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

MEDDELANDE 5

K L O R K A L C I U M  OCH S U L F I T L U T  

SOM D A MMB I N  DN I N GS*

OCH 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





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

MEDDELANDE 5

K L O R K A L C I U M  O C H  S U L F I T L U T  

SOM D A M M B I N D N I N G S .

OCH 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



Gernandts Boktryckeri A.-B., Stockholm 1927.



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

Nedanstående redogörelse för användningen av klorkalcium och sulfitlut 
i avsikt att å grusade och makadamiserade gator och vägar dels motverka 
uppkomsten av damm, dels nedbringa underhållskostnaden, grundar sig på 
iakttagelser, som gjorts av gatumyndigheterna i vissa städer och beredvilligt 
ställts till väginstitutets förfogande. Uppgifter hava erhållits från följande 
städer:

Karlskrona, genom byggnadschefen A. Lagergréen.
Malmö, genom byggnadschefen, majoren K. D. E. Sjögreen, samt
Stockholm, genom gatukontoret.
Redogörelsen har utarbetats av väginstitutets sekreterare, civilingenjören 

E. Nordendahl, i samarbete med byggnadschefen A. Lagergréen, Karlskrona, 
och distriktsingenjören N. Wibeck, Bromma, Stockholm.

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 
gatorna i samhällenas ytterområden byggd och underhållen med grus eller 
makadam. Det är mera' än sannolikt, att detta förhållande kommer att be
stå även i framtiden. Tillgången på grus och på sten till makadam är 
god. Även om trafiken kommer att högst väsentligt ökas, vilket är att vänta, 
torde den dock å den största delen av vägnätet icke under överskådlig fram 
tid bliva större än att grus- och makadamvägar kunna uppbära densamma. 
Visserligen är dessa vägars motståndskraft mot trafikens inverkan nedsatt 
under vissa väderleksförhållanden, såsom tjällossning och långvariga regn, 
men frånsett detta förhållande hava grus- och makadamvägar vid tekniskt rik
tigt utförande och underhåll visat sig kunna fylla sin uppgift på ett i förhål
lande till den låga anläggningskostnaden tillfredsställande sätt, under för
utsättning, att trafikmängd och hjultryck ej stegras utöver en viss gräns. 
Den största trafikmängd, som med bibehållen trafikekonomi kan framföras 
på en grus- eller makadamväg, är givetvis varierande och beroende av dels 
geologiska och klimatiska förhållanden, dels trafikens art. I regel torde 
den ekonomiska gränsen för trafikintensiteten å en riktigt utförd grus- eller 
makadamväg kunna sättas till 300 å 500 fordon av medeltyngd, 1,5 ton, i 
genomsnitt per dygn. Enär trafiken numera är starkast under sommar
månaderna, då vägarna i regel äro mest motståndskraftiga, torde under som-



marmånaderna den tillåtna trafikintensiteten kunna höjas med c:a  50 %. 
Genom förbättrad vägteknik torde grus- och makadamvägar kunna motstå 
ännu större trafik.

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 
hygienisk synpunkt eller ur utseendesynpunkt. Anledningen härtill är den 
besvärande dammbildning, som å dessa vägar uppstår vid torr väderlek.

Vägdamm förefinnes i växlande mängder i varje slag av makadam och 
grus redan innan dessa ämnen utspritts å vägen. Huvuddelen av dammet 
bildas dock under trafikens inverkan, därigenom att grövre partiklar sön
dermalas genom dels krossning under fordonshjulen, dels — och i syn
nerhet vid fordon med gummiringar — nötning mot andra grus- och 
makadampartiklar. Bildandet av damm fortgår såväl när vägbanan är torr 
som när den är fuktig.

Dammets olägenheter för de vägfarande och ej minst för de utmed vägarna 
boende och växtligheten utmed vägarna äro alltför väl kända. Genom väg- 
lagningsämnenas söndermalning till damm, vilket lindan för undan bortfö- 
res av luftströmmar, går en stor mängd material förlorat, vilket med avse
värd kostnad måste ersättas med nytt. Varje medel, som minskar damm
bildningen, medför därför också en minskning i den erforderliga mängden 
vägunderhållsmaterial. Genom de hastigt gående motorfordonens inverkan 
på vägbanan bortföras ej blott damm- utan även grövre partiklar. Det är 
därför önskligt, att de medel, som kunna komma ifråga för att motverka 
dammbildningen, även kunna minska eller hindra lösryckningen av grus- 
och stenpartiklar.

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 räk
nas 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 
havsvatten, i förhoppning att havsvattnets halt av koksalt o. d. skulle för
länga effekten av vattningen. Halten av salter med hygroskopiska egenska
per, 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, 
blevo transporterna i regel så dyra, att metoden såvitt känt icke kommit till 
nämnvärd utbredning.

Hygroskopiska salter.

Man övergick därför att i vatten upplösa salter med hygroskopiska egen
skaper, varvid man hade större framgång. Det salt, som härvid fått den 
största användningen, är klorkalcium (kalciumklorid, CaCl2). Glaubersalt



Eig. 1. Före och efter behandling av en väg med dammbindande medel. (Ur en broschyr av Solvay & Cie.)

(natriumsulfat, Na2S04) har också kommit till användning. För att för
billiga 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 vatt
ning verkar behandlingen med klorkalcium på det sätt, att vägbanans ytla
ger hålles så fuktigt, att det bildar en sammanhängande, något seg massa. 
I denna sammanhängande massa, vilken av trafiken, särskilt lätt motortra
fik, tillpackas så att dess yta blir jämn och fast, inskränkas småpartiklarnas 
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 hos ytlagret utöver en viss gräns, upphör samman
hållningen i ytlagret, och hos vägar, som en längre tid behandlats med hygro
skopiska salter, upplöses ibland det tillkörda hårda ytlagret i ävja. Denna 
kan emellertid lätt undanskaffas genom skrapning, ev. hyvling, på känt sätt.

De nu beskrivna metoderna att binda dammet åstadkomma dammbindning 
allenast genom 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. 
Detta preparat binder samman partiklarna i vägbanan till ett ytlager av' så 
stor seghet, att partiklarnas rörelse minskas eller upphäves och vägbanan 
därigenom, bättre kan motstå angreppen från hjulringarna,

Sådana preparat, som göra vägbanan vattentät och hindra den från att 
uppmjukas vid fuktig väderlek, äro givetvis överlägsna preparat utan denna 
förmåga.

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 tunn
flytande tillstånd, som erhållits antingen genom uppvärmning, varvid väg
banan dock måste vara torr, eller genom emulsion med såpvatten o. d. I 
senare fallet kan påföringen ske även vid fuktig väderlek.

I denna handledning komma de dyrare tjär- och asfaltprodukterna icke 
att behandlas. Eedogörelsen 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 rum i större utsträckning, har vid över
gång till klorkalcium eller sulfitlut väl i regel kostnaden för gatudammets be
kämpande icke nedgått, men däremot har effekten för en viss kostnad stigit 
väsentligt. Vid vägar med förhållandevis stark trafik har, enligt erfarenhet 
från Stockholms stads gatukontor, vid behandling med sulfitlut en så stor 
nedgång kunnat iakttagas i förbrukningen av väglagningsmaterialier, sam
tidigt som standarden hos vägarna höjts, att den sammanlagda kostnaden för 
underhåll och dammets bekämpande nedgått.

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 sedvan
liga åtgärderna för vägunderhåll, såsom hyvling och påförande av nya väg- 
lagningsämnen m. m. De måste vidare, beroende på förhållandena, påföras 
i tillräcklig mängd, samt upprepade gånger under loppet av den torra årsti
den. Flertalet missräkningar, som inträffat vid preparatens användning, 
torde bero på, att man väntat sig underverk av enstaka, ofta alltför svaga 
utspridningar, vilka dessutom utförts under ogynnsamma förhållanden. Er
farenheten visar dock otvetydigt, att preparaten, rätt använda på rätt ställe, 
äro av stort värde. En ekonomiskt fördelaktig underhållsteknik med damm
fria vägar till resultat har flerstädes utarbetats, grundad på användning av 
klorkalcium och sulfitlut.

Klorkalcium.
Egenskaper och pris.

Klorkalcium (kalciumklorid, Ca Cl2) är ett salt med neutral kemisk reak
tion. Det är föremål för massproduktion och erhålles säsom biprodukt vid 
framställning av soda enligt Solvay-(ammoniak-)processen, med vilken större 
delen av världens behov av soda framstalles. 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



Fig. 2. Grusväg behandlad med klorkalcium. (Ur en broschyr av the Dow Chemical Co.)

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, enär lösningar av klorkalcium i vatten upp till en 
viss halt av klorkalcium hava låg fryspunkt. Användningen av klorkalcium 
synes vara tämligen begränsad. Man torde därför kunna utgå från, att en 
även avsevärd förbrukning 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 efter1 förpackningens öppnande.

Ett prov av pulverformigt klorkalcium har analyserats vid statens prov- 
ningsanstalt och därvid befunnits hava följande sammansättning:
Kalciumklorid, Ca Cl2 .*..................................................................................  72,0 %
Natriumklorid, Na Cl ....................................................................................  1,7 »
I vatten olöslig rest ........................................................................................  0,3 »
Vatten (differens) ............................................................................................  26,0 »

100,o %
Priset å s. k. 75 % klorkalcium i flingor eller pulver, den form, som i an

vändning ställer sig bekvämast, betingar f. n. enligt uppgift 10: — — 15: — 
kr. brutto per 100 kg., fritt förtullat å kaj Göteborg, Malmö och Stockholm. 
Variationerna bero på partiets storlek. Vid köp av stora partier torde priset 
ställa sig någon eller några kronor lägre per 100 kg. Vid andra orter än de 
nyssnämnda tillkommer i regel ytterligare kostnad för frakt. Priset vid le
verans 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 o. d. 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, böra handskar använ
das vid hanteringen av detsamma. Därest saltet levererats i drums, måste 
det krossas före utspridandet. Utspridning i fast form ställer sig billigast





och har därför utträngt utspridning av lösning. 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 m.3 rymd. Upplösningen erfordrar 
nämligen så lång tid, att den ej kan utföras direkt i vattnings vagnen. 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. Där icke annorlunda angives, har vid samtliga 
i denna handledning beskrivna användningar av klorkalcium sådant i fast 
form kommit till bruk, i regel i form av flingor eller pulver. Den omstän
dighet, att klorkalcium kan utsås direkt å vägbanan och utan maskinell ut
rustning gör, att klorkalcium med fördel kan användas även där endast små 
arealer skola behandlas, såsom vissa gator i mindre samhällen, å vägar ge
nom bebyggda orter eller utanför enstaka byggnader o. d.

Den mängd klorkalcium, som åtgår per m.2 behandlad areal, varierar med 
trafiken, väderleken och kraven på vägbanans beskaffenhet. I Karlskrona, 
där klorkalcium blivit föremål för noggrann observation, har åtgången under 
år 1926 under hela behandlingstiden i medeltal utgjort l,o kg. 75 % salt per 
m.2. I Karlskrona har påföring under sommaren 1926 skett i regel två gånger, 
samt vid en starkt trafikerad väg tre gånger. Till en början använde man 
95 % salt i drums, vilket måste krossas före utspridningen. Man övergick 
senare till 75 % flingor. All utspridning skedde för hand. Tidpunkterna för 
påföringen, nederbörden under observationstiden, arealen av behandlade kör- 
och gångbanor ävensom åtgången av salt, reducerat till 75 % salt, och kost
naden för behandlingen, äro återgivna å fig. 3. Den i tabellen angivna 
kostnaden omfattar material, transport och arbete. Observationstiden omfat
tar hela den torra säsongen, från början av maj till mitten av september må
nad, då väderleken gjort vidare behandling onödig. Den per gång utspridda 
mängden salt har varierat från c:a  0,35 till c:a  0,45 kg./m.2 och i medeltal ut
gjort c:a  0,40 kg. De behandlade gatorna m. m. hava hållit sig praktiskt 
taget dammfria hela tiden. Vägbanorna hava under trafiken antagit en hård, 
glansig yta. Saltets verkan har varit störst å sträckor, som varit beskuggade. 
Så snart vägbanan genom trafiken blivit sårig, har hyvling verkställts. Den 
å fig. 3 angivna tillfartsvägen har exempelvis hyvlats en gång i veckan under 
hela observationstiden. Efter hyvlingen har vägytan återfått sitt glansiga 
utseende med bibehållen dammfrihet.

I Malmö hava makadamiserade gator behandlats med klorkalcium i ganska 
stor utsträckning åren 1925 och 1926. År 1925 skedde behandling i regel 
endast en gång, i början eller mitten av juli månad. Den år 1925 behandlade 
ytan uppgick till c:a  29,000 m.2, vartill åtgingo c:a  16,000 kg. salt, eller i 
genomsnitt c:a  0,55 kg./m.2 Vid ett pris av c:a  15 kr. per 100 kg. för 75 % 
klorkalcium har kostnaden, inberäknat material, transport och arbete, upp
gått till i medeltal 11 öre/m.2 År 1926 har en gatuyta av c:a  44,000 m.2 be
handlats, i regel också endast en gång, med en åtgång av dels 95 %, dels 
75 % salt av c:a  30,000 kg., eller i genomsnitt c:a  0,7 kg.//m.2, till en kostnad 
av i medeltal 9,5 öre/m.2. Kesultatet av behandlingen var båda åren mycket 
tillfredsställande. Den behandlade beläggningen höll sig fuktig och fullt 
dammfri under många veckor.

I Ålstens trädgårdsstad i Bromma utanför Stockholm hava sensommaren 
1926 utförts en, del mindre omfattande försök med klorkalcium. Belägenhe
ten av försökssträckorna framgår av fig. 4. Från tabellen å fig. 4 framgår,



Fig. 4.



Tig. 5. Utspridning av klorkalcium med hjälp av en spridare, dragen av en lastbil. (Ur en broschyr av
the Dow Chemical Co.)

att härvid provats dels klorkalcium i form av 75 % pulver till en mängd av 
0,3 kg./m.2 utsått för hand, varefter vägbanan bevattnats med 0,5 1. vatten per 
m.2, emedan utsåningen skedde mitt på dagen, dels klorkalcium från drums 
med 95 % salthalt, upplöst i vatten och utspritt med vattningsvagn. Saltåt
gången var i sista fallet 0,4 kg. och vattenåtgången 1,9 1. mer m.2. Utsprid
ningen skedde i båda fallen blott en gång. På grund av dels den korta för-

Fig. 6. Utspridning av klorkalcium från tråg fästat på en lastbil. (Ur en broschyr av the Dow Chemical Co.)



Fig. 7.



sökstiden, dels den omständighet, att försöken utfördes sent på året, hava 
blott ringa erfarenheter kunnat erhållas från försöken i Bromma.

I Förenta Staterna användes klorkalcium i stor utsträckning, särskilt för 
behandling av grusvägar. Klorkalcium förekommer där vanligen i form av 
dels flingor, dels granulerad klorkalcium med upp till c:a  8 mm. korn. Sal- 
tet levereras i plåtkärl eller säckar av mot vatten impregnerat papper om 
c:a 50 kg. Säckar föredragas på grund av sin lätthanterlighet. Om saltet 
skall lagras någon tid, bör det dock levereras i plåtkärl.

Utspridningen sker maskinellt med hjälp av antingen en kalkspridare (jord
bruksredskap), som kopplas efter en lastbil, eller ett särskilt på lastbilen fästat 
spridningstråg, konstruerat på sätt som framgår av fig. 6 och fig. 7. Med 
en på så sätt utrustad lastbil kunna 10 å 15 km. väg behandlas per dag, var
vid saltet utsprides på en bredd av 2,5 å 3' m. Genom senare hyvling och 
skrapning föres saltet ut mot vägkanterna, varigenom den behandlade väg- 
bredden ökas. Å vägar med en trafik av c:a  500 fordon per dygn företagas
i regel tre behandlingar per år. På grusvägar med en å två cm. tjockt lager
av löst grus ovanpå vägbanan utsprides vid den första och kraftiga behand
lingen c:a 0,5 kg. salt per m.2 vägbana och vid vardera av de efterföljande 
c:a  0,25 kg./m.2, summa per år c:a  1 kg./m.2. I trakter med torrt och varmt 
klimat, vid ogynnsamma väderleksförhållanden (ett häftigt regn strax efter 
en behandling försvagar dess verkan avsevärt), mycket stor trafik, lös väg
bana o. d., ökas antalet behandlingar till c:a  5 per år med en total saltmängd 
av c:a 1,5 kg./m.2. Under gynnsamma förhållanden och svag trafik m. m. 
minskas antalet till en å två med en total saltmängd av c:a  0,5 kg./m.2 Å vä
gar, som några år behandlats med klorkalcium, kan mängden salt med tiden 
minskas. Behandlingarna företagas med 4 å 6 veckors mellanrum. I staten 
Michigan behandlades på nu angivet sätt sommaren 1924 över 1,000 km. 
grusade huvudvägar med tillfredsställande resultat.

Såsom en olägenhet hos med klorkalcium behandlade vägbanor har 
stundom framhållits, att vägbanan vid ihållande fuktig väderlek skulle bliva 
slirig. Måhända är förhållandet det, att slirigheten hos med klorkalcium 
behandlade vägbanor icke är större än hos vägbanor, som ej behandlats, men 
att slirigheten hos behandlade vägbanor framträder vid en senare period än 
hos icke behandlade, d. v. s. först efter mera långvarig nederbörd. Hos de 
icke behandlade vägbanorna torde ävja bildas redan vid början av en neder- 
bördsperiod, under det att samti
digt vägbanan hos en behandlad 
yta ännu är fast. Yid ytterligare 
nederbörd upplöses vid en med 
klorkalcium behandlad vägbana 
ytlagret på en gång och ävjebild- 
ningen blir därigenom mera fram
trädande än hos icke behandlade 
vägbanor. Botemedlet mot even
tuell slirighet torde bestå i att ge
nom hyvling o. d. i tid avlägsna det 
översta, uppluckrade lagret. Där
est vägbanan utgöres av maka
dam med skyddsgrus, bör skydds- 
gruslagret hållas tunt, c:a  15 mm. 
tjockt, varvid slirigheten minskas.

Fig. 8. Utspridning av klorkalcium från tråg fört på en 
skottkärra. (Ur en broschyr av the Dow Chemical Co.)



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 och 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. pulverformig 
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 vatten. 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 
10 öre per kg. fraktfritt tankvagn normalspårig järnvägsstation, dels järn- 
eller träfat, rymmande 250—300 kg., till ett pris av 15 öre per kg. inklusive fat, 
fraktfritt järnvägsstation, vid poster om minst 10 ton brutto. Vid mindre par
tier än 10 ton tillkommer frakt. Torrluten levereras i papperssäckar om c:a  
35 kg. till ett pris av 19 å 23 öre per kg., beroende på partiets storlek, fraktfritt 
järnvägsstation. Priset är lika för hela landet.

Utspridning av flytande lut.

Luten är en trögflytande, klibbig, sirapsliknande vätska med volymvikten c:a 
1,3. Utspridningen på vägen sker med en vanlig gatubevattningsvagn, varvid

Fig. 9. Utspridning lutlösning å Drottningholmsvägen med vattningsvagn.



Fig. 10. Tappning av sulfitlut från järnvägstankvagn till hästdragen tankvagn för transport till vattnings-
vagnen, Stockholm.

Pig. 11. Pumpning av sulfitlut från hästdragen tankvagn (till höger) till vattningsvagnen (till vänster). Stockholm.
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Fig. 12. Behållare för sulfitlut i„Stockholm. Rymd,c:a 30 m3, d. v. s. två järnvägstankvagnar.

luten dock måste spädas med vatten för att göras tillräckligt tunnflytande i och 
för utspridningen. Den utspädda luten, i det följande kallad lutlösning, be
står i regel av 1 volymdel lut, med c:a  50 viktprocent torrsubstans, och 2 de
lar vatten. Lutlösningen kommer sålunda att innehålla c:a  20 viktprocent 
torrsubstans samt får en volymvikt av c:a  l,i. Om luten levereras i tankvagn 
å järnvägsspår, underlättas tappning på vattningsvagnen e. d. betydligt om 
tankvagnen står så högt, att luten under självtryck kan rinna från tankvagnen 
ned i vattningsvagnen, och pumpning undvikes. Om avståndet från tankvag
nen till vägen, där utspridningen skall ske, är långt, kan transporten av lut 
med fördel ske i en särskild tankvagn, ex. en extra vattningsvagn, varvid lu
ten pumpas från den ena vagnen till den andra. För att alltid hava lut till
gänglig bör å orter, där lut användes i så stor utsträckning, att den levereras 
i tankvagnar, särskilt där under sommaren flera tankvagnar förbrukas, be
hållare uppföras å lämpligt belägen plats invid järnvägsspår. I Stockholm äro 
sålunda nyligen uppförda tre st. behållare av plåt, vardera rymmande c:a 30 
m.3 eller två tankvagnar. Dessa kunna då lossas omedelbart, varvid innehållet 
pumpas upp i behållaren. Härigenom nedbringas antalet väntedagar för 
tankvagnen. Från behållaren tappas luten vid utkörningen i vattningsvagnen 
under självtryck. Ofta finnes vattenledning med brandposter i eller nära de 
gator, som skola lutas. Vattningsvagnen fylles då från brandposterna, var
vid vattenstrålen åstadkommer en så kraftig omrörning, att lutens lösning i 
vattnet sker omedelbart. Där brandposter icke finnas tillgängliga, kan det 
vara lämpligt att invid en bäck, sjö, brunn e. d. anordna behållare, vilka 
hållas 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 något 
fuktig, t. ex. 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 ut
spridande.

Mängden lutlösning bör vara tillräcklig för att impregnera vägbanan. Vid 
den första begjutningen, vilken utföres grundligt, åtgår som regel omkring 2 
liter per m.2 vägbana. Vid efterföljande begjutningar kan mängden minskas 
till hälften — omkring 1 liter per m.2 — , eller mindre, beroende på vägens 
beskaffenhet. En begjutning av 2 liter lösning motsvarar vid det förut an
givna 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; nedträngningar på intill 6 cm. hava iakttagits. En 
annan del stannar på ytan och framträder där som en hård ytbeläggning med 
brunaktig färg.

Utspridning av torrlut.
Hittills har beskrivits användningen av flytande lut. Vid användning av 

torrlut kan som vid klorkalcium utspridningen ske antingen genom att upp
lösa torrluten i vatten eller utså densamma för hand i pulverform. Vid upp
lösning i vatten tages 1 vikt
del torrlut på 3V2 delar vat
ten. För en ordinär vatt- 
ningsvagn om 2 m.3 åtgå så
lunda c:a  450 kg. eller 13 
säckar torrlut. Torrlutens 
upplösning i vatten kan emel
lertid ibland vara en både 
svår och tidsödande proce
dur, så att man använder sig 
i regel av utsåning för hand.
I motsats till klorkalcium 
måste torrluten för att tränga 
ned i vägbanan upplösas vid 
utsåningen. Vägbanan måste 
därför vattnas rikligt både 
före och efter utsåningen, så
framt icke denna verkställes 
efter ett starkt regn, då väg
banan är så fuktig, att vatt
ningen kan utebliva. För den 
första kraftiga behandlingen 
tages 0,5 kg. torrlut per m.2
(en säck till C:a 75 m.2) och Fig. 13. Torrluten hälles i en hink för utsåning. Bromma.
för de efterföljande behand
lingarna 0,25 kg. torrlut (en säck till c:a  150 m.2), eller mindre, beroende på 
vägbanans beskaffenhet, liksom vid användandet av flytande lut. Enär torr- 
lut i inköp ställer sig dyrare än flytande lut, och utspridningen för hand är



Fig. 14. Utsåning för hand av torrlut, Bromma. T. v. säckar med torrlut utplacerade med avmätta mel
lanrum. Klorkalcium utsås på liknande sätt.

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.

Lutbehandlingens varaktighet.
Varaktigheten av behandlingen beror på vägbanans och trafikens beskaffen

het, samt på väderleken. Vid ihållande varmt och torrt väder händer det, att 
vägen spricker sönder i ytan. När tecken till dylik söndersprickning med åt
följande dammbildning framträda, förnyas lutningen med en lätt överstril- 
ning. Ibland kan också begjutning med enbart vatten vara tillräckligt, var- 
vid( den i vägbanan befintliga luten bättre fördelas. Vid långvarig väta, sär
skilt 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.

I Bromma i Stockholm har lutbehandling av makadamiserade vägbanor ut
förts sedan år 1924, d. v. s. under tre år, i stor utsträckning. Med några få 
undantag är läget av de år 1926 behandlade gatorna och vägarna angivet å 
fig. 15. Flytande lut har använts, levererad i tankvagnar. Dessa tömmas i en 
cistern, utmärkt å fig. 15, varifrån luten utköres i vattningsvagnar eller min
dre tankvagnar. Brandposter finnas tillgängliga över hela området. Å  en del 
gator och vägar belägna inom Ålstens trädgårdsstad hava verkställts jämfö
rande försök med olika behandlingsmetoder. Dessa försök framgå av fig. 4.

Detaljerade uppgifter rörande sulfitlutbehandlingen äro lämnade å fig. 16. 
Som därav framgår, varierar trafiken å de behandlade gatorna och vägarna



Id

mellan vida gränser, från mycket obetydlig, c:a  50 åkdon per dag, till mycket 
stark, bortåt 2,500 per dag, å Drottningholmsvägen. Antalet begjutningar 
med lut har också varierat, från en gång till ej mindre än 13 gånger (Drott
ningholmsvägen). Förutom på trafiken beror antalet behandlingar på ga
tans eller vägens tillstånd, samt, såsom förut nämnts, på den grad, i vilken

Fig. 15.



de äro utsatta för 
sol och vind, samt 
framförallt på före
komsten av häftiga 
och långvariga regn. 
Arealen behandlade 
vägbanor — körba
nor — uppgår till 
inalles nära 120,000 
m.2 motsvarande 24 
km. av en 5 m. bred 
väg. Lutåtgången 
har i medeltal ut
gjort i det allra när
maste 1 kg./m.2 och 
har växlat mellan 
0,22 och 3,25 kg. Den 
sistnämnda mäng
den har åtgått vid 
den mycket starkt 
trafikerade Drott- 
ningholmsvägen. Yid 
denna har lutmäng
den per begjutning 
i medeltal uppgått 
till 0,25 kg./m.2. Vat
tenåtgången vid lut- 
begjutningen har i 
medeltal uppgått till
1 det allra närmaste
2 l./m.2. Yid Drott- 
ningholmsvägen har 
denna vattenåtgång 
utgjort 6,6 l./m.2 för 
tretton begjutningar 
eller i medeltal per 
begjutning 0,5 l./m.2. 
Yid flertalet med lut 
begjutna gator och 
vägar har även van
lig vattning ägt rum. 
För att erhålla ett 
uttryck för samtliga 
kostnader för damm
bindningen under

F i g .  1 6 ,



Fig. 16.



året, har å fig. 16 upptagits jämväl kostnaden för denna vattning. Under 
långvarig torr och varm väderlek har det visat sig fördelaktigt med enstaka 
bevattningar av lutade vägar.

Kostnaden för dammbindningen, inberäknat material, transport och arbete, 
men oberäknat administration, verktyg o. d., har uppgått till i medeltal 12,7 
öre/m.2, varav för lutbehandlingen 10,8 öre och resten, 1,9 öre, för den van
liga vattningen. Kostnaden för administration m. m. uppgår till c:a  10 % 
av nyssnämnda kostnad.

Lutbehandlingen har pågått från slutet av april till början av oktober, i 
medeltal under c:a 5 månader. Nederbörden under, dessa månader är angi
ven å fig. 16.

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 sam
manhängande fast ytbetäckning. Då vägbanan är torr, är den dels för hård 
för att kunna behandlas med hyvel för utjämnande av uppkomna håligheter 
o. d., dels skulle de löshyvlade, torra partiklarna icke binda samman. De 
lutade vägbanorna hava därför hyvlats efter regn, då det översta ytlagret lätt 
kan bearbetas och av trafiken ånyo snabbt tillpackas. Påföringen av väg- 
lagningsmaterial har också skett under fuktig väderlek. Underhållet av en 
lutad väg sker sålunda på samma sätt som av en vanlig olutad väg. Å en 
lutad väg får eller kan skyddsgruset icke hållas löst eller rörligt. I sådant 
fall skulle ingen fördel uppstå genom lutbehandlingen, vilkens uppgift är att 
kitta samman gruspartiklarna. Lutning å en väg försedd med ett tjockt, löst 
gruslager, särskilt om detta består av mycket grovt och svårbundet grus, 
har icke utsikt att lyckas. Förutsättning härför är, att gruset kan samman
kittas till ett kompakt ytlager.

Fig. 17. Hyvling av en lutad väg efter regnväder. Bromma.



Fig. 18. Drottningholmsvägen, Bromma, starkt lutad. Obs. Intet spår av damm efter bilarna!

Erfarenheterna i Bromma från lutbehandlingen hava varit de bästa. De 
behandlade gatorna och vägarna hava hållit sig praktiskt taget dammfria. 
Uppkomsten av vägävja har, även vid långvarig fuktig väderlek, varit väsent
ligt mindre än vid icke lutade vägar, beroende på att i regel nederbördens in
verkan sträckt sig endast till den översta delen av ytlagret. Ytan hos lutade 
vägar synes besitta en viss strävhet, sannolikt på grund av lutens hartshalt. 
Detta gör, att en lutad vägbana icke är slirig under biltrafiken. På grund av 
de goda erfarenheterna har omfånget av sulfitlutbehandlingarna utsträckts år 
från år. En följd, av lutbehandlingen, som är lika viktig som dammfrihe
ten, är, att det visat sig möjligt att utan ökning av underhållskostnaden för
sätta vägnätet i ett allt bättre skick.

Yid vägar med stark trafik har en betydande nedgång i underhållskostna
den kunnat iakttagas, exempelvis vid Drottningholmsvägen, delen mellan Tra
nebergsbro och Ulvsundavägen. I nedanstående tabeller 1, 2 och 3 äro angivna 
ett flertal data för åren 1924 t. o. m. 1926 beträffande vägen i fråga. Av tabell 
1 framgår sålunda, att grusåtgången för vägens underhåll nedgått från 645,5 
m.3 år 1924, då lutbehandlingen började i blygsam skala, till endast 121 m3 år 
1926. Under samma tid nedgick makadamåtgången från 86 m.3 till noll. Kost
naden för sulfitlut steg från 250 kr. till 2,737 kr. Totala underhållskostnaden 
föll från c:a  11,400 kr. år 1924 till endast c:a  6,400 kr. år 1926, trots det att 
dels trafiken samtidigt ökats från c:a  1,600 till c:a  2,300 fordon per dag eller 
med över 40 %, dels vägens standard höjts. Yägen var dessutom dammfri.

Erfarenheten från Drottningholmsvägen visar sålunda otvetydigt, att vid ett 
rationellt underhåll med maskinhyvling (i detta fall ungefär en gång var 
sjätte vecka under sommaren) och begjutning med sulfitlut kan ernås ej endast 
en dammfri vägbana utan även en underhållskostnad, som ställer sig avsevärt



UNDERHÅLLSKOSTNAD M. M. FÖR DROTTNINGHOLMS- 
FÖR ÅREN 1924,

TA B E L L  1.

Tablå över kostnader, materialåtgång m. m. för underhåll av Drottning-
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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

Till ovan angivna belopp kom m a kostnader för arbetsledning, verk-

TA B E LL 2.

Trafikräkning å Drottningholmsvägen åren 1924, 192 b och 1926.
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1924 12//12
D rottningholm svägen, väs

ter om Tranebergsbro. 476 673 6 71 68 277 7 1578 4— 5 155 121

1925 3/111
Drottningholm svägen, väs

ter om Tranebergsbro. 777 866 4 40 124 351 11 2173 4— 5 244 167

1926 26//10
Drottningholm svägen, väs

ter om Tranebergsbro.
*47
923 835 10 103 177 236 4 2335 5— 6 229 180

* Omnibusar.



VÄGEN MELLAN TRANEBERGSBRO O. ULVSUNDAVÄGEN 
1925 OCH 1926

TA B E LL 1.

holmsvägen mellan Tranebergsbro och Ulvsundavägen åren 1924 , 1925 och 1926.
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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

tygsslitning m. m. som kunna beräknas till om kring 10 procent.

T A B E LL 3.

Utdrag ur meteorologiska anstaltens rapporter angående temperatur, neder
börd och snötäcke åren 1924, 1925 och 1926.
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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, milli
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 4-19 3 +  16.1 +  11.2 +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, milli
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 I 1 28 118



lägre än som var möjligt utan behandling med lut. Anledningen till, att en 
väg med så stark och tung trafik som Drottningholmsvägen icke belagts med 
en varaktig beläggning som smågatsten, asfaltbetong e. d., är den, att planer 
förefinnas att omlägga vägen med annan sträckning.

Sulfitluten håller sig länge kvar i en vägbana utan att förlora sin bindekraft. 
Å  Drottningholmsvägen, som lutats kraftigt under år 1925, visade det sig så
lunda efter tjällossningen våren 1926, innan ännu någon ny lutning företagits, 
att en hel del sulfitlut med avsevärd bindande kraft fanns kvar i vägbanan.

Gatorna och vägarna i Bromma äro som redan sagts utförda med körbana 
av makadam med ett tunt gruslager, och de underhållas med grus. Även å 
makadamkörbanor utan skyddsgrus har lutning givit goda resultat. Emedan 
dylika vägar icke kunna hyvlas måste i makadamen uppkomna håligheter av
hjälpas genom att vid regnväder påföra grus. Eli väg, som en längre tid un
derhållits med sulfitlut, blir slutligen så hård, att makadam icke bör användas 
vid reparationerna.

På grund av de goda erfarenheter som vunnits har renhållningsverket 
i Stockholm vid vattning mot damm å makadamiserade gator sedan år 1925 
allmänt övergått att i st. f. enbart vatten använda lutlösning. Från nedan
stående tablå framgår arealen av de gator, som bevattnats, ävensom förbruk
ningen av vatten och lut samt kostnaden m. m.

TA B LÅ
över

genom Renhållningsverkets försorg utförd vattning och behandling med sul- 
fitlut av makadamiserade gator i Stockholm 

(de inre stadsdelarna samt vissa samhällen i Västra Brännkyrka) 
åren 1924, 1925 och  1926.

År
Vattnad

areal

m2

Vattenförbrukning Sulfitlutförbrukning 
Indunstad lut Körslor 

och arbets
kostnader 

kr

Summa

kr

Kost- 
'nad 
pr m2 

öre

An
ta

l 
va

tt
- 

ni
ng

sd
ag

ar Kostnad 
per be- 
vattn. 

dag och 
m2 
öre

Unge
färlig 

trafikök
ning 

från år 
1924 °/o

m3 kr feg kr

1924
1925
1926

145.100 
154,600
188.100

10,983
9,779
9,590

1,976.94
1,760.22
1,726.20

126,432
169,707

12,643.20
16,970.70

10,983.17
11,591.48
12,759.09

12,960.11
25,994.90
31,455.99

8,9
16,8
16,7

104
130
122

0,086
0,129
0,137

0,00
20,00
35,00

A v ovanstående tabell fram går, att kostnaderna per bevattningsdag och m 2 varit om 
kring 50 % högre under åren 1925 och 1926 än under år 1924.

Orsaken till de ökade kostnaderna under de sista åren äro dels torrare väderlek, dels 
att trafiken ökats m ed c:$i 20 resp. 35 % och dels att kraven på större dam m frihet 
blivit avsevärt bättre tillgodosedda.

Under åren 1925 och  1926 har som  synes för dam m bindningen använts sulfitlut. 
Därmed har uppnåtts en effektivitet som  förut med rimliga kostnader icke kunnat 
åstadkom mas genom  enbart vanlig bevattning.

Stockholm  den 20 deccm ber 1926.

Sven Hellgren Nils Wibeck
Inspektör vid Stockholms Distriktsingenjör vid

stads renhållningsverk. Stockholms stads gatukontor.

Allt som allt har i Stockholm under år 1926 för att bekämpa damm en 
areal av c:a  350,000 m.2 (motsvarande c:a  70 km. 5 m. bred väg) bevattnats 
med lutlösning med en förbrukning av i det närmaste 1 kg. sulfitlut per m.2.



Kostnaden för luten, inalles c:a  35,000 kr., har utgjort 10 öre/kg. fritt järn- 
vägstankvagn Stockholm. I genomsnitt hava gatorna och vägbanorna begju- 
tits med lutlösning 3 gånger under sommarmånaderna april t. o. m. september.

I några fall har lutbehandling utförts såsom en förberedande åtgärd å 
gator, som senare yttjärats.

I Karlskrona hava under år 1926 c:a  10,000 m.2 makadamgator behandlats 
med sulfitlut, dels torrlut, dels flytande lut. Antalet behandlingar har växlat 
mellan en och fem. De behandlade gatornas areal, lutåtgången, kostnaden 
och trafiken å gatorna framgår av fig. 3. Den i jämförelse med Bromma rela
tivt höga kostnaden beror på den väsentligt mindre omfattningen med åt
följande högre pris å lut, då de mängder, som här åtgått, icke varit stora 
nog för att leveransen skulle kunna ske i tankvagn. Brandposter hava varit 
tillgängliga för vattentäkten. Erfarenheterna från Karlskrona äro icke så 
gynnsamma som från Bromma. Möjligen kan detta bero på gatornas beskaf
fenhet eller därpå, att hästtrafiken, som i Karlskrona förekommer i betydligt 
större utsträckning än i Bromma, s. a. s. hackar sönder den lutade ytan. 
Vidare kan anledningen vara, att lutmängden varit otillräcklig och lutningen 
ej upprepats tillräckligt ofta.

I Malmö har lutning kommit till utförande i viss utsträckning åren 1925 
och 1926. Under år 1925 behandlades c:a  35,000 m.2 med c:a  17,000 kg. lut 
(å 10 öre/kg.) och år 1926 c:a  57,000 m.2 med c:a  30,000 kg. lut. Lutåtgången 
har båda åren uppgått till c:a  0,5 kg./m.2 och kostnaden till c:a  7 öre/m.2. 
E j heller i Malmö hava erfarenheterna varit så goda som i Stockholm, sanno
likt beroende på för sparsamt användande av lut.

Sulfitlut med kalktillsats.
Vid flera tillfällen har det förekommit, att släckt kalk (CaO) använts i 

samband med sulfitlut. Kalken har därvid i pulverform antingen uppslam
mats i vatten i en särskild vattningsvagn och utspolats å vägen såsom kalk
mjölk efter lutningen, eller utsåtts direkt å vägen före lutningen. Enligt ingen
jören G. Ekström, förslagsställare till metoden med kalkbehandling, 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 lutlösningens torrsubstans.

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

Vid utförda, jämförande försök i såväl Karlskrona som Stockholm har man 
icke kunnat förmärka någon fördel med kalktillsatsen. På denna grund har, 
frånsett vissa i början utförda provsträckor, kalk icke kommit till användning 
vare sig i Karlskrona eller Stockholm. Det synes icke föreligga några skäl, 
varför sulfitlutbehandlingen skulle invecklas och fördyras genom kalkningen, 
då denna 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 civilingenjören E. Karlberg i Norrköping, som erhållit pa
tent å densamma (svenskt patent n :r 62128, ” Förfaringssätt att för
hindra dammbildning på vägar” ). Förslagsställaren har framhållit, att 
vägbanans yta, som vid användandet av metoden städse hålles fuktig, 
på den grund bör genom trafikens inverkan komprimeras bättre och bliva slit
starkare än vid enbar lutbehandling. Genom försök har det bästa tillväga
gångssättet befunnits vara, att tillsätta klorkalcium i form av pulver eller 
flingor till lutlösningen. Den med klorkalcium tillsatta lutlösningen utsprides 
på vägen på vanligt sätt med vattningsvagn. Försök hava visat, att viktmäng
den klorkalcium lämpligen tages lika med vikten av sulfitlutens torrsubstans. 
T ill '100 1. eller 130 kg. flytande lut, vilken innehåller 65 kg. torrsubstans, ta- 
gesi sålunda 65 kg. klorkalcium. Vattentillsatsen tages som, vanligt två delar 
vatten till en del lut, i detta fall sålunda 200 1. Utspridningen av lösningen 
vållar ingen svårighet. Om lösningen utsprides till en mängd av 0,5 kg. sul
fitlut per m.2, blir mängden klorkalcium 0,25 kg./m.2 Materialkostnaden för 
luten uppgår härvid till 5 öre/m.2 och för klorkalcium till c:a  3 öre/m,2, summa 
materialkostnad c:a  8 öre, motsvarande kostnaden vid en lutbehandling med 
0,8 kg./m.2 lut. Genom Norrköpings byggnad skontor hava år 1926 bl. a. å en 
av stadens större utfartsvägar utförts jämförande provsträckor behandlade med 
dels olika blandningar av klorkalcium och lut, dels enbart lut med kalktillsats. 
Varje provsträcka behandlades endast en gång. På grund av erfarenheterna 
från dessa försök har byggnadskontoret i Norrköping enligt uppgift för avsikt 
att under år 1927 använda den hygroskopiska sulfitlutmetoden. I Bromma 
hava enstaka försök utförts med behandling av vägbanor med både klorkalcium 
och sulfitlut enligt den ovannämnda metoden.

Samtliga hittills utförda försök äro emellertid för kortvariga för att någon 
slutsats rörande metodens överlägsenhet över enbart klorkalcium eller enbart 
sulfitlut skall kunna dragas. Överhuvudtaget synes man vid såväl klorkalcium 
som sulfitlut böra med försiktighet och först efter jämförande försök använda 
sig av metoder, som innebära ett avvikande från de enkla behandlingarna.

Klorkalcium eller sulfitlut?

Jämförelse mellan klorkalcium och sulfitlut.

Ehuru i vårt land användningen i större skala av klorkalcium och sulfitlut 
som medel att vid makadam- och grusvägar nedbringa dammbildningen och 
underhållskostnaden ej pågått i mera än c:a  två år, är det tydligt, att båda med
len giva goda resultat. Då det gäller att avgöra, vilket som ställer sig fördel
aktigast, äro meningarna ej alltid samstämmiga.

I Karlskrona synes man vara benägen att giva klorkalcium vissa företräden 
och anser sig kunna konstatera, att denna tränger något djupare ned i vägba
nan än luten. Man anser emellertid, att undersökningarna varit för kortvariga 
för att nu uttala några bestämda slutsatser.

I Malmö synes man även föredraga klorkalcium. Enligt uppgift från bygg
nadschefen därstädes, majoren K. D. E. Sjögreen, har man ansett sig kunna 
draga följande slutsatser. Genom behandling med klorkalcium blir körbanans 
yta fuktig och förblir detta i många veckor, varigenom dammfrihet erhålles. 
En lutad körbana blir hård och torr. Genom avnötningen uppstår efter jäm
förelsevis kort tid dammbildning. Någon ökning i makadambeläggningens



hållbarhet har ej kunnat förmärkas vid lutade gator. Sulfitluten har vidare 
visat sig kräva en mycket väl rengjord makadamyta, vilket ej i lika hög grad 
varit fallet med klorkalcium. Båda medlen synas förlora i effekt vid starkare 
nederbörd i ungefär samma grad.

I Stockholm är man mycket tillfredsställd med de med sulfitlut erhållna re
sultaten, vilka man är böjd att tillskriva det rationella underhållet med upp
repade begjutningar. Av jämförande prov med klorkalcium, vilka hittills ut
förts i liten skala, hava några slutsatser ej kunnat dragas.

En jämförande sammanställning av data från vägbehandlingar med klor
kalcium och sulfitlut i de ovan angivna städerna återgives här nedan.

Sammanställning av materialåtgång och kostnader pr m.2 vägbana samt antalet 
utspridning ar jämte inköpspriser för behandling med klorkalcium och sulfitlut 

i Bromma (Stockholm), Karlskrona och Malmö år 1926.

Ort
Klorkalcium Sulfitlut Antal ut- 

spridningar 
i medeltal

Inköpspris pr kg.
Förbruk
ning, kg.

Kostnad,
öre

Förbruk
ning, kg.

Kostnad,
öre

Klorkal
cium, öre

Sulfitlut,
öre

Brom ma
(Stockholm ) — — 0,9 8 10,8 2 å 3 — 10

Karlskrona ...j 0,9 6 14,0
0,64 19,3

2
2

11 ä 17
15 ä 24

Malmö ............j 0.70 9,5
0,50 7.0

1
1

11 ä 15
10

Kostnaderna i de olika orterna få givetvis icke jämföras, ty dels inverka ga
tornas, trafikens och klimatets beskaffenhet, dels är priset på medlen beroende 
på storleken av det levererade partiet, och dels men ej minst äro fordringarna 
på dammfrihet olika i olika städer.

Klorkalcium torde sannolikt besitta vissa företräden, där små arealer skola 
behandlas och där tillgången på vatten är knapp och vattentransporterna äro 
långa. Sulfitlutens fördelar synas bäst komma till sin rätt vid dess användning 
i stor skala.

Klimatet har möjligen en viss inverkan. I södra Sverige, Karlskrona 
och Malmö, är sålunda under sommaren luftens fuktighet mitt på dagen 
c:a  65 %, under det att den i Stockholm är blott c:a  50 %. Under nätterna 
är dock fuktigheten i de tre orterna i huvudsak lika, eller c:a  75 %. Neder
börden i genomsnitt under sommarhalvåret å de olika orterna synes i stort 
sett vara densamma. Det är ju tänkbart, att klorkalcium i södra Sveriges 
fuktiga klimat har större verkan än i orter med Stockholms torrare klimat.

Såväl klorkalcium som sulfitlut äro, såsom framgår av det föregående, rätt 
använda under lämpliga förhållanden mycket goda dammbindnings- och väg- 
förbättringsmedel. Det är med ledning av hittills utförda provningar omöj
ligt att nu avgöra vilket av dessa medel som är mest ändamålsenligt. De 
lokala förhållandena och omständigheterna spela för övrigt oftast därvid en 
avgörande roll. Ytterligare jämförande försök äro nödvändiga innan med 
säkerhet kan avgöras vilket medel som är bäst vid olika förhållanden och för 
olika orter.

Båda medlen hava neutral kemisk reaktion, och verka icke frätande. De 
äro oskadliga för gummiringar o. d. ävensom för arbetarna, som handskas 
därmed,
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