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K L O R K A L C I U M  O C H  S U L F I T L U T  
S O M D A M M B I N D N I N G  S- 

O C H  V Ä G F Ö R B Ä T T R I N G S M E D E L .
EN HANDLEDNING I ANVÄNDNINGEN AV DESSA MEDEL.

Svenska väginstitutet utgav i början av år 1927 meddelande 5, ”Klorkal
cium och sulfitlut som dammbindnings- och vägförbättringsmedel” , utarbetat 
av väginstitutets dåvarande sekreterare, civilingenjören E. Nordendahl, i sam
arbete med byggnadschefen A. Lagergréen, Karlskrona, och distriktsingenjö- 
ren N. Wibeck, Stockholm. Den upplaga, som då trycktes, har på grund av 
stor efterfrågan utgått. Institutet har därför låtit utgiva en ny upplaga, som 
är något omarbetad med hänsyn till senare erfarenheter beträffande damm- 
bindningsmedlen ifråga. Iakttagelser, som gjorts av gatu- och vägmyndighe- 
terna i vissa städer och vägdistrikt, hava beredvilligt ställts till väginstitutets 
förfogande. Uppgifter om gjorda iakttagelser hava sålunda erhållits från föl
jande platser och personer:

Stockholm genom överingenjören vid gatukontoret E. Berger och inspektö
ren vid renhållningsverket S. Hellgren.

Göteborg genom chefen för gatu- och vägförvaltningen N. A. Hultman samt 
arbetscheferna P. G. Blidberg och F. Ekman.

Malmö genom byggnadschefen K. D. E. Sjögreen.
Norrköping genom byggnadschefen K. V. Bille.
Örebro genom byggnadschefen K. Hållén.
Borås genom byggnadschefen B. Svedenborg.
Karlskrona genom byggnadschefen A. Lagergréen.
Uppsala genom stadsingenjören K. Eomson.
Karlstad genom byggnadschefen E. Björkman.
Sundsvall genom byggnadschefen A. Engström.
Värmdö skeppslags väghållningsdistrikt genom överingenjören A. S. W. Odel- 

berg.
Ala tingslags vägdistrikt genom byråchefen N. Bolinder.

Omarbetningen har utförts av distriktsingenjören vid Stockholms stads 
gatukontor N. Wibeck och väginstitutets sekreterare, civilingenjören N. von 
Matern.

Anledningen till vägdammets uppkomst.

Grus- och makadamvägar bliva även för framtiden den förhärskande 
vägtypen.

I vårt land är den övervägande delen av vägarna på landsbygden och ga
torna i samhällenas ytterområden byggd och underhållen med grus eller ma



kadam. Det är sannolikt, alt detta förhållande kommer att bestå även i fram
tiden. Tillgången på grus och makadam är i regel god. Även om en väsent
ligt ökad trafik är att vänta torde doek trafiken å den största delen av vägnätet 
icke under överskådlig framtid bliva större än att grus- och makadamvägar 
kunna uppbära densamma. Visserligen är dessa vägars motståndskraft mot 
trafikens inverkan nedsatt under vissa väderleksförhållanden, såsom tjälloss
ning och långvarigt regn, men frånsett detta förhållande hava grus- och ma
kadamvägar vid tekniskt riktigt utförande och underhåll visat sig kunna 
fylla sin uppgift på ett i förhållande till den låga anläggningskostnaden till
fredsställande sätt, under förutsättning, att trafikmängd och hjultryck ej steg
ras utöver en viss gräns. Den största trafikmängd, som med bibehållen trafik
ekonomi kan framföras på en grus- eller makadamväg, är givetvis varierande 
och beroende av vägens byggnad, klimatiska förhållanden, trafikens art m. m.

Dock torde man kunna säga, att en väl utförd makadam- eller grusväg 
med fördel kan betjäna en trafikmängd av upp till 300 å 600 fordon i medeltal 
pr dygn. Vid större trafik är det dock svårt att hålla dylika vägbanor i till
fredsställande skick, i det att underhållskostnaderna ökas hastigt. När en 
grusvägbanas maximala kapacitet är uppnådd angiva slitningen, korrugerin- 
gen och potthålen m. m. att någon sorts ytbehandling är nödvändig.

En ytbehandling med klorkalcium eller sulfitlut har till följd — såsom i det 
följande skall visas — , att trafikkapaciteten hos en därmed behandlad maka
dam- eller grusväg kan avsevärt ökas. Sålunda har den med sulfitlut behand
lade Drottningholmsvägen i Stockholm år 1928 kunnat motstå en trafikbelast
ning av mer än 3,000 fordon pr dygn.

Dammplågan å grus- och makadamvägar.

Om sålunda grus- och makadamvägar fylla ganska högt ställda anspråk 
i tekniskt och ekonomiskt avseende, kan samma betyg icke givas dem ur hygi
enisk synpunkt eller trevnadssynpunkt. Anledningen härtill är den besväran
de dammbildning, som å dessa vägar uppstår vid torr väderlek.

I all makadam och grus finnes redan, innan de utspridas på vägen, fint 
stoft i växlande mängd, vilket stoft av trafiken eller vinden virvlas upp och 
bildar vägdamm. Under trafikens inverkan bildas nytt stoft, därigenom att 
grövre partiklar söndermalas antingen genom krossning under fordonens 
hjul eller ock genom en inre nötning mellan stenpartiklarna. Härtill komma de 
organiska föroreningar av hästspillning, löv m. m., vilka ämnen utgöra de 
hälsovådliga beståndsdelarna i dammet. Det i vägdammet ingående stoftet 
bildas såväl, när vägbanan är torr som när den är fuktig. Dammets olägen
heter för de vägfarande och ej minst för de utmed vägarna boende och växt
ligheten utmed vägarna äro alltför väl kända. Genom damning bort- 
föres en stor mängd material från vägbanan. Delvis är detta en för väg
underhållet gynnsam faktor, i det att förslitet material m. m. på detta sätt 
utan kostnad bortskaffas. Men därvid stannar det ej. Även en avsevärd del 
av de nyttiga partiklarna, grövre som finare, i vägbanan gå förlorade. De 
hastigt gående motorfordonen rycka loss ej blott det fina stoftet utan ock de 
av detta stoft bundna grövre partiklarna. Åtgärder, som hindra dammbild
ning, medföra därför även ett bindande av partiklarna i vägbanan. Dylika 
åtgärder åstadkomma på denna grund en minskning i materialåtgången vid



vägunderhåll och därmed en minskning i underhållskostnaderna, en minsk
ning, som vid viss trafik kan bliva så stor, att den kompenserar kostnaden för 
dammbindningen.

översikt över medel att förhindra dammbildning.

Vattning.

Det äldsta dammbindningsmedlet torde vara vattning. Därigenom att 
dammpartiklarna fuktas, kittas de samman. Nackdelen med vattningen är dess 
kortvariga verkan, särskilt under varma dagar, då varaktigheten får räknas 
i timmar eller mindre. För att bliva verksam måste vattningen upprepas 
mycket ofta, men i så fall kräver den stor maskinell utrustning och blir dyr
bar. Å orter, belägna invid hav, hava försök gjorts med bevattning med havs
vatten, i förhoppning att havsvattnets halt av koksalt o. d. skulle förlänga 
effekten av vattningen. Halten av salter med hygroskopiska egenskaper, 
d. v. s. salter, som kunna draga till sig fuktighet ur luften, är dock mycket 
ringa i havsvatten. Då detta dessutom måste hämtas vid stränderna, bliva 
transporterna i regel så dyra, att metoden såvitt känt icke kommit till nämn
värd utbredning.

Hygroskopiska salter.

Man har därför övergått till att i vatten upplösa salter med hygroskopiska 
egenskaper och därmed haft större framgång. Hygroskopiska äro sådana 
salter, som ha förmågan att uppsuga och behålla luftens fuktighet. Det salt, 
som härvid fått den största användningen, är klorkalcium (kalciumklorid). 
Klormagnesium och glaubersalt (natriumsulfat) m. fl. salter hava också kom
mit till användning. För att förbilliga utspridningen av saltet övergick man 
till att utsprida detsamma i fast form direkt på vägen, på ett eller annat sätt 
finfördelat. Behandlingen med klorkalcium har givit gott resultat till skälig 
kostnad. Liksom vattning verkar behandlingen med klorkalcium på det sätt, 
att vägbanans ytlager hålles fuktigt, så att det bildar en sammanhängande, nå
got seg massa. I denna sammanhängande massa, vilken av trafiken, särskilt 
lätt motortrafik, tillpackas så att dess yta blir jämn och fast, inskränkas små- 
partiklarnas rörelser och minskas deras avnötning, varjämte de icke, som 
vid löst grus o. d., bortkastas av bilhjulen. Ett visst slitage äger givetvis rum, 
varvid även stoftfina partiklar bildas. Dessa bindas dock i den mån de uppstå. 
Ökas emellertid vattenhalten och det förslitna materialet hos ytlagret utöver en 
viss gräns, upphör sammanhållningen, och hos vägar, som en längre tid be
handlats med hygroskopiska salter, bildas därför ofta ävja. Denna kan emel
lertid undanskaffas genom skrapning, ev. hyvling.

De nu beskrivna metoderna åstadkomma dammbindningen allenast ge
nom att på ett eller annat sätt hålla vägbanan fuktig.

Ytbehandling med sulfitlut, tjära o. d.

Andra metoder att minska dammbildningen grunda sig på principen att 
täta eller impregnera vägens yta med ett mer eller mindre klibbigt preparat.



Fig. 1. Före och efter behandling av en väg med dammbindande medel.

Dylika preparat binda samman partiklarna i vägbanan till ett ytlager av så
dan seghet, att partiklarnas rörelse minskas eller upphäves och vägbanan 
därigenom bättre kan motstå angreppen från hjulringarna.

De viktigaste för vårt land lämpliga, till denna grupp hörande preparat för 
behandling av vägbanor, äro sulfitlut samt produkter av tjära och bitumen 
(asfalt). Sulfitlut, som påföres vägbanan antingen utspädd med vatten eller 
i fast form vid samtidig vattenbegjutning, besitter sin bindande förmåga på 
grund av sin halt av lignin. Tjär- och asfaltprodukterna påföras i tunnfly
tande tillstånd, som erhållits antingen genom uppvärmning eller genom emul
sion med såpvatten o. d.

I denna handledning komma de dyrare tjär- och asfaltprodukterna icke 
att behandlas. Redogörelsen har inskränkts till att omfatta klorkalcium och 
sulfitlut.

Förutom minskad dammbildning vinnes minskad underhållskostnad.

Både klorkalcium och sulfitlut hava under lämpliga förutsättningar och 
riktig användning visat sig i stånd att till skälig kostnad effektivt minska 
uppkomsten av damm. Å vägar och gator med relativt liten trafik, där gatu- 
bevattning med vanligt vatten ägt rumi i större utsträckning, har vid över
gång till klorkalcium eller sulfitlut kostnaden för gatudammets bekämpande 
i regel icke nedgått, men däremot har effekten för en viss kostnad stigit vä
sentligt. Vid vägar med förhållandevis stark trafik har, enligt erfarenhet från 
flera håll, vid behandling med klorkalcium eller sulfitlut en sådan minskning 
i förbrukningen av väglagningsmaterialier kunnat iakttagas, att den samman
lagda kostnaden för underhåll och dammets bekämpande nedgått. Samtidigt 
har standarden höjts hos vägarna.



Klorkalcium och sulfitlut hava begränsad användning och äro inga 
universalmedel.

Användandet av klorkalcium och sulfitlut är dock icke berättigat under 
alla förhållanden. Där dammfrihet icke fordras, där trafiken är ringa och 
vägstandarden låg, samt där de naturliga förutsättningarna beträffande vä
gens beskaffenhet och preparatens utspridande äro ogynnsamma, blir prepa
ratens användning icke ekonomiskt berättigad. Det måste vidare noga bemär
kas, att preparaten ingalunda äro några universalmedel, som endast behöva 
påföras vägen en gång, för att den under lång tid framåt skall bliva botad för 
alla skavanker. Preparaten måste användas tillsammans med de sedvanliga 
åtgärderna för grusvägunderhåll, såsom hyvling och påföring av nya väg- 
lagningsämnen m. m. De måste vidare, beroende på förhållandena, påföras i 
tillräcklig mängd, samt upprepade gånger under loppet av den torra årstiden. 
Flertalet missräkningar, som inträffat vid preparatens användning, torde 
bero på, att man väntat sig underverk av enstaka, ofta alltför svaga utsprid- 
ningar, vilka dessutom utförts under ogynnsamma förhållanden. Erfarenhe
ten visar dock otvetydigt, att preparaten, rätt använda på rätt ställe, äro av 
stort värde. En ekonomiskt fördelaktig underhållsteknik med dammfria vä
gar till resultat har flerstädes utarbetats, grundad på användning av klorkal
cium och sulfitlut.

Klorkalcium.
Egenskaper och pris.

Klorkalcium (kalciumklorid, CaCl2) är ett salt med neutral kemisk re
aktion. Det är föremål för massproduktion och erhålles såsom biprodukt vid 
framställning av soda enligt Solvay-(ammoniak-) processen, med vilken större 
delen av världens behov av soda framställes. Tillverkning av klorkalcium 
sker icke i Sverige. Det klorkalcium, som säljes i Sverige, torde i regel hava 
tillverkats i Belgien eller Tyskland, På grund av sin stora hygroskopiska 
förmåga, d. v. s. förmåga att draga till sig fuktighet, användes klorkalcium 
bl. a. till torkning av luft och andra gaser. Det användes även till framställ
ning av köldblandningar. Användningen av klorkalcium synes vara, tämli
gen begränsad. Man torde därför kunna utgå från, att en även avsevärd för
brukning för vägändamål icke skall stegra priset.

Klorkalcium föres i handeln i fast form, dels gjutet i tunnor av trä eller 
tunn järnplåt, s. k. drums, med en halt av 90—95 % Ca Cl2, dels finfördelat i 
form av hasselnötstora flingor eller pulver (malet) med 70—75 % Ca Cl2, 
levererade i hermetiskt slutna plåtcylindrar med 130 å 150 kg. bruttovikt. 
Det finfördelade saltet klumpar sig lätt, om det utsättes för luftens inverkan, 
och bör för den skull användas omedelbart efter förpackningens öppnande.

Ett prov av pulverformigt klorkalcium har analyserats vidj statens prov- 
ningsanstalt och därvid befunnits hava följande sammansättning:

Kalciumklorid, Ca Cl2 
Natriumklor id, Na Cl 
I vatten olöslig rest 
Vatten (differens) . . .

100,o %

72.0 %  
1,7 %  
0,3 %

26.0 %



Fig. 2. Grusväg behandlad med klorkalcium.

Priset å s. k. 75 % klorkalcium i flingor eller pulver, den form, som i 
användning ställer sig bekvämast, betingar f. n. enligt uppgift 8: — å 12: — 
kr. brutto per 100 kg fritt förtullat å kaj i några av våra större hamnstäder 
med direkt sjöfart på de länder, från vilka saltet importeras. Variationerna 
bero på partiets storlek. Vid köp av stora partier torde priset ställa sig 
någon ellerl några kronor lägre per 100 kg. Vid andra orter än de nyss
nämnda tillkommer i regel ytterligare kostnad för frakt. Priset vid leverans 
i drums ställer sig något lägre. Priset synes ligga på ungefär samma höjd nu 
som före kriget,

Utspridning av klorkalcium.

Utspridning av klorkalcium å vägbanor, sker antingen genom att upp
lösa det i vatten, varefter lösningen utsprides med vattningsvagn, eller också 
utsås saltet i fast form för hand, eller,' där stora arealer skola behandlas, 
med maskin. Enär klorkalcium torkar ut huden hastigt och kan förstöra klä
der och skodon, böra handskar samt överdragskläder och gummikängor helst 
användas vid hanteringen av detsamma. Vid upplösning i vatten av salt från 
drums sönderslås saltet i bitar om ett par kg. vikt, vilka upplösas i en med 
vatten fylld behållare av c:a  1 m3 rymd. Upplösningen erfordrar nämligen så 
lång tid, att den ej kan utföras direkt i vattningsvagnen. Vid utsåning i fast 
form måste, därest salt i drums användes, saltet först krossas och finfördelas. 
Kostnaden härför är så stor, att av tillverkaren finfördelat salt, flingor eller 
pulver, ställer sig billigare trots det något högre priset och den lägre halten 
av Ca Cl2. Klorkalcium kommer därför som regel till användning i form av 
flingor eller pulver. Utspridning i fast form ställer sig billigast och har där
för utträngt utspridning av lösning. Den omständighet, att klorkalcium kan 
utsås direkt å vägbanan för hand (fig. 3) utan maskinell utrustning gör, att 
klorkalcium med fördel kan användas även där endast små arealer skola be
handlas, såsom vissa gator i mindre samhällen, å vägar genom bebyggda or
ter eller utanför enstaka byggnader o. d.

Om det är större arealer, som skola behandlas, är det emellertid, som 
nämnt, fördelaktigare att använda maskin för saltets utspridande. Lämpliga 
maskiner äro vanliga konstgödningsspridare eller sandningsapparater, vilka



Fig. 4. Utspridning av klorkalcium med spridningsapparat, kopplad efter en lastbil. Apparaten användes 
för sandning av körbanor mot halka, Stockholm.

Fig. 3. Utspridning forehand ay klorkalcium, Stockholm.



Fig. 5. Utspridning ay klorkalcium med hjälp av spridare, dragen av lastbil.

kopplas efter lastbil (fig. 4 och 5), eller också ett särskilt på lastbilen fästat 
spridningstråg, konstruerat på sätt som framgår av fig. 6 och 7.

Saltet bör helst utspridas på eftermiddagen eller kvällen, då trafiken är 
förhållandevis liten. Nattfukten är sedan tillräcklig för att smälta saltet till 
påföljande morgon. Om arbetet utföres på dagen i solsken, bör man vattna 
svagt omedelbart efter saltets utspridande.

Fig. 6. Utspridning av klorkalcium från tråg fästat på en lastbil.



Fig. 7.



Den mängd klorkalcium, som åtgår per kvadratmeter behandlad areal, 
varierar med trafiken, väderleken samt vägens beskaffenhet. På vanliga grus
vägar med en å två centimeter tjockt lager av löst grus ovanpå vägbanan er
fordras som regel omkring 0,5 kg. salt per m2 vägbana vid den första behand
lingen samt omkring 0,25 kg salt per m2 vid vardera av de efterföljande be
handlingar. I allmänhet torde tre behandlingar per år vara tillräckligt för 
att hålla vägbanan dammfri, och saltåtgången blir då omkring l,o kg per m2
och år. I trakter med torrt och varmt klimat vid ogynnsamma väderleksför
hållanden (ett häftigt regn strax efter en behandling försvagar dess verkan 
avsevärt), mycket stor trafik, lös vägbana o. d. kan1 det bliva nödvändigt att 
öka antalet behandlingar och saltmängden. Under gynnsamma förhållanden 
åter, såsom svag trafik, fast vägbana, skuggigt läge m. m. kan en å två be
handlingar med en total saltmängd av omkring 0,5 kg per m2 vara tillräckligt.

I Kent County, Michigan, U. S. A., där man klorkalciumbehandlar samt
liga grusvägar, har man vunnit mycket goda resultat genom ofta återkom
mande lätta behandlingar med klorkalcium, c:a  V* kg pr m2 och gång, 
och rekommenderas där följande schema för säsongen 15 juni till 
15 augusti.*

För vägar med mindre trafik än 100 fordon dagligen, ingen behandling.
För trafik från 100 till 200 fordon, 2 st A/4 kgs behandlingar.
För trafik från 200 till 500 fordon, 3 st 1/4 kgs behandlingar.
För trafik från 500 till 1,000 fordon, 4 st V* kgs behandlingar.
För vägar som hava mer än 1,000 fordon, 5 st 1/4 kgs behandlingar, utgö

rande 1 1U kg per m2 och säsong.
Andra stater och counties föredraga att anbringa samma totala kvantitet 

per säsong men i två behandlingar.
Resultaten av klorkalciumbehandlingarna hava i allmänhet varit mycket 

goda. Särskilt lämplig har metoden visat sig vara för vägar med löst grusla1 
ger. På grund av saltets hygroskopiska egenskaper hålles vägen något fuk
tig, vilket medför ej endast dammfrihet utan även att det lösa gruset genom 
trafiken pressas ner i vägbanan, som därigenom blir fastare och jämnare än 
före behandlingen. Detta medför i sin tur att underhållet ofta blir enklare 
och billigare å en vägsträcka, som behandlats med klorkalcium än å motsva
rande obehandlad sträcka.

Klorkalciumbehandlingens inverkan på vägunderhållskostnaderna har 
varit föremål för undersökningar vid byggnadskontoret i Norrköping. Under
sökningarna utfördes å samtliga stadens större infartsvägar, vilka under de 
senaste åren behandlats med dammbindningsmedel, huvudsakligen klorkal
cium. Resultaten av dessa undersökningar finnas angivna i tabell I på 
nästa sida.

Såsom av tabellen framgår har behandlingen med dammbindningsmedel 
givit bäst ekonomiskt resultat å den väg, som redan före behandlingen var 
dyrast att underhålla, nämligen Finspångsvägen, del 1, en typisk makadam- 
väg med rörligt gruslager, trafikerad av c:ä 1,000 fordon per dag. Underhålls
kostnaderna å denna vägsträcka visa en nedgång från 124,2 öre till 33,5 öre 
per m2. Medeltalet av underhållskostnaderna för samtliga vägarna har som 
synes nedgått från 21 öre till 17,5 öre per m2.

* Ur ”Low Cost improved roads by C. N. Conner. Past II, Proceedings of The 
Seventh annual meeting of the Highway Research Board, Washington 1927” .



TABELL I

över underhållskostnaderna för vissa numera dammbindning sbehandlade vä
gar i Norrköping under åren 1925, 1926 1927 och 1928.

V ä g
Areal
kvm

1925 1926 
öre/kvm j öre /kvm

1927
öre/kvm

1928
öre/kvm

Dammbindnings-
behandling

Finspångsvägen, del I 2,508 124.2 88.3 50.7 33.5 Hela vägen lutbehl. år 1926 
och saltbehl. åren 1927 
och 1928.

Finspångs vägen, del II 81,020 15.3 14.5 17.6 11.6 Saltbehl. 5700 kvm år 1927 
och 30000 kvm år 1928.

Stockholms vägen, del II 25,456 19.9 23.2 19 o 17.1 Lutbehl. 12000 kvm och 
saltbehl. 2000 kvm år 
1927. Lutbehl. 6000 kvm 
och saltbehl. 8000 kvm 
år 1928. Provväg.

Dagsbergsvägen.......... 22,110 26.1 24.7 21.3 18.3 Saltbehl. 900 kvm år 1927 
samt 9200 kvm år 1928.

Gamla Ö-vägen .......... 40,500 29.1 39.9 23.3 24.5 Saltbehl. 6500 kvm år 1928.
Söderköpingsvägen ... 25,960 27.2 28.4 25.9 23.6 Saltbehl. 1500 kvm år 1927 

och 15000 kvm år 1928.
Lindövägen.................. 32,550 9.6 18.8 13.7 17.4 Lutbehl. 10000 kvm och 

saltbehl. 5000 kvm år 
1927. Lutbehl. 18000 
kvm och saltbehl. 9000 
kvm år 1928. Provväg.

Medeltal — 21.0 20.4 19.8 17.5

Angående dessa underhållskostnader säger byggnadschefen K. V. Bille 
följande:

” Från år 1925, då ingen dammbindning förekom, till år 1928, då dylik 
skedde i relativt stor utsträckning, nedgick underhållskostnaden för samtliga 
behandlade vägar med i medeltal 3,5 öre per m2 eller med nära 17 %. Ut
tryckt i penningar motsvarar detta c:a  8,000: — kr. per år.

Trots sålunda den ökade kostnaden i underhållet för1 dammbindningen, 
erhölls icke desto mindre under år 1928 en minskad underhållskostnad på 
8,000: — kronor.

Detta är det direkta resultat, som framgår av hittills utförda försök, men 
härtill komma omständigheter, som måste tagas med i beräkningen för ett 
rält bedömande av denna fråga, och vilka ej kunna direkt uppskattas i pen
ningar. Under den tid från år 1925 till år 1928, då årliga underhållet sålunda 
nedbringats, hava nämligen samtliga vägar försatts i bättre skick än förut, 
trots att trafiken enligt utförda officiella trafikräkningar under dessa år 
ökats på ovannämnda vägar med 48 % beträffande antalet fordon och med 
42 % beträffande framfört tontal”

För vägar med mindre trafik och lägre underhållskostnader kunna san
nolikt genom klorkalciumbehandling icke vinnas så stora besparingar som 
ovan påvisats beträffande de relativt starkt trafikerade Norrköpingsvägarna. 
Ett rationellt underhåll med tillhjälp av klorkalcium torde dock i varje fall



för vägar med rörligt gruslager medföra att skyddsgruset bindes vid vägbanan, 
varigenom kostnaden för grusets ersättande bör kunna minskas.

Underhållet av en väg, som behandlats med klorkalcium, sker på vanligt 
sätt genom hyvling och grusning. Vägbanan blir genom saltbehandlingen icke 
hårdare än att hyvling kan utföras även under torr väderlek, om så skulle 
erfordras. Dylik hyvling berövar icke saltet dess goda egenskaper. Vägba
nan återfår efter hyvlingen sitt förra glansiga utseende med bibehållen damm
frihet. Vid grusning påverkas det nypåförda gruset snart av saltet och bin
des vid vägbanan.

Något om ävjebildning å med klorkalcium behandlade vägar.

En olägenhet hos med klorkalcium behandlade vägbanor är, att dessa vid 
ihållande fuktig väderlek, särskilt på hösten, ofta bliva ävjiga och sliriga. 
Vanligen förklarar man detta fenomen bero på, att mängden av stoftfina 
partiklar i ytlagret så småningom ökas genom trafikens slitning. Till följd 
av saltets bindeförmåga, hindras detta stoft att damma bort. Slutligen inträf
far ett sådant överskott på fina partiklar, att ävja bildas vid fuktig väderlek 
och detta mer än på icke behandlade sträckor, där damningen bortfört det 
nämnda överskottet.

Orsakerna till ävjebildningen hos med klorkalcium behandlade vägbanor 
torde emellertid icke vara fullt klarlagda. Måhända har saltet någon annan 
inverkan på vägmaterialet än den ovan nämnda.

I en uppsats ”En uheldig virkning av klorkalcium” , införd i den norska 
tidskriften ” Meddelelser fra Veidirektören, häfte 2, 1929” , har överingenjör 
A. Eode berört denna fråga.

I Sor Trondelag hade under sommaren 1928 en del vägsträckor behand
lats med klorkalcium. Påi hösten, då det icke längre var ” torka i luften” , 
framträdde verkningarna av dessa klorkalciumbehandlingar på ett ogynn
samt sätt. Det mesta av det grus, som under sommaren påförts dessa väg
sträckor, måste köras bort, enär vägbanan blev upplöst som välling. Över
ingenjör Eode tog prov av det avskrapade materialet och lät undersöka detta 
på Tekniska högskolans provningsanstalt i Trondhjem. Undersökningen ut
fördes av professor Lindemann, som var av den åsikten att förklaringen till 
slambildningen kunde sökas på kolloidkemisk basis.

Han framhöll, att det är välkänt från keramiktillverkningen, att den plas
tiska deg, som användes t. ex. till formning av tallrikar etc., mister sin plas- 
ticitet och flyter ut till en tjock soppa, när man tillsätter ganska små mäng
der alkalisalter, vanligen soda. Påi samma sätt nedsättes vattenhaltiga kol- 
loiders plasticitet vid tillsättning av klorkalcium. Detta förklarar, att det fina 
stoft, som av trafiken bildats på en vägbana, av klorkalcium kan överföras 
till ett lättflytande slam, när det faller tillräckligt med regn. Förutsättningen 
härför är dock att gruset, varav slammet bildas, består av hydratiskt silikat. 
Från keramiken vet man, att endast sådana silikat som t. ex. kaolin, lera, etc. 
kunna bilda plastiska massor och på samma sätt komma förmodligen också 
hydratiska silikatiska bergarter såsom lerskiffer, kloritskiffer, etc. att för
hålla sig. Å andra sidan har man de smälta anhydriska silikaterna, till vilka 
t. ex. granitiska bergarter höra. Dessa kunna endast med svårighet överföras 
till plastiska degar och ha ej heller samma benägenhet att flyta ut vid till
sättning av alkalisalter.



Överingenjör Rode antager att klorkalciumbehandlingarnas särskilt 
ogynnsamma verkningar i Sor Trondelag äro beroende på, att man i denna 
trakt har grus, som är uppblandat med glimmer och skifferkorn, och som 
därför, när det under trafiken har nått en viss finfördelning, uppträder så
som glidlera med kolloida egenskaper.

Såsom av ovanstående framgår kan möjligen ävjebildningen å med klor- 
kalcium behandlade vägar bliva mer eller mindre framträdande beroende på 
beståndsdelarna i olika grusmaterial.

Denna ogynnsamma egenskap hos klorkalcium är naturligen till större 
skada i trakter med långa och regniga höstar och upprepade tjällossningar 
vintertid. I Norrland, där den fuktiga höstperioden är kort och frosten tidigt 
fryser vägarna, blir denna olägenhet ej av så stor betydelse.

Botemedlet mot eventuell slirighet torde bestå i att genom hyvling o. d. i 
tid avlägsna det översta, uppluckrade lagret samt om så erfordras påföra nytt 
grus. Därest vägbanan utgöres av makadam med skyddsgrus, bör skydds- 
gruslagret hållas tunt, c:a  15 mm, varvid slirigheten minskas.

Sulfitlut.

Framställning och pris.

Sulfitlut är en vid framställningen av sulfitcellulosa erhållen avfallspro- 
dukt, som i sitt ursprungliga eller råa tillstånd innehåller frätande bestånds
delar. För användning till vägändamål neutraliseras luten med kalk och in- 
dunstas (koncentreras). Genom neutraliseringen borttagas frätande bestånds
delar. Genom indunstningen minskas vattenhalten, så att lutens transport 
blir billigare. Sulfitlut framställes i stora mängder inom landet.

Sulfitlut föres i handeln i dels flytande form, s. k. indunstad sulfitlut 
med en halt av torrsubstans av c:a  50 viktprocent, dels fast form, s. k. pul- 
verformig sulfitlut med/ en halt av torrsubstans av c:a  90 %. Sulfitluten i 
flytande form, i det följande kallad sulfitlut eller blott lut, är lättlöslig i vat
ten. Även sulfitlut i fast form, i det följande kallad torrlut, är löslig i vatten, 
ehuru upplösningen kan taga en rätt lång tid i anspråk.

Från fabriken levereras luten (partiförsäljare A.-B. Svensk Sprit, Stock
holm) i dels normalspåriga tankvagnar, rymmande 15—20 ton, till ett pris 
av 9 öre per kg fraktfritt tankvagn normalspårig järnvägsstation, dels järn- 
eller träfat, rymmande 250—300 kg, till ett pris av 14 öre per kg inklusive fat, 
fraktfritt järnvägsstation, vid poster om minst 10 ton brutto. Y id mindre 
partier är priset 12 öre per kg jämte frakt. Torrluten levereras i pappers- 
säckar om c:a  35 kg till ett pris av 18 å 22 öre per kg, beroende på partiets 
storlek, fraktfritt järnvägsstation. Priset är lika för hela landet.

Utspridning av flytande lut.

Lut en är en trögflytande, klibbig, sirap sliknande vätska med volym vik
ten c:a 1.3. Utspridningen på vägen sker med en vanlig gatubevattningsvagn, 
varvid luten dock måste spädas med vatten för att göras tillräckligt tunnfly
tande i och för utspridningen. Den utspädda luten, i det följande kallad lut
lösning, består i regel av 1 volymdel lut, med c:a  50 viktprocent torrsubstans,



och 2 delar vatten. Lutlösningen kommer sålunda att innehålla c:a  20 vikt
procent torrsubstans samt får en volymvikt av c:a  1.1. Om luten levereras i 
tankvagn å järnvägsspår, underlättas tappning på vattningsvagnen e. d. be
tydligt om tankvagnen står så högt, att luten under självtryck kan rinna från 
tankvagnen ned i vattningsvagnen, och pumpning undvikes. Om avståndet 
från tankvagnen till vägen, där utspridningen skall ske, är långt, kan trans
porten av lut med fördel ske i en särskild tankvagn, ex. en extra vattnings- 
vagn, varvid luten pumpas från den ena vagnen till den andra. För att alltid 
hava lut tillgänglig bör å orter, där lut användes i så stor utsträckning, att 
den levereras i tankvagnar, särskilt där under sommaren flera tankvagnar 
förbrukas, behållare uppföras på lämpligt belägen plats invid järnvägsspår. 
I Stockholm äro sålunda uppförda tre behållare av plåt, vardera rymmande 
c:a  30 m3 eller två tankvagnar. Dessa kunna då tömmas omedelbart, varvid 
innehållet pumpas upp i behållaren. Härigenom nedbringas antalet vänteda
gar för tankvagnen. Från behållaren tappas luten vid utkörningen i vatt
ningsvagnen under självtryck. Ofta finnes vattenledning med brandposter i 
eller nära de gator, som skola lutas. Vattningsvagnen fylles då från brand
posterna, varvid vattenstrålen åstadkommer en så kraftig omrörning, att lu
tens lösning i vattnet sker omedelbart. Där brandposter icke finnas tillgäng
liga, kan det vara lämpligt, att invid en bäck, sjö, brunn e. d. anordna behål
lare, vilka hållasi fyllda med vatten, och varifrån vattningsvagnarna kunna 
fyllas under självtryck. Man kan också utrusta vattningsvagnarna med en 
handpump.

Vid utspridandet av lutlösningen är det till fördel, om vägbanan är nå
got fuktig, såsom efter ett lätt regn. Lutlösningen nedtränger i så fall lättare 
och djupare samt fördelar sig jämnare. Skulle vägbanan vara särskilt torr 
och dammig, kan det vara lämpligt att vattna densamma före lutlösningens 
utspridande.

Fig. 8. Utspridning av lutlösning med vattenvagn, Stockholm.



Fig. 9. Tappning av sulfitlut från järnvägstankvagn till hästdragen tankvagn för transport till vattenvagn,
Stockholm

Fig 10. Pumpning av sulfitlut från tankvagn (till höger) till vattenvagn (till vänster), Stockholm.



Fig. 11. Behållare för sulfitlut i Stockholm. Kymd c:a 30 m3, d. v. s. två järnvägstankvagnar.

Mängden lutlösning bör vara tillräcklig för att impregnera vägbanan. 
Vid den första begjutningen, vilken utföres grundligt, åtgår som regel om
kring 2 liter per m2 vägbana. Vid efterföljande begjutningar kan mängden 
minskas till hälften — omkring 1 liter per m2 — eller mindre, beroende på 
vägens beskaffenhet. En begjutning av 2 liter lösning motsvarar vid det förut 
angivna utspädningsförhållandet c:a  0,9 kg lut eller avrundat 1 kg lut med c:a 
0,5 kg torrsubstans. Erfarenheten har givit vid handen, att upprepade be
gjutningar med jämförelsevis ringa mängd lutlösning hava större verkan än 
enstaka, rikligare begjutningar, då det gäller att vidmakthålla en redan im
pregnerad vägbana. Vid vägar, som under en följd av år impregnerats med 
sulfitlut, kan åtgången bliva mindre än vad som nu angivits, emedan en del 
lut kvarstannar i vägbanan från år till år. Vid begjutningen tränger en del 
av luten ned i vägbanan; nedträngning på intill 25 cm har iakttagits. En 
annan del stannar på ytan och framträder där som en hård ytbeläggning med 
brunaktig färg.

Utspridning av torrlut.

Vid användning av torr lut kan som vid klorkalciumbehandling utsprid
ningen ske antingen genom att upplösa torrluten i vatten, eller sprida den
samma i pulverform för hand eller med maskin. Vid upplösning i vatten ta- 
ges 1 viktdel torrlut på 3 1/2 delar vatten. För en ordinär vattningsvagn om 
2 m3 åtgå sålunda c:a  450 kg eller 13 säckar torrlut. Torr lutens upplösning 
i vatten kan emellertid ibland vara en både svår och tidsödande procedur. Man 
använder sig därför i regel av utspridning för hand. I motsats till klorkal
cium måste torrluten för att tränga ned i vägbanan upplösas vid spridningen.



Vägbanan måste därför vatt
nas rikligt både före och 
efter spridningen, såframt 
ieke denna verkställes efter 
ett starkt regn, då vägbanan 
är så fuktig, att vattningen 
kan utebliva. För den första 
behandlingen tages c:a  0,5 
kg torr lut per m2 (en säck 
till c:a 75 m2) och för de 
efterföljande behandlingar
na c:a 0,25 kg torr lut (en 
säck till c:a  150 m2), eller 
mindre, beroende på vägba
nans beskaffenhet, liksom 
vid användandet av flytande 
lut. Enär torrlut i inköp 
ställer sig dyrare än flytan
de lut, och utspridningen för 
hand är mera tidsödande och 
dyrbar än utspridning med 
vattningsvagn, är det som 
regel fördelaktigast, då stora 
arealer skola behandlas, att använda flytande lut, levererad i tankvagnar.

Fig. 12. Torrluten hälles i en hink för utspridning.

Fig. 13. Utspridning för hand av torrlut, Stockholm. T. v. säckar med torrlut utplacerade på avmätta
avstånd.



Fig. 14.



Fig. 14.



Lutbehandlingens varaktighet.

Varaktigheten av behandlingen beror på vägbanans och trafikens be
skaffenhet samt på väderleken. Vid ihållande varmt och torrt väder händer 
det, att vägen spricker sönder i ytan. När tecken till dylik söndersprickning 
med åtföljande dammbildning framträda, förnyas lutningen med en lätt över- 
strilning. Ibland kan också begjutning med enbart vatten vara tillräckligt, 
varvid den i vägbanan befintliga luten bättre fördelas. Vid långvarig väta, 
särskilt vid häftiga regn, bortspolas en del av luten.

Det bör noga bemärkas, att behandling med sulfitlut liksom med klorkal- 
cium icke är en engångsbehandling, varigenom en s. k. varaktig beläggning 
åstadkommes. Behandlingarna måste tvärtom upprepas från tid till tid.

Detaljerade uppgifter rörande sulfitlutbehandlingen i Bromma i Stockholm 
år 1928 äro lämnade å fig, 14. Som därav framgår, varierar antalet begjut- 
ningar med lut från en  gång till ej mindre än 14 gånger (Drottningholmsvä- 
gen). Trafiken å de behandlade gatorna och vägarna varierar också mellan 
vida gränser, från mycket obetydlig, c:a  50 åkdon per dag, till mycket stark, 
bortåt 3,600 per dag å Drottningholmsvägen. Förutom av trafiken beror an
talet behandlingar på gatans eller vägens tillstånd, samt, såsom förut nämnts, 
på den grad, i vilken de äro utsatta för sol och vind, samt framförallt på 
förekomsten av häftiga och långvariga regn. Lutåtgången har i medeltal ut
gjort omkring 1 kg/m2 och har växlat mellan 0,32 och 3,57 kg. Den sistnämn
da mängden har åtgått vid Drottningholmsvägen. Flytande, s. k. indunstad 
lut har använts, levererad i tankvagnar. Dessa hava tömts i en cistern, vari
från luten utkörts i vattningsvagnar eller mindre tankvagnar. Brandposter 
för vattentagning finnas tillgängliga över hela området. Vid flertalet med lut 
begjutna gator och vägar har även vanlig vattning ägt rum. För att giva en 
uppfattning om samtliga kostnader för dammbindningen under året har å fig.

Fig. 15. Hyvling av en lutad väg efter regnväder.



Fig. 16. Drottningholmsvägen, Stockholm, starkt lutad. Obs. intet spår av damm.

14 upptagits jämväl kostnaden för denna vattning. Under långvarig torr och 
varm väderlek har det visat sig fördelaktigt med enstaka bevattningar av lu
tade vägar.

Kostnaden för dammbindningen, inberäknat material, transport och ar
bete, men oberäknat administration, verktyg o. d., har uppgått till i medeltal 
13,5 öre/m2, varav för lutbehandlingen 11,4 öre och resten, 2,1 öre, för den 
vanliga vattningen. Kostnaden för administration m. m. uppgår till c:a  10 % 
av nyssnämnda kostnad.

Lutbehandlingen har pågått från mitten av april till mitten av september, 
i medeltal under c:a 5 månader. Nederbörden under dessa månader är även 
angiven å fig. 14.

De gator och vägar i Bromma, vilka lutbehandlats, äro förstklassigt ut
förda med en packstensbädd och ovanpå denna ett lager av vältad makadam 
samt därpå ett två centimeter tjockt, väl bundet skyddsgruslager. Genom den 
upprepade lutningen har detta skyddsgruslager ytterligare bundits till en 
sammanhängande fast ytbetäckning.

En vägbana, som under en tid behandlats med sulfitlut blir så hård, att 
den icke i torr väderlek kan hyvlas för utjämnandet av uppkomna håligheter
o. d. De löshyvlade torra partiklarna skulle i så fall ej heller binda samman. 
Lutade vägbanor böra därför hyvlas efter regn, då det översta ytlagret lätt 
kan bearbetas och av trafiken ånyo snabbt tillpackas. Påföring av väglag- 
ningsmaterial bör också ske under fuktig väderlek. Efter en dylik reparation 
kan det vara lämpligt med en lätt överstrilning med lutlösning. Då man mär
ker, att vägen genom lutbehandlingen blivit så hård, att makadam och singel 
ej ens vid fuktig väderlek av trafiken nedpressas i vägbanan utan blir liggan-
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TABELL II.
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1924 1,400 6.0 1.5 8,400 2,100 10,500 645.5 3,741.00 86 694.00 2.336.80 3,394.98 10,166.78 7.26 0 97 0.523 6.9

1925 1,400 6.0 1.5 8,400 2,100 10,500 177.5 1,065.00 34 238.00 757.87 2,241.72 4,302.59 3.07 0.41 0.150 2.0

1926 1,400 6.0 1.5 8,400 2,100 10,500 121 726.00 - - 415.92 2,203.01 3,344.93 2.39 0.32 0.086 1.15

1927 1,400 6 0 1.5 8,400 2,100 10,500 185 1,110.00 - - 616.75 1.808.90 3,535.65 2.52 0.34 0.132 1.75

Till ovan- angivna belopp komma kostnader för arbetsledning, verk-

TABELL III.

Trafikräkning å Drottningholmsvägen åren 1924, 1925, 1926 och 1927.
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1924 12/12 Drottningholmsvägen, väs
ter om Tranebergsbro. 476 673 6 71 68 277 7 1578 4—5 155 121

1925 7 n
Drottningholmsvägen, väs

ter om Tranebergsbro. 777 866 4 40 124 351 11 2173 i o* 244 167

1926 2 6 /
/10

Drottningholmsvägen, väs
ter om Tranebergsbro.

* 47
923 835 10 103177 236 4 2335 5—6 229 180

1927 2 5 /
/10

Drottningholmsvägen, väs
ter om Tranebergsbro.

* 101
1252 1062 2 52 187 443 1 3100 5—6 349 238

Omnibusar.



V Ä G E N  M ELLAN  TR A N E B E R G SB R O  OCH U L V SU N D A V Ä G E N  
1925, 1926 OCH 1927.

TABELL II.

vägen mellan Tranebergsbro och Ulvsundavägen åren 1924,1925,1926 och 1927-
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5,000 250.00 0.60 920 165.60 109 842.22 1,257 82 0.90 0.15 11,424.60 8.16 1.09 6.00 8.00 0.05 0.18 1.15 2.20

21,925 2,192.50 2.61 430 77.40 51 629 87 2.899 77 2.07 0.34 7,202 36 5.14 0.67 6.00 7.00 0.10 0 18 1.25 1.95

27,370 2.737.00 3.25 127.3 22.91 15.2 314.70 3,074.61 2.20 0.36 6,419.54 4.59 0 61 6.00 7.00 0.10 0 18 1.25 1 85

28,730 2,873.00 3.41 132.0 23.78 15.7 295 50 3,192.28 2.28 0.38 6,727 93 4.80 0.64 6.00 7.00 0.10 0.18 1 25 2.00

tygsslitnimg m. m. som kunma beräknas till omkring 10 %

TABELL IV.

Utdrag ur meteorologiska anstaltens rapporter angående temperatur, neder
börd och snötäcke åren 1924, 1925, 1926 och 1927.
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Medeltemperatur, Cel
sius - 3 .6 —6.5 —3.5 + 1 .5 +  9.3 +  13.0 +  16.6 +  16.6 +  12.8 + 8  1 + 3 .0 +  2.6 + 5 .8

1924 Summa nederbörd, m illi
meter 36.7 65.3 58 4 63.7 65 8 49.0 55.7 72.7 95.4 40.0 23 3 37 5 663 5

Antal dagar med snö
täcke 31 29 31 26 1 0 0 0 0 1 0 0 119

Medeltemperatur, Cel
sius + 0 .9 + 0 .9 —2.2 + 5 .9 +  10.1 +  14.3 +  19.3 +  16 1 +  11.2 -1-4.3 — 1 5 —4.2 + 6 .3

1925 Summa nederbörd, milli
meter 48.2 43.4 11.1 56.3 44.6 26 7 171.0 11.4 69.7 84.8 38.1 47.3 652.6

Antal dagar med snö
täcke 3 17 30 1 0 0 0 0 0 11 24 31 117

Medeltemperatur, Cel
sius —3 4 —4.6 + 0 .1 + 3 .6 +  8.6 +  14.1 +  18.7 +  15.7 +  11.4 + 4 .0 + 3 .6 —2.5 + 5 .8

1926 Summa nederbörd, m illi
meter 26.5 52.2 17.0 24.0 82.3 43.3 59.0 37.2 58.0 62.7 27.0 38 3 527.5

Antal dagar med snö
täcke 31 28 20 4 0 0 0 0 0 6 1 28 118

Medeltemperatur, Cel
sius —1.3 —1.7 +  1.9 + 3 .0 +  6.3 +  12.8 +  19.2 +  17.4 +  11.6 + 5 .5 + 0  4 - 5 .3 + 5  8

1927 Summa nederbörd, milli
meter 33.8 21.1 39.0 71.9 63.7 39 4 82 0 60.2 72.7 76.1 44.5 20.7 625.1

Antal dagar med snö
täcke 31 12 10 8 1 0 0 0 0 0 21 27 110



de på ytan, utan att bindas, bör man endast använda sparsamt med grus till 
underhållet.

Å  en lutad väg får eller kan skyddsgruset icke hållas löst eller rörligt. 
I sådant fall skulle ingen fördel uppstå genom lutbehandlingen, vilkens upp
gift är att kitta samman gruspartiklarna. Lutning å en väg försedd med ett 
tjockt, löst gruslager, särskilt om detta består av mycket grovt och svårbun- 
det grus, har icke utsikt att lyckas. Förutsättning härför är, att gruset kan 
sammankittas till ett kompakt ytlager. Sulfitlutbehandlingen giver därför bäst 
resultat å vägar med fast vägbana utan rörligt gruslager.

Erfarenheterna från lutbehandlingarna hava varit de bästa. Behandlade 
gator och vägar hava hållit sig praktiskt taget dammfria. Uppkomsten av väg- 
ävja har, även vid långvarig fuktig väderlek, varit väsentligt mindre än vid 
icke lutade vägar, beroende på att i regel nederbördens inverkan sträckt sig 
endast till den översta delen av ytlagret. Ytan hos lutade vägar synes be
sitta en viss strävhet, sannolikt på grund av lutens hartshalt. Detta gör, att 
en lutad vägbana icke är slirig under biltrafiken.

En följdj av lutbehandlingen, som är lika viktig som dammfriheten, är 
också att vägunderhållet blir enklare och ofta även billigare, än för icke be
handlade vägar. Inom samhällen, där sulfitlut rationellt använts för vägun
derhållet, har det visat sig möjligt att därigenom försätta vägnätet i ett allt 
bättre skick utan kostnadsökning.

Vid vägar med stark trafik har en betydande nedgång i underhållskost
naden kunnat iakttagas. Exempel härpå är Drottningholmsvägen i Stock
holm, delen mellan Tranebergsbro och Ulvsundavägen. I nedanstående ta
beller II, III och IV  äro angivna ett flertal data för åren 1924 t. o. m. 1927 
beträffande vägen i fråga. Av tabell II framgår sålunda, att grusåtgången för 
vägens underhåll nedgått från 645,5 m3 år 1924, då lutbehandlingen började i 
blygsam skala, till endast 121 m3 år 1926 och 185 m3 år 1927. Under samma 
tid nedgick makadamåtgången från 86 m3 till noll. Kostnaden för sulfitlut 
steg från 250 kr. till 2,873 kr. Totala underhållskostnaden föll från c:a  11,400 
kr. motsvarande 1: 09 kr. per m2 år 1924 till endast c:a  6,700 kr. motsvarande 
0: 64 kr. per m2 år 1927, trots det att dels trafiken samtidigt ökats från c:a
1,600 till c:a  3,100 fordon per dag eller med nära 100 %, dels vägens stan
dard höjts. Vägen var dessutom dammfri.

Erfarenheten från Drottningholmsvägen visar sålunda otvetydigt, att vid 
ett rationellt underhåll med sulfitlut jämte maskinhyvling kan ernås ej en
dast en dammfri vägbana utan även en underhållskostnad, som ställer sig 
avsevärt lägre än som var möjligt utan behandling med lut. Anledning till, 
att en väg med så stark och tung trafik som Drottningholmsvägen icke be
lagts med en varaktig beläggning som smågatsten, asfaltbetong e. d., är den, 
att vägen år 1928 skulle omläggas med annan sträckning.

Sulfitluten håller sig länge kvar i en vägbana utan att förlora sin binde- 
kraft. Å  vägar, som lutats kraftigt under en sommar, visar det sig sålunda 
efter tjällossningen påföljande vår, innan ännu någon ny lutning företagits, 
att en hel del sulfitlut med avsevärd bindande kraft som regel finnes kvar i 
vägbanan.

Slutligen bör nämnas, att sulfitluten även befunnits vara ett gott des in-



fektionsmedel,* vilket är av en viss hygienisk betydelse, emedan vägdammet 
i allmänhet innehållér en oerhörd mängd mikroorganismer eller bakterier.

Sulfitlut med kalktillsats.

Vid flera tillfällen har det förekommit, att släckt kalk (CaO) använts i 
samband med sulfitlutbehandling. Kalken har därvid i pulverform antingen 
uppslammats i vatten i en särskild vattningsvagn och utspolats å vägen så
som; kalkmjölk efter lutningen, eller utsåtts direkt å vägen före lutningen. 
Enligt ingenjören G. Ekström, förslagsställare till metoden med kalkbehand
ling, åsyftas med kalktillsatsen att påverka de i luten ingående organiska 
ämnena så, att de på vägbanan omsättas till i vatten olösliga föreningar. 
Kalkmängden beräknas så, att den motsvarar 1,5 å 2 viktprocent av lutlös
ningens torrsubstans.

Uppslamning av kalk i vatten är emellertid tidsödande, och kalkpartik
larna vilja gärna stoppa till hålen i vattningsvagnens spridare. Dessutom er
fordras ju dubbla uppsättningen vagnar. Det är svårt att göra utsåningen av 
kalkpulver tillräckligt jämn. Proceduren är omständlig.

Vid utförda, jämförande försök i flera städer har man icke kunnat för
märka någon fördel med kalktillsatsen. Det synes därför icke föreligga till
räckliga skäl för användning av behandling med kalktillsats, då denna metod 
i sin nuvarande form icke visat sig medföra åsyftad verkan.

Den s. k. hygroskopiska sulfitlutmetoden.

Då erfarenheten visat, att vid långvarig torr och varm väderlek ytlagret 
å lutade vägar stundom har benägenhet att flagna av, har föreslagits att mot
arbeta detta genom att samtidigt behandla vägen med ett hygroskopiskt salt, 
exempelvis klorkalcium. Denna metod, den ”hygroskopiska sulfitlutmetoden” , 
har utarbetats av kaptenen F. Bensow och civilingenjören R. Karlberg i Norr
köping, som erhållit patent å densamma (svenskt patent n :r 62128, ” Förfa
ringssätt att förhindra dammbildning på vägar” ). Förslagsställarna hava 
framhållit, att vägbanans yta, som vid användandet av metoden städse hålles 
fuktig, på den grund bör genom trafikens inverkan komprimeras bättre och 
bliva slitstarkare än vid enbar lutbehandling. Det bästa tillvägagångssättet 
har befunnits vara att först på vanligt sätt med vattenvagn utsprida sulfitluten 
på vägen och därefter för hand eller med maskin strö ut saltet.

Allt efter vägens beskaffenhet bör olika proportioner mellan lut och salt 
komma till användning. Om vägen av träd, byggnader eller eljest är skyd
dad för sol och vind tagas lämpligen samma viktsmängd sulfitlut (52 %-ig) 
som salt (70 %-igt).

Går vägen åter genom en öppen trakt och är fritt utsatt för sol och vind 
tages proportionsvis mera salt vid behandlingen än lut.

Intet hindrar emellertid att vid denna metod förfara sålunda: Först löses

* Sulfitluten och dess desinfektionsverkan av D :r H. Huss — Svensk vägtrafik- 
tidning 1928, häft. 6 och 7.



saltet i vattnet, varefter den så erhållna lösningen fylles på vattenvagnen. 
Därefter tillsättes sulfitluten, varpå lösningen är färdig att utspridas. Upp
lösningen av saltet sker lämpligen i ett särskilt träkar med ett löst trärost. 
Ett järnkärl, vari dylik lösning förvarats och som tömts utan att spolas, ros
tar mycket fort. Av denna anledning böra vattenvagnarna spolas invändigt 
efter användning.

Efter den första grundliga begjutningen företagas efter behov begjut- 
ningar med mindre materialmängder. Härvid tillämpas lämpligen samma 
proportion mellan lut och salt som vid den första begjutningen.

Den hygroskopiska sulfitlutmetoden har provats i Stockholm och Norr
köping. — I Stockholm har man hittills icke kunnat konstatera någon märk
bar skillnad i effekt mellan denna metod och den vanliga sulfitlutbehandlin
gen. — I Norrköping har man efter omfattande prov på ett par av stadens 
infartsvägar funnit att behandlingen med sulfitlut och klorkalcium synes vara 
gynnsammare än behandlingen med enbart lut, men man föredrager behand
lingen med enbart klorkalcium. Metoden ställde sig vid dessa prov dyrbarare 
än vare sig behandlingen med enbart sulfitlut eller enbart klorkalcium.

Erfarenheter från städer och vägdistrikt angående 
klorkalcium och sulfitlut.

Såsom förut nämnts hava ett flertal städer och vägdistrikt beredvilligt 
lämnat uppgifter angående användning och erfarenheter av klorkalcium eller 
sulfitlut såsom dammbindnings- och vägförbättringsmedel. Nedan följer ut
drag ur dessa uppgifter, vilka giva ,en god föreställning om de resultat, som 
vunnits med dammbindningsmedeln ifråga.

I Stockholm har man sedan år 1924 använt sulfitlut för dammbindning 
och underhåll huvudsakligen å makadamiserade gator och vägar och är myc
ket tillfredsställd med de erhållna resultaten. Genom rationellt tillämpad lut
behandling har man vunnit effektivare dammbindning, arbetsbesparing och 
höjd vägstandard utan ökning av kostnaderna för vägunderhållet.

År 1928 uppgick förbrukningen till c:a  590,000 kg indunstad sulfitlut. 
Antalet begjutningar har i medeltal uppgått till omkring 3 under tiden april— 
september med en sammanlagd lutåtgång av ungefär l,o kg per m2 vägbana. 
Kostnaden beräknas till 11 å 12 öre per m2.

Klorkalcium, som även kommit till användning under de två senaste åren 
ehuru i mindre omfattning, har likaledes givit goda resultat. År 1928 förbru
kades c:a 13,000 kg klorkalcium i form av flingor eller pulver. Utspridningen 
skedde endast en gång på högsommaren i medio av juli månad. Saltåtgången 
var omkring 0,5 kg per m2 och kostnaden c:a 5 öre per m2 vägbana.

På avlägset liggande vägar synes klorkalcium vara fördelaktigt på grund 
av att kostnaden för transport och utspridande ställer sig billigare än vid 
användning av sulfitlut. Likaså är klorkalcium lämpligt att använda å vägar 
med löst gruslager. En olägenhet, som iakttagits å klorkalciumbehandlade 
vägar, är dock, att dessa vid ihållande fuktig väderlek, särskilt på hösten, 
bliva liksom ” såpiga” , vilket kan vara till obehag för trafiken. Vid dylika 
tillfällen bör vägbanan hyvlas och eventuellt påföras nytt grus.



I Göteborg har man sedan år 1925 huvudsakligen använt sulfitlut. Un
der år 1928 lutbehandlades c:a  300,000 m2 makadamgator. Lutåtgången var 
c:a 430,000 kg indunstad lut eller omkring 1,4 kg per m2. Antalet begjutnin- 
gar var i medeltal 3 och kostnaderna uppgingo sammanlagt till 14 öre per m2.

Klorkalcium och klormagnesium ha endast använts i mindre omfattning. 
I juli 1928 behandlades å en utfartsväg (Boråsvägen) 3,000 m2, varav hälften 
med vardera materialet. I oktober 1928 behandlades samtliga dessa 3,00Q m2 
med enbart klorkalcium i fast form och för hand. Kostnaden för en behand
ling med klorkalcium uppgick till 5 öre per m2 och för en behandling med 
klormagnesium till 7 öre per m2.

Beträffande sulfitlutbevattningen anföres:

” Å körbanor med vattenbunden makadam, vilka av någon orsak ej ytbe- 
handlats eller försetts med ’bättre’ beläggning, kan, där trafiken ej är mycket 
ringa, en effektiv dammbindning för rimliga kostnader ej åstadkommas med 
enbart vanlig bevattning. — I sådana fall har däremot sulfitlutbevattning, rätt 
och påpassligt utförd, visat sig inom ramen för rimliga kostnader kunna med
föra ett effektivt resultat.

Några siffror utvisande sulfitlutbevattningens inverkan på underhålls
kostnaden å ifrågavarande körbanor kunna ej i detta sammanhang lämnas. 
Det har dock observerats att vid torr väderlek en ’vällyckad sulfitlutyta’ å 
vattenbunden makadam slitits mindre av trafiken än| motsvarande yta utan 
sulfitlut.

Samtidigt har emellertid iakttagits, att stadens relativt fuktiga klimat ej 
synes inverka förmånligt på sulfitlutens bestånd i körbanorna över huvud 
(ända upp till sex lutbehandlingar per år å samma körbana ha fått företa
gas). Det fuktiga klimatet i förening med upprepade tjällossningar synes 
även under vintrarna ha menligt inverkat på sulfitlutens bestånd. Såväl vå
ren 1927 som 1928 kunde knappast något spår av sulfitlut återfinnas å någon 
av stadens föregående år sulfitlutbevattnade gator.

Sulfitlutbevattning har alltså utförts för erhållande för rimliga kostnar- 
der av en effektiv dammbindning å sådana körbaneytor med vattenbunden 
makadam, som av en eller annan orsak ej kunnat på annat sätt ytbehandlas 
eller med annan bättre beläggning förses.”

Beträffande klorkalcium- och klormagnesiumbehandlingen anföres:
”Erfarenheter från klorkalcium och klormagnesiumbehandling föreligga 

endast från del av ett år och från relativt liten yta. Båda behandlingarna sy
nas emellertid av föreliggande resultat vara till effekten likvärdiga och kunna 
åstadkomma ungefär motsvarande dammbindning som sulfitluten.

Klorkalcium och klormagnesiumbehandling har använts av samma} orsa
ker som\ sulfitlutbevattningen fast å vägar där lämpligt vatten ej kunnat er
hållas på rimligt avstånd.”

I Malmö har han använt såväl klorkalcium som sulfitlut och meddelar 
följande:

”Under innevarande år (1928) har byggnadskontoret använt 14,750 kg 
indunstad sulfitlut och 36,300 kg 70—75 % kalciumklorid till priser av 9 resp. 
8: 50 kr. per 100 kg. 23,200 kvm körbana hava behandlats med det förra och
54,600 kvm med det senare ämnet. Totalkostnaderna per kvm ha utgjort 0,07 
resp. 0,072 kr. och materialåtgången 0,64 resp. 0,67 kg.



Vi hava här funnit kalciumklorid vara lämpligast. Den håller körbane- 
ylan fuktig och binder efter hand uppkommande damm, sulfitluten gör ytan 
hård och vid körbaneytans slitning och på annat sätt uppkommande damm 
bindes ej. En på detta sätt behandlad vägyta erfordrar därför ganska snart 
vanlig vattning. Effekten av båda medlen avtager som bekant i förhållande 
till nederbördens intensitet och mängd. V i ha funnit, att kloriden dock står 
sig bäst, särskilt om regnandet ej inträffar allt för snart efter utläggningen.”

I Norrköping har man använt såväl klorkalcium som sulfitlut. Bygg
nadschefen, kapten K. V. Bille, har i tidskriften ” Byggnadsvärlden” , väg- 
byggnadsnummer 5, år 1928, ingående redogjort för ” erfarenheter från för
sök med olika dammbindningsmedel på gator och vägar i Norrköping” .

År 1928 behandlades med klorkalcium 35,600 m2 gator och 121,100 m2 
vägar samt med sulfitlut 21,200 m2 gator och 24,000 m2 vägar.

Klorkalcium användes därvid mest å vägarna utom staden och sulfitluten 
huvudsakligast med synnerligen gott resultat på makadamgator utan rörligt 
gruslager inom staden, där lutens verkningar visat sig mycket goda.

Speciella prov hava utförts å Stockholms- och Lindövägarna för att ut
röna kostnaderna för olika behandlingsmetoder med dels sulfitlut -f- 33 % 
klorkalciumlösning, dels sulfitlut enbart och dels klorkalcium i fast form en
bart. De olika provsträckorna, som voro makadamiserade samt försedda med 
ett löst gruslager, höllos därvid dammfria samt såvitt möjligt även för övrigt 
jämngoda under tiden maj—augusti 1928. Å Stockholmsvägen uppgingo en
bart dammbindningskostnaderna till resp. 0,19, 0,16 och 0,07 kr. per m2, och 
kostnaderna för såväl dammbindning som övrigt underhåll till 0,25, 0,22 och 
0,n kr. per m2 för de olika behandlingsmetoder. Å Lindövägen voro motsva
rande kostnader för enbart dammbindning 0,15, 0,14 och 0,07 kr. per m2 och 
för dammbindning jämte underhåll 0,18, 0,16 och 0,09 kr. per m2.

Av ovannämnda prov framgår, att behandlingen med klorkalcium för des
sa vägar ställt sig avsevärt fördelaktigare än de övriga behandlingsmetoderna 
såväl beträffande enbart dammbindningen som beträffande övriga underhålls
kostnader. Genom dessa prov anser man i Norrköping klorkalciummetodens 
överlägsenhet över andra där prövade dammbindningsmetoder klart ådaga
lagd, när det gäller vägar med mer eller mindre rörligt gruslager.

Även å makadamiserade gator inom staden har klorkalciumbehandlingen 
ställt sig billigare än lutbehandlingen. Medelkostnaden för klorkalciumbe
handlingen uppgick sålunda till 6,6 öre och för sulfitlutbehandlingen till 8,8 
öre pr m2 gata. (Inköpspris för klorkalcium 8 öre och lut 9 öre per kg.) 
Dock framhåller man, att vissa andra rent praktiska skäl tala för, att en del 
makadamiserade gator inom staden trots ökad kostnad böra behandlas med 
lut och icke med salt.

Några olägenheter för vägtrafikanterna anser man icke att hittills upp
kommit vid klorkalciumbehandling av vägarna. Visserligen har det visat sig, 
att vägen strax efter regnfall blir något mera ” smetig” och håller sig något 
längre ”våt”  än icke saltbehandlad väg, men något nämnvärt obehag för tra
fikanterna har dock icke uppkommit därav. På hösten hava dock de med 
klorkalcium behandlade vägarna i viss mån blivit sämre än andra icke så be
handlade, beroende på att det fina stenmaterialet, som annars skulle dammat



bort, av .saltet kvarhållits å vägbanan och utnyttjats i det längsta. Därför 
böra, framhåller man, på hösten vägarna omsorgsfullt skrapas samt det för- 
slitna materialet bortföras och ersättas med nytt grus. Gör man detta arbete 
på hösten, så har man igen det på våren, då vägarna efter tjällossningen 
fordra så mycket mindre arbete för att försättas i ett förstklassigt skick.

Såsom en följd av de undersökningar och prov, som utförts i Norrköping, 
har man för avsikt att under år 1929 saltbehandla praktiskt taget samtliga 
av staden underhållna vägar, c:a 4,5 mil. Sulfitlutbehandling kommer fortfa
rande att utföras å makadamiserade gator inne i staden.

Kapten Bille framhåller följande synpunkter:
” Användandet av salt för behandling av vägarna synes mig hava sär

skilt stor betydelse för de delar av landet, där transportmöjligheter och trans
portkostnader lägga hinder i vägen för sulfitlutens användning. Saltet trans
porteras lätt i sin drumsförpackning till platsen, där det skall användas, och 
fordrar ej, som luten, vattentillgång för utspädning och inga vattenvagnar för 
spridningen, utan kan utströs för hand, vilket är en stor fördel.

De här ovan relaterade erfarenheterna, vilka sålunda vunnits vid i Norr
köping utförda försök med olika dammbindningsmedel, synas mig tyda på 
att saltbehandling av våra vägar icke allenast utgör ett effektivt och ekono
miskt sätt att bekämpa dammplågan i alla dess olika former, utan även i sig 
innebär en stor möjlighet att åstadkomma ett nedbringande av de på många 
ställen i vårt land synnerligen betungande vägunderhållskostnaderna.”

I Örebro har man följande erfarenheter beträffande sulfitlut, som där 
kommit till användning:

”Ytbehandling av grusade och makadamiserade körbanor med sulfitlut 
bidrager otvivelaktigt i hög grad till minskning av dammbildningen samt sy
nes även, vid rikligt påförd lutmängd, göra gatu- eller vägytan slitstarkare 
mot trafiken än i olutat tillstånd. Olägenheterna vid sulfitlutningen torde vara 
dels, att denna ytbehandlingsmetod är alltför känslig för häftigt regn, särskilt 
kort efter lutens utspridning, dels att lutytan vid nu vanligen använt maski
nellt underhåll (hyvling) å grusade körbanor tager så stor skada, att lutnin
gens goda verkningar i avsevärd utsträckning upphäves, och dels att i lutade 
grus- och makadamytor genom trafikens verkan uppstående ’potthår bliva 
mycket mera markerade och svårreparerade än i olutade ytor.

Förhållandet synes oss vara det, att sulfitlutning med fördel bör kunna 
användas å gator och vägar med jämförelsevis ringa trafik samt för att rent 
provisoriskt förhindra dammbildning å starkare trafikerade körbanor, men 
endast i avvaktan på dessas förseende med beläggningsytor av mera mot
ståndskraftigt material såsom sten, betong, asfalt, tjära m. m.”

I Borås har man använt sig av sulfitlut och säger därom*.
” Vi hava funnit sulfitluten utmärkt som dammbindningsmedel samtidigt 

som den visat sig avsevärt stärka vägbanan.”
I Karlskrona, där man år 1926 försökte såväl klorkalcium som sulfitlut, 

har man under de senaste åren endast använt sig av klorkalcium. Byggnads
chefen A. Lagergréen säger:

” Ifråga om klorkalcium och sulfitlut som| dammbindnings- och vägför- 
bättringsmedel vill jag meddela, att vi på grund av prisförhållandet alltjämt 
arbeta med klorkalcium.



De därvid erhållna resultaten äro, vad dammbindningen angår, fullt till
fredsställande oeh hava vi konstaterat, att jämväl vad angår förbättringen av 
vägbanan resultaten äro utmärkta.

På grund av saltets förmåga att nedtränga i vägbanan ernås en utmärkt 
sammanhållning av vägmaterialet, varigenom, vägens hållfasthet ökas.

Fortfarande vill jag emellertid påpeka nödvändigheten av att vid inträf
fande häftigt regn tillse vägbanan, så att ej slirigheten menligt inverkar på 
trafiken.”

I Upsala har man med gott resultat använt sulfitlut såväl som klorkalcium. 
År 1928 behandlades 56,200 m2 gator och vägar med sulfitlut och 4,850 m2 
med klorkalcium. Åtgången av sulfitlut var 59,570 kg och av klorkalcium 
2,330 kg. Kostnaden per m2 och behandling var i medeltal för sulfitlut 5,2 öre 
och för klorkalcium 5,o öre årl.

Man anser, att det förefaller, som om vid vägar med löst gruslager, vilket 
man vill hava kvarliggande, det skulle vara bättre att använda klorkalcium. 
Beträffande vägar behandlade med klorkalcium har man dock funnit, att 
dessa vid regnigt väder, särskilt på hösten, bliva rätt så smörjiga.

I Karlstad har man allt sedan år 1924 använt sig av neutraliserad rå sul
fitlut från sulfitfabriken vid Skogshallsverken. Denna lut har alltså varit 
av den utspädningsgrad, att den med vattenvagn direkt kunnat utspridas på 
vägbanan. Man anser att sulfitlutens användning icke blott varit synnerligen 
värdefull för dammbindningen utan även i hög grad bidragit till minskning 
av underhållskostnaderna.

I Sundsvall har man liksom i Karlstad med gott resultat använt sig av 
rå sulfitlut och meddelar följande:

” Åren 1925 och 1926 användes i mindre skala dels indunstad lut och dels 
rålut blandad med kalkmjölk, men övergicks därefter till rå sulfitlut, tagen 
direkt från fabrikens, Ortviken, utskov, vilken med gott resultat använts 
åren 1927 och 1928. Luten har tappats i pontonpråm, bogserats till lämplig 
plats och uppumpats i vattenvagnar av järnplåt med spridare.

Den har i första hand använts i dammbindande syfte och därvidlag visat 
sig mycket effektiv. Tidigare lutad väg har efter regn åter varit dammbin
dande för en tid.

Ur vägförb ättrings synpunkt har lutbehandlingen också visat sig fördel
aktig. Luten bildar vid torkning tillsammans med det finaste vägmaterialet 
ett segt skal, som visserligen på sina ställen sönderköres, men i övrigt är av 
stor varaktighet och ej ofördelaktigt påverkas av regn. Vid nyanläggning av 
väg har därför luten använts i avteikt att åstadkomma bindning' i slitlagret 
och har därvid visat sig tjänligast, om slitlagret innehållit större mängd fint 
material.

År 1927 behandlades c:a  55,000 m2 med 520 m3 lut för en kostnad av c:a 
4 öre per m2 och år 1928 c:a 65,000 m2 med 630 m3 lut för samma kostnad.”

I Värmdö skeppslags väghållningsdistrikt har under sommaren 1928 om
kring 9,550 längdmeter vägar behandlats med klorkalcium. Saltet utspreds i 
medeltal till 4,o m bredd och den sammanlagda arealen uppgick alltså till 
38,200 m2. Åtgången av klorkalcium var 17,000 kg eller 0,45 kg per m2 för en 
behandling. Kostnaden för klorkalcium var 90: — kr. per 1,000 kg, vartill



kom frakt och utspridning 10: — kr. eller sammanlagt 100: — kr. per 1,000 
kg, motsvarande 4,5 öre per m2 vägbana. Enligt ovanstående kostade alltså en 
klorkalciumbehandling 18 öre per längdmeter väg.

Angående resultatet meddelar överingenjör A. S. W. Odelberg följande:
” Vägbanan blev såväl på denna sträcka som på de förut under året be

lagda som en cementbana under den torra delen av hösten (i september må
nad). Under höstregnandet, som inträffade som bekant i slutet av september 
och blev onormalt intensivt (under oktober dubbelt mot normalt) fick vägba
nan ett smetigt utseende och kunde vid ett hastigt påseende giva intryck av 
att lera blandats med väggruset.

Denna smetighet vid fuktig väderlek bör dock ej enligt min mening till
mätas alltför stor betydelse. Det är ej någon nämnvärd olägenhet i förhål
lande till vad som vinnes under den torra tiden genom dammbildningens för
hindrande och det fina, bindande grusets kvarhållande på vägbanan. Till ett 
kommande år är det meningen, att klorkalciumbehandla större delen av hu
vudvägarna inom ovannämnda vägdistrikt.”

I Ala tingslags vägdistrikt hava tvenne vägsträckor å vardera omkring 
500 m längd behandlats med klorkalcium. Utspridningarna skedde den 20 
juni och 12 juli 1928 med 0,20 kg salt per m2 vardera gången. Saltåtgången 
var alltså sammanlagt endast 0,40 kg per m2. Kostnaderna uppgingo inalles 
till 8 öre per m2, vilket för 5 meters bredd motsvarar 40 öre per 1 m väg.

Vägbanan hyvlades flitigt under sommaren. Det visade sig, att genom 
den av hyvlingen orsakade omrörningen av gruset nedfördes saltet djupare i 
vägbanan, vilket var till fördel.

Erfarenheterna från dessa försök sammanfattar byråchefen N. Bolinder 
sålunda:

” Under den gångna sommaren och hösten hava de med klorkalcium be
handlade sträckorna varit fullt dammfria. Vägbanan har visat en något fas
tare och hårdare yta än vid obehandlade sträckor. Vid inträffad frost blevo 
dock ifrågavarande sträckor halare än vägen i övrigt. Under den i höstas in
träffade tjällossningen visade det sig, att de behandlade sträckorna voro fas
tare, och att de ej upptinade så fort som övriga delar av vägen.”

Klorkalcium eller sulfitlut?

Jämförelse mellan klorkalcium och sulfitlut.

Såväl, klorkalcium som sulfitlut äro, såsom framgår av det föregående, 
rätt använda under lämpliga förhållanden mycket goda dammbindnings- och 
vägförbättringsmedel. Då det gäller att avgöra, vilket som ställer sig fördel
aktigast, äro meningarna ej alltid samstämmiga. De lokala förhållandena och 
omständigheterna torde för övrigt därvid ofta spela en avgörande roll.

Nedan följer en jämförande sammanställning av data från vägbehandlin- 
gar med klorkalcium och, sulfitlut i flertalet av de förut nämnda städerna 
och vägdistrikten.



Sammanställning av materialåtgång och kostnader per m2 vägbana samt 
däremot svarande antal utspridningar vid behandling med klorkalcium och 
sulfitlut i nedan angivna orter år 1928.

O r t
Klorkalcium Sulfitlut Motsvarande

Förbruk
ning kg

Kostnad
öre

Förbruk
ning kg

Kostnad
öre

antal
utspridningar

Stockholm ............................j 0.5 5
1.0 11 ä 12

1
3

Göteborg ............................j — 5
1.4 14

1
3

Malmö....................................| 0.67 7.2
0.64 7

—

Norrköping ........................J 0.68 6.6
0.88 8.8

2
2

Upsala ................................j 0.36 5
0.48 5.2

1
1

Sundsvall ............................ — — — 4 —
Värmdö skeppslags väg- 

hålln.-distrikt ............... 0.45 4.5 __ __ 1
Ala tingslags vägdistrikt 0.4 8 — — 2

Kostnaderna i de olika orterna få givetvis icke jämföras, ty dels inverka 
gatornas och vägarnas beskaffenhet, trafikens storlek samt väderleken, dels 
är priset på dammbindningsmedlen beroende på ortens läge och på storleken 
av det levererade partiet. Dessutom avse kostnaderna olika långa tidsperio
der och slutligen äro fordringarna på dammfrihet olika i olika orter.

Klorkalcium torde besitta vissa företräden, där transporterna äro långa 
och tillgången på vatten knapp, där små arealer skola behandlas samt å vä
gar med löst gruslager.

Sulfitluten synes bäst komma till sin rätt vid dess användning i större 
skala å makadamiserade gator och vägar utan rörligt gruslager inom sam
hällen med tillgång på vatten och vattenvagnar.

Klorkalciumbehandlade vägar bliva vid ihållande fuktig väderlek, sär
skilt på hösten, ofta ävjiga, under det att sulfitlutbehandling motverkar ävje- 
bildning.

Å andra sidan är i allmänhet en väg, som behandlats med klorkalcium, 
enklare att underhålla vid torr väderlek än en sulfitlutbehandlad väg.

Trafikens beskaffenhet har också en viss betydelse. Sålunda inverkar 
hästtrafik mera skadligt på en lutbehandlad vägbana med dess hårdare yta, 
än på en vägbana, som behandlats med klorkalcium.

En omständighet, som man även måste taga hänsyn till, är, huruvida 
dammbindningsmedlen kunna vara till fördel eller skada, om vägbanan se
nare skall ytbehandlas med asfaltemulsioner eller varma bituminösa ämnen, 
tjära och asfalt. Särskilt i städerna är det ofta så att gatorna och vägarna 
såsom en första åtgärd behandlas med dammbindande medel för att senare i 
mån av råd och lägenhet successivt förses med varaktiga beläggningar eller 
ytbehandlas med bituminösa ämnen. Därvid kunna enklare ytbehandlingar, 
vilka utföras direkt på den befintliga vägbanan, röna inflytande av om vägen 
tidigare behandlats med dammbindningsmedel.

Beträffande klorkalcium har man erfarenheter av, att saltet kan inverka 
menligt vid vägbanans senare behandling med asfaltemulsioner eller varma



bituminösa ämnen, dels emedan saltet kvarhåller en del fuktighet i vägbanan 
och dels på grund av, att saltet bryter en emulgering av asfalt i vatten. Orsa
kerna till att saltet utfäller en asfaltemulsion hava ingående klarlagts av 
civilingenjör Birger Dahlberg i en uppsats ” Asfaltemulsioner för vägbelägg- 
ningar” , Svenska vägföreningens tidskrift häfte 6, år 1928.

I Köpenhamn har man också stött på dessa svårigheter och ingenjören 
Ingvard Pedersen vid Köpenhamns kommun har därom lämnat följande ut
talande :

” Med hänsyn till klorkalciums inverkan på en asfaltemulsion, när asfalt
emulsionen användes på en tidigare klorkalciumbehandlad makadamisering, 
så kan densammas skadliga inflytelse hänföras till två orsaker:

1. Klorkalciums vattensugande egenskaper.
Dessa egenskaper hava till följd, att damm och grus bindas så fast vid 

vägbanan, att det praktiskt taget blir omöjligt att få vägbanan tillräckligt 
ren samt att utanpå skärv- och grusmaterialet bildas en hinna av fuktighet, 
som förhindrar asfaltens vidhäftning vid skärv- och grusmaterialet. Vägba
nan skall vara fuktig när asfaltemulsionen användes, men denna fuktighet 
skall blott tjäna till att underlätta emulsionens nedträngning emellan och 
omkring stenmaterialet och skall därefter försvinna samtidigt med emulsions- 
vattnet för att uppnå den fullständiga vidhäftningen till stenmaterialet. Om 
makadamen förblir fuktig som en följd av klorkalcium förhindras vidhäft
ningen av asfalt till stenmaterialet.

2. Klorkalciums sönderdelande inverkan pä en asfaltemulsion.
Denna verkan är väsentligast av elektrolytisk art, men det förhållandet 

att klorkalcium kan suga till sig något av emulsionsvattnet kan hava till följd, 
att jämvikten i emulsionen förstöres och koagulationen därvid påskyndas. 
Emulsionen skall koagulera när den träffar vägbanan, men detta får icke ske 
alltför plötsligt, då man i så fall icke kan utnyttja emulsionens särdeles goda 
egenskaper att kunna tränga ned i sten- och grusmaterialet och omsvepa detta. 
Koagulerar emulsionen helt plötsligt, kommer detta att hava till följd, att 
asfalten blott lägger sig som ett täcke ovanpå vägbanan utan att klibba fast 
vid denna ordentligt.

De under punkt 1 och 2 nämnda förhållandena medföra, att man får 
en minskad adhesion mellan asfalt och vägbana till följd av smuts, fuktighet 
och dålig nedträngning av asfalten. Det yttrar sig i praktiken på det sätt, att 
ytbehandlingen lossnar från vägbanan i flagor.

Vad beträffar behandlingen med varma bituminösa ämnen, tjära och 
asfalter, så gör också här det under punkt 1 nämnda förhållandet sig gäl
lande men samtidigt minskas nedträngningen i vägbanan mycket starkt.

Vill man behandla en tidigare klorkalciumbehandlad makadam med emul
sion kan detta blott göras när klorkalcium är på lämpligt sätt uttvättad, an
tingen på så sätt att det har åtgått tillräcklig lång tid efter sista behandlin
gen med klorkalcium eller att denna uttvättas medelst sköljning och sopning. 
Det sista är dock vanskligt att få utfört tillräckligt bra.

På en klorkalciumbehandlad väg bör man efter en föregående bevattning 
helst utföra emulsionsbehandlingen på en någorlunda torr vägbana, i det 
härvid den elektrolytiska verkan väsentligt förringas och emulsionen lättare 
låter sig jämnas ut genom borstning utan att den börjar koagulera under 
utspridningen.”



Sulfitluten, som till natur och bindesätt är besläktad med tjärprodukter- 
na, drager icke till sig fuktighet och försvårar alltså i detta avseende icke yt
behandlingar med tjära eller asfalt. I några fall hava också lutbehandlingar 
utförts för att hårdgöra lösare vägbanor såsom en förberedande åtgärd, innan 
dessa yttjärats.

Även sulfitlut torde dock hava en viss elektrolytisk inverkan på en asfalt
emulsion och därigenom påskynda koagulationen, ehuru icke i samma grad 
som klorkalcium.

I mindre skala användes i vårt land klorkalcium till bekämpande av väg
dammet redan före världskriget. Under kriget steg priset till en sådan höjd, 
att medlet icke kunde komma ifråga. Under de senare åren har klorkalcium 
åter börjat användas. Utomlands har saltet redan lång tid använts i stor ut
sträckning. Sulfitlut, som även användes utomlands, har under år 1928 kom
mit till användning i över ett 40-tal svenska städer förutom ett flertal andra 
samhällen och vägdistrikt i skilda delar av landet.

Vid val mellan klorkalcium och sulfitlut bör ej förglömmas, att klorkal
cium är en importvara, under det att sulfitlut framställes inom landet och 
att råvaran i brist på avsättning till största delen får rinna bort till ingen 
nytta.

Stockholm i mars 1929.
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