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Svar på spørsmål om vegsalting
I protokoll frå møte i samferdselsutvalet den 4.12.19 går det fram at Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)
stilte spørsmål om «Vegsalting – alternativ til strøing».
Fylkesvegavdelinga har utforma eit notat om vegsalting som svar på spørsmålet.
Hvorfor salter vi?
Vår oppgave som veieier er å sørge for forutsigbare, fremkommelige og trafikksikre veger – også om
vinteren. Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften, i tillegg til brøyting, for raskt å oppnå eller å
opprettholde bar veg. Saltet bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg
etter snøvær. Bar veg vil normalt gi bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en veg med
snø- eller isdekke.
Hvorfor brukes ikke kun brøyting og sand i stedet for salt?
Hensikten med å benytte salt i vinterdriften er å oppnå lengre perioder med bar veg. Det er vanskelig
å oppnå langvarige effekter med godt veggrep med bruk av strøsand. Sanden har begrenset effekt
både mht. økt veggrep og varighet på rim og tynne ishinner, men også på våt is. På veger med høg
trafikk vil strøsand lett bli blåst bort slik at varigheten av et strøtiltak blir svært kort. Dette er lite
kostnadseffektivt.
Sand brukes for å bedre veggrepet i perioder med glatt veg ved snø- og isdekke på lavtrafikkerte
veger. Ved snøvær vil trafikk kompaktere (trakke ned) snøen slik at det blir et snødekke. Dette skjer
selv ved hyppig brøyting. Trafikken vil bidra til polering av snøsålen og gir glatt vegbane. Salt i tillegg
til brøyting, vil derfor brukes på veger med høy trafikk, og i områder og i perioder med vekslende
temperaturforhold. Man får ganske raskt tilbake bar veg.
Finnes det alternativer til salt?
Ut fra den forskningen som foreligger er det så langt ikke funnet alternativer som både er like
effektive, og som ikke har negative effekter når de brukes i tilstrekkelig store mengder. Aktuelle
alternativer til salt er i hovedsak kloridbaserte eller organisk baserte kjemikalier. Organiske
kjemikalier fører i mindre grad til rustproblemer, og kan være mindre skadelige for vannforekomster
og vegetasjonen langs vegene. Mens vanlig salt ikke brytes ned i naturen, kan organiske kjemikalier
brytes ned. Men nedbrytingen er avhengig av en rekke forhold, blant annet temperatur og
oksygentilgang. Organiske kjemikalier som ikke brytes ned før de havner i vannkilder kan ha store
negative effekter. Det er et mål å redusere saltforbruket og et sterkt ønske om å minimalisere saltets
negative konsekvenser på naturen og korrosjon på bilparken, bruer og overbygning.
Å finne en erstatning for salt er ikke lett, fordi selv om det er flere alternative kjemikalier på
markedet, er disse som regel betydelig dyrere, og det kreves større mengder for å oppnå samme
virkning.
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Historiske mengder – saltforbruk FV + RV (hele landet)

Figur 1, historiske mengder - saltforbruk heile landet (Rv+Fv)
Som figuren viser har det vært en økning i saltforbruket de siste årene, selv om man fikk en
reduksjon siste året. Det er flere grunner til denne økningen over tid. Det har vært en gradvis
utvidelse av det salta vegnettet, samtidig som det har vært en gradvis utvikling der man tar i bruk
salt i såkalte overgangsperioder på veger som ikke saltes gjennom hele sesongen. I tillegg er det en
viss utvidelse av vegnettet i form av større vegnett med flerfeltsveg.
Kontraktskrav og oppgjørsform har også bidratt til økt forbruk. Dette betyr at økningen alene ikke er
en økning av saltforbruk per km. veg. Mange steder opplever man endringer i værforholdene som har
gitt økt salting. Det er lengre perioder av vinteren som har værforhold med vekslinger rundt 0 ̊C.
Det betyr at man har flere perioder der det er behov for salting. På veger som normalt driftes med
bruk av sand som friksjonsforbedring, benyttes salt i større grad fordi man har forhold der sand har
liten eller dårlig effekt.

Figur 2a) Saltmengder – tonn pr km veg (rv. og fv. i region Midt for vintersesongen i åra 2014/15 – 2018/19) Blå linje viser snitt.
Figur 2b) Sandmengder - tonn pr km veg (rv. og fv. i region Midt for vintersesongen i åra 2014/15 – 2018/19) Blå linje viser snitt.
Figur 2c) Brøytekilometer – pr km veg (rv. og fv. i region Midt for vintersesongen i åra 2014/15 – 2018/19) Blå linje viser snitt.

Oppsummert saltforbruk i tonn/km (rv. og fv.) i M&R siste 5 år – fordelt på
kontraktsområder










Ålesund 4,2 T/km
Søre Sunnmøre 3,2 T/km
Indre Sunnmøre 1,0 T/km
Indre Romsdal – forsøkskontrakt
Ytre Romsdal 1,7 T/km
Indre Nordmøre 3,4T/km
Surnadal 2,7 T/km
Ytre Nordmøre 2,0 T/km

Hva kan gjøres for å redusere saltmengden og fortsatt ha gode kjøreforhold?
Det viktigste tiltaket for å kunne redusere saltmengden er å fjerne mest mulig snø, is og vann fra
vegene før de saltes. På en forholdsvis tørr veg trengs det små mengder salt og saltet kan bli liggende
svært lenge etter utlegging. For å kunne oppnå en best mulig saltpraksis er det viktig at det
tilrettelegges med et godt driftsopplegg med godt egnet utstyr. Saltbilsjåfører må ha gode kunnskaper
om salting for å kunne velge riktig metode og dosering ut fra værmeldinger og vegforhold.

