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Vi har maskiner till 
ditt vinterunderhåll!
Läs gärna mer om våra produkter på www.deere.se och
kontakta en av våra återförsäljare för mer information.

DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01 
ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26 
HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00 
JORDBERGA OP maskiner AB, 0410-72 44 20
JÖNKÖPING Svenssons Motor AB, 036-31 21 80 
KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40
KARLSTAD Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00 
KRISTIANSTAD OP maskiner AB, 044-20 76 00 
KUMLA Värmdal & Traktorservice AB, 019-58 53 00
KUNGÄLV Gunnars Maskiner AB, 0303-22 10 10
LINKÖPING Åhmans Traktorcentrum, 013-36 77 02
LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00 
MELLERUD Värmdal & Traktorservice AB, 0530-511 85
NORRKÖPING/VIKBOLANDET Åhmans Trak tor  centrum 
AB/Konungsunds Traktorcentrum AB 011-34 62 50

SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00
SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 0142-29 88 88
SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 0155-20 52 00
SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-525656
TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 50 
TOMELILLA OP maskiner AB, 0417-783 30 
UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15 
UPPSALA Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70 
VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
VETLANDA Åhmans Traktorcentrum AB, 0383-564 40  
VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50 
VÄXJÖ Svenssons Motor AB, 0470-52 99 00
ÖRN SKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0660-71045
ÖSTERSUND X-maskiner AB, 063-36393 
ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90
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I KARLSTAD, SOM på många andra platser i 
landet, har man under flera år praktiserat 
så kallad sopsaltning av bland annat gång- 
och cykelbanor – en metod där man med 
en sopvals röjer bort snön från vägytan för 
att sedan halkbekämpa med saltlösning el-
ler fuktat salt. 

De ingående komponenterna är natrium- 
klorid (NaCl) som hjälper till att torka upp 
ytan, medan kalciumklorid (CaCl2) håller 
fukten kvar. Ren NaCl har den nackdelen 
att effekten avtar när temperaturen sjunker 
ner till mellan cirka –5 och –7°C, medan 
CaCl2 har god effekt ända ner till –20°C 
(teoretiskt ända ner till –40°C). 

– För att få bästa möjliga effekt i halk-
bekämpningen ville vi försöka hitta en 
blandning som kombinerar de goda egen-
skaperna från respektive ämne i en och 
samma lösning, berättar Tomas Stomberg, 
produktionsledare vid teknik- och fastig-
hetsförvaltningen i Karlstads kommun.  

EFTER TESTER FANN de att den optimala 
blandningen innehåller 80 procent 23- 
procentig NaCl-lösning – så kallad vinter-
lake – och 20 procent 36-procentig CaCl2-

lösning – så kallad sommarlake. Vägen tor-
kar upp lika fort som om de hade använt 
ren NaCl-lösning, med god halkbekämp-
ningseffekt ända ner till –15°C.

Att undvika återfrysning, som genererar 
ytterligare utryckningar med saltspridare, 
är den svåra nöten att knäcka vid halk- 
bekämpning.

– Att slå hål på befintlig is ”kostar”  
10 g salt/m2, men att hålla den i schack krä-
ver bara 3 g salt/m2 lite då och då. Det gäl-
ler alltså att se till att det blir så få återfrys-
ningar som möjligt för att slippa ta i med 
hårdhandskarna varje gång man rycker ut. 
Planering och kunskap om hur saltet fung-
erar är A och O, säger Tomas Stomberg.

NÄR DE BÖRJADE använda den nya salt- 
lakelösningen märkte de att kalciumklorid 
fanns kvar i porerna i asfalten utan att för-
störa upptorkningen. Vid flertalet tillfällen 
kunde de mäta och se att trots att det hade 
gått över en vecka sedan föregående sop-
saltning, hade de cirka 1,75 procent salthalt 
kvar i asfalten, både på bussleder och gång- 
och cykelvägar.

– Vi testade då att enbart sopa gång- 

och cykelvägar, utan att sprida ny lake då 
ny halka var på gång. Detta räckte för att 
aktivera saltet ytterligare en gång.

KVALITETEN PÅ HALKBEKÄMPNINGEN är  
det viktigaste målet, för att undvika olyck-
or. Karlstadslaken blir lite dyrare än van-
lig NaCl-lösning, cirka 90 kronor per 
m3, men det sparar kommunen snabbt in 
genom att de för det mesta bara behöver 
gå ut en gång under ett dygn för att halk- 
bekämpa, istället för det normala två gång-
er per dygn. En uttryckning kan kosta mel-
lan 30 000 och 50 000 kronor.  

Egentligen sparar de allra mest sommar-
tid, enligt Tomas Stomberg.

– Normalt i nästan hela landet är att 
lägga ut ett ton kalciumklorid per kilo-
meter för att binda damm på till exempel 
grusvägar. När vi tog fram Karlstadslaken 
lärde vi oss att blanda saltlakelösning själ-
va, något som ingen hade gjort tidigare 
på grund av risken för kristallisering. Nu 
blandar vi en egen 36-procentig mättad lös-
ning sommartid. Vi får ut 1 800 liter men 
använder bara 1 000 liter per kilometer, be-
rättar han.

De kokar egen saltlake
Målet vid halkbekämpning är att få till en yta som torkar upp så fort som möjligt utan 

att återfrysa. I Karlstad använder man numera den så kallade Karlstadslaken, 
en egenframtagen saltlakeblandning som är mer effektiv, billigare och mer skonsam 

mot miljön än den traditionella saltblandningen.

Florence Oppenheim

Till höger: Vid användning av Karlstadslaken, blir antalet 
utryckningar betydligt färre.

Nedan: Tomas Stomberg visar spridarna som Karlstads 
kommun använder för att sprida ut Karlstadslaken.�
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KARLSTADS KOMMUN HAR alltså gjort sto-
ra besparingar tack vare den nya saltlake- 
lösningen. Cirka 400 000 kronor de för-
sta åren, innan de ens fullt ut hade lärt sig 
att blanda och använda den nya lösningen. 
Sommaren 2017 var besparingen 562 000 
kronor.

Men den stora vinnaren är ändå miljön, 
menat Tomas Stomberg som förra året fick 
ta emot ett klimatpris av miljönämnden i 
Karlstads kommun.

– De såg att antalet transporter och ut-
ryckningar minskade kraftigt, vilket natur-
ligtvis är en stor vinst för miljön.

Vill du läsa mer om Karlstadslaken? 
En rapport sammanställd av Tomas 
Stomberg finns att ladda ner på  
karlstad.se under Renhållning.

TEMA Vinter

Fördelar med 
Karlstadslaken 
• Lägre återfrysningstemperaturer.
• Färre återfrysningar. 
• Går att aktivera en halkbekämp
  ning på grund av 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. 
* Med PM10 menas små (under tio mikrometer) in-
andningsbara partiklar i luften. Begreppet PM10 är ett 
referensmått när luftkvalitet undersöks.

– Alla som har en typ 
av saturator kan göra 
denna blandning genom 
vissa små modifieringar
av befintlig utrustning, 
säger Tomas Stomberg.  
   Kostnaderna för modi-
fieringen uppskattar han 
till under 10 000 kronor.
� FOTO�TILLHANDAHÅLLET�

AV�TOMAS�STOMBERG

Malmö fortsätter testa kaliumformiat

KALIUMFORMIAT ÄR ETT färglöst 
salt av myrsyra som innehåller 
samma gödselmedel som finns 
i NPK. Ämnet sprids som en 
50-procentig lösning med en 
specialinköpt spridare.

Inför första teståret tog 

Gatukontoret i Malmö jord-
prover på de aktuella test- 
sträckorna. Tanken var att föl-
ja upp proverna för att se om 
koncentrationen av klorid- 
joner (de bildas vid använd-
ning av natriumklorid och har 

en skadlig inverkan på växter-
na) minskar vid användning av  
kaliumformiatet.

– Vi ser inga tydliga skillna-
der efter första teståret, varken 
positiva eller negativa resultat, 
berättar Erik Larsson, ansva-
rig för vinterverksamheten på 
Gatukontoret i Malmö stad.  
Men vi har ändå beslutat att 
fortsätta med testerna den 

kommande vintern, och troli-
gen ytterligare ett år till. Vi ut-
ökar inte testerna utan behåller 
samma omfattning.

En mycket positiv effekt 
av användningen av kalium- 
formiat är arbetsmiljön.

– Vi har tidigare satt upp 
stänkskydd av bastmattor för 
att skydda träden på de aktu-
ella platserna. Vi gjorde inget 
sådant alls på teststräckorna  
föregående vinter. Det är förstås 
mycket positivt ur arbetsmiljö- 
synpunkt, eftersom arbetet med  
skydden skulle göras i vägmiljö, 
säger Erik Larsson.

NÄR TIDNINGEN UTEMILJÖ når 
Erik Larsson strax före press-
läggning i slutet av september, 
är han i gång med att färdig-
ställa en rapport om resultaten 
av förra vinterns försök med 
kaliumformiat.

– Om cirka en månad kom-
mer vi att göra rapporten till-
gänglig på kommunens hemsi-
da, på malmo.se/vinter.

FLORENCE�OPPENHEIM

Förra vintern började Malmö stad att testa kaliumformiat som 
halkbekämpningsmedel på fyra ställen i staden. Inför vintern 
2017/2018 har de beslutat sig för att fortsätta testerna.


