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DEL I.
ERFARENHETER FRÅN

TRAFIKRÄKNINGAR I GÄVLEBORGS LÄN ÄR 1925
TRAFIKENS FÖRDELNING i  VÄGNÄTETS OLIKA DELAR, TRAFIKMÄNGDER M. M.

Under år 1925 utfördes en omfattande trafikräkning i Gävleborgs län 
under ledning av vägkonsulenten i länet, kaptenen N. Bolinder. Sedan 
svenska väginstitutet fått taga del av resultatet av räkningen, har följande 
bearbetning av detsamma utförts av väginstitutets sekretariat i samråd med 
kapten Bolinder.

Räkningen omfattade vägar med en sammanlagd längd av c:a  220 mil. T o
tala längden av de allmänna vägarna i länet uppgår till c:a  240 mil. De 
vägar, där trafiken icke räknades, utgjordes av mycket svagt trafikerade vä
gar med en trafikintensitet av mindre än 25 fordon i medeltal per dygn. 
Vägnätet i länet är schematiskt angivet å vidstående grafiska trafikkarta.

Räkning ägde rum två gånger — sommar och höst — samt 3 dygn — 
fredag, lördag och söndag — i följd, varje gång under 15 timmar per dygn.

Resultaten hava uträknats med angivande av medeltrafikintensiteten per 
dygn vid räknepunkterna i dels antalet fordon, dels antalet ton, allt under 
barmarkstiden, som antagits till 240 dagar per år. Vid uträknandet av me
deltalen har medeltalet per dygn antagits vara lika med medeltalet av fre- 
dags-, lördags- och söndagsdygnen. Fredagstalet har sålunda icke vägts i 
enlighet med vad som i regel torde äga rum. På grund av sättet för medel
talens uträkning kan, med stöd av erfarenheter från andra liknande räk
ningar, antagas, att de i Gävleborgs län erhållna trafikintensiteterna äro 5 
å 10 proc. för höga. Denna avvikelse är dock så liten, att den med hänsyn 
till dels de felkällor, som alltid förekomma vid trafikräkningar, dels de 
approximationer, som måst företagas i den följande framställningen, icke 
nämnvärt ändrar de slutsatser, som här nedan äro gjorda,

Å den grafiska trafikkartan har de olika vägarnas trafikintensitei, uttryckt 
i ton, angivits genom att upprita de linjer, som angiva vägarna, med grovleken 
proportionell mot intensiteten.

För att erhålla en uppfattning om trafikintensitetens variationer hava vä
garna med hänsyn till antalsintensiteten indelats i grupper. Första gruppen 
omfattar vägar med en antalsintensitet av 0 t. o. m. 24 fordon, nästa grupp 
25 t, o. m. 49 fordon, nästa 50 t. o. m. 99, samt vidare med intervaller om 
50 fordon. Intensiteten å en viss vägsträcka har därvid antagits utgöra me
deltalet av intensiteten vid vägsträckans ändpunkter, vilka tillika äro räk- 
nepunkter. Då räkningen omfattar c:a 220 mil med 89 st. räknepunkter, 
kommer på varje som en enhet behandlad vägsträcka i genomsnitt en längd 
av c:a 2,5 mil, d. v. s. en ganska kort längd. Räknepunkternas antal har 
som synes varit jämförelsevis stort. De vägar, ,som icke räknats, hava samt
liga förts till den första gruppen med 0—24 fordon.
Svenska väginstitutets meddelande 4.
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Å pi. 2 angives ett annat diagram, utvisande intensitetsfrekvensen å våg
längden inom de olika intensitetsgrupperna, i förhållande till längden av 
hela vägnätet. Å diagrammet visas fördelningen dels för motorfordon och 
hästfordon (kurva I, heldragna linjen), dels för endast motorfordon (kurva 
XI, streckade linjen). Av diagrammet framgår sålunda, att en trafikintensitet 
av 50—99 motorfordon och hästfordon förekommer på en väglängd, som ut
gör 24 proc. av vägnätets längd.

Å pl. 2 angives att annat diagram, utvisande intensitetsfrekvensen å väg
nätet, uttryckt i det antal procent av hela väglängden, som uppnått en viss 
trafikintensitet. De vid uttryckandet av intensiteten använda intervallerna 
sammanfalla med intervallerna vid gruppindelningen å pl. 1.

P l. 2.



P l. 3 .

Av de båda diagrammen framgår, att vägar med relativt svag trafik över
väga. Längden av de vägar, som hava en trafik av mera än 99 fordon per 
cfygn uppgår sålunda till c:a  35 proc. av hela vägnätet; större trafik än 299 
fordon förekommer vid c:a 1,5 proc. av hela vägnätet och större än 499 for
don, vid blott c:a  0,4 proc.

Med utgående från diagrammet å, pl. 1 har gjorts en approximativ beräk
ning av den trafikmängd — antal fordonsmil — , som körts i medeltal per 
dygn under den tid räkningen avser, d. v. s. under den till 240 dygn antagna 
barmarkstiden. Trafikmängden har beräknats särskilt för varje grupp, var
vid fordonsantalet för varje grupp antagits till medeltalet för gruppen (för 
exempelvis gruppen 200—249 fordon till 244,5 fordon o. s. v.). Resultatet 
har grafiskt återgivits å pl. 3. Genom adder ing av trafikmängderna för de 
olika grupperna erhålles sammanlagda trafikmängden per dygn i hela länet, 
för dels motorfordon och hästfordon, dels endast motorfordon.

Sammanlagda trafikmängden befinnes uppgå för motorfordon och häst
fordon till c:a  22,000 fordonsmil i medeltal per dygn och fordonsmil för 
endast motorfordon till c:a  17,000. Dessa siffror hava, med hänsyn till 
ofrånkomliga approximationer, värde huvudsakligen som en mätare av stor
leksordningen av landsvägstrafiken. Med stor sannolikhet kan antagas, 
att medeltrafikintensiteten å en viss vägsträcka är mindre än medeltalet av 
intensiteterna vid sträckans båda ändpunkter (räknepunkter). Ovan anförda 
siffror för medelintensiteter äro därför sannolikt något för höga, och i 
många fall borde vägar hava förts i en lägre grupp än vad som ägt rum. 
Om exempelvis trafikintensiteten å en vägsträcka rätlinjigt avtager från änd
punkterna mot sträckans mitt för att på mitten uppgå till 50 proc. av medel
talet mellan ändpunktsintensiteterna, sjunker sträckans medelintensitet med 
25 proc. På grund härav torde det vara skäligt att minska trafikmängden 
med nyssnämnda procent till resp. c:a  16,000 och c:a  13,000 fordonsmil.

Barmarkstrafiken per år i länet beräknas på detta; sätt att uppgå till c:a  
4,0 och c:a  3,1 mill, fordonsmil för resp. motor- och hästfordon och endast 
motorfordon. Om kostnaden i medeltal för en fordonsmil sättes till 2: 50



kr., skulle för motor- Oöh hästfordonen landsvägstransporterna under bar
markstiden å Gävleborgs läns allmänna vägar representera ett värde av stor
leksordningen 10 mill. kr. per år och för enbart motorfordonen 8 mill. kr.

Av intresse hade varit att jämföra dessa siffror med kostnaden för bar- 
marksunderhållet, särskilt som detta i Gävleborgs län under år 1925 för 
samtliga vägar skett genom vägkassorna. Ifrågavarande kostnad för år 
1925 är emellertid ännu icke känd. För år 1924 synes barmarksunderhållet 
hava kostat c:a  800,000 kr., inberäknat underhåll av broar och färjor m. m., 
motsvarande c:a  33 öre per meter väg i medeltal.

I detta sammanhang må meddelas, att Gävleborgs län den 1 januari 1925 
hade ett invånareantal av c:a  277,600 (c:a  15 invånare per km2 land) samt 
att samma dag funnos i länet inregistrerade 4,052 motorfordon, varav 1,108 
motorcyklar. År 1925 tilldelades länet av bilskattemedel c:a  530,000 kr. 
Per 1,000 invånare komma i länet c:a  0,87 mil allmänna vägar och c:a  15 
motorfordon (medeltal för Sverige resp. c:a  1,1 och 14). Den per motorfor
don per dygn i medeltal på de allmänna vägarna tillryggalagda våglängden 
skulle enligt ovanstående siffror utgöra 3,2 mil (motsvarande c:a  750 mil 
under barmarkstiden), en siffra, som förefaller hög, med hänsyn till, att en 
hel del motorfordon torde gå i trafik endast inom städerna.

Det är att antaga, att kännedomen om landsvägstrafikens storlek och för
delning och om dess ekonomiska betydelse skulle ökas, om länens trafikräk
ningar allmänt bleve bearbetade med hänsyn till de synpunkter, som här 
framlagts.

Stockholm i oktober 1926.



DEL II.
NÅGRA ERFARENHETER RÖRANDE ANVÄNDBARHETEN AV

M Å S U G N S S L A G G  F Ö R  Y Ä G Å N D A M Å L

I vissa delar av de svenska bergslagsdistrikten, där tillgången på gott 
väggrus är knapp, har sedan lång tid tillbaka masugnsslagg från järn
framställningen använts för vägändamål.

För att utröna slaggens egenskaper och användbarhet från vägbygg
nads- och vägunderhållssynpunkt, har svenska väginstitutet under åren 
1923—26 utfört fortlöpande iakttagelser å vissa såsom provvägar inregi
strerade vägar i Gamla Norbergs vägdistrikt, vid vilka masugnsslagg an
vänts såväl vid byggandet, för vägarnas hårdgörning, som vid det årliga 
nnderhållet. Dessutom hava erfarenheter insamlats från vissa med mas- 
ugnsslagg förstärkta och underhållna vägar i Jönköpings län.

Provvägarna i Gamla Norbergs vägdistrikt hava anlagts efter förslag 
och under ledning av institutets dåvarande sekreterare, kaptenen C. Gyl- 
lenberg, med biträde av löjtnanten S. D. Ekelund, vilken senare även ut
fört inspektionerna av provvägarna. Uppgifter från de med slagg byggda 
och underhållna vägarnas egenskaper och kostnad hava insamlats av väg- 
mästaren i Norbergs distrikt, ingenjören R. Htibenette. Erfarenheterna 
från slaggvägar i Jönköpings län hava meddelats av majoren R, Ekwall, 
Jönköping.

Följande sammanställning har utarbetats av väginstitutets sekreterare, 
civilingenjören E. NordendahL

Under åren 1921—1923 utfördes i Norberg en hel del vägar såsom nöd- 
hjälpsarbete, varvid i viss utsträckning masugnsslagg från masugnar i 
trakten kom till användning för vägarnas hårdgörning. Från masugnarna 
tappas som bekant den flytande slaggen antingen i formar av jord för 
framställning av byggnadssten med formen av en parallellipiped, eller 
också får den rinna ut i en grund behållare av jord, vari den stelnar som 
en kaka ^av c:a 25 cm. tjocklek. Kakan sönderbrytes i stycken om 10 å 50 
kg. vikt, vilka uppläggas i högar vid masugnen. T ill hårdgörning av 
vägbanan har använts slagg, som krossats till makadam med vanlig korn
storlek, 15 till 60 mm., i makadamkross av sedvanlig typ. Granulerad 
slagg, d. v. s. slagg, som i smält tillstånd fått rinna direkt från masugnen 
ned i vattenfylld behållare, varvid slaggen sönderfaller i en grusartad 
massa med en kornstorlek av 1—15 mm., har vid några vägar använts i 
stället för grus till slitlager ovanpå hårdgörningslagret. Dessa båda an
vändningssätt för slagg torde vara de vid vägar i bergslagen vanliga.

V id Stabäck å vägen Ängelsberg—Hästbäck i Västervåla socken, v il
ken ombyggts såsom nödhjälpsarbete, hava i samband med ombyggnaden
Svenska väginstitutets meddelande 4.
Särtryck ur svenska vägföreningens tidskrift, häfte 1, årgång 1927.





efter väginstitutets anvisning anlagts några kortare provsträckor för att 
erhålla en jämförelse mellan makadam a,v dels masugnsslagg, dels sten, 
till hårdgörning av vägbanan. Provsträckorna äro till antalet 6, med en 
längd av 50 m. vardera. Sträckorna 1 och 2 ligga i följd, i lntning 11,5 
pro mille. Sträckorna 3—6 ligga ävenledes i följd, i lutning 12,5 pro mille. 
Samtliga sträckor ligga praktiskt taget i en och samma räta linje. Väg- 
riktningen är i huvudsak öster till väster. Provsträckornas utseende i 
plan och profil framgår av närslutna pl. 1. Samtliga provsträckor äro 
utförda med låg bank, c:a  0,3 m. hög, framdragen över en åker, där jord
månen utgöres av något sandblandad lera. För samtliga provsträckor äro 
sålunda läge och grundförhållanden fullt ensartade.

Vid utförande av provsträckorna borttogs först matjorden från den del 
av åkern, som togs i anspråk för vägen, varpå vägdikena utgrävdes och 
dikesjorden användes till vägbankens bildande. Ovanpå vägbanken på
fördes ett 10 cm. tjockt isoleringslager av pinnmo. Vägens underbyggnad 
blev färdig i maj månad 1923, varpå vägen fick sätta sig under trafik i 
c:a  5 månaders tid, till mitten av oktober månad 1923, då hårdgörningen 
utfördes. Hårdgörningen utgöres av makadam, kornstorlek 15 till 60 mm., 
tillverkad av dels slagg, dels sten. Beräkningen var, att efter vältningen 
tjockleken av makadamlagret å sträckorna 1 och 2 skulle uppgå till 20 
cm., å sträckorna 3 och 4 till 10 cm., samt å sträckorna 5 och 6 till 15 cm. 
Emellertid sammanpressades makadamen mera än som beräknats, så att de 
avsedda tjocklekarna icke uppnåddes. Vid mätningar hava följande tjock
lekar konstaterats i genomsnitt.

Prov
sträcka

n:r
Hårdgörning

Tjocklek i cm Sammanpressning

Beräknad Uppmätt
i °/o

1 Stenmakadam................... 20 .............. c:a 15 25
2 Slaggmakadam ............... 20 .. » 17 15
3

oo

Stenmakadam................... 10 .... » 8 20
4 Slaggmakadam ............... 10 ............ » 9 10
5 Slaggmakadam ............... 15 ..................... » 13 13
6 Stenmakadam................... 15 ..................... » 11 27

Sammanpressningen uppgår sålunda i medeltal, för stenmakadam till c:a 
24 % och för slaggmakadam till c:a  13 %.

Makadamen vältades med en 10 tons motorvält av Munktells fabrikat 
under vattning och tätades med pinnmo, allt på vanligt sätt, varpå överst 
anbringades ett slitlager av 2 å 3 cm. stenmjöl och finkrossad stenmaka
dam, kornstorlek högst 15 mm. Vid vältningen märktes ingen annan skillnad 
mellan sträckor utförda med stenmakadam och sträckor med slaggmaka
dam än att slaggen för sammanpressning till fasthet krävde något mindre 
vältning än stenen, ehuru hopsjunkningen under vältningen var mindre 
för slagg än för sten.

Stenmakadamen erhölls i huvudsak från söndersprängda stora jordste
nar, under det att slaggmakadamen erhölls från Ängelsbergs hytta (i 
gång under kristiden, numera nedblåst). Bergarten i stenmakadamen ut-



gjordes av gnejs och granit med i huvudsak samma hållfasthetsegenska- 
per som de i efterföljande tabell angivna bergarter från Wermdö och 
Stenhamra.

Kostnaden vid krossen för stenmakadam uppgick till c:a  6: — kr. per 
m3, samt inberäknat transport och utspridning till c:a  8 : — kr. per m3, 
under det att slaggmakadam vid slaggupplaget betingade ett pris av c:a  
2 :5 0  kr. per m3. Härvid erhölls slaggen kostnadsfritt. Inberäknat 
transport och utspridning belöpte sig kostnaden för slaggmakadamen till 
c:a  4 :50  kr. per m3. Transportlängden var ungefär densamma för båda 
materialen. Slaggen förefanns i upplaget vid hyttan i för direkt krossning 
mycket lämplig styckestorlek. Kostnaderna i övrigt, såsom vägens terrasse- 
ring, isolering med pinnmo, vältning med tätning av pinnmo, påförande

Plansch 2.

Fig. 1. Gammal slagghög. (De stora blocken i förgrunden äro av granit.)



Fig. 2. Tillverkning av slaggmakadam.

av slitlager av stenmjöl m. m. samt justering belöpte sig till c:a  6: — 
kr. per m. väg.

Som av närslntna normalsektion för provsträckorna (pl. 2) framgår, 
utgjorde vägbredden 5,o m., varav 4,5 m. hårdgjorts.

För hårdgörningen användes följande massor:

Tjocklek efter vältning 8—9 cm. 0,5 m3 per m. väg.
» » » 11—13 » 0,75 » » » »
» » » 15—17 » l,o » » » »

Anläggningskostnaden för provsträckorna utgjorde sålunda i runda tal 
per m. väg:

Provsträcka n :r 1. hårdgörning
(uppmätt
tjocklek) c:a 15 cm. stenmakadam . 14: — kr.

» » 2. » » 17 » slaggmakadam 10:50 »
» » 3. » » 8 » stenmakadam . 10: — »
» » 4. » » 9 » slaggmakadam 8: 25 >
» » 5. » » 13 » slaggmakadam 9:50 »
» » 6. » » 11 » stenmakadam . 12: — »

Besparingen vid användande av slaggen var sålunda avsevärd. 
Arbetet utfördes som nödhjälpsarbete, varvid ackordsförtjänsten per dag 

uppgick till c:a  4: — kr. Transporter utfördes med enspända hästskjutsar 
till ett pris av 7: — kr. per dag för häst och körkarl.

Administrationskostnaden ingår icke i ovanstående siffror.



Vägen Ängelsberg—Häst,bäck. vari provsträckorna vid Stabäck ingå, 
utfördes med samma normalsektion som provsträckorna, dock att hård
görningen utgöres av stenmakadam med en beräknad tjocklek av 15 cm., (i 
verkligheteh sannolikt c:a 11 cm.), enär tillgången till slagg var begrän
sad. Vägen inberäknat provsträckorna blev färdig hösten 1923, varefter 
trafiken framgått obehindrad å densamma.

Underhållet av vägen inberäknat provsträckorna har skett med grus. 
Före år 1925 skedde underhållet in natura. fr. o. m. är 1925 har det ut
förts av vägkassan i egen regi. Under år 1925 har grusåtgången utgjort 
je:a 40 liter per m. väg jämte c:a  5 liter pinnmo. Där gruset av trafiken 
avlägsnats från vägbanan, har detsamma återförts med motorväghyvel. 
Kostnaden för underhållet år 1925 uppgives till 35 öre per m. inberäknat 
'administration, men oberäknat maskirikostnad.

Följande erfarenheter hava gjorts 
vid provsträckorna.

Gruset avlägsnas av trafiken hasti
gare från provsträckor med $tenma- 
kadam än från sträckor med slagg- 
makadam, varjämte vägbanan å sten- 
sträckorna visar större benägenhet 
att bliva gropig än å slaggsträckorna.
De sträckor, som utförts med 8 å 9 cm. 
tjockt hårdgörningslager, hava icke 
visat sig tillräckligt motståndskrafti
ga, och hava av trafiken blivit ned- 
körda och sjunkit i vägmitten, samt ut
visa en väg av avsevärt lägre klass 
än sträckorna med tjockarebeläggning.
Mellan sträckor med 11—13 cm. la
ger och sträckor med 15—17 cm. la
ger har däremot ingen skillnad kun
nat upptäckas, och båda hava väl Fig- 3- pr°vsträckorna 3—6, sedda från Stabäck.

motstått trafikens inverkan. Vidare
har ingen som helst skillnad, annat än den nyss nämnda, kunnat upptäc
kas mellan sträckor med sten och sträckor med slagg.

V id en inspektion från väginstitutet våren 1926. under pågående tjälloss
ning, gjordes enahanda erfarenhet som nyss skildrats, nämligen att sträc
kor med endast 8—9 cm. hårdgörningslager visat sig för svaga, evad de 
utförts med sten eller med slagg, under det att de övriga sträckorna samt
liga voro i gott stånd.

Trafiken räknades under år 1925 tre gånger — vår, sommar och höst —
och befanns utgöra i medeltal 33 st. fordon (36 ton) per dygn, varav 40 %
hästfordon. Medelvikten hos bilarna uppgick till l . i  ton. Trafiken över 
provsträckorna är sålunda mycket svag.

Materialprovningar hava utförts vid statens provningsanstalt å dess 
väglaboratorium å ett prov av den slagg, som kommit till användning vid 
provsträckorna. Resultaten återgivas i nedanstående tabell, vilken också 
för jämförelse innehåller resultaten från provningen av ett par till maka
dam för vägbyggnader allmänt använda bergarter.



Tabell över materialprovning av masugnsslagg m. m.

Föremål

V
ol

ym
- 

vi
kt

Vattenab- 
sorption i 
°/o av torr 

vikt

[Bindeför- 
måga, antal 

slag

Avnötning 
i rot. trum
ma, vikt-%

Avnötning 
mot rot. 
järnskiva, 

gram

Seghet.
fallhöjd,

cm

Tryckhållfast
het, kg/cm^

1. Masugnsslagg 
från Ängels- 
bergs bruk, 
Norberg 2 .5  7 1.68 4 12.4 17.5 12 570

2. Biotitgnejs 
fr. vägbyggna
der i Vermdö 
skeppslags 
vägdistrikt 2 .7 5 0 .1 8 2 8 3 .6 6 .7 16

(medeltal av 
2 prov å resp, 
640 och 490).

1970

3. Granit från 
Stockholms 
stads sten
brott vid 
Stenhamra i 
Mälaren. 2 .6 5 0 .2 2 10 2 .3 3 .9 17 2510

4. s. k. ameri
kanska nor högst minst högst högst minst minst
malfordringar — 3 50 5 15 10 1400

Slaggprovet var till färgen grått och grönt, samt till strukturen mycket 
heterogent, delvis poröst, delvis tätt och porslinsartat.

A v tabellen framgår, att, i jämförelse med de anförda exemplen å gnejs 
och granit, avnötningen vid slaggen är stor och tryckhållfastheten 
liten. På grund av sin ringa tryckhållfast verkar jslaggen seg 
vid krossning i stenkross. Enär slaggbeläggningen varit skyddad 
av ett gruslager, har tydligen slaggens större avnötning och ringa 
tryckhållfasthet icke spelat någon menlig roll, åtminstone icke vid 
den svaga och lätta trafik, som här förefunnits. Bindeförmågan torde 
under här föreliggande förhållanden icke inverka. Troligt är, att slag
gen tillfölje sin ringa tryckhållfasthet bättre än stenmakadamen kunnat 
sammanpressas till en tät och sammanhängande kaka, samt att den till
följe sin jämförelsevis ringa hållfasthet mot avnötning slitits jämnare än 
stenen* och a|t de goda erfarenheterna från slaggsträckornas slitning 
kunna förklaras härav. Den svaga trafikeii över sträckorna har icke 
gjort det möjligt att draga slutsatser rörande slaggs lämplighet å vägar 
med stor och tung trafik.

Såvitt det kan bedömas från här gjorda erfarenheter, bör masugnsslagg 
med fördel kunna användas även till packsten i bärlager.

Iakttagelser rörande masugnsslaggen hava vidare gjorts bl. a. å den 
s. k. Olsbenningsvägen, som från Mossgruvan vid Norberg går över Ols- 
benning till Hökmora järnvägsstation i Karbennings socken, en väg- 
sträcka med c:a  14 km. längd. Även denna väg byggdes som nödhjälps- 
arbete och blev färdig i september 1928.

Yägbredden ar 4,5 m., varav 4,o hårdgjorts. Yägen ar till en längd 
av 9 km. från Mossgruvan räknat hårdgjord med slaggmakadam från Ny-



n

hyttan (nn nedlagd) och Spännarhyttan, båda i Norberg. Hårdgörningen 
skulle i vältat skick hava en tjocklek av 15 cm., troligen är tjockleken 
dock endast c:a  13 cm. Återstoden av vägen har hårdgjorts med sten- 
makadam till samma tjocklek.

Vägsträckan 7 km. närmast Mossgruvan underhålles med granulerad 
slagg under det att övriga sträckor underhållas med grus. Under år 
1925 utgjorde åtgången av granulerad slagg 50 liter per m. väg samt grus
åtgången å sträckan 7—9 km. från Mossgruvan (hårdgjord med slagg) 
40 liter och å återstoden av vägen 30 liter.

Trafiken år 1925 utgjorde å sträckan Mossgruvan—Olsbenning (9 km. 
från Mossgruvan) 85 st. fordon (104 ton), i medeltal per dygn, varav 50 % 
hästfordon, med en medelvikt å bilar av 1,2 ton. Å  den övriga delen av 
vägen, sträckan Olsbenning—Hökmora, utgjorde trafiken samma år endast 
50 st. fordon. Härav torde skillnaden i grusåtgång förklaras.

Kostnaden för underhållet år 1925 har enligt uppgift utgjort 31 öre per 
m. väg, beräknat enligt de grunder, som förut angivits för vägen Ängels- 
berg—Hästbäck.

Vid underhållet har ingen skillnad kunnat förmärkas mellan med sten- 
makadam och med slagg utförda sträckor, och vid inspektion våren d. å. 
kunde ingen skillnad iakttagas mellan de olika vägdelarna.



Iakttagelser å andra med slagg hårdgjorda vägar med likartad trafik gå 
i samma riktning, nämligen, att slaggen visat sig fullt lika hållbar som 
stenmakadamen, under förutsättning, att hårdgörningen haft en tjocklek av 
minst 11—13 cm. Tunnare hårdgörningslager har icke visat sig tillräck
ligt, varken vid slagg- eller stenmakadam.

Beträffande den granulerade slaggens användbarhet som ersättning för 
väggrus, giva erfarenheterna från Norberg vid handen, att slitstyrkan hos 
den granulerade slaggen är betydligt mindre än hos ett gott väggrus. Den 
granulerade slaggen anses äga större förmåga än grus att genomsläppa 
vatten och anses vid regnig väderlek hålla vägarna torrare än grus. V i
dare uppgives den granulerade slaggen orsaka mindre dammbildning än 
grus, en uppgift, som torde böra ses mot bakgrunden av, att det i Gamla 
Norbergs vägdistrikt förekommande gruset är av ganska dålig beskaffen
het och till stor del utgöres av mo eller finsand.

Vid väglaboratoriet har gjorts en jämförande provning å avnötning 
mellan dels granulerad slagg (slagg-grus) av grönaktig färg från Fager- 
sta, använt vid vägunderhåll i Norberg, dels harpat väggrus från Ekeröns 
grustag i Mälaren, vilket lämnar ett väggrus av god beskaffenhet.

Kornstorleken i de båda proven framgår av nedanstående bestämning, 
vilken grafiskt ätergivits k fig. 4.

Bestämning av korn storleken hos granulerad slagg och Ekerögrus.

Sikt n:r
Fri maskvidd, 

mm.

Viktprocent som passerar

granulerad slagg Ekerögrus

1 / 2 " 13.8 1 0 0 1 0 0
3/8" 9.4 1 0 0 96
4 4.7 97 62
8 2.36 68 31

14 1 .1 7 32 17
2 0 0 .8 3 2 0 1 2
28 0 .5 9 1 2 8
48 0 .2 9 5 5 4

1 0 0 0 .1 4 7 3 2

Avnötningen bestämdes genom att utsätta en viss mängd grus, som 
passerat sikt n :r 4 men stannat på sikt n :r 48, för avnötning i roterande 
trumma med stålkulor. Som avnötning angives den materialmängd, som 
efter målningen i trumman passerar sikt n :r 100.

Avnötningen uppgick till:
för den granulerade s la g g e n ........................................    4.6 viktsprocent,
för Ekerögruset  .................................................................  1,5 »

Slitstyrkan hos den granulerade slaggen är sålunda väsentligt mindre än 
hos Ekerögruset.

Exempel finnas å vägar, där hårdgörningen helt och hållet utförts med 
granulerad slagg. Enligt uppgift skall sålunda vägen Norberg—Fager- 
sta, utförd på 1870-talet, hava byggts så, att efter terrassering bildades 
körbanan enbart genom påförning av granulerad slagg. Denna väg upp
gives visserligen bliva mycket spårig i tjällossningen, men om vägen 
då grusas med slagg och sladdas, torkar den upp på en vecka och håller



sig sedan i gott stånd. Trafiken å vägen torde dock vara ännu svagare 
än å de vägar i Norberg, för vilka trafikuppgifter lämnats.

Masugnsslagg har kommit till användning för vägändamål även annor
städes än i Bergslagen. Sålunda har i Östbo vägdistrikt, beläget i Jön
köpings län strax söder om Jönköping, masugnsslagg från Eckersholms 
numera nedlagda järnbruk använts för grundförstärkning och underhåll av 
vägsträckan Stigamo—Vaggeryd. Denna sträcka, som har en längd av 
c:a  25 km., utgör en del av huvudvägen mellan Stockholm och Malmö via 
Jönköping. Särskilt sommartid är trafiken tämligen livlig.

Yid vägens förstärkning utfördes, där det var behövligt, först en pack- 
stensbädd av okrossade slaggstycken å vissa sträckor lagd på risbädd. 
Ovanpå denna bädd påfördes slaggmakadam. Vältning ägde rum på samma 
sätt som vid hårdgörning med granit- eller gnejsmaterial. Vägen avgru
sades med slagg-grus, som urharpats vid krossningen av slaggmakadamen. 
Hårdgörningen har i färdigt skick en sammanlagd tjocklek av 20 å 25 cm., 
med något mindre tjocklek å sådana ställen, där vägen tidigare hårdgjorts.

Förstärkningen påbörjades under våren år 1924 och bar nyligen slut
förts. Kostnaden torde i medeltal hava uppgått till c:a  12: — kr. per m. 
väg. Vägbredden är 6 m. Vissa delar av vägen hava legat färdiga under 
två tjällossningar. Vägbanan har väl motstått såväl trafikens som väder
lekens påfrestningar, och reparationer av betydenhet hava ingenstädes 
varit behövliga. Det förefaller, som om slagg skulle hava mindre värme
ledningsförmåga än granit- eller grusmaterial och tjälningen under sträc
kor, som hårdgjorts med slagg, synes obetydlig.

Vägsträckans underhåll har ägt rum genom sladdning med en lätt väg- 
hyvel, dragen av en lastbil, jämte påförning av något slagg-grus. Kost
naden för underhållet har varit mycket låg.

V id torr väderlek under sommaren dammar slaggvägen ungefär i sam
ma utsträckning som vanliga vägar. Slaggdammet är dock svart till fär
gen, vilket ju är en olägenhet.

I ett närliggande vägdistrikt (Tveta distrikt) har en gammal och fast 
makadamväg förbättrats genom att påföra okrossad slagg direkt på vä
gen och därefter krossa slaggen genom att köra på densamma med en 
tung maskinvält. På så sätt har erhållits en vägbana, som visserligen icke 
är förstklassig, men dock relativt god och framför allt billig.

A v de här återgivna undersökningarna rörande masugnsslagg fram
går sålunda:

att slaggmakadam (krossad masugnsslagg) med i huvudsak de hållfast- 
hetsegenskaper, som nyss anförda materialprovningar utvisa, med fördel 
kan användas till hårdgörning (bärlager) av vägbanor, åtminstone vid vä
gar med en trafik av inemot 100 fordon per dygn i genomsnitt, under 
förutsättning att hårdgörningslagrets tjocklek rättas efter vägkroppens 
bärighet och trafikens tyngd, samt

att granulerad masugnsslagg under vissa omständigheter kan användas 
såsom ersättning för väggrus, men att den granulerade slaggen med hän
syn till slitstyrka enligt utfört slitprov dock är betydligt underlägsen gott 
väggrus.

Stockholm i november 1926.



DEL III.

VÄGBELÄGGNIN GAR A Y  SILIKATBEHANDLAD 
MAKADAM

Utomlands har man i sådana trakter, där berggrunden utgöres av kalk
sten, på senare tiden ganska allmänt med mycket gott resultat övergått att 
ersätta den tidigäre använda vägbelä.ggningen av vattenbunden kalkstens
makadam med kalkstensmakadam, som behandlats med silikat (natronsilikat, 
vattenglas). Dylika beläggningar förekomma sålunda bl. a. i Frankrike och 
Schweiz och även i England. I det sistnämnda landet har man dessutom 
utfört makadambeläggningar av ^ranitmakadam, där bindemedlet utgöres av 
med silikat behandlat kalkstensgrus eller stenmjöl från krossning av kalk
sten.

I vårt land finnas vidsträckta områden, där berggrunden i huvudsak ut
göres av kalksten, såsom Gotland, Öland, vissa delar av Västergötland och 
Jämtland. I nyssnämnda delar av landet användes till vägändamål i stor 
utsträckning grus och sand, i vilka bergarten utgöres av kalksten (kalk
stensgrus). Intet syne$ hindra, att även dylika kalkstensgrusvägar be
handlas med silikat. Det synes sålunda, som om metoden att utföra väg
banor av silikatbehandlad kalkstensmakadam bör uppmärksammas även av 
oss.

Följande meddelande grundar sig till allra största delen på en redogö
relse, som för väginstitutets räkning utarbetats av herr P. Tarnier, in- 
génieur en chef des Ponts et Chaussées, chefsingenjör för det allmänna väg- 
väsendet i departementet Loir-et-Cher, Blois, Frankrike.

Silikatets inverkan å kalkstenen.
Den vanliga s. k. vattenbundna makadambeläggningen kan förliknas vid 

ett slags betong, i vilken bindemedlet eller bruket besitter ringa hopkittande 
förmåga och i allmänhet är genomträngligt för vatten. På grund av bru
kets svaghet förhindras icke en fortskridande nötning inuti beläggningsmas- 
san, genom inre friktion mellan de partiklar, av vilka den består. Vid 
regn tränger fuktighet genom beläggningen ned i grunden, vilken därvid 
uppmjukad. Båda dessa processer medföra beläggningens och vägens mer 
eller mindre snabba försvagning.

Behandlingen med natriumsilikat åstadkommer på ytan av stenen och gru
set i beläggningen en tunn hinna av gelatinös kiselsyra. Vid torkning 
förglasas denna hinna, varvid materialierna bindas ihop med varandra sam
tidigt som de göras hårdare och ogenomträngliga eller blott föga genom- 
trängliga för vatten.

Man trodde först, att dessa resultat av silikatbehandlingen berodde på en 
kemisk reaktion mellan det påförda silikatet och kalciumkarbonatet (kalk- 
sienen), varigenom kalciumsilikat och natriumkarbonat bildades. Erfaren
heten visar dock, att om man impregnerar en kalksten med natriumsilikat
Svenska väginstitutets meddelande 4.
Särtryck ur svenska vägföreningens tidskrift, häfte 1, årgång 1927.



och förvarar den impregnerade stejien. i fuktig luft i ett slutet kärl, sker 
intet hårdnande. Om man sedan urlakar massan med vatten, återvinnes 
natriumsilikatet helt och hållet, utan någon som helst förändring och med 
det ursprungliga förhållandet mellan halten av kiselsyra (kiseldioxid, S i02) 
Qch natriumoxid (Na20 ) .

Om man däremot åt luftens inverkan överlämnar en på förhand med 
natrium,silikat impregnerad sten och efter en viss tid urlakar denna sten 
med vatten, kan man konstatera, att den läsliga delen av massan har min
dre vikt än det ursprungligen tillsatta silikatet. Om förhållandet mellan 
halten av S i02 och Na20  ursprungligen utgjorde 3,15, vilket är det nor
mala hos vattenglas för detta ändamål, minskas detta förhållande med tiden. 
Förhållandet blir i regel 1,30 efter 3 dagar, 0,30 efter 13 dagar och tende
rar mot noll efter 2 å 3 veckor. Detta fenomen torde förorsakas därav, att 
kiselsyran i vattenglaset under inverkan av luftens kolsyra utfälles och blir 
olöslig i vatten.

Erforderliga egenskaper hos kalkstenen.

En kalkstens vattenabsorption (porositet) kan variera från 0 till 400 liter 
per m3 fast massa. Med vattenabsorption förstås skillnaden i vikt mellan 
den torkade och den med vatten mättade stenen. Erfarenheten har visat, 
att endast kalkstenar med en vattenabsorption från 20 till 250 liter äro an
vändbara. Det bästa resultatet erhålles, om vattenabsorptionen ligger mel
lan 40 och 50 liter per m3 fast massa.

Vattenabsorptionen bör för övrigt stå i ett visst förhållande till stenens 
tryckhållfasthet. Man bör icke använda kalkstenar med mindre tryckhåll
fasthet än 400 kg./cm2, vilka i allmänhet äro mycket porösa.

Erfarenheten har visat, att även kalkstenar med en viss silikathalt kunna 
giva goda resultat, förutsatt att vattenabsorptionen är tillfredsställande.

Erfarenheten har likaledes visat, att kalkstenar med lämplig vattenabsorp
tion, men vilka redan i stenbrottet genomdränkts med vatten, kunna giva 
dåliga resultat, emedan närvaron av vatten gör upptagandet av silikat 
svårt eller omöjligt. Stenmaterial av dylik beskaffenhet bör lämpligen nå
gon tid överlämnas åt luftens och solens inverkan för att uttorka.

Upplysningsvis angives här nedan analysresultaten för två kalkstenar, vilka 
båda givit goda resultat vid behandling med vattenglas.

Prov n:r 1, kalksten med hög tryckhållfasthet.

Kemisk analys:

Kalciumoxid ................................................................ %
Förlust vid upphettning (vatten, C 0 2) ................. .................................  42,75 %
Järnoxid och aluminium............................................ »
Magnesium .................................................................. »
Olöslig rest .................................................................. »
Förluster ...................................................................... »

Summa 100,oo %



Fysikaliska egenskaper:

Spec, vikt  ............ .................................. ...................................... .. 2,64
Vattenabsorption ...................................................................... ............ 29 L/m.3
Tryckhållfasthet .  ..................................      2131 kg./cm.2
Hårdhet (Mohrs skala) ............................................ .......................... 3,4

Prov n :r 2, kalksten med låg tryckhållfasthet.

Kemisk analys:

Kalciumkarbonat ................      97,57 %
Magnesiumkarbonat ....................................................................................  1,18 »
Kisel ..................................................................   0,23 »
Förluster ..................      1,02 »

Summa 100,00 %

Fysikaliska egenskaper:

Spec, vikt ...................................................................................................  2
Vattenabsorption .............................................. ....................................  262 l./m.3
Tryckhållfasthet  ..........................     410 kg./cm.2
Hårdhet (Mohrs skala) ..........................................................................  2,2

Innan en silikatmakadambeläggning utföres, bör den föreslagna kalkste
nen (kalkstensgruset) undersökas å tryckhållfasthet och vattenabsorption. 
Vidare bör ett prov å åtminstone 25 m.2 utföras å en trafikerad väg, var
vid beläggningens tillstampning kan ske med vanliga betongstötar.

Utförandet av en silikatbehandlad vägbeläggning.
I. Tillverkning av belägg ning smas san.

Den vattenglasbehandlade beläggningen kan liknas vid en betong, samman
satt på följande sätt:

1. Makadam, högst 6 cm. styckestorlek ...........................................  1 m.3
2. Kalkstensgrus (stenmjöl från krossningen av makadamen),

0—2 cm......................................... ................................................... 0,35 »
3. Vattenglas (natriumsilikat) av 36° B eaum é...............................  40 å 50 liter

Halten av S i02 hois vattenglaset bör vara c:a  27 % och halten Na20  c:a 
8,5 % och förhållandet S i02: Na20  c:a  3,15.

Två metoder äro framkomliga.
A. Först beredes ett bruk genom att begjuta det förut vattnade kalkstens

gruset med vattenglas under omröring, därefter blandas bruket med makada
men, vilken på förhand vattnas rikligt. Denna metod kräver dock mera ar
bete än följande.

B. Makadamen utbredes på vägen till vanlig tjocklek (7 å 8 cm.), täckes 
med kalkstensgruset, varpå det hela beg jutes med vattenglaset och blandas 
med hjälp av makadamgrep och kratta.



Innan massan eller makadamen pålägges, rengöres vägbanan noga, om den 
är smutsig, samt vattnas. Den gamla vägbanan uppbackas längs kanten för 
den nya beläggningen till 7 cm. djup, så att den nya beläggningen får ett 
gott stöd.

II. Vältning.

Härtill användes lämpligast en maskinvält om 10—12 ton. Väll ningen 
göres i sektioner om minst 50 m. längd.

Under vältningen urskiljas 2 faser:
l :a  fasen. Välten går över beläggningen, börjande i kanterna, för att 

sluta i vägens mitt. Det är i allmänhet onödigt att vattna under de första 
20 å 30 passagerna, ty massan innehåller tillräckligt med vatten. Om 
materialierna klibba vid vältvalsarna, vattnas lätt.

2:a fasen. Efter 20 å 30 passager av välten är beläggningsmassan gan
ska hårt sammanpressad. Man vattnar nu med 1 å 1,5 1. vatten per m.2 
vägbana och fortsätter vältningen. En blandning av vatten och vattenglas 
flyter upp till ytan bildande vita fläckar, som kraftigt borstas med kvastar, 
så att fläckarna flyta ihop och en jämn och likformig beläggning erhålles. 
Om välten tar med sig av de påförda materialierna vattnas valsarna.

Efter två dagar kan i regel vägen överlämnas åt trafiken.
Om regn faller under pågående arbete och beläggningens yta blivit ur

tvättad, begjutes den med en efter förhållandet utspädd lösning av vatten
glas i vatten.

Om beläggningen ut föres under varmt och torrt väder, är det nödvändigt 
att under en tid av några dagar efter dess färdigställande vattna de sektioner,
som nyligen behandlats, för att undvika, att ytan blir skör och spröd.

Våren är lämpligaste årstiden för arbetets utförande. Frost, alltför myc
ket fuktighet, ösregn och mycket stark värme inverka menligt.

III. Erforderlig personal och materialier.

1 förman.
3 man för utbredning av sten o. d. och vattenglas.
2 » » blandning.
2 » » borstning.
1 st. vattentunna, hästdragen.
1 » 10 å 12 tons maskinvält.
Ett dylikt arbetslag kan avverka c:a 40 m.B eller 500 ä 600 m.2 makadambe

läggning per dag.
Där man är tvungen att utföra beläggningen till halva bredden i taget 

för att lämna den andra hälften av vägen fri för trafiken, ordnas arbetet på 
följande sätt.

Vägen indelas i rektanglar, vardera i längd motsvarande en dags arbete.

Behandlad vägbredd A 1 2 3 4

B 5 6 7 8 9 10 11 12

Först utföras rektanglarna 1, 2, 3 och 4, under det att trafiken begagnar 
sig av väghälften B. Sedan utföres rektangeln 5, medan trafiken begagnar 
sig av A 1 (som är 4 dagar gammal), B 6, 7, 8 o. s. v., som ännu icke



påbör jais. Därpå utföres n :r 6; trafiken går då över A 1 och 2 samt där
ifrån till B 7, 8, 9 o. s. v. Sedan man sålunda kommit till n :r 8 fortsätter 
man med n:r 9, 10, 11 och 12 på samma sätt, som man först utförde n :r 1, 
2, 3 och 4. Om rektanglarna utföras i nu angiven ordning, kommer tra
fiken att befara sektioner minst 4 dagar gamla.

Den lämpligaste tjockleken, efter vältning, på beläggningen är 7 å 8 cm.

Kostnad för silikatbehandlade beläggningar.
En överslagsberäkning rörande kostnaden för en beläggning utförd i

Sverige, uppgjord med ledning av franska uppgifter om åtgången av arbets
kraft och materialier, ger följande resultat.

Beläggningsmassa per m.3:
Kalkstensmakadam, max. 6 cm.; 1 m.3 å 10: — ............................  10: — kr.
Kalkstensgrus (stenmjöl), 0—2 cm.; 0,35 m.3 å 1 2 :— *.........  4 :20  »
Vattenglas, 50 1. =  66 kg., å 0: 1 2 .....................................................  7: 92 »

Arbete per dag, utförd beläggningsmassa 40 m.3 — 500 m.2
1 förm a n ..............................................................  16: —
7 man å 12: — ...................................................  84: — 100: —

Vältning ................................................................................  40: —
Vattning o. d..........................................................................  20: —

Summa per 40 m.3 160: —
» » 1 m.3   4: — »

Avrimdning ............................................................................................  0: 88 »
Summa per m.3 27: — kr.

Utföres beläggningen med 8 cm. tjocklek blir kostnaden per m.2 2: 16 kr. 
eller avrundat 2: 25 kr. I detta belopp ingår materialkostnaden för vatten
glas med 0: 63 kr. per m.2, eller avrundat med 0: 65 kr., räknat efter ett pris 
av 12 öre/kg. ute på vägen.

Hållbarheten hos silikatbehandlade vägar av kalkstensmaka
dam.

Silikatbehandling av kalkstensmakadam är, enligt erfarenheter från Frank
rike, ekonomisk i trakter, där kalksten med stor tryckhållfasthet (stark kalk
sten) är tillfinnandes, endast under förutsättning, att trafiken överstiger 100 
fordon per dag, medan den i trakter, där man blott har tillgång till kalk
sten med låg tryckhållfasthet (svag kalksten), visat sig ekonomisk även vid 
mindre trafik.

Vid försök å provvägar i såväl Frankrike som Schweiz har det visal 
sig, att svag kalksten är att föredraga framför halvstark och stark sten. 
Detta ahses bero på, att den svaga kalkstenen (vilken gärna får vara krit- 
haltig och porös) slites i ungefär lika hög grad som bindematerialierna (fo
garna), så att slitningen blir jämn över hela vägen, utan att för trafiken 
obehagliga och vattensamlande potthål uppstå. Användes stark kalksten 
eller granit, framstå de större stenarna efter någon tid upp över vägytan. 
Följande tabell angiver en del resultat från en provväg i Frankrike nära 
gränsen mot Schweiz (Chemin de grande communication n:r 38, mellan 
Audincourt och Valentignev), öppnad för trafik augusti 1923.



RESULTAT FRÅN EN PROVVÄG MED BELÄGGNING AV SILIKATBEHANDLAD
KALKSTENSMAKADAM

Kilometertal.
Avnötning 

ett år efter
T r a f i k ,  f o r d o n  pe r d a g

Materialior.
vägens över

lämnande 
åt trafiken

Last
bilar

Person
bilar

Häst
fordon

Summa
Iakttagelser.

km. 7,842 till 8,142 — 300m. 
halvstark kalksten från 
Bern med vattenglas........... 16 mm. 181 421 127 729

Några fördjupnin
gar visade sig efter 
8 mån.

km.8,142 till 8,242 =  100m. 
blå, halvstark kalksten 
från Beaulieu med vatten- 
filas .............................. IG » T>

Hårdare kalksten än 
förut. Efter 1 års 
förlopp visade sig 
ungefär dubbelt så

km. 8,242 till 8,292 =  50 m. 
vit, svag kalksten från 
Beaulieu utan vattenglas 45 » »

många fördjupnin
gar som i föregåen
de fall. Sämre re
sultat alltså än för 
Berner kalksten.

Oavsett allmänna 
avnötningen företer 
sträckan en oavbru

km. 8,292 till 9,000 =  708m. 
vit, svag kalksten från 
Beaulieu med vattenglas... 9.5 » » »

ten rad av potthål 
trots en allmän re
paration 9 månader 
efter överlämnan
det.

Inget enda fel har 
ännu visat sig.

Genom detta och liknande försök har man i Frankrike kommit till det 
resultat, att en silikatbehandlad kalkstensmakadamväg håller tre till fem, 
gånger så länge som en icke silikatbehandlad dylik väg. Hållbarheten är 
beroende på den kalksten, som användes.

Den silikatbehandlade kalkstensmakadamvägen anses besitta följande för
delar framför den endast vattenbehandlade.

1. Den är en i viss mån monolitisk beläggning, vars slitning är jämn, 
och vilken erbjuder trafiken en mycket jämn yta; utgifterna för bensin och 
bilreparationer bliva små och körningen behaglig. Vägytan är vattentät elleL* 
föga genomsläpplig för vatten.

2. Vid medelstor trafik — c:a 100 fordon per dygn — blir den i längden 
billigare än den vanliga makadamvägen.

3. Den alstrar mindre damm och smuis än den vanliga makadamvägen.
Vid en i England utförd provväg för jämförande av silikatbehandlade

makadamvägbanor utförda med dels kalkstensmakadam, dels granitmakadam 
bunden med kalkstensgrus, visade sig ingen annan skillnad än att efter en 
lids trafik makadamstenarna å granitsträckan framstodo svagt upphöjda (i 
relief).

Gatubeläggningar av granitmakadam, bunden med kalkstensgrus och vat
tenglas o. d., utfördes för åtskilliga år sedan även i Sverige, bl. a. i Stock
holm, under benämningen ”Rocmac” (se en artikel av E. Hedström, ” F ör
sök med väg- och gatubindemedlet Eocmac vid makadamiseringsarbeten i



Stockholm” , Teknisk Tidskrift 1912, väg- och vattenbyggnadskonst, häfte 8) 
Rocmacbeläggningen i Stockholm blev ganska dyr, 2 å 3 kr./m.2 år 1912 (d. 
v. s, nu minst 4 å 6 kr./m.2) och motsvarade icke förväntningarna.

Det synes sålunda, som om metoden med silikatbehandling bäst lämpade sig 
för vägbeläggningar av kalkstensmaterial (makadam eller grus), för vilket 
material metoden ursprungligen avsetts. Då vägbanor utförda av enbart 
kalkstensmaterial äro föga slitstarka, är det önskvärt, att prov med silikat - 
behandlat kalkstensmaterial komma till utförande även i vårt land. 

Stockholm i januari 1927.



G ern an d ts  B o k try ck eri A.?B. 
S t o c k h o 1 m

1 9  2 7


