
S T A T E N S  V Ä G I N S T I T U T
S T O C K H O L M

R A P P O R T  9

MASKINBLANDNING AV GRUSVÄGBANA 

SÖ DRA ÅSBO 1938 — 1939

Av GUNNAR BESKOW

1  9 3 9



F Ö R T E C K N IN G

Ö V E R

R A P P O R T E R  F R Å N  SVENSKA VÄGI NS TI T UTE T
O C H

STATENS VÄGINSTITUT

1. Erfarenheter från provvägen vid Bålsta under åren 1932 och 1933, av N. von Matern

och S. Hallberg ..................................................................................................................................  1933

2. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar 1 Sverige den 1 januari 19 3 4 ................  1934

3. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1 9 3 5 ................  1935

4. Hyvelblandning på kustvägen norr om Kalmar år 1935, av N. von M atern ...................  1936

5. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 19 3 6 ................  1936

6. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1 9 3 7 ................ I 937

7. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 19 3 8 ................  1938

8. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 19 3 9 ................  1939

9. Maskinblandning av grusvägbana Södra Åsbo 1938— 1939, av G. B e sk o w ......................  1939



M A S K IN B L A N D N IN G  AV GRUSVÄGBANA,  
SÖDRA ÅSBO 1938 — 1939

D e n  NUTIDA grusvägtekniken kräver en fast och väl bunden vägbana, som 
är bärig i fuktigt väder och icke blir korrugerad. Härför erfordras i regel inbland
ning av lämplig bindjord i gruset. (Jämför »Arbetsbeskrivning för byggnad 
och underhåll av slitlager av grus», fastställd av väg- och vattenbyggnadssty
relsen år 193 6.)

Vårt land har två huvudtyper av bindjord, pinnmo (morän) och lera. Pinnmo 
låter sig förhållandevis lätt fördelas och inblandas i gruset, genom spridning på 
vägbanan samt blandning med hyvel, harv etc., resp. blandning under inverkan 
av trafiken och det normala hyvlingsunderhållet. Motsvarande förfaringssätt 
med lera reser avsevärda praktiska svårigheter, beroende på lerans konsistens
egenskaper.1 I U. S. A., där lerbundna slitlager förekomma i stor utsträckning 
och där man även använder dylik massa för framställning av underlag för 
bituminösa beläggningar, har man på senare år i allt mer ökad omfattning 
övergått från blandning på vägbanan (road mix) till verkblandning och utlägg
ning av färdigblandad massa (plant mix). I senare fallet användes för ändamålet 
konstruerade blandare, vilka automatiskt proportionera, bereda och blanda ma
terialet.

Under åren 1937— 39 ha i vårt land försök blivit gjorda med vägbeläggning 
av verkblandad grus-lermassa, framställd i blandarverk av inhemsk konstruk
tion, varvid amerikansk erfarenhet legat till grund. Hösten 1937 verkställdes 
förberedande försök i Kronobergs och Stockholms län med en provmaskin. Un
der hösten 1938 levererades två blandarverk, till S. Åsbo och Bjäre vägdistrikt 
i Kristianstads län samt till Örebro läns mellersta vägdistrikt. I det förstnämnda 
vägdistriktet ha rätt omfattande läggningar utförts under år 1938 och 1939, för 
vilka arbeten ges en redogörelse i det följande. Anförda uppgifter å arbetsför
farande och kostnader äro lämnade av vägmästaren i distriktet, V. Ljungstrand.

Bland ar verket.

Blandarverket, som är konstruerat och tillverkat av firman Åsbrink & Co, 
Malmö, består av tre huvuddelar:

grusficka med transportör och ställbar proportioneringsanordning, 
blandare, bestående av kombinerad ältare, stenavskiljare och proportionerings

anordning för leran, samt grus-lerblandare;
elevator med lastficka för det färdiga materialet.
En principskiss av verket framgår av fig. 1 a.

1 Jfr. Statens Väginstituts Meddel. 53, sid. 4— 5.
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Fig. i a och b. Blandarverk.

Bearbetningen och blandningen sker genom kontinuerlig tvångsblandning i 
fuktigt tillstånd, väsentligen medelst roterande ältare av liknande typ som i 
tegelverk (»pug milis»). Materialtillförseln sker automatiskt och kontinuerligt, 
med reglerbara anordningar för konstant frammatning i önskade proportioner 
av lera, grus (även två eller tre olika sorter i önskad mängd) samt ev. damm- 
bindningsmedel.

Verket arbetar sålunda enligt samma huvudprinciper som motsvarande ame
rikanska verk, t. ex. Pioneer. Den färdigblandade produkten erhålles i form av 
en massa av en konsistens ungefär motsvarande betongbruk, lösare eller fastare, 
allt efter den tillsatta vattenmängden. Verkets produktionskapacitet uppgick år



1938 till omkring 75 m8 per 8 tim. arbetsdag. Denna produktionsmängd kunde 
dock icke hållas genomgående, emedan den hittills använda motorstyrkan, 25 
hkr, visat sig i minsta laget. Från och med våren 1939 har för den skull en star
kare motor, om ca 35—40 hkr, använts, varvid kapaciteten kunnat ökas till 
100 m3 per dag eller än mer.

Den erforderliga arbetsstyrkan har visat sig vara följande:

Vid biandverket   2 man1
vid kross och för grusschaktning ................................................................. 6 »
för översyn av m askiner  1 »
för transport (bilförare) .........................................................................  1 å 4 »
på vägen: 1 hyvelförare, 1 vältförare, 1 extra m a n ................................  3 »

Summa 13 å 1 6 man

Massans utläggning.

Massan utlades i fuktigt tillstånd på vägbanan, vilken genom föregående hyv- 
ling var befriad från mer betydande korrugering, särskilt fasta korrugerings- 
ryggar.

För utbredning och avjämning kunna olika metoder tillämpas. Där icke sär
skild maskinell anordning för spridning i jämntjockt täcke förefinnes, utan ma
terialet på vanligt sätt tippas direkt från lastbilflak, synes lämpligaste metoden 
vara, att verkställa den väsentligaste utbredningen medelst hyvel, kompletterat 
med avjämning för hand med rakor. Denna metod har tillämpats i S. Åsbo.

För komprimeringen erfordras åtminstone vid torrare väderlek vältning. I 
Förenta Staterna användes härför piggvält (»sheep-foot roller»), för efterbehand- 
lingen även vältar bestående av en serie intill varandra fästade lastbildäck.

I S. Åsbo skedde vältningen med en 10 tons vanlig slätvalsad vält, varjämte 
de för materialtransporterna nyttjade lastbilarna även användes för snabb pack
ning genom trafik.

I detta samband må betonas, att det är av stor vikt, att massan från början er
håller god komprimering, så att vägbanan icke förstöres av regn eller fuktighet, 
innan den blivit tillräckligt komprimerad. I detta syfte torde de amerikanska 
piggvältarna vara av stor nytta, särskilt vid större tjocklek hos massan. Där
jämte är det av vikt, att en lämplig fuktighetsgrad finnes hos massan vid den 
första komprimeringen.

Provvägar i Södra Åsbo.

Under hösten år 1938 ha en del provsträckor utförts i Södra Åsbo i Kristian
stads län, nämligen på vägen V. Sönnarslöv—Ljungby hed, 1.380 m, och på vägen 
Kvidinge—Tranarp, 1.5 10  m. Den förra provsträckan gjordes under tiden 
22 augusti— 2 september; den senare 8 september— 28 oktober.

Trafiken på dessa vägar är medelstark, 200— 300 fordon per dygn. De ut
sättas emellertid för en tung bettrafik under betkampanjen.

1 Under större delen av hösten 1938, vid försöken med olika stabiliseringsmedel, 3 man.
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Fig. 2. Sammansättning av grusmaterialet.

Gruset har utgjorts av krossat naturgrus, erhållet ur det grustag (vid Svens- 
torp) där biandaren varit uppställd. Sammansättningen framgår av siktkurvan 
fig. 2. Materialet har sorterats genom 18 mm fyrkanthål.

Den använda leran har utgjorts av en mycket styv (högkolloidal) lera med 
finmoiga partier, erhållen som avfallsprodukt vid Rönnehills keramiklertag i 
V. Sönnarslöv, Kvidinge. Den karakteriseras av följande data:1

Hygroskopicitet Wh = i i . o .

Vattenhalt V i0 =  60.5 %.
» V 100 — 4 °  %•

Vattenhaltsdifferens V 10—V i00 =  20.5 %.

Lerhalten har i regel utgjort 12 — 15 volym % — vid vissa specialprov ned till 
S %.

Utförandet har varierats på olika sträckor, såsom framgår av tabell 1. På 
vägen V. Sönnarslöv—Kristianstad har massan i regel framställts utan inbland
ning av särskilda dammbindnings- eller stabiliseringsmedel, men en efterbe- 
handling av ytan med dammbindningsmedel har blivit verkställd. På vägen 
Kvidinge—Tranarp har däremot inblandning av dylika medel skett, men där
emot ej särskild efterbehandling av ytan.

Kostnaden framgår av tabell 1. Kostnaden för gruset har utgjort kr. 2: 56/m3, 
för leran kr. 1 :  —/m3. Genomsnittliga kostnaden per m3 på vägen utlagd massa, 
frånräknat dammbindningstillsatser, utgör för vägen V. Sönnarslöv—Ljungby- 
hed (genomsnittlig transportlängd ca 3 km) kr. 5 :3 1 ,  för vägen Kvidinge— 
Tranarp (genomsnittlig transportväg ca 10 km) kr. 7:09. Däri är inräknad all 
personal-, material- och maskinkostnad, inklusive amortering.

Motsvarande kostnad per m2 har utgjort, för den förstnämnda vägen med en 
genomsnittstjocklek av omkring 0.075 tn3/m2, ca 40 öre/m2, för den senare vägen 
med genomsnittstjockleken omkring 0.050 m3/m2, 30—40 öre/m2.

1 Hygroskopicitet =  vattenhalt vikt-°/o i jämvikt med ångtrycket över tioprocentig
svavelsyra.

Vattenhalt \A o  och \Aoo är vattenhalten i vikt-°/o vid hållfasthetstalen 10 och 100, bestämda 
hos leran enl. Geotekn. Kommissionens konmetod.



Sektion
Lägg-
nings-
datum
1938

Lerhalt, 
volym- %

Massa
m3/m2

Dammbindnings-, resp. stabili
seringsmedel, inblandat i 

massan

Kostnad, öre/m2 
utan med 

inblandat dammbind
ningsmedel

Hösten 1938 verkställd efterbehandling 
med dammbindningsmedel

Vägen V  Sönnarslöv—Ljungbyhed. Massan transporterad c:a 3 km.

0—480 22—25/8 11.0 — 15.4 0.073 0 38.5 —
Klorkalcium 0.3 2 kg/m2
Olja (Mataki) 0.47 kg/m2 (0/195—°/265)

480—860 25 — 30/8 13.0— 15.7 0.085 0 45.0 — Olja (Solex) 0.29 kg/m20 os1OVO00 30/8 O.o 7 2 0 37*2 — » » 0.23 »
930—990 30/8 15.4 O.o 7 0 Klorkalcium, 0.3 kg/m2 . . . . 37.0 39*9 0
990—I 180 31/8 — 1/9 14.6 — 15.2 O.08 1 0 43.2 — Olja (Solex) 0.23 kg/m2

I 180 —I 380 1—2/9 14.0— 14.6 O.07 8 0 41.5 — » » 0.44 »

Vägen— Kvidinge— Tranarp. Massan transporterad c:a 10 km.

0—420 8—10/9 12 O.045 Olja (Solex) 2.% % ....................... 32.0 57*5 Olja (Mataki) 0.47 kg/m2
420—553 15/9 1 1 . 4 O.04 8 0 34.2 — » » 0.47 »553—617 19/9 12 O.o 7 g Olja (Solex) 4.8 % ....................... 54.8 129.0 0
617—646 19—20/9 12 O.06 1 0 43*4 — 0
646—683 20/9 8 O.o 8 9 Olja (Icopal Damnoil) 3.5 % . . 62.9 98.1 0
683—749 20/9 8 O.048 » » » 5*5 % . . 33*7 62.8 0
749—768 20/9 8 O.045 Olja (Solex) 5.0 % ................... 44.6 76.6 0
768—830 21/9 12 O.055 Emulsion (Koldmex) 5.8 % . . . 39.2 7 5-7 0
830—856 21/9 12 O.055 » » 6.0 % . . . 38.9 79 8 0
8j6 932 2—22/9 12 — 13 O.043 Cement, 54.3 kg/m3 ................ 30.2 41.4 0
932— 1 497 22—27/9 11 .4 —15*1 O.068 0 48.4 — 0

i 497— 1 860 27—30/9 13.1 — 14.0 O.o 7 1 0 47.1 — 0
1 860—1 921 13/10 14-3 O.06 5 Emulsion (Icobit) 5 % ................ 42.8 76.5 0
1 921—2 150 14“ 1 5/10 12.8 — 14.3 0 .1 00 » (Koldmex) 5 % . . . . 66.3 113.7 0

Tabell



Fig. 3 och 4. Massa utbredes.

Härtill kommer kostnaden för dammbindningsmedel; för klorkalcium och 
ytlig oljebehandling några öre, upp till 6 å 7 öre/m2.

Kostnaden för de emulsionsblandade sträckorna utgör 75-—80 öre/m2, vid en 
tjocklek av ca 0.050 m3/m2; sålunda ungefär dubbla kostnaden för vanlig massa. 
Dessa partier få, som nedan framhållits, betraktas som enkla bituminösa be
läggningar, vilkas ekonomiska berättigande bli beroende av ådagalagd livslängd 
och övriga egenskaper.

Ovanstående kostnader hava, på grund av dels anordningen av ett flertal olika 
provsträckor, dels den ogynnsamma årstiden, blivit relativt höga, och kunna 
vid normal kontinuerlig drift väntas bli reducerade.

Vägarna ha inspekterats genom väginstitutets försorg vid upprepade tillfällen, 
vid läggningens början (slutet av augusti 1938), vid dess slut (14 oktober 1938), 
under senhösten mot slutet av betkampanjen (23 november 1938) efter tjälloss
ningen (21 februari 1939), under försommar och högsommar (24 maj och 14— 20 
juli 1939), samt under andra hösten (12 och 26 oktober 1939).

Uppgifter och iakttagelser vid verkställda inspektioner ha dessutom erhållits 
av vägingenjören i länet A. Lenander, beläggningskontrollanten A. Wästfelt samt 
av vägmästare V. Ljungstrand.

Iakttagelser och slutsatser.

Åtskillnad måste göras mellan de sträckor, på vilka inblandning i ler-grus- 
massan av särskilt dammbindningsmedel icke verkställts — i det följande kallas 
dessa sträckor »huvudsträckor» — och »specialsträckor», vilka utförts med så
dan inblandning.



H u v u d s t r ä c k o r n a .

Vägbanan har genomgående visat mycket god motståndsförmåga mot trafik
påverkan, under alla väderleksförhållanden, såväl vid stark torka, som vid lång
varig vattenövermättning.

Damning eller korrugering har icke förekommit, varken under hösten 1938 
eller våren—sommaren 1939, då vägytan under längre perioder varit helt torr, 
eller under vintern, då vägbanan varit snöfri och frusen. Anmärkningsvärt är, 
att även sträckorna utan tillsats av dammbindningsmedel voro dammfria under 
den torra, tidiga höstsäsongen. Orsaken härtill är att söka i den ytterligt höga 
bindekraften hos fet lera, nämligen den starka sammanklibbningen mellan ler- 
partiklarna även i torkat tillstånd. Som tidigare undersökningar visa, utgöras 
landsvägsdammets mineralbeståndsdelar icke av lerpartiklar, utan av grövre 
stoftpartiklar (mo och mjäla), vilka visa ingen eller ytterst ringa sammanbind
ning i torka.

Dock ägde under september månad 1938 en svag, ehuru märkbar ytslitning 
rum på de med dammbindningsmedel icke preparerade sträckorna, synbarligen 
genom lossrivning av material ur den helt torra ytan, varför ytlig behandling med 
dammbindningsmedel verkställdes. Härigenom synes ytslitningen hava effektivt 
hejdats.

Hösten 1938 skedde denna behandling dels med klorkalcium, dels med väg- 
olja. På grund av vägbanans stora täthet blev emellertid nedträngningsdjupet 
för vägoljan mycket ringa, och oljan bildade en helt tunn, blott några mm tjock, 
hud på beläggningen. Denna hud blev under höstens och vinterns lopp successivt 
avsliten, så att i slutet av februari blott smärre rester därav kvarlågo. Dock upp
kom trots denna fläckvisa avnötning inga som helst motsvarande ojämnheter i 
vägytan.

Under de långvariga torrperioderna våren—sommaren 1939 har likaledes 
vägbanan förblivit helt dammfri och korrugeringsfri. Behandling med klorkal
cium, ca 0.5 kg/m2, verkställdes i april, och har till dato (november 1939) ej be
hövt upprepas. Nötningen under denna period synes ha varit obetydlig.

Motståndsförmågan mot vatten har varit mycket god. Ingen som helst ävje- 
bildning eller ytsmetighet har uppstått, varken under höstens—vinterns lång
variga regnperioder, eller vid tillfälliga regn under övriga årstider.1

Potthål har endast uppkommit i form av smärre grupper av måttligt djupa 
gropar på två kortare sträckor, nämligen i tvenne svackor på den först lagda 
delen av V. Sönnarslövsvägen, där enligt vägmästarens utsago, själva läggnings- 
förfarandet varit mindre gott. I övrigt har den tillsammans ca 3 K km långa 
provvägen varit helt fri från potthål, ehuru densamma till väsentlig del består 
av horisontalsträckor.

Denna ådagalagda motståndsförmåga mot vatten är av särskilt intresse, eme
dan de rådande förhållandena måste anses hava här medfört extremt starka 
påfrestningar. Dessa betingas dels av klimatet, med täta regnväder under tiden 
slutet oktober—slutet februari, under periodens sista hälft med upprepade till-

1 Givetvis med undantag för vid bettransporterna tillförd åkerlera och annat ävjematerial, 
vilket emellertid genom regn bortspolats från vägbanan.



Fig. 5. Vägen Klippan—Tranarp, sträcka Fig. 6. Samma sträcka. Försommaren, 23/5
932— 1860 utan inblandning av dammbind- 1939-
ningsmedel. Under tjällossning, 21/2 1939.

frysningar och tjällossningar, dels av den under betkampanjen november— de
cember pågående trafiken med tunga hästfordon.

Under hela observationsperioden, från läggningen till oktober 1939, har ingen 
hyvling, grusning eller annat underhållsarbete verkställts, med undantag för de 
nämnda, ytterst obetydliga potthålsflickningarna. Vägbanan kan sålunda be
tecknas som i det närmaste underhållsfri, med en fullt jämn, fast, dammfri och 
ävjefri yta.

S p e c i a l s t r ä c k o r n a .

De utförda specialsträckorna, med inblandning av andra dammbindningsme
del än klorkalcium, hava genomgående visat sig underlägsna huvudsträckorna.

Sträckan med inblandning av cement visade redan tidigt stark uppmjukning 
genom höstregnen, och var vid inspektionerna den 23 no v. och den 21 febr. 
djupspårig och ävjig. Samma förhållande visade sig gälla för sträckan med in
blandning av vägolja »Damnoil», dock ej fullt så svårartat. Dessa båda sträckor 
måste hösten—vintern 1938/39 upprepade gånger övergrusas, och ha därefter 
förblivit markerat sämre än vägen i övrigt.



A v sträckorna med inblandning av »Solex» vägoljeemulsion visade flertalet 
efter läggningen starka plastiska deformationer, i form av spår och vågor, be
roende på, att under en fast ythud massan förblev mjuk, med emulsionen delvis 
obruten ännu ett par månader efter läggningen. Orsaken härtill är uppenbarli
gen den höga stabiliteten hos Solex-emulsionen i förening med bildning av en 
tät, avdunstningshindrande hud. Vissa Solex-sträckor — exempelvis med 5 % 
olja och allenast 8 % lera — ha dock varit skadefria. Trafiknötningen somma
ren 1939 å sträckor med Solex-inblandning har varit avsevärt större än på hu
vudsträckorna.

Sträckorna med inblandning av asfaltemulsion uppvisade en hård, fast väg
bana, vilken under hösten och vintern var likvärdig med, stundom något bättre 
än huvudsträckorna. Från våren började dock en markerat starkare nedslitning 
att bliva märkbar, vilken under sommaren fortskridit. Denna nedslitning, vilken 
avsevärt svårare drabbat sträckor med »Icobit» än de med »Koldmex», sker 
genom bortnötning av det finare materialet, varigenom det grövre grusskelettet 
framstår i hög relief.

Orsaken till den lägre hållfastheten hos de med cement och bituminösa binde
medel tillsatta sträckorna är uppenbarligen, att god samverkan mellan ifråga
varande bindemedel och leran icke erhållits. Tillsatsmedlen synas hava motver
kat den högkolloidala lerans specifika och starka bindeförmåga, sannolikt genom 
någon form av utflockning. Effekten beror dock, utom på den kvantitativa av
vägningen, på den använda lerans beskaffenhet, eventuella andra tillsatsmedel 
etc., varför de erhållna resultaten icke äro att betrakta som avgörande. Fortsatta 
försök häröver äro pågående.

S t r ä c k o r ,  l a g d a  u n d e r  å r  1 9 3 9 .

Under våren—sommaren 1939 hava beläggningarna fortgått i Södra Åsbo 
med början den 13 april.

Under större delen av denna säsong har annat grus och lermaterial använts, 
nämligen krossgrus från Bolestad, Tranarp, och lera från Rönnliden, Tranarp. 
Massans beskaffenhet och beläggningens hållfasthet har varit likvärdiga med 
föregående års.

Programmet har omfattat två väsentliga olikheter mot föregående år, nämli
gen dels läggning av helt tunna slitlager, dels försök med inblandning resp. efter- 
behandling, med sulfitlut, varjämte prov utförts med tunt bituminöst slitlager 
på gruslervägbana som underlag.

De tunna slitlagren hava utförts i två typer, dels med 25 å 30 lit, dels med 
ca 10— 12 lit massa per m2, motsvarande en medeltjocklek i packat tillstånd av 
resp. ca 20 och 7 å 10 mm. Avsikten härmed har varit, att snabbt erhålla större 
våglängder försedda med damm- och hyvlingsfritt slitlager, med en beräknad 
hållbarhet av åtminstone en säsong.

Resultatet härav kan betecknas som gott, i det samtliga utförda tunna belägg
ningar till dato (mitten oktober 1939) äro skadefria, med en jämn, ren yta utan



genomslag eller starkare nötning.1 Ävenså har massan använts som underhålls- 
material på vanliga grusvägar, till flickning av potthål och starkt nedslitna 
partier. Resultatet härav är gott, i det materialet visat sig väl fästa vid under
laget.

Kostnaderna för innevarande års arbeten kunna ej slutgiltigt angivas, emedan 
beläggningarna fortgå och kostnadssammandrag ej gjorts. Med utgångspunkt från 
1938 års kostnadsuppgifter bleve kostnaden för den måttligt tunna beläggningen 
om 2 cm mäktighet ca 12 —20 öre per m2,för den tunnaste (ca 0.8 cm) ca 5— 8 öre 
per m2, med en transportlängd av resp. 3 — 10 km. Enligt uppgift från väg- 
distriktet har dock kostnaden per volymenhet färdigblandad massa understigit 
föregående års, främst beroende på den stegrade tillverkningskapaciteten.

Behandling med sulfitlut har dels omfattat inblandning i massan, dels efterbe- 
handling av redan utförd beläggning.

T ill inblandning har använts indunstad lut (från Lessebo AB.) med en styrka 
av 30° Beaumé,2 levererad till ett pris av kr. 35: 60 per ton. T ill en början an
vändes förhållandevis stor kvantitet, ca 6o lit/m3, vilket emellertid medförde 
den svårigheten, att på det utlagda slitlagret bildades en avdunstningshindrande 
hud, under vilken beläggningen längre tid förblev mjuk, och därigenom förorsa
kade vågbildning. Lutmängden minskades i fortsättningen successivt till ca 
20 lit/m3, vilken proportion därefter bibehållits som standard. Vid denna kon
centration uppträda icke nämnda svårigheter, och har bindningseffekten i regel 
befunnits fullgod under hela säsongen, i det endast undantagsvis mot sommarens 
slut en lätt efterbehandling med utspädd lut (8° Beaumé) erfordrats. I andra fall 
har dammbindning verkställts endast i form av efterbehandling, genom bevatt
ning av vägbanan med utspädd lut. Dylik behandling har verkställts å såväl 1938 
som 1939 års beläggningar. Där annan dammbindning ej företagits har i regel 
under sommarens lopp två spridningar verkställts, vardera med ca 1 lit utspädd 
lut, av koncentrationen 8° Beaumé per sträckmeter. Resultatet av lutbehand
lingen, såväl inblandning som bevattning, kan betecknas som synnerligen gynn
samt, i det absolut dammfrihet och mycket obetydlig avnötning uppnåtts. Syn
barligen samverka sulfitlutens bindeämnen väl med lerkolloiderna.

Lutkostnaden utgör, för inblandning av 20 lit/m3, 30° Bé å 4.5 öre/lit, kr. 
0.90 per m3 massa; med en beläggningstjocklek av resp. 25 lit/m2 och 10 lit/m2 
sålunda 2.25, resp. 0.9 öre/m2. För enbar efterbehandling, med ca 2 lit lut 8° Bé 
per m2, till ett pris av ca 1 öre per lit, utgör materialkostnaden 2 öre/m2, vartill 
kommer spridnings- och transportkostnaden, ca 10— 15 öre per m3 och km; för 
20 km transportlängd sålunda ca 0.5 öre/m2. Sammanlagda årskostnaden för 
dammbindning med sulfitlut utgör sålunda omkring 2— 3 öre/m2.

Försöken med ler-krossgrusvägbana som underlag för tunt bituminöst slit
lager ha omfattat en sträcka med 1 cm emulsionsbetong, klistrad med 1 kg/m2

1 I ett fall har beläggningen skett i två etapper, i det en vägsträcka med relativt hög trafik 
(Ästorp—Kvidinge, å länshuvudvägen Hässleholm—Klippan—Hälsingborg; omkr. 600 motor
fordon 1936) i april månad erhöll ett slitlager av den tunnaste typen som provisorium, var
igenom vägen under försommarmånaderna hölls damm- och korrugeringsfri, tills i slutet av juli 
ett 2 cm slitlager påfördes.

2 30° Beaumé (° Bé) motsvarar normalt en torrsubstanshalt av 475 g/kg samt spec, vikten 
1.263; 8° Bé =  124 g/kg samt spec, vikt 1.060.



asfaltemulsion, samt en sträcka med enkel ytbehandling med varm asfalt 
(2 kg/m2) därav hälften med lätt emulsionsklistring, (0.1 kg/m2 Icobit), andra 
hälften utan klistring. Beläggningarna, som utfördes sista hälften av september 
1939, ha väl fäst vid underlaget, och voro vid inspektionstillfällena den 12 och 
25 oktober fullgoda, ehuru givetvis observationstiden är för kort för att enbart 
härur några definitiva slutsatser skulle kunna dragas.

I sammanfattning kunna resultaten av hittills verkställda inblandningar av 
lera som bindjord i grusvägbanor betecknas som mycket goda, i det de ådaga
lägga, att med användning av väl graderat grus och lera av hög bindekraft i 
riktig proportionering, grusslitlager av hög hållfasthet kan erhållas. I S. Åsbo 
och Bjäre vägdistrikt hava dessa slitlager unaer det år, observationerna hittills 
omfattat, varit i det närmaste underhållsfria.

Avgörande för ernående av gott resultat är dock, att lämpligt materiel an
vändes, samt att utläggningen verkställes omsorgsfullt, så att ytan från början 
blir jämn, och icke kräver efterjustering.

Oundgängligt fordras, att leran är tillräckligt fet, d. v. s. innehåller tillräckligt 
hög halt av även i torrt tillstånd cementerande substans. S. k. jäslera (finmo- 
mjäla) är fullständigt oduglig. Enligt hittills vunna erfarenheter i vårt land, 
jämfört med föreliggande amerikanska normer, synes leran icke böra vara mag
rare än styvare mellanlera, helst styv lera.1

Värdena för vattenhaltsdifferens (Vio-—V100) och hygroskopicitet (Wh min) 
böra sålunda vara

V10 —  V ]00 >  10, helst >  14
Whmin>  5.5, helst >  7.
Grusets sammansättning bör vara sådant, att blandningskurvan faller inom 

»idealgruszonen» (de streckade linjerna å fig. 2) samt äger en jämn kurvatur. 
Viktigt är framförallt, att halten av grövre grus är tillräckligt hög, så att därav 
bildas ett nästan sammanhängande stenskeletty hopkittat av sand-mjöl-lermassan. 
Halten av material stannande på sikt 4 mm får icke understiga 30 %, och bör 
om möjligt uppgå till 35 å 45 %, räknat i viktdelar av blandningen. Lämpligt 
utgångsmaterial är grus med hög stenhalt, vilket vid krossning dels ger hög 
halt av grovgrus, dels avsevärd mängd mjöl, vilket tjänstgör som filler.

I huvuddrag äro de krav, som böra ställas på mekanisk sammansättning och 
fysikaliska egenskaper hos grus-ler-vägbanemassa samt härför lämpade material
sorter kända, men fortsatta laboratorieundersökningar och försök pågå, fram
förallt i avsikt att fastställa toleransgränserna, samt inverkan av olika kemiska 
tillsatsmedel.

1 För innebörden härav, samt gängse bestämningsmetoder, se G. Ekström Klassifikation av 
svenska åkerjordar Sv. Geol. Undersökning Ser. C. n:r 345 (årsbok 20), sid. 54— 55; 93, 
123— 130.
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