ICE & DUST-AWAY SKÅNER MILJØ OG MENNESKER
ICE & DUST-AWAY er et flydende produkt, som på én og samme gang bekæmper is på veje og mindsker
sundhedsskadelige støvpartikler i luften. Produktet kommer fra Nordisk Aluminat A/S og består af kalk
tilsat magnesium og eddikesyre. ICE & DUST-AWAY nedbrydes let i naturen og er det eneste Svanemærkede tømiddel på markedet.

Skåner planter og grundvand
Almindeligt vejsalt er baseret på kloridholdige salte, som er giftige for
træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljømæssigt
uproblematiske Calcium Magnesium Acetat (CMA).
Hvert år spredes cirka 300.000 tons vejsalt på de danske veje. Mellem
15 og 20 procent lander i rabatter og grøftekanter. Forskere fra Skov
og Landskab på KVL har i flere år forsket i vejsaltets virkning på træer
og andre planter. Seniorforsker Lars Bo Pedersen fra Afdeling for
Anvendt Økologi siger:

»

Vejtræer har en begrænset levetid, bl.a. på grund af saltning. Vejsaltet
stresser træerne, det er giftigt og det gør det svært for træerne at optage
næring og vand. Meget tyder på, at CMA ikke vil skade træer og planter i nær
samme omfang som det kloridholdige vejsalt. Faktisk forbedrer CMA jordens
struktur og virker som gødning

Skov og Landskab har opgjort, at den årlige omkostning til plantning
af vejtræer er mellem 90 og 130 millioner kroner.
Vejsalt kan også spores i jord og grundvand. I Nordamerika og Canada har man målt saltforurening af mere end 100 vandindvindinger
og brønde. I Danmark har forskere fra Dansk Hydraulisk Institut, Hedeselskabet og Danmarks Tekniske Universitet målt forhøjede koncentrationer af vejsalt i jord og grundvand i bl.a. Ribe og Århus Amt.
Problemet er størst tæt på veje og på steder, hvor grundvandet ligger
forholdsvis tæt på jordoverfladen. For meget vejsalt i drikkevandet er
problematisk, fordi det er meget dyrt at rense vandet.

«

Mindre korrosion med ICE & DUST-AWAY
Ser man isoleret på indkøbsprisen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt. Det skyldes, at råstofferne i CMA er dyrere end klorider. Ser man på
omkostningerne i et langsigtet, samfundsøkonomisk perspektiv, ser regnestykket dog noget anderledes ud. Undersøgelser har f.eks. vist, at vejsalt er mindst
5-10 gange mere aggressivt til at danne rustskader end CMA. FDM anslår, at der
i Danmark bruges ca. 2 mia. kr. om året på rustbekæmpelse og rustudbedring
(1996). Vejsalt skader også vej og broer, men her er den samfundsøkonomiske
omkostning endnu ikke beregnet.

Døgnmiddelværdier, PM10, Stockholm, 2004
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35 pct. mindre sundhedsskadelige partikler i luften
Partikelforurening medfører gener i øjne, næse og hals, udvikling eller
forværring af hjerte- karsygdomme, allergi, astma og bronkitistilfælde,
kræft og øget dødsfald. Forureningen er et stigende sundhedsproblem i større byer som København, hvor indholdet af de grove støvpartikler i luften (PM10) ligger over EU’s grænseværdi.
Ifølge EU’s temastrategi for luftforurening dør over 300.000 EU-borgere hvert år for tidligt på grund af partikelforurening. Uden yderligere modforanstaltninger vil sundhedsskaderne ifølge EU’s beregninger
koste samfundet helt op mod 609 mia. Euro (4.500 mia. kr.) om året i
2020. Det svarer til 10.000 kr. pr. EU-borger.
Også Stockholm slås med partikelforureningen. I 2003 og 2004 gennemførte Vägverket i Stockholm derfor forsøg med ICE & DUSTAWAY i centrum og på motorvejen mellem Stockholm og Arlanda.
I forsøgene målte man partikelkoncentrationen efter tre forskellige

  

behandlinger af vejen: Ingen behandling, spuling med vand og behandling med ICE & DUST-AWAY fra Nordisk Aluminat.
Spuling med vand havde begrænset effekt på partiklerne, men når
vejen var behandlet med ICE & DUST-AWAY, faldt PM10 indholdet
med gennemsnitligt 35 pct. Forklaringen er, at CMA binder støv og
partikler til sig, så de ikke hvirvles op i luften.
Stockholm Kommune har også brugt ICE & DUST-AWAY i vinteren
2005-2006 på indfaldsveje og i dele af byen.
Studier i Gøteborg og Klagenfurt i Østrig viser samme positive effekt
på partikelforureningen i storbyer.
Læs mere om forsøgene i Stockholm i rapporten: ”Evaluation of different measures to reduce road dust emission in Stockholm” på www.simair.smhi.se/luftkvalitet/rapporter/Norman_UAQ2005.pdf.

Nordisk Aluminat A/S er en danskejet virksomhed, som udvikler og producerer flydende aluminat og Calcium Magnesium Acetat (CMA). Produkterne bruges
bl.a. til at rense spildevand og til at bekæmpe is og støv på veje. Aluminat bruges også ved fremstilling af papir, pigmenter, katalysatorer og farmaceutiske produkter. Omkring 80 pct. af produktionen eksporteres til lande i og uden for Europa.

Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 54 4400 Kalundborg Tlf.: 59 55 07 00
info@aluminat.dk www.aluminat.dk Kontakt: Direktør Hans Aage Dysseholm

