhälles vid

temperaturer nära 0°C och på lätt fuktiga underlag.

- Absol mäste lagras torrt för att inte frysa ihop.

- Absol dammar så mycket att det innebär olägenheter både vid

lastning, spridning och vid trafik på en åtgärdad väg. Av denna

orsak har produkten inte kommit till praktisk användning.

- Kostnaden uppgår till cirka 500 kr/ton.

(63, 64, 65, 66).

Absolinblandad sand har provats av Vägverket och av Stockholms

kommun. De provade blandningarna har haft ett ungefärligt viktsförhäl-

lande på 4:1 mellan sand och Absol. Mängden Absolinblandad sand

som sprids uppgår till halv normal sandgiva, d v s knappt 0,2 m3/km.

Vägverkets erfarenheter kan sammanfattas enligt följande:

 

- Friktionsegenskaperna på väg är minst lika bra som med vanlig

sandningssand även med en halverad giva.

- Materialet är känsligt ur lagringssynpunkt. Vid prov i Ljusdal

vintern 1990-91 har materialet frusit ihop även då det lagrats

undertak.

- Att blanda sand och Absol med väghyvel är en enkel och effek-

tiv metod. Vid blandning med bandtransportörer och fallblanda-
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re uppstår betydande damningsproblem.

Synbarheten på vinterväg är något sämre än vid användning av

saltinblandad sand.

Materialkostnaden för färdig blandning uppgår till Cirka

150 kr/ton med 20 viktprocent Absol.

(61, 67)

Stockholms kommun har genomfört prov med Absolinblandad sand i

tätortsmiljö. Provet har genomförts i samarbete med

Kommunförbundet och Vägverket och gav följande resultat:

Några fördelar sett ur strikt väghållningssynpunkt har inte kun-

nat påvisas jämfört med tidigare halkbekämpning.

Absolinblandad sand gav en fördyrad väghållning med

2 700 kr/km gata och år jämfört med saltinblandad sand.

Kostnaden avsåg halverad giva d v 3 Cirka 130 g/m2. Om även

beräknad extra snöröjning pga utebliven töeffekt inkluderas blir

merkostnaden 3 500 -- 6 200 kr/km.

Några hanteringsproblem har inte förekommit. Vintern var dock

mild och nederbördsfattig.

Vid användning av Absolinblandad sand krävs täckta

lagerutrymmen.

De boende i provområdet föredrog Absolinblandad sand fram-

för saltinblandad sand.

Absolinblandad sand bedömdes som mindre intressant än frak-

tionsmaterial i tätortsmiljö.

Materialkostnaden för Absolinblandad sand var 270 kr/ton med

inblandning av 30 viktprocent Absol.
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Saltfria stenmaterial

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 den samma som för saltin-

blandad sand och erfarenheterna är i regel goda.

 

På lager av packad snö och is har fraktionsmaterialet bra förmåga att

arbeta sig ned i underlaget och ligga kvar, vilket ger god långtidseffekt.

Fraktionsmaterial på blöt vägbana som fryser kan fastna i isen och

höja friktionen. Ett problem kan dock vara att sprida materialet så att

det stannar kvar på vägbanan.

Fördelarna med fraktionsmaterial i jämförelse med sand kan samman-

fattas på följande sätt:

- Bättre Iångtidseffekter, vilket minskar spridningsfrekvensen.

- Bättre friktion.

- Kräver ingen saltinblandning.

- Kan återanvändas.

- God tillgång.

Nackdelarna är främst följande:

- Dålig effekt vid trosthalka.

- Svårt att kombinera med användning av snöslunga.

- Stenskott. Lackskador samt "blästring" av fordons underreden

och skärmar.

- Besvär för cyklister. Ett alltför flisigt fraktionsmaterial kan ge

upphov till cykelpunkteringar. Klagomål från cyklister i bland

annat Västerås, Arboga och Linköping är kända. Det är särskilt

tunna och hårt pumpade däck som tar stryk av vassa stenar.

Äldre och kraftigare däckstyper klarar sej betydligt bättre.
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I en enkät som utförts av Stockholms kommun föredrog de boende i

provområden med fraktionsmaterial detta framför saltinblandad sand.

Vid uppföljning som Stockholms kommun gjort blev kostnaden likvär-

dig med kostnaden vid användning av saltinblandad sand. Här konsta-

terades också ett ökat behov av snöröjning eftersom materialet inte

har någon töeffekt. Årskostnaden beräknades överslagsmässigt till

3 500 kr/km gata. Fraktionsmaterial kan återvinnas ur uppsopat ma-

terial. Detta kan sänka kostnaderna för halkbekämpning samt spara

på naturresurserna. I ett prov som genomfördes av Arboga kommun

är 1989 kunde det konstateras:

- Att det kan löna sig att återvinna uppsopat material.

- Att den nedre gränsen för lönsamhet gick vid cirka 900 m3

uppsopat material.

- Att välplanerad och tidig uppSOpning av fraktionsmaterialet ökar

återvinningsgraden.

- Att bortsorterat material är förorenat vilket måste beaktas vid

dess deponering.

Vägverket har provat olika fraktioner som 2-4 mm, 3-6 mm och 4-8

mm på landsväg. Erfarenheterna från dessa prov var följande:

- Fraktionen 2-4 mm ger bäst friktion och förorsakar minst

problem med stenskott.

- Friktionstillskottet är i samma storleksordning som för salt-

inblandad sand.

- Fraktionsmaterial kostar cirka 100 kr/ton men stora lokala

prisvariationer förekommer.

(69, 70, 71, 72, 73)

Sand utan salt används lokalt i viss omfattning. Både natursand och

sand frånskild vid materialframställning kan komma till användning.

Sanden används på platser där den kan lagras otjälad och oftast vid

mild väderlek. Mycket stora prisvariationer förekommer beroende på

tillgång och efterfrågan.
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Krossgrus, (vanliga kornstorlekar är 0-18 mm, 4-18 mm och 6-18 mm),

har använts på det lågtrafikerade grusvägnätet i viss omfattning för

halkbekämpning. Användningen är begränsad beroende på främst

stenskottsrisken. Motivet till användning är att vägen tillförs ett billigt

material som normalt behöver tillföras grusslitlagret. Priset varierar för

krossgrus men kan uppskattas till cirka 30 kr/ton.

 

Uppvärmt sandningsmaterial. Vägverket har genomfört prov med att

värma fraktionsmaterial för halkbekämpning. Här provades olika meto-

der med bland annat het vattenånga och gasoluppvärmning.

Uppvärmningen skedde i samband med spridning. Avsikten var att

stenen skulle frysa fast i isen på vägen. Tekniken att få rätt temperatur

på stenen då den faller på vägytan är inte utvecklad.

 

- För hög temperatur innebär att stenen smälter ner för djupt och

då inte har någon halkbekämpningseffekt.

- Vid för låg temperatur fastnar inte stenen.

lnfravärme har i ett begränsat prov använts för att skydda lagrad, ej

saltinblandad sand mot frysning. För att hindra frysning av sandnings-

material vid transport och spridning har prov genomförts med filttäckta

och avgasuppvärmda sandlass.

För att hindra hopfrysning i sandspridaren har försök genomförts med

värmekablar och avgasuppvärmning. Inte någon av de ovan redovisa-

de metoderna för uppvärmning har kommit till användning i någon

större skala av olika skäl som hög kostnad, tveksam effekt m m. På

marknaden finns också uppvärmda behållare för lagring av material till

halkbekämpning. Behållarna är främst avsedda för användning i tä-

tortsmiljö (67, 69, 71, 74, 75)

Övriga alternativ

Slaggprodukter från järn- och stålindustrin. I vissa länder användes

restprodukter från industrin för halkbekämpning. l Sverige har två typer

av slaggprodukter erbjudits Vägverket för vinterväghållning, stål- och

LD-slagg, (hyttsten).
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Slaggerna har på uppdrag av Vägverket analyserats av Statens prov-

ningsanstalt och med följande resultat (66):

- Stälslagg har bedömts som ej lämplig med hänsyn till miljön.

Det är främst slaggens höga halter av kadmium och bly som

gör den tveksam för vinterväghällning.

- LD-slagg, (hyttsten), har bedömts som ej lämplig med hänsyn

till både korrosions- och miljöaspekter. Vid prov har det konsta-

terats att metallförlusten pä provplätar efter tre veckors expone-

ring är i samma storleksordning som för saltinblandad sand.

Den höga halten av sulfater är tveksam ur miljösynpunkt.

3.3.3 Effektivare snöröjnings och isrivningsmetoder

3.3.3.1 Utrustning för moddavröjning

Sammandrag frän utförd test av moddplogar:

Provet har utförts i ordinarie produktion och arrangerade prov där

även förarnas bedömning av olika egenskaper hos plogarna utgör

grund för resultatet (76).

Referensplog: MP 3000, Mähler 8 Söner med relationstalet 1,00.

Bedömningen av varje enskild egenskap gav följande relationer mellan

plogarna:

Bedömd MP 4000 DPGS 3200 DBK 95-36

egenskap

Renplogning 0,80 0,60 0,80

Ljudnivå 1,00 1,00 1,00

Stänkskydd 0,88 1 ,00 1,18

Byte av skär 1,00 1,00 1,67

Manövrering 2,50 2,50 2,50

Till och frän- 1,00 1,00 1,00

koppHng.

Sammantaget bedömdes DBK 95-36 som bästa utrustning.
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Utveckling pågår även av kombinationsutrustning stål/moddplog där

olika prototyper testas i produktion.

3.3.3.2 lsrivare

Väghyvelskär för ishyvling (77) har under senare år varit föremål för

genomgripande' nytänkande.

Det tidigare kupade isrivarstålet har allt mer trängts undan till förmån

för nya stålkvaliteer, tjocklekar och utformningar. Mängden nyheter har

gjort det nödvändigt att summera erfarenheterna av de "nya" hyvel-

skären för att få en helhetsbild av kostnad och funktion.

Kostnaden har beräknats med hänsyn till kapacitet, slitstålskostnad,

bränslekostnad och daglig tillsyn. Funktionen har beräknats genom

poängvärdering av viktiga egenskaper.

Utvärderingen presenteras i relationstal och den bästa totalekonomin

erhålls med det väghyvelskär som ger lägst kostnad och högsta

funküon.

Faktorer Relationstal för totalekonomi.

Kupade Plana S 2000 P300 P240 Plana

tandade tandade Fräs- otandade

3-12 mm 12 mm tänder 8 mm 8 mm 6 mm

Kostnad 1,00 0,95 0,80 0,90 0,95 0,90

Funküon

-belväg 1,00 1,10 0,80 1,20 1,20 1,40

-grusväg 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00

Utvärderingen gör ej anspråk på att vara exakt men väl på att kunna

användas som riktvärde vid inköp, val av skärtyp och metod.

De olika skärtyper som testats har visat att aktuellt sortiment täcker

produktionens behov.

Ytterligare metoder (78) för att avlägsna is har i mindre omfattning

provats bl a genom att tillämpa fräsmetoden.
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Metoden har testats inom kommuner och Vägverket. Erfarenheterna

inom den kommunala verksamheten är att den är lämplig på gång och

cykelvägnätet och på mindre begränsade ytor. Vägverkets erfaren-

heter sammanfaller med de kommunala erfarenheterna och att

avverkningshastigheten är allt för låg vid längre åtgärdssträckor.

Ersättning/Komplettering av väghyvel vid snö och isrivning. (79)

Provad utrustning:

* VRETEN, hyveltillsats för hjullastare Volvo L 50.

* SIN-MAC, lastbilsburet hyvelblad

* EDSBRO, lastbilsburet hyvelblad

* STAFFAN, vibrerande frontblad på lastmaskin

Avverkningsförmåga vid lättare snö och isrivning

(Packad snö med inslag av is) och svårare rivning (is).

Resurs Avverkningsförmåga (djup) i °/o av väghyvelns.

Lätt rivning Svår rivning

VRETEN 55 50

SIN-MAC 85 Värde saknas

EDSBRO 85 (10-65)*

STAFFAN 39 Värde saknas

*) Det lägre värdet gäller med begagnade skär.

Synpunkter:

Provade utrustningar klarar lätt rivning tillfredsställande, men uppnår

inte hyvelns kvalitet vid svårare rivning.

För SIN-MAC och EDSBRO är arbetsmiljön dålig vid byte av skär.

3.3.4 Diskussion och slutsatser

Kemisk halkbekämpning

Förebyggande kemisk halkbekämpning har kommit till användning i

allt större omfattning under senare år. Genom att sprida saltet innan

halkan uppstår kan följande fördelar uppnås jämfört med åtgärder på

redan uppkommen halka.
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Halka undvikes.

Förebyggande saltning minskar eller eliminerar helt att en halksituation

uppstår.

Smä saltgivor.

Det krävs en mindre saltmängd att förhindra frysning än att smälta ett

redan uppkommet is/snö-skikt. Förebyggande kan mindre saltnings-

givor användas.

 

Förbättrad arbetsmiljö.

Väghällarens arbetsmiljö förbättras genom mindre stress och färre

brandkärsutryckningar.

 

Effektivare halkbekämpning med mindre salt.

Under förutsättning att man lyckas med förebyggande saltning, dvs

endast ett fåtal "onödiga" eller misslyckade saltningar, kan en för-

bättrad vintervägstandard uppnäs med mindre mängd salt.

Utvecklingen av VägVäderinformationsSystem (VViS) och väderprog-

noser har förbättrat möjligheterna och skapat förutsättningar för att

kunna sprida salt förebyggande. En annan svårighet har tidigare varit

att få varaktighet av saltet på torra eller lätt fuktiga vägbanor.

Utvecklingen och användningen av metoderna att sprida saltet befuk-

tat eller som lösning har inneburit en effektivare saltanvändning, spe-

ciellt vid förebyggande spridning. Fördelarna med befuktat salt och

saltlösning är att

- Saltet fastnar bättre på vägytan och mindre hamnar utanför

vägen.

- Vid redan uppkommen halka börjar saltet verka snabbare.

- Saltning kan ske vid något lägre temperaturer.

- Spridningshastigheten och därmed aktionsradien för åtgärder

kan höjas.

Enkel befuktning med vatten och spridning av saltlösning används mer

och mer för halkbekämpning på grund av de klara fördelarna jämfört

med torrt salt. Med enkel befuktning kan fuktsaltspridningens fördelar

uppnäs med konventionella spridare till en mycket liten investerings-

kostnad. Dock är det inte helt klarlagt huruvida saltlösningsspridning är
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fördelaktig och användbar i alla väglag. Erfarenheterna av lösnings-

spridning är i allmänhet goda, speciellt vid förebyggande åtgärder och

vid rimfrosthalka, medan metoden mäste betraktas som mera tveksam

i samband med snöfall, på våtare vägbanor och redan uppkommen

isvägbana. Detta kan innebära att tillgång till åtminstone ett par meto-

der krävs för den kemiska halkbekämpningen, vilket i sin tur bl a

innebär större komplexitet vid val av åtgärd samt större investerings-

kostnader i maskinutrustning.

Trots stora insatser utomlands, och i viss mån även här i Sverige, har

inget kemiskt medel lika effektivt och billigt som NaCI hittats. De alter-

nativ som provats har alla haft negativa effekter, ej varit tillräckligt

verksamma eller varit alltför dyra för att kunna ersätta NaCl. Det gäller

även CMA som trots flera positiva sidor (bl a mindre korrosion och

miljöpåverkan) måste betraktas ha små möjligheter att bli ett ersätt-

ningsmedel på grund av sitt höga pris.

Vid sökandet efter kemiska ersättningsmedel har även framkommit

förslag på kombinerade kemiska och mekaniska medel, dvs friktions-

höjande medel med en viss smältverkan, exempelvis kalkstensprodukt

med inslag av CMA och urea inblandat i mindre s k Leca-kulor (bränd

lera). Ingen sådan blandprodukt har emellertid hittills varit av något

större intresse då inblandningen av kemiskt tömedel varit alltför liten

för att ge tillräcklig effekt. Produkterna har således inte varit realistiska

alternativ för kemiska halkbekämpning samtidigt som de varit för dyra

för att vara konkurrenskraftiga alternativ till saltinblandad sand, frak-

tionsmaterial etc för mekanisk halkbekämpning.

Mekanisk halkbekämpning

Syftet med MlNSALT-projektet har varit att minska saltets skadeverk-

ningar. En del av det salt som ger skadeverkningar sprids vintertid

inblandat i sandningssand. Kombinationen salt och den blästringsef-

fekt som mekaniska halkbekämpningsmaterial förorsakar på fordonens

underreden torde påskynda korrosionsförloppet. Vilket saltfritt material

är då att föredra? Något generellt svar finns inte utan det måste bli ett

lokalt övervägande med beaktande av bl a följande faktorer.
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- Vägnät

- Lokala tillgångar av lämpliga material.

- Transportavständ för de material som inte finns lokalt.

- Företagsekonomiska överväganden.

- Försurningsläge

- På det kommunala gatunätet har spridning av fraktionsmaterial

utan salt visat sig vara bra halkbekämpningsalternativ.

- Att kombinera kalkning ooh halkbekämpning i en och samma

åtgärd kan vara samhällsekonomiskt intressant. Särskilt då i

regioner med låga pH-värden i mark och vatten samt med ett

finmaskigt lägtrafikerat vägnät. Delar av Götaland och

Svealand är de områden som kan vara mest intressanta för en

kombinerad åtgärd.

3.4 Nya halkbekämpningsstrategier

Här behandlas olika_ sätt att minska omfattning och frekvens av halk-

bekämpningsätgärder genom att göra punktinsatser vid kritiska ställen

och genom att utbilda och ge beredskapshavaren bättre beslutsunder-

lag vid val av åtgärd.

3.4.1 Punktinsatser

3.4.1.1 Punktsaltning

Bakgrund

Motivet för att prova punktsaltning, d v 5 endast salta besvärliga plat-

ser, var att fordon och omgivningar utsätts för mindre mängder salt

samtidigt som bra friktion bibehälls på deplatser där det som bäst

behövs. Dessutom har trafikanterna i olika enkäter i Sverige velat ha

saltning på endast besvärliga platser säsom större korsningar och

branta backar.

Provvägnät

Linköpings gatunät är 430 km längt. Av dessa saltas 100 km med en

total saltförbrukning på ca 900 ton. Vintern 87/88 förbrukades dock

1700ton.
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Vissa större korsningar på provvägnåtet i Linköping har under försöks-

vintrarna saltats före och i själva korsningen. Dessutom har alla buss-

hållplatser utefter provvågnåtet halkbekämpats med krossad sten.

Det gatunåt i Linköping som punktsaltades med början vintern 87/88

framgår av figur 3:48.

Provvågnåtet består av följande gator:

Längd km Ãdt 1984

Tornbyvågen 2,1 6 000

Nygårdsvågen 4,3 2 000-10 000

Glyttingevågen 1,9 3 400

Rydsvågen 2,2 7 000

Malmslättsvågen 1,5 17 000-21 000

Kaserngatan 0,7 14 000

   

    
Skäggetorp

\V-J%J%L/

Centrum

W

MalmsiättSVäQen

han*

/
Figur 3:48 Delar av tätorten Linköping. Gatunätet som punktsaltas

är markerat.

På ett kontrollvågnåt med liknande standard gjordes samma
undersökningar som på provvågnätet. Kontrollvågnåtet saltas i hela

sin Iångd d v 3 även mellan korsningarna.
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Resultat (80)

l Linköping noterades väglaget på ett antal platser varje

vardagsmorgon mellan 07.00 och 08.30. Observationspunkterna fanns

både på provvägnätet och kontrollvägnätet. På provvägnätet

observerades både platser som saltades och sådana som var osal-

tade

Andelen is/snöväglag var större på provvägarna vinter 87/88 än vin-

tern 86/87. Andelen is/snö hade också ökat på de flesta kontrollvägar-

na 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/snö hade i genomsnitt ökat med knappt 7 °/o-enheter på de

osaltade delarna, 4,5 °/o-enheter på de punktsaltade och 3 °/o-enheter

på de saltade från vintern 86/87 till vintern 87/88. Det går således att

se en viss skillnad mellan de olika typerna av halkbekämpning även

om skillnaden mellan vintrar är så stor som här. Det var ingen större
skillnad i andel hård is/snö mellan de båda vintrarna medan det var

något mer lös snö vintern 87/88. När det gäller "spår" och "fläckvis"

väglag varierade det en hel del mellan observationspunkterna.

Friktionsmätningarna koncentrerades under vintern 87/88 till

Malmslättsvägen för att studera skillnader i friktion mellan det punkt-

saltade området och det osaltade området, se figur 3:49.

Vid de olika halktillfällena var det tämligen vanligt att det vänstra kör-

fältet in mot centrum snabbt blev bart och att höger körfält ut från

centrum var det körfält som därefter snabbast blev bart.

Eftersom det var oklart om det var saltindragningen eller de olika

trafikmängderna som gav de olika friktionsresultaten för de olika kör-

fälten mättes vid ett tillfälle saltkoncentrationen pä Malmslättsvägen.

Saltkoncentrationen strax före korsningen var mellan 3 och 6 gånger

högre än vad den var mellan korsningarna. Även om det fanns lite salt

mellan korsningarna var det ändå troligt att det var de olika trafik-

mängderna som gav upphov till skillnaderna i friktion mellan körfälten.
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Friktion Malmslättsvägen 880218
höger körfält i spår

riktning mot Linköping

             

"° Kollektivkörfält

l .

0,8-

' l
l

0,6- 1

.a l
ä ll

0,4-

l

02-

+ + +

0 I I I I I I I

0 200 400 500 000 1000 1200 1400
Meter

Figur 3:49 Friktionsmätningar på Malmslättsvagen. Korsningarna

markerade med +. Vägen har saltats mellan 04.30 och

05.00 med 10 g/m2 och friktionen har mätts mellan

08.40 och 09.25.

Effekten på miljön undersöktes genom att påvisa eventuell saltpáver-

kan på träd och mark vid Malmslättsvagen före försöket och att sedan

på sikt studera effekterna av den minskade saltanvändningen

(punktsaltning).

Vid Malmslattsvagen upprättades hösten -87 ett provtagningsområde.

Jordprov togs därvid vid tre olika punkter. För att få referensvarden

från en av vägsalt opåverkad miljö togs även prov i en punkt en bra bit

från vägen i en park. I anslutning till provtagningspunkten i mittremsan
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togs även bladprov på två träd, dels en lind, 12-15 är, dels en alm, ca

40 år. Prov togs också från en alm och en lind som fanns en bit bort

från vägen.

Natriumhalterna i jordproven från Malmslättsvägen var tydligt förhöjda

jämförda med proven från parken. Kloridhalterna var också något för-

höjda men uppvisade inte en lika entydig bild som natriumhalterna.

Detta sammanhänger sannolikt med att kloridjonerna är mera lätt-

rörliga i marken.

l bladproven från Malmslättsvägen 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.

Denna provtagning före punktsaltförsöket visar att både tråden och

marken vid Malmslättsvägen 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 9 a de milda vintrarna.

Vi har valt att i Linköping vända oss till trafikanter på den största

provvägen dvs Malmslättsvägen som är en infartsled. Som kontrollväg

valdes Hamngatan som också är en fyrfältig gata av delvis

infartskaraktär men Hamngatan har också en hel del "innerstadstrafik".

l Linköping utvaldes 600 personbilister på vardera Malmslättsvägen

och Hamngatan.
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Samtliga bussförare i innerstadstrafiken har också fått samma fråge-

formulär. Hälften har tillfrågats om Malmslättsvägen och hälften om

Hamngatan.

Omkring 60 % av personbilisterna vill att man skall sanda utefter hela

gatan. Knappt 20 % vill att man saltar i korsningen. 25 % vill ha saltat

framför stoppljusen och 7 % vill ha saltat mellan korsningarna.

Bussförarna vill också framför allt att sand skall användas, 48 % i

korsningen, 42 % framför stoppljusen och 59 % mellan korsningarna.

l korsningen vill 29 % ha salt, framför stoppljusen 36 % och mellan

korsningarna 9 %. De flesta vill ha sandning utefter hela gatan. När

det gäller saltning är det ganska få som vill att man saltar mellan

korsningarna, d v 3 om man skall salta ligger försöket med punktsalt-

ning helt i linje med vad trafikanterna i Linköping önskar.

Personbilisterna i Linköping tyckte efter vinter 86/87 att man inte skulle

salta alls (drygt 40 %) eller bara salta svårare partier (ca 40 0/o).

Bussförarna i Linköping vill helst bara ha svårare partier saltade

(ca 50 %) eller inte alls (drygt 20 °/o).

Vinterväghållningen på provvägnätet blev 5 % dyrare än på kontroll-

vägnätet under första försöksvintern.

3.4.1.2 Halkhämmande beläggningar

Halka som uppträder plötsligt och utan direkt förvarning innebär spe-

ciella problem för trafikanten. Särskilt rimfrosfhalka under hösten och

förvintern kan ofta bildas mycket lokalt på broar, i bergsskärningar

eller i övrigt där lokalklimatet ger en förhöjd halkrisk. Detta ställer höga

krav på väghållaren ur beredskapssynpunkt. Extra kritiska platser

måste specialbevakas vid de mest riskabla tiderna.

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 (RUBlT) och as-

faltbetong med salttillsats (Verglimit).

Gummiasfalt, RUBIT

I slutet på 1960-talet utvecklades i Sverige en beläggning med in-

blandning av gummipartiklar. Avsikten med den utvecklade belägg-
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ningen, RUBIT, var att genom en stor andel grövre sten och tillsats av

gummipartiklar erhålla en slitstark vägyta speciellt mot dubbdäcks-

trafiken som då blivit vanligare. Erfarenheter från tidiga sträckor visade

att beläggningstypen i vissa fall kunde vara mindre halkkänslig än en

konventionell massabeläggning. Under vissa väderleksbetingelser

fäste snö och is inte lika bra till gummiasfalten, vilket tillskrevs ytans

något större elasticitet, utan is/snöskiktet krackelerades och fördes av

vägen under trafikens inverkan.

Vanlig gummiinblandning i RUBIT är ca 3 viktprocent av granulat (1-4

mm) och en mindre del pulver (0-1 mm). Framställningen av gummi-

partiklarna sker genom nedmalning av gamla gummidäck. RUBIT skil-

jer sig i övrigt frän en konventionell tät asfaltbetong genom en större

andel grövre sten, 50-60 % av stenmaterialet är större än 8 mm

jämfört med 25-35 %, och 1-2 viktprocent högre bindemedelshalt.

Flera vägsträckor i Sverige har sedan slutet på 1960-talet belagts med

gummiasfalt men beläggningen är dock relativt ovanlig. På grund av

den högre kostnaden i jämförelse med vanlig asfaltbetong, ca 50-

100 , har gummiasfalt företrädesvis lagts på sträckor som är speciellt

halkkänsliga, t ex brobanor, eller vägsträckor där en hög friktionsnivä

är av särskild vikt, t ex motorvägsavfarter och backar.

RUBlT-beläggningar började användas i några kommuner i början på

70-talet. RUBIT har hittills i första hand använts på det högtrafikerade

vägnätet och då särskilt på broar och vägsträckor som är särskilt

utsatta för halka. I Göteborg finns beläggningen bl a på Älvsborgsbron

och Angeredsbron. Nägra direkta mätningar av beläggningens frik-

tionsegenskaper vintertid finns inte dokumenterat frän kommunala

sträckor. Dock har erfarenheterna frän förarna av halkbekämpnings-

fordonen i Göteborg varit positiva av RUBlT-beläggningarna.

Erfarenheterna från de gummiasfaltsträckor som lagts i Sverige är

trots allt mycket lite dokumenterade och direkta mätresultat av t ex

friktionen vintertid är mycket få. Friktionsmätningar utförda på en prov-

beläggning i Umeå 1971 och på beläggningar på en bro i Oxelösund,

där Vägverket vintern 1977-78 utförde friktionsmätningar visade att i

några få fall var friktionen bättre på RUBIT jämfört med en vanlig tät
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asfaltbetong. Det kanske största antalet friktionsmätningar på gum-

miasfalt har emellertid utförts på en provsträcka på E4 norr om

Nyköping under vintrarna 1983/84 och 1984/85 (40). Friktionen var

mestadels i det närmaste lika på konventionell massabeläggning och

gummiasfalt men dock fanns även här några få, enstaka tillfällen där

gummiasfalten hade något bättre friktion.

Utomlands har gummiasfalt provats speciellt i USA och under senare

år i Japan. Från provsträckor i Alaska, USA rapporteras (81) att man

med friktionsmätningar visat en klar reduktion i bromssträcka till följd

av gummiasfalten. Vid 21 mättillfällen under 3 vintrar var bromssträc-

kan i medeltal reducerad med 25 % i förhållande till vanlig asfaltbe-

tong.

Verglimit

På marknaden finns i dag en beläggningstyp där salt tillsättes för att

minska halkkänsligheten. Den tillförda saltprodukten, utvecklad i

Västtyskland och Schweiz, kallas VERGLlMIT vilket kommer från det

franska "verglas limité" (begränsad isbildning-). Verglimit tillsätts en

konventionell asfaltbetongmassa. Vanlig inblandning av Verglimit är

5-6 % av totala massavikten, men i fall med mycket trafik och stor

dubbdäcksandel kan 3,5 % vara tillfyllest. Utläggning av

Verglimitbeläggning sker på vanligt sätt.

Verglimit består huvudsakligen av kalciumklorid (CaCIg), men inne-

håller dessutom mindre mängder av andra kemikalier, t ex natrium-

hydroxid (NaOH). Dessa övriga kemikalier tillsätts bl a för att

intensifiera verkan av CâCIg och för att förbättra vidhäftningsegenska-

perna. För att förhindra att produkten bryts ned, eftersom CaCl2 är

hygroskopisk, är föreningen innesluten i polymeriserad linolja.

Verglimitkornen, som är upp till 4-5 mm, aktiveras därför först då

beläggningsytan förslits och CaClg frigöres på ytan. Under det senaste

året har även varianter av Verglimit med NaCl-tillsats utvecklats men

några sådana beläggningar har inte provats i Sverige.

Genom trafikens inverkan slits beläggningsytan och små kvantiteter

Verglimit frigörs. Den frigjorda mängden beror med andra ord på stor-

leken på förslitningen. Användandet av dubbdäck ökar naturligtvis
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slitaget och mängden frigjort salt. Förslitningen beror även av andra

faktorer som beläggningskvalitet, trafikintensitet, hastighet etc.

Den frigjorda mängden salt är mycket liten i förhållande till normala

saltgivor vid halkbekämpning. Verglimit kan därför inte ersätta kemisk

halkbekämpning utan är endast ett komplement till denna. Det faktum

att Verglimit även är relativt dyr i förhållande till konventionell massa-

beläggning, ca dubbelt, gör att den i första hand placeras på väg-

sträckningar med mycket stora halkproblem t ex broar. Målsättningen

är där att förhindra halkbildning eller åtminstone fördröja den tills

konventionell halkbekämpning kan sättas in.

Verglimitbeläggningar har sedan mer än 10 är tillbaka lagts i ett flertal

eruopeiska länder som t ex Schweiz, Österrike, Danmark, Norge och

Sverige samt vidare i USA och Kanada. De utländska erfarenheterna

av Verglimits effekt för halkreducering är mycket varierande men i

några fall har goda erfarenheter rapporterats. Även i Sverige har

Verglimit provats med varierande resultat, bl a av Vägverket på broar

i Oxelösund resp på E4 vid Traryd. Friktionsmätningar på

Oxelösundsbron, tillsammans med RUBIT och konventionell tät

asfaltbetong (HAB) under vintern 1977/78 visade bl a att

Verglimitbeläggningen i några fall hade bättre friktion, speciellt i förhål-

lande tilI HAB. Vid friktionsmätningar utförda av VTI på provsträcka på

E4 norr om Nyköping under vintrarna 1983/84 och 84/85 har liknande

resultat erhållits. Friktionen har i allmänhet varit jämförbar med övriga

närliggande sträckor med konventionell massabeläggning.

I Göteborg har man provat beläggningstypen i branta backar och på

broar, bl a Älvsborgsbron. Inte heller här finns det några mer "veten-

skapligt" dokumenterade mätningar av friktionsegenskaperna vintertid.

Väghällaren anger dock att sträckor som tidigare behövde saltas extra

tidigt vid halksituationer inte kräver detta längre efter omläggning till en

Verglimitbeläggning.

Försök med RUBIT och Verglimit

För att mera ingående studera RUBITS och Verglimits egenskaper

och då speciellt deras eventuella halkhämmande egenskaper utfördes

sommaren 1987 inom MINSALTs ram provsträckor på E6 vid
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Glumslöv, Malmöhus län. Provsträckorna var 1 km långa och låg på

motorväg med hastighetsgränsen 110 km/h. 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. (82)

Trafikbelastningen pä provsträckorna är relativt hög. Enligt trafikräk-

ning som utfördes under vintern 1987/88 var dygnstrafiken ca 8500

fordon, varav ca 1500 tunga, i vardera körriktningen. Dubb-

däcksräkning den första uppföljningsvintern 87/88 visade att ca 52 %

av personbilarna var utrustade med dubbdäck.

Vinterväghällningsstandarden på vägen var hög med en mycket god

beredskap vintertid. Ofta halkbekämpades vägen i förebyggande syfte

genom saltning på kvällen eller mycket tidigt på morgonen. Den goda

vinterväghällningsstandarden försvarade självfallet möjligheterna att

"fånga" klara tillfällen med differentiell halka på de undersökta belägg-

ningarna. Vinterväghällningen var emellertid inte onormalt hög utan

kan sägas vara representativ för en väg av denna typ där en hög grad

av förebyggande åtgärder sker. På grund av den högre initialkostna-

den för beläggningarna RUBIT och Verglimit läggs dessa företrädesvis

på mer högtrafikerade vägar där den högre kostnaden lättare kan

motiveras. Även ur denna synpunkt kan därför provsträckorna sägas

vara representativa för vägar där halkhämmande beläggningar kan

vara aktuella.

Beläggningarnas slitstyrka har undersökts dels genom slitage-

mätningar höst och vår och dels genom tvärprofileringar vid ett antal

tillfällen under uppföljningsperioden. Den senare mätningen visar den

totala spärbildningen, dvs bäde ytslitaget till följd av dubbdäck och

andra faktorer som t ex deformationer, medan profileringarna höst och

vår visar storleken av dubbdäcksavnötningen.

Beläggningsslitaget på grund av dubbdäckens inverkan var relativt lika
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över de tre sträckorna. I figur 3:50 visas medelslitaget i höger körfält

under de tre vintrarna 87/88-89/90.

Glumslöv, AVNÖTNING
87 - 90 Höger körfält
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Figur 3:50 Dubbdäcksavnötningen pä provsträckor med asfaltbe-

tong HAB, RUBIT och Verglimit under tre försöksvintrar

1987-1990. Medelslitaget i höger körfält anges.

 

Resultatet var att avnötningen blivit något större på Verglimitsträckan.

Jämför man de tre vintrarna ser man att slitaget var mindre den andra

vintern och speciellt den tredje vintern. Förklaringen till den 3:e vin-

terns begränsade slitage var dels en lägre dubbdäcksanvändning och

dels förmodligen en skonsammare vinter ur denna synpunkt.

VTI RAPPORT 369 173



3.4 Nya halkbekämpningsstrategier

Dessutom är det normalt så att initialslitaget första vintern är större än

under de närmast därefter kommande vintrarna.

Profileringarna, utförda vid fyra tillfällen, som visas i figur 3:51 visar

liknande resultat som ovan. Spärdjupen är mycket lika för de tre sträc-

korna. Redan vid första mätningen, ca 2 månader efter Iäggningen, är

spärdjupen ca 2-3 mm vilket kan hänföras till efterpackning.

Spärutvecklingen under de följande åren är därefter mycket lika och

måttlig. Spärdjupet är ca 5 mm på alla tre sträckorna efter den 3:e

vintern (90-04-19).

7,0

5,6

4,2

Sp
år

di
up

(m
m
)

1,4

Figur 3:51

Prowäg Glumslöv, E6 - spårdiup
Höger körfält

   

 

   

  

   -a I
.
E
E
-
.
.
1
5
-

f
-

:E
n-

z.

  

.
f
l

  

.
.
.
l
-
:
f
u

I

 

     
  

.
.
.
I
-
.
I

I
|

.
.
.
.
I
l
.
-

I
I

I
.

I
|

.
E
E
-
:
l
i
n
f
-

-J-
'-'

:-'
-.-

-
5
-
_
5
'
5
-
'
1

:.._
-'..

:.

  

W
M
A

 

\ leñ..

  

  

  

87-0'9-03

 

88-64-12

   
  

 

I
'
.
I
%
I
.
.
I

'-

   

  

    

     
     

 

  

 

  

  

   
  

I
a
f
-
"
-

-
I

I
I

' ' RUBIT
iii.
I I

VERGLlMIT
I.I..

.Eilå I I
5.5' I I
'I If i I.

-'.'.'- .'J- '.5':
...5. .5.5
Fifi.. If..

ü:'::-' -:-:.'.-
5:53 .'-'.'.'-?.
.252:- .1352.

I u i I
ha.: .PI-"-

5050 '5.5
hg..- .PI-'In

...f-'JJ' 51-.:
5 a- -5 af
'- of af..

-3 E' 2,?
5 5'
I i.

'-
;I

.-E.
?

.
.
.
'
å
.
:
;
.
'
I
.
.
I

I
l
.
.

i'
'
-
5

0
:
-

'EJ
-'.

'J-
Z'

yra
.-

  

.-
.I

:5
.-

.
.

I

'"
53

55
:-

"
'

  I
l
.
.
.
-

 

  

 

ha
l-

'5
:'

I
I

I
c

I
I

I

  

  

.
.
.
I

  

89-0'5-09 90-64-19

Spärdjup på tre provsträckor med asfaltbetong HAB,

RUBIT och Verglimif vid 4 mättillfällen åren 1987-1990.

Spärdjupet anges för höger körfält.

Om man tar bäda resultaten i beaktande visar det att spärutveck-

lingen, efter den första tidens efterpackning, helt och hållet beror på
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3.4 Nya halkbekämpningsstrategier

dubbdäcksavnötning. Alla tre beläggningarna är stabila, inte deforma-

tionsbenägna och de ligger dessutom på en överbyggnad, gammal

betongbeläggning, med mycket god bärighet. Sammanfattningsvis

visar resultatet att slitstyrkan hos de tre jämförda beläggningarna HAB,

RUBIT och HAB med Verglimit är relativt lika. Lite förvånande är att

RUBlT-beläggningen, som ju är mer stenrik än de övriga två, inte haft

en bättre slitstyrka. Det kan dock bero på att den aktuella gummiasfalt-

beläggningen inte blev av bästa kvalitet utan fick en "öppen" ytstruktur

på grund av något för liten andel fint stenmaterial (<4 mm).

Det primära syftet med provsträckorna var emellertid att dokumentera

beläggningarnas halkbenägenhet. Att "mäta" den trafiksäker-

hetshöjande effekten av en begränsad åtgärd, som en beläggning på

en kort sträcka, genom olycksanalys av typ före/efterstudier är omöjligt

på grund av det ytterst begränsade antal olyckor som går att få. I

stället får indirekta mått tas till hjälp. Vägytans friktion har en direkt

påverkan på trafiksäkerheten och för att dokumentera en halkhäm-

mande effekt följdes därför friktionen intensivt under vintrarna 87/88

och 88/89. Under samma period utfördes också väglagsobservationer,

i allmänhet varje vardagsmorgon. (83)

De två uppföljningsvintrarna var, som också beskrivits tidigare, extremt

milda. Detta faktum och den höga standarden på vinterväghållningen

gav mycket få tillfällen med halka vilket bl a kan utläsas i figur 3:52.

Figuren visar väglagsfördelningen under vinter 1987/88 och speglar

väglagsförhållanden tidigt på morgonen. Av figuren framgår att det helt

dominerande väglaget var barmark och då till största delen våt eller

fuktig. Tillfällen med is/snö-väglag var extremt få. Den efterföljande

vintern var av liknande karaktär. Antalet friktionsmätningar vid tillfällen

med halka blev följaktligen få under de båda uppföljningssäsongerna.

Här redovisas två exempel (av totalt 7 halktillfällen med friktionsmät-

ning) på tillfällen då differentiell halka förekommit. I övriga fall har

ingen påtaglig skillnad i friktion konstaterats som ett resultat av olika

beläggningstyp.
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Vdglagsobservationerr i Glumslöv vintern 1987/88

och Öjebyn vintem 1990/91
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I figur 3:53 visas triktionsutvecklingen efter saltning vid ett tillfälle med

rimfrost i december 1987. Vid tillfället var vädret relativt klart med

temperatur straxt under O°C. Rimtrost bildades men mestadels på

HAB-sträckan och i viss man även på RUBlT-sträckan. Verglimit-

sträckan hade mindre rimtrostbildning vilket återspeglades i en högre

friktion. Den bättre friktionen kvarstod ca 1/2 timme efter det att vägen

saltats.
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= HAB
_ _ ..... ...... :RUBIT

Frllldlonlf) ..... .. :VERGLIMIT

1,0 -

0,9 -

0,8 =

 

0,7 -

0,6 -

0,5 -

0,4 -

0,3 -

0,2 -

 

0,1 -

  

0 L
1 I 1 I | V

0400 0430 05"0 0530 06°O Tid

Figur 3:53 Friktionsutvecklingen på provsträckor Glumslöv vid tillfal-

le med rimfrost 1987-12-13. Saltning utförd kl. 04.30.

En liknande situation som ovan illustreras i figur 3:54 som visar friktio-

nen från en novembermorgon 1988. Temperaturen var även här omk-

ring 0°C och rimfrost förekom. På samma sätt som i föregående
exempel var friktionen bättre på RUBIT- och Verglimitstrackorna och

betydligt mera nedsatt på den konventionella AB-belaggningen.
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Friktion (f)

A

1:0' . _- HAB

----- RUBlT
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Figur 3:54 Friktionsutveoklingen pä provsträckor vid Glumslöv vid

ett tillfälle med rimfrost 1988-11-27.

 

De här redovisade undersökningarna av RUBIT och Verglimit har inte

kunnat visa att dessa beläggningstyper har en påtaglig halkhämmande

effekt. Liksom tidigare varit fallet vid provsträokor avdet här slaget har

effekten varit mycket varierande. Det har kunnat konstateras att det

vid några tillfällen, speciellt vid temperaturer omkring 000 och med

rimfrost, varit bättre friktion än på angränsande konventionell belägg-

ning men dessa tillfällen med god halkhämmande effekt har varit

mycket få under en vinter. Nyttan av att lägga de här beläggningsty-

perna på mer högtrafikerade vägar med god vinterunderhällsstandard

är därför fortfarande tveksam.

VTI RAPPORT 369 179



3.4 Nya halkbekämpningsstrategier

Ytterligare undersökningar av egenskaperna och halkbenägenheten

hos RUBlT-beläggningar pågår i ett större projekt startat 1988.

Provsträckor, bl a en 13 km lång sträcka på E3/E18 mellan Arboga

och Iänsgränsen mot T-län, har följts under nägra är. En kortare sträc-

ka av E4 vid Öjebyn i Norrbottens län ligger i ett "osaltat" län och i ett

strängare vinterklimat. Sträckan har följts med väglagsobservationer

och nägra friktionsmätningar under vintern 90/91. Jämförelse sker mot

en intilliggande konventionell asfaltbeläggning. Väglaget under vintern

1990/91 har varit nära nog identiskt på detvå jämförda beläggningar-

na och resultatet av väglagsobservationerna visas i figur 3:52. Jämfört

med det redovisade väglaget frän Glumslövsträckan är här andelen

snö och is betydligt större eller ca 44 %. Trots en större andel is- och

snöväglag har gummiasfalten alltså inte heller här visat nägon klar

halkhämmande effekt. Undersökningarna är planerade att slutföras

inom något är.

3.4.2 Väderprognoser och väglagsinformation

I första hand används väderprognoserna för att Vägverket och kom-

munerna skall kunna bedriva en så effektiv vinterväghällning som möj-

ligt. Dessutom är det möjligt att använda prognoserna som en hjälp vid

planeringen av olika typer av barmarksarbeten, t ex belägg-

ningsarbeten.

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.

3.4.2.1 Väderprognoser

Huvudsyftet med bra väderprognoser och väglagsinformation är att

underlätta beslutsfattandet för vinterväghällande personal. Inga under-

sökningar har dock gjorts av utnyttjandet av dessa och hur det päver-

kar vinterväghällningen i allmänhet och saltförbrukningen i synnerhet.
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De traditionella väderprognoserna som Vägverket köper av Sveriges

Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) innehåller information

angáende:

- Molnighet,

- Risk för nederbörd och nederbördsintensitet och

- Lufttemperatur.

Prognoserna omfattar vanligtvis ett län och redovisar både den aktuel-

la vädersituationen vid prognostillfället och en 6-, 12- eller 24-

timmarsprognos.

Vid överlämnandet av prognoserna görs även en bedömning av den

lämnade pronosens tillförlitlighet genom att den indexeras med a, b

eller 0, där en prognos med index a bedöms vara den mest tillförlitliga.

För att ytterligare förbättra tillförlitligheten på prognoserna pågår en

ständig utveckling.

Prognoserna överförs till Vägverket via:

- telefaxkartor

- telefonsvarare

- videotex, vilket kan liknas med tvävägs text-tv.

- direktkontakter mellan SMHI och Vägverkets personal.

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. Pä satellitbilderna, som är tolkade av

SMHI, kan man följa moln och nederbördsomräden. Denna tjänst har

varit mycket uppskattad och kommer att utvecklas vidare.

3.4.2.2 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".
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VViS mäter klimatförhållanden på ca 500 platser i landet. De första

stationerna i systemet har varit i drift under ca 10 år. Systemet har på

Vägverkets uppdrag utvecklats gemensamt av FFV Aerotech i

Östersund och Bergab i Göteborg. Externa användare, t ex kommu-

ner, har medverkat under hela utvecklingen av VViS. Idag är 12 kom-

muner direkt anslutna till VViS-nätet.

VViS ger aktuell information om förändringar i väderlek både inom

enskilt arbetsområde och i en större region. Tillsammans med den

allmänna väderintormationen 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.

Behoven av VViS-information varierar. Systemet togs ursprungligen

fram för att indikera halka. De flesta stationerna är placerade i de

södra delarna av Sverige där temperaturväxlingarna kring tryspunkten

är mycket vanligare än i norr. Dessutom är trafikintensiteten i södra

och mellersta Sverige mycket hög.

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 att prognosticera väglaget över längre sträckor.

VViS består av ett antal mätstationer kopplade till en mätcentral.

Mätstationerna indelas i A- och B-stationer. Skillnaden är att B-

stationerna inte mäter vindhastighet och vindriktning.

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

VTI RAPPORT 369 182



3.4 Nya halkbekämpningsstrategier

varit nederbörd sedan det senaste mättillfället samt om det inte

är någon nederbörd.

- Vindriktning.

- Vindhastighet.

Prov pågår med följande givare:

- 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 quttemperaturen och luftfuktigheten beräknas även

daggpunkten.

I princip kan man till mätstationerna ansluta vilka givare som helst.

Mätstationerna är placerade på sådana platser längs vägnätet där

Iokalklimatet kan variera. Det exakta läget för mätstationen bestäms

efter en noggrann klimatkartering. Genom karleringen är det möjligt att

minimera antalet stationer utan att ge avkall på kravet om rätt informa-

tion om väglaget.

Det är även möjligt att göra en simulerad klimatkartering vid planering

av nya vägsträokningar. Detta för att försöka minska framtida kostna-

der för vinterväghållningen.

Generellt placeras mätstationerna i terränglägen där det finns förut-

sättningar för att en första halka kan inträffa vid gljka 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.

Det är av största betydelse att ansvarig för väghållningen har känne-

dom om hur stationerna är placerade och vilka likvärdiga förhållanden

som finns inom övervakningsområdet.
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En mätcentral kan hantera data från 75 mätstationer. Den kom-

municerar med mätstationerna genom telefon eller radio. lnfor-

mationen sänds omedelbart vidare till Vägverkets datanät. Detta gör

att informationen snabbt blir tillgänglig på Vägverkets arbetsplatser.

VViS kan även nås med extra persondatorer, s k PC.

Mätcentralen är också utrustad med syntetiskt tal. Taltunktionen kan

nås per telefon och ger vägväderinformation. Taltunktionen kan även

programmeras att ringa ett valt telefonnummer då risk för halka förelig-

ger. Information från VViS finns även i Televerkets videotexnät.

3.4.2.3 Centraler

Vägverket håller på att bygga upp ett nät av olika centraler med

huvudvikten lagd på att styra/informera den egna väghållningspro-

duktionen. Men de skall även kunna stötta/leda trafikantinformation

liksom att stötta andra väghållare, t ex kommuner.

Olika typer av centraler förekommer. Dessa är:

- Regional informationscentral. Arbetar i huvudsak med informa-

tion till externa och interna enheter.

- lnformationscentral 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

befinner sig på "sitt" arbetsområde men som även övervakar

andra arbetsområden inom sitt län.

- Produktionscentral. En regionalt placerad central som bevakar

eget län samt eventuellt något/några angränsande län.

- Ledningscentral. Likartad utformning som produktions-

centralerna, men där man i ett inledningsskede även har

ansvaret för de lokala produktionsenheterna.

3.4.2.4 Information till trafikanter och övriga intressenter

Olika typer av information ges till trafikanter, t ex via lokalradio, text-TV

och telefonsvarare.
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- Vägförvaltningarna ger väglagsinformation via lokalradion .

- Vägförvaltningarna redovisar via videotexnätet restriktioner i

framkomligheten på grund av tjällossning.

- Informationsansvarig i varje län ger övergripande information till

Iokalpressen. 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 faldatasystem, videotex, text-tv och TV3.

3.4.2.5 Väderprognoser och väglagsinformation för kommuner

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. Ett

fyrtiotal kommuner köper egna specialprognoser av SMHI, ibland som

komplement till och ibland som ersättning för den länsvisa prognosen.

Det är i regel lite större kommuner som köper egna specialprognoser.

De flesta små och halvstora kommuner är nöjda med länsvisa progno-

ser från SMHI. Det finns dock önskemål om en del förbättringar av

prognoserna. Många tycker att osäkerheten är för stor och att progno-

serna kunde göras mer lokala. Vissa kommuner efterfrågar 24-timmars

prognoser istället för enbart 6- eller 12-timmars prognoser. Särskilt de

små kommunerna efterfrågar också speciella helgprognoser.

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.
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Det finns ett stort intresse hos kommunerna att få ta del av den

information som finns på Vägverkets regionala centraler, d v 3 främst

VViS-information och väderradar/sateIIitbilder. 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.

Flera kommuner köper redan nu information från Vägverkets VViS-

stationer och regionala ledningscentraler. Därigenom får också de

kommunala väghållarna tidig och riktig information om förestående

halka och kan liksom Vägverket satsa på förebyggande

halkbekämpningsinsatser.

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.

Det måste vara riktigt att kommunerna köper information från

Vägverket och SMHI i stället för att utveckla egna system. Samarbetet

mellan kommunerna och Vägverket om väder- och väglagsinformation

måste därför utvecklas vidare. Målet bör vara att Vägverkets komman-

de regionala Iedningscentraler ska kunna serva även kommunerna. En

del större kommuner kan eventuellt också vara intresserade att skaffa

någon/några egna väderlnformationsstationer.

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 väderlä-

get. Man vill inte vara tvingad att åka in och ta emot informationen på

en terminal eller dylikt.
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3.4.3 Kompetensspridning

Utbildning i, eller förmedling av de resultat som kommit fram under

MINSALT-projektets gång, har skett på olika sätt, mycket beroende på

hur man har hanterat vinterfrägorna i olika län och regioner.

Grundutbildningen inom vinterväghällningen har både före och under

projektet varit de centrala vinterväghällningskurserna, där nyheter som

gällt nya metoder och strategier slussats in och presenterats som en

naturlig del i kursen. Vidare har de flesta övriga aktiviteter som ingått

i MINSALT alltid presenterats i sammandrag i ovanstående kurser.

Kommunerna har fått möjlighet att deltaga i Vägverkets vinterväghäll-

ningskurser. Personal i övervakningstjänst har givits möjlighet att få

utbildning i meteorologi och klimatologi.

Nästa steg i kompetensspridningen har legat på Vägverkets regionala

arbetstekniska kontor, vilka till största del har arbetat med information

och demonstration. Behovet av information och demonstration är

mycket stor när nya produktionsmetoder och material skall införas.
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4. KUNSKAPSLÄGE l ÖVRIGT

4.1 Framkomlighet:
Framkomlighet är ett samlingsbegrepp som beskriver flera egen-

skaper, exempelvis hastighet och restid, bärighet, trafikstörningar,

manöverfrihet och komfort.

De primära problemen vintertid för trafikanterna är låg friktion, neder-

börd, väta vägbanor vid mörker som ger nedsatt sikt Även enbart

förväntningar om halt väglag kan innebära problem.

Pä vintervägar är det framför allt den tunga trafiken som får problem.

Deras största problem är inbromsning och styrning i nedförsbacke. Ett

annat problem är stilleständ i uppförsbaokar vid halt väglag.

4.1.1 Framkomlighet |pä landsbygd

Sambandet mellan trafikens hastighet och olika väglag visar att me-

dianvärdet vid olika hala väglag varierar mellan knappt 70 km/h och

83 km/h (17). Den lägsta hastigheten erhällen för packad snö i spår

och den högsta för lös snö i spär, mängden lös snö var relativt ringa

vid dessa mättillfällen. Vid barmark varierar medianvärdet mellan 81

och 84 km/h. De lägsta medelvärdena är 58 km/h vid tläckvis packad

snö (lägtrafikerat vägnät) och 86 km/h vid tunn is (högtrafikerat väg-

nät). l normalfall påverkar snömängden framkomligheten genom att

hastigheten sjunker med ca 3 km/h per cm ökat snödjup.

Nedan redovisas aktuella hastigheter avseende personbilar för olika

vägklasser (84). Vägklassindelningen var då:

1a: motorvägar och motorlrafikleder

1b: övriga vägar med ÄDT >7000
2a: övriga riksvägar samt vägar med 1500 <ÄDT <7000 med hög

geometrisk standard

2b: som 2a men med låg geometrisk standard

3: övriga primära och sekundära vägar.

Numera indelas vägarna i andra klasser.
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Tabell 4:1 Personbilars medelreshastighet uppdelade pä väglag och

 

vägklass. I vissa fall bygger uppgiften på mycket lite data.

Vägklass
1a 1b 2a 2b 3
Hastighet (km/h) personbilar

1. Kraftigt snöfall 88 82 68 69 48

2. Packad snö 93 79 69

3. Lös snö 74 70 63

4. Modd snö 77 89 66

5. Tunn is 87 84 77 78

6. Packsnö/Tj.is+tunn is 78

7. Packsnö/is+lös snö-modd 88 89 82 78 61

8. ls/snö+barmark 85 70

9. Vätt 96 90 92 80 75

10. Torrt 107 97 96 88 78

l interna handlingsplaner på Vägverket har framkommit att:

Vinterväghällningen, snöröjningen, halkbekämpningen m m, har

stor betydelse, i synnerhet för transporter frän underleverantö-

rer till större tillverkningsindustrier samt för dagligvaruhandeln.

Dessa transporter som till stor del är tidsstyrda, utförs ofta till

någon del på det mindre trafikerade vägarna där vinterväghäll-

ningsinsatserna inte sker med samma ambition och lika snabbt

som på de mer trafikerade vägarna.

Tidsstyrda transporter fär vid ogynnsamt väglag problem, som

kan fortplanta sig till senare led i transport- och tillverknings-

kedjan. I framtiden när kraven på transporternas tidsprecision

ökar ännu mer, kommer denna aspekt att ytterligare betonas.

Snö och halka kan ge störningar för den tidtabellsbundna buss-

trafiken. De störningar som vanligtvis uppkommer innebär att

tidtabellen inte kan hållas. Denna försening kan i sin tur inne-

bära att man kommer för sent för byte till annan buss eller
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annat färdmedel, vilket innebär att den totala förseningen blir

ännu större.

Väglags- och trafikinformation är av relativt stor betydelse när

det gäller Ieveranssäkerhet. Vid dåligt väglag kan man då und-

vika backiga och krokiga vägar där risken för stopp och haveri

är stor.

4.1.2 Framkomlighet i tätort

Följande samband mellan vinterväghållningsåtgärder och framkomlig-

het redovisas i (18):

Väder och väglag påverkar inte biltrafikens fördelning i tiden.

Det finns heller inget klart samband mellan biltrafik ens omfatt-

ning och väder eller väglag. Däremot finns det ett årtidsberoen-

de samband så att trafikflödet vintertid är 3-5 % lägre än under

vår och höst.

På huvudgator är fordonshastigheterna mycket starkt beroende

av väglaget. Vid snöfall sjunker medianhastighefen ofta med

10-15 km/h, vid extrem halka ännu mer. Det finns också en

årstidsberoende hastighetssänkning. Skillnaden är ca 3 km/h

mellan vinter och vår eller höst.

Tidsavståndet mellan fordonen påverkas i viss utsträckning av-

väder och väglag. Vid måttligt snöfall och snömodd på körba-

nan halveras nästan andelen mycket korta avstånd (de som

ligger mellan noll och två sekunder), jämfört med

barmarksförhållanden. Ökningen av tidsavstånden och hastig-
hetsminskningen är dock inte tillräckliga för att man skall köra

med samma säkerhetsmarginal vid is- och snöväglag som vid

barmark.

Det finns en stor årstidsberoende variation i cykeltrafikflödet.

Medianvärdet för vintertrafiken är endast 30 % av trafiken höst

och vår. Cykeltrafikflödet är störst i början på veckan och lägst

på fredagar. Vintercyklisterna verkar i stort sett vara okänsliga

för väder- och väglagsförhållanden, förutom vid hård vind och

kraftig nederbörd.
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- Antalet fotgängare kan variera starkt från dag till dag utan sam-

band med väder och väglag.

- Enkäter visar att framkomligheten bedöms positivare vid

förbättrad vinterväghållning. Detta gäller såväl biltrafikanter som

cyklister och fotgängare.

4.2 Trafiksäkerhet

4.2.1 Trafiksäkerhet på landsbygd

Trafiksäkerheten vid is/snöväglag har undersökts 1973 och 1977. Av

dessa undersökningar framgår att olyckskvoten är mycket större vid

is/snöväglag än vid barmark. (84)

Relativa olyckskvoter (polisrapporterade olyckor).

1973 1977

barmark 1 barmark 1

våt barmark 1.1 våt barmark 1.5

is/snöväglag 4.9 is/snöväglag 5.5

Vid en bearbetning av försäkringsanmälda olyckor visade det sig att

olycksrisken varierade avsevärt även mellan olika is/snöväglag. Det

bör påpekas att i försäkringsanmälda olyckor ingår en stor andel halk-

olyckor (singelolyckor) som inte i lika stor utsträckning kommer till

polisens kännedom som till försäkringsbolagen. Det gör att relativa

olyckskvoten vid is/snöväglag blir större då försäkringsanmälda olyc-

kor undersöks.
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Relativa olyckskvoter (försäkringsanmälda olyckor).

1973-01 -1 6 - 1973-03-15

Barmark 1

Lös snö, snömodd, slask 30-50

Is eller packad snö 8-12

Fläckvis is eller snö 10-14

Olyckskvoten uppdelad på region.

Ovannämda undersökningar visar även att olyckskvoten varierar med

region. I dessa undersökningar har landet delats in i tre regioner,

nämligen:

Södra Sverige = H - O län

Mellersta Sverige = B - G, P - T och U län

Norra Sverige = S och W - BD län

1973 års undersökning av polisrapporterade olyckor visar följande re-

lation mellan is/snö- olyckskvoten och barmarksolyckskvoten.

Olyckskvot 1973 per region för barmark och is/snöväglag.

Region Barmark Is/snöväglag

Norra S 0.37 1.24

Mellersta S 0.52 2.97

Södra S 0.62 6.44

Som framgår orsakar is/snöväglag störst olycksrisk i södra Sverige

och minst i norra Sverige.

Som framgått tidigare är olyckskvoten avsevärt högre pä is/snöväglag

än på barmark. Om andelen trafik som framförs på is/snöväglag kan

minskas borde trafiksäkerheten förbättras. Saltning är en metod att

minska andelen is/snöväglag.
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Svenska undersökningar

Ett flertal undersökningar har gjorts för att försöka uppskatta trafiksä-

kerhetseffekferna av saltning. Den första svenska undersökningen om-

fattade en före-efterstudie av de vägar som började saltas vintrarna

1970-71 t 0 m 1973-74.

Saltningens effekt, mätt som förändring i antal olyckor under vintern,

uppskattades till:

-11% (dvs olycksminskning)

+13o/o

-3°/o

Mellersta Sverige

Södra Sverige

Hela landet

Eftersom en stor utvidgning av saltning gjordes 1973/74, gjordes en

separat analys för detta är. Slutsatsen blev att antalet olyckor ej för-

ändrats till följd av saltning.

Frän försöken med osaltade vägar i Östergötland (1) kan följande
redovisas. Olycksstatistik avseende de raka och plana vägsträckorna

visar på en 27% ökning av de polisrapporterade olyckorna. På de

backiga vägarna är olycksökningen 53%. På de plana sträckorna är

olycksökningen inte statistiskt säkerställd (5% risknivä), vilket den

dock är på de backiga.

Hittillsvarande svenska undersökningar tolkar Vägverket som att:

- Pä vägar med större trafikmängd innebär det en förbättrad tra-

fiksäkerhet att använda salt i vinterväghällningen för att därige-

nom minska antalet dygn med snö/isväglag.

- I vissa delar av landet och på vägar med låg trafik kan vinter-

väghällningen ske utan saltning.

Utländska undersökningar

En norsk jämförelse mellan saltade och icke saltade vägar (84) anty-

der att antalet olyckor är ca 25-30% färre på de saltade vägarna under

nov-mars än vad som skulle förväntas. Resultaten är dock svårtolkade
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eftersom skillnaden i effekt mellan olika år ärbetydande. Den mest

trafikerade vägen som bidrar med en tredjedel av olyckorna i materia-

let, visart ex en olycksökning på 7 %.

I en tysk undersökning på autobahnnätet runt München (84) dras

slutsatsen att olyckskvoten under vintern minskar med 0,27-0,49

olyckor per miljon fordonskilometer till en olyckskvot på 1,3.

Undersökningen omfattade åren 1971-1976 och analyserades genom

att varje års olyckor relaterades till antal vinterdagar och antal

saltspridningsdagar.

I Finland har gjorts ett omfattande försök med att sluta salta (84).

Totala antalet olyckor förändrades inte. Antalet dödade personer mins-

kade från 30 till 15 när saltningen upphörde för att återgå till 30 när

man återupptog saltningen.

I Finland har ytterligare ett försök gjorts, som är likartat

Östgötaförsöket, 1977/78 på några av de största vägarna. Försöket

omfattade ca 500 km riksväg men fick avbrytas. De viktigaste orsaker-

na till att försöket fick avbrytas var:

- Försöket var för stort, vilket bl a innebar att alltför många väg-

mästare var inblandade för att man skulle lyckas få en genom-

gående positiv inställning till försöket.

- Vägarna hade en stor andel genomfarts- och lastbilstrafik.

Lastbilschaufförerna ansåg att framkomligheten var för dålig på

de osaltade vägarna, speciellt på backiga avsnitt.

För att nå en meningsfull kompromiss mellan miljövård och

trafiksäkerhet har sedan början av 1980-talet gjorts försök med be-

gränsad saltning av Iandsortsvägar i delstaterna Hessen och Bayern i

Tyskland. För detta "vita vägnät" valdes vägar av ringa betydelse, som

ej saltades mer utan halkbekämpades med fraktionsmaterial eller en-

bart snöröjdes (olika i delstaterna). Om det utvalda vägnätet var rätt

typ av vägar eller om inskränkningarna i vintervägunderhåll påverkade

trafikutvecklingen och trafikäkerheten var ej klarlagt. För att undersöka

detta fick Technischen Hochschule Darmstadt (85) detta uppdrag av

förbundsministern.

VTI RAPPORT 369 194



4. Kunskapsläge i övrigt

De 7 vägsträckor som varit med i försöket har mellan 150-4000 i ÄDT
(ärsmedeldygnstrafik), vägbredden varierade mellan 5,0 och 8,5 m

och vägarna hade en total längd av 784 km.

I detta försök analyserades hur den förändrade vinterväghällningen

påverkade trafikutvecklingen, trafiksäkerheten och samhällsekono-

miska kostnader. Försöket kopplades även till ett parallellt forsknings-

uppdrag (86).

Försöket gav bl a följande resultat:

Under dagar med vinterförhällanden undvek upp till 50 % av

trafikanterna det "vita vägnätet" för att i stället köra parallellvägar även

om de var längre.

Totalt sett för den reducerade vinterväghällningen steg antal olyckor

med 63 % (Bayern) och 55 % (Hessen).

Samhällets merkostnad för det "vita vägnätet" blev 3 600 DM/km i

Hessen (347 km) och 18 500 DM/km i Bayern (437 km). I dessa

kostnader finns inga miljö- eller produktlonsbortfallskostnader

medräknade.

Räknar man de negativa resultaten av en reducerad vinterväghällning

(olyckor, personskador, tidsförluster och ökad drivmedelsförbrukning)

mot den positiva (minskad saltförbrukning), redovisas följande. För

varje 100 ton/salt som sparas in på det "vita vägnätet" ökar kostnader-

na för trafikanterna med i Hessen 900 DM och i Bayern 6000 DM.

Att bestämma ett absolut riktvärde för den maximala trafikbelastningen

som ett "vitt vägnät" kan upprättas för, har visat sig svårt. En trafikbe-

lastning mellan 1000-1500 ÄDT kan troligtvis accepteras om t ex
vägen är rak, har liten höjdskillnad, inga trafikfarliga punkter, ingen

speciell trafik, inga klimatzoner och att det finns möjlighet att välja

alternativa vägsträckor.

4.2.2 Trafiksäkerhet i tätort

I ett projektet (18) har man försökt klarlägga sambanden i tätort mellan

några olika typer av vinterväghällningsätgärder och trafikanteffekterna
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trafiksäkerhet och framkomlighet. Vad gäller sambandet mellan

vinterväghållningsåtgärder och trafiksäkerhet redovisas bl a följande

resultat från Skellefteå.

I Skellefteå förändrades vinterväghållningen för att höja trafiksäker-

heten, främst för fotgängare och cyklister. Bl a påbörjades snöplog-

ningen vid mindre snödjup, byttes sand mot krossgrus och fler gång-

banor röjdes som tidigare fungerat som snöupplag. Analyser av trafik-

säkerheten under tre vintrar visar att olyckorna ökat i det område där

ovannämda åtgärder vidtagits. Ökningen är dock inte statistiskt

säkerställd.

Beräkningar av olycksrisken vid is/snö-väglag jämfört med barmark

har givit följande resultat:

- Ungefär fem gånger högre risk vid is/snö-väglag för fotgängare

och cyklister (data från Göteborg under tre vintrar).

- Ungefär tio gånger högre risk vid is/snö-väglag för fotgängare

och cyklister (data från Skellefteå under tre vintrar).

- Ungefär tre gånger högre risk vid is/snö-väglag för bilister på

mer trafikerade gator och leder (data från Skellefteå under tre

vintrar).

Resultaten ovan från Skellefteå är dock mycket osäkra eftersom anta-

let barmarksolyckor i undersökningen i få.

I en VTI-rapport (26) redovisas en undersökning av trafikolyckor i

Östergötland med hjälp av sjukhusstatistik. Undersökningen visar att

var tredje trafikskadad person är gångtrafikant. Resterande två tredje-

delar utgörs till lika stor del av cyklister och motorfordonstrafikanter.

En stor del av fotgängarnas skador har erhållits vid halkolyckor där

man halkat omkull utan inblandning av andra trafikanter. Den genom-

snittliga vårdtiden för gående som skadats i halkolyckor och lagts in

för vård var i Motala 22 dygn. En analys av skadekonsekvenser i form

av vårdtider och sjukskrivningstider för olika färdsätt vid halkolyckor

visar att de gående står för sju av tio dagar. Det har således samhälls-

ekonomiskt stor betydelse att sköta halkbekämpningen på gångbanor

väl. Detta bekräftas även av andra studier.
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Enligt beräkningar som redovisas i "Säkrare trafik i vår k0mmun -

Handbok för lokalt trafiksäkerhetsarbete", Svenska Kommunförbundet

och Trafiksäkerhetsverket, inträffar cirka 30 000 singelolyckor med

fotgängare årligen i landet. Det innebär cirka 36 olyckor per 1 000

invånare. Ungefär hälften kan bedömas vara halkolyckor.

Studier i Malmö och Skellefteå av Lunds tekniska högskola visar att

rädslan för att falla eller råka ut för olycka utomhus är stor hos äldre

människor. Denna upplevda rädsla påverkar de äldres aktivitetsgrad

och bidrar till otillfredställda resbehov.

I Tyskland uppstod under slutet av 1970-talet en disskussion om det

var riktigt att använda salt för halkbekämpning i tätorterna med tanke

på skadorna på träd och annan vegetation. Resultatet blev att saltåt-

gången minskade med 55-60 %. Under 1986/87 användes salt på

45 % av tätortsvägarna jämfört med 82 % under vintern 1978/79. Det

finns ingen undersökning som visar hur detta påverkat trafiksäkerhe-
ten i Tyskland som helhet. Däremot finns en undersökning i Berlin

som täcker vintrarna 1980/81 - 1986/87 och en i Hamburg som

täcker vintern 1983/84 - 1985/86. Dessa finns refererade i (87).

I Berlin gjordes 1980/81 en jämförande olycksstudie mellan ett saltbe-

handlat och ett icke saltbehandlat område. Olycksutvecklingen var

betydligt mer positiv i området som sandades än i området som salta-

des. Under halkdygn ökade antalet olyckor jämfört med halkfria dygn

med 54 % i det saltade området och med 28 % i det saltfria området.

Allvarliga olyckor och olyckor med personskador minskade i det salt-

fria. området medan de ökade i det saltade området.

Som ett resultat av den undersökningen förblev 94 % av alla gator i

Västberlin saltfria 1981/82 och det beslöts att därefter fortsätta halkbe-

kämpningen med ett minimum av salt.

l Hamburg saltades 75 % av vägnätet vintern 1978/79. Saltningen

minskades dock stegvis och med Västberlin som förebild beslöt man

att från 1985/86 knappast använda salt alls. Endast 1 % av vägnätet

saltades regelbundet. Ungefär halva gatunätet halkbekämpas över hu-

vudtaget inte alls.

VTI RAPPORT 369 197



4. Kunskapsläge i övrigt

En undersökning av olyckorna vintern 1985/86 jämfört med de två

föregående vintrarna visade att totala antalet olyckor ökade medan

allvarligare olyckor och olyckor med personskador minskade. Som

exempel kan nämnas att på vardagar med halka minskade antalet

personer som skadades i bilar med 10 %, medan trafiken enbart

minskade med 1.5 %.

Trots de gynnsamma olyckssiffrorna beslöt man i Hamburg att öka

saltningen igen för att förbättra framkomligheten. Detta medförde en

ökning av allvarliga olyckor och antal skadade jämfört med utveck-

lingen i närliggande städer (Bremen, Lübeck och Kiel).

4.3 Fordonskostnader

4.3.1 Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukningen påverkas av många faktorer i vägmiljön.

Exempel på sådana faktorer är linjeföring och beläggningstextur. Snö

på körbanan är dock den faktor som kan förändra bränsleförbruk-

ningen mest (88).

Mätningar av bränsleförbrukningen vid olika snöväglag har utförts av

VTl vid några tillfällen. Vid det första tillfället var avsikten att få en

allmän kunskap om hur bränsleförbrukningen varierar vid olika vinter-

väglag. Vid det andra mättillfället var avsikten att dels komplettera

föregående mätningar vid stora snödjup och dels att vid ett givet snöd-

jup mäta hur bränsleförbrukningen påverkas av antalet fordons-

passagen

Mätningarna har gjorts med personbil och avser i huvudsak plan och

rak väg. Resultaten tillämpas dock på hela fordonsparken och vägnä-

tet i avvaktan på bättre kunskap.

Det bör påpekas att endast några värden i tabellen nedan är under-

byggda med mätningar. Index i övrigt har proportionerats fram.
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Tabell 4:2 Bränsleförbrukningsindex för olika snönederbördsmäng-

der och antal axelparspassager vid konstant hastighet

 

Väglag vid resp nederbördsmängd

Antal axelpars- Packad snö Lössnö Lössnö Lössnö

passager och is 3 cm 6 cm 10 cm

1:a 100 120 150 200

10:de 100 108 120 140

100:de 100 104 110 120

500:de 100 102 105 110

1000:de 100 100 100 100

VTl:s mätningar av bränsleförbrukning vid olika vinterväglag visar inte

någon skillnad mellan förbrukningen på en vät vägbana och en väg

täckt med snö och is. Bränsleförbrukningen antas med ledning härav

inte förändras när packad snö och is smälter till vatten p g a att en

vägyta saltas._ Däremot sjunker bränsleförbrukningen när den väta

vägbanan torkar upp.

Prov gjorda med lastbil Scania G 82M 16 ton har visat att bränsleför-

brukningen är högst vid första turen pä fuktig packad snö ca 1 cm.

Efter sex turer på samma sträcka hade bränsleförbrukningen reduce-

rats med 20 %, efter ytterligare turer läg förbrukningen på ungefär

samma nivå. Efter att vägen röjdes sjönk bränsleförbrukningen till

2.3 liter/10 km jämfört med 2.4 liter/10 km innan röjning.

En tysk undersökning (86) har visat att bränsleförbrukningen på en

torr väg och en saltad väg ligger ganska lika. På en hal väg däremot

ökar bränsleförbrukningen med ca 13 %, trafikbelastningen för vägar-

na där undersökningarna är gjorda ligger mellan 1 240 och 14 140

ADT.

4.3.2 Korrosion

Vintersaltningen har utpekats som en kraftigt bidragande orsak till

korrosionsskador pä fordonsparken. Flera rapporter bekräftar också att

vintersaltningen bidrar till ökad korrosion.

En samlad bedömning av tillgängligt material pekar på att ungefär
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hälften av korrosionen orsakas under vinterförhällanden. Av "vinterkor-

rosionen" tycks ca 50 % orsakas av salt.

Enligt de undersökningar som gjordes i Östgötaförsöket, gav de följan-

de resultat:

Beroende på vilken väderlekstyp som är dominerande under

säsongen kan korrosionsbetingelserna på vägen variera kraftigt från

en vinter till en annan. Den atmosfäriska korrosionen pä stationära

prover varierar inte i samma grad och något samband mellan den

atmosfäriska och mobila korrosionen framkom inte i någon av dessa

undersökningar. Vägsaltningen orsakade minst en fördubbling av kor-

rosionshastigheten på oskyddat stål under en normalvinter i försöksre-

gionen d v 3 Östergötlands län.

Under en kallare vinter är korrosionen markant mindre både på salta-

de och osaltade vägar, men samtidigt ökar i vissa fall effekten av

vägsaltningen. Hos oskyddat stål (öppen yta) var korrosionshastighe-

ten under vintern 1981/82 3-5 gånger högre på saltad vägbana.

Vägsaltet orsakar snabbare nedbrytning av rostskyddsmedel och bätt-

ringslack. ED-laok på fosfaterad yta (fabrikslaokering av bilen) påver-

kas av vägsaltet endast i liten omfattning efter en vinters exponering.

Värdet på en begagnad personbil från Åland är betydligt högre än

motsvarande som är registrerad på det finska fastlandet.

Värdeökningen påstås bero på att en åländsk personbil har mindre

rostskador och att orsaken till detta skulle vara att ålänningarna inte

använder salt vintertid i sin väghållning.

Via underhandskontakter med ett försäkringsbolag på Åland och några

lokala bilförsäljare i Mariehamn, framkommer följande:

Värdet på en 5 är gammal personbil från Åland är ca 10 % högre än
vad motsvarande bil från fastlandet är värd. .Ju äldre bil desto större

skillnad i pris. En 10 år gammal älandsbil är värd 20 - 30 % mer än

motsvarande fastlandsbil. Någon bilförsäljare hade ändå större

prisskillnad.
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4.4 Miljö
Vintervägsaltets miljöpåverkan har studerats. En mer eller mindre om-

fattande påverkan har kunnat fastläggas. Såväl vegetation som yt- och

grundvatten kan påverkas, men endast i vägens närmaste omgivning.

Koncentrationen av .natrium i marken ökar med tiden. Det finns dock

inget klart och entydigt samband mellan de saltmängder som sprids

på vägarna och de saltkoncentrationer som uppkommer i omgivande

naturmiljö. En viss saltmängd kan i ett område ge upphov till höga

saltkoncentrationer och skador på t ex vegetation, medan samma salt-

mängd i ett annat område inte förorsakar någon märkbar påverkan.

Det synes i stället vara andra faktorer som är avgörande för i vilken

grad ett område påverkas av saltning, t ex geologiska och hydrologis-

ka förhållandena i området. Detta betyder att det inte är meningsfullt

och sannolikt inte heller möjligt att ange generella gränser för de

saltmängder som kan spridas på vägarna utan att miljöpåverkan blir

för stor.

Den vanligaste och mest påtagliga effekten av vintersaltningen utgör

vegetationsskadorna. Saltskador uppkommer dels genom saltstänk

från trafiken vilket ger missfärgade blad/barr, dels genom saltupptag-

ning via rötterna vilket ger näringsbrist och minskad tillväxt. Barrträd är

mer känsliga än lövträd. Problemet är störst för träd i tätortsmiljö.

Vegetationsskadorna på landsbygden är i regel begränsade till ett

avstånd mindre än 20 m från vägen, vilket gör att den mängd träd/

skogsom kan tänkas bli skadad är förhållandevis liten.

Få uppgifter finns om saltskador på växande grödor, vilket sannolikt

sammanhänger med att gräs och grödor hör till de mera salttåliga

växterna.

Så länge salt (NaCI) använts för kemisk halkbekämpning har en de-

batt om saltets negativa miljöeffekter pågått. En mängd undersök-

ningar och utredningar har genomförts (och genomförs fortfarandel),

vilket gör att vintersaltets miljöpåverkan är tämligen väl känd. Utgår

man från kunskapsläget i slutet av 1970-talet (89, 90) förefaller inte

heller något direkt nytt att ha framkommit under de senaste åren.
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Möjligen kan noteras att åtminstone i Sverige har saltets miljöpåverkan

fått en mindre framträdande roll. Detta beror sannolikt på att miljöde-

batten under de senaste åren fokuserats alltmer mot bilavgaserna och

deras miljöpåverkan.

Vad gäller frågan om salt i dricksvatten ger upphov till högt blodtryck,
kan man i senare rapporter (91) se en viss nyansskillnad jämfört med

tidigare slutsatser. Många studier har visat att en reducering av saltin-

taget ger en sänkning av blodtrycket hos personer med för högt blod-

tryck. Av senare rapporter framgår dock att det inte är lika klart att en

ökning av saltintaget leder till en höjning av blodtrycket. För personer

som på grund av för högt blodtryck måste begränsa sitt natriumintag

rekommenderas dock fortfarande att dricksvattnets natriumhalt inte

överstiger 20 mg/I.

Riskerna för saltskador på träden utefter vägarna är större i tätorterna

än på landsbygden beroende på att levnadsbetingelserna i övrigt är

mycket hårdare i tätorterna. Den i tätortsförhållanden redan dåliga

vatten- och näringssituationen för vegetationen förvärras ytterligare

genom saitning. Effekterna kan bli betydande både för miljön och

ekonomin. Gatuträden i städerna representerar ett mycket stort ekono-

miskt värde också. Enbart i Stockholm finns mer än 50 000 träd i

direkt anslutning till gatorna.

Vissa växter klarar salt bättre än andra. Det är emellertid svårt att

rangordna arterna efter salttolerans. Bland salttåliga träd återfinns

vårtbjörk, vitpoppel, ask, skogsek, rödek, rokinia och skogsalm. Många

av de i dag använda och vanligaste tråden i gatumiljön är dock salt-

känsliga. Det gällert ex lind, lönn, kastanj och bok.

I Hamburg har man följt upp trädens hälsotillstånd med infraröd

fotografering.

Vintern 1978/79 var ungefär hälften av gatuträden i Hamburg friska.

Efter påföljande snörika vinter då cirka 40 000 ton vägsalt spreds ut

var hälsotillståndet drastiskt försämrat. l tabell nedan redovisas resul-

tatet av flygfotograferingar 1976 och 1979.
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Tabell 4:3 Andel (%) friska och skadade träd i Hamburg vid

flygfotograferingen 1976 och 1979.

1976 1979

Friska träd 46,2 22,7 minskning med 50%

Svagt skadade träd 43,7 42,3

Kraftigt skadade träd 8,9 24,8 ökning med 178,6%

Döda träd 1,2 10,2 ökning med 750%

 

Även i Sverige har man konstaterat skador på gatuträd i tätorter. Detta

har t ex bidragit till att Lund slutat använda salt i tätorterna och att

Norrköping inte saltar i sina alléer (Norra, Södra och Östra
Promenaden).

4.5 Trafikanternas inställning

IMU-testologen (92) har haft Vägverkets uppdrag att undersöka hur

trafikanterna ser på Vägverkets sätt att sköta vinterväghällningen.

Undersökningen har gjorts med två olika urval. De frågor som rör

vintersaltningen redovisas i sammandrag nedan.

1552 slumpmässigt utvalda förare av privatfordon och fordon för

yrkesmässig trafik i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län

har tillfrågats.

"Hur är Din allmänna inställning till saltning?"

Mycket positiv 11%

Ganska positiv 24%

Tveksam 28%

Ganska negativ 17%

Mycket negativ 19%

Ejsvar 198

De som kör över 20000 km per år, de som kör mest landsbygdstrafik

samt de som kör tunga fordon är mer positiva till saltning än övriga

grupper. De yngsta äldersgrupperna är de som är minst positiva till

saltning.
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150 yrkeSförare på vägsträckorna: E4 Jönköping-Helsingborg, E6
Göteborg-Trelleborg och E66 Karlskrona-Malmö.

"Hur viktigt tycker Du följande åtgärder mot halka är och hur tycker Du

dessa fungerar under vintertid?"

Saltning!

Mycket viktig 39%

Ganska viktig 26%

Inte särskilt viktigt 31%

Svar 40/0

Av de som tycker att saltning är viktigt (65%) är uppfattningen om hur

saltningen fungerar följande:

Fungerar mycket bra 31%

Fungerar ganska bra 55%

Fungerar ganska dåligt 7%

Fungerar mycket dåligt 4%

Ej svar 3%

"Hur är Din allmänna inställning till saltning?"

Positiv 46%

Tveksam 20%

Negativ 340/0

4.6 Väghällarkostnader

Saltet orsakar indirekta kostnader genom skador på väganläggningar

t ex korrosion på järn- och stålkonstruktioner som vägmärken, vilt-

stängsel ooh belysningsanordningar. Vägmärken utsätts även för på-

verkan av snösprut, speciellt vid temperaturer kring 0°C då snön har

hög densitet.

Det finns ett starkt samband mellan nedsmutsning och vått väglag.

Nedsmutsningen är dubbelt så stor på en saltad väg som på en

osaltad under i övrigt likartade förhållanden.
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4.6.1 Konstbyggnader

Den största orsaken till skadeutvecklingen pä broarna under 1970 och

-80 talet var övergången till de nya viktbestämmelserna 10/16/51,4 ton

(axeltryok/boggietryck/totalvikt). Även trafikutvecklingen har påverkat

skadefrekvensen.

En annan avgörande faktor av stor betydelse för den tilltagande ska-

deutvecklingen under 1970-talet var användningen av kemiska halkbe-

kämpningsmedel i vinterväghällningen. Saltningen, som infördes i

Sverige i början på 60-talet, förlänger vättiderna och underlättar där-

med vatteninträngningen i betongkonstruktionerna. Härigenom skapas

förutsättningar för frostskador till följd av vattnets frysningoch uppti-

ning. Denna nedbrytningsprocess kan gå mycket snabbt om betongen

saknar lämpliga luftporer som kan fungera som expansionskärl.

Eftersom krav på luttinblandning infördes först 1964 har en stor del av

brobeständet läg salt/trostbeständighet.

Den konstruktionsdel som i första hand har drabbats av ovannämda

nedbrytningsfaktorer är brobaneplattan. Denna del utsätts för direkt

kontakt av såväl fordonens hjultryck som salt och vatten.

Brobaneplattan är normalt avgränsad i tvärled av kantbalkar. Till skill-

nad frän plattan, som vanligtvis är skyddad med fuktisolering och be-

läggning, är kantbalkarna direkt utsatta för den miljöbetingade

nedbrytningen. Kantbalksskador har också varit vanligt förekommande

ända sedan 1960-talet som en följd av saltningen.

Det är också av största vikt att övergängskonstruktionerna är vattentä-

ta. Skadorna frän salt och vatten på underliggande konstruktionsdelar

blir annars omfattande. Eftersom en relativt stor del av brobeständet

fortfarande är försett med otäta övergängskonstruktioner är sådana

skador mycket vanliga.

4.6.2 Överbyggnad

Flera samstämmiga undersökningar har visat att dubbdäcksslitaget är

minst dubbelt så stort på väta vägbanor som på torra, detta gäller

oavsett beläggningstyp. Även beläggningens temperatur påverkar

slitaget olika, vid 0°C är slitaget minst men stiger fort vid kallare och

varmare temperatur.
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Ökad fordonshastigheten påverkar också slitaget negativt. Ökas has-
tigheten från 70 km/h till 90 km/h ökar slitaget med ca 50 % om

fordonen är försedda med dubbdäck. Totalt kostar dubbdäcksslitaget

på det statliga och kommunala vägnätet ca 210-270 Mkr/är.

4.6.3 Övrigt

Den relativt stora dubbdäcksanvändningen sliter även vägmarkeringar-

na onormalt mycket. Merkostnaden beräknas till ca 35-65 Mkr/är.

Andelen dubbdäck i våra stora städer Stockholm och Göteborg är

ganska lika. Under vintermänaderna januari och februari 1989-1991

var andelen dubbdäck mellan 50-60 %, under den senaste vintern var

andelen dubbdäck nägot avtagande.

Den ökade tvättningen till följd av nedsmutsningen pä kantreflektorer/

vägmärken p g a dubb beräknas kosta ca 5-15 Mkr/är.

Vinterväghällningen påverkar även rent mekaniskt slitaget av

kantreflektorer/vägmärken' med en likartad summa. Extra under-

hällskostnader för att hälla brunnar och ledningar rena kostar väghäl-

larna ca 10-25 Mkr/är.

Rostskador på andra anläggningar utmed väg- och gatunätet som

t ex belysningsstolpar och master, vägmärkesstolpar och viltstaket är

ett problem som bör uppmärksammas. Framförallt har omfattande kor-

rosionsangrepp påvisats under jord, nägon kvantifiering av dessa ska-

dor har ej gjorts.
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5.0FÖRSLAG PÅ NY VINTERVÄG-
HALLNINGSSTRATEGI

Förslag till standard på vägnätet vintertid samt rekommendatio-

ner till åtgärd

MÅ

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

5A Landsbygd

Med ny strategi bedömer vi att det är möjligt att minska saltför-

brukningen med ca 20 - 40 % jämfört med före MINSALT-projektet, på

grund av bl a nya metoder, material, övervakningsorganisation och en

allmän återhållsamhet vid saltning. Dessutom bör mekanisk halkbe-

kämpning i möjligaste mån utföras med saltfritt material.

För att uppnå rätt kvalitet är det viktigt att

- Vägverket stimulerar alla som arbetar med vinterväghållning till

aktivitet kring dessa frågor.

- stor vikt ägnas åt att få en likartad standard inom och mellan

olika väghållare. Här krävs att samarbetet och samordningen

mellan enheterna utvecklas ännu mer än för närvarande.

- stor vikt ägnas åt introduktion och utbildning avseende nya

metoder och redskap.
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Standardkrav

I nuvarande regelverk för vinterväghällningen hänförs en väg till en

viss standardklass som i princip bestäms av dess vägkategori och

trafiktlöde.

I samband med Vägverkets förändringsarbete är ambitionen att defi-

niera väghållningens produkter och tjänster utifrän användarens

synsätt och ordval. l avvaktan på resultaten från detta arbete har

vägnätet indelats i nationella, regionala och lokala vägar.

Delmälen kan nås genom att föreslå följande standardkrav (redo-

visade i funktionella termer) pä vägnätet vintertid.

Funktionella mål Nationella Regionala Lokala

vägar vägar vägar

Jämn framkomlighete-

standard 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

För gäng- och cykelbanor har vi ställt följande standardkrav:

- fria från lös snö

- halkbekämpade

- jämna

Vi är medvetna om att ställda mäl inte alltid kan uppnås beroende på

rådande trafik- och väderförhållanden.

 

Dessa standardkrav innebär:
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- att trafikanterna informeras om Vägverkets mål för Vinterväg-

hållningen.

- att trafikanterna informeras om aktuella väghållningsåtgärder

och gällande väder-, väglags- och trafiksituation.

- att vinterväghållningsstandarden ska vara så jämn att trafikan-

terna ej märker standardskillnader mellan arbetsområden,

distrikt och lån.

- att vid skötsel av gång- och cykelbanor ska standarden vara

sådan att man _ej föredrar att gå eller cykla på körbanan.

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

åtgärdstiden för nationella och regionala vägar ska vara 1 res-

pektive 2 tim.

- 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:

- 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.
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Åtgärdsförslag

Detta är ett förslag på lämpligt sätt att arbeta men lokala förhållanden

kan innebära alternativa 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 korsning, trafik-

plats, tätort eller där trafiksäker vändplats kan ordnas.

- vid planläggning av snö och halkbekämpningssträckor bör

tidsskillnaden mellan enheter som möts vid gräns ej överstiga

0,5 tim för saltvägnätet. Samplanering mellan olika enheter ska

ske. Administrativa gränser ska ej styra, utan praktisk hänsyn

ska tas, detta för att nå "osynliga" gränser. Om förutsättningar

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/ton 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.

- rensaltning bör normalt inte ske på lokala vägar. Om möjligt

halkbekämpas dessa vägar med fraktionsmaterial eller motsva-

rande utan saltinblandning.
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- 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.

5.2 Tätort

De övergripande målen för halkbekämpningen i kommunerna är hög

trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksyste-

met. Halkbekämpningen bör ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Trafiksäkerheten skall vara hög för alla trafikantgrupper. För att mins-

ka antalet skadefall ooh minimera samhällets olyckskostnader mäste

emellertid halkbekämpningen för de gående prioriteras. Även målet

om bra tillgänglighet till trafiksystemet ställer höga krav på halkbe-

kämpningen av gängbanor. I annat fall kan inte äldre och rörelse-

hindrade tillgodose sitt resebehov. Viktiga gängsträk till kollektivtrafik-

hållplatser och serviceinrättningar, i centrumomräden m m bör vara

halkfria och jämna samt fria från lös snö.

Inte minst näringslivet ställer höga krav på framkomligheten pä trafik-

leder och viktiga huvudgator. Dessa bör i princip vara halkfria frän

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

förebyggande halkbekämpning ska kunna ske. Pä viktiga trafikleder

och huvudgator är förebyggande halkbekämpning en viktig ätgärd för

att kunna leva upp till de höga kraven på trafiksäkerhet och

framkomlighet.

Förebyggande saltning sker lämpligen med befuktat salt eller saltlös-

ning. Därigenom uppnäs större effekt med mindre mängd salt.

Saltlösning bör dock undvikas pä redan bildad isvägbana, mycket väta

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 iastfrysning.

Man bör vara restriktiv med salt pä trafikleder och större huvudgator

med träplanteringar. 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

lämpligt för saltning.

Flensaltning bör normalt inte ske på mindre huvudgator och lokala

gator. Om möjligt halkbekämpas dessagator med fraktionsmaterial

eller motsvarande utan saltinblandning. Att ta bort saltet i sandnings-

sanden betyder mycket för att minska saltanvändningen på det

kommunala gatunätet.

Gängbanor och cykelbanor halkbekämpas normalt med salttritt mate-

rial. Pä cykelbanor bör man välja material som inte är alltför flisigt så

att det skadar cykeldäcken. Uppvärmd sand kan vara ett bra alternativ

till fraktionsmaterial pä gängbanor.
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6.0KONSEKVENSER AV OLIKA VINTERVÄG-
HALLNINGSSTRATEGIER
I detta kapitel görs ett försök att sammanställa effekter av olika vinter-

väghållning. Detta kan göras på flera olika sätt. Det sätt som tidigare

använts inom MINSALT och tidigare osaltade försök har varit att försö-

ka värdera alla effekter i nytta och uppoffring d v 3 en samhällsekono-

misk sammanställning. Dessa jämförelser har då gällt en övergång till

osaltad 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 (se kapitel 5) och ett osaltat Sverige jämförs med Vinterväg-

hållningen före MINSALT.

6.1 Fördelar och nackdelar med MINSALT-
-strategin jämfört med tidigare saltnings-
strategi

Den föreslagna MlNSALT-strategin ger mycket grovt följande effekter:

F_ör_d_§_la_r

- Mer barmarksväglag (våt/fuktig) p g a att halka förhindras uppstå i

större omfattning än tidigare och att åtgärdstiden är kortare.

- Kortare restider p g a mindre andel is/snö.

- Mindre åtgång av salt vid varje tillfälle.

Minskad saltåtgång i tätorter. Minskad total salttörbrukning på det

statliga vägnätet såvida inte antalet tillfällen ökar alltför mycket.

- Mindre påverkan på naturmiljön om mindre mängder salt sprids.

- Bättre arbetsmiljö p 9 a att halkbekämpningen sker mera planerat

och vid lågtrafik.

- Trafiken störs mindre av halkbekämpningsfordonen.
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Renare gatumiljö i tätort p 9 a mindre saltanvändning.

Otörä ndrat

Bränsletörbrukningen.

Nackdelar

Korrosionen kan öka om antalet saltningstilltällen ökar. Den

mindre mängden salt vid varje tillfälle betyder troligen ingen

förändring.

l tätorter sprids mer fraktionsmaterial vilket ger ökade kostnader

för rensning av brunnar m m.

Okänt

lnverkan pä trafikolyckorna. (Resultaten från de två första

MINSALT-strategivintrarna ger en olycksminskning i Kopparbergs

län och en olycksökning i Västerbottens län. Resultaten är ej

signifikant skilda från noll.)

Betongpäverkan.

Dubbdäcksanvändningen.

Nedsmutsning.

lnverkan pä väghällarens totala kostnader.

6.2 Fördelar och nackdelar med ett osaltat
Sverige jämfört med tidigare saltningsstrategi
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Fördelar

Korrosionen minskar mycket på fordon och metallkonstruktioner.

Betongkonstruktioner kräver mycket mindre underhåll p 9 a färre

frys-töväxlingar och kemiska angrepp.

Renare vägmiljö vilket ger färre tvättningar av bilar, skyltar m m.

Renare stadsmiljö, framför allt i centrumomräden, minskar kostna-

den för städning av lokaler, rengöring av skor, kläder etc.
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- 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 9 a att fordonen

kör längre tid på is/snö och under förutsättning att inte dubb-

däcksanvändningen ökar alltför mycket.

- Troligen lägre väghällarkostnader totalt, främst p 9 a minskade

broreparationer.

- Om halkbekämpningsmaterial av kalksten används minskar försur-

ningen närmast vägen.

Oförändrat

 

- Pä mindre vägar oförändrad andel is/snö.

- Bränsleförbrukningen ändras ej.

Nackdelar

 

- Olyckorna ökar på större vägar.

- Vanligare med is/snöväglag på större vägar.

- Längre restider p 9 a större andel is/snö.

- Kan bli störningar i näringslivets transporter om största vägarna

osaüade.

- Dyrare vinterväghällning.

- Halkbekämpningen har kort varaktighet.

- Stor ätgäng av olika sandmaterial vilket innebär ett ökat antal

materialtäkter och därmed större ingrepp i naturen. Dessutom

kommer transporter av halkbekämpningsmaterial att öka.
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- 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.
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7. KUNSKAPSLUCKOR OCH FÖRSLAG TILL
KOMMANDE AKTIVlTETER

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. Dessutom lever och verkar vi i en för-

änderlig värld, vilket innebär att nya problem och frågor hela tiden

dyker upp. Det finns således fortfarande behov av ytterligare kunskap

inom området.

Utgångspunkten för den FUD (Forskning, Utveckling och Demonstra-

tion) som nedan 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 mäste 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

rutiner för hur resultatet (tillståndet) ska mätas, beskrivas och

redovisas. Se vidare avsnitt 7.1 och 7.3.

- att vidareutveckla underlag för att kunna bedöma och analysera

uppoffringarna och nyttan (cost-benefit) av verksamheten samt

för att kunna fastlägga verksamhetens ambitionsnivä. Med

underlag avses här t ex samband mellan åtgärd/tillstånd och

effekter samt effekters värderingar. Se vidare avsnitt 7.2.

- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att

olägenheter. vintertid ej uppstår, i första hand halka och våta

vägbanor. Se vidare avsnitt 7.4.

- att vidareutveckla sådana insatser/åtgärder som syftar till att så

fort som möjligt minska eller elliminera nyss nämnda olägenhe-

ter när dessa ändå uppkommer. Exempel på detta är att åstad-
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komma kortare utryckningstider och snabbare insatser. Se

vidare avsnitt 7.4.

- att vidareutveckla sådana bekämpningsmaterial och

arbetsmetoder som minimerar skadeverkningarna på fordon

och miljö. Se vidare avsnitt 7.4.

Erfarenheter från genomförandet av MlNSALT-projektets olika

delprojekt, visar att' det är viktigt med en genomtänkt FUD-strategi och

FUD-planering för att olika studier ska kunna genomföras effektivt och

ge de resultat som begärs. Först och främst måste problemet identifie-

ras och formuleras. Det handlar även om att redan vid uppdragets

början bestämma kvaliteten på resultatredovisningen, att välja metodik

för bearbetning och analys samt att utifrån dessa förutsättningar klar-

göra behovet av mängd och kvalitet på insamlade uppgifter. Resultatet

av genomförd studie blir inte bättre än vad den svagaste länken i

kedjan tillåter.

7.1 Behov och krav från väghållarens
omvärld

Väghållningen är ett medel för att nå övergripande mål, såsom fortsatt

utveckling av vår välfärd, regional balans och liknande. I huvudsak

handlar det om att tillgodose individers samt industrins och närings-

livets krav på trafik- och transporter. Utgångspunkten för väghållarens

agerande måste således hämtas från dennes omvärld. För den skull

krävs kunskap om omvärldens behov och krav.

Som ett första steg föreslås därför ett uppdrag som syftar till att iden-

tifiera de behov och krav som statsmakterna, kunderna (trafikanter och

transportörer) samt övriga intressenter ställer på en vägförbindelse.

Detta krävs för att kunna fastlägga hur verksamheten bör styras samt

för att kunna fastlägga hur utfört arbete ska mätas och redovisas.

Eftersom forskningen har visat att de oskyddade trafikanterna drabbas

värst av halka, är det viktigt att deras situation bevakas.
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Detta identitikationsarbete är komplext och svåröverblickbart. Därför

föreslås att arbetet påbörjas med en förstudie för att kartlägga den

återstående FUD-verksamhet som erfordras.

7.2 Effekter och värderingar

Detta avsnitt handlar om vidareutveckling av underlag, som erfordras

för att tastlägga verksamhetens ambitionsnivå samt för att kunna be-

döma och analysera uppoffringarna och nyttan (cost-benefit) av verk-

samheten. I huvudsak handlar utvecklingsbehovet om de tre delarna:

1) ökad kvalitet hos uppgifter/data,

2) utökad kunskap om ettektsamband och värderingar samt

3) vidareutveckling av metoder och modeller för att samordna de

olika komponenterna (uppgifter/data och ettektsamband inkl

deras värderingar) till en helhet.

Det är viktigt att GCM-trafikens situation också blir behandlad vid

framtagande av mätmetoder, effektsamband, modeller, m m.

Vid utveckling av underlag och hjälpmedel för att planera Vinterväg-

hållningsåtgärder måste dessa även samordnas med resultatuppf-

öljning av vintervåghållningen och med den produktionstekniska

verksamheten (se avsnitt 7.3 resp 7.4 nedan).

7.2.1 ökad kvalitet hos uppgifter/data

A och O för att göra seriös FUD och dra trovärdiga slutsatser är att

kvaliteten hos insamlade uppgifter och data är hög.

Det största trafikproblemet vintertid är risken att drabbas av trafikolyc-

kor. Den vedertagna uppgiftskällan beträffande inträffade trafikolyckor

är polisens redovisning. Kvaliteten på dessa uppgifter är dock klart

otillfredställande. De enda uppgifter som är säkra är inträffade olyckor

med döda, medan uppgifterna om de "vanliga" olyckorna har stora

brister p 9 a låg inrapporteringsgrad.
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Mörkertalet för de vanliga trafikolyckorna är alltså stort. Jämförs statis-

tik från polisens olycksrapportering med försäkringsbolagens och sjuk-

vårdens uppgifter visas att olikheterna är mycket stora. Genom att

kvaliteten generellt sett är så dålig går det för närvarande ej att göra

bra redovisningar som beskriver nyttan av utförd halkbekämpning och

snöröjning. En bättre inrapportering är en förutsättning för ökad kvalitet

beträffande beskrivningar av trafiksäkerhetssituationen.

En mycket stor brist är att polisen bara ska rapportera trafikolyckor där

ett fordon är inblandat. En gångtrafikant som halkar på en trottoar

redovisas således ej. Genomförda studier visar att det är de oskydda-

de trafikanterna som drabbas värst då det är dåligt väglag vintertid. Vill

man ha möjligheter att göra seriösa analyser över GCM-trafikanternas

olycksrisker vintertid måste insatser göras för att få till stånd rutiner för

att samla in denna typ av olyckor som inträffar i trafikmiljön.

Vissa data som krävs i vinterväghållningens FUD-arbete samlas

regelbundet in som t ex väderuppgifter av SMHl. Andra uppgifter sam-

las in för ett begränsat vägnät t ex VViS-data. Uppgifter om t ex

väglag samlas in för specifika projekt. För att kunna göra ingående

olycksstudier krävs återkommande mätningar av friktion, ojämnheter,

spårdjup, väglag m m. Det är då inte tillräckligt att ange ett medelvär-

de över en sträcka, utan någon form av spridning måste också anges.

Förutom väglagsuppföljning vintertid måste vinterväghållningen

dokumenteras så att detta kan utnyttjas i t ex trafiksäkerhetsstudier.

Här ingår även förbättrade kunskapskällor (databaser) betr GCM-trafik

och GCM-olyckor.

7.2.2 Utökad kunskap om effektsamband och värde-
"ngar

Trots stora FUD-satsningar är sambandet mellan vinterväg-

hållningsåtgärder (alt tillstånd/väglag) och olyckor resp hastighet

fortfarande mycket otillfredställande. Ytterligare insatser krävs, särskilt

betr GCM-trafiken.

Sambandet mellan väglag och olyckskvot påverkas av den däcksut-
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rustning som fordonen har. I samband med en dubbdäcksutredning,

som gjordes för mer än 15 år sedan, studerades olyckor och hastighe-

ter. Mycket har förändrats sedan dess. Nya undersökningar behövs

dels för att få fram de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika

stor användning av salt och dubb, dels för att ställa krav på

däcksutrustning samt för att bestämma standard för vinter-

väghållningen. Försök bör göras för att få fram en metod för att mäta

effekten av dubbar med avseende på väggrepp och slitage.

Fordonskorrosionen drabbar fordonsägarna med betydande belopp.

Viss kunskap finns om saltningens inverkan på personbilars

fordonskorrosion. Motsvarande kunskap för den tunga trafiken

(lastbilar och bussar) är klart otillfredställande. Genom att korro-
sionskostnaden betingar stora värden, innebär även en liten inverkan

stora belopp. Värderingen av fordonskorrosionen innehåller dock bris-

ter. Inom detta delområde föreslås därför:

- Kartlägg saltningens inverkan på korrosionsförloppet hos last-

bilar och bussar.

- Vidareutveckla kunskapen om saltningens inverkan på

personbilars korrosionsförlopp genom att studera och bearbeta

Bilprovningens besiktningsprotokoll från Gotland och

Konsumentverkets enkäter.

- Värdera fordonskorrosion (pb, lb och buss).

Kunskapen inom effektområdena "Material-Administration (MA)" och

"Komfort" är mycket låg och innehåller stora kunskapsluckor. Här

handlar det om att både identifiera, beskriva och värdera dessa

effekter.

Genom att använda kalkmaterial vid halbekämpningen kan sannolikt

en viss lindring åstadkomma vad gäller försurningsproblemen i sjöar

och vattendrag. Det finns behov av att klarlägga nyttan (verbalt och/

eller monetärt) ur samhällssynpunkt av att använda kalkhaltiga alter-

nativ.
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Den påverkan på landskapsbilden som orsakas av hur väghållarna

utnyttjar naturens resurser (t ex grus/sand och krossat berg) i vin-

terväghållningen måste klarläggas, kvantifieras och värderas. Här

krävs insatser.

Den tekniska utvecklingen har inneburit en revolution betr möjligheter-

na att ge "kunderna" relevant trafikinformation. Den "intelligenta

vägen" finns snart i verkligheten. Här finns behov av ökad kunskap om

effekterna av olika typer av information om t ex trafik, väder och

väglag.

Konsekvenserna för väghållarna av olika halkbekämpningsåtgärder är

inte helt klarlagda. I första hand gäller det vidareutveckling av kunska-

pen om saltningens inverkan på vägslitage samt betong-, stål- och

järnkonstruktioner.

I andra hand kan det handla om att bedöma konsekvenserna utifrån

ett scenario att hela landet inte saltas. Det kan t ex handla om ökade

insatser för dikesunderhåll och trummrensning liksom ökade kostnader

för brounderhåll p g a större insatser för rengöring av kantbalkar,

lagerpallar och dräneringskanaler m m.

Slutligen bör tillförlitliga och gärna enkla modeller och system utveck-

las för beskrivningar och analys av vinterväghållningens effekter på

olyckor/olycksrisk, framkomlighet, övriga trafik- och trafikantupp-

offringar samt för samhället i övrigt. Här ingår att utveckla metodik för

att öka precisionen i arbetet med trafiksäkerhetsanalyser.

7.2.3 Vidareutveckling av metoder och modeller för
att samordna effektsambanden, inklusive deras vär-

deringar, till en helhet

Vinterväghällningen är ett stort och komplext forskningsområde. Dels

kan stora variationer förekomma i ambitionen av åtgärdsinsatserna,

dels är olika åtgärder helt eller delvis utbytbara. Detta påverkar

trafikeffekterna i varierande omfattning.

För väghållaren är det av vikt att veta var, när och vilken åtgärd som
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skall sättas in för att uppnå eftersträvad standard till lägsta kostnad.

Hjälpmedel för att underlätta detta arbete måste utvecklas, varvid

kopplingen mot resultatuppföljning måste beaktas, se vidare avsnitt

7.3 nedan.

Först bör ett förslag till övergripande systemstruktur utarbetas. Därvid

klargörs vilka analysmodeller som behövs, t ex modeller som beskriver

olika effektsamband (se avsnitt 7.2.1 ovan) och väglagsmodell (se

avsnitt 7.3 nedan). Samtidigt klargörs vilka uppgifter/data som behövs

i systemet, t ex standard, åtgärder, ätgärdsstrategier, effekter, resur-

ser, trafik, dubbanvändning, klimat m m. Viktigt är också att klargöra

hur och med vilken periodicitet tillständsdata skall samlas in, hur

lagring, bearbetning samt presentation skall ske.

7.2.4 Övrigt - effekter av punktsaltning

En återkommande fråga är: "Är det möjligt att ersätta vanligt vägsalt

(NaCl) med något annat salt, t ex CMA?" CMA anses ha likartade

halkbekämpande egenskaper som vägsalt men inte dess negativa vad

gäller fordonskorrosion. Tyvärr är CMA mycket dyrt, ca 20 ggr dyrare

än vanligt vägsalt. Detta innebär att CMA för närvarande inte är någon

realistisk ersättning till vägsalt utifrån nuvarande halkbekämpnings-

strategi.

Ett framfidsscenario kan vara "punktsaltning", d v 3 att salt endast

används i backar, vägskäl och på andra trafikfarliga platser. I ett så-

dant läge kan CMA möjligen vara ett intressant alternativ till vanligt

vägsalt. Problemet just nu är att kunskap saknas för att kunna ta

ställning till om ett sådant scenario är genomförbart eller inte. Kunskap

måste därför skaffas om punktsaltningens konsekvenser och effekter.

Det kan handla om:

- att vidareutveckla kunskapen om väglagets variation längs en

vägsträcka,

- att öka kunskapen om effekterna för trafiken och trafikanterna.

Handlar t ex om hur "överraskningsproblematiken" p g a

variationen i väglag inverkar på trafiksäkerheten och

framkomligheten,
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- att skaffa kunskap om konsekvenserna för väghållaren.

Handlar bl a om problem med att välja "rätt" åtgärd genom att

olika insatser/åtgärder kan komma att behövas på samma väg-

sträcka.

7.3 Produkt- och tillståndsbeskrivningar

Detta avsnitt behandlar vidareutveckling av (funktionella) mått och be-

skrivningar för de produkter och tjänster som efterfrågas, cl v 3 hur

verksamhetens resultat ska redovisas.

För vinterväghållningen har produktstandarden beskrivits i (93) och

hur tillståndet ska mätas i (94) men såväl effekterna av vald standard

som resultatet av mätmetoden måste följas upp och analyseras för att

ge underlag till vidareutveckling. Även kunskaperna om de samhälls-
ekonomiska effekterna av en viss standard, måste förbättras (sam-

band tillstånd och effekter, se avsnitt 7.2 ovan, samt åtgärd och til-

Iständ, se väglagsmodell nedan).

Vinterväghällningens kvalitet bör fortlöpande mätas. Detta innebär bl a

en utveckling av

- rutiner för hur resultatet (tillståndet) ska mätas, beskrivas och

redovisas.

- statistiska urvalsmetoder för resultatmätning. Precisionen i re-

sultatredovisningen är helt avhängig av omfattningen av antalet

"registreringstillfällen", både i tid och rum. D v 3 när (hur ofta

m m) och var (antal platser m m) som tillståndet ska regi-

streras.

- hjälpmedel för mätning och redovisning av väglag m m.

Handlar både om mätapparater och om datorstöd.

En väglagsmodell behöver utvecklas, som klargör hur väglaget påver-

kas av klimat, väder, trafik, vägkonstruktion och väghållarinsatser. Här

inryms även samband mellan olika ätgärders påverkan på väglag och

beläggningsslitage.
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Utvecklingen av en sådan modell är i ett inledningsskede och kommer

att fortsätta under flera år. Effekter av olika vinterväghållningsåtgärder

och vinterväghållningsstandard bör tas fram där bl a data från produk-

tionsupptöljningen utnyttjas.

7.4 Verksamhet - Produktionsmetoder -

Produktionsresurser

I detta avsnitt redovisas kunskapsbehov som syftar till att öka produk-

tiviteten hos verksamheten. Det handlar om att ta fram en definierad

"produkt" så bra som möjligt genom att använda rätt resurser (männis-

kor fordon och' maskiner, utrustningar, material m m) och att använda

resurserna rätt (optimal resursanvändning - d v 3 rätt organiserad

verksamhet).

7.4.1 Allmänt

Första villkoret för att åstadkomma en effektiv verksamhet är att resur-

serna är "rätt" organiserade, optimal resursanvändning. Därför krävs

ett fortsatt arbete med frågor som berör organisationsutvecklingen.

Vad gäller vidareutveckling av produktiviteten gäller bl a att minimera

utryckningstiden. Det handlar t ex om att underlätta och/eller minska

tiden för koppling av plogar, montering av annan utrustning samt last-

ning av salt, saltlösning och sandningsmaterial.

A och O för att "rätt" åtgärd sätts in vid "rätt" tid är att arbetsledningen

har tillgång till relevant information om den rådande väglags-, väder-

och trafiksituationen. Det är viktigt att den pågående utvecklingen av

informationssystemen, t ex VViS, får fortsätta i oförminskad takt. Här

ingår även utveckling av väder- och väglagsprognoser.

7.4.2 Kemisk halkbekämpning

Trots att mycket kunskap har erhållits om metoder och material under

MINSALT-projektets gång, finns fortfarande behov av ökad kunskap

inom några områden.

För att ännu bättre kunna välja "rätt" arbetsmetod (torrt salt, befuktat

salt eller saltlösning) beroende på yttre omständigheter, behöver insik-
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ten fördjupas om bl a påverkan av topografi, väder, väglag, förväntad

nederbörd m m. Hit hänförs även behov av fördjupad kunskap om hur

olika metoder påverkar den totala saltförbrukningen.

En vidareutveckling av metoderna för ännu skonsammare användning

av NaCI är angelägen. Bl a handlar det om att vidareutveckla

saltlösningsmetodiken. Här ingår även att bevaka utvecklingen av

sådana inhibitorer, som syftar till att "neutralisera" saltets skadeve-

rkningar på fordonen.

Slutligen menar vi att man även fortsättningsvis bör sträva efter att

utveckla alternativ till NaCI, t ex CMA. För svenskt vidkommande

handlar det t n om att bevaka den utveckling som pågår i andra länder

(i första hand USA).

7.4.3 Mekanisk halkbekämpning

För attminska försurningen i sjöar och vattendrag genomförs kalkning

av dessa. Här föreslås att kunskap skaffas för att svara på frågan: "I

vilken omfattning kan olika kalkprodukter avändas som sandningsma-

terial i syfte att att minska försurningen i våra sjöar och vattendrag"?

7.4.4 Snöröjning, moddavröjning och isrivning

Trots att fordon, utrustningar och redskap förbättrats under

MlNSALT-projektets gång, finns fortfarande behov av förbättringar.

Bl a behöver följande satsning göras:

- Vidareutveckla redskap och annan utrustning så att en effektiv

vinterväghållning med hänsyn till vägens spårighet erhålls.

7.4.5 Övrig produktion

Ett Iågskummande rengöringsmedel i koncentrat speciellt anpassat för

rengöring av vägkantstolpar, snöstörsreflexer, vägmärken m m finns i

användning. Medlet påstås vara fritt från fosfater, lösningsmedel och

nonylfenoler. Tensiderna i medlet sägs vara biologiskt nedbrytbara.
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I syfte att minska påverkan på miljön ännu mer föreslår vi en fortsatt

utveckling av miljövänlig metodik och miljövänliga rengöringsmedel för

tvättning av vägkantreflektorer, vägmärken och andra

trafikanordningar.

7.5 Utvärdering av MINSALT-projektet

MINSALT-projektet har varit ett stort projekt, som pågått under lång tid

(5 är) och drivits gemensamt av Vägverket, Svenska Kom-

munförbundet och VTI. Projektet har brutits ned i ett antal delprojekt

och innehällit en mycket stor mängd aktiviteter inom olika

kompetensomräden, vilka samordnats via en arbetsgrupp under led-

ning av en styrgrupp.

En utvärdering av MlNSALT-projektets uppläggning, organisation, ge-

nomförande m m kan vara värdefull, för att skaffa lärdom inför utform-

ningen av framtida stora och tvärvetenskapliga projekt.
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