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MÅLET – EN SNABBTORKANDE, HALKFRI VÄGBANA

Att få vägen att torka upp så fort som är möjligt är viktigt i samband med halkbekämpning.
Risken för återfrysningar minimeras när vägbanan blir torr. Antalet halkbekämpningar blir
färre och vi spar både drivmedel och kemikalier. NaCl är känt för att få vägen att torka upp.
CaCl2 håller fukten kvar i vägbanan.
Nackdelen med ren NaCl är att effekten avtar då temperaturen sjunker ner till intervallet
mellan ca -5 till -7°C, medan CaCl2 har god effekt ända ner till -20°C. (Teoretiskt under
ideala förhållanden ända ner till -40°C). För att få bästa möjliga effekt i halkbekämpningen
har målet varit att kombinera de goda egenskaperna från respektive ämne i en och samma
lösning.
I våra tester såg vi att om man har för mycket CaCl2 tillsammans med NaCl så blir resultatet
att vägbanan inte torkar upp på ett tillfredställande sätt.
Vi har testat olika blandningar av färdigblandad vinterlake (NaCl-lösning, 23%) och
sommarlake (CaCl2-lösning, 36%) för att se vilket resultat som går att uppnå. Vi fann en
brytpunkt när den färdigblandade produkten innehåller 200l CaCl2-lösning respektive 800l
NaCl-lösning (se recept i kapitel 5.1). Vid det blandningsförhållandet så torkar vägen upp
lika fort som om ren NaCl-lösning hade använts. Om blandningsförhållandet är 80/20, så
torkar vägen upp lika fort som om ren NaCl-lösning hade använts. Vi fick goda resultat på
halkbekämpningen ända ner till minus 15 grader.
Blandningen blir lite dyrare (i Karlstads fall ca 90kr/m3) än vanlig NaCl-lösning och kräver
mer av den som ska hantera saturatorn som tillreder blandningen, men fördelarna vid
halkbekämpning är så övervägande att vi rekommenderar denna blandning.

FÖRDELAR MED KARLSTADSLAKEN VID HALKA
• Lägre återfrysningstemperaturer.
• Färre återfrysningar.
• Går att aktivera en halkbekämpning pga CaCl2-rester i asfalten, enbart
genom sopning.
• Ekonomiskt fördelaktigt
• Mindre skadlig luft genom att laken övergår till en form av PM101 -lake
som binder små dammpartiklar (se även bilaga 1).

1) Med PM10 menas små (under tio mikrometer) inandningsbara partiklar i luften. Begreppet PM10 är ett referensmått när luftkvalitet
undersöks. För höga mängder av partiklar i luften i tätorter kan på sikt orsaka hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10 och PM2,5) ingår i Luftkvalitetsförordning (2010:477). Den utgår från EU:s ramdirektiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Normen
för PM10 innebär att dygnsmedelkoncentrationen 50 μg/m3 inte får överskridas fler än 35 dygn om året och att årsmedelvärdet inte får
överskrida 40 μg/m3.
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MINDRE PROBLEM MED ÅTERFRYSNING

Efter att ha använt blandningen i Karlstads
kommun under vintern 2015/2016 så kom
vi tillrätta med de stora problem vi hade med
sopsaltning2 av gång- och cykelbanor under
vintern 2014/2015.
VTI skrev en rapport3 på hur det fungerade
med att sopsalta de två distrikt vi sopsaltade.
Problemen 2014/2015 var att vi hade allt för
många och snabba återfrysningar. Asfaltens
dräneringsförmåga var inte tillräcklig för att
bli av med fukten på gång- och cykelvägarna.
Efter att vi började halkbekämpa med den
kombinerade laken även på våra prioriterade
gång- och cykelvägar, så var återfrysningen
mycket mindre. Vägbanan torkade snabbare
även på gång- och cykelvägar där den torkande
effekten från biltrafik saknas.
Vi märkte att CaCl2 fanns kvar i porerna i asfalten utan att förhindra upptorkningen.
Vid flertalet tillfällen så kunde vi mäta och se att trots att det gått över en vecka sedan
föregående sopsaltning, så hade vi ca 1.75% salthalt kvar på asfaltytan, både på bussleder
och gång- och cykelvägar. Tester gjordes att enbart sopa gång- och cykelvägar, utan att
sprida ny lake då halka var på gång. Detta räckte för att aktivera saltet ytterligare en gång.

Antal tillfällen för halkbekämpning av gång- och cykelvägar där prioriterad metod är sopsaltning, i Karlstads
kommun (se kapitel 7.2 för karta).
2) Sopsaltmetoden innebär att en sopvals används för att röja bort snön från vägytan och att halka bekämpas med saltlösning eller befuktat
salt.
3) ”Sopsaltning i Karlstad. Utmaningar och möjligheter”, utgivningsår 2015
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Väg som torkar upp efter halkbekämpning med kombinerade laken.

KOSTNADSBESPARING

Halkbekämpning av våra bussleder tar totalt 18h per halkbekämpning och kostar Karlstads
kommun = 17100kr/utryckning.
Vid traditionell halkbekämpning åker vi ofta ut två ggr/natt på grund av återfrysning på
morgonen. Med den nya laken klarar vi oss i större utsträckning med endast en utryckning
per natt.
Prioriterade gång- och cykelvägar (se bilaga 2) som sopsaltades vintern 2015-16 är totalt
20km. Tidsåtgången för dessa är 10h och kostnaden 8450kr per utryckning.
Kostnaden för att halkbekämpa med sand eller saltlake är i stort sett likvärdig. Vid
halkbekämpning med genomsnittlig mängd sand så kostar mängden sand som vi använder
för prioriterade gång och cykelvägar 360kr. Karlstadslaken kostar 172kr för motsvarande
sträcka. Kostnadsbesparingen ligger i att halkbekämpa så få gånger som möjligt.
Med Karlstadslaken skulle antalet utryckningar per säsong uppskattningsvis kunna
reduceras med ca 30%.
Att jämföra skillnaden i kostnad för antal utryckningar på en säsong, mellan
halkbekämpning med sand eller saltlake är väldigt svår. Den halkbekämpande effekten är
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visserligen längre med sand än med saltlake. Men detta gäller bara vid en väderlek där det
inte kommer snö, då sanden plogas bort i samband med snöfall och det måste spridas ny
därefter.
RENARE FRÅN NOLLMATERIAL

Vi märkte även att porerna i asfalten var renare från nollmaterial4 i förhållande till de ytor
som enbart fått natriumklorid i asfaltporerna.
Vår teori är att den lilla mängden CaCl2 som fanns kvar efter en halkbekämpning
hade förmågan att binda den smuts som fanns kvar i asfalten. Detta medförde att
nästkommande gång vi halkbekämpade, fick vi bort den mesta smutsen genom sopningen.
Detta resulterade i sin tur att tiden det tar för asfalten att torka, kortades ned.
Genom detta så har vi lyckats att rätta till de problem som vi hade med återfrysning i
samband med sopsaltning av gång- och cykelvägar, som VTI påpekade i sin rapport.

Halkbekämpad men natriumklorid.

Halkbekämpad men Karlstadslaken.

Bilderna har samma upplösning, men ytan som är halkbekämpad med Karlstadslaken visar hur löst material
binds samman på ytan.

4) Med begreppet nollmaterial menas små partiklar och damm från grus och sand.
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SAMMANSÄTTNING AV KARLSTADSLAKE VID OLIKA TEMPERATURER

Röd punkt markerar
sammansättning för
”kombilake”

Homogen lösning i det
markerade området. Inga
is- eller saltkristaller.

Röd punkt markerar
sammansättning för
”kombilake”

Röd punkt markerar
sammansättning för
”kombilake”

Röd punkt markerar
sammansättning för
”kombilake”

Ternärt fasdiagram5 vid olika temperaturförhållanden6.

RECEPT PÅ KARLSTADSLAKEN

800 liter 23% NaCl-lösning med densitet 1172kg/m3
200 liter 36% CaCl2-lösning med densitet 1350kg/m3
Massa NaCl: 800 x 1,172 x 0,23 = 216kg
Massa CaCl2: 200 x 1,350 x 0,36 = 97kg
Total massa 800 x 1,172 + 200 x 1,350 = 1208kg
Halt NaCl: (216/1208) x 100 = 17,9%
Halt CaCl2: (97/1208) x 100 = 8,0%
Halt vatten: 100-17,9-8,0=74,1%
Halterna ovan sätts in i fasdiagrammen.
5) Ternära fasdiagram är en grafisk representation av ett system med tre komponenter. I detta fall är de tre ingående komponenterna
vatten, kalciumklorid och natriumklorid. Triangelns ”spetsar” representerar de rena ämnena. Varje punkt på triangelns yta representerar en
kombination av de tre ingående ämnena.
6) Iverson, D.L., McGraw, J.W., Mauritis, M. and Jang, J.-W. 1997. Mixing ratio of CaCl2 and NaCl for effective deicer. Journal of Materials in Civil
Engineering, 9: 2. 62-62.”

7

FRAMSTÄLLNING I SATURATOR

Alla som har en typ av saturator kan göra denna blandning genom vissa små modifieringar
av befintlig utrustning.
Beredningen av Karlstadslaken har gjorts i en vanlig saturator (EpoMix 20, tillverkad av
Epoke). Vissa modifieringar såsom tidsreläer och strömbrytare har gjorts för att kunna
hantera inblandning av CaCl2-flinga. Kostnaderna för modifieringarna uppskattas till under
10.000kr.
Viktigt att tänka på då CaCl2 ska köras i saturatorn är att se till att späda den så lite som
möjligt, tills dess att man uppnått maximal temperatur i den kemiska processen.
Med kännedom om den volym vatten som tillförs per minut kan koncentrationen styras
med tillräcklig noggrannhet baserat på ett visst antal tillsatta storsäckar CaCl2.
Efter att man uppnått maxtemperatur i blandningen så kan den spädas till önskad styrka.
I vårt fall valde vi maxstyrka 36 procent. Om man kör denna procedur genom att använda
och ta hjälp av temperaturen som processen genererar, så är risken för kristallisering
minimal. Dessutom bör man se till att köra en för fet blandning, för att i slutet av processen
ha möjlighet att kunna köra saturatorn ren med så mycket rent vatten att den färdiga
blandningen inte understiger 36 procent i styrka.
Den färdiga Karlstadslaken pumpas efter upplösning till en syrafast lagertank (20M3)
försedd med en kontrollerad rundpumpning (fyra minuter var fjärde timme).

Processritning över den modifierade saturatorn med lagertankar.
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BILAGOR
Bilaga 1 PM10 i Karlstads kommun

PM10-nivåer i Karlstadskommun Jan-April
•
•
•
•

•

De högsta nivåerna på PM10-partiklar i luften uppstår när det är fritt från nederbörd,
torrt och då partiklarna från vinterns halkbekämpning blåser runt.
Vi ser att antalet toppar med hög mängd PM10-partiklar i centrum har minskat under
vintern 2016.
En delförklaring kan vara att halkbekämpningen med grus började betydligt senare
under vintern under 2015-16 (och 2014-15) på grund av milt väder fram till årsskiftet.
Att nivåerna är relativt höga under 2015 beror sannolikt på att vi totalt sett lade en
större mängd grus än vanligt pga. växlande väderlek med många återkommande
nederbördsdagar.
Det är för tidigt att dra slutsatser om Karlstadslakens inverkan på PM10-nivåerna, men
det kan vara en delförklaring eftersom vi sett att laken binder damm, samt att vi sprider
mindre mängd sand.

9

Cykelstråk som snö- och halkbekämpas vid 2 cm
Sopsaltades 2015/2016
Planeras sopsaltas 2016/2017

När snöröjningen startar beror på hur mycket snö det har kommit och det är alltid gångoch cykelvägar som röjs först. Så här prioriterar vi i Karlstads kommun:
1. Prioriterade cykelstråk från bostadsområden till Tingvallastaden, vid 2 centimeter snö.
2. Gång- och cykelbanor, vid 4 centimeter snö.
3. Busslinjenät, trafikleder och större huvudgator, vid 4 centimeter snö.
4. Övriga gator och enskilda vägar, vid 8 centimeter snö.
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