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YT BEH A N D LIN G  AV GRUSVÄGAR 
ENLIGT VÄRMDÖMETODEN

U n d e r  ÅRENS LOPP ha de flesta vägarna inom Värmdö skeppslags väghåll- 
ningsdistrikt försatts i ett för biltrafiken någorlunda tillfredsställande skick. 
Allteftersom trafiken växte, blev det emellertid svårare att hålla vägbanan i 
gott stånd. Vi funno till slut, att de vanliga underhållsmetoderna med grus- 
ning, hyvling och klorkalciumbehandling av vägbanan icke längre var till
fyllest på de mest trafikerade vägarna, och resultatet stod ej i rimlig pro
portion till kostnaderna. Som exempel må nämnas, att grusunderhållet av 
vägen Gustavsberg—Hemmesta drog en årlig kostnad av ca 35 öre per m2. 
Och likväl — den ena dagen kunde vägen vara i gott skick för att andra 
dagen efter regn och stark trafik mera likna ett träsk än en god bilväg. Det 
var tydligt att något måste göras, men vad? Att tillgripa den effektiva ut
vägen att anlägga högklassig beläggning var ej att tänka på — åtminstone ej 
i någon större utsträckning — på grund av de höga anläggningskostnaderna. 
Även de då kända halvpermanenta beläggningarna voro för dyrbara för våra 
förhållanden. En billigare metod måste utfunderas. Den första tanken — som 
ju ligger nära till hands — blev då att med lämpligt bindemedel binda gruset 
i en grusväg. I januari 1932 upptogs diskussion med ledningen för Gas- och 
Koksverkens Ekonomiska förening rörande möjligheten att använda tjära. 
Vi satte i gång med undersökningar och experiment. Därvid ägde även sam
råd rum med Svenska Väginstitutet, som lämnade uppgift å utländsk litte
ratur i ämnet och deltog i förberedelserna för utarbetandet av den metod, 
som sedermera blivit känd under namnet Värmdömetoden.

De grundläggande principerna för denna metod utformades slutligen enligt 
följande: Den justerade och fasta grusvägbanan behandlas med en tunnfly
tande tjära, som kan tränga ned i grusvägbanans översta lager, binda detta 
samman, täta vägbanan och bidraga till ett förband mellan den gamla väg
banan och ett tunt ytskikt, bildat genom vanliga ytbehandlingar. Till sist
nämnda ytbehandlingar, som utföras sedan impregneringstjäran trängt ned i 
vägbanan och tjärhuden torkat, användes tjockare tjära och pågrus. Från 
början avsågo vi, att tre ytbehandlingar skulle utföras första året.

Det gällde att först utexperimentera en tunnflytande impregneringstjära 
med tillräcklig nedträngningsförmåga. Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening framställde ett flertal dylika tjäror, som praktiskt utprovades å 
mindre vägbaneytor vid Gustavsberg.



Fig i. Situationskarta över vägnätet på Värmdön. Vägar, behandlade enligt 
Värmdömetoden 1932—1934, utmärkta med tjocka linjer.

Fig. 1. Road net in Värmdö road district.

1932 års arbeten.
De utförda experimenten gav oss anledning förmoda, att en enkel belägg

ning skulle kunna framställas för billigt pris enligt det nyss angivna för
faringssättet och på försommaren 1932 voro vi färdiga för prov i större skala. 
För att metoden redan från början skulle bli utsatt för hårda prov valdes 
vägen Gustavsberg—Hemmesta, en gammal, illa ombyggd grusväg, med en 
särskilt under sommarmånaderna stark trafik. Enligt statliga trafikräkningen 
år 1931 passerades vägen av i medeltal 556 motorfordon per dygn under 
dagarna 10, 1 1  och 12 juli på delen Gustavsberg—Ålsteket. Sedan dess har 
trafiken stegrats och uppgick vid 1936 års trafikräkning till 1,010 motor
fordon per dygn under dagarna 3, 4 och 5 juli. Mellan Ålstäket och Hemmesta 
framgingo år 1936 493 motorfordon per dygn. F. n. framgå bl. a. 40 st. tunga 
omnibussar per vardag och 72 st. per söndag. Kostnaden för grusunderhållet 
uppgick, såsom redan tidigare omnämnts, till ca 35 öre per m2.

Arbetet utfördes på följande sätt. Först hyvlades vägbanan grundligt, var
efter vi sökte avlägsna det lösa gruset och dammet genom sopning. Till en 
början utfördes sopningen med hjälp av sopmaskin, utrustad med stålborstar. 
Vi kommo dock snart underfund med att stålborstarna ej voro lämpliga. En 
gammal grusvägs övre lager har givetvis en mycket heterogen sammansätt
ning. Där förekomma grövre och finare stenar, sand, hästspillning m. m. i 
olika blandningsförhållanden. Den mekaniska sopmaskinen (fig. 2) kunde ej



Fig. 2. Sopmaskin med stålborste. 

Fig. 2. Rotary broom.

anpassa sitt arbete efter variationerna i vägbanans beskaffenhet och sopningen 
blev därjämte alltför kraftig. Resultatet blev en ojämn vägbana och vi över- 
gingo därför snart till försiktig handborstning med piassavakvastar.

Sedan vägbanan på angivet sätt iordningställts, utspriddes impregnerings- 
tjäran, Gokef G, till en mängd av något över i kg per m2. Tjäran hade vid 
spridningen en temperatur av ca 70 ° C. All tjära levererades från gasverket i 
Stockholm i tankbil (fig. 3) utrustad med spridareanordningar. Sedan im- 
pregneringtjäran trängt ned i vägbanan och vägbaneytan erhållit ett torrt 
utseende, utspriddes tjockare tjära blandad med 10 å 15 procent asfalt, 
Gokef 2 A, ävenledes till en mängd av något över 1 kg per m2. Detta binde
medel hade vid spridningen en temperatur av ca 120° C. Tjäran avtäcktes 
omedelbart med pågrus, singel 5 — 15 mm, till en mängd av 10 å 12 liter per 
m2. Pågruset utspriddes antingen genom utskyffling för hand från grusbil eller 
med hjälp av en grusspridarevält (fig. 4), som både sprider gruset och omedel
bart vältar detsamma. Det handspridda pågruset vältades en å två gånger 
med Svedalavält av vanlig typ. Härefter kunde vägen omedelbart upplåtas 
för trafik.

Under september månad samma år utfördes en andra ytbehandling av två 
tredjedelar av vägsträckan (från Gustavsberg till Ålstäket), varvid förbru
kades asfalttjära, Gokef 2 A, ca 0,9 kg per m2 och pågrus ca 9 å 10 liter 
per m2. Till andra ytbehandlingen användes pågrus 4— 12 mm, alltså något 
finkornigare pågrus än vid första ytbehandlingen.

Ända till 4 stycken tankvagnsturer från Stockholms Gasverk (ca 30 km 
avlägset) om ca 1,750 kg tjära per tur kunde medhinnas per arbetsdag, vilket 
gjorde att andra ytbehandlingen kunde utföras å nära 8.000 m2 per dag. Här
för åtgick ca 75 m3 pågrus, vilket — om grusspridarevälten använts — skulle 
medfört 25 stycken omlastningar å 3 m3, ett tidsödande och kostsamt arbete. 
För att undvika detta omlastningsarbete verkställdes nu grusspridningen di
rekt från lastbil, som fig. 5 visar. Lastflaket ställdes på lut och bakluckan 
öppnades något, så att gruset under bilens backning rann ut genom slitsen 
mellan luckans underkant och lastflakets bakre kant. Försöket utföll väl, 
varför all spridning av pågrus sedermera verkställts på detta sätt. Två man, 
försedda med piassavaborstar, följde grusspridningen och justerade därvid det 
utlagda pågruset, så att detta överallt väl täckte den nytjärade vägytan. Sedan



Fig. 3. Spridarvagn.

Fig. 3. Tank distributor.

pågruset genom vältning fasttryckts vid tjäran, kunde vägen omedelbart öpp
nas för trafik.

I syfte att åstadkomma en sådan tjocklek hos beläggningen att densamma 
kunde beräknas tåla trafikens påfrestningar, vilka ju bliva särskilt stora 
under vinter- och tjällossningstider, hade vi, som redan nämnts, för avsikt 
att utföra tre ytbehandlingar redan första året. Emellertid medhanns ej detta 
under år 1932. Endast två tredjedelar av provvägen hade vid vinterns inbrott 
fått två ytbehandlingar och den återstående tredjedelen hade endast ytbehand- 
lats en gång.

Kostnad för beläggning av vägen Gustavsberg—Hemmesta sommaren 1932 
samt underhåll av samma väg till våren 1933.
Väglängd 8,4 km. Vägbanans bredd 5,0 m. Vägbanans yta ca 42.000 m2. En y t
behandling å ca % av  vägen, i övrigt två  ytbehandlingar.

Fig. 4. Grusspridarvält.

Fig. 4. Combined chipping distri
butor and roller.



Fig. 5. Spridning av grus från lastbil. 

Fig. 5. Chippings distributed from trunk

Arbetslöner, kostnader för vält, sopmaskin, väghyvel och bilar . . . .  kr. 14 .2 15 : 61
P å g ru s .........................................................................................................  » 7-385:95
Tjära, utspridd på v ä g e n ......................................................................  » 12 .3 14 : 09

kr. 3 3 .9 15 :6 5

Ca 15 % tillägg för administration och arbetsledning................  » 1.694: 35
Summa kr. 35.610: —

eller ca 85 öre per m2.

Givetvis gjordes noggranna observationer av den belagda provvägen under 
hösten, vintern och våren 1932— 1933. Det befanns redan tidigt, att vissa 
delar av den endast en gång ytbehandlade vägsträckan visade åtskilliga svag
heter. »Potthål» och sprickor (fig. 7) uppstodo på en del ställen, i synnerhet 
i bergskärningar och där vägen var illa dränerad. Felen framträdde i regel 
efter långvarig, våt väderlek och ännu mer då mild väderlek inträffade efter 
stark frost. Hålen lagades emellertid, så snart tjänlig, torr väderlek inträtt.

Fig. 6. Vältning av pågruset. 

Fig. 6. Rolling of chippings.



Vid lagningen användes varm tjära Gokef 2 A och torr singel. Dessa repara
tioner voro lätta att utföra, särskilt sedan vi anskaffat en liten tjärkokare på 
gummihjul. Kokaren kopplades efter en lastbil. Aggregatet med nödig beman
ning döptes till »patrullen» (fig. 8 och 9).

Å de sträckor, där vägen löper över grusås, som givetvis är självdräne- 
rande, funnos praktiskt taget inga felaktigheter, ehuru endast en ytbehand
ling utförts (fig. 10).

Den del av vägen, som givits två ytbehandlingar, visade jämförelsevis få 
felaktigheter, trots att trafiken där är tätare.

Det må omnämnas, att provvägen utsattes för våldsam påfrestning den 25 
och 26 mars 1933 under pågående tjällossning. Maria Bebådelsedag inträffade 
på en lördag och dagarna förut hade väderleken från sträng vinter »slagit 
om» till nästan sommarvärme med åtföljande stark snösmältning och tjäl
lossning. På grund av den starka värmen och det vackra vädret under denna 
helg begagnade stockholmarna i stor utsträckning tillfället att besöka sina 
villor och sportstugor på Värmdölandet, och trafiken blev alltså exceptionellt 
stor. Trots denna onormala påfrestning blevo skadorna jämförelsevis ringa.

Under hösten, vintern och våren utmärktes de platser, varest felaktigheter 
i banan uppkommit, och dräneringsarbeten utfördes, så snart väderleken det 
tillät. Diken fördjupades och ifylldes med grovsingel och urgrävningar gjor-

Fig. 8. och 9. Lagning av potthål utfördes av en patrull med specialutrustning. 

Fig. 8. och 9. Reparation of damaged spots by a patrol with special equipment.

Fig. 7. Sprickor i beläggningen. 

Fig. 7. Cracks in the pavement.



Fig. io. Sträcka på grusås med en yt
behandling.

Fig. io. Stretch on gravel subbase 
with only one-surface treatment.

des på åtskilliga ställen efter tjällossningen på våren. Den uppgrävda ler- 
blandningen ersattes med grus och natursingel. Därefter reparerades belägg
ningen av den ovannämnda »patrullen».

De första erfarenheterna av 1932 års arbeten visade alltså att en ytbehand
ling icke gav tillräckligt hållbar vägbana — med undantag för de ställen där 
grunden bestod av grus. Å de sträckor, där två ytbehandlingar utförts voro 
skadorna däremot mindre både i antal och omfång och i regel kunde de hän
föras till svag och dåligt dränerad undergrund.

Det goda resultatet på vägen Gustavsberg—Hemmesta lockade till fortsatta 
ansträngningar, varför fortsatta försök utfördes under följande år.

1933 års arbeten.
Dessa arbeten utfördes enligt följande program.
1. N ybeläggning: impregnering och två ytbehandlingar av Västra Länner sta vägen, 

7.100  m2.
2. N ybeläggning av liknande slag av ö stra  Lännerstavägen, 10.800 m2.

3. En andra ytbehandling av den del av provvägen Gustavsberg— Hemmesta, som 
under 1932  endast erhållit en ytbehandling.

4. Tredje ytbehandling av den del av  vägen Gustavsberg— Hemmesta, som 1932  
erhållit två ytbehandlingar, med undantag av den del vid  Ålstäket, där vägen ligger 
på grusås.

5. N ybeläggning av liknande slag som 1) av  vägen Gustavsberg— Kolström , 
27.000 m2.

6. Nybeläggning av liknande slag som 1) av vägen Å lstäket— Strömma, 28.000 m2.

Realiserandet av 1933 års beläggningsprogram påbörjades, så snart väder
leken det tillät. Arbetet utfördes efter samma riktlinjer som år 1932. Erfaren
heterna från 1932 års beläggningar hade dock skärpt våra fordringar på de 
förberedande arbetena. Särskild uppmärksamhet ägnades därför åt förstärk



ning av kanter och svaga partier hos vägbanorna, innan impregneringen 
utfördes.

I början av maj månad startades arbetet å Västra Länner st avägen. Denna 
väg, som då endast var ett år gammal, är utsatt för tung trafik från det när
belägna Tollare Pappersbruk. Vid fredagen den io maj 1935 mellan kl. 6 
och 21 företagen trafikräkning erhölls följande resultat: lastbilar 76 st., per
sonbilar 93 st., motorcyklar 6 st., trampcyklar 91 st., alltså summa motor
fordon 175 st. under 15 timmar. 1936 års trafikräkning gav till resultat 306 
motorfordon per dygn under tiden 3— 5 juli. Vägen hade byggts som vanlig 
jordgrusväg utan bärlager av sten, varför vägbanan, där så ansågs behövligt, 
förstärktes med natursingel utlagt i ett lager, som vältades, innan impregne
ringen utfördes. Arbetet med impregnering och första ytbehandling blev 
färdigt under loppet av maj månad, varpå vägen fick ligga under trafik. 
Den andra ytbehandlingen utfördes senare på sommaren.

Kostnad för västra Länner st avägen. Yta 7.100 m2.

A. Impregnering och första ytbehandling.
Justeringssingel 100 m3 utspridd på arbetsplatsen å kr. 7: — ..............  kr. 700: —
Utbredning av denna singel och div. arbeten, 138 tim. å kr. 1 : 15 . . » 158: 70
Nedvältning av denna singel, 1 14  tim. å kr. 4: 5 0 .....................................  » 513:  —
Impregneringstjära, Gokef G, 10 .215  kg utspridd å kr. o: 1 0 5 ............... » 1.072: 58
Ytbehandlingstjära, G okef 2 A, 8.440 kg utspridd å kr .  0 : 1 0 8 ..............  » 9 1 1 : 5 2
Pågrussingel 5 — 15 mm, 85 m3, utspridd på arbetsplatsen å kr. 9 : — » 756: —
Tändning av lyktor, bevakning etc...................................................................  » 25: —
Ca 5 % tillägg för administration och arbetsledning................................. » 200: 20

Summa kr. 4*337: —
Kostnad per m2 =  61 öre.

B. Andra ytbehandling.
Tjära Gokef 2 A, 2.978 kg utspridd å kr. o: 108 ....................................  kr. 861:  62
Ärtsingel 2— 12 mm, 70 m3, å kr. 10: — u tsp rid d .....................................  » 700: —
Sopning, lagning och utjämning av singel, 48,5 tim. å kr. 1 :  45 . . . .  » 70: 33
Vältning, 1 1  tim. å kr. 4: 5 0 .............................................................................  » 49: 50

kr. 1.68 1: 45
Ca 5 % tillägg för administration och arbetsledning................................. » 84: 55

Summa kr. 1.766: —
Kostnad per m2 =  25 öre.
Totalkostnad per m2 =  86 öre.

Då detta skrives i april 1936, har vägen snart trafikerats i tre år. Den har 
icke tarvat någon reparation. Vägen går genom Björknäs och Eknäs tätt
bebyggda samhällen och den fasta och dammfria beläggningen skänker allmän 
trevnad åt de där boende.

Efter Västra Lännerstavägens färdigställande kom turen till Östra Län- 
nerstavägen. Denna väg, som byggts på entreprenad för några år sedan av 
Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, var grundförstärkt med packsten och 
makadam samt försedd med slitlager av klorkalciumbehandlat grus, som då



Fig. i i . Sprickbildning på vägen Gustavs
berg—Hemmesta 22. 4. 1935.

Fig. 1 1 .  Cracks in pavement at 
frost melting.

Fig. 12. Bild från exakt samma plats 28. 4. 
I935- Sprickorna ha väsentligen gått tillbaka.

Fig. 12. Same place as fig. 10 some time 
later. The cracks have diminished.

och då hyvlades. Vägen var alltså väl byggd och torde i detta avseende kunna 
jämföras med en modern svensk huvudväg ute på landsbygden. Vid söndagen 
den 12 maj 1935 mellan kl. 6 och 21 företagen trafikräkning erhölls följande 
resultat: omnibussar 62 st., lastbilar 29 st., personbilar 90 st., motorcyklar 
18 st., trampcyklar 157 st., alltså summa 199 st. motorfordon.

Inga förstärkningsarbeten behövde utföras. Efter hyvling och avborstning 
för hand impregnerades vägbanan, därefter ytbehandlades två gånger med ett 
tidsmellanrum av ca en månad. Totalkostnaden per m2 blev här betydligt 
mindre, endast 63 öre, givetvis beroende på, att förstärkningsarbeten ej 
tarvades.

Med undantag av ett par under tjällossningarna 1934 och 1935 skadade 
ställen har vägen hittills icke krävt eller erhållit något underhåll.

Under högsommaren utfördes ytbehandling med asfalttjära, Gokef 2 A, på 
vägen Gustavsberg—Hemmesta. Kostnaden utgjorde ca 25 öre per m2.

Efter denna senaste behandling år 1933 (tredje ytbehandlingen) har väg
sträckan Gustavsberg—Hemmesta ej krävt annat underhåll än några få lag
ningar (flickningar), som varje år utförts av »patrullen». Beläggningen visade



god motståndskraft mot påfrestningarna under tjällossningen våren 1934. 
Under april 1935 uppkom däremot å långa sträckor, där undergrunden är då
lig, ett nätverk av sprickor i beläggningen (fig. 11). Dessa skador läktes emel
lertid av sig själva, då varm väderlek inträffade (fig. 12) och efter någon tid 
kunde sprickorna ej längre iakttagas. I april 1936 ha liknande sprickor upp
kommit, ehuru i mindre omfattning än föregående år. Det inträffade under
stryker ytterligare vikten av, att vägbanan är väl dränerad och fullt bärig, 
innan beläggningen utföres.

På sensommaren och hösten 1933 utfördes beläggningarna på vägsträckorna 
Gustavsberg—Kolström (27.000 m2) och ÅIstaket—Strömma (28.000 m2). 
Den förra (trafik vid 1936 sommarräkning 588 motorfordon per dygn), som 
ombyggdes för ca 10 år sedan, tarvade åtskilliga förstärkningar. Däremot be
hövdes ej några sådana på Strömmavägen, som efter nybyggnad endast varit 
i trafik tre kvarts år.

Båda vägarna ytbehandlades tvenne gånger. Arbetet avslutades ej förrän i 
oktober månad och utfördes alltså delvis under otjänlig väderlek.

Patrullunderhållet har dock hittills varit ringa.
Under år 1933 uppkom blödningar å vissa under senhösten föregående år 

utförda beläggningar. Jag återkommer emellertid härtill i slutet av denna 
uppsats och antecknar här endast som 1933 års viktigaste erfarenhet, att ett 
fullgott resultat endast kan erhållas om beläggningsarbetet utföres under torr 
och varm väderlek.

Det goda resultat, som uppnåtts till våren 1934, gav oss anledning att fort
sätta i ännu raskare takt än dittills.

1934 års arbeten.
Dessa arbeten utfördes enligt följande program.
1. Beläggning av Kummelnäsvägen mellan Värm dövägen (huvudvägen mellan 

Stockholm och Gustavsberg) och Kummelnäs brygga, 18.600 m2.

2. Värm dövägen mellan Torsby och Värm dö kyrka, 15 .500 m2.

3. Fagerdalavägen mellan Hemmestavägen och Fagerdala brygga, 41.000 m2.

4. Ingarövägen mellan Kolströms bro och Säby gård, 32.000 m2.

5. Allm änna vägsträckor inom Gustavsbergs samhälle, 1.400 m2.
Summa 108.500 m2.

Kummelnäsvägen utgör vägförbindelse mellan Värmdövägen vid Kilsviken 
och Kummelnäs ångbåtsbrygga. Vägen är till större delen utförd före auto- 
mobiltrafikens genombrott och har därför efter den nutida trafikens fordrin
gar en mindre tillfredsställande sträckning i plan och profil. Vägens dränering 
är tillfredsställande, och tjälskjutningar förekomma endast sporadiskt.

Exakt beräkning av trafikmängden förefinnes ej, men torde densamma ut
göra ca 250 fordon per dygn.

Arbetet började omedelbart vid tjänlig väderlek i maj månad med förstärk- 
ningsarbeten, impregnering och första ytbehandling. Detta var avslutat under 
juni månad.



Vägen trafikerades under tiden mellan första och andra ytbehandlingen 
eller ca 2 månader. Givetvis var vägbanan ej fullständigt jämn efter den 
första ytbehandlingen, den justerades därför innan den andra ytbehandlingen 
utfördes. Till justeringen användes asfalttjära, Gokef 2 A, och natursingel. 
Tjäran utspriddes därvid för hand ur pytsar, som fylldes från en mindre tjär- 
kokare, och singlet påströddes omedelbart, varefter komprimeringen överläm
nades åt trafiken. Jämnheten kontrollerades med rätskiva.

Den andra ytbehandlingen ägde rum i augusti och september, sedan ovan
nämnda justering slutförts.

Kostnad för Kummelnäsvägen. Yta 12.600 m2.

A. Förstärkning, impregnering och första ytbehandling.

Förstärkning av vägbanan med grovsingel, 4 10  m3 ........................... kr. 3.345: —
T jära  G o k ef G  20 .310  kg för impregnering av vägbanan . . J 1

» » 2 A  18 .15 0  kg för ytbehandling av vägbanan ) summa r- 4 -1 5 - 35
Ärtsingel (storlek ca 5— 15 mm) inköp, transport och utbredning,

162 m3 .............................................................................................................  » 1.895: 20
Vältförare, sopning, justering m. m  ................................................  » 1.086: 35

Summa kr. 10 .4 9 1 :9 0

B. Andra ytbehandlingen (inkl. efter första ytbehandlingen utförda justerings- 
ar beten).

Tjära G o k ef 2 A , 20.937 kg ..........................................................  kr. 2 .15 8 :7 5
Natursingel (ca 5 — 15 mm) inköp, transport och utbredning, 158 m3 » 1 .5 3 3 : —
Vältförare, sopning, justering m. m .........................................................  » 570: 50

Summa kr. 4.262: 25

Kostnad för hela beläggningen 78,5 öre per m2.

I denna kostnad är ej inberäknat kostnaden för bensin och olja samt ränta 
och amortering för vägstyrelsens maskiner (en vält och en hyvel). Alla arbets
löner äro upptagna men ej vägmästarens lön. Inga administrationskostnader 
ingå. Arbetet har utförts i vägstyrelsens egen regi.

Någon »patrullagning» har ej förekommit, sedan vägen färdigställts, förr
än våren 193 6.

Vägen mellan T  or sby och Värmdö kyrka.

En del mindre förstärkningsarbeten voro nödvändiga och utfördes innan 
impregneringen företogs. Beläggningen utfördes under sommarmånaderna. På 
grund av svårigheten att anskaffa pågrus i erforderliga kvantiteter kunde 
endast en ytbehandling utföras. Ytbehandlingen utfördes med natursingel av 
olika grovlek, dels 10— 15 mm, dels 15—30 mm. På en provsträcka behand
lades halva vägbanan med det grövre och den andra halvan senare med det 
finare pågruset. Kostnad ca 55 öre per m2.



Fig. 13. Ytbehandling med 
10— 15 mm pågrus.

Fig. 13. Surface treatment with 
1 0— mm chip pings.

Fig. 14. Ytbehandling med 
15—30 mm pågrus.

Fig. 14. Surface treatment with 
15 —30 mm chip pings.

Fagerdalavägen mellan Hemmestavägen och Fagerdala brygga.

Justering av vägbanan, impregnering och första ytbehandling utfördes un
der sommaren 1934. På grund av svårigheten att anskaffa natursingel eller 
makadam måste även här den andra ytbehandlingen uppskjutas till år 1935.

Vägen, som byggdes för ca 10 år sedan, tarvade en hel del förstärkningar, 
i synnerhet i kanterna, vilka förstärkningar som vanligt utfördes genom ned- 
vältning i vägytan av natursingel i ett lager. Den impregnerade vägbanan ut
sattes tämligen länge för trafik, men skadades likväl endast obetydligt. Före 
första ytbehandlingen justerades vägbanan och lagades tjärhuden i erforderlig 
omfattning av »patrullen».

Ytbehandlingen utfördes dels med relativt grovt natursingel, 18—22 mm, 
dels med finmakadam av storlek 15—25 mm och 15—30 mm.

Kostnad ca 64 öre per m2.

I den angivna kostnaden ingå kostnaderna för impregnering och en y t
behandling samt förstärkningsarbeten, vilka här måste företagas i relativt 
stor omfattning beroende på svagheter hos vägen i fråga.



Fig. 15. Första ytbehandling med 
15—30 mm pågrus.

Fig. 15. First surface treatment 
with 15 —jo mm chippings.

Fig. 1 6. Andra ytbehandling med 
5— 15 mm pågrus.

Fig. 16. Second surface treatment 
with 5— mm chippings.

Ingarövägen mellan Kolströms bro och Säby gård.

Då arbetet ej kunde utföras annat än i mindre omfattning på grund av 
leveranssvårigheter beträffande natursingel och finmakadam, beslöts att på 
försommaren impregnera hela vägbanan med dammbindningstjära Gokef D , 
som spreds i kallt tillstånd på den hyvlade vägbanan. Denna kalltjära ned
trängde ca 6 mm i grusbanan och tjänstgjorde under sommarmånaderna som 
dammbindningsmedel samtidigt som den ingick som ett led i beläggningsarbe- 
tet (impregneringen). I slutet av augusti utfördes på ca 2 km eller 10.000 m2 
en första ytbehandling på kalltjäreimpregneringen. Dessförinnan hade upp
komna gropar lagats av »patrullen» medelst tjära och makadam. Till första 
ytbehandlingen användes makadam 15— 30 mm. Efter första ytbehandlingen 
utfördes omedelbart den andra ytbehandlingen på vanligt sätt med Gokef 2 A 
och finsingel, 5 — 15 mm.

Kostnaden för impregnering av 32.000 m2 och två ytbehandlingar av 
10.000 m2 uppgick till ca 13.200 kr.

Från de inom Gustavsbergs samhälle under sommaren 1934 utförda väg- 
sträckojrna är av intresse att meddela, att beläggningen vid Gustavsbergs kaj 
ca 1.000 m2, som efter impregnering ytbehandlades en gång med fint natur
singel, 5 — 10 mm, blev sönderkörd av hästtrafik under den våta väderleken 
i november månad samma år. De för vintersäsongen skarpskodda hästhovarna 
genomträngde den tunna beläggningen på åtskilliga ställen och då trafiken ej 
kunde inställas och den våta väderleken ej upphörde, så att lagning i tid



Fig. 17. Ingarövägen sept. 1934.

Fig. 17. The Ingarö road in 
September 1934.

kunde vidtagas, spred sig förödelsen över stora delar av vägbanan. Belägg
ningen förnyades våren 1935, varvid grovt pågrus användes, och har sedan 
väl motstått trafikens åverkan.

Det relaterade fallet visar, att hästtrafiken, i synnerhet då hästhovarna äro 
skarpskodda, kan bliva förödande, om beläggningen är för tunn och väg- 
kroppen — såsom ej sällan är fallet i bergskärningar — är otillräckligt drä- 
nerad. Under höst- och vintermånader med blid och regnig väderlek är risken 
för skador av skarpskodda hovar störst. Det bör observeras, att i det här 
omnämnda fallet hade endast en ytbehandling utförts.

Erfarenheterna av 1934 års arbeten bekräftade, att två ytbehandlingar äro 
nödvändiga, och att det är fördelaktigare att till första ytbehandlingen an
vända makadam i stället för natursingel. På grund av sin skarpkantiga form 
gripa makadamstenarna bättre in i varandra. Det grövre stenmaterial, 15—30 
mm, som under året kommit till användning, är även att föredraga, enär det 
giver en kraftigare beläggning, varigenom eventuella svagheter i vägbanan ej 
så lätt framträda, samt hästarnas broddar ej kunna genomtränga beläggningen. 
Då grövre stenmaterial användes, åtgår givetvis något mera tjära än vid fin- 
kornigare pågrusmaterial och kostnaden blir därför även något större.

Makadamens pris är hos oss ungefär detsamma som natursinglets. Maka
damen tillverkas i regel billigast av den utsorterade grövsta natursingeln i 
grustagen.

Även till andra ytbehandlingen bör helst makadam användas, t. ex. 5 — 15 
mm, så att bottenlagret blir väl hopkilat. Makadamen gör även vägbanan 
mera slirfri än natursingeln, men ernås denna fördel säkerligen i någon mån 
på bekostnad av gummiringarnas slitning. Vid en tredje ytbehandling, som 
endast avser att skapa ett slitskikt på det stabila underlaget, synes helst singel,



Fig. 1 8. Tjärspridareaggregat och uppvärmningscistern. 

Fig. 18. Tar distributor with central heater.

som ju har större hållfasthet mot tryck och nötning än makadam, böra an
vändas som pågrus.

Det är kanske av intresse att anteckna, att de under åren 1932 och 1933 
utförda beläggningarna, totalt ca 120.000 m2, icke krävde annat underhåll 
under år 1934 än flickningar och att dessa arbeten, som utfördes av »patrul
len», drogo en kostnad av 2.300 kr. eller endast ca 2 öre per m2 (jämför här
med grusvägens 1 o-dubbla årliga underhållskostnad).

Under de två första åren transporterades den varma tjäran i tankbil direkt

Fig. 19. Tjärkokare 
och tankbil.



från Stockholms Gasverk. Detta medförde åtskilliga olägenheter. Om regn 
inträffade, kunde tankbilen få gå tillbaka-igen med oförrättat ärende, enär 
arbetet ej kan pågå under regnig väderlek.

Vi anskaffade därför en transportabel uppvärmningscistern utförd enligt 
fig. 18 och 19. Denna tjärkokare, rymmande 2.500 liter, placerades på lämp
ligt ställe i närheten av arbetsplatsen. Tjäran levereras i fat och dessa rullas 
upp på lejdare i ett förvärmningshus med skjutdörrar, varifrån tjäran töm
mes i den underliggande kokaren. Då tjäran är tillräckligt varm, suges den
samma in i spridareaggregatet, som befinner sig på en vanlig lastbil. Med hjälp 
av dessa anordningar kan arbetsledaren göra sig i möjligaste mån oberoende 
av yttre förhållanden och dirigera arbetet så ekonomiskt som möjligt. Dylik 
utrustning är givetvis nödvändig, då beläggning skall utföras på platser, där 
man ej har vägtjäreproducerande gasverk i närheten* Kostnaden för upp- 
värmningscisternen är ca 1.800 kr. och för tjärspridaren ca 4.000 kr.

1935 års beläggningar och kostnaderna härför.
Underhåll av  äldre beläggning, Gustavsberg— Kolström , huvudsak

ligen breddning av  kurvor .............................................................................. kr. 4 .106 : 04
Å lstäket— Hemmesta, tredje ytbehandling, 14.000 m2, jämte under

håll av beläggningen Gustavsberg— Ålstäket, 25.000 m2 ..................... » 4-074: 57
Gustavsbergs gator och kaj, andra ytbehandling, 3.600 m2 ..................... » 1.739 : o7
Hemmesta— Fagerdala, andra ytbehandling, 41.000 m2 .......................... » 9.379: 23
Brunn— Säby gård, impregnering och två ytbehandlingar, 27.500 m2 » 18 .523 : 74
T orsby— Värm dö kyrka, andra ytbehandling, 15 .500 m2 ........................ » 3*687:99
Förstärkning å vägen Säby— Eknäs brygga, 19.000 m2, för belägg

ning under kommande å r ...................................................................................  » 5.982: 57
Strömma bro— Stavsnäs. Beläggning av vägen, impregnering och två

ytbehandlingar, 57.200 m2 ..............................................................................  » 53.008: 68
Stavsnäs by, impregnering och två ytbehandlingar, 2.800 m2   » 2 .10 7 : 98
Underhåll av diverse äldre beläggningar » p a tru ll» -arb ete ..................... » 1.39 7 : 32

De äldre beläggningarna befunno sig i mycket gott tillstånd på våren 1935, 
trots särskilt svåra tjällossningsförhållanden, och »patrull»-arbetet för lag
ningar var obetydligt — ca 1,2 öre per m2 — såsom synes av ovanstående 
tablå.

På våren 1935 inköpte vägdistriktet en ny vält av modernaste slag. Denna 
jämte den äldre välten har betydligt underlättat arbetet. Därjämte har den i 
början beskrivna sopmaskinen åter kommit till användning, nu för att ren
göra vägbanan på de äldre beläggningar, som skola ytbehandlas.

Vid 1935 års arbeten ha vi i enlighet med under åren vunna erfarenheter 
endast använt grovt stenmaterial till första ytbehandlingen, nämligen maka
dam 1 5 — 30 mm och till andra ytbehandlingen stenmaterial av storleken 
5— 15 mm. Såväl mellan impregneringen och första ytbehandlingen som mel
lan första och andra ytbehandlingen har vägbanan justerats av den s. k. 
»patrullen» för att utjämna förekommande ojämnheter i vägbanan. Vi ha på 
så sätt erhållit en mycket jämn vägbana.



Till nyssnämnda justeringsarbeten har använts såväl asfaltemulsion (i vårt 
fall Viscolas) som varm tjära. Fördelarna med asfaltemulsionen äro två, 
dels kan justeringsarbetet fortgå även vid fuktig väderlek och dels kan 
uppkomsten av besvärande »flottfläckar» lättare förhindras. Som förut 
nämnts »blöda» dylika tjärfläckar lätt vid varm väderlek, vilket givetvis 
medför obehag för trafikanterna. Även av andra skäl bör ju uppkomsten av 
dylika fläckar i möjligaste mån förhindras. »Flottfläckarna» uppträda där 
överskott av bindemedel i förhållande till stenmaterialet förefinnes och dy
likt överskott kan lättare undvikas vid lagning med emulsion än med varm 
tjära. Härtill kommer att den i emulsionen ingående asfalten är mindre 
»känslig» för värmen än tjäran. Vi ha ej hittills iakttagit några blödningar
efter lagning med asfaltemulsion. Den varma tjäran synes dock vara över
lägsen emulsionen, så till vida, att den ger ett hållbarare resultat. »Flottfläc
karna» vid tjärbehandling torde kunna undvikas, om stor försiktighet iakt- 
tages, så att ej större tjärmängd påföres än som erfordras för att binda det 
stenmaterial, som sprides.

Vi ha noga iakttagit avvägningen av tjärkvantiteten i förhållande till sten
materialet och åtgången per m2 har under år 1935 varit:

impr egnerings tjära ................................................  1— 1,3 kg
Ytbehandlingstjära: i:a  ytbehandlingen.............  ca 1,4 »

» 2:a »   » 1,2 »
Stenmaterial: i:a  ytbehandlingen.........................  15—30 mm, 16— 18 lit.

» 2:a » ....................... 5— 15 » 8— 10 lit.



SAM M AND RAG 
ÖVER VUNNA ERFARENHETER

D e  GÅNGNA ÅRENS erfarenheter och därav föranledda förbättringar i ar
betsmetoderna samt ökad vana hos ledningspersonal och arbetare ha medfört 
en successiv ökning i kvaliteten hos de utförda beläggningarna och vi anse 
oss nu vara färdiga med våra experiment. Hänsyn till våra erfarenheter ha 
tagits i den av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen år 1935 utarbetade 
arbetsbeskrivningen för impregnering och ytbehandling av grusväg och det 
torde därför vara obehövligt att i detta sammanhang lämna en fullständig 
beskrivning över arbetets utförande. Däremot torde det vara på sin plats 
att såsom komplement till nyssnämnda arbetsbeskrivning erinra om våra 
viktigaste erfarenhetsrön.

Förarbeten.

Vi ha funnit det vara i hög grad fördelaktigt att i god tid ställa de vägar, 
som skola beläggas, under noggrann observation samt senast året före det år, 
då beläggningen skall utföras, verkställa de dränerings-, förstärknings- och 
justeringsarbeten, som kunna vara erforderliga. Dessa arbeten, som bestå i 
täckdikningar, rensning av öppna diken och avlopp, nedvältning av grov
makadam eller singel i vägbanan eventuellt även urgrävningar och isoleringar 
samt uppjustering av skevningen i kurvorna och bomberingen å raksträckorna, 
utföras lämpligast under höstmånaderna, sedan sommarens egentliga belägg- 
ningsarbete avslutats. Dels erhåller arbetspersonalen härigenom möjligast jämn 
sysselsättning (arbetena utföras av vår vägstyrelse i egen regi) och dels är 
vägbanan under hösten i regel fuktig och mjuk, varför den lätt kan formas 
med väghyveln. Grovmakadam eller singel kan nedvältas i det mjuka gruset.

I regel behöva åtminstone kanterna dylik förstärkning. Inom Värmdö väg- 
distrikt har stenen i allmänhet utlagts i ett skikt motsvarande stenens tjock
lek och sedan stenen vältats ned i vägbanan så gott sig göra låter, har en över- 
grusning utförts, så att det nedvältade stenmaterialet ej rubbas av trafiken. 
På samma sätt ha kurvorna skevats upp med makadam och bindande grus, 
varefter vältning utförts.

Det kan ej nog understrykas, att ett förstklassigt resultat av beläggnings- 
arbetet enligt vår erfarenhet ej kan erhållas med mindre dessa förstärknings- 
och grovjusteringsarbeten utföras senast året innan beläggningen skall påläg
gas samt att förarbetena utföras med största omsorg. En ojämn underbädd 
giver lätt en ojämn beläggning.



Beläggnings arbetet.
Den enligt det föregående iordningställda vägbanan bör noggrant under

hållas, så att den ej förlorar sin form. Av särskild vikt är att vägbanan under 
våren det år, då beläggningen skall utföras, finjusteras och ägnas omsorgsfull 
vård genom flitig hyvling eventuellt även vältning.

Så snart tjälen gått ur marken och väderleken det tillåter, företages en lätt 
avborstning med piassavakvastar, så att löst liggande material avlägsnas. 
Maskinsopning är enligt vår erfarenhet ej lämplig. Därefter utföres impreg- 
neringen med 1,0 å 1,3 kg/m2 impregneringstjära, Gokef G. Åtgången av tjära 
är beroende av vägbanans beskaffenhet. En porös vägbana kan givetvis suga 
upp mer tjära än en tät. Vägbanan bör vara torr, då impregneringen verk
ställes. Lämplig temperatur hos tjäran vid spridningen är 7o° C.

Därest trafiken ej kan avstängas under beläggningsarbetet, måste givetvis 
arbetet bedrivas å en väghalva i sänder och den del, som är under arbete, bör 
hållas väl avstängd. Under impregneringen måste sålunda den behandlade 
vägdelen väl skyddas för trafikens åverkan, tills impregneringshuden torkat. 
Trafikanter och fordon böra skyddas för nedstänkning.

Om förhållandena så kräva, kan trafiken släppas fram över den impreg
nerade vägbanan, dock först sedan impregneringshuden torkat. Trafiken kan 
emellertid förorsaka skador i impregneringshuden, och dessa måste lagas, in
nan första ytbehandlingen verkställes. Större ojämnheter justeras med varm 
impregneringstjära och finmakadam, mindre sår i huden lagas med varm im
pregneringstjära. Det har i en del fall i fråga om vägar med liten trafik visat 
sig vara fördelaktigt att verkställa impregneringen tidigt på försommaren, 
sedan vägbanan iordningställts efter tjällossningen även om arbetsprogram
met ej medgiver, att ytbehandlingen utföres förrän senare under sommaren. 
Genom impregneringen förhindras till stor del sådan skadegörelse av trafiken, 
som normalt uppkommer å en grusvägbana under sommartrafiken, varjämte 
eventuella svagheter hos vägen lättare upptäckas, så att de kunna avhjälpas, 
innan ytbehandlingen verkställes.

Första ytbehandlingen får ej verkställas förrän impregneringshuden torkat. 
Först utsprides ca 1,4 kg tjära, Gokef 2 A. Tjäran bör vid spridningen hava 
en temperatur av ca 120° C. Tjäran avtäckes snarast möjligt med pågrus, 
varefter vältning verkställes. Stor vikt bör läggas vid att organisera arbetet 
på sådant sätt, att pågruset kan påföras, innan den utspridda tjäran hunnit 
kallna. Under de varma sommardagarna kan ett mindre tidsintervall mellan 
de båda arbetsoperationerna tillåtas, men under kylig väderlek bör operatio
nerna följa tätt efter varandra. Särskilt viktigt är detta, om pågruset ej är 
absolut torrt.

Pågruset bör helst vara makadam och relativt grovt. Vi ha ernått det bästa 
resultatet med makadam 15—30 mm (sortering genom runda hål) och åt
gången har varierat mellan 16 och 18 liter per m2. Makadam giver en stabi
lare beläggning än singel, och med det grova pågruset 15—30 mm erhålles en 
starkare beläggning än med det fina (5— 15 mm), som vi använde vid våra 
första arbeten.



Andra ytbehandlingen. Sedan första ytbehandlingen färdigställts, kan tra
fiken påsläppas omedelbart, önskvärt är emellertid att den första ytbehand
lingen ej utsättes för allt för stark och långvarig trafik innan den andra yt
behandlingen utföres. Det relativt öppna makadamskelett, som erhålles efter 
första ytbehandlingen, kan skadas av trafiken. Särskilt gäller detta, om häst
trafik förekommer. Och under alla förhållanden bör arbetet så ordnas, att 
den hopkilning av stenskelettet och försegling av ytan, som erhålles genom 
andra ytbehandlingen kan verkställas samma år som första ytbehandlingen.

Kraven på jämn vägbana böra ställas höga icke minst av bekvämlighets- 
och trafiksäkerhetsskäl, och detta krav leder till fordran på noggrann kon
troll å jämnheten och noggranna justeringar. En god regel är, att ingen sprid
ning av bindemedel får ske, utan att den yta, som skall behandlas, blivit 
justerad till största möjliga jämnhet. I konsekvens härmed bör alltså den 
första ytbehandlingen justeras, innan den andra utföres. Denna justering ut
förde vi tidigare med varm tjära och finmakadam. Under senaste åren ha vi 
emellertid i vissa fall avänt asfaltemulsion i stället för tjära. Det visade sig 
nämligen vara svårt, att vid justering med tjära undvika överskott av binde
medel i förhållande till stenmaterialet. Sådant överskott giver sig tillkänna 
genom feta ytfläckar, vilka vid varm väderlek bliva blödande. Dylika blöd
ningar ha ej uppkommit å vägar, som justerats eller lagats med asfaltemul
sion. En ytterligare fördel med emulsionen är att justeringsarbetet kan pågå 
även under fuktig väderlek. Den varma tjäran synes dock ge en starkare hud 
än emulsionen.

Sedan alltså justeringarna utförts och jämnheten vid kontroll med 3 eller 
ännu hellre 6 m lång rätskiva befunnits tillfredsställande samt ytan blivit 
rensopad, verkställes den andra ytbehandlingen på liknande sätt som den 
första. Därvid utsprides ca 1,2 kg tjära, Gokef 2 A , per m2. Tjäran avtäckes 
omedelbart med 8 å 10 liter pågrus, makadam av storleken 5— 15 mm. På
gruset nedtryckes genom vältning. Även natursingel kan användas, men ma
kadamen, som genom sin bättre kilverkan giver en stabilare beläggning, bör 
föredragas, såvida ej avsevärd kostnadsbesparing vinnes genom användande 
av natursingel.

Beläggningsarbetet avslutas med avputsning, så att kanterna bliva raka och 
väl markerade, slänterna flacka och snygga och vägen i dess helhet prydlig.

Uppstå hål i vägbanan böra dessa snarast möjligt repareras med asfalt
emulsion eller varm tjära och finmakadam. Om tjära användes, bör sten
materialet vara torrt och torr väderlek råda.

Stenmaterialet. Det säger sig självt, att beläggningens kvalitet är i hög grad 
avhängig av det ingående stenmaterialets beskaffenhet och de goda resultat, 
som ernåtts inom Värmdö vägdistrikt, torde i ej ringa grad böra tillskrivas 
vårt goda stenmaterial jämte gynnsamma trafikförhållanden — nästan ute
slutande motorfordonstrafik. Finkorniga och mörka bergarter med god håll
fasthet synas giva bästa resultat. I väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbets
beskrivning är föreskrivet, att stenmaterialet skall vara rent och torrt. Givet
vis är det önskvärt, att så är fallet. I praktiken har det emellertid visat sig 
förenat med mycket stora svårigheter att erhålla både rent och torrt sten



material. Antingen är det rent, men icke torrt, eller också torrt, men icke 
rent. Enligt vår erfarenhet är det viktigast, att fordran på renhet är uppfylld. 
Vi ha uppnått fullgoda resultat med rent och vått stenmaterial, men arbetet 
har då bedrivits under den varma sommaren. Framåt hösten kan däremot 
vått stenmaterial medföra risker för beläggningens bestånd, genom att vid
häftningen mellan bindemedlet och stenen blir dålig. Pågruset lossnar och 
föres åt sidan under trafikens påverkan. Ytan blir fet och blödningar upp
komma efterföljande sommar. Enligt vår erfarenhet bör därför beläggning av 
ifrågavarande slag ej utföras i våra trakter senare än i augusti månad.

Bindemedlet har under år 1935 i enlighet med väg- och vattenbyggnads
styrelsens föreskrifter erhållit andra benämningar än de i denna redogörelse 
använda. Impregneringstjäran, Gokef G, benämnes tjära Tg och ytbehand- 
lingstjäran Gokef 2 A, innehållande ca 15 % asfalt, benämnes asfalttjära 
AT 15/85.

Till ledning för bedömandet av i det föregående angivna kostnader för 
beläggnings arbetet kan meddelas, att vid dessa arbeten sysselsatta arbetare 
hava uppnått en förtjänst av ca kr. 1: 25 per timme.

I det följande återgives i korthet de viktigaste villkor eller regler, som en
ligt vår erfarenhet böra vara uppfyllda eller iakttagna för att ett fullgott 
resultat skall kunna uppnås.

1. Grusvägbanan bör vara fullt bärig, d. v. s. ha visat sig kunna motstå 
trafikens påverkan utan spårbildning under tjällossningarna.

2. Erforderliga dränerings-, förstärknings- och större justeringsarbeten böra 
utföras senast under hösten före det år, då beläggningsarbetet skall utföras.

3. Vägbanan bör vid impregneringen vara fullt jämn och fast och befriad 
från löst material.

4. Den använda stenen skall vara ren, möjligast kubisk och äga hög håll
fasthet.

5. Stor omsorg måste nedläggas för erhållande av en jämn yta.
6. Arbetet bör utföras så tidigt som möjligt under sommaren och ej senare 

än i augusti månad.
Under förutsättning att dessa villkor och regler äro uppfyllda eller iakt

tagna och att arbetet i övrigt utföres på fackkunnigt sätt, erhålles en damm
fri, motståndskraftig, relativt ljus samt slirfri beläggning till en kostnad, som 
i längden bliver lägre än normala kostnaden för en livligt trafikerad, klor- 
kalciumbehandlad grusväg.

Underhållet av de inom Värmdö vägdistrikt utförda beläggningarna har 
hittills kunnat inskränkas till lagning av uppkomna hål genom flickning med 
finmakadam och varm tjära eller emulsion till en kostnad av ca 2 öre per m2 
och år. De äldsta beläggningarna ha nu legat i fyra år och kostnaden för 
desamma är »intjänad». Givetvis måste det förutsättas att underhållsytbe- 
handlingar måste utföras med vissa mellanrum. Såvitt vi hittills kunnat be
döma, torde emellertid någon dylik ytbehandling av de äldre beläggningarna 
ej bliva erforderlig under innevarande sommar (1936).
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