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KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Typ: Grusväg 
1942~~

Arbetsbeskrivning för 

Byggnad och underhåll av slitlager av grus.
Utarbetad under m edverkan av Statens Väginstitut.

I efterföljande arbetsbeskrivning givna anvisningar och föreskrifter äro i 
första hand avsedda att tjäna till ledning vid byggnad och underhåll av 
livligt trafikerade grusvägar.

I fråga om vägar med relativt liten trafik  böra arbetsbeskrivningens an
visningar endast uppfattas som riktlinjer och sådana förenklingar vidtagas, 
som kunna anses ekonomiskt motiverade.

I. SAMMANSÄTTNING OCH BESKAFFENHET AV GRUSSLITLAGER.
1. Slitlager av grus bör vara så beskaffat, a tt det äger god hållfasthet och 

slitstyrka under alla förekom m ande väderleksbetingelser. Det skall så
lunda i vattenöverm ättat tillstånd — efter långvariga regn eller i tjälloss
ningen — icke uppm jukas eller upplösas, så att spårbildning, ävja eller svå
rare potthål uppkom m er; ej heller bör det i to rrt tillstånd — under som
m artorka eller vid barvintertrafik  — dam m a eller bliva korrugerat.

2. Huvudvillkoret för att slitlagret skall kunna uppfylla dessa fordringar 
är en rä tt sam m ansättning av materialet, fram förallt med avseende på 
kornstorleken. Slitlagret skall därför vara uppbyggt enligt betongprincipen, 
sålunda graderat från grovt till fint material, med en stomme av grovt 
grus, där hålrum m en utfyllas av allt finare material, fingrus, sand, finsand 
o. s. v., ända ned till en bindkraftig kolloidal substans (»ler»), vilken tjänar 
som »cement». Kurvan för kornstorleksfördelningen skall ligga inom det 
streckade området å fig. 1 (»idealgruszonen») och förlöpa någorlunda lik



form igt med gränskurvorna sam t hava ett jäm nt förlopp. Denna sam 
m ansättning kan erhållas genom lämplig blandning av grövre grus och 
bindjord.

Om sam m ansättningen avviker från  den angivna, blir vägbanan i m ot
svarande grad försäm rad. Överskott på bindjord eller underskott på grovt 
grus gör, att vägbanan lätt blir ytuppm jukad och ävjig. Underskott på 
bindjord gör vägbanan benägen för korrugering sam t svår att hålla väl 
dam m bunden i torka. Särskilt dålig sam m ansättning erhålles genom över
skott på stritt, sandigt grus, där såväl grovgrus som bindäm ne saknas.

3. Utom kornstorleksfördelningen är även det i vägbanan ingående sten
materialets beskaffenhet av betydelse. Särskilt det grövre materialet, det 
egentliga gruset, bör vara av hård, seg bergart med så god hållfasthet, att 
kornstorlekssam m ansättningen i m insta möjliga grad förändras genom nöt
ning och krossning. Finkornig granit, diorit, diabas, basalt, kvartsit äro i 
regel bäst. Stenmaterial av kalksten, lös sandsten och skiffer bör om m öj
ligt undvikas. Där likväl sådant stenm aterial måste användas, bör slitlagret 
givas en ursprunglig sam m ansättning med något högre halt av grova korn 
än vad i punkt 2 angivits. Vid användning av lösare stenm aterial bör å t
minstone någon tillsats av hårdare sten eftersträvas.

A. Material till grusslitlager.
4. H uvudm aterialen till grusslitlager äro grus och bindjord. I regel erfordras 

såväl grus som bindjord; undantagsvis kan även påträffas m aterial, som i 
naturlig t tillstånd eller efter krossning uppfyller fordringarna enligt punkt 
2, och som således u tan  tillsats ger en rä tt sam m ansatt vägbana.
F öreko mst s ä tt

Grus. Grus förekommer i vårt land framförallt i åsar, som avlagrats av istidens älvar (åsgrus, rullstensgrus), men även i terrasser eller vallar, som bildats vid forntida havs- eller sjöstränder (strandgrus), eller där strida älvar utmynnat och bildat grusterrasser. 
Dessa bildningar förekomma även vid nutida stränder av hav, större sjöar och älvar 
samt kunna i vissa fall, vid lågt vattenstånd, tillgodogöras.

Bindjord.  I vårt land förekomma två slag av bindjord, pinnmo  och lera. Därjämte kan såsom bindjord användas material ur äldre grusvägar (»gammal vägbana»).
Pinnmo är egentligen en teknisk benämning på de vanligaste typerna av moränjord  

(av inlandsisen krossat och bearbetat material). Moränjord bildar inom större delen av landet den huvudsakliga jordgrunden, framförallt inom de högre belägna skogbevuxna 
delarna.

Lera förekommer inom områden, som varit täckta av hav eller sjö, huvudsakligen 
inom de lägre belägna delarna av landet, framförallt i södra och mellersta Sverige, där 
lera bildar den övervägande åkermarken.

I stora drag är fördelningen mellan pinnmo och lera sådan, att skogstrakterna äga god tillgång till pinnmo men ofta sakna lera, under det att de öppna jordbruksbygderna 
äga riklig tillgång till lera men lida brist på pinnmo.

»Gammal vägbana», som vanligen äger om mager pinnmo påminnande sammansätt
ning, består i regel av genom trafiken mer eller mindre krossat grus, stundom med tillsats 
av pinnmo, i åkerterräng därjämte av lera från omgivande åkrar.



M aterialundersökning.
Bedömning och provning.

De olika m aterialsorternas lämplighet prövas genom bedömning på 
platsen sam t i erforderliga fall genom laboratorieprovning enligt följande 
huvudprinciper.

5. Grus. På platsen böra följande iakttagelser göras. Ungefärliga kornstorleks- 
sam m ansättningen bedömes, varvid m an särskiljer uppenbart sandigt, sten- 
fattigt grus och grövre eller bättre graderat grus. Ungefärliga stenhalten 
(sten större än c:a 16 m m )1) bedömes, fram förallt med hänsyn till dess be
tydelse för eventuell krossning av materialet. Stenhalten kan även bestäm 
mas genom provharpning. Vidare iakttages, om någon avsevärd bindjords- 
halt förefinnes, i vilket fall gruset vanligen står väl i schaktväggen. Även 
stenmaterialets bergartskaraktär granskas, på så sätt att eventuell förekomst 
av lösare stenm aterial (skiffer, sandsten, kalksten, starkt vittrad sten) iak t
tages och uppskattas kvantitativt.

Laboratorieundersökning om fattar siktning (torrsiktning), i erforderliga 
fall även bestämning av stenmaterialets hållfasthetsegenskaper.

6. Pinnmo. Pinnmons b indkraft bedömes på ort och ställe genom att pröva
hårdheten i färsk schaktvägg. God pinnmo är i regel hårdbruten. Dålig 
pinnmo är lös och sandig i brottet.

Även blockhalten och blockstorleken noteras med hänsyn till kostnaden 
för brytning och eventuell krossning.

Laboratorieundersökning om fattar siktanalys (tvättsiktning) samt prov på 
bindkraften etc.

7. Lera. På ort och ställe kan, på grundval av enkla knådnings- och skaknings-
prov, bedömas, huruvida leran är fet (styv) och bindkraftig eller mager
(»lätt») och dåligt bindande. Härigenom kan uppenbart olämpliga före
komster från  början bortgallras.

I övrigt krävas för bestämning av lerans lämplighet i regel om fattande 
laboratorieprov. Detta är ovillkorligen erforderligt i de fall, då lera skall 
utväljas för användning till m askinblandad lergrusmassa.

Provtagning.
8. För utförande av siktanalyser och andra laboratoriebestäm ningar uttagas 

prov av de materialsorter, som skola bestämmas.
Prov skall tagas så, att det väl m otsvarar genomsnittlig sammansättning. 

Särskilt vid tagning av grusprov kan fel uppstå därigenom, att gruset sor
teras efter kornstorlek, när det ru llar eller rasar. Prov skall alltid tagas 
av m aterial i ursprunglig lagring. Gamla, rasade eller regnspolade schaktytor 
måste därför först avskalas. Grusprov ur schaktvägg sammansättes läm p
ligen från olika punkter spridda över hela schaktväggen. Där tydligt skilda

i) Uppgifter om stenmaterialets storlek avse här och i det följande bestämning genom  
sortering med siktar med kvadratiska hål.



m aterialtyper förekomma — av den omfattning, att åtskillnad kan göras 
vid brytningen — böra skilda prov tagas av de olika sorterna. Prov från 
upplagd hög bör sam m ansättas från  olika delar av högen.

Vid provtagning av lera böra i regel flera prov tagas från  olika djup 
med c:a V2— 1 m höjdskillnad.

Prov på grusvägbana, som tages i syfte a tt genom siktanalys bestämma 
vägbanans sam m ansättning — i och för eventuell förbättring genom tillsats 
av grus eller bindjord — bör som regel tagas från vägytan och till c:a 2 å 
3 cm djup, undantagsvis djupare i de fall, då djupupprivning och inbland
ning avses.

Lämplig provm ängd är för prov av grus, pinnmo och vägbana 2—3 kg, 
för prov av lera 1,5—2 kg. Större sten än c:a 3 cm medtages ej i provet.

Insändande av prov till Statens Väginstitut.
9. Materialundersökning bör, särskilt ifråga om siktanalyser, i möjligaste mån verkställas lokalt genom vederbörande arbetsledares försorg. Mer krävande specialundersökningar, 

särskilt undersökning av lera för maskinblandad lergrusmassa, utföras av Statens Väginstitut.
När prov insändas till Statens Väginstitut, skall samtidigt i brev insändas anmälan härom till väginstitutet, postadress Stockholm 26. Denna anmälan skall i regel göras på härför avsedd blankett (erhålles från väginstitutet) och skall innehålla uppgift om uppdragsgivarens namn och adress, byggnadsplats, datum för provtagning, provtagningsplats, provets djup under mark- eller vägyta, önskad provning samt provets beteckning på 

emballaget. Emballage av prov skall förses med varaktig och tydlig provbeteckning, uppgift om provtagningsplats samt datum för provtagning.
Diagram för uppritning av siktningsresultatet tillhandahållas av Statens Väginstitut.

Grusinventeringar.
10 . Rationell grusväghållning kräver kännedom om det för grusväghållningen tillgängliga 

materialet. Materialundersökningarna böra därför icke inskränkas till enstaka fall utan såvitt möjligt vidgas till att omfatta systematiska undersökningar av såväl materialbeskaffenhet som storlek hos kända förekomster ävensom i erforderliga fall uppsökande av nya grus- och bindjordsförekomster. Sådana systematiska undersökningar inom större 
områden (»grusinventeringar») verkställas av Statens Väginstitut efter uppdrag.

B. Proportionering av material.
11. Med ledning av utförda siktanalyser samt eventuellt andra undersök

ningar beräknas, vilka m aterial som vid blandning kunna ge rä tt sam 
mansättning, samt de härför lämpliga proportionerna. Denna beräkning ut- 
föres lättast och överskådligast på grundval av uppritade siktkurvor (jfr ex. 
å fig. 1). De på detta sätt beräknade proportionerna avse viktsdelar och 
gälla för torrt material. Av praktiska skäl bör emellertid sam m ansättningen 
om räknas i volymdelar, gällande lös packningsgrad m otsvarande den, som 
erhålles vid inlastning i fordon på arbetsplatsen. För detta ändam ål är det 
lämpligt, att volymviktsbestämning utföres genom vägning av lårar eller 
hela lass av känd volym, fyllda med det material, som skall undersökas. 
Vid volymviktsbestämningen behöver hänsyn till fuktighetshalten i regel 
endast tagas ifråga om lera. Fuktighetshalten bestämmes på ett m indre 
prov, och vattnets vikt frånräknas provets vikt vid bestämning av volym



vikten. Bestämning av fuktighetshalten sker på så sätt, att provet väges i 
förefintligt tillstånd, torkas genom uppvärm ning samt ånyo väges, varvid 
viktsförlusten angiver vikten av det avgångna vattnet.

C, Beredning av m aterial.
Grus och p in n m o.

12. Grus med sten grövre än 16 å 18 mm bör i regel krossas. Där krossning ej 
sker, skall grövre sten bortsorteras vid grustaget.

I fråga om pinnm o  bör i regel grövre sten frånsorteras på schaktnings- 
platsen. Vid större pinnmotag med hög stenhalt är det lämpligt att krossa 
materialet, emedan därigenom ofta direkt erhålles ett krossgrus, vars sam 
m ansättning uppfyller norm erna enl. punkt 2, alltså med tillräcklig halt av 
såväl grovt som fint m aterial (»idealgrus»). I vissa fall, särskilt vid u t
nyttjande av sm ärre pinnmotag och ifråga om mycket fuktig, fet pinnmo, 
kan det vara oekonomiskt eller tekniskt svårt att på förhand frånsortera 
all sten över 18 mm, i vilket fall kvarvarande grövre sten bortkrattas, sedan 
m aterialet utspritts på vägbanan.

»Gammal vägbana» befrias från  grövre sten genom harpning eller k ra tt
ning. Vid materialets uttagande bör noga tillses, att icke mindervärdigt 
jordm aterial ur vägkroppen medföljer.
Lera.

13. Beredning av lera till grusslitlager blir beroende på, huruvida leran skall 
användas våt eller torkad, samt huruvida blandningen skall ske i särskilt 
blandningsverk eller på vägbanan (se nedan, punkt 19—21).

Vid verkblandning av våt lera och grus sker lerans bearbetning i härför 
avsedd maskin, och någon föregående beredning behöver ej ske. Vid använd
ning av våt lera till blandning på vägbanan bör möjligast mjuk, vattenrik 
lera eftersträvas och uttorkning förhindras. Leran kan med fördel spridas 
uppslam m ad i vatten. För beredning av leruppslamningen användes en sär
skild anläggning, varvid genom mekanisk omröring eller genom hastigt 
strömmande vatten lera finfördelas till en icke alltför tjockflytande »lös
ning» (suspension), vilken sprides från  tankvagn.

För lerans inblandning eller spridning i torr form  fordras möjlighet till 
torkning och sönderdelning. Torkningen kan ske genom uppvärm ning eller 
genom lufttorkning, varefter den torra leran kan pulvriseras i kross, antingen 
enbart eller tillsammans med grus. Vid sådan krossning av lera fordras 
dock, att leran är mycket väl torkad, emedan den eljest bakar ihop sig och 
fastnar i krossen.

Vid utspridning av okrossad lera på vägbanan, varvid sönderdelning skall 
ske genom vältning eller genom trafikens inverkan, bör leran redan vid 
spridningen vara möjligast torr och fördelad i små bitar, så att snabb lu ft



torkning och krossning underlättas. För den skull bör om möjligt torrt be
lägna lertag utväljas, där leran till betydande djup är uttorkad och starkt 
söndersprucken.1)

Genom frysning sönderdelas vattenrik lera i småstycken, varför sådan 
lera lämpligen uppschaktas före vinterns inträde och upplägges i högar för 
frysning, i sådant läge att sm ältvattnet om edelbart kan avrinna. Uppkom
mande tjockare snötäcke bör undanskaffas för underlättande av frysningen.

II. NYBYGGNAD AY GRUSVÄG.
Å. Förberedande arbeten.

14. Dränering, isoleringslager, bärlager sam t särskilda skyddsåtgärder mot tjäl- 
skador utföras i enlighet med gällande bestämmelser.

Vid väg, som icke snart skall förses med beläggning utan är avsedd att 
längre tid ligga såsom grusväg, bör bärlager av sten icke utföras öppet utan 
tätas med grus, stenmjöl, gammal vägbana eller god, icke alltför fet pinnmo, 
för att förhindra alltför stark uttorkning av grusvägbanan. Detta är sär
skilt betydelsefullt på torrt belägna sträckor.

Före slitlagrets utförande skall underlaget vara väl vältat, av jäm nat och 
justerat till rä tt form, med bombering och skevning enligt gällande norm al
bestämmelser.

B. Slitlagrets utförande.
15. Slitlagret utlägges till en tjocklek i kom prim erat tillstånd av 6— 10 cm, vil

ket löst utlagt m otsvarar 8— 15 cm.
16. Slitlagret skall äga den sam m ansättning, som i punkt 2 angives. I vissa 

fall kan rä tt sam m ansättning erhållas u tan  blandning av olika m aterial, 
sålunda vid användning av naturligt bindjordsrikt grus, krossad stenig-grusig 
pinnm o etc., men i regel erfordras dock blandning av grus och bindjord.
S pridn in g  och blandnin g.

Pinnmo (eller gammal vägbana) som bindjord.
17. Grus och b indjord utspridas på vägbanan i de proportioner, som på 

grundval av m aterialsam m ansättningen beräknats enl. punkt 11. För att 
underlätta blandningen böra de olika m aterialsorterna helst spridas växelvis 
i tunna lager. På bärlager av sten, som icke är väl bindjordstätat i ytan 
bör såsom första (understa) lager utläggas pinnmo. I andra fall bör såsom 
understa lager lämpligen utläggas grus, emedan den efterföljande b land
ningen härigenom underlättas.

1) Sådana lerfyndigheter kunna ofta påträffas i de lägre delarna av grusåsarnas slänter, i regel nära ytan, övertäckta av ett tunt gruslager.



18. Sedan vägbanem aterialet utspritts, blandas detsam m a m edelst tallriksharv, 
specialsladd, väghyvel eller annat läm pligt redskap. Det bör särskilt beak
tas, a tt harvar eller andra redskap icke ställas så djupt, a tt m akadam  och 
sten från  underlaget upprives. Vid blandning med hyvel sam m anföres m as
san till strängar, som genom upprepad hyvling flyttas i sidled. Blandnings- 
arbetet skall fortgå, tills en fullt homogen massa erhållits. Under b land
ningen skola eventuellt förekom m ande stenar större än 18 mm avlägsnas.

Beträffande vältning och dammbindning, se nedan, punkt 22—26.
Lera som bind jord.

19. För inblandning av lera i grus bör leran endera vara så torr, a tt den kan 
krossas till och inblandas i form  av pulver, eller så våt, a tt den kan 
inblandas i m jukt till flytande tillstånd. Inblandning vid mellanliggande 
fuktighetshalt (halvtorr, seg konsistens) stöter vanligen på avsevärda svå
righeter.

Blandning av lera och grus kan antingen ske på vägbanan eller i särskild 
blandningsm askin (verkblandning). I sistnäm nda fall utlägges färdigblan- 
dad lergrusmassa på vägbanan.

20. Blandning på vägbanan. Torr lera sprides i form av pulver, erhållet genom 
krossning — i gruskvarn eller annan läm plig kross — av på förhand 
väl torkad lera. Lerpulvret sprides på det redan utlagda och utbredda grus
lagret, varefter blandning sker i enlighet med punkt 18, innan leran genom 
regn eller annan fuktighet bakar ihop sig. Därefter genomvattnas massan 
väl, blandas ånyo samt vältas.

Våt lera sprides i möjligast lös form, som en m juk gröt eller som en fly
tande vattenuppslam ning (lervälling), vilken från tankvagn sprides över det 
utbredda gruslagret, varefter leran inblandas i gruset medelst hyvel. Vid 
mycket torr väderlek kan vattning erfordras under blandningens gång. Vält
ning verkställes, när massan erhållit för komprimering lämplig fuktighets- 
grad.

21. Maskinblandad lergrusmassa. M askinblandning av lera och grus verkställes 
lämpligast i härför konstruerad blandare.

Sådana blandare skola giva en väl och likform igt arbetad produkt av 
jäm n sam m ansättning och lagom vattenhalt, så att både utläggning och 
efterföljande komprimering underlättas. För kontinuerligt arbetande blan
dare är automatisk, reglerbar proportionering av m aterialsorterna erforder
lig. Blandarna böra även tillåta jäm n tillförsel och inblandning av dam m 
bindnings- och stabiliseringsmedel, i såväl fast som flytande form.

Vid utläggning av m askinblandad lergrusm assa bör m assan äga smidig 
grötkonsistens. Konsistensen bör avpassas efter väderlek och andra förhål
landen, så att vid torr väderlek vattenhalten hålles högre (konsistensen 
lösare), vid fuktig väderlek lägre (konsistensen fastare), allt avpassat med



hänsyn till lämplig fuktighetshalt vid vältningen. Massan utlägges och ut- 
bredes till avsedd tjocklek samt avjäm nas och vältas väl, se nedan, punkt 
22—23. Justering och vältning av m askinblandad lergrusm assa bör ske 
med särskilt stor omsorg, så att från början en jämn, fast yta erhålles. Detta 
är av vikt, emedan i regel slitlager av lergrusm assa icke skall hyvlas.

Ju stering  och v ä ltn in g .
22. Slitlagret skall noga av jäm nas, så a tt en jäm n yta med rä tt bombering 

erhålles. Denna avjäm ning skall i huvudsak ske före vältningen men bör 
i erforderlig grad fortsättas under vältningens gång för a tt borttaga even
tuella vid komprimeringen fram kom m ande ojämnheter.

23. Vältning skall ske omsorgsfullt, så a tt slitlagret väl packas (kom prim e
ras), vilket är av största betydelse för vägbanans hållfasthet och slit
styrka. Vältens vikt bör ej understiga 8 ton. Vältningen skall utföras, när 
slitlagret äger en för kom prim ering lämplig fuktighetshalt, varken för hög 
eller för låg. Är massan alltför våt, uppskjutes vältningen, tills massan 
hunnit to rka tillräckligt. Eventuellt verkställes endast en första, lä ttare 
vältning för att förhindra, att den luckra m assan blir vattenöverm ättad vid 
inträffande regnväder. Är massan för torr, skall vattning verkställas.

Tillräcklig kom prim ering kan i regel icke uppnås enbart genom vältning, 
u tan  sker efterkom prim ering genom trafiken. Slitlager bör därför utföras 
så tidigt på året, a tt någon tids trafikkom prim ering h inner äga rum , innan 
de egentliga höstregnen börja.

D am m bindni n g,
24. Vid slitlagrets u tförande bör dam m bindningsm edel norm alt användas. 

Dammbindningsmedlet kan antingen inblandas i beläggningsmassan eller 
utspridas på ytan av det utlagda och blandade slitlagret. Mängden dam m 
bindningsm edel avväges med hänsyn till trafikm ängd, vägens m er eller 
m indre to rra  läge sam t årstid  för slitlagrets utförande. I regel erford
ras större mängd dammbindningsmedel vid inblandning än vid spridning 
på ytan.

25. Av klorkalcium  bör, vid spridning på ytan, norm alt användas c:a 0,4—0,8 
kg/m 2, räknat för arbeten utförda under våren-sommaren. Vid arbeten utför
da på hösten bör klorkalcium m ängden minskas. Under senhösten bör salt
spridningen helt uteläm nas och m otsvarande mängd i stället spridas följande 
vår. När torr väderlek råder, bör spridningen av klorkalcium  ske fortast 
möjligt efter slitlagrets utläggande för att förhindra uttorkning av detsamma.

26. Av sulfitlut bör norm alt användas en m ängd m otsvarande c:a 0,4—0,8 kg/m 2 
torrsubstans, vilket för c:a 50 °/o-ig flytande indunstad lut (30—32° B aum é), 
s. k. tjocklut, m otsvarar c:a 0,8— 1,6 kg/m 2.



Vid spridning av flytande sulfitlut bör, för underlättande av lutens ned
trängande, slitlagret vara ovältat eller endast lä tt vältat. Spridningen bör 
ske i flera omgångar, varefter vältning utföres, m edan vägbanan är fuktig. 
Spridning av to rrlu t verkställes på den utlagda m assan före eller under 
blandningen, i erforderliga fall i sam band med vattning.

Till m askinblandad lergrusmassa bör i regel användas sulfitlut, inblandad 
i massan, c:a 15—20 kg tjocklut eller 7— 10 kg to rrlu t per m3 massa.

IIL FÖKBÄTTRING AV GAMMAL GRUSVÄG.
Gamla grusvägar, som visat sig äga dålig m otståndsförm åga mot korru- 

gering och potthålsbildning eller visat ytuppm jukning under tjällossnings- 
elier regnperioder, böra förbättras genom ändring av slitlagrets sam m ansätt
ning till överensstämmelse med riktlinjerna i punkt 2 eller genom påförande 
av nytt slitlager enligt punkt 14— 26. Härigenom  vinnes bättre  vägbanor 
med lägre underhållskostnader på grund av m inskad åtgång av grus och 
dam m bindningsm edel sam t m inskad hyvling.

A. Förbättring av det befintliga slitlagrets sammansättning.
Det befintliga slitlagret tillföres de beståndsdelar, som erfordras för att 

sam m ansättningen skall uppfylla fordringarna enligt punkt 2. Man kan 
skilja mellan ytuppm jukad, korrugerad och grovstenig vägbana.

Y tu p p m ju ka d  vägbana.
27. Grovt, stritt grus eller finm akadam  (»förstärkningsgrus») av så grov sam 

m ansättning, a tt storleken 4— 16 mm utgör m inst 50 °/o, tillföres slit
lagret till den mängd, som bestämmes efter siktning av prov ur vägbanan 
med ledning av anvisningarna i punkt 2. Om uppm jukningen är lindrig, 
kan förstärkningsgruset spridas på vägbanan, när denna är uppm jukad, 
varefter det överlåtes åt trafiken att nedpressa detsamma. Om vägbanan 
visar djupare uppm jukning, bör den upprivas och förstärkningsgruset d ä r
efter utspridas, varpå blandning verkställes med harv, sladd eller hyvel. 
Helst bör därjäm te vältning verkställas. Dylik förstärkning bör ske vid 
god väderlek under som m arhalvåret, om m öjligt när vägbanan är fuktig. 
I regel bör dam m bindning med klorkalcium  eller sulfitlut äga rum  i sam 
band med arbetet.

K orrugerad vägbana, bestående av obundet, löst grus.
28. B indjord tillföres slitlagret till den mängd, som bestäm m es efter sik t

ning av prov ur vägbanan med ledning av anvisningarna i punkt 2.



Pinnmo (eller gammal vägbana) som bind jord.
29. Den befintliga vägbanan upprives och det upprivna m aterialet fördelas 

jäm nt genom hyvling. B indjorden utsprides därefter och inblandas med 
sladd, hyvel eller harv, varpå läm pligen vältning utföres. Arbetet verkstäl
les läm pligast vid god väderlek under som m arhalvåret, helst n ä r m ate
rialet ä r fuktigt; eljest bör vattning utföras före den efterföljande vält- 
ningen. I sam band med arbetet bör dam m bindning med klorkalcium  eller 
sulfitlut äga rum.

Lera som bind jord.
30. Vid inblandning av lera i torrt tillstånd sprides leran vid torr väderlek 

såsom på förhand i möjligaste m ån torkade och finfördelade bitar (bered
ning, se punkt 13). Leran krossas genom vältning i de fall det gäller större 
mängder. Därefter inblandas leran i vägbanan genom hyvling, varefter vatt
ning och justering med efterföljande kom prim ering verkställes. För kom pri
meringen erfordras i regel vältning. Dammbindningsmedel skall tillsättas i 
sam band med vattningen.

I de fall då endast m indre lerm ängd (högst 1— IV2 liter per m 2) sprides 
för bindning allenast av själva ytskiktet, kan krossningen av leran över
låtas åt trafiken. Vid ostadig väderlek bör därvid ett tun t lager grovt 
grus läm pligen utspridas ovanpå leran1), enär vägbanan eljest blir smetig 
vid regnväder. Sedan trafiken  fram gått å vägen så länge, a tt alla lerk lum 
par söndersm ulats, i regel 1 å 2 dagar, verkställes dam m bindning, helst 
i sam band med vattning. Hyvling utföres därefter, så snart härfö r lämplig 
väderlek inträder. Läm pligaste tiden för lerinblandning enligt detta fö r
faringssätt ä r  våren eller försom m aren.

31. Leran kan även tillsättas uppslammad i vatten, varvid lerslammet sprides
från  tankvagn på den till några cm:s djup upprivna vägbanan, varefter leran
och det upprivna vägmaterialet blandas och justeras med hyvel. Därefter 
utföres vältning och dammbindning. Vid lättare lerbevattning, för bindning 
allenast av själva ytskiktet, ä r vältning icke nödvändig.
Grovstenig vägbana.

32. Gammal grusväg, som enligt äldre underhållsm etoder påförts storstenigt
grus och därför uppvisar en stenig yta, kan lämpligen upprivas, varefter
större sten än c:a 18 mm urkrattas. Med ledning av siktanalys av den be
fintliga vägbanan tillföres sådant m aterial, som erfordras, för att slitlagret 
skall erhålla lämplig sammansättning.

Vad h ä r sagts om bortkrattn ing  av grövre sten u r den upprivna väg
banan, skall även tilläm pas för punkt 27—31, i den m ån sten grövre än c:a 
18 mm förekommer i det upprivna materialet.

Eventuellt förekommande löst grus på vägen kan användas härtill.



B. Nytt slitlager på gammal väg.
33. Före det nya m aterialets påförande justeras vägbanan väl genom hyvling

och sladdning sam t genom flickning av alla djupare potthål. Särskilt vid
utläggning av m askinblandad lergrusm assa är det av största betydelse,
a tt denna justering av underlaget utföres omsorgsfullt. Större m ängder 
löst grus böra icke få förekomma på vägbanan vid utläggning av lergrus
massa.

34. Nytt slitlager kan påföras till full tjocklek på en gång såsom vid nybyggnad
av grusväg enligt anvisningarna under punkt 14— 26, dock med iakttagande
av att det nya slitlagrets tjocklek i regel bör vara mindre än vid nybyggnad.

35. Nytt slitlager kan även utföras successivt — genom påförande av grus och 
bindjord i tunna lager — till en sam m anlagd tjocklek av 1— 2 cm, varefter 
blandning och kom prim ering sker genom hyvling och trafik . Arbetet bör 
icke ske vid vare sig mycket torr eller mycket regnig väderlek; lämpligaste 
tiden är förhösten. Efter det god komprimering uppnåtts, kan arbetsför- 
farandet upprepas, tills avsedd tjocklek av slitlagret erhållits.

36. Vid bägge förfaringssätten verkställes m aterialundersökning och beräknas 
proportionerna enligt punkt 11, varvid på vägbanan eventuellt befintligt 
löst grus skall inräknas.

IV. UNDERHÅLL AV GRUSVÄG.
A. Grusning.

Sedan slitlager av rä tt sam m ansättning ernåtts, är grusningens uppgift att 
vidmakthålla  detsamma, d. v. s. att ersätta genom slitning förlorat eller för
ändrat material.

37. Om genom inverkan av trafik  och väderlek slitlagrets sammansättning änd
rats — vilket kontrolleras genom fortlöpande prov på kornstorleksfördel- 
ningen — har underhållsgrusningen till uppgift att återställa den rä tta  m a
terialsam m ansättningen. Om sålunda sam m ansättningen blivit finkornigare 
— t. ex. genom krossning och vittring, vilket särskilt ifråga om svagare 
stenmaterial, främ st skiffergrus, kan få betydande verkan —  skall grövre 
grus tillsättas enligt principen i punkt 27, eller också skall det vid under
hållsgrusningen använda m aterialet innehålla erforderligt överskott på grovt 
grus. Detsamma gäller för de fall, där lera från angränsande åkrar inkom 
mer på vägbanan, varvid dock lerävjan helst bör bortskrapas.

38. Den egentliga underhållsgrusningen, som huvudsakligen avser att ersätta 
bortnött slitlager (återställa slitlagrets ursprungliga tjocklek), bör ske med 
grus av idealsam m ansättning eller med grus och bindjord var för sig. Så-



dan grusning kan ske endera med ringa m ängd men relativt ofta, t. ex. årli
gen, eller med större m ängd med flera års mellanrum, i senare fallet enligt 
principen »nytt slitlager», m otsvarande punkt 33—34.

H uruvida egentlig underhållsgrusning bör ske med kortare  eller längre 
tidsm ellanrum , bör vara beroende av vägbanans beskaffenhet och trafik- 
belastning. Vällyckade, tjockare slitlager av idealgrus, vilka slitas jäm nt 
och likform igt och äro mycket hårda och fasta, böra i regel m era sällan 
förnyas.

39. Årligen återkom m ande grusning, såväl avseende egentligt underhåll 
som gradvis skeende förbättring, bör i regel förläggas till hösten. Använ
der m an grus och b indjord var för sig, kan det i vissa fall, näm ligen i 
fråga om vägar med benägenhet för ävjebildning under höstregnen, vara 
läm pligt att sprida gruset på hösten, när vägbanan är våt, bindjorden 
därem ot på våren, om edelbart efter tjällossningen, givetvis i sam band med 
dam m bindning. På så sätt hålles vägytan något fetare under som m a
ren, något grusrikare under vinterhalvåret, vilket underlä tta r väghåll
ningen och ä r till fördel fö r trafiken, fram förallt genom bättre  damm- 
bindningsverkan under som m aren. I de trak te r och på sådana vägar, där 
hård  och långvarig barv in tertrafik  (stark trafik  på frusen icke snötäckt 
vägbana) ä r vanlig, bör em ellertid denna regel icke tilläm pas utan  skall 
vid höstgrusningen även bindjord  påföras.

40. Vid underhåll med m askinblandad lergrusm assa kan spridning läm p
ligen ske under hela som m arsäsongen från  tjällossningens slut till fram - 
emot höstregnens början.

B. Flickning.
41. Så snart avgränsade sm ärre hål eller fördjupningar (potthål, slag

hål) uppkom m it i fast grusvägbana, skola dessa utfyllas (flickas) med 
bindjordsrikt material. M aterial till flickning skall äga den bindjordshalt, 
som m otsvarar »idealgrussam m ansättning», men må, särskilt som m artid, 
vara något b indjordsrikare (fetare). Läm pligt flickningsm aterial ä r k ros
sad, god pinnmo, lerb landat krossgrus eller m askinblandad lergrusm assa. 
Största kornstorleken hos sådan flickningsm assa kan med fördel hållas 
några mm lägre än eljest.

Vid flickning under to rka skola de utfyllda fläckarna om edelbart dam m 
bindas, i erforderliga fall i sam band med vattning. Dam m bindningsm edel 
kan även i förväg tillsättas flickningsm aterialet.

E fter m er om fattande flickning ä r det läm pligt m ed efterföljande u t
jäm ning genom sladdning eller lä tt hyvling.

C. Hyvling och sladdning.
42. Hyvling och sladdning skall endast ske, när vägbanan e rfo rd rar sådan 

avjäm ning eller när på vägbanan påfört nytt m aterial behöver in 



blandas resp. avjäm nas. Av största vikt är a tt hyvling och sladdning 
verkställes vid rä tt tidpunkt, då vägbajian har lämplig fuktighet, d. v. s. 
under den torra årstiden vid fuktig  väderlek och under regnrik årstid 
under uppehållsväder. Det senare bör särskilt iakttagas beträffande vägar 
genom tä tt bebyggda orter eller eljest ifråga om vägar med betydande 
gång- och cykeltrafik. Om hyvling sker under pågående regn, bildar 
det lösgjorda m aterialet lä tt ävja och packar sig icke förrän  efter regnets 
upphörande.

Särskilt för sådan djupare hyvling, vilken utgör m era sällan förekom 
m ande justering av god, väl buriden vägbana, m åste rä tta  tidpunkten 
väljas med yttersta omsorg. Vägbanan skall då vara i m öjligaste grad 
uppm jukad, sam tidigt som snabb torkning bör kunna påräknas. Våren, 
om edelbart efter den ytliga tjällossningen, eller dagarna efter långvarig 
regnperiod under som m aren är härfö r lämplig tid.

43. Om djupare potthål förefinnas, skola dessa ovillkorligen flickas före hyv- 
lingen.

D. BammMfidmiiig.1)
44. Å vägar genom bebyggelse eller med större trafik  än om kring 100 m otor

fordon per dygn som m artid, ävensom i övrigt, då så av sanitära eller 
andra skäl kan anses erforderligt, bör dam m bindning verkställas. Väg
banan bör äga god sam m ansättning med tillräcklig bindjordshalt, för att 
god dam m bindningseffekt skall uppnås. Särskilt gäller detta vid dam m 
bindning med sulfitlut. Dam m bindning bör i allm änhet ske i god tid på 
våren, innan dammning och korrugering börjat.
H ygroskopiskt salt (klorkalcium, klorm agnesium ).

45. Dammbildning med salt bör i görligaste m ån ske, m edan vägbanan 
är fuktig, i första hand på våren efter tjällossning, innan vägen hunnit 
i högre grad uttorka, eller under sommaren efter regn resp. i sam band med 
vattning. Detta ä r av särskild vikt för vägar i to rrt läge och fram förallt 
för vägar med öppet bärlager. Under den varm a årstiden och när väg
banan ä r förhållandevis torr, bör spridningen ske m ot kvällen eller under 
natten.

Erforderlig saltm ängd ä r beroende av trafikm ängden, vägens beskaf
fenhet och läge sam t väderleken. Första  året dam m bindning äger rum, 
erfordras i regel sam m anlagt under året 0,3— 1,0 kg/m 2, under efterföl
jande å r sam m anlagt 0,2—0,6 kg/m 2. Därav beräknas m inst hälften åtgå 
vid första spridningen under året.

*) Nedanstående anvisningar avse normala förhållanden. Under rådande krisförhållanden kan materialbrist etc. tvinga till minskning av angivna mängder dammbindnings- 
medel, i vilket fall åtgärderna för att på bästa sätt utnyttja och öka dammbindnings- medlens effekt — framförallt föreskrifterna beträffande vägbanans fuktighetshalt vid 
saltning — böra desto noggrannare iakttagas.



På vägbana, som till avsevärd del består av skiffergrus, kan använd
ning av klorkalcium  medföra starkt ökad ävjebildning samt slirighet vid 
regnväder. På sådan vägbana bör därför såvitt möjligt användas sulfitlut.

Vid barvintertrafik  ger hygroskopiskt salt ingen eller ringa dammbind- 
ningsverkan.
Sulfitlu t.

46. Sulfitlut sprides i flytande form såsom rålu t eller koncentrerad lut, utspädd 
med vatten till en styrka, som med hänsyn till möjligheten att sprida luten 
bör innehålla en halt torrsubstans av högst 20 °/o, eller i torr form  såsom 
pulver eller flingor (torrlut).

Spridning av flytande lut sker läm pligast från  tank  med strilrö r och 
bör om m öjligt äga rum , m edan vägbanan är svagt fuktig, sålunda varken 
våt eller helt uttorkad. Spridningen sker läm pligen i två å tre om gångar 
under sam m a dag med så lång m ellantid, att luten hunnit väl tränga 
ned i vägbanan, innan nästa lutbevattning verkställes. Vid spridningen 
bör vägbanan vara justerad, jäm n och fri från  korrugering och potthål. 
Om vägbanan ä r to rr och hård, så att näm nda justering ej kan ske genom 
hyvling före lutens spridning, ä r  det läm pligt a tt verkställa hyvlingen, 
sedan ytskiktet efter förslta Iutbevattn(ingen blivit uppm jukat. Potthål, 
vilka icke läm pligen kunna borttagas genom hyvling, böra före lu tbe
handlingen utfyllas (flickas) m edelst b ind jordsrik t grus av sam m ansätt
ning enligt punkt 2.

Vid spridning av torrlut bör pulvret fördelas så jäm nt som möjligt över 
vägbanan. Spridningen bör ske, n ä r vägbanan ä r stark t fuktig, under den 
to rra re  årstiden sålunda efter regn eller vattning.

Erforderlig  lutm ängd, vilken är beroende av trafiken, vägens beskaf
fenhet och läge, u tgör norm alt för första årets behandling sam m anlagt 
0,3— 1,0 kg/m 2, för efterföljande å r sam m anlagt 0,2— 0,6 kg/m 2, räknat 
som torrsubstans.

Halten av torrsubstans är vanligen 
c:a 8— 12 %  i rålut,
» 45— 50 %  i indunstad lut och
» 90 %> i torrlut.

Sulfitlut ger dam m bindningsverkan även vid barvintertrafik.
Olja.

47. Dam m bindning med olja kan vara berättigad, särskilt på to rrt belägna 
vägar med öppet stenbärlager, där hygroskopiskt salt icke är effektivt, 
och då dam m bindning med sulfitlut skulle ställa sig oekenomisk.

Vid spridning av olja bör särskild försiktighet med hänsyn till trafiken 
iakttagas för undvikande av skador å fordon, kläder m. m. Lämpliga 
avstängnings- och skyddsanordningar böra vara uppsatta  under tid, då 
för trafiken särskild varsam het ä r av nöden.



E. Sammanfattande regler för grusvägunderhåll.
Sedan slitlagret bibringats rä tt sam m ansättning, m otsvarande punkt 2, 

skall efter fullbordad justering och kom prim ering det löpande under
hållet väsentligen utgöras av dam m bindning  och flickning. Grusning skall 
endast ske i den omfattning och med det material, som erfordras för vid
m akthållande av slitlagrets tjocklek och sam m ansättning. Ju  fastare och 
bättre bunden en grusvägbana är, desto mindre ofta erfordras hyvling eller 
sladdning. Hyvling får på god, bindjordsrik vägbana ske allenast vid sär
skilda tillfällen, när allm än avjämning eller ny justering erfordras och när 
vägbanan har lämplig fuktighetshalt. Det upprepade underhållet genom 
hyvling eller sladdning skall för sådana vägbanor ersättas med flickning, 
vilken verkställes så snart potthål börja uppträda, fram förallt efter kraftiga 
regn. Om vägbanan blivit ojämn genom flickning, verkställes sladdning. 
Genom i rä tt tid utförd dammbindning, avpassad efter trafikm ängd och väg
banans beskaffenhet, kunna övriga underhållsåtgärder starkt begränsas.





Fig. 1. Diagram visande sammansättning av grusvägbana.
Heldragna kurvor: gränskurvor för god sammansättning. Slitlagrets siktkurva bör ligga mellan dessa båda gräns

kurvor, inom det snedstreckade bältet (»idealgruszonen»).
Streckade kurvor: exempel på proportionering av grus A och bindjord B (normal pinnmo) till god grusvägbane- 

sammansättning.
Nedan gives en beräkning i tabellform av sam m ansättningen i näm nda exempel.

Totalt passerande viktm ängd i °/o.

Sikt med fri maskvidd mm
UtgångsmaterialA

UtgångsmaterialB 75 °/o A 25 % B
Blandnings- sammansätt- ning 75 °/o A +  25 % B

16 100 100 75 25 100
11,3 84 100 63 25 88

8 70 100 52,5 25 77,5
5,6 58 98 43,5 24,5 68
4 46 96 34,5 24 58,5
2 30 90 22,5 22,5 45
1 18 86 13,5 21,5 35
0,5 10 80 7,5 20 27,5
0,25 5 73 4 18 22
0,125 2 64 1,5 16 17,5
0,075 1 53 1 13 14
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