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Sammanfattning  
 
 
 
Grusvägarna omfattar en väsentlig del av det svenska vägnätet. Det statliga 
vägnätet omfattar 98 015 km väg varav 22 136 km (22%) är grusvägar (1997). 
 
Föreliggande litteraturstudie ingår som en första del i doktorandprojektet 
”Effektiva produktionsmetoder inom drift och underhåll av grusvägar”. Denna 
rapport behandlar drift och underhåll av grusvägar huvudsakligen med inriktning 
mot grusslitlagret under barmarksperioden. I Sverige och de nordiska länderna 
infaller denna period normalt mellan maj och oktober. Med begreppet ”Drift och 
underhåll av grusvägar” menas i denna rapport all verksamhet som berör skötsel 
av grusvägar så att vägen hålls i farbart skick.  
 
Litteratursökning är utförd av VTI:s Bibliotek och Informationscenter och 
omfattar databaserna: ROADLINE (VTI bibliotekskatalog) tillgänglig via 
TRANSGUIDE; Vägverkets bibliotekskatalog; samt de båda internationella 
databaserna IRRD (International Road Research Documentation) och TRIS 
(Transportation Research Information Services). 
 
Litteraturstudien består av elva kapitel vars innehåll kort beskrivs i följande 
avsnitt:  
 
 
I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till detta doktorandprojekt och syftet med denna 
litteraturstudie.   
 
 
Kapitel 2 behandlar de grundläggande begrepp som används i rapporten t.ex. 
underhåll, drift, stabilisering, förstärkning, olika typer av vägar, vägens 
uppbyggnad och slitlagertyper.  
 
 
I kapitel 3 belyses grusvägarnas roll som en del av vägnätet i Sverige. I kapitlet 
ges i tabellform några uppgifter om vägnätets längd och sammansättning och om 
grusvägarnas andel vad gäller underhållskostnader och trafikvolym. 
 
 
I kapitel 4 diskuteras orsaker till nedbrytning av grusvägar som t.ex. trafik, 
nederbörd, och väghållaråtgärder t.ex. hyvling. Skador som felaktig vägform, 
otillräcklig dränering, damning, potthål, korrugering, spårbildning, löst grus i 
vägbanan och tjälskador behandlas också i detta kapitel.  
 
 
I kapitel 5 presenteras Vägverkets tekniska krav på grusvägar vid en ny 
vägkonstruktion och vid drift och underhåll. Kraven bestäms från VÄG 94, 
funktions- och standardbeskrivningarna ”FSB” och Regler för underhåll och drift. 
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Kraven i funktions- och standardbeskrivningarna ”FSB” avser huvudsakligen krav 
som ställs i grundpaket drift inom olika regioner.  
 
Kraven i VÄG 94 gäller funktionella egenskaper, material och utförande av en ny 
vägkonstruktion men vissa krav är även tillämpliga för underhållsåtgärder. Bland 
de krav som studeras i detta kapitel är krav på grusslitlager, bärlager 
förstärkningslager och skyddslager för grusväg. Tekniska krav vid drift och 
underhåll är krav på de tre standardklasserna A, B och C, tvärfall, framkomlighet 
och kontinuitet, lägsta acceptabla tillståndsklass, avvattning, slänter, friktion, 
slitlagerkvalitet, hinderfrihet och omledning av trafik. 
 
 
Kapitel 6 belyser de faktorer som påverkar underhållet av grusvägar. I kapitlet 
studeras hur underhållsåtgärdernas omfattning, frekvens och kostnader påverkas 
av vägstandard, trafikberoende faktorer, geometriska faktorer, fysiska faktorer och 
meteorologiska faktorer. 

Geometriska faktorer som behandlas i detta kapitel är vägbredd, tvärfall, samt 
vägens linjeföring i plan och profil. 
 
För grusvägarnas beständighet har materialegenskaperna särskilt stor betydelse. 
Grusvägarnas materialegenskaper bestäms av ett antal fysiska faktorer som t.ex. 
slitlagrets petrografiska sammansättning, kornform och kornstorleksfördelning. 
Andra fysiska faktorer är undergrundens- och vägkroppens tjälfarlighet, 
dränerings- och avrinningsförhållanden, typ av landskap, vägens omgivning, 
terrängens utseende och bebyggelse. 
 
De meteorologiska faktorer som kortfattat behandlas är nederbörd i olika former, 
antal soltimmar, barmarkstid och luftens fuktighet. 
 
 
I kapitel 7 beskrivs metoder för drift och underhåll av grusvägar under 
barmarkssäsongen. Grusvägsunderhåll berör främst slitlagret. Huvudåtgärder 
omfattar dammbindning, hyvling, kantskärning och grusåtervinning, grusning, 
vattning, flickning, sladdning, dikning och stenbrytning i vägbanan. Vilken metod 
som skall användas styrs i hög grad av de skador som uppkommit på vägytan och 
vägkroppen. 
 
Även olika dammbindningsmedel studeras i detta kapitel. Dammbindningsmedlen 
är vatten, lera, oorganiska salter t.ex. kalciumklorid CaCl2 och magnesiumklorid 
MgCl2, icke bituminösa organiska kemikalier t.ex. lignin, bituminösa bindemedel 
t.ex. bitumenemulsion samt dammbindningsolja.  
 
Årstid, frekvens, givans storlek, utförandet och miljöpåverkan av dammbindning 
med olika medel studeras även i detta kapitel. 
 
 
I kapitel 8 redovisas bedömning av vägars tillstånd och metoder för 
tillståndsuppföljning. Bedömningen avser i första hand metoder som används i 
Sverige men även bedömningsmetoder i Finland, Kanada, USA, New Zealand och 
Australien.  
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På grund av att skogsbilvägar motsvarar ca 50 % av det totala vägnätet i Sverige 
beskrivs även standardklasser för skogsbilvägar i kapitlet. 
 
 
I kapitel 9 diskuteras planering och konkurrensutsättning av drift- och 
underhållsåtgärder. Likaså har värdering av drift- och underhållsåtgärdernas 
lönsamhet och samhällsekonomiska kalkyler studerats liksom samband mellan 
drift- och underhållsåtgärder och deras trafikekonomiska effekter i form av 
fordonskostnader, trafiksäkerhet och framkomlighet. 
 
 
I kapitel 10 finns de referenser som används i denna litteraturstudie. 
 
 
Figur- och tabellförteckning finns i kapitel 11. 
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Summary 
 
 
 
Gravel roads form a large percentage of the road network in Sweden. The public 
road network under the jurisdiction of the Swedish National Road Administration 
(SNRA) has a total length of some 98 015 km. About 22 % (22 136 km) of this 
network consists of gravel roads. In addition, there are about 74 000 km of private 
roads and 210 000 km of forest roads. The Swedish National Road Administration 
(SNRA) has recognised the need for more research concerning gravel roads. The 
need to optimise the costs of maintaining optimum quality have been of great 
concern to the SNRA.  
 
This report illustrates the state-of-the art in rehabilitation and maintenance of 
gravel roads. It presents a comprehensive literature survey of current and recent 
national and international research, and deals only with summer maintenance. The 
summer in Sweden extends from May to October. The report focuses primarily on 
roads surfaced with aggregate, and forms the first part of the Ph.D. project 
“Effective production methods in rehabilitation and maintenance of gravel roads”. 
The project will be carried out in collaboration between the Swedish Road and 
Transport Research Institute (VTI) and the Department of Infrastructure and 
Planning, Highway Engineering, KTH.  
 
This report consists of eleven chapters. A brief description of the content of each 
chapter is given below. 
 
 
Chapter 1 discusses the background to the Ph.D. project and presents the purpose 
of the present report. 
 
 
Chapter 2 contains a preview of several definitions and terms regarding the 
rehabilitation and maintenance of gravel roads. These include maintenance, 
rehabilitation, stabilisation, unsealed roads, different wearing courses and 
different layers in the road structure. 
 
 
Chapter 3 provides general information on the Swedish road network. The extent 
of gravel roads is described in tabular form. Details such as length, traffic volume, 
speed limits, road widths and maintenance costs are introduced in this chapter. 
Corresponding information on other types of wearing course is provided for 
comparison. 
 
 
Chapter 4 briefly describes the major factors causing deterioration of gravel roads. 
These include routine maintenance activities, traffic and climatic factors. The 
chapter also discusses surface distress and problems associated with gravel roads 
and their development in connection with the above factors. The major problems 
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are dust, corrugations, potholes, improper drainage, loose running aggregate and 
frost damage.  
 
 
Chapter 5 reflects the technical requirements on gravel roads in Sweden applied 
by the Swedish National Road Administration (SNRA). These requirements relate 
mainly to material and workmanship concerning gravel wearing course, roadbase, 
sub-base and protective layers. Requirements relating to rehabilitation and 
maintenance are also covered.  
 
 
Chapter 6 deals with factors affecting the frequency and cost of maintenance of 
gravel roads. They include road standard, traffic, aggregate characteristics, and 
geometric and climatic factors. Traffic is one of the man-made factors affecting 
gravel roads, and the type, annual average daily traffic (AADT) and speeds of 
vehicles travelling on the roads all constitute variables in this context. The effect 
of geometric factors on gravel roads is seen in terms of road width, cross-section 
and alignment. Aggregate characteristics include proportioning, shape and type of 
aggregate. 
 
 
Chapter 7 describes maintenance methods for gravel layers. These include dust 
binding, grading, gravelling, ditching, watering and dragging. The chapter also 
covers various materials used in dust control, such as calcium chloride CaCl2, 
magnesium chloride MgCl2, lignosulfonate, and bitumen emulsion. Selection of a 
suitable dust palliative, total cost, dust control procedures, frequency, 
environmental influences and evaluation of a dust control program are treated 
here. 
 
 
Chapter 8 reviews methods for assessing the condition of a gravel road. Methods 
involving subjective rating in Sweden, Finland, the USA, Canada, Australia and 
New Zealand are covered in this chapter. These subjective ratings have been 
correlated to objectively measured condition factors, such as surface roughness. 
Objective measurement in Sweden is presented in this chapter. 
 
 
Chapter 9 covers planning and economic evaluation of road improvements. This 
chapter discusses the relationship between improvements achieved through 
rehabilitation and maintenance activities, and the benefits resulting from savings 
in road user costs such as vehicle operating costs, in addition to road safety and 
trafficability.  
 
 
Chapter 10 contains references used in this report on the state of the art. 
 
 
Chapter 11 illustrates the list of figures and tables.  
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    Inledning  
 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
Grusvägarna omfattar en väsentlig del av det svenska vägnätet. Det statliga 
vägnätet omfattar 98 015 km väg varav 22 136 km (22%) är grusvägar (1997). 
Förutom de statliga grusvägarna finns även ca 74 214 km enskilda grusvägar och 
ca 210 000 km skogsbilvägar. 

 
Underhållskostnader för grusvägar utgör ca 17,3%, en betydande del, av de 
totala underhållskostnaderna. Underhållskostnaderna omfattar belagda vägar, 
grusvägar, broar, tunnlar och färjeleder. 
 
Grusvägarnas funktion är viktig för t.ex. glesbygd, rekreation och skogsbruk. 
Grusvägar har en mer samhällsfunktionell än trafikmässig betydelse. De utgör den 
sista förgreningen av vägnätet och måste hållas i ett för samhället och trafikanten 
acceptabelt skick. Grusvägar har i vissa fall även ett kulturhistorisk värde.  

 
Skall grusvägar beläggas? Detta är en fråga som ofta ställes av trafikanter. 
Under senare år har en del grusvägar försetts med enkel typ av beläggning. Alla 
grusvägar kommer dock inte att beläggas av två skäl. Det första är låg 
trafikbelastning och det andra är brist på medel. 
 
En stor del av grusvägarna har en trafikbelastning som är så låg att möjligheterna 
att belägga dessa är små ur både ett företagsekonomiskt (väghållarens) och ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Vägverket i Sverige strävar efter att förse grusvägar med mer trafik än 250 ÅDT 
med beläggning. Alla grusvägar som har en hög trafikbelastning kommer dock 
under de närmaste åren inte att ersättas med belagda vägar på grund av brist på 
medel. Vägarna är så dåliga att de ej direkt kan beläggas. Det behövs ombyggnad 
av slitlager, bärlager och förstärkningslager. 
 
Grusvägsforskningen var intensiv under 1930- och 1940-talen, men har sedan 
haft ringa omfattning. I stället har uppmärksamheten riktats mot permanenta 
vägbanor. 

1 
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Mycket av den tidigare grusvägsforskningen har rört sig om små och begränsade 
undersökningar som sällan rapporterats vilket gör att det föreligger behov av mera 
systematiska undersökningar.  
 
I dagsläget råder det alltså brist på kunskaper och forskning inom detta område. 
En ökad kompetens inom grusväghållning för att nå ett mera långsiktigt hållbart 
transportsystem är därför önskvärd.  
 
 
 
1.2 Syfte  
Syftet med litteraturstudien har varit att sammanställa kunskaper och tidigare 
erfarenheter inom eller i nära anslutning till doktorandprojektets ämnesområde 
”Drift och underhåll av grusvägar”. Den utgör också ett kunskapsunderlag för 
doktoranden i de fortsätta studierna. Litteraturstudien är tänkt att täcka de flesta 
delarna av problemområdet ”drift och underhåll av grusvägar”. 
 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Litteraturstudien är begränsad enligt följande: 
 
• Rapporten behandlar främst nordiska förhållanden. 
 
• Metoderna för drift och underhåll av grusvägar berör främst åtgärderna under 

barmarkssäsongen. Vinterunderhåll av grusvägar behandlas inte i denna 
rapport. 
 

• Tekniska krav på grusvägar, drift- och underhållsmetoder, samt tillstånds-
bedömningen av grusvägar avser i första hand krav och metoder som används 
i Sverige.  

 
• Litteraturstudien omfattar inte förstärkning eller förbättringsåtgärder. I vissa 

fall kan det dock vara svårt att hålla isär underhålls och förbättringsåtgärder. 
 
• Åtgärder som syftar till att belägga grusvägar studeras inte i denna 

litteraturstudie. 
 
• Litteraturstudien behandlar främst statliga vägar.  
 
 
 
1.4 Informationssökning  
Informationssökning är utförd av VTI:s Bibliotek och Informationscenter och 
omfattar databaserna: ROADLINE (VTI:s bibliotekskatalog), tillgänglig via 
TRANSGUIDE [URL:http://transguide.vti.se/], Vägverkets bibliotekskatalog; 
samt de båda internationella databaserna IRRD (International Road Research 
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Documentation), producerad av OECD [URL:http://www.oecd.org/] och TRIS 
(Transportation Research Information Services), producerad av TRB [URL: 
http://www.nas.edu/trb].  
 
Informationssökningen baseras på nyckelord som kopplats samman i block och 
därefter samkörts. Allt om grusväg har korrelerats med olika konstruktions-, 
drifts- och underhållsaspekter. Sökningen saknar avgränsningar vad gäller 
geografi, språk och tid. För att lättare kunna bearbeta materialet har de olika 
aspekterna lyfts ut i tur och ordning. Sökningen kan beskrivas som: A * (B + C + 
D), där blocken innehåller följande termer:  
 
A) Gravel road? + Low cost road + Unsurfaced road? + Unpaved road? + 

Grusväg? + Skogsväg? + Skogsbilväg? 
 

B) Dust + Damm   
 

C) Ditch + Drainage + Dikning  
 

D) Construction + Production + Maintenance + Grading + Surfacing + 
(Recycling * Gravel) + Produktion + Konstruktion + Hyvling + Grusåtervinn? 
+ Tillståndsmätning 

 
Trunkeringstecknet [?] anger noll till okänt antal tecken efter ordet, t.ex. väg? 
betyder vägar, vägbyggnad, vägunderhåll …etc. 
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   Grundläggande begrepp 
 
 
 
 

Grundläggande begrepp som använts i rapporten behandlas i detta kapitel. 
Bland de begreppen är Drift och underhåll, underhåll, drift, stabilisering, 
förstärkning, statliga-, kommunala-, skogsbil- och enskilda vägar, slitlagertyper 
och vägens olika lager. Ord som underhåll och drift kommer att beskrivas mer 
detaljerat.  
 
2.1 Drift och underhåll    4 
2.2 Underhåll    4 
2.3 Drift    7 
2.4 Stabilisering och förstärkning    7 
2.5 Olika typer av vägar    8 
2.6 Vägens uppbyggnad    9 
2.7 Slitlagertyper    9 
 
 
 
 
 
2.1 Drift och underhåll 
Drift och underhåll används ofta som ett uttryck eller ett begrepp. Med 
begreppet Drift och underhåll menas all verksamhet som berör skötsel av 
grusvägar så att vägen hålls i farbart skick. I denna litteraturstudie används 
uttrycket drift och underhåll som ett begrepp.  
 
 
 
2.2 Underhåll 
Vägverket definierar ordet underhåll som utförande av åtgärder vars syfte är att 
återföra egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den 
nivå som avsetts vid ursprunglig konstruktion eller vid senare förbättring 
(Fredriksson, 1990).  

2 
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Underhåll definieras enligt kommunförbundet som åtgärder där anläggningens 
funktion förblir oförändrad men som har ett restvärde vid årets slut (Bäckman, et 
al, 1998). 
 
I kursen ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar-KTH” (1997) definierar 
Olsson underhåll som åtgärder som behövs för att en byggnads- eller anläggnings 
önskade egenskaper skall bevaras eller återställas och som resulterar i ekonomiska 
värden med längre varaktighet än ett år. Han ger några exempel på underhålls-
aktiviteter t.ex. komplettering av avvattnings- eller dräneringssystem. Dikning av 
grusvägar kan enligt denna definition inräknas i begreppet underhåll eftersom 
dikning varar mer än ett år. Olsson hänför likaså anläggningsarbeten till ordet 
underhåll på grund av att de har längre varaktighet än ett år. 
 
Han tycker själv att hans tolkning av vad som innefattas i ordet beläggnings-
underhåll och grusvägsunderhåll inte helt stämmer med det språkbruk som f.n. 
tillämpas av fackmän i anläggningsbranschen. 
 
Bäckman et al (1998) anger en schematisk bild på hur underhållet kan delas in, se 
figur 2.1.  
 
 

Figur 2.1 Schematisk bild på hur underhållet kan delas in (Bäckman et al, 
1998)  
AU Avhjälpande underhåll 
FU Förebyggande underhåll 
OAU Oplanerat avhjälpande underhåll 
PAU Planerat avhjälpande underhåll 
OFU Oplanerat förebyggande underhåll 
PFU Planerat förebyggande underhåll 
 
 
 
Sundquist (1997) i kursen ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar-KTH” visar 
ett liknande schematiskt samband mellan olika typer av underhåll, se figur 2.2. 
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Figur 2.2 Samband mellan olika typer av underhåll (Sundquist, 1997) 
 
 
 
Förebyggande underhåll (FU) definieras av Sundquist (1997) som åtgärder som 
syftar till att förebygga uppkomsten av fel (direkt FU) eller att upptäcka felen 
innan de leder till haveri (indirekt FU). 
 
Avhjälpande underhåll (AU) definieras som åtgärder, som syftar till att avhjälpa 
uppkomna fel. Sådant underhåll kan vara oplanerat vilket innebär akut reparation 
eller planerat och kontrollerat. I de flesta fall är största delen av det avhjälpande 
underhållet oplanerat medan andelen planerat sådant är liten (Sundquist, 1997).  
 
Tillståndsstyrt underhåll innebär att man med jämna mellanrum kontrollerar 
tillståndet hos objektet. Först när en gradvis försämring kommit i närheten av icke 
godtagbart tillstånd, vidtas lämpliga åtgärder. 
 
Tillståndskontrollen är att hänföra till förebyggande underhåll. Åtgärdsdelen kan 
antingen hänföras till förebyggande eller avhjälpande underhåll. Det 
tillståndstyrda underhållet är i regel möjligt att planera i god tid såväl till 
omfattning som till tidpunkt och kostnader (Sundquist, 1997).  
 
Det är värt att notera att Sundquists definitioner stämmer ganska väl med drift och 
underhåll av broar men är ofta mindre lämpliga för grusvägar.  
 
Periodiskt underhåll betecknar mer omfattande insatser som inträffar med flera 
års intervall. Exempel på periodiskt underhåll är dikning och grusåtervinning. 
(Olsson, ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar-KTH, 1997).  
 
Löpande underhåll är sådant som utförs varje säsong på ett vägavsnitt och som 
förutsätter kontinuerlig uppföljning av tillståndet. Exempel på löpande underhåll 
är dammbindning, hyvling m.m. som görs av entreprenören själv. 
 
Servicearbeten och egentligt underhåll är några uttryck som används i en del av 
den gamla litteraturen. Numera användes sällan uttrycken. Servicearbeten är 
arbeten som har ett direkt samband med att trygga trafikens framkomlighet och 
säkerhet på kort sikt. Exempel på detta är dammbindning, hyvling, flickning och 
reparationer av skador t.ex. tjälskadereparationer (Bergfalk och Åkeson, 1969). 
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Egentligt underhåll är arbeten för vidmakthållande av vägen gentemot 
förslitning, exempelvis grusning, dikning och underhåll av trummor (Bergfalk och 
Åkeson, 1969). 
 
 
 
2.3 Drift 
Vägverket definierar ordet drift som erforderliga åtgärder för att väg-, bro- och 
trafikanläggningar ständigt skall ha de funktionella egenskaper de är utformade 
för (Fredriksson, Regler för Underhåll och Drift, 1990). 
 
Med drift menar kommunförbundet den skötsel som behövs för att en 
anläggning ständigt ska vara tillgänglig och kunna användas av brukarna, t.ex. 
snöröjning och halkbekämpning. Driftåtgärder saknar bestående värde vid 
verksamhetsårets slut (Silborn, 1997 i kursen ”Drift och Underhåll av trafik-
anläggningar-KTH”). 
 
Olsson (1997) definierar i kursen ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar” 
drift som åtgärd för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som 
resulterar i ekonomiska värden med kortare varaktighet än ett år. Han anger 
hyvling och dammbindning av grusvägar som exempel på driftaktiviteter. Ibland 
har hyvling och dammbindning dock längre varaktighet än ett år, t.ex. på skogs-
bilvägar och vid dammbindning med emulsion. Han skriver att denna definition i 
sin inledande del nästan är identisk med den som gavs av Tekniska 
Nomenklaturcentralen (TNC) 1989 med följande lydelse: 
”Åtgärder för att hålla en fastighet, installation e d. i funktion eller att utnyttja 
funktionen”. Olsson motiverar tillägget beträffande den ekonomiska varaktigheten 
bl.a. av att uppföljning och prognosticering av livscykelkostnader underlättas om 
driften på detta sätt skiljs från underhållet. 
 
Andra tycker att Olssons definition för drift och underhåll ofta strider mot äldre 
inarbetade definitioner och vissa inom området kan tycka att Vägverkets 
definition av drift och underhåll egentligen är ett förtydligande av TNC-
definitionen. 
 
 
 
2.4 Stabilisering och förstärkning 
Stabilisering och förstärkning är två begrepp som ofta används i underhålls-
sammanhang. 
 
Stabilisering definieras I VÄG 94 som förbättring av ett obundet materials 
egenskaper, exempelvis genom inblandning av hydrauliska eller bituminösa 
bindemedel. 
 
Med förstärkning menas, enligt Vägverkets definition, en höjning av vägens 
bärförmåga. Bergfalk och Åkeson (1969) definierar ordet som arbeten som 
omfattar förbättringar och små ombyggnader för att anpassa vägens standard till 
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trafiken. Hur anpassning av vägens standard till trafiken kan bestämmas för en 
grusväg är dock oklart. 
 
Sundquist (1997) definierar förstärkning som ”Förbättring utöver ursprunglig nivå 
av funktionsduglighet hos oskadad eller skadad konstruktion”. Sannolikt är det 
dock praktiskt omöjligt att bestämma den ursprungliga nivån för en grusväg. 
 
 
 
2.5 Olika typer av vägar  
Här kommer begrepp som t.ex. statliga, kommunala och enskilda vägar, 
skogsbilvägar lågtrafikerade vägar samt sekundära och tertiära länsvägar att 
definieras. 
 
Statliga vägar är vägar där Vägverket ansvarar för vägplanering, byggande, drift 
och underhåll.  
 
Kommunala vägar är gator och byggnadsplanevägar som finns i städer och 
tätorter och som sköts av kommunen. 
 
Enskilda vägar är sådana som sköts av privata fastighetsägare och andra 
vägdelägare. Enskilda vägar kan vara med eller utan stadsbidrag (Enskilda vägar, 
1996). Vägverket är den myndighet som administrerar bidragsgivningen till de 
enskilda vägarna. Enskilda vägar brukar indelas i tre grupper; förrättningsvägar, 
avtalsvägar och privata vägar. 
 
Skogsbilvägar definieras som vägar där nyttan till övervägande delen är skoglig. 
Skogsbilvägar inräknas ofta som enskilda vägar utan statsbidrag (Skogsbilvägar 
service, 1992). 
 
Lågtrafikerade vägar definieras som vägar med mindre trafik än 1000 ÅDT eller 
mindre än 100 tunga fordon per dag (Bäckman et al, 1998). Det finns dock många 
olika gränser för denna definition.  
 
Sekundära länsvägar är normalt: 
• Vägar med tätort med minst 200 invånare längs vägen. 
• Vägar med ett trafikflöde större än 500 ÅDTt eller ett trafikflöde per sommar-

dygn eller vinterdygn som är större än 1000 ÅDTt. 
• Vägar som har eller väntas uppnå större godstrafikflöde än ca 100 000 ton per 

år i genomsnitt under de närmaste 5 åren (Fredriksson, 1990). 
 
Tertiära länsvägar är normalt:  
• Vägar med ett trafik flöde mindre än 500 ÅDTt och mindre än 1000 ÅDTt per 

sommar- eller vinterdygn. 
• Vägar med ett genomsnittligt godstrafikflöde mindre än ca 100 000 ton per år. 
Enligt Fredriksson (1990) i ”Regler för Underhåll och Drift” klassificeras 
grusvägar som Sekundära och Tertiära länsvägar (SoT). I Sverige har de 
vägnummer 500 och högre.  
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Årsdygnstrafik ”ÅDT” är ett medelvärde som refererar till ett genomsnittligt dygn 
under ett visst år för ett visst vägavsnitt. Om ÅDT-värdet omfattar en dubbelriktad 
vägs båda (samtliga) körbanor anger ÅDT det totala, dubbelriktade flödet och 
betecknas ÅDTt (VÄG 94, 1994). 
 
 
 
2.6 Vägens uppbyggnad 
Här redovisas begrepp som undergrund, vägkropp, överbyggnad och under-
byggnad.  
 
 
Vägkroppen består av underbyggnad och överbyggnad, se figur 2.3.  
 
Överbyggnad är den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför terrassytan. 
Överbyggnaden består av slitlager, bärlager och förstärkningslager och eventuellt 
skyddslager. Överbyggnaden tjänar som tryckutjämnare på det underliggande 
materialet, se figur 2.3. 
 
Undergrund definieras som del av marken till vilken last överförs från 
grundkonstruktion för en byggnad, bro eller vägkropp e.d, se figur 2.3.  
 
Underbyggnad är den del av vägkonstruktionen som är mellan undergrund och 
terrassyta. I underbyggnad ingår i huvudsak tillförda jord- och bergmassor, se 
figur 2.3. 
 
 

Figur 2.3 Undergrund, underbyggnad, terrassyta, överbyggnad och slänter 
(VÄG 94, 1994) 
 
 
 
2.7 Slitlagertyper  
I detta avsnitt diskuteras begrepp som t.ex. belagd väg och grusväg. I denna 
rapport har ord som oljegrus, förseglat grus och enkel behandling Y1G använts 
därför kommer en kort beskrivning av varje uttryck. 
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En belagd väg definieras enligt VÄG 94 som ”En väg med cement- eller 
bitumenbundet slitlager eller bärlager. Till bituminbundna slitlager räknas dock 
inte grusslitlager dammbundet med emulsion”.  
Grusväg definieras enligt ordlista för bituminösa beläggningar (1976) som väg 
med slitlager av grus.  
 
En viss förbistring råder beträffande benämningarna på stenmaterial. Dessa 
benämningar varierar något med de olika verksamhetsgrenar inom vilka sten-
materialet utnyttjas. Grus inom vägbyggnadsområdet är i naturen förekommande 
stenmaterial som passerar 60 mm sikt, har kornstorleken övervägande mellan 2 
och 60 mm. Krossgrus är stenmaterial erhållet genom krossning av grus, grövre 
sten och berg (PM för Trafikledsteknik, 1995). Det värt att notera att grusslitlager 
består av partiklar av olika storlekar. Den största stenstorlek som används till 
grusslitlagret bör inte överstiga 20 mm. 
 
Fram till 1986-1987 användes följande fraktionsgränser inom vägbyggnads-
området, se tabell 2.1.  
 
 
Tabell 2.1 Tidigare använda fraktionsgränser (mm) inom vägteknik (Ordlista 
för bituminösa Beläggningar, 1976) 
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60 200 600 20000 

 
 

      

lera Mjäla Mo Sand Grus Sten Block 
 fin Grov fin Grov Mellan Grov Fin Grov   

 
 
Inom vägbyggnadsområdet gäller idag samma fraktionsgränser som används inom 
geoteknikområdet, se tabell 2.2.  
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Tabell 2.2  Fraktionsgränser som gäller idag inom vägbyggnadsområdet 
(Karlsson & Hansbo, 1984) 

Huvudgrupper Undergrupper 
Benämning Kornstorlek  mm Benämning Kornstorlek  mm 

 
Block och sten    
Block ≥600 Klippblock ≥2000 
  Stenblock 2000-600 
    
Sten 600-60 Grovsten 600-200 
  Mellansten 200-60 
    
Grovjord    
Grus 60-2 Grovgrus 60-20 
  Mellangrus 20-6 
  Fingrus 6-2 
    
Sand 2-0,06 Grovsand 2-0,6 
  Mellansand 0,6-0,2 
  Finsand 0,2-0,06 
    
Finjord    
Silt 0,06-0,002 Grovsilt 0,06-0,02 
  Mellansilt 0,02-0,006 
  Finsilt 0,006-0,002 
    
Lera ≤0,002 Finler* ≤0,0006 
*Undergruppsindelning används främst i forskningssammanhang. 
 
Grusvägar klassificeras som obelagda vägar. Obelagda vägar kan vara grus- eller 
jordvägar beroende på slitlagrets material. Obelagda vägar är ofta lågtrafikerade 
vägar. I utländsk litteratur kallas obelagda vägar för unpaved-, untreated-, 
unsurfaced-, unsealed och unimproved roads Grusvägar kallas också för ”Dirt 
roads”. Ett namn som avspeglar vägarnas tillstånd i en del länder. 
 
Oljegrus är en massabeläggning, i vilken det ingående bindemedlet utgöres av 
vägolja och vidhäftningen mellan stenaggregatet och bindemedlet förbättrats 
genom tillsats av vidhäftningsmedel (Ordlista för bituminösa beläggningar, 1976). 
 
Förseglat grus är grusvägar som dammbundits med bitumenemulsion enligt den 
hårda metoden.  
 
Enkel ytbehandling ”Y1G” utföres vanligen som underhåll av befintliga 
bituminösa beläggningar men även oljegrus. Slitlager består av ett bituminöst 
bindemedelsskikt med invältat pågrus. (Ordlista för bituminösa beläggningar, 
1976).  
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   Allmänt om vägnätet i Sverige 
 
 
 
 

Syftet med detta kapitel är att belysa grusvägarnas roll som en del av vägnätet i 
Sverige. I det följande ges i tabellform några uppgifter om vägnätets längd och 
sammansättning och om grusvägarnas andel vad gäller underhållskostnader och 
trafikvolym. Data till tabellerna i detta kapitel har erhållits från Vägverkets 
vägdatabank (VDB) utom tabell 3.1 och 3.14 som erhållits från källan ”Statistik 
från Vägverket”, 1997. Datakörningen genomfördes i april 1998.  
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3.1 Administrativ indelning av svenska vägar (km)  
 
 
Tabell 3.1 Administrativ indelning av svenska vägar (km), indelning efter 
väghållare (Statistik från Vägverket, 1997) 

 19921 

 
19931 19941 19951 19961 

Nationella stamvägar 
 

- - - 8 029 8 000 

Övriga riksvägar 2 
 

14 610 14 587 14 637 6 616 6 647 

 Motorvägar 1 005 1 061 1 141 1 262 1 350 

 Motortrafikled 478 493 466 395 380 

Länsvägar 83 252 83 233 83 249 83 263 83 368 

Summan statliga vägar 
 

99 345 99 374 99 493 99 565 99 745 

Kommunala vägar 37 925 38 618 38 300  38 900  38 9003 

Enskilda vägar med  
statsbidrag 
 
 

73 071 73 562 73 914 74 119 74 214 

Övriga vägar, avrundat 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Totala vägnätets 
längd, avrundat 
 

420 341 421 554 421 707 422 584 422 859 

1 tom 31dec. 
21992-1994 alla riksvägar, fr.o.m. 1995 riksvägar som ej är nationella stamvägar. 
3 31 dec. 1995 enligt enkät utförd av Sv. Kommunförbundet under 1996. 
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3.2 Fördelning efter slitlagertyper (km)  
 
Tabell 3.2 Fördelning efter slitlagertyp (km) på vägar med statlig väghållning i 
Sverige under åren 1990-1997 
År Tot.  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km % km % km % km % km % 
1990 99390 27145 27,3 10153 10,2 148 0,1 14590 14,7 47286 47,6 
1991 99345 26543 26,7 10264 10,3 187 0,2 14484 14,6 47804 48,1 
1992 99491 25704 25,8 10570 10,6 239 0,2 14358 14,4 48560 48,8 
1993 99686 24143 24,2 11558 11,6 252 0,3 14288 14,3 49371 49,5 
1994 99893 23354 23,4 11780 11,8 258 0,3 14248 14,3 50165 50,2 
1995 100166 22619 22,6 11920 11,9 257 0,3 14244 14,2 51039 51,0 
1996 100348 22267 22,2 11936 11,9 257 0,3 14317 14,3 51463 51,3 
1997 100429 22136 22,0 11900 11,8 257 0,3 14344 14,3 51684 51,5 

 
Enligt tabell 3.2 ovan så minskade grusvägarnas längd med 5009 km mellan åren 
1990 och 1997, från 27145 km till 22136 km. Detta motsvarar en minskning med 
5,3% i förhållande till landets totala statliga vägsträcka, från 27,3% till 22%. Vägar 
med enkel ytbehandling ”Y1G” ökade med 1747 km under samma period, från 
10153 km till 11900 km. Detta motsvarar en ökning med 1,6% från 10,2% till 
11,8% av det statliga vägnätet. Figur 3.1 sammanfattar den totala längden av 
grusvägar, Y1G, oljegrus och bituminösa under åren 1990-1997. 

Figur 3.1  Den totala längden av fyra slitlagertyper under åren 1990-1997 
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3.3 Fördelning efter slitlagertyper i de olika länen  
I tabell 3.3 nedan redovisas längden av olika slitlagertyper på det statliga vägnätet i 
de olika länen år 1997, samt andelen i % av olika slitlagertyper i förhållande till 
länets totala statliga vägsträcka. 
 
Enligt tabellen skiljer sig andelen grusvägar ganska mycket från län till län. Det län 
som har mest grusvägar i förhållande till länets totala statliga vägsträcka är 
Västerbottens län som har 39,80% grusvägar. Det är de fyra nordligaste länen 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, och Norrbotten som har en andel av 
grusvägar som överstiger 30%. Gotlands län har det lägsta andelen 0,07%. Värt att 
notera är att grusvägar på Gotlands från och med 1990 började dammbindas med 
bitumenemulsion (BE).  
 
(0) i tabellen betyder ofta en sträcka som är mindre än 500 m, men kan också 
betyda ingenting (0 km), medan (:) alltid betyder ingenting. 
 
 
Tabell 3.3 Fördelning efter slitlagertyper av de vägar med statlig väghållning i 
de olika länen år 1997 

Län Total 
längd  

Grus Y1G Förseglat 
grus 

Oljegrus Bituminös 

 km km  % km % km % km % km % 
AB 3138 85 3 26 1 : 0 1 0 3024 96 
C 3013 524 17 302 10 : 0 40 1 2147 71 
D 2832 512 18 205 7 : 0 3 0 2112 75 
E 4731 981 21 705 15 : 0 2 0 3043 64 
F 4567 735 16 861 19 0 0 223 5 2748 60 
G 3664 647 18 636 17 114 3 326 9 1941 53 
H 4030 339 8 742 18 : 0 74 2 2875 71 
I 1486 1 0 317 21 : 0 15 1 1146 77 
K 1552 46 3 242 16 129 8 151 10 984 63 
M 7977 718 9 1149 14 : 0 181 2 5881 74 
N 3093 197 6 549 18 14 0 962 31 1320 43 
O 2926 183 6 137 5 : 0 246 8 2360 81 
P 5254 1264 24 736 14 : 0 375 7 2879 55 
R 4093 632 15 476 12 : 0 282 7 2703 66 
S 4816 1372 28 537 11 : 0 768 16 2139 44 
T 2984 761 26 398 13 : 0 106 4 1719 58 
U 2574 485 19 492 19 : 0 24 1 1573 61 
W 5001 1030 21 668 13 : 0 1196 24 2107 42 
X 3596 426 12 307 9 : 0 1039 29 1824 51 
Y 5134 1969 38 238 5 : 0 1335 26 1592 31 
Z 5994 2322 39 377 6 : 0 677 11 2618 44 
AC 9251 3682 40 852 9 : 0 3058 33 1659 18 
BD 8723 3225 37 948 11 : 0 3260 37 1290 15 
Tot 100429 22136  11900  257 14344  51684  
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3.4 Grusvägarnas längd i de olika länen 
I tabell 3.4 nedan visas grusvägsnätets längd (km) på det statliga vägnätet i de olika 
länen år 1997, samt andelen av grusvägar i de olika länen i förhållande till landets 
totala statliga grusvägsträcka som är 22136 km lång. 
 
Västerbottens län har både största längden och högsta andelen grusvägar i 
förhållande till landets totala statliga grusvägsträcka. Västerbottens län har 
3682 km, som motsvarar 16,6% av 22136 km grusvägar i Sverige. 
 
 
 
Tabell 3.4 Längden av grusvägar (km) med statlig väghållning i de olika länen år 
1997 
               Län och Länsbokstav                       Grusvägar 
Län Länsbokstav Längd 

(km) 
Andel i förhållande till hela 
landet (%) 

Stockholm AB 85 0,4 
Uppsala C 524 2,4 
Södermanland D 512 2,3 
Östergötland E 981 4,4 
Jönköping F 735 3,3 
Kronoberg G 647 2,9 
Kalmar H 339 1,5 
Gotland I 1 0,0 
Blekinge K 46 0,2 
Skåne M 718 3,2 
Halland N 197 0,9 
V. Götaland O 183 0,8 
Älvsborg P 1264 5,7 
Skaraborg R 632 2,9 
Värmland S 1372 6,2 
Örebro T 761 3,4 
Västmanland U 485 2,2 
Dalarna (Kopparberg) W 1030 4,7 
Gävleborg X 426 1,9 
Västernorrland Y 1969 8,9 
Jämtland Z 2322 10,5 
Västerbotten AC 3682 16,6 
Norrbotten BD 3225 14,6 
Total  22136 100 

 
Bilaga 1 visar längden av olika slitlagertyper på det statliga vägnätet i de olika 
länen under åren 1990-1997 samt andelen av olika slitlagertyper i förhållande till 
länets totala statliga vägsträcka. Figur 3.2 visar längden av statliga grusvägar i de 
olika länen år1997. 
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Figur 3.2 Längden av statliga grusvägar i de olika länen år 1997 
 
 
 
3.5 Fördelning på slitlagertyper efter trafikarbetet 
 
Tabell 3.5 Trafikarbete (TA) (axelparkm- 103) på olika slitlagertyper samt 
andelen trafikarbete i förhållande till det totala trafikarbetet på det statliga vägnätet 
År Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 

Total 
TA 

TA % TA % TA % TA % TA % 

1990 123966 2405 1,94 1982 1,60 9 0,01 6960 5,61 112162 90,48 

1991 129678 2327 1,79 1973 1,52 13 0,01 6947 5,36 117968 90,97 

1992 131064 2220 1,69 2025 1,55 19 0,01 6822 5,21 119541 91,21 

1993 130982 2008 1,53 2142 1,64 20 0,02 6661 5,09 119631 91,33 

1994 131727 1892 1,44 2193 1,66 21 0,02 6690 5,08 120324 91,34 

1995 132716 1816 1,37 2322 1,75 23 0,02 6766 5,10 121185 91,31 

1996 134258 1789 1,33 2372 1,77 24 0,02 6816 5,08 122455 91,21 

1997 133739 1761 1,32 2392 1,79 24 0,02 6834 5,11 121924 91,17 

 
Noterbart är att 1997 är det endast 1,32% av det totala trafikarbetet som äger rum 
på grusvägar. 
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3.6 Fördelning efter ÅDT på olika slitlagertyper 
Tabell 3.6 visar längden av olika slitlagertyper mot årsdygnstrafiken (axelpar) samt 
andel längd i förhållande till det totala längden med en viss ÅDT på det statliga 
vägnätet.  
 
 
Tabell 3.6 Fördelning av ÅDT på olika slitlagertyper år 1997(km) 
ÅDT 
Axelpar 

Total  
längd 

Grus Y1G Förseglat 
grus 

Oljegrus Bituminös 

 km km % km % km % km % km % 
-99 20906 15700 75,1 2297 11,0 156 0,7 1085 5,2 1667 8,0 

-124 6436 2855 44,4 1534 23,8 53 0,8 715 11,1 1278 19,9 
-250 16779 3173 18,9 5130 30,6 48 0,3 3121 18,6 5306 31,6 
-300 4355 264 6,1 1041 23,9 : 0,0 1162 26,7 1887 43,3 
-350 2977 58 1,9 625 21,0 : 0,0 811 27,2 1483 49,8 
-400 2841 36 1,3 393 13,8 : 0,0 783 27,6 1629 57,3 
-450 2586 25 1,0 287 11,1 : 0,0 925 35,8 1349 52,2 
-500 2235 22 1,0 198 8,9 : 0,0 710 31,8 1305 58,4 
-550 2043 0 0,0 135 6,6 : 0,0 643 31,5 1265 61,9 
-600 1925 0 0,0 58 3,0 : 0,0 746 38,8 1121 58,2 

-1000 9463 2 0,0 186 2,0 : 0,0 2290 24,2 6983 73,8 
Total 72546 22135 11884 257  12991 25273  

 
 
 
 
Tabell 3.7 Längden av olika slitlagertyper mot årsdygnstrafiken (axelpar) samt 
andel av längden i förhållande till landets totala statliga grusvägsträcka 22136 km 
med en viss ÅDT 
ÅDT 
Axelpar 

                     Grusvägar 

          km                     % 
-99 15700 70,9 
-124 2855 12,9 
-250 3173 14,3 
-300 264 1,2 
-350 58 0,3 
-400 36 0,2 
-450 25 0,1 
-500 22 0,1 
-550 0 0,0 
-600 0 0,0 
-1000 0 0,0 

 
Enligt tabell 3.7 så har ca 71% av det statliga grusvägnätet ÅDT mindre än 100. 
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3.7 Fördelning av vägarnas bredd (m) på olika 
slitlagertyper år 1997 
 
 
Tabell 3.8  Längden av olika slitlagertyper mot dess bredd (m) samt andel av 
längden i förhållande till den totala längden med en viss bredd på det statliga 
vägnätet 
Bredd 
 

Längd 
 

Grus Y1G Förseglat 
grus 

Oljegrus Bituminös 

m km km % km % km % km % km % 
0-3,5 12546 11141 88,8 453 3,6 103 0,82 247 1,97 602 4,8 

3,6-4,5 14189 7709 54,3 2604 18,4 148 1,04 772 5,44 2956 20,8

4,6-5,5 15038 2530 16,8 4617 30,7 29 0,19 1846 12,28 6015 40,0

5,6-6,5 25953 675 2,6 4055 15,6 0 0,00 9147 35,24 12073 46,5

6,6-7,5 3008 34 1,1 141 4,7 : 0,00 668 22,21 2165 72,0

7,6-8,5 1348 2 0,1 0 0,0 : 0,00 264 19,58 1074 79,7

8,6-9,5 317 : 0,0 1 0,3 : 0,00 37 11,67 279 88,0

9,6-
12,5 

63 0 0,0 1 1,6 : 0,00 4 6,35 58 92,1

12,6-
40,0 

41 0 0,0 0 0,0 0 0,00 2 4,88 39 95,1

 
Tabell 3.9 Längd av grusvägar (km) på det statliga vägnätet år 1997 samt 
andelen av grusvägar i förhållande till landets totala statliga grusvägsträcka med en 
viss bredd  

Vägbredd  Längd Andel i förhållande till landets totala statliga 
grusvägsträcka 1997 med en viss bredd   

m km % 

0-3,5 11141 50,3 

3,6-4,5 7709 34,8 

4,6-5,5 2530 11,4 

5,6-6,5 675 3,0 

6,6-7,5 34 0,2 

7,6-8,5 2 0,0 

8,6-9,5 : 0,0 
9,6-12,5 0 0,0 

40,0 0 0,0 
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Tabell 3.9 visar att 50,3% av statliga grusvägar har bredd upp till 3,5 m. 34,8% av 
det statliga grusvägar har bredd mellan 3,6 och 4,5 m. 
 
Den vägbredd som ibland uppmäts är den bäriga bredden, dvs den bredd som 
normalt kan utnyttjas med tillåtet axeltryck. Vanligtvis måste ca 0,5 m närmast 
vardera dikeskanten avräknas från total bredd. Eftersom vägbredden varierar utefter 
en längre vägsträcka är det värde som redovisas en medelbredd.  
 
 
 
 
3.8 Fördelning efter skyltad hastighet på olika 
slitlagertyper år 1997 
 
Tabell 3.10 Längden av olika slitlagertyper mot dess hastighet (km/h) samt andel 
av längden i förhållande till det totala längden med en viss hastighet på det statliga 
vägnätet  
Hastighet Total 

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

Km/ h km km % km % km % km % km % 
-30 68 3 4,4 4 5,9 0 0,00 16 23,53 45 66,2

31-50 4244 191 4,5 456 10,7 2 0,05 964 22,71 2628 61,9

51-70 52757 20502 38,9 10366 19,6 278 0,53 5889 11,16 15720 29,8

71-90 12920 1377 10,7 973 7,5 - 0,00 4622 35,77 5948 46,0

91-110 2471 0 0,0 80 3,2 - 0,00 1492 60,38 899 36,4

 
 
 
Tabell 3.11 Längd av grusvägar (km) på det statliga vägnätet år 1997 samt 
andelen av grusvägar i förhållande till landets totala statliga grusvägsträcka 
22136 km med en viss hastighet 
Hastighet  
 
(km/h) 

Längd  
 

(km) 

Andel i förhållande till landets totala 
statliga grusvägsträcka 1997 med en viss 
hastighet (%) 

-30 3 0,01 

31-50 191 0,86 

51-70 20502 92,62 

71-90 1377 6,22 

91-110 0 0,00 

 
Enligt tabell 3.11 motsvarar grusvägar med hastighet 51-70 km/t 93% i förhållande 
till landets totala statliga grusvägsträcka. 
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3.9 Längd och andel av belagda och obelagda vägar  
 
 
 
Tabell 3.12 Längd och andel av belagda och obelagda vägar i förhållande till det 
totala vägnätets längd i Sverige den 31 december 1997 som är 422 667 km 

Vägtyper Längd km Andel (%) av 
totala 
längden 

Bituminös (Bi) 51 684 12,23 

Y1G 11 900 2,82 

Betong (Be) 101 0,024 

Sten (St) 7 0,002 

Kommunvägar 38 325 9,07 

B
el

ag
da

 v
äg

ar
 

Total 102 017 24,14 

Grus (Gr) 22 136 5,24 

Oljegrus (Ol) 14 344 3,39 

Förseglat Grus (Fö) 257 0,06 

Skogsbilvägar med grusslitlager 210 000 49,68 

Enskilda statsbidragsvägar med 
grusslitlager 1) 

73 913 17,49 

O
be

la
gd

a 
vä

ga
r 

Total 2) 320 650 75,86 
 
1) Det kan finnas en mindre del av de enskilda statsbidragsvägar som är belagda.  
2)Vägar som är hyvlingsbara kan kanske klassificeras som obelagda vägar eller vägar som 
inte är riktigt belagda. 
 
Tabell 3.12 visar att ca 76% av det totala vägnätets längd i Sverige är obelagt. 
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3.10 Grusvägnätet i Sverige år 1997 
 
Tabell 3.13 Sammanfattning av grusvägsnätet år 1997 i Sverige 
Statliga grusvägnätets längd 22136 km 

Statliga grusvägnätets andel av det statliga 
vägnätet(100429 km) 

22% 

Statliga grusvägnätets andel av det totala 
vägnätet(422 667 km) 

5,24% 

Minskning av det statliga grusvägnätet från 
1990 till 1997 

5009 km (fr 27145 till 22136 km) 

Minskning av det statliga grusvägnätet i % 
från 1990 till 1997 

18,4%   

Trafikarbete på grusvägnätet (tusenaxelpar) 1761 

Andel av trafikarbete på grusvägnätet i 
förhållande till det statliga (133739) 

1,32% 

Andel av grusvägar med bredd upp till 3,5m i 
förhållande till det statliga grusvägnätet 
(22136 km) 

50,3 % (11100 km) 

Andel av grusvägar med bredd mellan 3,6-
4,5m i förhållande till det statliga 
grusvägnätet(22136 km) 

34,8% (7700 km) 

Andel av grusvägar med bredd mellan 4,6-
5,5m i förhållande till det statliga 
grusvägnätet(22136 km) 

11,4% (2500 km)  

Andel av grusvägar med hastighet 51-71 km/t 
av det totala grusvägnätet (22136 km) 

92,62% (20500 km) 

Län där grusvägnätets längd har varit 
oförändrad under 1996-1997 

Stockholm, Södermanland 
Värmland, Blekinge, 
Västmanland, Gävleborg 

Andel av statliga grusvägar med ÅDT upp till 
99 axelpar i förhållande till det statliga 
grusvägnätet (22136 km) 

72% 

Län som har mest statliga grusvägar i 
förhållande till länets totala statliga 
vägsträcka.  

Västerbottens län (39,80% 
grusvägar) 

Län som har en andel av statliga grusvägar 
som överstiger 35% i förhållande till länets 
totala statliga vägsträcka. 

Västerbotten (40%), Jämtland 
(39%), Västernorrland (38,5%), 
och Norrbotten (37%). 

Län som har den lägsta andelen grusvägar i 
förhållande till länets totala statliga 
vägsträcka.  

Gotlands län (0,07%) 
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3.11 Underhållskostnader 
 
Tabell 3.14 Vägverkets totalbudget för olika underhållstjänster åren 1994-1996 
(Statistik från Vägverket, 1997) 

Underhållskostnader, miljoner kronor 
1994 1995 1996 

Underhållstjänster 

 milj kr % milj kr % milj kr % 
Belagd väg 1 691,0 66,4 1 866,2 65,7 1 294,0 65,4 
Grusväg 387,6 15,2 495,2 17,4 343,6 17,3 
Bro 439,1 17,2 427,1 15 313,4 15,8 
Tunnel 19,1 0,75 24,7 0,86 16,5 0,83 
Färjeled 9,3 0,3 26,0 0,9 8,9 0,45 
Övrigt 0,0 0 0,5 0,017 0,3 0,015 
Total 2 546,2 100 2 839,8 100 1 976, 9 100 
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    Nedbrytning av grusvägar 
 
 
 
 

I detta kapitel diskuteras orsaker till nedbrytning av grusvägar som t.ex. trafik, 
nederbörd, och hyvling. Skador som felaktig vägform, otillräcklig dränering, 
damm, potthål, korrugering, spårbildning, löst grus i vägbanan och tjälskador 
behandlas också i detta kapitel.  
 
4.1 Orsaker till nedbrytning    24 
4.1.1 Trafik    25 
4.1.2 Nederbörd och väders förändring    25 
4.1.3 Hyvling    26 
4.2 Skador på grusvägar    26 
4.2.1 Felaktig vägform    26 
4.2.2 Otillräcklig dränering    30 
4.2.3 Damm    31 
4.2.4 Korrugering    35 
4.2.5 Potthål    38 
4.2.6 Spårbildning    41 
4.2.7 Löst grus i vägbanan    43 
4.2.8 Tjälskador    43 
 
 
 
 
 
4.1 Orsaker till nedbrytning  
Vägbanan bryts ned undan för undan av trafik, regn, vind och hyvling. Sultan 
(1974) beskriver i sin litteraturstudie detaljerat hur vägbanan förslits av vind, 
nederbörd och trafik. I Sverige är förslitning till följd av vinden oftast relativt liten 
jämfört med den förslitning som trafiken, regnet och hyvlingen åstadkommer.  
 

4 
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4.1.1 Trafik 
Hubendick (1969) bekräftar att trafiken är den största orsaken till förslitningen av 
grusbanan.  
 
Jorderosion till följd av trafik består av två verksamma mekanismer, nämligen 
fartvinden och mekanisk påverkan på grund av vridmomentet på de drivande hjulen 
(Lindh, 1981).  
 
När bilhjulen rullar på vägen utsätts gruskornen i vägytan för betydande krafter. 
Under hjulbelastningen fjädrar vägbanan något. Därvid uppstår en viss rörelse 
mellan gruskornen en bit ner i slitlagret. Kornen nöter då mot varandra, varvid de 
slits. Större gruskorn förvandlas så småningom till mindre. När bilarna rusar fram 
på vägen kan det inte undvikas att stenkorn kastas ut åt sidorna och försvinner. De 
rycks med av vinddraget men sprätts även ut av fordonshjulen som s.k. stenskott. 
När det gäller materialförluster är dock dammbildningen betydligt allvarligare 
(Hubendick, 1969).   
 
Persson (1993) anger att gruslagret bryts ned kontinuerligt genom att bilhjulen 
krossar de grövre kornen. På det sättet uppstår det brist på stenmaterial och 
överskott på sand. Vägen blir då lätt korrugerad, som en tvättbräda. Figur 4.1 visar 
hur kurvan ändras på grund av nedkrossning.  
 

Figur 4.1 Slitlagers förändring på grund av nedkrossning, dammning, och 
bortspolning (Vägunderhåll-barmark, 1992)  
 
 
4.1.2 Nederbörd och klimat  
Häftiga regn gör att fina partiklar lossnar, slammas upp i vattnet och följer med 
detta vatten ut i diken. Grusvägarnas tillstånd är starkt varierande med årstiden. 
Under våren och hösten är vägbanan i allmänhet uppmjukad av vatten. Under 
sommaren är grusvägarna ofta korrugerade, försedda med potthål och dammande.  
 
Beskow (1934) anger att grusvägbanorna utsätts för den största påfrestningen vid 
två olika tillfällen, vid stor vattenkvot och vid mycket låg fuktighetshalt. Stor 
vattenkvot uppstår under långvariga regnväder och särskilt i tjällossningen medan 
mycket låg fukthalt uppstår under sommarens torrperioder. 
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Hög vattenkvot sätter ned bärigheten. Vid mycket låg vattenkvot minskas 
bundenhet, och materialet i vägytan rivs lätt loss av trafiken. Detta leder bl.a. till 
korrugeringsvågar tvärs över grusslitlagret.  
 
 
4.1.3 Hyvling 
Varje hyvling medför en viss förslitning. Hyvelbladet nöter, krossar och skär 
sönder stenmaterialet. Ju fuktigare vägbanan är desto mindre blir nötningen. Men 
denna förslitning är oftast relativt liten jämfört med den förslitning som trafiken 
åstadkommer.  
 
 
 
 
4.2 Skador på grusvägar 
De skador som kommer att behandlas är felaktig vägform, otillräcklig dränering, 
damm, potthål, korrugering, spårbildning, löst grus i vägbanan och tjälskador. 
 
 
4.2.1 Felaktig vägform  
I drift- och underhållssammanhang är det främst vägbanans form i tvärled som är 
intressant. Ingen annan åtgärd avseende grusvägsunderhåll har så avgörande 
betydelse för standard och kostnader som vägens form i tvärled dvs bomberingen 
och skevningen. Alla andra åtgärder såsom grusåtervinning, grusning, 
dikesrensning mm blir till liten nytta om vägen vid hyvling blir flat utan tillräckligt 
bombering och skevning (Vägunderhåll barmark, 1992). Bombering och skevning 
justeras med djuphyvling. En dåligt formad grusväg blir lätt full av potthål vid regn. 
En väl formad väg, där vattnet snabbt rinner av, håller ofta för flera regn innan 
hyvling behöver utföras. Vägformen på raksträckor och i kurvor skall behandlas i 
kommande text. 
 
 
4.2.1.1 Vägformen på raksträcka 
På raksträckorna är det främst strävan att få vägen fri från vattensamlingar är mest 
bestämmande för formen. Sidolutningen i raksträckorna kallas för bombering. 
Lämplig bombering på en grusväg är mellan 4%-5% (Hubendick, 1969).  
 
Är vägytan på raksträckor plan som ett golv, rinner inte det regnvatten som faller på 
vägen av ordentligt. Det samlas i stället i pölar. Under sådana förhållanden dröjer 
det inte längre förrän vägen blir förstörd. Därför bygger man vägen ungefär som ett 
tak med takåsen längs vägmitten och med takfallen lutande mot vägkanterna. 
Vattnet kommer då att rinna ned i dikena.  
 
Vattnet måste ledas kortaste vägen åt sidan. Ju mera vägen lutar i sidled desto 
snabbare rinner vattnet undan. En stark sidolutning är därför önskvärd. Men å andra 
sidan får vägen inte luta så mycket i sidled att fordonet kan stjälpa eller glida av 
vägen eller bli svårare att hålla kvar på denna, se figur 4.2. 
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Figur 4.2 Exempel på rätt och fel bombering (Unsealed Roads Manual-
Guidelines to Good Practice, 1993) 
 
 
Ju grövre vägytan är, desto långsammare rinner vattnet undan. Därför måste 
sidolutningen vara något större på en grusväg än en belagd väg. Hubendick (1969) 
konstaterar att vägen får felaktig form på grund av förslitning och överbelastning. 
 
A. Felaktig form på grund av förslitning 
Förslitningen orsakar en för liten bombering. Förslitningen beror till en del på att 
särskilt det finaste materialet i vägen dammar bort. Även det grövre materialet 
försvinner i viss mån genom att fordonshjulen sprätter stenar åt sidorna. När hjulet 
rullar på vägen suger det nämligen med sig material. Detta material lyfts en liten bit 
upp i luften. Då materialet åter träffar den lutande vägytan faller det något åt sidan. 
Figur 4.3 förklarar detta.  
 

Figur 4.3 Genom vägens bombering sker en vandring av materialet mot 
vägkanterna (Hubendick, 1969)  
 
 
Vägen blir på detta sätt till slut allt mera plan, medan vägkanterna höjer sig. I figur 
4.4 nedan redovisas ett exempel på hur bomberingen slits ned.  
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Figur 4.4 Bombering slits så småningom ner, kanterna höjer sig och det bildas 
hjulspår i vägen om denna inte hyvlas (Hubendick, 1969) 
 
 
Om bomberingen blir starkt nedsliten blir vattenavrinningen otillfredsställande och 
vägen därmed utsatt för andra typer av skador. Därför måste vägbanan i tid, innan 
nedslitningen hunnit för långt, formas om. Detta görs med djuphyvling. Om 
vägbanan inte formas i god tid uppkommer så kallad ”omvänd bombering”, se figur 
4.5.  

Figur 4.5 Omvänd bombering (Unsealed Roads Manual- Guidelines to Good 
Practice, 1993) 
 
 
B. Felaktig form på grund av överbelastning  
Vägen kan också deformeras genom överbelastning. Är vägen inte tillräckligt 
bärkraftig kan trafik med för tunga fordon medföra att bomberingen trycks ned. Då 
är det inte säkert att det går att rätta till bomberingen igen med hyvling. På enklare 
vägar, ligger det ofta ett relativt tunt grusslitlager. Försöker man återställa 
bomberingen genom att hyvla upp materialet från vägsidorna mot vägmitten 
kommer grusslitlagret att tunnas ut för mycket vid vägkanterna. Detta förlopp 
förklaras i figur 4.6. 

Figur 4.6 Om vägkroppen är för svag kan bomberingen sjunka ihop på mitten 
(Hubendick, 1969)  
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4.2.1.2 Vägformen i kurvor 
I kurvorna är det framförallt rent trafiktekniska faktorer som avgör vägbanans 
utformning. Genom att luta vägbanan i sidled mot kurvans innersida underlättar 
man kurvtagningen för trafikanterna. Denna lutning kallas för skevning.  
 
Förslitningen blir större ju flera fordonen är och ju högre deras hastighet är och ju 
skarpare kurvorna är. Innerkanten på kurvan slits särskilt hårt. Materialet i 
vägbanan rycks loss av bilhjulen och kastas utåt mot kurvans yttersida. Vägbanan i 
kurvans innersida blir därigenom urkarvad och lägre. Det utkastade materialet 
däremot bygger på kurvans höjd på den yttre delen. Härigenom blir skevningen 
efter en tid för brant. 
 
Det utkastade materialet hamnar vanligen inte ända ute vid ytterkanten, utan 
ungefär mitt på den yttre väghalvan. Därigenom blir den yttersta delen av vägbanan 
för svagt skevad. Ibland blir den kanske horisontell eller till och med skevad åt fel 
håll, dvs lutar utåt. En sådan väg är trafikfarlig, se figur 4.7. 

Figur 4.7 Bilhjulen sliter bort materialet i innerkurvan och kastar det mot 
kurvans ytterkant (Hubendick, 1969)   
 
 
I skarpare kurvor där fordonen måste göra större riktnings- och hastighets-
förändringar för att kunna ta kurvan blir vägbanan ofta särskilt nött i ingången till 
kurvan. Det är ju där bilen börjar svänga och det är där den vanligen bromsas 
hårdast. Därigenom uppstår det lätt ojämnheter vid kurvingången.  
 
Även på utjämningssträckor i övergången från skevning till bombering i kurvans 
yttersida kan vägen bli ojämn. Normal bombering på grusvägar framgår av figur 
4.8. 

Figur 4.8 Normal bombering på raksträckor och skevning i kurvor på grusvägar 
(Persson, 1993)  
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4.2.2 Otillräcklig dränering  
Vatten eller fuktighet är visserligen en nödvändig ingrediens i en grusväg. Vägytan 
bör vara en aning fuktig för att hålla ihop på rätt sätt. För mycket vatten i vägen är 
dock förstörande. Vatten kan skada vägen på många olika sätt. Därför måste vägen 
ha ett fungerande dräneringssystem. I följande avsnitt kommer de olika elementen i 
ett dräneringssystem att diskuteras.  
 
 
4.2.2.1 Tvärfallet 
Tvärfallet har behandlats i det föregående avsnittet 4.2.1 ”Felaktig vägform”. 
 
 
4.2.2.2 Vägkanten 
Det händer ibland att det bildas vallar längs vägkanterna, bestående av utslitet eller 
utkastat grus, smuts och grästorv. Ser vägkanten ut på det viset hindrar den vattnet 
att rinna av från vägen till diket. Vattnet rinner i stället längs med vägen. I backarna 
får vattnet stor fart och kan spola sönder vägytan. På horisontalsträckor blir vatten 
stående kvar på vägbanan om det hindras av vallen på vägkanterna. Dessa 
vattenpussar blir till hinder för trafiken. Det bildas potthål i vägbanan och slutligen 
kan materialet i vägkroppen mjukas upp av fuktigheten och bli mindre bärigt.  
 
 
4.2.2.3 Vägslänter 
Vägens innerslänt får inte vara för brant eftersom den utgör en sidostöd för 
vägkroppen. Om slänten är brant kommer vägkanten att rasa. På branta sluttningar 
får vattnet stor fart. Ju fortare vattnet rinner, desto mera jord och sandkorn rycker 
det med sig, så att vägslänten spolas sönder. 
 
 
4.2.2.4 Diken 
Enligt Hubendick (1969) är dikena vägens viktigaste del. Finns det inte diken har 
vattnet ingenstans att ta vägen vilket leder till att vattenöverskott bildas i 
vägkroppen och den får då inte den bärighet den måste ha. Dikningen är därför ett 
viktigt arbete. Jansson (1985) och Hubendick (1969) konstaterar att ett dike fyller 
flera funktioner.  
• Att avleda vatten som avrinner från vägbanan. För det ändamålet behövs det 

varken något särskilt stort eller djupt dike. Genom vägens tvärfall avleds vatten 
från vägytan.  

 
• Att leda bort vatten från vägens omgivning vilket annars skulle rinna ut på 

vägen. Oftast kommer det mera vatten från terrängen vid sidan av vägen än från 
själva vägen. Detta gör att diket måste ha en viss dimension. Skall vattnet ledas 
långa sträckor utefter vägen måste diket göras större. Vatten från den 
intilliggande terrängen och vatten som rinner ner från vägbanan avleds oftast 
med ett öppet dike.  

 
• Att dränera vägkroppen. Detta kan göras med öppet eller täckt dike. Ju djupare 

dikets botten ligger desto bättre blir vägkroppen dränerad. I tjälkänslig eller 
tjälfarlig terräng är det ytterst viktigt att vägkroppen dräneras ordentligt. Får 
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dikena förfalla kan detta bli den direkta orsaken till ytterst svåra tjälskador i 
vägen under tjällossningen, se avsnitt 4.2.8 ”Tjälskador”. I vägen finns vatten i 
flera former och man kan inte genom att dika dränera bort allt vatten. Vatten 
som är bundet kring materialpartiklarna i vägen kan t.ex. ej påverkas. Två 
försök utförda av Jansson (1985) påvisar dock inget samband mellan dikes-
djupet och bärigheten på grusvägar. En finsk studie visar på att, i en normal 
vägkonstruktion, en mycket liten del av vatten dräneras ut i sidled till diket 
(Jansson, 1985).   

 
• Att fungera som snömagasin (Jansson, 1985).  
 
 
4.2.2.5 Vägtrummor 
Vägtrummorna spelar en viktig roll för att avvattning och dränering skall fungera. 
Vägtrummorna, speciellt in- och utlopp, kan slamma igen eller blockeras i samband 
med snösmältning eller vid dikesrensning, buskröjning eller avverkningsarbete. I 
värsta fall kan vägkroppen helt spolas sönder  
(Skogsbilvägar, 1992). 
 
 
4.2.3 Damm  
De finaste kornstorlekarna i grusslitlagret virvlas upp av vinddraget från passerande 
fordon till dammoln som driver ut åt sidorna och försvinner från vägen. En fart av 
100 km/h motsvarar en vindhastighet av ca 28 m/s. Det motsvarar ungefär vind-
hastigheten i en orkan. Luftrörelsen blir tillräckligt stor för att lösgöra och föra bort 
en mängd fint stoff från vägbanan. Under stark trafik blir det så småningom 
betydande mängder material som på detta sätt försvinner. På liknande sätt 
försvinner det fint material även genom vanlig blåst. Detta är vanligt i kusttrakter 
och slättlandskap.  
 
 
4.2.3.1 Definition av damm  
Foley och Cropely (1995) definierar dammet som fina partiklar (mindre än 
0,075 mm) som har transmitterats till atmosfären. Dammet motsvarar normalt 
10-15% av det totala materialet i slitlagret. Foley och Cropely (1995) refererar till 
Coppin och Armstrong angående dammklassificering efter partiklars storlek. 
Dammningsfenomenet kan enligt Sultan (1974) klassificeras som ett slag av 
jorderosion.  
 
 
4.2.3.2 Dammängd  
Mängden emitterat damm till luften från grusvägar beror på följande faktorer: 
A- Lufthastighet nära vägytan 
B- Antal fordon 
C- Slitlagret sammansättning 
D- Bundenhet 
E- Klimat 
Här kommer en kort beskrivning av ovannämnda faktorer: 
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A. Lufthastigheten  
Lufthastigheten nära vägytan är proportionell mot fordonshastigheten och beror 
även av fordonstypen.  
 
Fordonshastigheten påverkar både dammängd och dammspridningen från vägen. 
Samband mellan fordonshastighet, fordonstyp och dammängd visas i figur 4.9. 
Fordonstypen påverkar på så sätt att t.ex. låga fordon med flera hjul orsakar mera 
damm. Foley och Cropely (1995) hänvisar till en av Transit New Zealand Research 
rapporter. Resultaten från rapporten tyder på att tunga fordon med hög hastighet 
orsakar mer damm. 

Figur 4.9 Samband mellan fordonshastighet, fordonstyp, liten-, stor-, och lastbil 
och dammängd (Jones, 1984 i Foley och Cropely, 1995) 

 
 
Tre olika fordonstyper redovisats i figuren ovan liten bil, stor bil och lastbil. 
Lindh (1981) refererar till Roberts och Walter (1975) och anger ett samband mellan 
fordonshastighet och dammbildning. Figur 4.10 visar förhållandet mellan 
fordonshastighet och dammbildning från en grusväg angivet som viktmängd per 
fordon och engelsk mil samt del av dammet som är mindre än 0,01 mm respektive 
0,002 mm. 1 mph motsvarar 1,61 km/h. 
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Figur 4.10  Förhållande mellan fordonshastighet och dammbildning (Lindh, 
1981)  
 
 
Foley (1996) hänvisar till Addo och Sanders (1995) och anger sambandet mellan 
hastighet och dammängd, se figur 4.11.  
 

Figur 4.11 Sambandet mellan hastighet och dammängd (Foley, 1996) 
 
 
B. Antal fordon 
Högre antal fordon medför större dammängder. 
 
C. Slitlagret sammansättning 
Slitlagersammansättningen inverkar dels genom att tunga partiklar har svårare att 
transporteras än lättare partiklar dvs finkornigt slitlager dammar mera, dels genom 
att bundenheten beror på sammansättningen. 
 
D. Bundenhet 
Bundenheten beror på hur väl packat slitlagret är, kohesionen mellan partiklarna i 
slitlagret och beständigheten hos materialet i slitlagret. 
 
E. Klimat  
Klimatet inverkar genom att en del effekter av dammbindningsmedel, är starkt 
beroende av fuktighet, det gäller t.ex. hygroskopiska salter. Fuktigheten varierar 
beroende av regn och avdunstning. Med avseende på netto regnmängd och 
temperatur kan en indelning ske i olika klimatzoner. 
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4.2.3.3 Mätning av dammängder 
Få försök har gjorts för att mäta och karaktärisera dammet från obelagda vägar. 
Detta påpekas av Handy i Lindh (1981). Lindh anser att detta förefaller något 
överraskande med tanke på den grundläggande betydelse, som sådana kunskaper 
kan ha för utveckling av metoder för dammbekämpning.  
 
Undersökningarna avseende grusvägarnas betydelse som källa för dammpartiklar i 
luften har gjorts av Handy (1975), Roberts och Walter (1975) i Lindh (1981) och 
Jones (1984) i Foley och Cropely (1995). Vidare har undersökningar genomförts 
för att skapa underlag för teoretiska beräkningar av den mängd dammpartiklar, som 
kan väntas emittera från en grusväg, när de faktorer, som orsakar dammning är 
kända (Lindh, 1981).  
 
En del mätningar har gjorts för att bestämma mängden emitterat damm avgivet till 
luften från grusvägar vid körning av en bil med olika hastigheter. Guidelines for 
cost effective use and application of dust palliatives (1987) visar en utrustning 
”Dustfall station ”som använts för att analysera och mäta mängden emitterat damm, 
se figur 4.12. 

Figur 4.12 Utrustning som används för att mäta mängden emitterat damm 
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Analysen av dammet gick ut på klarlägga hur stor del som bestod av partiklar 
mindre än 0,01 mm resp mindre än 0,002 mm s.k. respirabelt damm, dvs partiklar 
som kan tränga ner i lungorna, hur långt från vägen det nedfallande dammet är 
mätbart och slutligen dess innehåll av karbonater, kvarts, lera, organiska substanser 
och övriga material (Lindh, 1981).  
 
Foley och Cropely (1995) anger i sin rapport olika ekvationer eller modeller för 
beräkning av materialmängder som dammar bort från grusvägar.  
 
De flesta delstater i USA har formulerat föreskrifter för högsta tillåten mängd s.k. 
”fugitive dust”. ”Fugitive dust” är partiklar mindre än 30 µm i atmosfären. Regler 
för högsta tillåten mängd av damm i luften saknas i Sverige och har kanske inte 
heller samma aktualitet här beroende på bland annat klimatologiska faktorer  
(Lindh, 1981). 
 
 
 
4.2.4 Korrugering  
Med benämningen korrugerad menar man en veckad eller vågig yta. Därför kallas 
korrugeringar i folkmun för ”tvättbräde”. Vägytan består av en följd av vågor med 
vågtoppar och vågdalar. Längden av en sådan våg är lika med avståndet mellan två 
varandra följande vågtoppar eller vågdalar. Höjdskillnaden mellan vågdal och 
vågtopp kallas för våghöjd. Våghöjdens storlek är föga beroende av våglängdens 
storlek. Man kan iaktta våghöjder från någon millimeter upp till 10-20 centimeter, 
på en och samma korrugeringssträcka där våglängden ungefär är densamma.  
 
En grusväg skall bestå av både grova och fina material och absolut inte vara sandig. 
Gruset i vägen bryts ner vid slitage och det bildas så småningom sand. När vägen 
innehåller mycket sand blir den korrugeringskänslig och det bildas en 
tvättbrädestruktur. 
 
Beskow (1932) anger två faktorer vid korrugeringsbildningen, fordon som utgör 
den aktiva faktorn och själva vägbanan som utgör den passiva faktorn. 
 
 
4.2.4.1 Korrugeringstyper 
Beskow (1932) anger att man kan skilja på tre olika korrugeringstyper.  
Typ 1: Lösgruskastning ”Vanlig, normal korrugering”  
Typ 2: Vattenskvättning ”Potthålsbildning” Skvättning av slamblandat vatten  
Typ 3: Plastisk vågbildning deformation 
Den första typen av korrugeringen ”Lösgruskastning” kommer att behandlas i detta 
avsnitt. 
 
 
Den vanliga eller den normala korrugeringen är den viktigaste korrugerings-
typen. Den orsakas av den lösa gruskastningen och kan kallas gruskastnings-
korrugering, lösgruskorrugering, ryggkorrugering eller torrkorrugering. Det är 
denna typ av korrugering som dominerar på Sveriges vägar under den torra 
årstiden, se figur 4.13 och 4.14. 
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Figur 4.13 Korrugeringar (Chong och Wrong, 1989) 

 
 

Figur 4.14 Korrugeringar (Chong och Wrong, 1989)  
 
 
Beskow (1932) anger att en del av det icke bundna materialet kastas upp av hjulen 
och sugs med av luftströmmen och en del fastnar på hjulen. Härvid sker en 
sortering av materialet. De finaste partiklarna sugs med av luftströmmen i form av 
dammoln. De mellangrova partiklarna är för stora för att kunna föras bort genom 
luftsugning men för små för att individuellt kunna rulla på vägbanan. De blir 
anrikade i korrugeringsryggarna, som i överensstämmelse härmed får en tydligt 
sorterad, ibland mycket välsorterad, sandig sammansättning. De grova gruskornen 
och stenarna rullar lätt, om de har avrundad form, och har svårt att stanna på 
ryggarna. I sin renaste form erhålles denna korrugeringstyp i de fall, då man har ett 
tunt täcke av fint grus på en hård och fast yta, t.ex. en sulfitlutad, väl packad 
vägbana. 
 
Vanligen består också ryggarna ej helt igenom av löst grus utan har en kärna av mer 
eller mindre hårt packat material. Dessa har uppkommit genom, att den fasta 
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vägbanan i vågdalarna fördjupats genom losslitning av materialet, så att ryggarnas 
basalpartier står kvar som relativa förhöjningar. Huvudsakligen har dock de fasta 
ryggarna bildats av löst uppkastat grus, vilket så småningom packats, se figur 4.15. 
 

Figur 4.15 Schematisk profil genom normalkorrugering på väg, grusad med fint, 
sandigt grus (Beskow, 1932)  
a. Löst material på ryggarna ofta finsandigt, i svackorna grövre. 
b. Packat men dock rätt lättgrävt material av ungefär samma beskaffenhet.  
c. Fast, ofta stenbundet bottenplan. 
 
 
Hubendick (1969) skiljer på två korrugeringstyper, torrkorrugering och 
våtkorrugering. 
 
Torrkorrugering eller sommarkorrugering uppstår på en torr vägbana med 
korrugeringskänsligt grusslitlager. Den berör bara själva slitlagret.  
 
Våtkorrugering inträffar på en våt eller fuktig väg, där vägkroppen har otillräcklig 
bärighet. Det är då inte fråga om en förslitning av ytskiktet utan om mera 
djupgående deformationer av underlaget. Vanligtvis uppstår våtkorrugeringen i 
samband med eller som följd av tjällossning. 
 
 
 
4.2.4.2 Praktiska åtgärder mot korrugering 
De praktiska åtgärderna som kan vidtas i syfte att motarbeta korrugering gäller både 
fordonen och vägbanan. 
 
Korrugeringen minskar genom användning av stötdämpare på fordonen. Med de 
moderna bilarna, kan detta krav väl idag sägas vara uppfyllt. Den andra gruppen 
åtgärder berör själva vägbanan.  
 
Beskow (1932) sammanfattar uppgifter från olika böcker och rapporter. Dessa 
stödjer sig antingen på experimentella försök eller på andra direkta vägobserva-
tioner och allmänna erfarenheter. Resultaten tyder på: 
 
• Att korrugering särskilt uppkommer där vägbanan har ett betydande lager av 

obundet, fint grus. 
 
• Att ökning av vägbanans fuktighetshalt eller bindjordshalt minskar 

benägenheten för korrugering. 
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• Att rätt utförd hyvling är den bästa åtgärden, för att motverka korrugering.  
 
Beskow (1932) sammanfattar de viktigaste åtgärderna som kan vidtas mot 
korrugering med följande fyra punkter: 
 
Lämplig anpassning av grussammansättningen genom att undvika fint, sandigt grus, 
åtminstone på icke saltbehandlad väg, samt framförallt undvik stenhaltigt grus. Det 
ideala verkar vara stenfritt, mellangrovt grus upp till ca centimeterstorlek med 
tillräcklig halt av sand och bindjord. 
 
Undvikande av bärlagerkonstruktioner, som gör ytan torr, och framförallt då en 
porös packstensbädd. 
 
Hyvling och sladdning måste utföras icke endast så, att ytan blir skenbart jämn, 
utan så att ytlagren verkligen blir homogena, dvs. så, att den i den fasta vägbanan 
utbildade korrugeringen tagets bort med rötterna. En sådan effekt av djuphyvling är 
särskilt viktig på våren efter tjällossningen, samt i annat fall efter längre 
våtperioder, då vägbanan är lättast att åtgärda. 
 
Behandling med hygroskopiskt salt. Härigenom binds gruset, varför hyvling inte 
behöver utföras så ofta. När väl en gång en jämn och väl bunden vägyta erhållits, är 
förutsättningen god för att i fortsättningen med utsikt till framgång kunna använda 
annat ytbindningsmedel, t.ex. sulfitlut.  
 
Glänneskog och Skog (1994) anger att korrugeringen kan åtgärdas genom att vägen 
kompletteringsgrusas med till exempel grus av fraktion 4-16 mm.  
 
 
 
4.2.5 Potthål 
Potthål kallas också för gropar eller slaghål. Potthål blir vanligen mellan 30 och 
80 cm långa, Det förekommer dock både mindre och större potthål. Djupet på 
potthålen är vanligen mellan 3 och 7 cm.  
 
Potthål är vanligast på horisontalsträckor, i svackor och där bomberingen är 
otillräcklig samt där vägen har stor benägenhet att bli korrugerad. Potthålen är ofta 
nedsänkta ett stycke i bärlagret och därigenom synnerligen svåra eller omöjliga att 
utplåna genom vanlig hyvling. De bildar en permanent grundstomme för 
korrugeringen, ett rotsystem genom vilket, trots fullständig ytavjämning genom 
hyvling eller grusning, korrugeringen snart återuppstår (Beskow, 1932).  
 
 
4.2.5.1 Potthålsbildning 
Beskow (1932) beskriver potthål som en korrugeringsform som åstadkommes av 
skvättning. Denna process, skvättningen, kan emellertid inte självständigt 
åstadkomma någon korrugering, utan förutsättningen är redan existerande 
fördjupningar i vägbanan, i vilka nederbördsvatten samlas. I dessa fördjupningar 
uppmjukar vattnet vägbanan, varvid det finare materialet uppslammas och bortföres 
då lervattnet genom trafiken stänker ut vatten ur potthålen.  
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4.2.5.2  Indelning av potthål 
Beskow (1932) delar in potthålen i tre grupper, fullständigt regelbundna potthål, 
övergångsform och fullständigt oregelbundna potthål. 
 
 
Fullständigt regelbundna där flera potthål ligger i följd på ungefär konstant 
avstånd motsvarande normala korrugeringsvåglängden. Dessa tydliga regelbundna 
skvättshålsserier förekommer på vägar med måttlig trafik, där den enkla körfilen 
orsakar rännformigt försänkta trafikspår, varigenom alla korrugeringssvackor blir 
skålformigt slutna och därmed vattenuppsamlande, se figur 4.16. 
 

Figur 4.16 Fullständigt regelbundna potthål (Beskow, 1932)  
 
 
Övergångsform är en form mellan regelbundna och oregelbundna former. Dessa 
potthålsformer förekommer på starkt trafikerad väg med mångdubbla 
skvättshålsserier ”spårserier”, se figur 4.17 (Beskow, 1932). 
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Figur 4.17 Övergångsform(Beskow, 1932)  
 
 
Fullständigt oregelbundna potthål är den tredje gruppen. Jämför man 
potthålsbildningen med den regelbundna normala korrugeringen så är fördelningen 
av potthål över vägytan ibland ganska oregelbunden med ojämna avstånd i 
längdriktningen mellan potthålen. Potthålen är ojämnt fördelade över vägbanan.  
 
Beskow (1932) förklarar oregelbundenheten hos potthål på följande sätt: 
 
För att vattenansamlingen i korrugeringssvackorna skall tillkomma fordras, att 
korrugeringssvackorna utgör slutna skålar. Om vägbanan lutar tillräckligt mycket 
kommer inget vatten att samlas i korrugeringsspåren. I detta avseende är de 
enskilda korrugeringssvackorna på en och samma vägsträcka vanligtvis ganska 
olika. Följden är att ofta endast vissa svackor i korrugeringen ger upphov till 
potthål, se figur 4.18. 
 

Figur 4.18 Fullständigt oregelbundna potthål 
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4.2.6 Spårbildning 
Spårbildning beskrivs som tvärgående ojämnheter som orsakats av fordonstrafik. 
Spårens form och karaktär varierar beroende på vad som orsakat spårbildningen. 
Spårbildningen beror på deformation i vägkroppen. Ur Unsealed Roads Manual 
(1993) och i PM för Trafikledsteknik (1995) kan utläsas att deformationerna kan 
uppstå i undergrund, slitlager eller bärlager. 
 
Dålig bärighet hos undergrund leder till permanenta deformationer i underlaget, se 
figur 4.19. 
 

Figur 4.19 Bärighetsberoende deformationer (Ferry, 1986)  
 
 
Plastiska deformationer gör att bärlagret och slitlagret kan skjutas åt sidan. Detta 
gör att lagren höjer sig utanför spåret, se figur 4.20. 

Figur 4.20 Plastiska deformationer (Ferry, 1986)  
 
 
Efterpackning samt grusflyttning kan ske i själva slitlagret till följd av trafiklasten, 
se figur 4.21. 

Figur 4.21 Bristfälligt slitlager (Ferry, 1986)  
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Problems associated with gravel roads (1998) beskriver utvecklingen av 
spårbildning på grusvägar på grund av plastiska deformationer i bärlagret och 
slitlagret, se figuren 4.22. 
 

Figur 4.22 Utveckling av spårbildning på grusvägar  
 
 
Unsealed Roads Manual (1993) anger följande orsaker till ovannämnda 
deformationer: 
Dålig grussammansättning 
Otillräcklig slitlagertjocklek 
Dålig packning 
Dålig dränering 
Hög finmaterialhalt 
 
Hubendick (1969) anger att spårbildningen orsakar obehag för trafiken genom att 
däcken hålls kvar i spåret. Spåren orsakar också ansamling av vatten som leder till 
andra skador. 



Kapitel 4/ Nedbrytning av grusvägar 
 

VTI meddelande 852 

43

 

4.2.7 Löst grus på vägbanan  
Anrikning av sten i vägbanan kan uppkomma på olika sätt. Ett som beskrivs av 
Glänneskog och Skog (1994) är att gruset på vägen slits eller förflyttas till 
vägkanten på grund av trafiken. För att få en bra vägbana måste man i detta fall 
påföra ett nytt grusslitlager på vägbanan, se figur 4.23. 
 

Figur 4.23 Löst grus på vägbanan 
 
 
 
4.2.8 Tjälskador  
Tjälens skadeverkan kan indelas i tjällyftningen, ytuppmjukning, tjälskott och 
stenuppfrysning (Riktlinjer för byggnad och underhåll av skogsbilvägar, 1946) och 
(Persson, 1993). 
 
 
4.2.8.1. Tjällyftningen 
Tjällyftningen beror framförallt på att vatten sugs upp till tjälningszonen och fryser 
till is. Det bildas tunna islager, i följd under varandra, allteftersom tjälgränsen 
flyttas nedåt. Dessa islager kan vara av mycket växlande storlek, från knappt 
synliga små skikt till flera centimeter- eller t.o.m. decimetertjocka islager. Ju högre 
grundvattenytan står desto kortare tid tar det för vattnet att sugas upp och desto 
snabbare växer isskikten och desto större blir tjällyftningen. Därav inses betydelse 
av att vägkroppen är väl dränerad.  
 
Isbildning innebär en utvidgning p.g.a. att isen kräver större volym. Utvidgningen 
går uppåt, dvs vägbanan höjer sig under tjälningen med ett totalbelopp som ofta 
uppgår till ett par decimeter, stundom till närmare en halv meter. Tjällyftningen 
sker med stor kraft så att även tunga byggnader kan lyftas, och därigenom kan få 
skador (Riktlinjer för byggnad och underhåll av skogsbilvägar, 1946). 
 
Tjällyftningen varierar mellan olika jordarter. De mest tjälkänsliga jordarterna är 
silt och finkorniga moräner.  
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4.2.8.2 Ytuppmjukning 
Den typiska ytuppmjukningen inträffar i början av tjällossningen särskilt i samband 
med regn eller smältvatten. Tjälen hindrar dräneringen av vägkroppen, så att denna 
får ett överskott på vatten i de översta lagren (Persson, 1993). Normalt får detta 
inga allvarliga konsekvenser om diken och trummor är i ordning och om man kan 
undvika att belasta vägen med tung trafik tills den torkat upp. Djupa spår efter 
tunga fordon kan ytterligare försämra dräneringen och därmed fördröja 
upptorkningen. Vägbanan blir lös, obärig och spårig genom trafiken.  
 
 
4.2.8.3 Tjälskott 
På våren när tjälen går ur marken smälter isskikten i vägkroppen. Är isskikten 
tjocka kommer mycket vatten att frigöras. Vägen förlorar sin bärighet och brister. 
Tjälskott uppstår på djupet i vägkroppen när tung trafik ”pumpar” upp vatten och 
finare material genom vägkroppen till ytan i eruptions liknande uppstötningar. 
Tjälskotten uppstår i allmänhet sent i tjällossningen på de mest tjälkänsliga 
jordarna.  
 
 
4.2.8.4 Stenuppfrysning 
Stenar- och blockuppfrysning beror på flera faktorer som t.ex. förekomsten av sten i 
vägkroppen och i undergrunden, undergrundens tjälfarlighet, grundvattenytans läge 
eller temperaturens växlingar under vintern. Vägens överbyggnad har också 
betydelse. 
 
Persson (1993) beskriver förloppet som leder till uppträngning av sten i ytlagret. 
När det blir tjäle i marken bildas ett islager runt stenen. Volymökningen, som sker 
när vatten fryser till is, trycker upp stenen. Vid tjällossningen smälter isen och 
håligheten kring stenen fylls med fina partiklar, som hindrar stenen att återta sitt 
ursprungliga läge. 
 
Persson pekar på några problem som uppkomsten av sten i vägbanan medför. Han 
anger att större stenar i vägbanan sänker kapaciteten vid hyvling och sladdning 
genom att det blir svårare att forma vägbanan. Hyvelbladet slits mera. Dessutom 
försvåras snöplogningen. De uppfrusna stenarna kan skada maskiner och redskap. 
Stora stenar ger upphov till att trafiksäkerheten äventyras och framkomligheten blir 
sämre.  
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    Tekniska krav på grusvägar i 
Sverige 

 
 
 
 

De tekniska krav som ställs på grusvägar varierar mellan olika länder beroende 
på bl.a. klimatförhållanden som temperatur och nederbörd, topografi, berggrund 
och jordarter samt tillgängliga ekonomiska resurser, trafikvolymer, maskinell 
utrustning, teknisk kunnande, underhållstekniska traditioner m.m.  
 
Vägverkets tekniska krav på grusvägar bestäms utifrån: 
• VÄG 94 och tidigare allmänna tekniska beskrivningar 
• Regler för underhåll och drift (Fredriksson, 1990)  
• Vägverkets metodbeskrivning, ”Bedömning av grusväglag, funktionella egen-

skaper (106:1996)” (ersätter 106:1990) 
 
Tekniska krav vid en nybyggnad och vid drift och underhåll kommer att redovisas i 
detta kapitel. 
 
5.1 Tekniska krav på grusvägar i Sverige vid nybyggnad    46 
5.1.1 Krav i kapitel 1- VÄG 94    46 
5.1.2 Krav i kapitel 3- VÄG 94    48 
5.1.3 Krav i kapitel 5- VÄG 94    49 
5.2 Tekniska krav på drift och underhåll av grusvägar   54 
5.2.1 Kraven på de tre standardklasserna    55 
5.2.2 Andra krav vid drift och underhåll    55 
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5.1 Tekniska krav på grusvägar vid nybyggnad 
De flesta kraven i VÄG 94 gäller funktionella egenskaper, material och utförande 
vid nybyggnad men vissa krav är även tillämpliga för underhållsåtgärder. I VÄG 94 
finns dels allmänna krav som gäller alla vägar dels specifika krav för grusvägar. 
Dessa allmänna krav är: 
 
• Vägkonstruktionen, övrig väganordning och sidoanläggning skall utformas och 

utföras så att den och dess närmaste omgivning får tillfredsställande bärförmåga 
och stabilitet under såväl byggskedet som under hela den tekniska livslängden, 
att den får tillfredsställande beständighet och att användning av angränsande 
mark inte onödigtvis försvåras. 

 
• Överbyggnad skall vara bärkraftig och ge tillräcklig säkerhet och komfort för 

avsedd trafik. 
 
• Krav på säkerhet vid användning.  
 
I detta kapitel kommer huvudsakligen att behandlas de krav som tydligt gäller 
grusvägar. Tekniska krav för grusvägar i VÄG 94 finns i kapitel 1, 3 och 5. 
 
 
5.1.1 Krav i kapitel 1-VÄG 94 
I VÄG 94 påpekas att grusöverbyggnad kan användas vid ÅDTt<250 eller vid 
enklare tillfälliga trafiklösningar och vid mycket låga trafikbelastningar. Det är värt 
att notera att grusöverbyggnad enligt VÄG 94 inte är avsedd att senare förses med 
bundna beläggningar. 
 
I kapitel 1 finns krav på livslängd, tillåten trafik, tillåten ojämnhet i längsled, 
tvärfall och tillåten tjällyftning. 
 
 
5.1.1.1 Krav på livslängd 
Ur VÄG 94 kan utläsas att konstruktionen skall utformas så att underbyggnaden får 
en teknisk livslängd på minst 40 år och trummor i grusvägar en teknisk livslängd på 
minst 20 år, tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Teknisk livslängd (VÄG 94, 1994) 

Konstruktionsdel Tekniska livslängd, år 
 Nationell 

och 
regional 

väg 

Lokal 
väg 

Betongbeläggning  40 - 
Bundet bärlager i vägöverbyggnad som inte är 
betongöverbyggnad 

20 - 

Undergrund: Bärförmåga och beständighet 40 40 
Förstärkt undergrund: Bärförmåga och beständighet  40 40 
Trummor 40 20 
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5.1.1.2 Krav på tillåten trafik  
I VÄG 94 påpekas att belagda vägar, parkeringsytor, rastplatser och grusvägar skall 
oberoende av årstid kunna trafikeras av fordon med 11,5 tons axellast och 19 tons 
boggilast. 
 
 
5.1.1.3 Krav på tillåten ojämnhet i längsled 
Vägar med obundet slitlager eller med slitlager av YG (Ytbehandling på grus-
underlag) samt för GC-vägar (Gång- och Cykelvägar) skall konstrueras och utföras 
så att jämnhetskrav enligt tabell 5.2 uppfylls då vägen är nybyggd och öppnas för 
trafik. Mätning av jämnhet görs med en 3 m rätskiva, se figur 5.1. 

Figur 5.1 3 m rätskiva, principskiss (VÄG 94, 1994)  
 
 
Tabell 5.2 Krav på jämnhet i längsled vid trafikpåsläpp på körbana på väg med 
slitlager av YG respektive med obundet slitlager, mätning med 3 m rätskiva  
Kontrollobjekt Vägsträcka av 300 m längd eller körfält med 600 m längd. 

Kontrollobjekt utväljs för undersökning med 
urvalssannolikheten ½, se VVMB 908 

Stickprov n=15, kontrollpunkterna valda i längs- och tvärled inom 
kontrollobjekt enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i 
VVMB 107 och VVMB 908 

Mätförfarande 3 m rätskiva med tre mätdon, se figur 5.1. Mätning skall 
utföras enligt VVMB 107 

Mätvariabler Rätskivenormal avvikelse (mm) i var och en av rätskivans 
mätpunkter (1, 2 och 3) 

Kriterievariabler I varje kontrollpunkt: 
A: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkten 1 
B: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkten 3 
C: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkten 2 
Differens A-C och B-C. 
Totalt: 
Andel kontrollpunkter med godkända värden på samtliga 
kriterievariabler.  

Acceptansintervall, 
obundet slitlager 
 

I varje kontrollpunkt : 
A o B          C            A - C, B - C 
 
   ≤5            ≤8                   ≤6 
 
Totalt: 
Antalet godkända kontrollpunkter skall vara minst 12 av 15 
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5.1.1.4 Krav på tvärfall  
Riktvärde för tvärfall skall inte understiga 3% för vägbanan med slitlager av grus, 
oljegrus eller enkel ytbehandling typ YG.  
 
Vägbanan skall utföras så att tvärfallet inte avviker oacceptabelt från angivet 
riktvärde. Den tillåtna tvärfallsavvikelsen för vägar med slitlager av YG respektive 
med obundet slitlager skall uppfylla kravet enligt tvärfallsklass 1 vid trafikpåsläpp i 
tabell 1.3.9 i VÄG 94. Acceptansintervallet vid trafikpåsläpp är 
standardavvikelse s ≤0,45 och aritmetiskt medelvärde x inom 0 ± (0,55- 0,46 s). 
 
 
5.1.1.5 Krav på tillåten tjällyftning 
Grusvägar och vägar med slitlager av YG bör konstrueras så att tjällyftningen under 
medelvintern inte överstiger 160 mm. Övergång mellan vägsträckor med olika 
tjällyftning skall konstrueras och utföras så att jämnhetskraven enligt tabell 5.2 
uppfylls för 10-årsvintern. 
 
 
5.1.2 Krav i kapitel 3  
I kapitel 3 VÄG 94 ”Konstruktiv utformning av överbyggnad” klassificeras grus-
vägar som vägar med flexibel överbyggnad. Uppifrån räknat består konstruktionen 
av: 
• Grusslitlager  
• Obundet bärlager 
• Eventuellt förstärkningslager och skyddslager  
 
Dimensionering med hänsyn till bärighet skall regleras med tjocklek på förstärk-
ningslager och dimensionering med hänsyn till tjällyftning regleras med skydds-
lager eller förstärkningslager. 
 
Överbyggnad skall konstrueras så att den vertikala trycktöjningen i terrassytan inte 
under någon klimatperiod överstiger värdena i tabell 5.3. Grusslitlager skall inte 
ingå i beräkningarna av töjningar och spänningar.  
 
Tabell 5.3  Största tillåtna vertikala trycktöjning i terrassytan för grusöver-
byggnad (VÄG 94, 1994 tabell 3.3-2) 
Klimatzon 1 2 3 4 5 6 

Töjning 0,0090 0,0085 0,0080 0,0075 0,0070 0,0065 
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Slitlager av grus som används i grusöverbyggnad skall vara 50 mm tjockt. Total 
överbyggnadstjocklek framgår av figur 5.2 och tabell 5.4. 
 

Figur 5.2 Uppbyggnad av grusöverbyggnad, mått i mm (VÄG 94, 1994) 
 
 
Tabell 5.4 Grusöverbyggnad (GÖ), mått i mm (VÄG 94, 1994) 
Total överbyggnadstjocklek på 
terrass av material av följande 
typer  

Klimatzon 

 1 2 3 4 5 6 
1 200 200 200 200 200 200 
2 300 300 300 300 300 300 
3 350 350 350 400 400 400 
4 500 500 500 550 550 550 
5 500 500 550 600 600 600 
 
 
 
5.1.3 Krav i Kapitel 5 
I kapitel 5 ”Obundna överbyggnadslager” anges dels krav på materialet och dels på 
utförande för grusslitlager, bärlager, förstärkningslager och eventuellt skyddslager.  
 
 
5.1.3.1 Krav på grusslitlagermaterialet  
Material till grusslitlager skall ha kulkvarnsvärde mellan 9–30. Organisk halt får 
vara högst 2 viktprocent.  
 
Kornstorleksfördelning för grusslitlager skall uppfylla kraven enligt tabell 5.5 och 
figur 5.3. Lerhalten (0,002/0,075) skall vara 10–30 viktprocent. Andel okrossat 
material >8 mm skall vara <50 viktprocent.  
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Tabell 5.5 Grusslitlager, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994) 
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 8,0 16 22,4 31,5 
Max % (15) 16 23 34 57 77 99 - - 
Min % (10) 10 13 20 35 55 85 98 100 

* Sikt 0,063 och dess värde är alternativ till sikt 0,075 mm 
 

Figur 5.3 Grusslitlager, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 1994) 
 
 
Krav på utförande av grusslitlager 
Materialet skall läggas ut och behandlas på sådant sätt att ett homogent lager 
erhålls. 
 
Dammbindningen av grusslitlagret görs med kalciumklorid, emulsion eller produkt 
med minst likvärdig effekt. Kalciumkloridmängden skall vara minst 0,5 kg/m2. 
Kornstorleksfördelningen enligt VÄG 94 är endast anpassad till kalciumklorid. 
Grusslitlagrets kornstorleksfördelning kan därför behöva justeras vid damm-
bindning med andra produkter än kalciumklorid.  
 
I VÄG 94 rekommenderas att grusslitlager skall vältas. Vält skall ha statisk linjelast 
som är minst 15 kN/m. I VÄG 94 rekommenderas också att antalet överfarter skall 
vara minst två.  
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5.1.3.2 Krav på bärlager 
VÄG 94 ställer krav på material till bärlager både vid leverans och utlagt på väg 
samt vid utförande och packning. 
 
 
Krav på bärlagermaterialet  
Bärlager för grusvägar är sammansatt för att uppfylla krav på både bärighet och 
fukthållande egenskaper. Bästa resultat uppnås om materialet framställs av morän 
eller en blandning av morän och bergkross. Halt (0,002/0,075) bör vara 10–30 
viktprocent. Organisk halt får vara högst 2 viktprocent. Kulkvarnsvärde ≤ 30. 
 
VÄG 94 ställer krav på kornstorleksfördelning och andel okrossat material för 
bärlager.  
 
Kornstorleksfördelningen på material utlagt på vägen skall uppfylla kraven enligt 
tabell 5.6 och figur 5.4. Största stenstorlek får inte överstiga halva lagertjocklek. 
Andel okrossat material >16 mm skall vara <50 viktprocent.  
 
Vid dammbindning av grusslitlager med emulsion bör bärlager för belagda vägar 
enligt avsnitt 5.5.1 i VÄG 94 användas istället för det bärlager som beskrivs i detta 
avsnitt. Om detta val görs, innebär det att dammbindning med kalciumklorid 
därefter är olämpligt.  
 
 
Tabell 5.6  Bärlager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 
1994) 
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 16 22,4 31,5 45 
Max % (11) 12 17 29 49 82 99 - - 
Min % (6) 6 8 14 24 46 57 68 98 

* Sikt 0,063 och dess värde är alternativ till sikt 0,075 mm 
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Figur 5.4 Bärlager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning (VÄG 94, 
1994) 
 
 
Krav på utförande av bärlager 
Enligt VÄG 94 skall material till bärlager läggas ut och behandlas på sådant sätt att 
ett homogent lager erhålls. För att minska risken för separationer och ojämnheter 
kan utläggning av bärlager göras med läggare. 
 
Packning skall utföras på ofruset material. Bärlager packas med vibrerande eller 
oscillerande envalsvält med minst 15–30 kN/m linjelast och konstant hastighet 
inom intervallet 2,5–4,0 km/m. Antalet överfarter skall vara minst 4 om packnings-
mätare med dokumentationssytem används. Ytor med bärighetstillväxt packas 
ytterligare. Om packningsmätare saknas skall packning utföras med minst 6 
överfarter. Vid packning bör låg amplitud användas för att minska risken för 
nedkrossning av materialet. Packningsresultatet blir bäst om vattenkvoten är nära 
den optimala.  
 
 
5.1.3.3 Krav på förstärkningslager 
Förstärkningslager för grusvägar är sammansatt för att uppfylla krav på både 
bärighet och fukthållande egenskaper. Bästa resultat uppnås om materialet 
framställs av morän eller en blandning av morän och bergkross. VÄG 94 ställer 
krav på material till förstärkningslager vid leverans och utlagt på väg. Det finns 
också krav på utförande och packning. 
 
Krav på förstärkningslagermaterial  
Vid leverans får kulkvarnsvärde inte överstiga 30. Halt (0,002/0,075) bör vara 
10-30 viktprocent. Organisk halt får vara högst 2 viktprocent.  
 
Kornstorleksfördelning på utlagt förstärkningslager skall uppfylla kraven enligt 
tabell 5.7 och figur 5.5. Största stenstorlek får inte överstiga halva lagertjockleken. 
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Om provresultaten ligger inom men mycket nära någon av kravgränserna, bör 
provtagningsfrekvensen ökas. 
 
Vid dammbindning av grusslitlager med emulsion bör förstärkningslager för 
belagda vägar enligt avsnitt 5.5.1 VÄG 94 ”Krav för flexibla konstruktioner” 
användas istället för det förstärkningslager som beskrivs i detta avsnitt. Om detta 
val görs, innebär det att dammbindning med kalciumklorid därefter är olämpligt.  
 
 
Tabell 5.7 Förstärkningslager till grusvägar, krav på kornstorleksfördelning 
(VÄG 94, 1994) 
Sikt mm 0,063* 0,075 0,25 1,0 4,0 16 31,5 90 
Max % (11) 12 17 29 49 82 99 - 
Min % (6) 6 8 14 24 46 60 98 

*Sikt 0,063 och dess värden är alternativ till sikt 0,075 
 
 

Figur 5.5  Förstärkningslager för grusvägar, krav på kornstorleksfördelning  
(VÄG 94, 1994) 
 
 
Krav på utförande av förstärkningslager 
Materialet skall läggas ut och behandlas på sådant sätt att ett homogent lager 
erhålls. Tätning och justering av förstärkningslager utförs vid behov med bärlager-
material enligt avsnitt 5.5.1 i VÄG 94.  
 
VÄG 94 anger att packning skall utföras på ofruset material. Förstärkningslager 
packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt tabell 5.8 eller med 
likvärdig packningsinsats. Välten skall framföras med konstant hastighet inom 
intervallet 2.5–4.0 km/m. När packningsmätare med dokumentationssystem 
används skall antalet överfarter vara minst 4. Ytor med bärighetstillväxt packas 
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ytterligare. Om packningsmätare saknas skall packning utföras med minst 8 
överfarter, se tabell 5.8. 
 
 
Tabell 5.8 Största lagertjocklek vid packning med angiven linjelast hos vält 
(VÄG 94, 1994) 
Linjelast kN/m Största lagertjocklek, m 
15 0,2 
25 0,3 
30 0,4 
45 0,6 

 
 
I VÄG 94 tilläggs att tabell 5.8 anger den minsta packningsinsats som erfarenhets-
mässigt ger erforderlig packning av friktionsmaterial då materialets vattenkvot är 
nära den optimala.  
 
 
 
5.1.3.4 Krav på skyddslager 
VÄG 94 ställer krav på material till skyddslager vid leverans och utlagt på väg samt 
krav på utförande. Skyddslager till grusvägar bör vara sammansatt så att de 
fukthållande egenskaperna vidmakthålls. Skyddslager skall utgöras av icke 
tjällyftande friktionsjord där antingen halt (0.075/16) underskrider 12 viktprocent 
eller kapillariteten underskrider 1 m. Alternativt skall kornstorleksfördelningen 
uppfylla kraven för förstärkningslager enligt tabell 5.7 och figur 5.5. Organisk halt 
får vid leverans vara högst 2 viktprocent.  
 
Krav på utförande av skyddslager 
Material skall läggas ut och behandlas på sådant sätt att ett homogent lager erhålls. 
VÄG 94 tillåter att skyddslager tunnare än 0,5 m packas tillsammans med 
förstärkningslagret. 
 
 
 
5.2 Tekniska krav på drift och underhåll av 
grusvägar i Sverige 
Vägverkets krav vid drift och underhåll på bl.a de tre standardklasserna A, B och C 
anges i ”Regler för Underhåll och Drift” (Fredriksson,1990). Funktions- och 
standardbeskrivningarna, ”FSB” (1998) ställer krav vid drift och underhåll av 
grusvägar. Val av material för slitlager samt utförande och kontroll av utläggning 
görs i enlighet med VÄG 94. 
 
Det är värt att notera att kraven på grusvägar varierar något från en region till en 
annan.  
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5.2.1 Kraven på de tre standardklasserna 
Kraven på de tre standardklasserna i Regler för Underhåll och Drift är: 
 
5.2.1.1 Standardklass A (ÅDTt ≥≥≥≥125)  
Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållanden enligt tillståndsklass 2, 
VV Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag ”. Förhållanden enligt 
tillståndsklass 3 kan förekomma, men under högst 3 arbetsdagar i följd. Tillstånds-
klasser redovisas i kapitel 8 ”Tillståndsbedömning av grusvägar”. 
 
 
5.2.1.2 Standardklass B (ÅDTt 50-124)  
Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållanden enligt tillståndsklass 2, 
VV Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag”. Förhållanden enligt 
tillståndsklass 3 kan förekomma, men under högst 7 arbetsdagar i följd. 
 
 
5.2.1.3 Standardklass C (ÅDTt <<<< 50)  
Jämnhet och bundenhet bör minst motsvara förhållanden enligt tillståndsklass 2, 
VV Metodbeskrivning 106, ”Bedömning av grusväglag”. Bundenhet enligt 
tillståndsklass 3 kan förekomma på vägavsnitt där randbebyggelse saknas. Även i 
övrigt kan förhållanden enligt tillståndsklass 3 förekomma, men under högst 7 
arbetsdagar i följd. 
 
Randbebyggelse definieras som område där det finns 6 lägenheter/hus inom 500 m 
längs vägen. Avståndet mellan lägenhet/hus och vägkant skall vara mindre än 
100 m.  
 
 
 
5.2.2 Andra krav vid drift och underhåll 
Andra krav som kommer att redovisas är krav på jämnhet och bundenhet, 
framkomlighet och kontinuitet, tvärfall, lägsta acceptabla tillståndsklass, avvatt-
ning, slänter, friktion, slitlagerkvalitet, hinderfrihet, omledning av trafik och krav 
på speciella förhållande. De följande funktions- och standardbeskrivningarna avser 
krav som ställs i grundpaket drift inom olika regioner (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.1 Jämnhet och bundenhet 
Väg skall vara så jämn, fast och bunden att tillåtet fordon kan trafikera vägen 
säkert. Bundenheten skall vara sådan att inte omgivningen i väsentlig grad utsätts 
för damm. Dammoln kan förekomma, längs väg med liten trafik, på avsnitt där 
randbebyggelse saknas (Fredriksson, 1990). 
 
 
5.2.2.2 Framkomlighet och kontinuitet 
När inte begränsning särskilt anges skall väg vara framkomlig för fordon som 
normalt är tillåtet på aktuellt vägnät.  
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Väg skall vara framkomlig för fordon med minst 4 tons bruttovikt under hela året. I 
samband med tjälskaderestriktioner tillämpas enhetliga gränser för tillåten 
belastning. Gränserna väljs så att hänsyn tas till tunga fordonskombinationers 
möjlighet att utan last trafikera väg med tjälskaderestriktioner. Lämplig 
begränsning av tillåten last varierar mellan olika regioner och är mellan 10–12 tons 
bruttovikt (FSB, 1998). 
 
I FSB anges att begränsning av trafik under tjällossning, långvarigt regn eller av 
annan anledning får utföras efter samråd med beställaren. Begränsningen skall ske 
när skador uppkommit efter tung trafik och för att förhindra ökade skador. 
Entreprenörer bedömer när nedsättning respektive upphävning bör göras. Beslut 
fattas av beställaren. Entreprenören utför skyltning och för liggare.  
 
Vid fastläggande av väghållningsstandard skall kravet på kontinuitet beaktas. 
Restriktioner införs respektive upphävs utan dröjsmål efter beslut av beställaren. 
 
 
5.2.2.3 Tvärfall 
Dubbelsidigt tvärfall (bombering) bör inte understiga 2%, skevningsövergångar 
undantagna. Skevning bör inte överstiga 5,5%. För skevningsövergångar och 
tvärfalls/skevningsmaximivärden gäller råden i ”TV 124” (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.4 Lägsta acceptabla tillståndsklass 
Grusvägbana bör motsvara tillståndsklass 2 enligt VV Metodbeskrivning 106:1996 
”Bedömning av grusväglag” dvs. vägen skall: 
• Ha i stort sett erforderligt tvärfall.  
• Sakna gropar och ojämnheter. Undantag kan förekomma på kortare avsnitt. 
• Vara jämn och fast. Löst grus kan förekomma på kortare avsnitt. 
• Vara så bunden att endast mindre dammoln uppstår av trafiken. 
 
Tillstånd enligt ovan avser situationen under perioder när tjällossning inte 
förekommer (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.5 Avvattning 
Diken, utrymmet under räcken, sidotrummor, dagvatten- och dräneringsledningar 
med brunnar samt vägtrummorna skall hållas öppna så att vattenavledning 
säkerställs. Saknade eller skadade brunnsbeteckningar skall åtgärdas utan dröjsmål. 
Vattensamling på vägytan beroende på hinder utanför vägkanten får inte 
förekomma (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.6 Slänter  
Slänter skall utformas med innerslänt i lutning 1:2 eller flackare och ytterslänt 1:2 
eller flackare, dikesbotten skall vara minst 0,7 m under vägbanan. Slänter får inte 
ha urspolningar djupare än 0,2 m och bredare än 0,3 m. Slänter skall vara intakta 
med avseende på stabilitet. Massor från dikes- och kantskärningsarbeten skall tas 
bort (FSB, 1998).  
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5.2.2.7 Friktion 
Annan halka än vinterhalka, enligt Drift 96, får inte förekomma. Spill av lera, 
stenar och dylikt får inte förekomma på vägbanan (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.8 Slitlagerkvalitet 
Under entreprenadtiden skall kvaliteten hos grusslitlagret vidmakthållas eller 
förbättras. Grushyvling ska därför ske med skonsamma metoder som inte krossar 
grusslitlagermaterialet i onödan (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.9 Hinderfrihet 
Vägbanan skall vara fri från fysiska hinder av sådan storlek eller omfattning som 
kan försämra trafiksäkerhet eller framkomlighet. Övergivna fordon, stenar, storm-
fällda träd, däcksrester, påkörda djur, översvämning m.m. utgör exempel på fysiska 
hinder (FSB, 1998). 
 
 
5.2.2.10 Omledning av trafik 
Vid hinder som beräknas medföra avstängning av hela vägbanan i mer än 2 timmar 
skall omledning av trafiken påbörjas utan dröjsmål (FSB, 1998). 
Avsnitt 5.2.2.9 och 5.2.2.10 gäller även för belagda vägar och är inte speciellt för 
grusvägar. 
 
 
5.2.2.11 Speciella förhållande 
Hänsyn tas till speciella förhållanden som gör att högre eller lägre väghållnings-
standard bör väljas. Exempelvis skall stora variationer beträffande kollektivtrafik 
och övriga nyttotransporter medföra sådana överväganden (FSB, 1998). 
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  Faktorer som påverkar drift 
och underhåll av grusvägar 

 
 
 
 

Underhållsåtgärders omfattning, frekvens och kostnader påverkas av 
vägstandard, trafikberoende faktorer, geometriska faktorer och fysiska faktorer. 
De trafikberoende faktorerna är trafikflöde, trafiksammansättning, andel tung 
trafik och fordonshastighet. Geometriska faktorer som behandlas i detta kapitel är 
vägbredd, tvärfall, samt vägens plan och profil. De fysiska faktorerna är bl.a. 
slitlagrets sammansättning huvudsakligen avseende petrografisk sammansättning, 
kornform och kornstorleksfördelning. Andra fysiska faktorer är undergrundens 
och vägkroppens tjälfarlighet, dränering och avrinningsförhållanden, typ av 
landskap, vägens omgivning, terrängens utseende och bebyggelse. De 
meteorologiska faktorer som kortfattat behandlas är nederbörd i olika former, 
antal soltimmar, barmarkstid och luftens fuktighet. 
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6.1 Vägstandard 
Kraven på de tre standardklasserna A, B och C med avseende på jämnhet och 
bundenhet medför att hög vägstandard naturligtvis kräver att underhållsåtgärder 
måste utföras mer frekvent. Hög vägstandard ger alltså upphov till ett mer 
omfattande underhåll med högre kostnader. 
 
Det tillstånd som gör att den totala kostnaden, dvs. summan av väghållarkostnad 
och trafikkostnad, blir lägst kallas för det optimala tillståndet. 
 
Bäckman et al (1998) hänvisar till Lange (1996) och anger ett samband som 
redovisar principen för optimalt tillstånd och hur väghållarkostnaden stiger med 
högre vägstandard, medan trafikkostnaden sjunker med ökad standard, se figur 
6.1.  
 

Figur 6.1 Principen för optimalt tillstånd och samband mellan kostnader och 
vägstandard (Bäckman et al, 1998) 
 
 
 
6.2 Trafikberoende faktorer 
Trafiken anses ha stor betydelse för underhållsarbetenas omfattning. Framför allt 
trafikflödets storlek men även sammansättningen bedöms vara viktig (Isemo och 
Johansson, 1976). 
 
Trafikberoende faktorer är trafikflöde, trafiksammansättning, andel tung trafik 
och fordonshastighet. 
 
 
6.2.1 Trafikflöde ”ÅDT” 
Dobson och Postill (1983) refererar till Bauman och Betz (1980) och bekräftar att 
kostnaderna för drift och underhåll av bl.a. grusvägar stiger med högre ÅDT och 
större vägbredd. 
 
Isemo och Johansson (1976) konstaterar att det är givet att trafikflödets storlek 
påverkar driftverksamhetens omfattning. Ju mer trafik, desto mer slitage och 
borttransport av material åstadkoms.  
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Bergfalk och Åkeson (1969) refererar till en svensk undersökning i vilken man 
följde upp kostnaderna på 80 grusvägsträckor inom sex län under åren 1953-1956. 
För varje aktivitet, grusning, hyvling, dammbindning, vattning, flickning och 
lerning uppritades separata diagram utvisande samband mellan trafikflöde och 
nedlagda resurser. Kostnaderna (kr/m) för dessa har därefter beräknats och 
sammanställts i ett totalkostnadsdiagram, se figur 6.2. 

Figur 6.2 Samband mellan antal fordon och kostnader (kr/m) för olika drift- 
och underhållsåtgärder (Bergfalk och Åkeson, 1969) 
 
 
Bergfalk och Åkeson (1969) gjorde själva under åren 1966-1969 en annan 
undersökning på 20 grusvägsträckor för att studera sambandet mellan trafikarbete 
och nedlagda kostnader. Resultatet av arbetet har redovisats i form av kurvor i en 
serie diagram för grusning, flickning, dammbindning, hyvling samt snöröjning 
och halkbekämpning. Diagrammens principiella utseende framgår av figur 6.3.  

Figur 6.3  Kostnader för underhåll av grusvägar  
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Servicearbete och egentligt underhåll definieras i kapitel 2 ”Grundläggande 
begrepp”.  
 
Kurvorna för grusning, flickning, hyvling och dammbindning visar relativt god 
överensstämmelse med undersökningsresultat från den tidigare nämnda 
undersökningen inom sex län under åren 1953-1956 (Bergfalk och Åkeson, 1969).  
 
I underlag för driftplaneringen (1983) anges att under 1980 följdes kvalitets-
förändringen på tre grusvägar i Kalmar län. Det konstaterades då att vägarna i 
genomsnitt åtgärdades efter ca 7500 fordonspassager. 
 
 
6.2.2 Trafiksammansättning  
Inte bara trafikflödets storlek utan även dess sammansättning anses påverka 
driftinsatsernas storlek. En växande andel tung trafik ger större slitage (Isemo och 
Johansson, 1976). 
 
Höbeda (1978) refererar till Marten (1957) och anger att personbilar framförda 
med 80 km/tim inte ger upphov till korrugering ens efter många överfarter utan 
gruset kastas snarare till vägsidorna. Lastbilar kan däremot åstadkomma kraftig 
korrugering efter blott 100 överfarter. Även bussar kan åstadkomma korrugering 
särskilt om de är dåligt fjädrade.  
 
Även typ av transport kan ha betydelse, liksom om denna har en koncentration i 
tiden. Så kan t.ex. en omfattande timmertransport under tjällossningsperioden 
verka förödande på en grusväg (Isemo och Johansson, 1976). 
 
 
6.2.3 Fordonshastighet 
Lindh (1981) fastställer att kvantiteten emitterat damm varierar exponentiellt med 
fordonshastigheten. Guidelines for cost effective use and application of dust 
palliatives ”GDP” (1987) anger den årliga grusförlusten vid olika hastigheter. 
Figur 6.4 uppbyggd på basis av den litteratur som studerats av medverkande i 
rapporten ”GDP” (1987). 
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Figur 6.4 Den uppskattade årliga grusförlusten med olika hastigheter (GDP”, 
1987) 
 
 
 
6.3 Geometriska faktorer  
De geometriska faktorer som behandlas här är vägbredd och vägens plan och 
profil. 
 
 
6.3.1 Vägbredd 
Isemo och Johansson (1976) konstaterar att en bredare väg normalt kräver större 
resursinsatser i form av påfört material och liknande. Samtidigt fås en viss 
utjämning av trafikens inverkan, eftersom den på en smalare väg skall samsas om 
en mindre yta, vilket ger mera spårbunden trafik.  
 
Smala vägar gör att en del maskiner inte kan användas vid underhåll. Ett exempel 
på hur vägens geometri påverkar underhållsåtgärder anges av Bergström och 
Grebacken (1995). Om vägen är smal och slitlagret extrem tunt så kan inte 
strängspridare användas för den slutgiltiga justeringen av bombering och 
skevning.  
 
 
6.3.2 Vägens plan och profil  
Vissa kombinationer av plan och profil kan öka behovet av underhåll. En kurvig 
väg ger sannolikt upphov till ett mer omfattande underhåll än en plan, mera rak 
väg. Detta är bl.a. på grund av att man i kurvorna får större påfrestningar och att 
materialet därigenom lösgörs och kastas ut i dikena. Vidare kan slitlagermaterialet 
under trafikens inverkan förflyttas till lågpunkter i profilen på en backig väg. 
Regnvatten kan i sluttningarna åstadkomma urspolning av finare material (Isemo 
och Johansson, 1976). 
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Bergström och Grebacken (1995) konstaterar att potthål oftast uppkommer i 
vägens inflektionspunkter mellan skevning och bombering där vägbanan är plan 
och vatten inte rinner av.  
 
 
 
6.4 Fysiska faktorer 
För grusvägarnas beständighet har slitlagrets materialegenskaper särskilt stor 
betydelse. Materialegenskaperna bestäms av ett antal faktorer som t.ex. slitlagrets 
sammansättning. Andra fysiska faktorer är undergrundens och vägkroppens 
tjälfarlighet och avrinningsförhållanden. 
 
 
6.4.1 Slitlagrets sammansättning  
Det i grusvägbanorna ingående materialet kan variera med avseende på 
petrografisk sammansättning såväl mineralogisk som kemisk sammansättning, 
kornform och kornstorleksfördelning.  
 
 
6.4.1.1 Petrografisk sammansättning (mineralogisk och kemisk) 
Medan den kemiska variationen hos det stenmaterial, som användes till vägar, i de 
flesta länder spelar en mycket stor roll, är den i Sverige förhållandevis oviktig. 
Största delen av såväl naturgrus som krossberg har en kemisk mycket likartad 
sammansättning.  
 
Sverige bildar tillsammans med Finland samt delar av Norge, ett område vars 
berggrund väsentligen består av urberg. I huvudsak har denna berggrund granitisk 
sammansättning. En annan faktor av betydelse är att detta område i sen tid var 
utsatt för inlandsisen. På grund av dessa båda samverkande orsaker finns det 
tillgång på naturligt grus- och stenmaterial av stor mäktighet. Detta ger ur 
grusvägsteknisk synpunkt en särskilt gynnad ställning i förhållande till övriga 
Europa och större delen av världen. 
 
Likväl finns betydande områden i Sverige där berggrunden inte är av normalt 
urberg eller har motsvarande sammansättning, utan till väsentlig del består av 
lösare bergarter, främst kalksten, skiffer och lersten. Sådana områden är sydvästra 
Skåne, Öland och Gotland, de mellansvenska skifferområdena, det jämtländska 
silurområdet samt fjällkedjan (Beskow, 1934).  
 
Stenkvaliteten hos det ingående stenmaterialet i slitlagret påverkar 
nedkrossningen av gruset under trafikens inverkan. Slitaget av trafiken är särskilt 
högt för svaga bergartskomponenter som bryts ner snabbt. Lerskiffer slits t.ex. 
lättare till ett lerigt finmaterial och vid överskott av skiffer erhålls ett starkt 
vattenkänsligt grusslitlager.  
 
Höbeda (1978) noterar att enligt erfarenheter i Sverige och Norge skall det grova 
materialet i slitlager utgöras av starka bergarters fragment som inte krossas genom 
trafikbelastningen. Höbeda anger i sin rapport ”Idealgrus till slitlager” att 
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bergarter som skiffer, lersten och kalksten har mindre styrka än urbergsmaterial 
och därför bör undvikas i grusvägbanor.  
 
Höbeda (1978) refererar till Rosenqvist (1943) som särskilt rekommenderar 
användning av ”basiska” bergarter. Basiska bergarter är i regel sega och ger 
stenmjöl med bättre bindande egenskaper än ”sura”, kvartsrika bergarter.  
 
Utomlands används i slitlager ofta mycket dåliga stenmaterial i jämförelse med 
dem som används i Skandinavien. Ritter (1954) i Höbeda (1978) anger att lokala 
material som porös lava, mjuk och porös kalksten, snäckskal, gruvavfall, matjord, 
vittrad granit m.m., med större eller mindre framgång används till slitlager på lågt 
trafikerade vägar i USA. I många fall verkar dock sådana svaga material ha 
använts i nederbördsfattiga klimat utan tjälproblem, vilket kan ha reducerat de 
problem som annars kan uppstå.  
 
Höbeda (1978) anser i sin litteraturstudie att starka grusmaterial ibland ger sämre 
gruslager än material innehållande svaga partiklar, sannolikt beroende på att 
lämplig bindjord erhållits genom nedbrytning i det senare fallet. Ett mycket starkt 
grusmaterial med olämplig gradering krossas inte lika lätt till en stabil, tät 
gradering med mindre hålrum som ett material innehållande en ”lagom” halt av 
svaga partiklar. En del svaga material packar sig också till täta, stabila massor och 
finmaterialet kan t.o.m. ibland ha vissa cementerande egenskaper. Höbeda anser 
därför att delvis vittrat grusmaterial, som uppvisar cementering i täkten, kan vara 
att föredra framför friskt grus vid tillverkning av grusslitlager.  
 
Ovanstående gäller inte för stenmaterial i beläggningar bundna med bitumen eller 
cement. Inte heller får bärlagergrus förändras med tiden i allt för hög grad genom 
nedbrytning. Enligt amerikanska normer eller föreskrifter rekommenderas ett Los 
Angeles tal av högst 50 (sprödhetstal ≈ 70) för att alltför stor nedbrytning skall 
förhindras. Hållfasthetsvärde föreskrivs sällan för material till grusslitlager, 
sannolikt för att inte försvåra användningen av lokala materialtillgångar (Höbeda, 
1978).  
 
I VÄG 94 ställs tekniska krav på materialet t.ex. kulkvarnsvärde, organisk halt, 
kornstorleksfördelning och andel okrossat material för fyra olika lager, slitlager, 
bärlager, förstärkningslager och eventuell skyddslager, se kapitel 5 i denna rapport 
”Tekniska krav på grusvägar i Sverige”.  
 
Dammbindningsmedel har en viss betydelse för sönderdelning av vissa bergarter. 
Glimmerrika material, främst skiffrar, kan sönderdelas vid saltning med 
kalciumklorid som utövar en dispergerande verkan på glimmermaterial, varvid 
finmaterialhalten ökar. Denna fråga verkar dock inte ha blivit närmare utredd. 
Grusslitlager med stort innehåll av glimmerrika bergarter borde därför inte saltas, 
om inte bindjordsunderskott förelåg (Höbeda ”idealgrus”, 1978). 
 
En hög krossytegrad på gruset i slitlagret verkar även gynnsamt på resultatet vid 
dammbindning t.ex. med lignin. Hoover (1973) påpekar också att effekten av 
dammbindning med lignin blir bättre ifall slitlagret består av kalksten. 
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Bergström och Grebacken (1995) påpekar att grusmaterialet i slitlagret på Gotland 
är kalksten. Kalksten är en svag bergart och bryts ned varje gång vägen 
underhållshyvlas vilket medför att finmaterialet ökar med tiden och effekten av 
dammbindning med bitumenemulsion minskar. Man tror sig ha löst problemet 
genom att man vid underhållsbehandlingen kompletterar slitlagrets samman-
sättning med vissa fraktioner för att komma så nära idealkornkurvan som möjligt.  
 
Höbeda (1978) anger att längre transporter av särskilt lämpade material är 
sällsynta när det gäller grusvägar. Lokala tillgångar måste av kostnadsskäl i 
möjligaste mån utnyttjas.  
 
 
6.4.1.2 Kornform 

Kornformens betydelse för slitlagret och andra lager beror främst på, att kantiga 
partiklar ger högre inre friktion, än runda. Därigenom förhindras rörelse mellan 
partiklarna och deformationen begränsas. Detta ger krossat bergmaterial företräde 
framför naturgrus. Tätheten är dessutom högre vid oregelbunden än vid rund 
partikelform. Men ju mindre partikelstorleken är, desto mindre betydelse har 
skillnaden i partikelformen hos olika material. Redan för de vanliga grus-
storlekarna är skillnaden i egenskaper beroende på partikelformen hos naturgrus 
och krossgrus förhållandevis liten. Detta gäller särskilt efter någon tids slitning i 
vägbanan, när krossgrusets kanter blivit avnötta (Beskow, 1934). 
 
Höbeda (1978) bekräftar att formen hos partiklarna i grusslitlager är av betydelse 
för slitlagers egenskaper. Liksom sammansättningen förändras även partikel-
formen i grusslitlagret genom trafikbelastningen, särskilt för svaga stenmaterial. 
Skarpkantiga partiklar kantrundas och flisiga bryts sönder till mera ”kubiska” 
partiklar. Kornformens betydelse beror på rådande spänningsförhållanden. Vid 
sådana som uppkommer i en vägkonstruktion är som regel skarpkantiga partiklar 
till fördel. Höbeda påpekar att inverkan av finmaterialets kornform även kan vara 
stor vid bärlager- eller grusslitlagermaterial men detta verkar hittills inte ha 
undersökts. 
 
 
6.4.1.3 Kornstorleksfördelning 
Grusslitlager måste ha en speciell kornstorleksfördelning. Grusslitlager består av 
partiklar av olika storlekar. Den största kornstorlek som används till grusslitlagret 
bör inte överstiga 20 mm.  
 
I grusslitlagersammanhang är det önskvärt att kornstorleksfördelningen är sådan 
att lagret får minsta möjliga hålrum. Noterbart är att det visat sig svårt att erhålla 
homogena blandningar vid normalt grusvägsunderhåll, medan laboratorietester 
förutsätter sådana (Höbeda, 1978).  
 
Kornstorleksfördelningen påverkar skrymdensitet och hålrumshalt som i sin tur 
påverkar både de elastiska och plastiska egenskaperna (Lekarp, 1995). Den 
allmänna uppfattning är att skrymdensiteten och hålrumshalten har stor inverkan 
på resilienta egenskaper hos obundna granulära material.  
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Slitlagret måste anpassas efter väsentligen två önskemål. Dels full bärighet vid 
vattenövermättning och dels en kornstorleksfördelning i ytan, som ger största 
möjliga bundenhet vid torka och som dessutom tillåter effektiv mekanisk 
ytutjämning i form av hyvling (Beskow, 1934). 
 
Hur slitlagergrusets kornstorleksfördelning bör vara och vilka krav som korn-
storleksfördelning bör uppfylla kommer följande sju moment att behandla i den 
kommande texten: 
• Bärighet  
• Nötningsbeständighet  
• Kombination av kraven på bärighet och nötningsbeständighet 
• Finmaterial 
• Bindjordens egenskaper 
• Förändring av den ursprungliga kornstorleksfördelningen  
• Samband mellan kornstorleksfördelning och underhållskostnader 
 
 
• Bärighet  
Bärigheten för grusvägar är särskilt viktigt vid vattenövermättningen. Med 
bärighet avses i detta sammanhang själva slitlagrets motståndsförmåga mot tryck, 
vilken främst är beroende av slitlagers kornstorleksfördelning, packningsgrad 
samt vattenkvot. 
 
Beskow (1934) förklarar att påkänningen på en väg är störst i ytan, omedelbart 
under hjulens anliggningsyta, men avtar nedåt på grund av tryckspridningen. 
Deformationer är normalt lokaliserade till ytan. Härtill bidrar även den 
omständigheten, att uppmjukningen genom regn eller snösmältvatten börjar och 
blir störst i ytan. 
 
Figur 6.5 nedan visar enligt Beskow (1934) hur gränskurvorna för slitlagergrus 
med goda bärighetsegenskaper förlöper. Han konstaterar att gränsens läge dock är 
något varierande, beroende på materialets största kornstorlek. Ju större denna är 
desto högre finjordshalt kan tillåtas och tvärt om.  
 
Gränslinjen blir vridbar kring en viss punkt, och dess lutning beror i varje särskilt 
fall på utgångskornstorlek. Figur 6.5 visar de ytterlägen, som bärighetsgränsen 
normalt kan inta. Den heldragna kurvan är framförallt tillämplig för slitlagret. 
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Figur  6. 5 Gräns för bärig vägbanesammansättning (Beskow, 1934) 
 
Bärighetsgränsen i figuren ovan är dragen så att slitlagergrusets sammansättningar 
som ligger under denna gräns med säkerhet ger full bärighet även under de 
svåraste förhållanden, dvs. under långvarig vattenövermättnad och hög 
trafikbelastning. Från denna gräns i riktning mot finkornigare sammansättning 
avtar bärigheten vid vattenmättad successivt.  
 
Beskow (1940) sammanfattar de praktiska slutsatserna och anger att med hänsyn 
till bärigheten bör mängden av grovt material i vägbanan ökas. Mest verknings-
fullt är material grövre än 4 mm. Fina gruspartiklar och mer sand får däremot 
betydligt mindre effekt. Endast om vägbanan är starkt lerig kan en mindre tillsats 
av fingrus och sand tillsammans med det grova materialet vara behövlig.  
 
 
• Nötningsbeständighet  
Beskow (1934) anser att de krav som en vägbana ur denna synpunkt bör uppfylla 
är dammfrihet och jämnhet.  
 
Dammfrihet kan uppnås genom, att vägbanan inte innehåller några partiklar av 
den storlek som bildar damm eller också genom att dessa partiklar hålls bundna 
och inte kan rivas loss av trafiken. 
 
Jämnheten hos en vägbana störs framförallt av korrugering. Den viktigaste 
orsaken till korrugering är att materialet i grusvägytan antingen från början är löst 
eller rives loss av trafiken och detta lösa material fördelas i vågor tvärs över 
vägen. 
 
Beskow (1934) och (1940) konstaterar att det mest korrugeringskänsliga gruset 
har medelkornstorleken 1 mm. Figuren 6.6 nedan redovisar Beskows resultat av 
några siktanalyser av grusprov från korrugerade vägbanor. 
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Figur 6.6 Variationsområde för grus av olika korrugeringskänslighet (Beskow, 
1934) 
 
 
Det tätstreckade centrala är den zon, inom vilken de flesta analyskurvorna av 
korrugerat grus faller. 
 
Beskow (1934) konstaterar att det lättaste sättet att uppnå en korrugeringsfri 
vägyta är behandling med hygroskopiskt salt eller annat dammbindningsmedel. 
För att slitlagret skall hållas fast och bundet genom saltning krävs, enligt Beskow, 
ingen särskild sammansättning på det grövre materialet, utan detta kan tillåtas 
variera mycket om halten 0,125/16 är tillräckligt hög, dvs. minst 13 viktprocent. 
Normalt behöver inte finjord tillföras utan under trafikens och hyvlingens 
inverkan bildas tillräcklig finjordsmängd.  
 
Beskow (1940) sammanfattar de praktiska slutsatserna och anger att för de flesta 
vägar, och särskilt de mera trafikerade, är inte bärigheten utan motståndskraften 
mot korrugering avgörande. Det värt att notera att trafiken idag är helt annat än 
1940, t.ex. mycket tyngre lastbilar. 
 
 
• Kombination av kraven på bärighet och nötningsbeständighet  
Ett resultat av Beskows undersökningar var framtagandet av en ideal gruszon. 
Beskow (1934) anger att variationsområdet vid vattenövermättnad för bärig 
vägbana och variationsområdet för fast, bunden och korrugeringsresistent vägbana 
har ganska olika läge. De kan dock delvis täcka varandra så att det finns en 
gemensam zon, där kornstorleksfördelningen uppfyller såväl kravet på full 
bärighet vid vattenövermättnad som kravet på en väl bunden, mot korrugering 
motståndskraftig vägyta.  
 
Det grus vars kornfördelningskurva faller inom denna zon, kan enligt Beskow 
betecknas som det ideala väggruset eller s.k. universalgrus. Idealgruszonen är 
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enligt Beskow (1934) den gemensamma zonen mellan den övre gränsen för bärigt 
material och undre gränsen för bundet material, se figur 6.7. 

Figur 6.7 Det ideala väggruset eller s.k. universalgrus (Beskow, 1934)  
 
 
I en s.k. idealgrusbana, bör det finnas ungefär 60% grovt material, material större 
än 4 mm, 25% material mellan 4 och 0,125 mm och 15% fint material. Höbeda 
(1978) konstaterar att utomlands tillåts ibland något grövre partiklar än i svenskt 
”ideal grus”.  
 
Om det finns för litet grovt material får slitlagret dålig bärighet och styrka. Är det 
för mycket grovt material håller inte de grova partiklarna ihop, de lossnar och 
kastas bort. Finns det för litet finmaterial håller inte heller slitlagret ihop, på grund 
av att det är finmaterialet som är bindämnet i slitlagret. Finmaterialet brukar också 
kallas bindjord. Finns det för mycket finmaterial i vägen blir den inte tillräckligt 
bärig då det är vått, den blir spårig. Sommartid kan det om det inte regnar för 
mycket dock vara en fördel med en aning för mycket finmaterial. Slitlagret blir 
då, om det är väl dammbundet, slät och jämnt som ett cementgolv. På hösten och 
vintern blir det dock mycket sämre, om man inte tillför grovt material.  
 
Om slitlagret innehåller för mycket material mellan 0,125 och 4 mm, sand, blir det 
lätt korrugerat. Förutsättningen för att det skall kunna uppstå korrugering är just 
överskott på sand. Redan ett obetydligt överskott, några få procent, kan vara 
tillräckligt för att slitlagret skall bli vad man kallar korrugeringskänsligt. Sanden 
ansamlas i korrugeringsryggarna, medan det däremot i stenrika, öppna partier 
bildas potthål. 
 
Om slitlagret har en för hög finjordshalt kommer dammbindning med emulsion att 
misslyckas på grund av att emulsionen måste binda en mycket större kornyta än 
om slitlagret har rätt kornfördelning.  
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Isemo och Johansson (1976) fastställer att normalt innehåller grusvägar för lite 
fin- och grovmaterial dvs. har ofta ett betydande sandöverskott. Sandöverskottet 
ökar med tiden på grund av nedkrossning, damning, vintersandning, m.m.  
 
Grusslitlager bör inte innehålla alltför grov sten för att göra underhåll genom 
hyvling möjligt (Höbeda, 1978). 
 
 
• Finmaterial 
Finmaterial definieras som material som passerar 0,075 mm enligt svensk 
standard (Lekarp, 1995). 
 
Ett annat uttryck är finjord som är ett sammanfattande namn på mineraljordens 
fraktionerna silt och lera, dvs. material som är mindre än 0,063 alternativ 0,075 
mm (VÄG 94). 
 
Guidelines for cost effective use and application of dust palliatives (1987) anger 
en figur som visar tre olika stenmaterial med inget finmaterial, lagom mängd 
finmaterial och för mycket finmaterial, se figur 6.8.  
 

Figur 6.8 Stenmaterial med olika finmaterialmängd 
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Finmaterialet i slitlagret bör även ha vissa plastiska egenskaper. Vid alltför låg 
vattenkvot efter en torr period börjar det nämligen bli sprött och det börjar 
uppträda sprickor i slitlagret vilket leder till ökad vattengenomsläpplighet. 
Partiklarna börjar släppa och kastas ut till vägkanterna av trafiken. Bindjorden 
börjar även damma bort. Vid alltför hög vattenkvot går däremot kohesionen 
förlorad i slitlagret och leran börjar verka som smörjmedel med bärighetsproblem 
som följd (Höbeda, 1978).  
 
 
Lekarp (1995) refererar till Barksdale (1972) och noterar att: 
 
• Välgraderade fraktioner har större motstånd mot permanenta deformationer 

jämfört med ensgraderade fraktioner.  
 
• Tilltagande finmaterialhalt medför ökad permanent töjning, se figur 6.9.  
 

Figur 6.9 Effekt av finmaterialhalt på permanenta töjningar i bärlager av 
krossad gnejs- granit efter 105 belastningar (Lekarp, 1995)  
 
 
• Bindjordens egenskaper 
Det finns ingen klar definition av ordet ”bindjord”. Enligt AASHTO M 147 
definieras ”bindjord” som material passerande 0,425 mm maskvidd. 
 
Bergström Grebacken (1995) påpekar dock att vid grusvägsunderhåll kallas 
fraktion 0-0,125 mm bindjord eftersom den binder övriga partiklar till en hållbar 
slitbana.  
 
Bindjordens uppgift i slitlagret är dels att fungera som filler och minska 
hålrummen, dels att ge kohesion åt stenskelettet, dvs. verka som bindemedel. 
Nedbrytningen i grusslitlagret minskar påtagligt om en viss kohesion föreligger så 
att gruspartiklarna binds mekaniskt och inte omlagras under trafikens inverkan. 
En annan uppgift hos bindjorden är att täta slitlagret mot nederbörd och förhindra 
uppmjukning (Höbeda, 1978).  
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I princip innebär också ”bindjord” ett material som tillsätts så att slitlager-
gruskurvan uppfylls. Detta innebär att materialet måste innehålla en viss mängd 
lera. Denna mängd beror på hur det ursprungliga materialet ser ut. I många fall 
används ren lera som bindjord. Höbeda (1978) anger att lera utgör det vanligaste 
bindemedlet i grusvägbanor men dess stora svaghet är vattenkänsligheten. 
Slitlagret måste vara fuktigt, men ej vattenmättat för att binda finmaterialet och 
hålla lerbeståndsdelarna vid lämplig konsistens för god kohesion.  
 
Morän med hög lerhalt lämpar sig även som bindmaterial i slitlager medan morän 
med hög halt av finmo och mjäla (silt) bör undvikas i synnerhet vid väg, 
behandlad med salt eller annat bindemedel (Höbeda, 1978). 
 
 
• Förändring av den ursprungliga sammansättningen 
Enligt Beskow (1934) förändras den ursprungliga sammansättningen hos 
grusslitlagret med tiden genom följande tre faktorer: 
A. Bortförande av material 
B. Sönderdelning av befintligt material 
C. Tillförsel av ett nytt material  
Här följer en kort beskrivning av de tre faktorerna: 
 
A. Bortförande av material  
I ett obundet slitlager drabbar materialbortförseln framförallt de finaste 
partiklarna, vilka bortgår i form av damm eller uppslammas i vatten som avrinner 
från vägen. Vidare bortförs de grövsta partiklarna, vilka av trafiken kastas undan. 
Detta bortförande tenderar att ge en anrikning av det mellangrova och sandiga 
materialet, vilket medför en försämring av slitlagergrusets sammansättning.  
 
B. Sönderdelning av befintliga materialet 
En mekanisk sönderdelning av materialet uppkommer främst genom nötning av 
de lösa gruskornen både vid hyvling och av trafiken. Trafikens nedbrytning gäller 
särskilt för grusslitlager som inte binds genom högvärdiga bindemedel som asfalt 
eller cement. Nedbrytningen ökar med spänningen men även med försämrad 
packning, sannolikt beroende på att partiklarna lättare omlagras. Samman-
sättningen hos ett vägmaterial kan också förändras genom sönderfrysning av vissa 
stenmaterial (Höbeda, 1978).  
 
Erfarenheter visar enligt Beskow (1934) att den mekaniska sönderdelningen av 
materialet i allmänhet inte är tillräcklig för att åstadkomma en ersättning för den 
mängd bindande finjord som bortförs från vägen. 
 
C. Tillförsel av ett nytt material 
Finjordshalten i vägbanan kan ökas genom den materialtillförsel som äger rum, 
när traktorer drar med sig jord och annat organiskt material i form av växtdelar 
upp på vägen (Beskow, 1934).  
 
Även Bergström & Grebacken (1995) påpekar att man på Gotland, vid grusvägar 
som ansluter till åkrar har problem med att traktorer och redskap tar med sig lera 
och jord från åkrarna upp på vägen. Effekten av detta blir att finjordshalten i 
slitlagergruset blir för hög. Åtgärden som man vidtar är att när vägen hyvlas om 
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tillsätter man grus av fraktionen 8-16 mm i lämplig mängd för att optimera 
kornkurvan.  
 
 
• Samband mellan kornstorleksfördelning och underhållskostnader 
Eriksson och Henningsson (1957) i Höbeda (1978) har studerat sambandet mellan 
slitlagergrusets kornstorleksfördelning och underhållskostnaderna. Resultaten 
visar att en tendens till minskat hyvlingsarbete erhölls ju större likhet med 
idealgruset de studerade slitlagren hade. Dessutom visar resultaten en tendens till 
att erforderliga saltkvantiteter som måste tillsättas blir lägre om slitlagren närmar 
sig idealgruset.  
 
 
 
6.4.2 Undergrunden- och vägkroppens tjälfarlighet  
Materialet i undergrunden och vägkroppen är av betydelse för underhållets 
storlek. En vägkropp med t.ex. tjälfarligt material i undergrunden, som samtidigt 
har dåliga dräneringsförhållanden eller ligger nära grundvattenytan utsätts för 
mycket större påfrestningar än en relativt torr väg byggd på en sandås. Skadorna 
sker i form av uppfrysning, ytuppmjukning vid tjällossning samt erodering av 
rinnande vatten (Isemo och Johansson, 1976). Tjälskador behandlas i kapitel 4 
”Nedbrytning av grusvägar”. 
 
 
 
6.4.3 Typ av landskap och vägens omgivning  
Vägens omgivning spelar stor roll för underhållet. En väg genom ett skogsområde 
behåller sin fuktighet betydligt längre än en väg genom öppen terräng. Den 
omgivande terrängen i vägens omedelbara närhet, bör studeras i syfte att få fram 
ett mått på vägens exponering för väder och vind. Enligt Isemo och Johansson 
(1976) kan man dela in i öppen omgivning, varvid avses på båda sidor öppen, 
ensidigt öppen samt sluten omgivning. 
 
 
 
6.4.4 Bebyggelse 
Speciellt i samband med dammbindning kan bebyggelsens omfattning längs 
vägsträckan ha betydelse, eftersom de som bor där ofta kräver en bättre 
dammbindning (Isemo och Johansson, 1976). 
 
Bergström och Grebacken (1995) anger att på Gotland där man provat 
dammbindning med emulsion, har föraren till spridarbilen lagt ut lite mera 
framför gårdar och hus och lite mindre i skogspartier. 
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6.5 Meteorologiska faktorer 
Ytterligare en central punkt utgör klimatet. Lite tillspetsat kan man säga att de 
flesta typer av klimatsituationer inverkar negativt på drift- och underhålls-
verksamheter. Meteorologiska värden brukar hämtas från SMHI eller från VViS 
(Vägväder Informations System).  
 
De meteorologiska faktorer som tas upp här är nederbörd i olika former, antal 
soltimmar, barmarkstid och luftens fuktighet. 
 
 
6.5.1 Nederbörd i olika former 
För litet regn kräver åtgärder för att förhindra damning, för mycket regn ger 
urspolning och gör vägen allmänt känslig för trafik (Isemo och Johansson, 1976). 
 
 
6.5.2 Antal soltimmar 
Bergström och Grebacken (1995) anger att i samband med dammbindning med 
emulsion på Gotland så noterades ett problem med att på vägar som löper i öst-
västlig riktning har sol och vind lättare för att torka ut vägbanan. Orsaken till att 
den emulsionbehandlade vägen är känslig för sol och vind är dock oklart. Det kan 
ev. beror på att den under vintern utsätts för upprepad frysning och upptining med 
sönderdelning av materialet som följd eller oxidering av bitumenet. Saltet som 
förs in med vinden från Östersjön i kombination med sol och vind kan förstärka 
den nedbrytande effekten på emulsionen. Emulsionsbehandlingar av vägarna på 
Gotlands sydkust har kortare livslängd (Bergström och Grebacken, 1995).  
 
 
6.5.3 Barmarkstiden 
Barmarkstiden bestämmer hur lång tid som krävs för barmarksunderhållet (Isemo 
och Johansson, 1976). Områden med längre barmarkstid bör ha högre underhålls-
kostnader. Inverkan av barmarkstiden på den totala underhållskostnaden är dock 
svår att beräkna med någon större noggrannhet eftersom många andra lokala 
faktorer påverkar. 
 
 
6.5.4 Luftens fuktighet 
Luftens fuktighet spelar stor roll dels för en torr vägbanas sammanhållning, dels 
för en blöt vägbanas möjlighet att torka upp. Bergström och Grebacken (1995) 
noterar att på Gotland börjar man varje år med att behandla vägarna med emulsion 
söderifrån. Detta beror på att det finns mindre skog i söder och att den naturliga 
fukten snabbare går ur vägar som är utsatta för vind och inte skuggade av skog.  
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    Drift- och underhållsmetoder 
 
 
 
 

Metoderna för drift och underhåll av grusvägar under barmarkssäsongen är i 
stort sett samma i de flesta länderna. Med drift- och underhållsåtgärder strävar man 
efter att hålla grusvägens yta dammfri, jämn, rätt formad och fast och därmed öka 
bland annat körkomfort och trafiksäkerhet.  
 
Grusvägsunderhåll berör främst slitlagret. Huvudåtgärder omfattar dammbindning, 
hyvling, kantskärning och grusåtervinning, grusning, vattning, flickning, sladdning, 
dikning och stenbrytning i vägbanan. Vilken metod som skall användas styrs i hög 
grad av de skador som uppkommit på vägytan och vägkroppen. 
 
Drift och underhåll av grusvägar kostar mellan 6-10 kronor per meter väg (1997). 
Kostnaden varierar beroende på de faktorer som är mer detaljerat beskrivna i 
kapitel 6. ”Faktorer som påverkar drift och underhåll av grusvägar”. 
 
Olika dammbindningsmedel studeras i detta kapitel. Dammbindningsmedlen är 
vatten, lera, oorganiska salter t.ex. kalciumklorid CaCl2, och magnesiumklorid 
MgCl2, icke bituminösa organiska kemikalier t.ex. lignin, bituminösa bindemedel 
t.ex. bitumenemulsion samt dammbindningsolja. Även årstid, frekvens, givans 
storlek, utförandet och miljöpåverkan av dammbindning med olika medel studeras i 
detta kapitel. 
 
7.1 Dammbindning    76 
7.1.1 Olika skäl till dammbindning    77 
7.1.2 Olika typer av dammbindning    78 
7.1.3 Olika typer av dammbindningsmedel    79 
7.1.4 Kostnader för dammbindning med salt, lignosulfonater och 

bitumenemulsion    125 
7.1.5  Nyttan av dammbindning    128 
7.1.6 Val av dammbindningsmedel    129 
7.1.7 Laboratorieförsök för värdering av olika dammbindningsmedel    130 
7.2 Hyvling av grusvägar    134 
7.2.1 Ythyvling och djuphyvling    134 
7.2.2  Faktorer som påverkar hyvlingsarbetet    135 
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7.2.3 Frekvens och årstider    135 
7.2.4  Metodbeskrivning för hyvling    136 
7.2.5 Maskiner och utrustning vid hyvlingen    137 
7.2.6  Kostnader för hyvling    143 
7.2.7  Erfarenheter från hyvlingen    144 
7.3 Grusning    146 
7.4 Kantskärning och grusåtervinning    147 
7.4.1 Arbetsmetoder vid grusåtervinning    148 
7.5 Vattning    150 
7.6 Flickning    151 
7.7 Sladdning    152 
7.8 Dikning    153 
7.9 Stenbrytning i vägbanan    155 
 
 
 
 
 
7.1 Dammbindning 
Dammbindning av grusvägar är kostsamt. Kostnaden kan uppgå till cirka 25–30% 
av barmarksunderhållskostnaderna (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Dammbindning framtvingades av den ökande trafiken på 1920-talet. Dammande 
grusvägar är ett stort problem både för trafikanter och kringboende. Ett grusslitlager 
som innehåller för lite finmaterial blir svårbundet, vilket medför ökad risk för löst 
grus och korrugering av slitlagret. På grusvägar med stark trafik kan man spara 
mycket genom att hålla vägen väl dammbunden. Genom dammbindning kan man 
behålla en riktig sammansättning på slitlagermaterialet under längre tid. Vägen kan 
då klara sig längre utan att hyvlas eller grusas, vilket medför en kostnadsminskning.  
 
Dammbindning av grusvägar är en åtgärd som har kort varaktighet och därför kan 
behöva upprepas flera gånger per år. Vilka vägar som skall få en permanent 
beläggning beror i stor sett på trafikvolymen. 
 
Han (1992) hänvisar till en rapport av Transport Research Board och anger att 
grusvägar med trafikflöde 15–500 ÅDT bör dammbindas. Enligt rapporten från 
Transport Research Board så bör grusvägar med trafik >500 ÅDT beläggas. 
Guidelines for cost effektive use and application of dust palliatives (1987) 
fastställer att det kan vara ekonomiskt lönsamt att dammbinda grusvägar med ÅDT 
mindre än 500. 
 
Vägverkets mål i Sverige är att belägga alla grusvägar med trafik över 250 fordon 
per dygn samt av miljöskäl de grusvägar där det finns randbebyggelse nära vägen 
och den genomsnittliga trafiken överstiger 125 fordon per dygn. År 1996 var 
längden av grusvägar med genomsnittlig trafik över 250 fordon per dygn 475 km 
och 273 km av grusvägar där det finns randbebyggelse med trafiken som överstiger 
125 fordon per dygn (Statistik från Vägverket, 1997). År 1996 var den totala 
längden av statliga grusvägar 22267 km, se tabell 3.2 i kapitel 3 ”Allmänt om 
vägnätet”.  
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Uppgifterna om hur många gånger per år en väg behöver dammbindas varierar från 
en till tre. Enligt intervjuer gjorda av Bergström och Grebacken (1995) krävs för 
dammbindning med salt och lignosulfonater, i snitt tre underhållsbehandlingar per 
säsong. Han (1992) anger att vägen behöver dammbindas oftare än tre vid: 
• Högre hastighet och större andel tung trafik. 
• Lägre luftfuktighet. 
• Om finmaterialhalten i slitlagret är mindre än 10%. 
• Slitlagret innehåller stora mängder löst grus. 
Han (1992) fastställer att tidigare erfarenheter är den bästa metoden för att 
bestämma när och hur ofta dammbindningen skall göras.  
 
Dammbindning i Sverige görs dels i form av en grundinsats på våren och dels som 
komplettering under säsongen (Jämsä, 1983). Detta gäller dammbindning med salt 
och lignosulfonater. 
 
Vid kompletteringsdammbindning behövs normalt ca 50% av den lösnings-
koncentration som används vid grundinsats. I bland behöver man först utföra 
mindre lokala dammbindningsinsatser på öppna terrängavsnitt där vägytan torkar 
mycket snabbt (Jämsä, 1982). 
 
 
 
7.1.1 Olika skäl till dammbindning 
Man bör i första hand dammbinda där det är mycket trafik, tät bebyggelse, vid 
odlingar och på vägsträckor med mycket gång- och cykeltrafik. Lindh (1981) anger 
fyra skäl till utförandet av dammbindningen: 
• Vägtekniska skäl 
• Ekonomiska skäl 
• Trafiktekniska skäl 
• Sanitära skäl 
 
De vägtekniska och ekonomiska skälen grundar sig på att vägdammet till största 
delen utgörs av slitlagrets finaste partiklar. Om dessa tillåts damma bort blir 
vägbanan svårbunden, instabil och känslig för korrugering genom att det uppstår 
överskott på sand. Persson (1993) förklarar att detta kräver tätare underhålls-
åtgärder i form av hyvling eller grusning. Vid varje hyvlingstillfälle uppstår en viss 
nedkrossning av grusmaterialet. Tätare underhållsåtgärder medför ökade under-
hållskostnader. 
 
De trafiktekniska skälen grundar sig på att en väl dammbunden vägbana med en 
jämn och fast vägyta med god friktion är trafiksäkrare än en ojämn, dammande 
vägbana med löst grus på ytan. Sikten blir också bättre eftersom dammet binds. 
Dessutom bidrar en väl dammbunden vägbana till att i viss mån höja kapaciteten 
genom att reshastigheten ökar (Lindh, 1981). 
 
Dammbindning av sanitära skäl har till syfte att förhindra eller minska ned-
damning av omgivningen. Den utföres i huvudsak vid tät bebyggelse, vid intill 
vägen belägna hus och odlingar samt på vägsträckor där gång- och cykeltrafik 
förekommer i stor utsträckning (Persson, 1993). 
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7.1.2 Olika typer av dammbindning 
I litteraturen har inte påträffats någon enkel definition av begreppet dammbindning 
eller dammbindningsmetoder. Metoderna för dammbindning, ytförsegling, ytför-
stärkning och stabilisering går ofta in i varandra. Det är närmast omöjligt att dra 
precisa gränser mellan t.ex. bituminös stabilisering, dammbindning med bituminösa 
bindemedel och användning av ytbehandlingar som Y1G. 
 
Definitionssvårigheterna bottnar främst i att det är syftet med åtgärden och 
beroende på den vikt man lägger vid dammbindningsfunktionen som avgör om den 
aktuella metoden kan anses som dammbindningsmetod eller inte. I Sverige 
motsvarar ordet ”dammbindning” det engelska ordet ”dust control”. Dammbind-
ning består av en eller fler delåtgärder beroende på typen av dammbindningsmedel, 
t.ex. består dammbindning med salt av tre olika delåtgärder, nämligen vattning, 
hyvling och spridning av saltet. 
 
Lindh (1981) anger att dammbindning kan sägas vara varje åtgärd, som håller 
emissionen av dammpartiklar under en acceptabel högsta nivå och som utförs just i 
det huvudsakliga syftet att binda dammet samt utnyttjar en metod som inte 
förändrar vägens karaktär som grusväg.  
 
Han (1992) anger tre olika metoder för dammbehandling (dust control): 
 
A. Kemiska metoden 
B. Mekaniska metoden 
C. Administrativa metoden 
 
Den kemiska metoden går ut på att sprida eller tillsätta kemiska medel t.ex. salter 
som kalciumklorid CaCl2, magnesiumklorid MgCl2 och natriumklorid NaCl eller 
organiska bituminösa bindemedel eller icke bituminösa organiska kemikalier som 
lignin. Denna litteraturstudie kommer huvudsakligen att behandla den kemiska 
metoden.  
 
Den mekaniska metoden bygger på att ta hänsyn till dammproblemet redan vid 
grusvägarnas design och konstruktion. Denna metod innebär t.ex. användning av 
fiberduk i vägkroppen eller s.k. dammfria material ”Dust free surface material” 
(Brown och Elton, 1994). Hur användning av fiberduk i vägkroppen minskar 
damningen har inte tydligt beskrivits i litteraturen. Foley (1996) beskriver den 
mekaniska metoden som en typ av stabilisering.  
 
Den administrativa metoden betyder t.ex. att man inför hastighetsbegränsning på 
vägen. Hastighetsminskningen resulterar i att dammet minskar. Han (1992) anger 
att denna metod är detaljerad beskriven av Metzger (1967) i hans rapport ”Dust 
suppression and drilling with foaming agent”.  
 
Han (1992) refererar till Metzger (1967) och påpekar att damningen minskade med 
40% när fordonens hastighet minskade från 40 mph (64 km/t) till 35 mph (56 km/t).  
 
Lindh (1981)  anger i sin litteraturstudie att dammet kan bindas eller elimineras med 
tre olika principer: 
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A. Genom övertäckning av grusvägytan med ett tätt skikt dvs. en beläggning. 
Beläggningen utgör en permanent lösning på damningsproblemet.  

 
B. Genom att hålla dammpartiklarna bundna i slitlagerytan. Detta kan uppnås 

genom att man håller vägen fuktig och på så sätt utnyttjar ytspänningseffekter i 
fasgränsytan luft-vätska. Metoden tillämpas vid dammbindning med vatten och 
vissa hygroskopiska saltlösningar, exempelvis kalciumklorid.  

 
C. Genom att man klibbar ihop dammpartiklarna med större partiklar t.ex. med 

hjälp av lignin och oljeprodukter. 
 
 
 
7.1.3 Olika typer av dammbindningsmedel 
På grund av att dammbindning av grusvägar är ett gammalt problem, som engagerat 
forskare och väghållare under flera decennier, så har också ett stort antal damm-
bindande medel provats under åren för att man skulle finna de medel, som bäst 
fyller uppgiften att effektivt binda vägdammet till en acceptabel kostnad.  
 
Dammbindningsmedlen brukar indelas i grupper med hänsyn till innehåll. En 
gruppering kan se ut på olika sätt. Samma typer av dammbindningsmedel kan 
marknadsföras under olika produktnamn.  
 
Hoover (1981) refererar till en av RRLs rapporter (1971) och anger följande 
gruppering: 
Vatten, havs eller sött vatten  
Oorganiska salter och baser t.ex. kalciumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid 
och andra oorganiska salter som lösningar av aluminium- eller kalciumsalter. 
Andra oorganiska kemikalier.  
Organiska icke bituminösa bindemedel t.ex. kalciumlignosulfonat, enzymprodukter 
och övriga organiska icke bituminösa bindemedel. 
Bituminösa material och elastomerer t.ex. bitumenemulsion, asfaltlösning 
elastomerer och polymerer. 
 
En annan gruppering kan vara följande (Jämsä, 1983). 
Hygroskopiska salter t.ex. kalciumklorid, magnesiumklorid och natriumklorid.  
Industrins avfallsprodukter t.ex. kalciumlignosulfonat. 
Lera.  
Dammbindningsolja. 
 
I denna studie används en sammanslagning av dessa två grupperingar enligt 
följande:  
• Vatten. 
• Oorganiska salter.  
• Icke bituminösa organiska kemikalier.  
• Bituminösa material.  
• Lera. 
• Dammbindningsolja. 
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7.1.3.1 Vatten 
Vatten är det billigaste temporära dammbindningsmedlet. Få skrifter räknar vatten 
som dammbindningsmedel i sig. Hubendick i Lindh (1981) beskriver effekten 
enligt följande: 
 
När materialet i slitlagret är fuktigt är dess olika partiklar överdragna med tunna 
vattenhinnor. En sådan vattenhinna kan uppta en viss, förhållandevis stor kraft 
genom ytspänningsverkan. När vattenhinnorna mellan två korn kommer i kontakt 
med varandra strävar ytspänningen att dra kornen mot varandra och hålla dem 
tillsammans. 
 
Därav följer att t.ex. fuktiga dammkorn i slitlagret binds ihop både inbördes och 
med det grövre materialet. Det fordras ganska avsevärd kraft för att övervinna 
ytspänningen och slita loss fuktiga dammkorn ur slitlagret och därför dammar det 
inte från ett fuktigt slitlager. Nackdelar med vatten som dammbindningsmedel är att 
det snabbt avdunstar. För att hålla en väg dammbunden så måste man vattna oftare 
vilket gör att underhållskostnaderna ökar.  
 
Vattnets bindningseffekt beror bl.a. på trafikmängden och vädret. Det varierar 
mellan minst en halv timme och högst 12 timmar (Foley, 1996).  
 
Studier av Struss och Mikucki i Lindh (1981) uppges visa på att vattenpotentialen i 
jordmaterialet är en statistiskt signifikant faktor vid bestämning av damm-
bildningen. En slutsats av studierna är att vatten, om det är lätt tillgängligt, kan vara 
ett ekonomiskt alternativ vid dammbekämpning om det sätts in vid rätt tidpunkt 
under torkningsförloppet. 
 
Havsvatten är vanligen mer effektivt än färskvatten beroende på innehållet av små 
mängder av lösta salter, främst magnesiumklorid. Enligt Lindh (1981) så har 
exempelvis havsvatten använts i Norge vid kusten som alternativ till damm-
bindning med kalciumklorid. Både Foley (1996) och Lindh (1981) anger att om 
luften utmed vägen har tillräckligt hög relativ fuktighet håller dessa kemikalier kvar 
det vatten de absorberat och vägen förblir dammfri under en längre period än om 
färskvatten använts. 
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7.1.3.2 Oorganiska salter 
Oorganiska salter motsvarar 75-80% av alla dammbindningsmedel (Han, 1992). Ett 
flertal oorganiska salter med hygroskopiska eller delikvescenta egenskaper kan 
användas som dammbindningsmedel. De viktigaste anses vara kalciumklorid 
CaCl2, magnesiumklorid MgCl2 och natriumklorid NaCl. 
 
De två beteckningar hygroskopiska och delikvescenta används i litteraturen ej helt 
entydigt vilket kan bero på att olika författare lägger något olika innebörd i 
beteckningarna.  
 
Ett hygroskopiskt salt är ett salt som kan ta upp luftens fuktighet och i så stor 
utsträckning att kristallen går i lösning.  
 
Lindh (1981) refererar till ett lexikon i kemi och definierar ordet delikvescens 
enligt följande: ”När ett salt absorbera fukt ur atmosfären och löser sig i det 
absorberade vattnet sägs det vara delikvescens. Detta inträffar endast om vattnets 
ångtryck över det fasta ämnet är lägre än motsvarande i den omgivande luften”.  
 
Lindh (1981) skiljer mellan hygroskopiska och delikvescenta egenskaper och 
hänvisar till Miall och Sharp (1976). Miall och Sharp klassificerar kalciumklorid 
och magnesiumklorid som delikvescenta salter, medan natriumklorid är ett 
hygroskopiskt salt. Det bör dock påpekas att Lindh (1981) skriver att de ovan 
nämnda tre kemikalierna samtliga är hygroskopiska och eventuellt också samtliga 
delikvescenta. 
 
 
Salternas dammbindande effekt beror dels på att ytspänningen i en saltlösning är 
högre än för vatten, dels på att ångtrycket över en saltlösning är lägre än över vatten 
vid samma temperatur och att avdunstning från vägytan därigenom blir mindre eller 
kan övergå till fuktupptagning ur luften. Lindh (1981) hänvisar till Reyers (1972) 
beskrivning av salternas dammbindande effekt. Lindh anger att om dammbindning 
av en grusvägbana görs med vatten så torkar den våta vägbanan upp så snart den 
relativa fuktigheten i luften är mindre än 100%, dvs. då luftens ångtryck är mindre 
än mättnadstrycket vid temperaturen ifråga. På grund av att mättnadstrycket över en 
saltlösning är mindre än över vatten, kan man med ett salt, som har förmåga att 
bilda en lösning med vatten, sänka mättnadstrycket och på detta sätt kvarhålla 
vattnet i vägens ytskikt även vid relativa fuktighetsvärden under 100%.  
 
Dammbindningseffekten av en bestämd viktmängd salt är en funktion av volymen 
av den lösning som uppkommer vid saltets upptagande av vatten. Lösningsvolymen 
beror på saltets kemiska natur samt på temperatur och fuktighet. Två faktorer är 
enligt Reyer (1972) i Lindh (1981) avgörande för den dammbindande effekten hos 
salterna, nämligen förmågan att bilda lösning samt den bildade lösningsvolymen. 
 
Följande oorganiska salter kommer att redovisas i kommande text, kalciumklorid 
CaCl2, magnesiumklorid MgCl2, natriumklorid NaCl, kalksalpeter och 
kalciumklorid + natriumklorid 
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Kalciumklorid 
Kalciumklorid CaCl2 provades som dammbindningsmedel redan på 1920-talet 
(Jämsä, 1983). Många anser att kalciumklorid är ett av de bästa dammbindnings-
medel som finns för närvarande (Persson, 1993). I Sverige används ca 
20 000-40 000 ton kalciumklorid per år för dammbindning av grusvägar 
(Walterson, 1995). Kalciumklorid är producerat av Kemira Kemi AB. 
 
Kalciumklorids dammbindande verkan grundar sig på att saltet med luftens 
fuktighet bildar en lösning, saltet delikvescerar, som genom hög ytspänning håller 
ihop partiklarna och hindrar vattnets avdunstning. 
 
Kalciumklorid säljas i form av ett hydrat med den kemiska formeln CaCl2 2H2O 
(Svensson, 1997). Den levereras som vita flingor dels i bulk dvs. som lösvikt, dels i 
säckar (Hallberg, 1989). Under fuktupptagning ändrar den form från vita flingor via 
en vit geléaktig massa till en färglös tjockflytande vätska. Vid leverans innehåller 
kalciumklorid cirka 20-25% vatten (Glänneskog och Skog, 1994). Lagring av 
kalciumklorid skall ske så att saltet inte får kontakt med fukt. 
 
Reyier (1972) uppger att teoretiskt innehåller kalciumklorid i sin handelsform ca 
75% vattenfri salt, medan Nilsson (1980) i Svensson (1997) anger högre värde, 
77-80%. Kalciumklorids löslighet i vatten anges av Thornburn och Mura (1969) i 
Lindh (1981) vara 59,5 g per 100 ml vatten vid 0°C och 159 g vid 100°C.  
 
 
Den relativa fuktighet som behövs för att kalciumklorid skall kunna ta upp fukt ur 
luften varierar med temperaturen. Lindh (1981) hänvisar till Thornburn och Mura 
(1969) och anger att mer än 30% relativ fuktighet erfordras för att kalciumklorid 
skall kunna ta upp fukt ur luften. Bergström och Grebacken (1995) däremot 
fastställer att den relativa luftfuktigheten bör överstiga 35%.  
 
 
När det gäller årstider och frekvens råder det delade meningar om när saltet skall 
spridas på våren i form av en grundinsats. Vissa arbetsområden sprider huvudparten 
av sitt kalciumklorid så tidigt som möjligt för att utnyttja vårfukten. Vägverket 
rekommenderar att den första dammbindningen utförs på våren då tjälen har gått ur 
tillräckligt djupt. Hur djupt är dock inte förklarat i referensen. Dammbindning 
utförs efter tjällossning när vägbanan har stabiliserat sig men fortfarande har kvar 
vårfukten. Vägen måste hyvlas p.g.a. sättningar som uppstått efter tjällossningen. 
Man måste då djuphyvla en väl bunden väg, varvid en del av saltet går till spillo 
(Vägunderhåll-barmark, 1992). 
 
 
Enligt VÄG 94 skall den mängd kalciumklorid som skall användas vara minst 
0,5 kg/m2. Detta gäller vid nybyggnad dvs. den första givan. Hela vägsträckan 
behöver inte dammbindas med samma mängd utan saltgivan måste anpassas efter 
vägsträckan behov (Vägunderhåll-barmark, 1992). I verkligheten används dock 
samma mängd på hela vägsträckan av praktiska skäl.  
 
Enligt litteraturen beror den mängd kalciumklorid som används vid dammbindning 
på fyra faktorer:  
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A. Slitlagrets sammansättning. 
B. Öppen eller skogsskyddad terräng.  
C. Vägens bredd. 
D. Trafikmängden, antal tunga fordon och hastighet. 
 
 
A. Slitlagrets sammansättning 
Ur VÄG 94 kan utläsas att grusslitlagrets kornstorleksfördelning kan behöva 
justeras vid dammbindning med andra produkter än kalciumklorid. 
 
Beskow (1934) anger att om mängden material passerande sikt 0,125 mm, 
understiger 10% är tillsats av bindjord till en saltbehandlad väg motiverad.  
 
Resultaten från försök (Hallberg, 1989) tyder på att bindjordsfattiga slitlager 
dammbinds bättre med kalciumklorid än med Dustex. Han tillägger att resultaten 
sammanfaller ganska väl med tidigare försök. Hallberg definierar dock inte 
begreppet ”bindjordsfattigt slitlager”. 
 
Brown och Elton (1994) provade både kalciumklorid och lignosulfonat. Resultaten 
tyder på att kalciumkloridens effekt blir bättre vid sandiga slitlager. Lignosulfonat 
ger bättre resultat med slitlager innehållande ganska mycket lera. 
 
 
B. Öppen eller skogsskyddad terräng 
Öppna och torra avsnitt kräver mer dammbindning än skuggiga och fuktiga partier. 
Kurvor och backkrön är också ställen där man kan behöva en något större giva. I 
Sverige gäller att behovet av dammbindning står i proportion till antalet 
fordonspassager, öppenhet och den tid under vilken barmark råder. Mängden CaCl2 
som används i Sverige framgår av tabell 7.1 (Jämsä, 1983). Jämsä har inte 
definierat ordet öppenhet i tabellen. Enligt Isemo och Johansson (1976) kan man 
dela in öppenhet i öppen omgivning, varvid avses på båda sidor öppen, ensidigt 
öppen samt sluten omgivning. 
 
 
Tabell 7.1 Mängd CaCl2 i kg/väg-m som används per gång i Sverige vid 
dammbindning 
 Öppenhet (%) 
Trafik ÅDT 0-9 10-19 20- 
    
0-49 0.7 0.8 1.0 
50-124 0.9 1.1 1.3 
125-249 1.3 1.5 1.8 
250- 1.7 2.1 2.6 

 
 
C. Vägens bredd 
I tabellen 7.2 visas de genomsnittliga kalciumkloridmängder (ton/km) som används 
i Finland vid olika vägbredder och trafikmängder.  
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Tabell 7.2 Kalciumkloridmängder (ton/km) per gång som används i Finland vid 
olika vägbredd (Jämsä, 1983) 

Vägbredd (m) ÅDT 
(fordon/dygn) 

Standardklasser * 
4 5 6 7 

-100 7 0,9 1,2 1,4 1,7 
101-200 6 1,4 1,7 1,9 2,2 
201-500 5 2,1 2,3 2,6 2,9 
501-1500 4 - 3,4 3,7 3,9 
1501-6000 3 - - 5,0 5,2 
* se kapitel 8 ” Tillståndsbedömning av grusvägar ” 
 
 
D. Trafikmängden, antal tunga fordon och hastighet 
Det behövs mer salt ju högre fart och trafik  
 
Persson (1993) skriver att normal mängd under ett år är 0,6-1,5 ton/km. Behöver 
man använda mer än 1,0 ton/km så sprider man ca 2/3 på våren, vid den första 
spridningen. Resten sprider man vid omhyvling under sommaren eller när det 
annars finns behov av dammbindning.  
 
Vägunderhåll-barmark (1992) anger att under våren bör cirka 1,5 kg per meter väg 
användas. Bergström och Grebacken (1995) tillägger att mängden 1,5 kg per meter 
väg är för en väg som är 4 meter bred. Hallberg (1989) har använt 1 ton/km i sitt 
försök. Vid underhållshyvling under sommarmånaderna erfordras som regel en lätt 
dammbindning på ca 0,2-0,5 kg/m väg (Vägunderhåll-barmark, 1992).  
 
Saltets dammbindande verkan är ungefär 1,5-2 månader (Bergström och 
Grebacken, 1995). Han (1992) anger dock betydligt längre dammbindande verkan 
ungefär 6-12 månader. 
 
Han (1992) anger att mängden av CaCl2 för amerikanska förhållanden är 
1,0-1,5 Ib/yd2 som motsvarar 0,5-0,8 kg/m2. Inga trafikvolymer anges. Beckemeyer 
och McPeak (1995) anger mängden till 0,65 kg/m2 för amerikanska förhållanden, 
vilket motsvarar de mängder som används i Sverige. 
 
Ur rapporten Stövdemping av grusveger (1993) kan utläsas att mängden av 
kalciumklorid som använts under detta försök i Norge är 1,5-2,0 kg CaCl2/m. 
 
Kalciumkloridlösning bereds genom att 50-200 kg CaCl2 blandas med 1 m3 vatten. 
Kalciumkloridlösning används närmast som första hjälp och på lågtrafikerade 
lokalvägar både i Finland och Island (Jämsä, 1983). 
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Magnesiumklorid 
Magnesiumklorid MgCl2 och kalciumklorid CaCl2 har flera gemensamma 
egenskaper. Även magnesiumklorid är hygroskopiskt och lättlösligt salt. Båda 
dessa vägsalter är också industriella avfallsprodukter. Magnesiumklorid erhålls vid 
raffinering av vissa i naturen förekommande kalisalter (exempelvis karnallit). 
Magnesiumklorid utvinns också ur saltvatten. Båda salterna saluföres i form av 
hydrat dvs. fasta kemiska föreningar.  
 
Teoretiskt sett innehåller magnesiumklorid i sin handelsform 47% (46,86%) 
vattenfritt salt. I praktiken innehåller handelsformerna även små mängder av andra 
salter t.ex. alkaliklorider och sulfater. Detta betyder att magnesiumklorid har lägre 
salthalt än kalciumklorid. Leveransfuktigheten på magnesiumklorid är ca 40–50%.  
 
 
Sambandet mellan den relativa fuktigheten och temperaturen framgår av figur 7.1. 
 

Figur 7.1 Sambandet mellan den relativa fuktighet i luften, vid vilken saltet går 
i lösning, och temperaturen (Foley,1996) 
 
 
Foley påpekar att figuren bara gäller när salter inte är blandat med andra material. 
Om saltet blandas med vägmaterialet kommer sambandet att se annorlunda ut. 
 
På basis av figuren kan konstateras att kalciumklorid går i lösning vid en mindre 
relativ luftfuktighet än magnesiumklorid då luftens temperatur är högre än ca 23°C, 
vilket motsvarar temperaturen under en ganska varm sommardag i Norden (Jämsä, 
1983). Detta betyder att kalciumklorid binder bättre än magnesiumklorid under de 
varma sommardagar. 
 
Figuren visar också att magnesiumklorid har fördelen att kunna gå i lösning genom 
mindre vattenupptagning vid låg temperatur, dvs. det sker en snabbare damm-
bindning medan förhållandet är det motsatta vid högre temperatur. Kostnads-
besparingen vid användning av magnesiumklorid genom att mindre mängd vatten 
behöver spridas anses dock vara liten jämförd med kostnaden för inköp, transport, 
lagring och utspridning. För att erhålla samma effekt som vid användning av 
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kalciumklorid behöver man 18% mer magnesiumklorid per kvadratmeter (Reyier, 
1972). Andra tycker att procenten är upp till 20%. 
 
Glänneskog och Skog (1994) anger att slutsumman därför blir ungefär lika. Det kan 
till och med bli något dyrare med magnesiumklorid. 
 
Magnesiumklorid kostar ca 1300 kr/ton (1998) vilket är ca 15% billigare än 
kalciumklorid som kostar ca 1500 kr/ton (1998). 
 
 
Skillnader mellan MgCl2 och kalciumklorid CaCl2 har undersökts av Nilsson 
(1994). Han genomförde ett mindre prov med dammbindning på grusvägar mellan 
Alvesta och Vislanda i Kronobergs län. Både magnesiumklorid MgCl2 och 
kalciumklorid CaCl2 användes under försöket. Nilsson (1994) sammanfattar 
resultaten med följande punkter: 
 
• Magnesiumklorid är trevligare att hantera jämfört med kalciumklorid. 

Framförallt dammar det mindre vid lastning och spridning än kalciumklorid. 
 
• Dammbindningseffekten är den samma som för kalciumklorid. 
 
• Åtgången av magnesiumklorid är vid två av provområdena något högre än för 

kalciumklorid. 
 
• Magnesiumklorid binder ca 30% mindre med klor jämfört med kalciumklorid. 

Detta kan ses som positivt ur miljösynpunkt om åtgången är lika vid 
dammbindning med resp. salt. 

 
• Magnesiumklorid rinner lättare ur spridaren än kalciumklorid. 
 
• Vägbanan får en ljusare färg vid behandling med magnesiumklorid än med 

kalciumklorid. 
 
• Magnesiumklorid bör inte lastas kvällen innan spridning eftersom saltet verkar 

mer hygroskopiskt än kalciumklorid. 
 
 
 
Natriumklorid 
Det billigaste dammbindningsmedlet är natriumklorid eller koksalt NaCl vars 
huvudsakliga användningsområde inom väghållningen dock är som halkbekämp-
ningsmedel (Han, 1992). Natriumklorid förekommer i naturen som bergsalt på en 
mängd platser över hela jordens yta och till en omfattning av 3% i havsvattnet.  
 
Den lägsta relativa fuktighet vid vilken natriumklorid kan ta upp fukt ur luften är 
80% (Lindh, 1981 refererar till Thornburn och Mura, 1969). RRL i Lindh påpekar 
däremot att motsvarande procenttal är 75%. Han (1992) anger att den lägsta relativa 
fuktighet är 76%. 
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Natriumklorid har i begränsad omfattning provats vid dammbindning av grusvägar 
men resultaten har inte varit tillfredsställande. Detta kan bero på den höga relativa 
fuktighet som behövs (75-80%) innan natriumklorid kan suga upp vatten ur luften 
och gå i lösning (Jämsä, 1983). 
 
 
 
Kalciumklorid + Natriumklorid 
Han (1992) anger att en blandning av kalciumklorid och natriumklorid kan minska 
underhållskostnaderna. Han fastställer att dammbindning med den blandningen 
minskar dammbindningskostnaden med 20% jämfört med bara kalciumklorid, men 
dammbindningseffektiviteten blir 5% mindre.  
 
I rapporten Stövdemping av grusveger (1993) kallas denna blandning för Norsalt. 
Norsalts kemiska sammansättning är följande: 
Kalciumklorid 30-40% 
Natriumklorid 40-50% 
Magnesiumklorid 10-20% 
Kaliumklorid 2-10% 
Magnesiumfluorid och Kalciumfluorid 1% 
 
Stövdemping av grusveger genomförde en undersökning i vilken kalciumklorid 
CaCl2, Dustex och Norsalt provades. Ur rapporten Stövdemping av grusveger 
(1993) kan utläsas att mängden av Norsalt som användes under försöket i Norge 
var 1,8-2,0 ton/km. 
 
 
 
Kalksalpeter  
Kalksalpeter som dammbindningsmedel har inte behandlats i någon större 
omfattning i litteraturen. I Norge har man dock undersökt huruvida kalksalpeter 
lämpar sig som dammbindningsmaterial för grusvägar. 
 
Kalksalpeter är billigare än kalciumklorid. Jämsä (1982) fastställer att användning 
av kalksalpeter innebär en inbesparing på ca 400-500 Nkr/km (1980) då man 
använder lika mycket kalksalpeter som kalciumklorid.  
 
Jämsä (1982) hänvisar till undersökningar gjorda 1980 i Oslo av Statens 
Vegalaboratorium i vilka man utrett kalksalpeterns egenskaper både med hjälp av 
fält- och laboratorieförsök. Som jämförelsematerial har man använt kalciumklorid. 
I undersökningarna har man konstaterat att kalksalpeter dammar mindre än 
kalciumklorid vid utspridning.  
 
På basis av erfarenheterna kan konstateras att trots kalksalpeterns svagare 
dammbindningseffekt jämfört med kalciumklorid, kan under vissa förhållanden 
tillfredsställande resultat vid användning av kalksalpeter erhållas. 
 
Användning av kalksalpeter kan i första hand komma i fråga vid: 
Vägar med låg trafik på vilka det inte dammar mycket.  
Inom områden med fuktigt klimat. 
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Jämsä (1982) tycker att risken för miljöskador inte heller utgör något hinder för 
användningen av kalksalpeter. Risken för övergödning och syrebrist pga. att 
kalksalpeter är gödande nämns inte i Jämsäs rapport. 
 
 
 
7.1.3.2.1 Utförande av dammbindning 
Utförandet vid dammbindning kan beskrivas i tre steg: 
A. Objektanalys 
B. Spridning eller blandning av dammbindningsmedel  
C. Val av maskiner och utrustning 
 
Objektanalysen är i stort sett samma för dammbindning med salt, lignosulfonat och 
bitumenemulsion.  
 
 
A. Objektanalys  
För att dammbindningen skall bli så effektiv som möjligt bör man undersöka om 
vägen lämpar sig för dammbindningen med salt, lignosulfonat eller med bitumen-
emulsion. Objektanalysen omfattar två steg, kontroll av slitlagrets sammansättning 
och kontroll av bombering och skevning.  
 
 
A.1 Kontroll av slitlagrets sammansättning  
Vid dammbindning med salt skall slitlagrets kornkurva följa idealgruskurvan i 
VÄG 94 och innehålla tillräckligt mycket finmaterial, <10% ca 6-8%.Om slitlagret 
har för liten halt av finmaterial och för mycket sand, så kallad sandpuckel, kommer 
korrugering av vägytan att uppkomma (Bergström och Grebacken, 1995). Vägen 
skall ha lämplig fuktighet före spridning av salt. Lämplig eller optimal fuktighet är 
den då bästa packningsgrad uppnås. Fukthalten skall då vara 4-6%. Bergström och 
Grebacken anger en enkel test som kan göras på platsen. Man tar ett prov av 
grusslitlagret och kramar ihop det till en boll, i storlek som en tennisboll, utan att 
den faller sönder eller att vatten och finmaterial kan kramas ur den. På samma sätt 
skriver Glänneskog och Skog (1994) att man kan göra en boll utan att det blir 
kletigt. Vägen måste dock ha hunnit stabilisera sig efter tjällossningen innan 
dammbindning kan börja. 
 
Vid dammbindning med lignosulfonat bör slitlagrets sammansättning vara sådan 
att sulfitlutens specifika egenskaper tillvaratas. Exempel på sådana specifika 
egenskaper är god cementeringsverkan och motståndsförmåga mot vatten. Tätast 
möjliga sammansättning maximerar sulfitlutens limmande förmåga. En hög 
krossytegrad på gruset i slitlagret verkar även gynnsamt på resultatet. Bergström 
och Grebacken (1995) skriver att siktningskurvan för slitlagret som finns i VÄG 94 
i stort sätt kan följas vid dammbindning med lignosulfonat men anser att 
finmaterialet helst skall ha en lerhalt på ca 40%. Resultaten från Hallberg (1989) 
försök tyder på att bindjordsrikt slitlager dammbinds bättre med Dustex än med 
kalciumklorid. Han tillägger att resultaten sammanfaller ganska väl med tidigare 
försök. Hallberg definierar dock inte begreppet ”bindjordsfattigt slitlager”. Brown 
och Elton (1994) provade både kalciumklorid och lignosulfonat. Resultaten tyder 
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på att lignosulfonat ger bättre resultat med slitlager innehållande ganska mycket 
lera. 
 
Vid dammbindning med bitumenemulsion bör en ideal kornstorleksfördelning 
som finns i VÄG 94 eftersträvas, men enligt Bergström och Grebacken (1995) visar 
försöken på Gotland att ett slitlager med ungefär hälften så mycket finmaterial 
(<0,25 mm) ger ett bättre resultat med emulsionsdammbindning. Orsaken är att den 
kalksten som finns på Gotland lätt bryts ned och på så sätt ökar finmaterialhalten.  
 
Innan dammbindningen startar bör slitlagergruset inspekteras och behovet av 
grusning bedöms och nytt grusmaterial tillsätts vid behov. Grusning är beskrivet i 
avsnittet 7.3 ”Grusning” i denna litteraturstudie.  
 
 
A.2 Kontroll av bombering och skevning 
I flertalet av referenserna anges att tvärfallet på en grusväg bör vara minst cirka 
3-5% för att vattnet skall kunna rinna av vägbanan snabbt så att inte uppmjukning 
av slitlagret skall uppkomma. I VÄG 94 anges däremot att tvärfall för vägbanan 
med slitlager av grus inte skall understiga 3%.  
 
Vägen skall kantskäras före vattning och hyvling för att vatten skall kunna rinna av 
obehindrat samt inhyvling av växtdelar skall kunna undvikas. Förekommer stilla-
stående vatten på vägen löses salt och lignosulfonat upp och dammbindnings-
förmågan försvinner. Vid emulsionsdammbindningen bör förpatrullen för 
kantskärning, som består av två väghyvlar och en vattenbil, ligga max 4-5 timmar 
före emulsionsbehandlingen för att rätt fuktighet i vägen skall hållas (Bergström 
och Grebacken, 1995). I avsnittet 7.4 ”Kantskärning och grusåtervinning” beskrivs 
kantskärning mer detaljerat.  
 
För att dammbindningen skall få lång varaktighet bör vägen sedan hyvlas så att rätt 
bombering och skevning erhålls. Vägen skall ha lämplig fuktighet före hyvling. 
Man kan med fördel ta vara på vägens naturliga fuktighet genom att hyvla vägen 
direkt efter ett större regn eller innan den hunnit torka efter tjällossningen. Om den 
naturliga fuktigheten av någon orsak inte räcker till ska vägen vattnas till rätt 
fuktighet uppnås. Vattning är beskrivet i avsnittet 7.5 ”Vattning”. 
 
En väg dammbunden med salt är lätt att hyvla om. Ett hyvelskär av vanligt slätstål 
duger bra. Bergström och Grebacken (1995) anger att beroende på hur skadad 
vägen är river hyveln ned till ca 1,5 till 3 cm. Den grunda hyvlingen är nödvändig 
för att minimera mängden löst material framför hyvelbladet och för att inte riskera 
att man river upp dåligt material under slitlagret. Eftersom vägen i regel inte är 
byggd efter någon specifikation vet man inte vad som kan finnas under slitlagret.  
 
För en väg som tidigare har dammbundits med bitumenemulsion vattnas och 
djuphyvlas vägen oavsett hur skadad den är, till 5-10 cm djup. Djuphyvlingen görs 
för att mala sönder den emulsionskaka som bildats och för justering av skevning 
och bombering. Hyvling är detaljerad beskriven i avsnittet 7.2 ”Hyvling av 
grusvägar”. 
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B. Spridning eller blandning av saltet 
Det finns två metoder för dammbindning med salt, ytsaltningsmetoden och 
blandningsmetoden. 
 
 
B.1 Ytsaltningsmetoden 
Saltet sprids som en lösning med vatten eller i fast form. Idag sprids saltet oftast i 
fast form. För spridningen används en lastbil med tippbart flak och en saltspridare 
som dras efter bilen. Någon inblandning av saltet i slitlagret sker ej. Slitlagret 
packas av trafiken (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Han (1992) anser att 15-30 cm av angränsande drag måste överlappas vid 
användning av saltlösning. Han tillägger att vägen inte bör användas direkt efter 
spridning av salt för att materialet som är blandat med salt inte skall fastna på 
däcken. Det gäller både vid spridning av salt i fast form och i lösning. Väntetiden är 
ca 4 timmar och beror på slitlagertypen och klimatet. Slitlager med hög halt av 
finmaterial behöver längre tid. Han föreslår, om det är nödvändigt att vägen måste 
användas direkt efter saltspridningen, att vägens yta skall packas före påsläpp av 
trafiken,.  
 
 
B.2 Blandningsmetoden 
En annan arbetsmetod som nämns av bl.a. Jämsä (1982), Hoover (1981) och Sultan 
(1974) är den så kallade blandningsmetoden. Det finns olika arbetsmetoder för hur 
medlet skall blandas in i slitlagret.  
 
Jämsä (1982) beskriver blandningsmetoden på följande sätt: Vägens slitlager 
bearbetas med väghyvel. Under normala förhållanden behövs två överhyvlingar för 
att riva loss och blanda om materialet. Efter denna bearbetning bildar det lösa 
slitlagret en sträng på vägens mitt. Vägen måste vattnas innan den hyvlas för att 
underlätta både blandningen och packningen. Härefter följer utbrednings- och 
utjämningsskedet, i vilket det grova materialet först fördelas jämnt över körbanans 
båda halvor. Saltet sprids sedan på vägen. Efter utspridningen blandas saltet in i 
slitlagret och körbanorna finjusteras. Blandning sker med hjälp av en grussträngs-
pridare som fästs vid en väghyvel eller en vägsladd. Efter blandning och 
finjustering packas vägens yta med lämplig packningsutrustning t.ex. gummihjuls-
vält eller slätvält. 
 
Sultan (1974) rekommenderar att vägen skall vattnas både innan och efter hyvling.  
 
Beckemeyer och McPeak (1995) skriver att saltet måste inblandas med 25 till 
50 mm slitlagermaterial. Sedan skall vägytan vältas. Vatten tillsätts vid behov.  
 
 
C. Val av maskiner och utrustning  
Maskiner och utrustning avser ytsaltningsmetoden. För blandningsmetoden behövs 
dessutom en strängspridare för att blanda saltet med slitlagret och en vält för 
packningen. 
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Maskiner och utrustning som används för dammbindning med salt är en vattenbil, 
en väghyvel och spridarutrustning för utläggning av salt.  
 
Olika spridarutrustningar som används är sandspridare, saltspridare eller 
konstgödselspridare. Här följer en kort beskrivning av varje utrustning: 
 
 
Sandspridare används ofta vid vårsaltningen, då den stora saltgivan sprids (ca 
1,5 ton/km). Sandspridare används om man skall sprida mer än 0,7-0,8 ton/km 
(Persson, 1993), då används en lastbil med tippbart flak och en bogserbar spridare 
som dras efter bilen, se figur 7.2. 
 

Figur 7.2 Dammbindning med sandspridare (Maintenance of gravel and earth 
roads, 1994) 
 
 
De spridare som bogseras är försedda med en mindre behållare, i vilken damm-
bindningsmaterialet kan tippas från lastbilens flak. Med hjälp av utrustningen kan 
en konstant mängd material per ytenhet spridas oberoende av spridningshastigheten 
(Jämsä, 1983). 
 
Enligt Vägunderhåll-barmark (1992) bör spridning ske i två drag så att hela 
vägbredden blir dammbunden. På torra partier kan ytterligare drag erfordras. 
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Saltspridare är en enklare typ än den föregående sandspridaren. Saltspridare är 
antingen bara en lastbil med tippbart flak och någon form av spridningsapparat, 
som fästs på baklämmens plats. En del spridare är försedda med ett flertal luckor så 
man kan minska på utspridningsbredden genom att stänga luckorna (Jämsä, 1983).  
Ofta används saltspridare i samband med hyvling under sommaren då små mängder 
sprids (Vägunderhåll-barmark, 1992). 
 
 
Konstgödselspridare monterad på en traktor kan användas när mindre mängder 
dammbindningsmedel skall spridas. Vid användning av konstgödselspridare på en 
traktor bör man skärma av spridaren och hålla låg hastighet för att få rätt 
spridningsbredd, se figur 7.3 nedan.  

Figur 7.3 Konstgödselspridare (Persson, 1993) 
 
 
 
7.1.3.2.2 Miljöpåverkan av kalciumklorid och magnesiumklorid 
De flesta människor i Sverige vet om att man saltar vintervägar, för att få en säkrare 
trafikmiljö. Man vet också om att saltet påverkar och förstör växter, skor och ökar 
korrosionen på bl.a. bilplåt. Vad man kanske inte tänker på, är att man även saltar 
vägar på sommaren och att den saltningen ger upphov till ännu mer korrosion.  
 
Begreppet miljöpåverkan eller miljöeffekter kan stå för flera olika saker. Enligt 
Vägunderhåll-barmark (1992) avses med miljöeffekter inverkan på tre olika 
område:  
• Naturmiljö (vattentäkter, mark, byggnader och växter) 
• Arbetsmiljö (människor) 
• Vägmiljö (korrosion, nedsmutsning) 
 
Bergström och Grebacken (1995) delar däremot in miljöpåverkan enligt följande: 
• Påverkan på vegetation 
• Vattenföroreningar 
• Korrosion 
• Hälsorisker 
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Glänneskog och Skog (1994) behandlar följande områden i samband med miljö-
effekter av dammbindning med salt: 
• Vattentäkter 
• Växter  
• Korrosion 
• Människan 
 
Walterson (1995) beskriver miljöeffekterna mer detaljerat och delar in dem i tre 
områden: 
• Akvatisk miljö 

Akut toxicitet 
Kronisk toxicitet 

 
• Markmiljö 

Toxicitet mot växter och djur 
Övriga effekter i markmiljö 
 

• Hälsoeffekter 
 
I handboken Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995) anges följande områden 
i samband med miljöeffekter för nybyggnad av vägar: 
• Landskapsbild 
• Friluftsliv 
• Kulturmiljö 
• Naturmiljö (geologi, vatten, vegetation, djurliv) 
• Naturresurser (Skogsbruk, jordbruk, ämne och mineral, grundvatten, yrkesfiske) 
• Farligt gods 
• Överskottsmassor 
• Buller 
• Luftföroreningar 
• Skador under byggtid 
 
 
För drift och underhållsåtgärder är följande områden aktuella: 
A. Effekter på vegetation och mark 
B. Effekter på vattentäkter 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
 
 
A. Effekter på vegetation och mark 
Den huvudsakliga spridningen av kalciumklorid till naturmiljön sker genom 
urlakning av salter till den omgivande mark- och vattenmiljön. 
 
Walterson (1995) refererar till Segerros (1972) och hävdar att när det gäller 
kalciumklorid, kunde man redan under 1930- och 1940-talen konstatera, att t.ex. 
granhäckar och buskar vid svenska vägar skadats av dammbindningsmedlet 
kalciumklorid. 
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Saltpåverkan på vegetationen är begränsad till ett 20-tal meter från vägen, skriver 

Bergström och Grebacken (1995). Walterson (1995) uttrycker ingen motsats till en 
undersökning som gjorde av Bäckman (1980) och tyder på att vegetationsskador, 
speciellt på barrträd, förekommer mer eller mindre allmänt längs vintersaltade 
vägar på upp till 10 m avstånd från vägkanten.  
 
Kalciumklorid CaCl2 består av tre joner, dels en kalciumjon Ca, vilken är en 
naturlig och välbehövlig del i marken, dels två kloridjoner Cl2 som inte är lika 
nyttiga för marken. Kloridjoner upptas lätt av växterna och påverkar deras 
cellmembran, så att de inte kan ta upp vatten och näringsämnen lika lätt, hävdar 
Glänneskog och Skog (1994).  
 
Walterson (1995) pekar på Dragsted (1988) och anger att i en experimentell studie 
har det visats att behandling av unga lönnar med natriumklorid eller kalciumklorid 
medförde skador som var korrelerade till bladens kloridinnehåll. Kalciumklorid gav 
de största skadorna.  
 
Kloridskador på lövträd kännetecknas av att bladen dör från ytterkant och in mot 
mitten. Samma symptom visar sig också på barrväxter, först påverkas barrens spets 
och så småningom färgas hela barren rödbruna. Hela årskullar av barr kan försvinna 
och gren- och lövverk uttunnas. I låga koncentrationer kan naturen själv hantera 
salterna (Glänneskog och Skog, 1994). Salttåliga växter som strandråg gynnas av 
ökad salthalt och kan därför förekomma i vissa vägmiljöer (Bergström och 
Grebacken, 1995).  
 
Lösningar av kalciumklorid är klassade som icke ackumulerbara i jorden 
(Walterson, 1995). Walterson  påstår att den storskaliga spridningen av klorider 
både via atmosfären och genom vägsaltning tillsammans med den fortgående 
markförsurningen kan, åtminstone teoretiskt, tänkas befrämja eller påskynda den 
naturliga bildningen av organiska klorföroreningar. Bergström och Grebacken 
(1995) anser att saltet påverkar jordens struktur. Hålrummen minskar och gör det 
svårare för syre och vatten att tränga ner i jorden. 
 
 
B. Effekter på vattentäkter 
En vattentäkt som förorenas av salt är svår och dyrbar att återställa. Upplags-
platserna för vägsalt skall planeras i samråd med kommunala myndigheter, så att 
skador på vattentäkter och liknande inte uppstår (Glänneskog och Skog, 1994). 
 
Finska undersökningar visar på att problem med ökad kloridhalt i grundvatten kan 
uppstå längs saltade vägar. Detta kan leda till bl.a. att dricksvatten i brunnar nära 
vägområdet bli obrukbart (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Slutsatser från Walterson (1995) tyder på att risken för påverkan på grundvattnet av 
dammbindning med kalciumklorid är liten. Däremot har i Sverige i flera fall 
grundvattnet påverkats av klorider från natriumklorid som används för vinter-
saltning av vägarna.  
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C. Korrosion 
Glänneskog och Skog (1994) hävdar att kalciumklorid accelererar korrosions-
processen genom att hålla kvar fukten och öka ledningsförmågan hos det på 
plåtytan befintliga vätskeskiktet. Saltet förbättrar betingelserna för syretillträdet till 
järn. 
 
Lindh (1981) refererar till Hubendick (1975) och anger att en av Vägverket utförd 
korrosionsundersökning visar att dammbindning med hygroskopiskt salt ger ett 
betydligt större bidrag till korrosion på bilar på grusvägar än vad kemisk 
halkbekämpning med natriumklorid ger. Tar man hänsyn till den ringa trafiken på 
grusvägar jämfört med belagda vägar får man dock en annan bild av korrosions 
effekt på bilar.  
 
Reyier (1972) refererar till Bergström (1956) som hävdar att en väsentlig skillnad 
mellan magnesiumklorid och kalciumklorid anses vara det senare saltets större 
aggressivitet mot betong. Andra undersökningar har dock visat motsatsen. 
 
För att göra en komplett jämnförelse mellan MgCl2 och kalciumklorid CaCl2 bör 
man inte bara studera miljöpåverkan lokalt utan även i ett livscykelperspektiv. I en 
livscykelanalys (LCA) utvärderas bl.a. vad de innehåller, hur de tillverkas, vilka 
transporter som behövs osv. MgCl2 transporteras från Israel vilket i sig innebär en 
negativ miljöpåverkan.   
 
 
D. Hälsorisker 
Det förekommer motstridiga uppgifter om salters giftighet i den studerade 
litteraturen. 
 
Svensson (1997) hävdar att kalciumklorid inte är giftigt men att det är irriterande på 
hud och ögon. Dessutom kan kalciumklorid ge upphov till småsår vid hudkontakt. 
Vid själva hanteringen kan vägsaltet damma och medföra retning i luftvägarna. 
Skyddskläder och skyddshandskar bör därför användas vid hantering av vägsalt, så 
att hudkontakt undviks. Vid dammande hantering bör även skyddsglasögon och 
andningsskydd användas. 
 
Walterson (1995) hänvisar till Flatla (1976) och fastställer att praktiska iakttagelser 
tyder på att kalciumklorid kan framkalla förgiftning hos kreatur och får som betar i 
närheten av saltade vägar. Preliminära resultat från en studie, utförd av Institutt for 
indre medisin i Norge, visar att höga doser 2 till 8 g/kg kroppsvikt som intagits 
oralt av kreatur orsakade toxiska symptom och dödsfall.  
 
 
 
7.1.3.2.3 Sekundära effekter av saltning  
De sekundära effekter som Reyier (1972) beskriver är direkt och indirekt inverkan 
på bärighet. 
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A. Direkt inverkan på bärighet 
Han skriver att försöken visade att trots ganska stora saltkoncentrationer var den 
direkta inverkan av kalciumklorid på jordarternas bärighet mycket obetydlig. 
Brown och Elton (1994) anger dock att kalciumklorid höjer jordens hållfasthet. 
 
 
B. Indirekt inverkan på bärighet 
Reyier (1972) anger att ökad vattenhalt i vägkroppen och nedsättningen av frys-
temperaturen är bland de indirekta effekterna på bärighet: 
 
B.1 Ökad vattenhalt i vägkroppen 
Behandling med hygroskopiskt salt medför en ändring av vägkroppens vatten-
balans. Den uttorkning som erhålles i vägkroppen efter torra somrar blir självfallet 
mindre vid behandling med hygroskopiskt salt. Reyier (1972) påpekar att av 
undersökningen framgår att normala höstregn räcker för att vattenmätta vägkroppen 
om ingen saltbehandling utförts. Vid saltbehandling blir vattenöverskottet av 
höstregnen så stort att vattenmättning erhålles med minskning av bärigheten som 
följd. Denna minskning uppträder oavsett om magnesiumklorid eller kalciumklorid 
användes.  
 
B.2 Nedsättningen av frystemperaturen 
Nedsättningen av frystemperaturen i jorden anges kunna innebära att en ofrusen 
vägbana kommer att vila på ett fruset underlag. 
 
 
 
7.1.3.2.4 Praktiska erfarenheter från dammbindning med salter 
Ur den studerade litteraturen kan några erfarenheter utläsas:  
 
• Man får ett bra resultat om man hyvlar vägbanan och sedan omedelbart damm-

binder den. Vägytan är då porös, och saltet kan lättare tränga ner i ytskiktet. Man 
bör dock aldrig hyvla utan tillräcklig fuktighet i vägbanan. I samband med 
hyvling måste vägen formas noggrant.  

 
• Det går bra att sprida saltet direkt på en naturfuktig vägbana t.ex. efter regn eller 

snösmältning och tjällossning, men vägytan måste ha stabiliserat sig efter en 
eventuell ytuppmjukning vid tjällossningen. 

 
• En annan möjlighet är att sprida saltet på kvällen när fuktigheten är hög.  
 
• Spridning av salter skall inte utföras vid ihållande regn, eftersom dessa då kan 

rinna bort från vägbanan och påverka vattentäkter. Den största nackdelen är väl 
att man slösar bort saltet till ingen nytta. 

 
• Höbeda (1978) anser att inblandning av de hygroskopiska salterna i grus-

slitlagret kan ge något bättre effekt än spridning på vägytan beträffande 
slitlagrets motståndsförmåga mot slitage.  

 
• Lindh (1981) anser att inblandningen tyder på att även dammbindningseffektens 

varaktighet förbättras genom mekanisk inblandning av medlen.  
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• Enligt Jämsä (1982) kan den relativa fuktigheten under heta sommardagar bli så 
låg att kalciumklorid intar fast form utan dammbindningsförmåga. På kvällen 
stiger i alla fall luftens relativa fuktighet vilket resulterar i att CaCl2 suger upp 
vatten ur luften, vilket ger en dammbindningseffekt följande dag.  

 
• Vid kall väderlek innehåller luften bara små mängder vatten och lösningen går 

långsamt fastän den relativa fuktigheten är stor. Som en följd härav kan det 
hända att CaCl2-kornen på grund av trafiken förflyttas till vägkanten innan 
lösning bildas. Av denna orsak blir kalciumkloridens effekt svag tidigt på våren 
då vägarna är bara, men nattfrost ännu förekommer (Jämsä, 1983).  
 
Han (1992) rekommenderar att man inte bör dammbinda med varken kemikalier 
eller organiska material om temperaturen är under 4°C.  

 
• Enligt Vägunderhåll-barmark (1992) bör man dammbinda hela vägbredden.  
 
Beskow (1932) bekräftar att salter har en dispergerande effekt på starkt skiffer-
haltigt grus. Saltbehandling under sådana förhållande nedsätter vägbanans bärighet 
höst och vår. I Sverige förekommer dylikt grus inom vissa förhållandevis små 
områden som delar av den norrländska fjällkedjan samt smärre skifferfält i södra 
och mellersta Sverige. Endast inom dessa områden finns det anledning att iaktta 
försiktighet att använda saltbehandling. Sådant grus har dåligt kulkvarnsvärde och 
är troligen ej tillåtet enligt VÄG 94. 
 
 
 
7.1.3.3 Icke bituminösa organiska kemikalier 
I avsnitt 7.1.3.2 behandlas oorganiska salter. Här kommer icke bituminösa 
organiska kemikalier att behandlas. Vid dammbindning av grusvägar kan man 
använda andra organiska ämnen än bituminösa bindemedel. Exempel på sådana 
organiska ämnen är lignosulfonater. I en del litteratur klassificeras de organiska 
ämnen som erhålles från industrin som biprodukter eller avfallsprodukter t.ex. 
vegetabiliska oljor (Jämsä, 1983).  
 
Effekten av industrins biprodukter beror antingen på materialets hygroskopisitet 
eller deras förmåga att binda det fina materialet i slitlagret så att en dammfri, fast 
och slitstark yta åstadkoms. De fungerar också som lera och gör slitlagermaterialet 
mer plastiskt och formbart vilket efter kompaktering leder till en högre densitet 
(Foley, 1996). 
 
Resultatet i Foleys rapport tyder på att icke bituminösa organiska kemikalier 
fungerar bäst i torra klimat och att de ger mindre effekt i samband med regn. De ger 
även mindre effekt på vulkaniska bergarter, på mellan- och grovkorniga material 
och på krossat berg.  
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Lignosulfonater 
I Sverige används ca 1500 ton lignosulfonat per år för dammbindning och 
stabilisering av grusvägar (Walterson, 1995). 
 
Det finns flera olika typer av lignosulfonater. De är kalciumlignosulfonat, natrium-
lignosulfonat och ammoniumlignosulfonat (Guidelines for cost effective use and 
application of dust palliatives ”GED”, 1987). Lignosulfonat kallas också sulfitlut 
eller lignin. De typer som används i Sverige är kalciumlignosulfonat och natrium-
lignosulfonat.  
 
Arnfeld (1941) i Lindh (1981) beskriver framställning och sammansättning av 
lignosulfonat. Trä består förutom av vatten huvudsakligen av tre ämnesgrupper, 
cellulosa, hemicellulosor och lignin. Arnfeld (1941) i Svensson (1997) anger att i 
exempelvis torrsubstanser i granved utgörs 28% av lignin. Lignosulfonaten fås som 
avfallsprodukt vid kokning av ved för pappersmasseframställning enligt sulfit-
metoden. Kokningen löser upp träets bindemedel, lignin, så att cellulosafibrerna 
frigörs. Ligninet omvandlas till vattenlöslig form och separeras från cellulosan som 
sulfitlut. Sulfitluten behandlas och indunstas från ca 12% till 50-60% torrsubstans.  
 
Lignin är naturens eget bindemedel och det ämne som binder ihop fibrerna i träd. 
Som dammbindningsmedel fungerar det som ett lim och kittar samman grus-
partiklarna även i torrt material.  
 
Listab WIBAX AB (1997) anger att i mer än 80 år har lignosulfonatprodukter 
använts som dammbindningsmedel. Mellan 1920 och 1960 användes allmänt 
lignosulfonater som dammbindningsmedel (Ligninstabiliserade Grusvägar, 1988). 
Från 1960-talet till 1980-talet har användning av lignosulfonat minskat. 
Minskningen beror dels på trafikanternas missnöje och dels på minskade tillgångar 
(Vägunderhåll-barmark, 1992). Tillgången på lignosulfonat minskade på grund av 
att den kemiska industrin har övergått från sulfitprocesser till sulfatprocesser 
(Jämsä, 1983). 
 
På grund av att kalciumkloriden kraftigt ökat i pris de senaste åren har dock 
intresset för alternativa dammbindningsmedel ökat. Dammbindning med 
lignosulfonat har därför från 1980 provats på nytt av Vägverket i Sverige (Lindh, 
1981). 
 
Jämsä (1982) hävdar att lignosulfonats dammbindningseffekt är betydligt svagare 
än kalciumkloridens. Enligt Jämsä så uppskattar man att 1 kg CaCl2 motsvarar ca. 
1,5 kg torrlut och ca. 15 kg rålut. Hallberg (1989) stöder detta efter damm-
bindningsförsök med både Dustex och kalciumklorid och skriver att damm-
bindningseffekten är jämförbar vid en giva på 1,5 del torrsubstans Dustex och 1 del 
torrsubstans kalciumklorid. 
 
Lignosulfonat har vidareutvecklats och de ligninprodukter man använder idag är 
inte samma produkt som den man använde i början av 1900-talet. Den 
ligninprodukt man använde i början av 1900-talet var främst rålut dvs. 12% 
sulfitlut. Man ansåg sig då ha problem med att regnvatten spolade bort luten som då 
inte gjorde någon nytta.  
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Lignosulfonatprodukter används inte bara till dammbindning av grusvägar utan har 
också andra användningsområden t.ex. bindemedel i djurfoder, lim och disper-
geringsmedel. (Lundqvist, 1998). 
 
Kalciumlignosulfonat marknadsförs under namnet Dustex. Natriumlignosulfonat 
marknadsförs under namnet Listab. De två produkterna kommer att studeras i denna 
litteraturstudie. 
 
 
Dustex 
Dustex är producerad av LignoTech. Dustex består av flytande kalcium-
lignosulfonat med 50% torrhalt (Ligninstabiliserade Grusvägar, 1988). 
 
Sulfitluten neutraliseras och indunstas från ca 12% till ca 50-60% torrsubstans. 
Genom behandlingen har den tidigare fräna sulfitlukten till stor del eliminerats 
(Hallberg, 1989). Lukten har till stor del tagits bort utan försämrad damm-
bindningsförmåga (Bergström och Grebacken, 1995). Hallberg anger att Dustex 
också används i varma och torra länder som fuktbevarande material vid 
grönsaksodlingar. Dustex levereras som en vattenlösning med ett pH mellan 6-7. 
Lagring sker i tank och produkten är lagringsstabil vid ca 50% torrsubstans. Då 
temperaturen understiger -5°C separerar lignin- och vattenfas men efter upptining 
och omrörning återgår blandningen och blir stabil (Bergström och Grebacken, 
1995). 
 
 
Listab 
Listab är producerad av Wibax AB i Piteå. Denna produkt anses vara konkurrens-
kraftig i norra delarna av Sverige eftersom man kan få ner transportkostnaderna. 
Enligt Lundqvist (1998) dammbands under 1997 närmare 5 000 km med Listab. 
Dustex och Listab har ett mycket nära släktskap i och med att de båda baseras på 
det naturliga limämnet lignin och att de uppstår som biprodukt vid sulfit-
massaframställning.  
 
Skillnader mellan Listab och Dustex: 
• Dustex levereras i högre koncentration, 50% torrsubstans, varför den måste 

spädas innan användning, medan Listab levereras i färdig brukslösning 
(30-35%). 

 
• Dustex kommer från en kalciumkloridprocess (kalciumlignosulfonat) medan 

Listab är baserad på natrium (natriumlignosulfonat). 
 
 
 
7.1.3.3.1 Årstider och frekvens 
Behandling med lignosulfonater kan indelas i tre olika grupper beroende på 
tidpunkten, grundbehandling, årlig behandling och kompletterande behandling. 
 
Grundbehandlingen beskrivs av Glänneskog och Skog (1994) som en form av 
stabilisering som utförs ungefär vart tionde år. Denna behandling stabiliserar och 



Kapitel 7/ Drift- och underhållsmetoder  
 

 VTI meddelande 852 

100

binder nästan hela slitlagret och har en varaktig verkan. Ett antal arbetsmetoder för 
inblandning av lignosulfonat i slitlagret beskrivs i litteraturen. 
 
Årlig behandling utförs på våren och blir bäst om den genomförs direkt efter 
tjällossningen då vägen har rätt fuktighet. Är vägbanan för torr kan man vattna med 
hjälp av en vattenbil. 
 
Kompletterande ”ytlig behandling” kan göras om vägen börjar bli dålig i slutet av 
sommaren efter en lång period med torr väderlek. Lundqvist (1998) anser att den 
andel av vägen som behöver kompletteras sällan är över 10%. 
 
 
Hur ofta en väg behöver dammbindas med lignosulfonat varierar från fall till fall. 
Ett försök utfördes av arbetsområdet i Mellerud 1988 där bara Dustex spreds. 
Dustexbehandlingen utfördes på väg nr 1131 den 13 maj och ingen åtgärd behövde 
göras förrän den 5 oktober (Hallberg, 1989).  
 
Enligt Olsson i Bergström och Grebacken (1995) behöver en Dustexbehandlad väg 
underhållas lika mycket som en väg behandlad med salt, det vill säga cirka 3 gånger 
per säsong. 
 
Armstrong (1981) utförde ett försök i Australien. En väg dammbands genom 
inblandning av lignin i slitlagret i början av sommaren. En annan väg dammbands 
med lignin genom att bara sprida ligninet på slitlagret. Resultaten tyder på att 
dammet minskades till en acceptabel nivån på den första vägen upp till tre månader. 
På den andra vägen minskades dammet bara under två veckor tills det första regnet 
kom och spolat bort ligninet. Armstrong tillägger att på den första vägen även efter 
tre månader när vägen började damma så fanns lite lignin kvar i slitlagret. Det 
kvarstående ligninet gör att det behövs mindre mängd till nästa damm-
bindningstillfälle. Försöket visar också att effekten av spridning och inblandning är 
det samma under perioden april-augusti. Detta kan bero på fuktigheten under 
vintern. Resultaten av försöket redovisas i figur 7.4. Hur väderförhållandena var 
jämfört med de svenska är dock oklart. 
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Figur 7.4 Okulära bedömning av damning i tre olika sträckor (Armstrong, 1981)  
 
 
 
7.1.3.3.2 Utförande av dammbindning med lignosulfonater 
På samma sätt som dammbindning med salt kan utförande med lignosulfonater 
beskrivas i tre steg, objektanalys, spridning eller inblandning av lignosulfonat och 
maskiner och utrustning. 
 
 
A. Objektanalys.  
Objektanalysen är i stort sett samma för dammbindning med salt, lignosulfonat och 
bitumenemulsion. Detta steg har beskrivits i avsnitt 7.1.3.2.1 ”Utförande av damm-
bindning”. Objektanalysen kan utföras vid den årliga behandlingen, grundbe-
handling och/eller kompletterande behandling.  
 
 
B. Spridning eller inblandning av lignosulfonat  
Lignosulfonat kan antingen spridas över vägbanan eller blandas in i slitlagret för att 
få djupare effekt. Vilken metod som bör användas beror på syftet med 
behandlingen.  
 
 
B.1 Spridning 
Ofta används i Sverige spridning av ligninet på slitlagret vid årlig behandling och 
kompletterande behandling. 
 
Vid den årliga behandlingen på våren hyvlar man först vägen så att den får en lös 
yta och lägger sedan på ligninet med två överfarter. För att sedan packa vägen kan 
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man använda en spridningsbil, men helst skall en gummihjulsvält användas 
(Glänneskog och Skog, 1994). Hur spridningsbilen kan användas för att packa 
vägen är dock oklart.  
 
Enligt Bergström och Grebacken (1995) har försök att packa med olika vältar gjorts 
men resultaten tyder på att detta inte är ekonomiskt försvarbart. Lundqvist (1998) 
anser dock att det är mycket bra om man kan packa vägen ordentligt efter 
spridningen för att uppnå maximal livslängd på dammbindningen. 
 
Både Bergström och Grebacken (1995) och Glänneskog och Skog (1994) anger att 
Dustex skall blandas med vatten i förhållande 1 del Dustex och 2 delar vatten för att 
det lättare skall blanda sig med gruset. Vattnet kan man med fördel hämta från 
närmaste vattendrag och pumpa upp med spridningsbilen. Bräckt vatten eller salt 
vatten inverkar inte negativt på resultatet anser Glänneskog och Skog.  
 
Cleghorn (1992) har i sina fältförsök utfört dammbindning med lignin på följande 
sätt; vägen hyvlas upp för att avlägsna ojämnheter och sedan bör vägen packas tills 
ca. 100% packningsgrad uppnås. Vägen vattnas, om det är nödvändigt, innan 
spridningen.  
 
Sultan (1974) har använt både spridning och inblandning i sitt fältförsök. 
Spridningen utfördes enligt följande tre steg; hyvling med ett slätt väghyvelskär, 
spridning och packning med gummihjulsvält. 
 
 
B.2 Inblandning 
Ofta används inblandning av ligninet i slitlagret vid grundbehandlingen. 
Glänneskog och Skog (1994) beskriver att inblandningen går till så att man hyvlar 
upp vägen och sedan sprider ut lignin på ytan och blandar in det i slitlagerytan ner 
till ca. 3-4 cm genom strängvändning med hyvel. I den metod som använts under 
försöket utfört av Vägmaskiner AB var den totala bindmedelmängden som 
användes 1,0-1,5 kg/m2 och sprids som 40-43% vattenlösning. Ligninet spreds och 
blandades i tre steg (Ligninstabiliserade grusvägar, 1988). 
 
Steg 1: En mindre mängd, ca. 5-15%, av den totala bindemedelsmängden lignin 
blandas i vattnet vid vattningen. 
 
Steg 2: Ca. 60-80% av ligninlösningen påföres vägytan genom några överfarter. 
Mellan överfarterna vänder väghyveln strängen, så att ligninet successivt blandas in 
i gruset. Med väghyvel fördelas gruset över vägbanan så att bomberingen blir 4-5% 
med en markerad topp ”A”. 
 
Steg 3: Resterande ligninmängd, ca. 20-25% av den totala mängden, sprids därefter 
ut som försegling över vägbanan. Denna mängd kan med fördel spridas ut med en 
större mängd vatten. Påförd vattenmängd skall dock inte vara så stor att vatten-
övermättnad uppstår. En 5-tons bogserad vibrovält används vid packning av grus-
slitlagret. Erfarenheter från försöket tyder på att användning av slätvält ej är 
lämpligt på grund av att det fuktiga ligninbehandlade gruset lätt fastnar på valsen.  
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Sultan (1974) har, som i det föregående avsnittet nämnts, använt både spridning och 
inblandning i sina fältförsök. Han beskriver arbetsmetoden för blandning enligt 
följande elva steg:  
Vattning  
Upphyvling av vägen med hjälp av en pinnharv ner till 8 cm. 
Vattning 
En del av ligninet sprids. Sultan förklarar dock inte hur stor del av ligninet som bör 
spridas  
Hyvling så att det lösa slitlagret bildar två strängar på båda vägkanterna 
De två strängarna delas jämnt över körbanans båda halvor 
Spridning av resten av ligninet  
Hyvling så att det lösa slitlagret bildar en sträng på vägens mitt 
Strängen i mitten delas jämnt över körbanans båda halvor 
Formning av vägytan 
Packning med gummihjulsvält 
 
Jones (1984) kallar inblandningsmetoden ”mix in place”. Jones beskriver bland-
ningsmetoden som den i Kenya vanligaste arbetsmetoden för dammbindning med 
lignosulfonater. Enligt Jones bör tjockleken av slitlagret som blandas med lignin 
vara mellan 7,5-10,0 cm. Vägen hyvlas först och sedan sprids ligninet, varefter 
slitlagret och ligninet blandas ihop och packas.  
 
 
C. Maskiner och utrustning 
Maskiner och utrustning som används vid dammbindning med lignosulfonater är 
vattenbil, väghyvel och spridarbil. 
 
 
C.1 Vattenbil 
En konventionell vattenbil används för vattning av väg som skall dammbindas med 
lignin. Ofta behövs det två vattenbilar (Lundqvist, 1998). 
 
 
C.2 Väghyvel 
Lundqvist (1998) anger att det behövs 2 hyvlar. Bergström och Grebacken (1995) 
tillägger att hyveln bör vara utrustat med ”System 2000” på hyvelbladet för att 
bästa omblandning och rivning av slitlagret skall uppnås. System 2000 är detaljerat 
beskriven i avsnittet 7.2 ”Hyvling av grusvägar”. Strängspridare med slätstål bör 
användas för den slutgiltiga justeringen av bombering och skevning. Om vägen är 
smal och slitlagret extremt tunt används inte strängspridare utan hyvelblad försett 
med slätstål.  
 
 
C.3 Spridarbil 
Lundqvist (1998) noterar att Listab sprids ut med en vanlig vattenbil försedd med 
speciell spridarramp med dysor. Denna ramp trycksättes antingen med befintlig 
hydraulpump eller annan pump. Listab trycks genom dysorna som ger en 
finfördelad duschstråle vilket gör att en god djupverkan erhålls på vägen. Med 
denna fordonssammansättning, 2 hyvlar, 2 vattenbilar och en spridarbil, får man 
normalt en kapacitet på 20-35 km/dag.  
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Om spridning sker dagen efter hyvling, då vägen redan packats av trafik, fungerar 
dammbindningen endast som en ytförsegling (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Vid dammbindning av vägar som ej finns i omedelbar närhet av en Listabdepå 
behövs också en tank för mellanlagring. I de flesta fall ombesörjer leverantören 
denna tank som dessutom har den fördelen att den är mobil (Lundqvist, 1998). 
Doseringen regleras genom att flödet från spridarna är känt och man anpassar farten 
därefter. 
 
 
 
7.1.3.3.3 Mängder av lignosulfonat  
Uppgifterna om vilken mängd dammbindningsmedel som skall spridas vid 
grundbehandlingen, kompletterade och den årliga behandlingen varierar. Mängden 
varierar också om vägen har varit dammbunden med lignosulfonater eller ej. Ibland 
är det oklart vilken typ av behandling som nämns i litteraturen eller i vilken mängd 
vatten skall blandas i ligninet. 
 
 
Mängder för grundbehandling 
Walterson (1995) skriver att mängden av lignosulfonat vid behandling av grusvägar 
skall vara 2 kg/m2 vid stabilisering.  
 
Bergström och Grebacken (1995) skriver att 1 kg Dustexlösning/m2 väg bör 
användas vid grundbehandling. Ligninstabiliserade grusvägar (1988) anger att vid 
inblandningen, ca 5 cm, har en mängd lignin 1,0-1,5 kg/m2 givit en bra bindning. 
Ligninet sprids lämpligen som 40-43% vattenlösning. 
 
 
Mängder för årlig behandling 
Glänneskog och Skog (1994), Walterson (1995) och Bergström och Grebacken 
(1995) konstaterar att mängden vid årlig behandling skall vara 1,2 kg 50% 
Dustex/m väg. Ligninstabiliserade grusvägar (1988), anger samma mängd men den 
skall spridas som ca 20% lösning. Hallberg (1989) anger större mängd än de andra. 
Mängden är 1.5-2 kg lösning per längdmeter väg.  
 
Ur rapporten Stövdemping av grusveger (1993) kan utläsas att mängden av Dustex 
som avvänts under försöket i Norge är 2,0-3,0 kg/m. Svensson (1997) hänvisar till 
Holmen LignoTech (1989) och anger att mängden av Dustex bör vara 1,5-2 kg 
lösning/m väg. 
 
Lundqvist (1998) anger att 0,5 kg Listab/m2 får anses som normal giva. Detta 
innebär att 3 kg/m på en 6 meterväg. I praktiken varierar givan mellan 2-4 kg/m 
beroende på flera faktorer som bl.a. trafikmängd, topografi, vägmaterial m.m. 
 
 
Mängder för kompletterade 
Hallberg (1989) anger att Dustex skall blandas fyra delar vatten vid efterbehandling 
och sprids med mängd 1,5-2 kg lösning per längdmeter väg. 
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7.1.3.3.4 Miljöpåverkan av lignosulfonatprodukter 
Den huvudsakliga spridningen av lignosulfonater till miljön är genom urlakning 
från slitlagret till den omgivande mark- och vattenmiljön. För drift- och underhålls-
åtgärder är följande områden aktuella: 
A. Effekter på vegetation och mark 
B. Effekter på vattentäkter 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
 
 
A. Effekter på vegetation och mark 
Walterson (1995) refererar till en studie gjort av Stapanian och Shea (1986). 
Studien visade att vid engångsplacering av 5-15 kg torrsubstans kalciumligno-
sulfonat/m2 var rörligheten genom markprofilen låg och därmed uppehållstiden 
tillräckligt låg för att nedbrytning och/eller fastläggning och upptagning av enskilda 
ämnen i markskiktet skulle kunna ske. 
 
Av det material Walterson har studerat framgår att vid applicering i fält av 
kalciumlignosulfonater i en mängd av minst 10 kg torrsubstans/m2 har ingen 
tillväxthämmande effekt observerats hos gröna växter, dvs. vid en mängd som är ca 
30 gånger större än vid dammbindning och 5-6 gånger större än vid stabilisering av 
vägbanor. Waltersons slutsatser blir att risken för påverkan på växtlighet längs 
vägarna torde vara liten vid de mängder som appliceras på vägbanor. Giftigheten 
mot växtlighet och korrosion minskas avsevärt genom justering av pH-värdet till 
mellan 6 och 7 (Listab WIBAX AB, 1997).  
 
Angående effekter på vegetation och mark är följande fakta från varuinformation 
angående lignosulfonatbaserade produkter kända (Bergström och Grebacken, 
1995): 
• Lignosulfonater innehåller tungmetaller som till exempel kadmium, krom, bly 

och kvicksilver men dessa förekommer i lägre halter än tillåtna gränsvärden. 
Halter av tungmetaller beror dock av var träden som använts har vuxit. Om 
råvaran kommer från ett område med höga halter tungmetaller kommer halterna 
också att vara höga i dammbindningsprodukterna. 

 
• Lignosulfonater ger ej upphov till några miljöfarliga sönderdelningsprodukter. 
 
• Lignosulfonater har ringa inverkan på växtlighet.  
 
 
B. Effekter på vattentäkter 
Spridningen av dammbindningsmedel till grundvatten beror på den årliga tillförda 
mängden per ytenhet. 
 
Om lignosulfonatprodukter kommer in i en brunn blir vattnet missfärgat och lukten 
unken, i likhet med vad som sker med humusämnen som bildas vid naturlig 
nedbrytning av växter och träd. Vattnet blir dock ej hälsovådligt. Walterson (1995) 
anger att det inte finns data i Sverige om eventuella halter av de ämnen som ingår i 
lignosulfonatprodukter i sjöar och vattendrag och som kan kopplas till behandling 
av grusvägar.  
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C. Korrosion 
Undersökningar på Statens Provningsanstalt har visat att Dustex 50 ger betydligt 
mindre korrosion på stålplåt än både rent vatten och hygroskopiska salter 
(Walterson, 1995). 
 
 
D. Hälsorisker 
Lignosulfonater är ofarliga för människor och är inte allergiframkallande. Det 
behövs endast vanliga arbetskläder vid utläggning. Får man något på sig är det bara 
att tvätta bort det med vatten (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Vid indunstningen, som är en del av tillverkningsprocessen, avlägsnas flyktiga 
beståndsdelar, som till exempel ättiksyra och svaveldioxid, vilket gör slutprodukten 
mindre toxisk. Den akuta toxiciteten hos undersökta lignosulfonatprodukter är 
mycket låg vid oral tillförsel i djurförsök. Lignosulfonaters långtidseffekter på 
djurhälsa har varit föremål för många undersökningar. Resultat från studier för 
tillståndsgivning finns bl.a. på US Department of Health and Human Service 
ADAMs (1988) i Walterson (1995). Walterson tillägger att Dustex och Listab är 
godkända av Jordbruksverket för användning till djurfoder. 
 
Följande fakta från varuinformation angående lignosulfonatbaserade produkter är 
enligt Bergström och Grebacken (1995) kända:  
 
• Lignosulfonater innehåller inga andra organiska ämnen i hälsofarliga 

koncentrationer. 
 
Skador på människor som exponeras för lignosulfonater har ej rapporteras. 
 
• Lignosulfonater uppvisar i normala fall låg giftighet mot fisk men i LIGNOSOL 

AP-35, en lignosulfonatprodukt som innehåller 15-16% lignin, finns det några 
hartssyror som visat sig vara mycket toxiska mot fisk. 

 
Lignosulfonater innehåller ej dioxiner. 
 
• Lignosulfonater är ej giftiga för däggdjur och verkar inte irriterande på hud och 

ögon. 
 
• Halterna av giftiga spårämnen ligger under de gränser, som fastställts av USA:s 

Environment Protection Agency. 
 
 
 
7.1.3.3.5 Erfarenheter från lignosulfonater  
Från den studerade litteraturen kan följande erfarenheter utläsas: 
 
• Bindjordsrikt slitlager dammbinds bättre med Dustex än med kalciumklorid. 

Effekten av Listab är många gånger helt beroende av slitlagergrusets samman-
sättning. Det krävs att finjordsandelen ligger på minst 10% och helst ännu högre 
för att ligninet skall kunna limma ihop materialet på ett effektivt sätt. 
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En hög finkornhalt i grusmaterialet ger negativ effekt vid regn. Detta medför att 
en återgång till lutanvändning är tveksam.  
 

• Användning av Dustex rekommenderas med tanke på korrosion. Dessutom torde 
det kanske vara nationalekonomiskt försvarbart då produkten är inhemsk 
(Bergström och Grebacken, 1995). 

 
• Leriga vägar drar nytta av ligninets stabiliserande effekt genom att ytan blir hård 

och motståndskraftig mot nederbörd. 
 
• Hanteringen av Dustex upplevs ofta som besvärlig. Man har bl.a. haft problem 

vid pumpning från förrådstank till spridarbil. Luten har skummat så att pumpen 
ej fungerat. Hallberg (1989) beskriver några lösningar på problemet bl.a. 
placering av förrådstanken så att man får självtryck.  

 
• Dustex kräver en porös yta för att komma ner i vägbanan.  
 
Ligninstabiliserade Grusvägar (1988) ger följande råd för att sulfitlut skall ge bästa 
bindning: 
 
Grusslitlagret sammansättning skall följa den s.k. idealgruskurvan. Själva 
fillerandelen kan vara högre men helst ej lägre. Sandpuckel skall ej finnas.  
 
• Ytlagrets fukthalt skall om möjligt efter spridning av produkten ligga på den 

optimala vattenkvoten som är ca 4% eller däröver, dock ej över vattenmättnad. 
Ytlagret skall vara fuktigt men ej kletigt, för att bästa kompaktering och längre 
livslängd skall erhållas.  

 
• Vägens bombering skall vara cirka 4-5% och A-formad, dvs. ha en markerad 

spets på mitten. Flacka partier skall ej förekomma. 
 
• Vägen bör omedelbart efter behandling kompakteras med gummihjulsvält eller 

lastfordon. 
 
Gynnsamt resultat har uppnåtts vid en kombination av Dustex och lerning. Om 
slitlagergruset är ensartat och saknar finmaterial krävs det en större mängd Dustex 
för att uppnå god dammbindning.  
 
 
 
7.1.3.4 Bituminösa material  
I avsnitt 7.1.3.3 behandlades icke bituminösa organiska kemikalier. Här kommer 
bituminösa material att behandlas. Försök att binda vägdammet med bituminösa 
produkter har pågått i Sverige sedan lång tid. Lindh (1981) hänvisar till Hubendick 
(1975) och anger att redan i slutet av 30-talet gjordes i Sverige omfattande försök 
att binda vägdammet med estnisk skifferolja. Bitumenemulsion är det vanligaste 
medlet som tillhör bituminösa material. 
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Bitumenemulsion (BE) 
För att tillgodose önskemål från trafikanter att förse grusvägar med beläggning har 
några län i Sverige dammbundit grusvägar med bitumenemulsion. Dammbindning 
med bitumenemulsion har redan provats bl.a. i USA, Kanada och Nya Zeeland. 
Metoden är ett bra alternativ för underhåll av mindre tjälkänsliga vägar 
(Vägunderhåll-barmark, 1992). Man tror att behandling av grusvägar med bitumen-
emulsion minskar antalet hyvlingstillfällen (Gustafsson, 1982).  
 
Bitumenemulsion binder dammet genom sin limeffekt och fungerar, liksom 
lignosulfonat även då vägbanan är torr (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Tre faktorer försvårar användningen av bitumenemulsion och gör att det inte alltid 
är möjligt att bestämma dess användbarhet som dammbindningsmedel. De tre 
faktorerna är: 
Relativ hög kostnad de första åren. 
Ringa provvolym. Det var bara 1% av grusvägnätet som var dammbundet med 
bitumenemulsion år 1997. 
Kort uppföljningstid. 
 
Dammbindning med bitumenemulsion betraktas dock av Vägverket så intressant att 
en utökad provverksamhet bör ske (Vägunderhåll-barmark, 1992). 
 
Med emulsion menas ett kemiskt system, som består av två i varandra olösliga eller 
svårlösliga vätskor, av vilka den ena i form av finfördelade kulor förekommer i den 
andra. Bitumen, den första vätskan som oftast förekommer i form av kulor, kallas 
den dispersa eller inre fasen. Den andra vätskan är vattnet och kallas dispersions-
medlet.  
 
Olika beskrivningar av emulsionens sammansättning förekommer i litteraturen. 
 
Krigsman (1993) fastställer att emulsionens sammansättning har sin bas i en 
60%-ig bitumenemulsion, d.v.s. bitumenhalten är minst 60% av emulsions-
blandningen. Basbitumen är normalt mjukbitumen MB 2000 som mjukgörs med 
ytterligare ca. 5% flux för att ha goda penetrationsegenskaper vid inblandning i 
slitlagergruset. Restande komponenter är emulgatorer och vatten. Innan bitumen-
emulsionen sprids på vägen blandas den genom rundpumpning med lika delar 
vatten i spridarbilens tank. 
 
Bergström och Grebacken (1995) beskriver den bitumenemulsion som använts i 
Örebro och på Gotland som en blandning av följande substanser: 
 
1- Ca 30% av mjukbitumen. Mjukbitumen ”MB” består av en B 180 fluxad till MB 

2000. MB 2000 är mjukbitumen med medelvärde för kinematisk viskositet på 
2000 mm2/s vid 60°C. Med Flux ”mjukgörare” avser man en oljeraffinerings-
produkt som har lägre viskositet än basbitumenet det blandas in i. Diesel är ett 
mycket vanligt fluxmedel.  
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2- Ca 65-70% sötvatten med en temperatur på ca 80°C. Blandning av de två 
vätskorna, mjukbitumen och sötvatten, sker under värme i en kvarn (Bergström 
och Grebacken, 1995). 

 
3- Eventuellt kan emulsioner innehålla lösningsmedel t.ex. diesel. Den tillsätts för 

att göra bitumen mindre segt under en längre tid efter att brytningsprocessen 
avstannat. 

 
4- Ca 0,4% emulgatorer som förhindrar att blandningen (bitumen och vatten) 

separerar.  
 
Det finns tre olika typer av emulgatorer. De är anjoniska, katjoniska och neutrala. 
Anjoniska emulsioner introducerades redan 1930 medan katjoniska emulsioner kom 
först 1958 (Lindh, 1981). I Sverige används nästan uteslutande katjonemulsioner 
varför specifikationer är framtagna endast för dessa.  
 
När emulsionen spridits på vägbanan, skall den dispersa eller inre fasen falla ut 
eller koagulera. Emulsionen måste koagulera irreversibelt, d.v.s. att någon ny 
emulsion ej får bildas genom tillsats av vatten. Vid koaguleringen skall emulsions-
höljets hinnor brytas sönder, så att bitumenet kan börja verka som dammbindare 
genom sin limeffekt. Emulsionen klarar sig i allmänt ett par dagar blandat i tank 
innan separationen startar. 
 
Lagring sker i tankar där temperaturen hela tiden ligger runt 30-40°C, dels för att 
förhindra separation dels för att förhindra att vatten förångas (Bergström och 
Grebacken, 1995). 
 
 
 
7.1.3.4.1 Mängder av bitumenemulsion 
Mängden emulsion som behöver läggas första året är ca 2 kg/m2. Vid underhålls-
behandling läggs 1 kg/m2 men om en större mängd nytt slitlagergrus skulle behövas 
så måste även underhållsbehandling göras med 2 kg/m2. Man lägger totalt 4 kg/m2 
under de första tre åren och sedan får vägen vila helt det fjärde året. För dagen 
verkar denna metod vara den bästa. (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Ur rapporten Effekt of dust palliatives on unsealed roads in New Zealand (1995) 
kan utläsas att 0.33 l/m2 användes under försöket i Nya Zeeland. Mängden 
0.33 l/m2 användes både för ytbehandling och stabilisering. Med ytbehandling 
menas enligt rapporten ”Effekt of dust palliatives on unsealed roads in New 
Zealand” (1995) att vägytan först vattnas och sedan hyvlas för att forma vägen, 
varefter emulsionen kan spridas. Ibland har vägen även vattnats efter spridning.  
 
 
 
7.1.3.4.2 Metodbeskrivning för dammbindning med BE 
Simonsson (1978) anger att två alternativa metoder för dammbindning med 
bituminösa material används:  
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• Blandning av det bituminösa materialet och det befintliga grusmaterialet i 
vägytan genom platsblandning så kallade ”mix-in-place”. Metoden brukar kallas 
den mjuka metoden. 

 
• Ytapplicering syftande till en penetration av det bituminösa materialet i vägytan 

utan täckning med stenmaterial. Metoden brukar kallas den hårda metoden. 
 
Vid den förstnämnda metoden ”mjuka metoden” används ett bindemedel med hög 
viskositet och en stor bindemedelsmängd medan den senare metoden ”hårda 
metoden” tillåter ett bindemedel med lägre bindemedelshalt och med ett lågvisköst 
bindemedel. Den förhärskande åsikten anger Simonsson (1978) vara, att en 
dammbindning i form av ytapplicering med olika oljor är kortlivad, vilket medför 
att upprepade behandlingar blir nödvändiga och att detta i sin tur begränsar 
användningen. Simonsson fastställer att behandling genom platsblandning med 
större mängder bindemedel ger bättre effekt men dessa metoder är i realiteten att se 
som bitumenstabilisering eller enkla former av beläggningar.  
 
Det värt att notera att gränserna mellan den mjuka och den hårda metoden är oklara. 
På de följande sidorna ges en beskrivning av de två metoderna. 
 
 
A. Den mjuka metoden 
Den mjuka metoden innebär att grusvägskaraktären bibehålls men att dammet 
binds. Vägen är fortfarande så hyvlingsbar att man kan använda en väghyvel för att 
hyvla upp och forma vägen. Metoden innebär följande arbetsmoment:  
a- Vattning  
b- Hyvling 
c- Emulsionsspridning, typ BE 60/65, cirka 2 liter/m2 
d- Ihophyvling av grus och emulsion 
e- Packning med hjälp av trafiken 
 
Bergström och Grebacken (1995) anger att den mjuka metoden har provats bl.a. på 
Gotland och i Örebro. Enligt Junes (1988) och Karlsson (1989) har metoden också 
provats i Norrbotten (Råneå). Vägunderhåll-barmark (1992) anger en annan metod 
utvecklad under det så kallade Västeråsförsöket. Metoden är svår att klassificera 
vare sig som en mjuk eller en hård metod. Följande försök eller metoder kan 
klassificeras som mjuka metoder och kommer att beskrivas nedan. 
A.1 Försöket i Råneå 
A.2 Gotlandsmetoden 
A.3 Örebrometoden 
A.4 Västeråsmetoden 
 
 
A.1 Försöket i Råneå 
Under sommaren 1988 provades emulsion i Råneå på en väg som var 6 m bred och 
hade trafikmängden 130 ÅDT. Vägen var 10 km lång (Junes, 1988) och (Karlsson, 
1989). Metoden utförs enligt de tre stegen: 
 
Steg 1: Vägbanan vattnas och 2-3 cm av slitlagret hyvlas till en sträng utefter 
vägens båda kanter. 
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Steg 2: Ca 2 liter emulsion/m2 sprids på en väghalva i taget med en vanlig vatten-
tunna. 
 
Steg 3: Grussträngarna hyvlas in över emulsionen och blandas samman till en 
homogen massa varefter vägbanan formas. 
 
 
A.2 Gotlandsmetoden (Bergström och Grebacken, 1995). 
Bakgrunden till att man på Gotland börjat dammbinda grusvägar med 
bitumenemulsion är att år 1991 tog Vägverket och Gotlands kommun ett beslut att 
Gotland skulle vara helt saltfritt året om. Under perioden 1992-1996 har därför 
dammbindning med emulsion utförts på mellan 60-70 mil grusväg per år för 
Gotlands kommun. Bredden på vägarna har varierat mellan 3,0-4,5 m. Gotlands-
metoden innehåller tre moment; objektanalys, spridning och blandning av bitumen-
emulsion samt maskiner och utrustning. 
 
A.2.1 Objektanalys 
Objektanalysen är i stort sett samma för dammbindning med salt och lignosulfonat. 
Detta steg har beskrivits i avsnitt 7.1.3.2.1 ”Utförande av dammbindning”.  
 
A.2.2 Spridning och blandning av bitumenemulsion  
Spridning och blandning av bitumenemulsion går till så att vägen djuphyvlas ner 
till 50 mm sedan vattnas och sprids bitumenemulsion. Bitumenemulsion blandas 
med slitlagret och packas. Bitumenemulsionen som använts innehåller minst 55% 
bitumen. För emulsionspridningen behövs en vattenbil, en emulsionsspridare och 
en specialutrustad väghyvel.  
 
Behandlingen börjar med att vattenbilen vattnar den tidigare hyvlade vägen direkt 
framför emulsionsspridaren för att genomfukta slitlagret väl. Mängden vatten anges 
inte, utan det noteras endast att slitlagret skall vara ”lagom fuktigt”.  
 
Den utlagda mängden emulsion regleras genom spridarbilens hastighet. Efter 
emulsionsspridarbilen ligger hyveln som blandar in emulsionen i slitlagret och 
justerar bomberingen och skevningen med stor noggrannhet. Det är viktigt att 
hyveln blandar slitlagret väl och att det sprids jämnt ända ut i vägkanten. Bergström 
och Grebacken (1995) drar slutsatsen att hyvelförarens noggrannhet är mycket 
viktig för att uppnå ett fullgott resultat. När hela vägen är behandlad samt torkat 
något kommer vattenbilen tillbaka för att packa slitytan.  
 
Den slutliga packningen står den vanliga trafiken för. Det pågår utredningar om 
packningen med vältar behövs eller inte. För att utläggningen inte skall drabbas av 
några avbrott placeras tankar med emulsion och vatten ut på lämpliga platser. 
Bilarna är så konstruerade att hela tanken är utbytbar. Bergström och Grebacken 
(1995) anser att en mycket avgörande faktor för ett bra slutresultat är samordningen 
inom ”läggartåget”. Alla i gruppen behöver ha kontakt med varandra för att reglera 
hastigheter och mängder och för att ha kontroll på att arbetet blir bra, se figur 7.5. 
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Hyvel med  
system 2000  

Spridarbil  
2 kg/m2 BE första året  
och 1 kg/m2 i övrigt  

Vattenbil  

 
Figur 7.5  Den mjuka metoden, Gotlandsmetoden 
 
 
Fordonsförarna har hela tiden kontakt med varandra via radio. Föraren i emulsions-
spridarbilen styr vattenbilens hastighet på grundval av en okulär bedömning av 
vägbanans fuktighet. Hyvelföraren styr i sin tur spridarbilens hastighet med 
avseende på emulsionsmängden. Efter ett par dagar har bitumenemulsionen torkat 
och slitlagret packats ihop av trafiken. Resultaten av behandlingen blir bra om 
kantskärningen och hyvling har gjorts noggrant. Innan vägen har torkat kan 
emulsionen smutsa ner fordon som trafikerar vägen.  
 
 
A.2.3 Maskiner och utrustning 
Maskiner och utrustning som används vid dammbindning med denna metod är 
vattenbil, väghyvel för rivning av slitlager, väghyvel för inblandning av emulsion 
och spridarbil för utläggning av bitumenemulsion. 
 
 
Vattenbilen har en boogieaxel med ett extra brett singeldäck. Konventionella 
parmonterade hjul skulle ge en besvärlig vall av icke packat material mellan hjulen. 
Med denna lösning packas hela dubbelhjulsbredden med en gång. Man har även 
försökt att använda olika sorters gummihjulsvältar men det har inte lyckats eller 
varit ekonomiskt försvarbart. Det emulsionsbehandlade gruset fastnade på 
välthjulen. När man använder vattenbilen har man inte detta problem.  
 
Väghyvel för rivning av slitlager är en 14 tons väghyvel utrustad med system 2000 
på hyvelbladet samt ett tandat blad på strängspridaren. Dessa hyvelblad bryter ned 
slitlagergruset mindre än ett slätstål  
 
Väghyvel för inblandning av emulsion är en 14 tons väghyvel utrustad med 
system 2000 på hyvelbladet samt ett slätstål på strängspridaren. Orsaken till att 
slätstål används på strängspridaren är att man vill ha en jämnare och bättre 
inblandning av emulsionen i slitlagret. När ett tandat stål användes fick man 
strängar med emulsionsblandat grus efter hyveln där emulsion och grus separerade. 
System 2000 är detaljerat beskriven i avsnittet 7.2 ”Hyvling av grusvägar”. 
 
Spridarbilen består av en vanlig lastbil med en tank. Tanken är utrustad med en 
spridarramp som sitter längst bak på bilen. Spridarrampens öppnare styrs från en 
styrbox vid förarplatsen så att emulsion kan spridas jämt och efter behov längs hela 
vägbredden. Tanken är försedd med en tryckmätare eftersom man med trycket 
reglerar utspridningen av emulsionsmängden. Tanken rymmer 11 000 liter som 
räcker till ca 3,5 km väg.  
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Erfarenheter av Gotlandsmetoden 
Problem som uppstod på Gotland var bl.a. hög finmaterialhalt, potthål med mycket 
skarpa kanter, vallbildning och svårigheter vid hyvlingen och användning av 
strängspridaren.  
 
 
• Hög finmaterialhalt 
Det finns två skäl till att finmaterialhalten ökar på Gotland. Det första skälet är att 
grusmaterialet i slitlagret som finns på Gotland är kalksten. Kalksten är en svag 
bergart som bryts ned både av trafiken och varje gång vägen hyvlas. Nedbrytning 
av kalksten medför att finmaterialet ökar med tiden och effekten av damm-
bindningen minskar. Det andra skälet är att grusvägar på Gotland ofta ligger i 
anslutning till åkrar. Problem uppkommer då traktorer och redskap släpar med sig 
lera och jord från åkrarna upp på vägen. Effekten av detta blir att finjordshalten i 
slitlagergruset ökar och blir för hög.  
 
Om slitlagret har en för hög finjordshalt kommer dammbindningen att misslyckas 
på grund av att emulsionen måste binda en mycket större yta än om den har rätt 
kornfördelning.  
 
Man tror sig ha löst problemet genom att man vid underhållsbehandlingen 
kompletterar slitlagrets sammansättning med vissa fraktioner t.ex. grus av 
fraktionen 8-16 mm för att komma så nära idealkornkurvan som möjligt dock med 
mindre mängd finmaterial. Bergström och Grebacken (1995) noterar att i och med 
övergången till emulsionsdammbindning på Gotland har grusbehovet till 
kompletteringsgrusning minskat från ca 30 m3/km till ca 6 m3/km väg och år. 
Kompletteringsgrusning är detaljerat beskrivet i avsnitt 7.4 ”Kantskärning och 
grusåtervinning”. 
 
• Potthålen med skarpa kanter 
Potthålen har mycket skarpa kanter och förorsakar kraftiga stötar i fordonen. 
Enstaka potthål kan fyllas med oljegrus om vägen i övrigt är i bra skick, annars 
hyvlas vägen om.  
 
• Svårigheter vid hyvlingen och användning av strängspridaren 
I början när vägarna behandlades med bitumenemulsion hade man problem med att 
strängspridaren ville gå för djupt och slita upp materialet under slitlagret samt att 
övergångar mellan skevning och bombering inte blev bra. Man kom tillrätta med 
problemen när strängspridaren på hyveln som blandar in emulsionen utrustades 
med hydraulisk höjdjustering av stödhjulen. Man har ännu idag problem med att 
emulsionen sätter igen hyvelblad utrustat med ”System 2000”. Problemet 
minimeras genom att hyvelbladet rengörs ordentligt efter varje arbetsdag.  
 
 
 
A.3 Örebrometoden 
I Örebro är dammbindningen med emulsion ännu en försöksverksamhet som pågår 
i liten skala (Bergström och Grebacken, 1995). Utförandet av Örebrometoden 
beskrivs i tre steg; objektanalys, spridning och blandning av bitumenemulsion och 
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maskiner och utrustning. Det är värt att nota att Örebrometoden inte används 
längre.  
 
 
A.3.1 Objektanalysen  
Objektanalysen utförs på samma sätt som i andra dammbindningsmedel. Det som 
bör nämnas i samband med Örebrometoden är att vägen måste förarbetas en dag 
innan utläggning av emulsion. 
 
 
A.3.2 Spridning och blandning av bitumenemulsion 
Emulsionsmängden är 2 kg/m2 första året och 1 kg/m2 övriga år. För emulsion-
spridningen behövs två vattenbilar, en emulsionsspridare, en väghyvel och en 
gummihjulsvält.  
 
Behandlingen börjar med att vattenbilen vattnar vägen kraftigt. När förvattningen 
gjorts börjar vattningen igen direkt framför emulsionsspridaren. Slitlagret bör vara 
så fuktigt att när man trycker sin sko mot vägen skall en vattenspegel bildas. Efter 
emulsionsspridarbilen kommer hyveln som blandar in emulsionen i slitlagret och 
samtidigt justerar skevning och bombering. 
 
För att undvika att hjulspår bildas efter vanliga fordon packas vägen med en 
gummihjulsvält direkt efter att hyveln blandat slitlagret. Blandat finmaterial 
tenderar dock att fastna på vältens hjul. Vad detta har för betydelse på det slutliga 
resultatet är oklart, möjligtvis blir slitlagret utarmat på finmaterialet. Vid 
vägbredder överstigande sex meter behandlas halva vägbredden åt gången.  
 
 
A.3.3 Maskiner och utrustning 
För vattning av vägen används två vanliga vattenbilar. Samma väghyvel används 
för förarbete och emulsionsinblandning. Väghyveln är en vanlig 14 tons hyvel 
utrustad med ”System 2000” på hyvelbladet och ett slätstål på strängspridaren. 
Strängspridaren är försedd med hjul som förhindrar att den går för mycket på 
djupet, se figur 7.6. 
 
 
 
 
 
 
 
Gummihjulsvält  Hyvel  Spridarbil  Vattenbil  Vattenbil  
 
Figur 7.6 Den mjuka metoden, Örebrometoden 
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Jämförelse mellan Gotlandsmetoden och Örebrometoden 
I tabell 7.3 görs en jämförelse mellan Gotlandsmetoden och Örebrometoden. 
 
 
Tabell 7.3 Skillnader mellan Gotlandsmetoden och Örebrometoden 
 Gotlandsmetod Örebrometod 
1 Slitlager av kalksten Slitlager av morängrus och bergkross 

som är mindre porösa än kalksten 

2 I förarbetet som innebär vattning och 
hyvling görs hyvling beroende på hur 
skadad vägen är. Hyveln river 1.5 till 
3 cm 

I förarbetet djuphyvlas vägen 5 till 
10 cm oavsett hur skadad vägen är  
 

3 Förarbetet bör ligga max 4-5 timmar 
före emulsionsbehandling 

Förarbetet görs en dag innan 
utläggning av emulsion  
 

4 För emulsionsbehandling används  
1 vattenbil, 1 spridarbil, 1 hyvel  
 

För emulsionsbehandling används  
2 vattenbilar, 1 spridarbil, 1 hyvel och 
en gummihjulsvält 
 

5 Vattningen i samband med 
emulsionsbehandling görs en gång 
framför emulsionsspridningen  

Vattning i samband med 
emulsionsbehandling görs två gånger 
framför emulsionsspridningen 
 

6 Emulsionsmängden är 2 kg/m2 första 
året och 1 kg /m2 i övrigt 

Samma emulsionsmängd som i 
Gotlandsmetoden 

7 Vägen packas av trafiken  Vägen packas med en gummihjulsvält

8 Strängspridaren är försedd med tandat 
stål för förarbete och med slätstål för 
inblandning av emulsion. 

Strängspridaren är försedd med 
slätstål både för förarbete och 
inblandning av emulsion. 
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A.4 Västeråsmetoden 
Endast ett försök har utförts av Vägverket. Arbetet utfördes i trakten av Västerås 
under våren 1991. Metoden utförs enligt följande fyra steg:  
 
Steg 1: Krossgrus blandas med emulsion benämnd BE 60/65. Blandningen kan 
utföras i konventionellt oljegrusverk, men har också utförts i mobil slurrymaskin. 
Emulsionstillsatsen är 3,5 viktprocent. Det blandade emulsionsgruset kan lagras i 
upplag för användning vid behov.  
 
Steg 2: Emulsionsgruset sprids med en lastbil.  
 
Steg 3: Materialet justeras med väghyvel. Utlagd lagertjocklek skall vara 4-5 cm.  
 
Steg 4: Färdigjusterad yta vältas med gummihjulsvält.  
 
Nedanstående figurer 7.7, 7.8 och 7.9 visar spridningen, utbredningen, justeringen 
och vältningen (Vägunderhåll barmak, 1992). 
 

Figur 7.7 Spridning av blandning av krossgrus med bitumenemulsion 
 
 

Figur 7.8 Utbredning och justering 
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Figur 7.9 Vältning 
 
 
Fördelar med den mjuka metoden 
Palmgren (1997) sammanfattar resultatet från dammbindning med emulsion på 
Gotland enligt tabell 7.4.  
 
Tabell 7.4 Sammanfattning av resultatet från dammbindning med emulsion på 
Gotland  
Förväntat resultat Tidigare metod Dammbindning med BE 
Dammbindning  Varierande resultat 90% av dammet bundet 
Grusåtgång 30 m3/år/km 6 m3 /år /km 
Hyvling 5-6 ggr/år 2,5 ggr/år 
Priset 100% 75% 

 
Anmärkningar kan riktas mot ovanstående resultatsammanfattning. 
a. Tabellen tar inte hänsyn till miljöeffekter. 
b. Det framgår inte hur många år man måste dammbinda med emulsion innan 

metoden blir lönsam.  
c. Tabellen nämner inte vilka metoder man jämför med. 
d. Vilka moment ingår i priset?  
e. Det är oklart vad som menas med att 90% av dammet har blivit bundet!  
f. Det är tveksamt om alla grusvägar behöver 30 m3 grus per år och km. 
g. Är försöket på Gotland med tanke på att det är kalksten på ön tillämpbart för 

andra förhållanden. Kalkstenen gör att nedbrytningsprocessen blir annorlunda. 
Detta medför att antalet hyvlings- och dammbindningstillfällen blir olika. 

 
Krigsman (1993) anger några positiva egenskaper med emulsionsdammbindning:  
• Grusvägbanan går att hyvla om och packa trots tidigare inblandning av 

emulsion. 
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• Den årliga underhållsgrusningen kan reduceras kraftigt eller helt slopas på 
vägavsnitt som dammbundits med emulsion. Detta medför en besparing av 
slitlagergrus.  

 
• Emulsionen har efter tre år gett vägbanan en bitumenmängd som motsvarar en 

enklare beläggning. 
 
• Minskat underhåll i form av färre hyvlingstillfällen. På vissa av försöksvägarna 

har hyvlingsinsatserna minskat med 50%. 
 
• Miljövinster genom slopat salt och däremot mindre rostangrepp på fordon. 
 
• Lägre kostnader för grusvägsunderhållet. 
 
 
 
B. Den hårda metoden ”Blekingemetoden” 
Den hårda metoden innebär att vägen förses med en bunden yta och resultatet 
uppfattas av trafikanter som om vägen har belagts. Den kallas för den hårda 
metoden eftersom grusslitlagret blir så hårt att det ofta måste krossas i ett krossverk 
i samband med underhållsarbeten. Den hårda metoden kallas ibland för Blekinge-
metoden eftersom den först provades i Blekinge län. År 1987 försågs samtliga 
återstående grusvägar inom Johannishus arbetsområde i Blekinge län med en 
dammbindning av bitumenemulsion som ett alternativ till konventionell dammbind-
ning med kalciumklorid. Thomasson har sammanfattat försöket i tre delrapporter, 
VFK-Delrapport 1 (1988), VFK Delrapport 2 (1989) och VFK Delrapport 3 (1991).  
 
 
Utförande av den hårda metoden 
Vägunderhåll-barmark (1992) delar in utförandet av den hårda metoden i två delar, 
åtgärder året före dammbindning och åtgärder året för dammbindning. 
 
B.1 Året före dammbindning  
Följande åtgärder bör utföras året före dammbindning som förarbete: 
• Dikesrensning  
• Stenbrytning i vägbanan  
• Grusning med fraktionsmaterial så att halt (0,074/tot.) i slitlagrets översta 2 cm 

understiger 10%. 
 
B.2 Året för dammbindning  
Dammbindningen utförs på följande sätt:  
• Vägen vattnas och hyvlas så att rätt tvärfall erhålles. 
• Vägen vältas efter hyvling. Ibland har vältningen uteslutits.  
• Vägen hålls lätt fuktad före spridning av emulsion. Ibland har vattningen 

uteslutits (Vägunderhåll-barmark, 1992). 
Emulsionsspridning med 1,5 liter/m2 bitumenemulsion BE 50 M (Vägunderhåll-
barmark, 1992). I Blekingemetoden användes cirka 1,4 kg/m2 BE 45/MY 
(Thomasson, 1988 ). 
• Avsandning med fraktion 0-8, cirka 10 liter/m2.  
Trafiken får packa slitlagret efter dammbindningen. 
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• Efter några dagar sopas vägen. Ibland har sopningen uteslutits, se figur 7.10 
 
 
 
  
Sopning Avsandning  Spridarbil Vattenbil Vält Hyvel Vattenbil 
 
Figur 7.10 Den hårda metoden 
 
 
 
Fördelar och nackdelar med den hårda metoden 
Thomasson (1988) jämför med grusvägar dambundna med salt eller lignosulfonat 
och anger följande fördelar och nackdelar. 
 
Fördelar  
• Stora samhällsekonomiska vinster kan erhållas genom kortare restid, minskad 

korrosion etc. Thomasson anger dock inte hur stora de samhällsekonomiska 
vinsterna är. Några samhällsekonomiska kalkyler för grusvägar har inte 
påträffats i litteraturen. 

 
• Vägen upplevs som en belagd väg.  
 
• Saltanvändningen kan minskas.  
 
• Överskottsmaterial kan användas. 
 
• Nedsmutsningen minskar. 
 
Nackdelar 
• Dyrare metod. Provet tyder under vissa antagande på en fördyring på mellan 

0-15% under en 10-års period jämfört med konventionellt grusvägsunderhåll, 
men då har ej hänsyn tagits till de samhällsekonomiska vinsterna. 

 
• Det är troligen svårt att återgå till konventionellt grusvägsunderhåll.  
 
• Vägen får något sämre tillstånd vintertid eftersom dammbindningen är känslig 

för plogpåverkan. 
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7.1.3.4.3 Skillnader mellan den mjuka och den hårda metoden 
En jämförelse mellan de två metoderna görs i tabell 7.5. 
 
 
Tabell 7.5 Jämförelse mellan den mjuka och den hårda metoden 
 Den mjuka metoden Den hårda metoden 
1 Man kan använda en väghyvel för att 

hyvla upp och forma vägen 
Gruslagret måste ofta krossas i ett 
krossverk efter några 
dammbindningar 

2 Utförande: 
a Vattning  
b Hyvling 
c Emulsionsspridning 
d Ihophyvling av grus och emulsion 
e Packning av trafiken eller med vält 
 

Utförande: 
a Hyvling 
b Packning med vält 
c Emulsionsspridning  
d Avsandning  
e Sopning efter några dagar 
 

3 Som bindemedel brukar man ofta 
använda BE 60/65. Emulsionen 
innehåller 70% bitumen. 

Som bindemedel brukar man använda: 
BE 50 M Blekinge län 
BE 45 M-Johannishus område 
Emulsionen innehåller 45-50% 
bitumen. 

4 Emulsionsmängd som används är 
2 kg/m2 första året och 1 kg/m2 vid 
underhållsbehandling övriga år. 
  

Emulsionsmängd som används är ca 
1,4 kg/m2 BE 45 /MY (Karlsson, 
1989). 
1,5 liter/m2 BE 50 MY 
(Vägunderhåll-barmark, 1992). 

5 Grusvägskaraktären bibehålls. Vägen uppfattas av trafikanter som 
belagd. 

 
 
 
7.1.3.4.4.Miljöpåverkan vid dammbindning med bitumenemulsion 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992) anger några positiva 
miljöeffekter som bl.a. är minskad saltförbrukning och korrosion samt dammfri 
närmiljö. En negativ sekundär miljöeffekt kan vara att när emulsion skall tvättas 
bort från fordon och maskiner används miljöfarliga avfettningsmedel. Miljö-
påverkan omfattar följande område: 
 
A. Vegetation och vattenförorening 
B. Transport 
C. Korrosion 
D. Hälsorisker 
 
A. Vegetation och vattenförorening 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992) anger att i norska 
laboratorieförsök har man studerat om hälsofarliga komponenter kan tvättas ut ur 
oljegrus och påverka dricksvatten. Man har funnit att vattenlösliga och lättflyktiga 
fraktioner kan nå vattentäkter. Bergström och Grebacken (1995) har dock påstått att 
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när emulsionen har reagerat och dammbundit vägen är den vattenolöslig och kan 
inte urlakas.  
 
När slitlagergrus slits loss kommer bitumenemulsionen att sitta kvar på gruskornen 
utan att spridas i naturen längre än gruspartiklarna. Större delen av gruspartiklarna 
som förs bort från vägen kommer att samlas i diket för att sedan vid eventuell 
dikesrensning tas om hand och läggas på en kontrollerad tipp. Problemet enligt 
Bergström och Grebacken (1995) kan anses vara litet och kontrollerbart.  
 
Det är värt att notera att det ibland kan hända att emulsionen inte bryter utan allt 
bitumen rinner ut i diket och vidare till vattensamlingar. 
 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992) anger att en negativ 
sekundär miljöeffekt kan vara att när emulsion skall tvättas bort från fordon och 
maskiner används miljöfarliga avfettningsmedel.  
 
 
B. Transport 
Bitumen betraktas som farligt gods vid transport eftersom det innehåller fluxolja 
som är brandfarlig (Bergström och Grebacken, 1995). I Nynäs AB varuinforma-
tionsblad (1998) står att BE 60 M/2000 inte är farlig med nationella och 
internationella standardiserade transportföreskrifter och inte är klassificerad som 
farligt gods enligt några transportregler. 
 
 
C. Korrosion 
Emulsion bidrar inte till någon korrosion utan fungerar snarare som en bra 
underredsmassa (Bergström och Grebacken, 1995). Några positiva miljöeffekter 
som bl.a. minskad saltförbrukning och korrosion samt dammfri närmiljö anges av 
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator (1992). 
 
 
D. Hälsorisker 
Kandeman (1983) gjorde en utredning som omfattar kemiska hälsorisker, buller, 
damm och avgaser i samband med arbeten vid läggning av emulsionsbetong, 
ytbehandling och tillverkning av bitumenemulsion. 
 
Kandeman anger att besvären har inneburit huvudvärk, klåda, vita/röda prickar på 
huden, torrhet i munnen och i ögonen. I samtliga fall hade personalen varit 
sysselsatt med läggning av emulsionsbetong. Detta är förbryllande, trots den största 
exponeringen synes ske i samband med ytbehandling, utspridning av 
bitumenemulsion, eller tillverkning vid emulsionsfabrik. 
 
Bergström och Grebacken (1995) diskuterar några hälsorisker vid framställning. 
När produkten framställs används några hälsofarliga ämnen t.ex. dieselolja, 
saltsyra, emulgatorn och själva bitumenet. Men processen är automatiserad så 
personalen behöver inte handskas med ämnena. Saltsyran och emulgatorn kommer 
till emulsionsverket i tankar som enkelt byts ut. Emulgatorn, EM 44, är en mycket 
starkt basisk tvål och kan vid hantering förorsaka irritation i kontakt med hud och 
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ögon. Hälsoriskerna för personalen som arbetar med emulsion har minimerats. Hur 
hälsoriskerna har minimerats beskrivs inte i Bergström och Grebackens rapport.  
 
I Nynäs AB:s varuinformationsblad (1989) för BE 60M/2000 står under rubriken 
”Farliga Egenskaper” att skadliga effekter på människors hälsa är följande: 
• Produkten innehåller emulgatorer av amintyp. Långvarig eller upprepad kontakt 

med bitumenemulsion kan förorsaka hud- och ögonirritation hos speciellt 
känsliga personer. 

 
• Lagring och hantering av produkten vid hög temperatur, 50-80°C, kan förorsaka 

brännskador. 
 
Enligt informationsbladet är BE 60M/2000 inte klassificerad som farlig enligt EU:s 
kriterier. 
 
 
 
7.1.3.4.5.Erfarenheter från dammbindning med bitumenemulsion 
Från den studerade litteraturen kan följande erfarenheter utläsas: 
 
• Emulsionsbehandling skall göras så fort vägen stabiliserats efter tjällossningen 

så den naturliga fuktigheten i vägkroppen kan utnyttjas utan att vägen blir 
deformerad av de tunga fordon som krävs vid utläggningen.  

 
• Torrt väder är en nödvändighet då vägen emulsionbehandlas och fram till 

ungefär ett dygn efter packning. Det beror på att emulsionen måste få tid på sig 
att binda gruspartiklarna, ett regn under bindningsskedet innebär att emulsionen 
tvättas ur och allt måste göras om igen.  

 
Temperaturen i vägbanan måste vara över noll, helst över +5°C för ett lyckat 
resultat. Han (1992) rekommenderar att inte dammbinda med bituminösa material 
om temperaturen är under 10-15°C.  
 
• Vid mycket höga temperaturer kan vattning av nybehandlad väg vara 

nödvändigt. 
 
• När man dammbinder med bitumenemulsion bör man ställa betydligt högre krav 

på personalens kunnande och noggrannhet än vid dammbindning med salt för att 
nå ett bra resultat. 

 
• Skadorna utgjordes till största delen av slaghål. Skadorna under det första året 

började som små hål, stora som femkronor. Dessa skador kan beror på att det 
har funnits en liten förhöjning t.ex. en sten i vägytan vid dammbindningen och 
att mängden bindmedel på denna punkt då blivit för liten. 

 
• Ur VÄG 94 (1994) kan utläsas att vid dammbindning av grusslitlager med 

emulsion bör bärlager för belagda vägar enligt avsnitt 5.5.1 i VÄG 94 användas 
istället för det bärlager som beskrivs för grusvägar, se kapitel 5 ”Tekniska krav 
på grusvägar”. Om detta val görs, innebär det att dammbindning med 
kalciumklorid därefter är olämpligt.  
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• Foley (1996) anser att om en grusväg kommer att dammbindas med bituminösa 

material så måste användning av havsvatten upphöras minst 12 månader innan 
dammbehandling. Orsaken är att saltet kan orsakar efflorescering (utvittring) och 
hindrar det bituminösa materialet att tränga ner i slitlagret. NaCl har samma 
effekt på bituminösa material. Foley (1996) rekommenderar en rapport som är 
skriven av Netterberg (1979) om man är intresserad av skador på bituminösa 
material orsakade av salt. 

 
• I rapporten Unsealed Roads Manual Guidelines to Good Practice (1993) anges 

en tabell som sammanfattar de tidigare erfarenheterna i Australien av bl.a. 
dammbindning av olika jordmaterial med bitumenemulsion, se tabell 7.6. 

 
 
Tabell 7.6 Sammanfattning av de tidigare erfarenheterna av dammbindningen av 
olika jordmaterial med bitumenemulsion. 

 
 
 
7.1.3.5 Lera  
I avsnitt 7.1.3.4 behandlats bituminösa material. Här kommer lera att behandlas 
som ett dammbindningsmedel. I en del litteratur har använts ordet ”lerning” istället 
för lera. I de fall finmaterialet har dammat bort från slitlagret måste man tillsätta 
bindjord för att binda det lösa stenmaterialet. Som bindjord används vanligtvis fet 
lera. Behovet bestäms genom analys av materialets kornfördelningskurva och 
jämförelse med idealgruskurvan.  
 
Man bör försöka tillsätta bindjorden efter tjällossningen och i samband med 
bearbetning av slitlagret. Då räcker i allmänhet den naturliga fuktigheten, vilket 
minskar behovet av vatten och underlättar arbetet. 
 
Hallberg (1989) har i sitt försök i Älvsborgs län under tre säsonger använt en 
restprodukt från pappersindustrin så kallade nollfiber eller kaolin. Nollfiber är ett 
ersättningsmaterial till lera. Nollfiber innehåller i sin torrform ca 40% kaolinlera. 
Resten består av cellulosafibrer. Det avvattnade fibermaterialet har en torrhalt av ca 
35%.  
 
Effekterna av nollfiber bedöms vara bättre än gamla tiders lerning, mycket tack 
vare den homogenare inblandningen i slitlagergruset, vilken uppnås på grund av 
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materialets konsistens och spridningssätt. Man får vara uppmärksam på att man inte 
tillsätter för mycket material så att vägbanan blir hal. 
 
Beskow (1934) konstaterar att för det vanliga fallet, att grusslitlagret är för dåligt 
bundet och lätt blir korrugerat, bör det antingen behandlas med bindemedel eller 
genom en ökning av bindjordshalten eventuellt genom båda. Bindjorden blandas 
genom hyvling med det befintliga grusmaterialet. Denna inblandning av bindjord 
bör göras, när vägbanan är fuktig efter regn eller vattning. Sedan blandningen 
verkställts, bör vältning helst utföras, eventuellt kan man låta trafiken verkställa den 
nödvändiga packningen. 
 
Vid proportionering och utläggning av bindjordstillsatsen måste man vara noggrann 
så att inte för stora mängder sprids ut. Detta kan medföra trafikproblem vid fuktig 
väderlek. För att erhålla största möjliga effekt bör bindjorden tillföras före årets 
första dammbindning (Bergström Grebacken, 1995). 
 
 
 
7.1.3.5.1 Arbetsmetoder vid lerning 
Jämsä (1982) anger att i princip kan lerning med lera utföras på tre olika sätt:  
 
Körning och utspridning av bindjorden från lagerhögar på vägen 
Materialet sprids med spade från lastbilsflaket. Efter utspridningen dras grus från 
vägens kanter in på vägen. Härefter bevattnas slitlagret och materialet blandas med 
en väghyvel eller sladd. Blandningen bör fortsätta tills bindjorden och gruset har 
blandats jämnt med varandra och skapat ett fast slitlager. Uttorkning av den 
blandade massan bör undvikas.  
 
Bindjorden läggs upp längs vägens kanter 
Då bindjorden torkat smulas den sönder och vid följande regn utförs blandning av 
materialet som i föregående fall. Den här arbetsmetoden är billig och lämpar sig för 
vägar med liten trafik. Nackdelen med metoden är att en del av bindjorden ofta går 
förlorad pga. trafikens och vindens inverkan. 
 
Bindjorden och stenmaterial varvas i en hög i lämpliga lager.  
Materialen blandas i varandra i samband med lastningen och utspridningen på 
vägen. Utspridning sker genom att kippa materialet från lastbilsflaket på vägen i ett 
lämpligt tjockt lager. Materialet blandas in i slitlagret med hjälp av en väghyvel.  
 
Lagring av bindjorden över vintern underlättar arbetet genom att lerkakor fryser 
sönder vilket befrämjar bindjordens uppblandningsförmåga. Lagring är en åtgärd 
som ofta måste tillgripas pga. att bindjorden inte alltid kan tas under den mest 
gynnsamma spridningsperioden pga. halka eller dålig bärighet i lerområden.  
 
Lerning har utförts i Hallbergs (1989) försök med nollfiber/kaolin enligt följande 
arbetsmetod; materialet sprids med en traktordragen gödselspridare eller lerspridare 
som ofta är en ombyggd sandspridare. Blandning av kantmassor, stenmaterial och 
nollfiber utförs av en väghyvel. Vatten påförs efter behov.  
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Givan av nollfiber varierar enligt Hallberg (1989), men normalt bör den ligga 
omkring 7 till 10 m3/km. Mängd lera som på en gång breds ut är enligt Jämsä 
(1982) vanligtvis 6-12 m3/km. 
 
 
 
7.1.3.6 Dammbindningsolja 
I avsnitt 7.1.3.5 behandlas lera som ett dammbindningsmedel. Här kommer 
dammbindningsolja att behandlas. Exempel på dammbindningsolja är bl.a. råolja 
och spillolja. Det höga priset och miljöaspekterna på oljan begränsar användningen 
som dammbindningsmedel. Det används ca 1,0-1,5 kg olja/m2 för dammbindning.  
 
Lindh (1981) påpekar att den oljebehandlade vägbanan anses ha något bättre 
motståndskraft mot uttorkning och vattenpåverkan än den kalciumkloridbehandlade 
vägbanan. Han sammanfattar några fältförsök utförda på olika provsträckor med att 
de relativt sett bästa resultaten med oljedammbindningen erhållits under neder-
bördsfattiga perioder vilka erfordrar stora insatser med dammbindning med 
kalciumklorid.  
 
1995 utfördes ett fullskaleförsök med ”rapsoljegrus” på en grusväg i södra Halland. 
Avsikten med försöket var att finna ett alternativ till traditionell dammbindning. En 
tvåprocentig inblandning av rapsolja användes. Vägen försedd med 3 cm tjockt 
lager av rapsoljegrus packades av trafiken till en hård och dammfri grusväg. Vägen 
blev hårdare än planerat och däremot omöjligt att underhålla genom hyvling. Två år 
senare fanns bara rester av rapsoljegrus kvar (Gunnarsson, 1997). 
 
 
 
7.1.4 Kostnader för dammbindning med salt, 
  lignosulfonater och bitumenemulsion 
Bland de faktorer som påverkar kostnaden för dammbindning i allmänt är givans 
storlek och underhållsinsatser. 
 
Underhållskostnader varierar med antalet underhållsinsatser som måste göras varje 
år och med vilka resurser de kräver. Uppgifterna om antalet varierar från en (min) 
till tre eller fyra (max). Dammbindning med kalciumklorid kräver minst resurser 
och maskiner. Kostnader kan delas in i två moment, materialkostnader och 
maskinkostnader (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Han (1992) anger fyra moment som bör ingå i en kostnadsberäkning för 
dammbindning. De fyra momenten är vägförbättring ”Road upgrading”, beredning 
av vägytan ”Surface preparation”, dammbindningsmedel och spridning. 
 
I vägförbättring ingår förbättring av dräneringen, geometriska förbättringar, 
åtgärdande av skador och deformationer på vägytan och ev. grusning.  
 
I beredning av vägytan ingår arbetskraft, maskiner, vattning, upprivning av 
vägens yta, packning, trafikkontroll och trafikomläggning som behövs för att börja 
själva spridningsarbetet.  



Kapitel 7/ Drift- och underhållsmetoder  
 

 VTI meddelande 852 

126

I dammbindningsmedlets moment ingår material och transportkostnader.  
 
I spridning ingår arbetskraft och maskiner för spridning av dammbindningsmedel.  
 
En jämförelse mellan kalciumklorid och Dustex redovisades av Hallberg (1989). 
Försöket är utfört i Älvsborgs län mellan 1986-1988. Totalkostnaden bedömdes bli 
högre för dammbindning med Dustex med tanke på eventuell investering i 
förrådstanken. 
 
Bergström och Grebacken (1995) har gjort en jämförelse mellan bitumenemulsion 
”den mjuka metoden”, kalciumklorid och Dustex. Enligt jämförelsen är kalcium-
klorid dyrare än Dustex. Jämförelsen visar också att Dustexbehandlingen är den 
mest ekonomiska metoden under de första fyra åren. Därefter blir Örebrometoden 
mest lönsam. Örebrometoden är detaljerat beskriven i avsnittet 7.1.3.4. ”Bituminösa 
material”. 
 
Bergström och Grebacken (1995) har i sitt examensarbete gjort vissa antagande för 
att kunna göra en objektiv jämförelse mellan de olika dammbindningsmetoderna. 
Dessa antagande är: 
• Maskin- och resurskostnaderna är uträknade för en 10 km lång, 4 m bred 

sträcka.  
 
• Vägarna anses vara i samma ursprungsskick, dvs. samma förarbete krävs. 
 
I kostnaderna som Bergström och Grebacken (1995) beräknat ingår förarbete med 
vattning, hyvling av vägen och eventuellt kantskärning och utläggning av 
emulsionen. Vid utläggning kräver de olika metoderna lite olika resurser och 
maskiner. Jämförelsen redovisas i figur 7.11. 

Figur 7.11 Jämförelse mellan bitumenemulsion, kalciumklorid och Dustex 
min= en gång per år, max= tre eller fyra gånger per år 
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Stövdemping av grusveger (1993) kom fram till att kostnader för kalciumklorid, 
Dustex och Norsalt är enligt tabell 7.7.  
 
 
Tabell 7.7 Kostnader för kalciumklorid, Dustex och Norsalt 
Dammbindningsmedel  Genomsnitt kostnader Nkr/km  
Norsalt 1.586 
Dustex 4.686 
Kalciumklorid 6.605 

 
 
 
Kostnader för dammbindning med bitumenemulsion 
BE 60M/2000 kostar 1860 kr/ton år1998 och BE 60M/65 kostar 2025 kr/ton. I 
följande avsnitt diskuteras kostnader för den mjuka metoden och den hårda 
metoden:  
 
 
Den mjuka metoden på Gotland kostar Enligt Bergström och Grebacken (1995) 
8,4 kr/m. Motsvarande kostnader i Örebro är 8,0 kr/m. Bitumenemulsion på 
Gotland kostar 900 kr/ton exklusive transport. Kostnaderna i Örebro är 850 kr/ton 
exklusive transport. 
 
Karlsson (1989) har beräknat kostnaderna för dammbindning med bitumen-
emulsion med den mjuka metoden första året (1988). Den uppgick till ca 19 kr/m 
för en 5 meter väg. Hur kostnaderna kommer att förändras under de efterföljande 
åren anges inte i rapporten.  
 
Krigsman (1993) anger att kostnadsmässigt blir dammbindning med emulsion med 
den mjuka metoden under det första året dubbelt så dyr jämfört med dammbindning 
med kalciumklorid. Men under det andra året blir kostnaden likvärdig. Om ingen 
åtgärd behöver utföras år 3 och 4 så blir dammbindning med emulsion lönsamt.  
 
 
Kostnader för den hårda metoden har undersökts av Thomasson (1991). 
Thomasson jämförde kostnaderna för dammbindning med bitumenemulsion med 
den hårda metoden, och kalciumklorid. Kostnaderna är inklusive kostnader för 
förarbetena och för reparationer av tjälskador. Jämförelsen redovisas i tabell 7.8. 
 
 
Tabell 7.8 Årliga kostnader för dammbindning med bitumenemulsion och 
kalciumklorid (Thomasson, 1991) 
 Kostnader för dammbindning 
År Med bitumenemulsion kr/m Med kalciumklorid kr/m 
1987 18,5 6,5 
1988 8,0 7,0 
1989 7,0 7,5 
1990 3,0 7,0 

 
 



Kapitel 7/ Drift- och underhållsmetoder  
 

 VTI meddelande 852 

128

Tabellen ovan ger initialkostnaden för en 5-meter väg ca 3,7 kr/m2. Initialkostnader 
för den hårda metoden är enligt Karlsson (1989) 3,5 kr/m2. I denna kostnad ingår 
inte övriga underhållskostnader som eventuellt utförts i samband med damm-
bindningen.  
 
Kostnader för lerning 
Kostnaden för lerning med nollfiber beror i huvudsak på driftkapaciteten. 
Totalkostnader för dammbindning med nollfiber år 1989 var ca 40 kr/ton exklusive 
transport (Hallberg, 1989). 
 
 
 
7.1.5 Nyttan av dammbindning 
Han (1992) och Foley (1996) anger i sina rapporter de negativa effekterna av 
damning.  
 
• Minskad trafiksäkerhet och framkomlighet genom att dammet sätter ned sikten.  
 
• Förlust av bindmaterial i vägen. Dammet består främst av de fina partiklarna i 

grusslitlagret. I och med damningen uppstår en brist på finmaterial.  
 
• Obehag och sanitär olägenhet för de boende längs vägen.  
 
• Miljöförstöring och emittering till den omgivande atmosfären av lättflyktigt, 

luftförorenande damm. 
 
• Försämrade lantbruksprodukter. 
 
• Ökade fordonskostnader t.ex. genom ökade tvättkostnader.  
 
• Ökade underhållskostnader för anläggningar och bebyggelse intill vägen. 
 
De ovannämnda negativa effekterna är mer detaljerat beskrivna i två rapporter, 
Economic Disbenefits of Dust From Unsealed Roads (1993) och Effekt of dust 
palliatives on unsealed roads in New Zealand (1995). 
 
 
Nyttan av dammbindningens verksamhet kan huvudsakligen inledas i två typer: 
kortsiktig och långsiktig nytta. Ibland kallas de för direkta och indirekta nyttan. 
 
Kortsiktigt ger dammbindning en konkret nytta genom att dammet binds, vägen blir 
jämn vilket leder till att hyvlingens frekvens och omfattning minskas samt 
kostnaderna för grusning och dikning. Guidelines for cost effective use and 
application of dust palliatives (1987) anger, på basis av erfarenheterna, att genom 
effektiv dammbindning har man lyckats minska hyvlings- och grusningskost-
naderna med 25-75% beroende på bl.a. val av dammbindningsmedel och hur ofta 
och vid vilket vägytetillstånd vägen dammbundits. 
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Den långsiktiga nyttan avser i regel nyttan för samhälle och trafikanter. Guidelines 
for cost effective use and application of dust palliatives (1987) beskriver de miljö- 
och sociala effekterna av dammet mer detaljerat. De områden som diskuteras är 
trafiksäkerhet, estetik, hälsa, vegetation, mark, vattenresurser och fordonskostnader. 
Genom dammbindning vinner man följande långsiktiga nyttor: 
• Minskade fordonskostnader (skador, bränsle) genom ökad jämnhet.  
 
• Minskad olycksrisk genom förbättrad sikt.  
 
• Minskad störning och klagomål som damm orsaker för kringboende. 
 
• Höjda värden på fastigheter och andra anläggningar.  
 
• Höjd livsstandard. 
 
• Minskat underhållsarbete p.g.a. den nedsmutsning som damm orsakar på 

byggnader. 
 
• Mindre hälsoskador och hälsorisker på grund av damm. 
 
• Mindre sediment i vatten. 
 
• Minskad miljöpåverkan på känsliga växter.  
 
• Minskat eller begränsat uttag av ändliga resurser t.ex. fossila bränslen, grus, berg 

och bitumen. Ballastindustrins negativa miljöpåverkan minskar som Sander 
(1997) har nämnt i sin licentiatavhandling.  

 
• Framkomlighet ökar. 
 
 
 
7.1.6 Val av dammbindningsmedel 
Karlsson (1989) anger att vid val av dammbindningsmetod måste de lokala 
förutsättningarna beaktas. Avgörande för valet är bl.a. vägens uppbyggnad, slit-
lagrets sammansättning, mängden tung trafik m.m. Generella slutsatser kan ej dras 
från enstaka provvägar. 
 
Han (1992) beskriver andra faktorer som man måste ta hänsyn till vid val av 
dammbindningsmetod t.ex. miljölagar och andra bestämmelser, tillgång till 
material- och utrustning och trafikantåsikter. Han tycker att miljökonsekvenser är 
den viktigaste faktorn vid val av dammbindningsmedel. 
 
I rapporten ” Guidelines for cost effektive use and application of dust palliatives” 
(1987) anges en tabell som kan vara ett hjälpmedel vid val av lämpligt 
dammbindningsmedel. I tabellen har man tagit hänsyn till fem faktorer nämligen 
trafikvolym, typ av bärlager, klimat, slitlager material och miljökonsekvenser 
”Environment impacts”. Skala för bedömning är (2) bra, (1) ganska bra och (0) 
dåligt, se tabell 7.9. 
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Tabell 7.9 Val av olika dammbindningsmedel  

Trafik volym Bärlager Klimat Slitlager  
fine content % passing 
0,075 mm sieve 
 
 

MK Medel 

<100 100-
250 

>250 Clay Silt Sand Rainy Normal Dry <5 5-10 10-20 20-30 >30 1 
CaCl 2  2 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 
MgCl 2  2 2 1 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 
Dustex 2 1 0 2 1 0 1 2 2 0 1 2 2 1 1 
Bitumen-
emulsion 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
Veg.olja 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

 
Det som bör ifrågasättas från tabell ovan är om miljökonsekvenserna (MK) är 
samma för samtliga dammbindningsmedel. 
 
Jämförelser mellan olika dammbindningsmedel brukar göras med hänsyn till fyra 
moment: 
Utförande, t ex möjlighet att sprida medlet med vanliga underhållsmaskiner 
Kostnader 
Dammbindningseffekt 
Korrosivitet och andra miljöeffekter 
 
I FSB version (1998) konstateras att materialet för dammbindning skall vara 
godkänt av beställaren. Dessutom skall rapporten över förbrukade mängder damm-
bindningsmedel överlämnas en gång per år till beställaren efter säsongen, dock 
senaste 15 oktober.  
 
 
 
7.1.7  Laboratorieförsök för värdering av dammbindningsmedel  
De olika dammbindningsmedlens effekt provades genom laboratorieförsök med 
avseende på följande sex egenskaper: 
A. Hållfasthet 
B. Beständighet eller erosionsbenägenhet ”durability” 
C. Trafikerbarhet ”trafficability” 
D. Motståndsförmåga vid frysning och upptining 
E. Fukthållning 
F. Densitet  
 
Med avseende på hållfastheten anger både Han (1992) och Hoover (1973) att 
treaxiell tryckapparat kan användas för att värdera olika dammbindningsmedel. En 
cylindrisk provkropp (5,08 cm x 5,08 cm) av slitlagermaterial dammbundet med 
dammbindningsmedel belastas till brott vid ett treaxiellt tryckförsök. Genom att 
jämföra tryckspänningarna vid vilka brott inträffar kan man värdera och jämföra 
olika dammbindningsmedel.  
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För att bestämma beständighet eller erosionsbenägenheten så genomförde Sultan 
(1974) en mycket omfattande undersökning bestående av litteraturstudie, 
laboratorieförsök och fältförsök. Sultan har använt en utrustning som kallas ”traffic 
abrasion apparatus” i sitt laboratorieförsök för bedömning av några utvalda 
dammbindningsmedels effektivitet. Bland de utvalda dammbindningsmedlen fanns 
en produkt som kallas Redicote E 52 Emulsion som anges vara en katjonisk asfalt-
emulsion. I sin slutsummering av projektet anger Sultan att användning av ett 
7,5 cm ytlager där Redicote E 52 katjon emulsion inblandats gav en utmärkt 
slitlageryta.  
 
Langdon och Williamson (1983) anger en annan laboratoriemetod för bestämning 
av erosionsbenägenhet hos bituminösa material. Metoden kallas MPA test 
”Modified Pellet Abrasion”. Metoden går ut på att mäta abrasionen för bitumen-
bundna provkroppar som tillverkas. 
 
Bolander (1997) anger att beständighet också kan bestämmas genom indirekt 
draghållfasthet. En cylindrisk provkropp (101,6 mm x 116,4 mm) användes. 
Bolander (1997) rekommenderar Hudson och Kennedys rapport från 1968 som 
beskriver provningen.  
 
För att undersöka och testa trafikerbarheten av olika bituminösa produkter har 
Hoover (1973) i sin omfattande undersökning i Iowa använt en utrustning som 
kallas ”Traffic simulator apparatus”. De bituminösa produkter som testats av 
Hoover är följande: 
• Redicote E-36, katjonisk asfaltemulsion 
• MC-800, asfaltlösning 
• Petroset SB, katjonisk latex emulsion  
• Petroset RB, katjonisk latex emulsion 
• Peneprime, en speciellt framställd asfaltemulsion 
• Semi-Pave, en speciellt framställd asfaltemulsion 
Traffic simulator apparatus är en ca 3,35 m lång linjär provvägsmaskin. Bredden på 
provbanan är 0,9 m och höjden från markytan är 0,6 m. Utrustningen visas i figur 
7.12. 

Figur 7.12 Traffic simulator apparatus 
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Vid laboratorieförsöket erhölls de mest lovande resultaten med produkterna 
Redicote E-36, MC-800 asfaltlösning och Petroset SB. Resultaten från Hoovers 
(1973) försök med ”Traffic simulator apparatus” sammanfattas i figur 7.13. 
Försöken är mer detaljerade beskrivna i Hoovers rapport. 
 

Figur 7.13 Resultaten från Hoovers (1973) försök med ”Traffic simulator 
apparatus”  
 
 
År 1981 gjorde Hoover ett annat försök med ”Traffic simulator apparatus”. Han 
testade bl.a. kalciumklorid CaCl2, lignosulfonat och asfaltemulsion. Försöket 
utfördes på åtta olika sträckor med olika slitlagersammansättning och materialtyper. 
Materialens egenskaper och slitlagersammansättningen för de åtta sträckorna 
redovisas i tabell 7.10. Resultaten av hans försök visas i figur 7.14 (Hoover, 1981). 
 
 
Tabell 7.10 Materials egenskaper och slitlagersammansättning för de åtta 
sträckorna  
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Figur 7.14 Resultat från Hoovers (1981) försök med ”Traffic simulator 
apparatus” 
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7.2 Hyvling av grusvägar 
Enligt Vägunderhåll-barmark (1992) så innebär hyvling att med två drag, ett i 
vardera riktningen, återställa vägbanans jämnhet. 
 
Ingen åtgärd avseende grusvägsunderhåll har så avgörande betydelse för tillstånd 
och kostnader som vägens form som beskrivs med bombering och skevning. 
Bombering och skevning justeras med djuphyvlingen. Alla andra åtgärder såsom 
grusåtervinning, grusning, dikesrensning m.m. blir till liten nytta om vägen vid 
hyvling blir flat utan tillräcklig bombering och skevning. En dåligt formad grusväg 
blir lätt full av potthål vid regn. En väl formad väg, där vattnet snabbt rinner av 
håller ofta för flera regn innan hyvling behöver utföras (Vägunderhåll-barmark, 
1992). 
 
 
 
7.2.1 Ythyvling och djuphyvling 
Två typer av hyvling nämnts i litteraturen, ythyvling och djuphyvling. 
 
Ythyvling eller släthyvling innebär enligt Hubendick (1969) att hyvelstålet ställs in 
vertikalt eller framåtlutat, varigenom dess verkan inte blir skärande utan skrapande. 
Hyvelbladet sätts snett över vägen så att losskrapat material blandas och rullar längs 
hyvelbladet mot dess bakre ände.  
 
Hyveln lämnar då en grussträng efter sig som åter måste bredas ut över vägbanan. 
För utbredning används en strängspridare som är monterad på hyveln. Även 
strängspridaren är snedställd, men åt motsatt håll, så att materialet återförs och 
rinner ut mellan strängspridarens tänder på vägbanan.   
 
Hubendick (1969) anser att släthyvling till sin karaktär inte är annat än en mer eller 
mindre grundlig sladdning och borde egentligen kallas sladdhyvling. Se avsnitt 7.7 
”Sladdning”. Hubendick tilläger att i alla andra fall är det fråga om djuphyvling 
eller med annat ord ”verklig hyvling”. 
 
 
Vid djuphyvling eller verklig hyvling skall liten skärvinkel användas som gör att 
hyvelbladet skär lätt tillräckligt djupt i vägbanan. Liten skärvinkel ger också en 
gynnsam bladvinkel för god blandning av losshyvlat material. Det losskurna 
materialet används sedan vid justering av bomberingen. 
 
Maskinförarutbildning (1995) beskriver begreppet djuphyvling som en mer 
omfattande bearbetning av vägbanan. Det gäller att återställa vägens profil. Vid 
djuphyvling eftersträvar man att skära ner till botten av gropar och spår. Den djupa 
hyvlingen kommer att beskrivas närmare i den kommande texten.  
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Syftet med djuphyvling kan sammanfattas med följande punkter:  
• För att forma vägbanan så att den får rätt tvärfall.  
 
• För att slitlagret skall hållas jämnt. Detta kan utföras antingen med yt- eller 

djuphyvling. 
 
• För att grusmaterialet skall blandas. Det ger slitlagergruset en homogenare 

sammansättning, vilket gör att vägen blir mera välbunden (Persson, 1993). För 
att hyvling skall vara meningsfull måste grusslitlagret ha rätt sammansättning.  

 
• För att skära bort grästorv och liknande från vägkanten så att vatten kan rinna 

undan från vägbanan. 
 
 
 
7.2.2 Faktorer som påverkar hyvlingsarbetet 
De faktorer som mest påverkar hyvlingsarbetets omfattning och frekvens är enligt 
Vägunderhåll-barmark (1992): 
• Trafiken  
• Vädret  
• Barmarkstidens längd  
• Slitlagersammansättning  
• Slitlagrets tjocklek 
• Diken 
• Förekomsten av stenar i vägbanan och vägkanter 
• Vägens tvärfall 
 
 
 
7.2.3 Frekvens och årstider 
Antal hyvlingstillfällen varierar beroende bl.a. på vilket dammbindningsmedel som 
tidigare har använts. En väg som är dammbunden med salt kräver relativt stort 
underhåll, 3-4 hyvlingar eller sladdningar per år (Bergström och Grebacken, 1995). 
Följande fem tillfällen nämns i litteraturen: 
• Tidig vår: I samband med ytuppmjukning och tjällossning hyvlas vägen lätt för 

att laga skador samt lufta och torka upp vägbanan (Vägunderhåll-barmark, 
1992).  

• På sommaren: Vägen hyvlas för att jämna till korrugeringar, spårbildning och 
potthål. Det bör man göra i så begränsad omfattning som möjligt, eftersom man 
ofta måste komplettera dammbindningen vid upprepad hyvling.  

• På hösten: Vägen hyvlas i samband med att vägen grusas så att det nya gruset 
blandar sig med det gamla grusmaterialet och så att vägen formas. 
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• Andra tillfällen: Hyvling kan behövas även vid andra tillfällen, om materialet i 

vägen har spolats ur vid kraftigt regn eller om vägen fått spårbildningar, potthål 
eller korrugeringar genom trafikslitage. Tillståndslikaren i Metodbeskrivning 
106 (1996) skall användas som ett hjälpmedel för att bedöma när en grusväg 
behöver hyvlas (Persson, 1993). Glänneskog och Skog (1994) tilläger att man i 
vissa fall även hyvlar både före och efter en underhållsgrusning. 

 
 
 
7.2.4 Metodbeskrivning för hyvling 
Hyvling kan antigen utföras i samband med regn eller med vattning. Hyvlingen i 
anslutning till belagd väg och hyvling av kurviga vägar kommer också att 
redovisas. 
 
• Hyvling i samband med regn är som regel god ekonomi men fordrar 

uppmärksamhet och erfarenhet. Hyvlingen skall aldrig ske i samband med för 
lite nederbörd och dessutom bör den avbrytas vid för stora nederbördsmängder. 
Den bör också avbrytas i god tid efter regnets upphörande. I Vägunderhåll-
barmark anges att en vattenbil behöver sättas in när det föreligger risk för 
upptorkning. 

 
• Vattningen utförs för att losshyvlat materialet och undergrund skall erhålla 

tillräcklig fuktighet för efterpackning. Vattning är beskrivet i avsnitt 7.5 
”Vattning”. Hyvlingsarbetet vid vattning kan ske på olika sätt. Vägunderhåll-
barmark (1992) sammanfattar ett alternativ. 

 
• Vägen vattnas i god tid innan hyvling påbörjas. 

 
• Vägen spräcks med två hyveldrag, ett i vardera riktningen. Losshyvlat 

material placeras i vägens kanter, materialet bör inte hamna på slänten. 
 
• Vägbanan och grussträngarna vattnas igen.  
 
• Grussträngarna hyvlas in och fördelas jämt över vägbanan med 

strängspridare. Vägbanan eftervattnas om så erfordras. 
 
• Vägbanan efterpackas av vattenbilen. 
 

 
Hyvlingen i anslutning till belagd väg görs med två drag. Figuren 7.15 visar 
orsaken till detta (Maskinförarutbildning, 1995). 
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Figur 7.15 Hyvling i anslutning till belagd väg 
 
 
Vid hyvling av kurviga vägar så är det svårt att avgöra vilka sträckor som skall 
vara skevade alternativt bomberade. Skevas alla kurvor blir följden en mängd 
övergångssträckor. En viss del av övergångssträckan blir alltid plan och 
vattenavrinningen försvåras. Därför rekommenderar vägunderhåll-barmark att 
skevningen endast skall finnas i kurvor med små radier efter samråd med 
hyvelförare och vägmästare. Övrig del av vägen bomberas. Det är svårt att ange 
någon bestämd radie för skevning. Valet kan endast ske med hjälp av erfarenheter 
och omdöme. 
 
 
 
7.2.5 Maskiner och utrustning vid hyvlingen 
Hyvling utförs med en väghyvel samt en strängspridare.  
 
Väghyveln är överlägsen alla alternativa utrustningar för att forma och jämna 
grusvägar. Den är en av vägväsendets viktigaste maskiner. Behovet av väghyvlar 
har minskat eftersom grusvägnätet minskat genom att fler vägar är belagda med 
Y1G (Gustafsson, 1982). De vanligast förekommande hyvlarna i Vägverket är i 
viktklasserna 14-17 ton.  
 
Hubendick (1969) beskriver väghyvelns konstruktion och användning mer 
detaljerat. Väghyveln är en mångsidig entreprenadmaskin som finns med stel eller 
ledad ram. Den kan utrustas med: 
• Schaktblad för schaktningsarbeten 
• Hyvelblad för planerings-, justerings och vinterarbeten 
• Hyvelblad och strängspridare för grusvägshyvling 
• Väghyveln kan också användas som redskapsbärare.  
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Man har försökt hitta ersättning eller komplettering till väghyveln vid både grus- 
och vinterväghållning p.g.a. att både investerings- och driftkostnaderna för 
väghyveln är höga. Gustafsson (1982) jämför väghyveln med en hyveltillsats för 
hjullastare, två bilhyvlar och fyra vägsladdar. Resultaten av Gustafssons 
undersökning visade bl.a. att bara hyveln klarar en djuphyvling.  
 
Vid all hyvling är det viktigt att hyvelbladet är rätt inställt för olika arbeten med 
avseende på skärvinkel, horisontalvinkel som är vinkeln som bildas horisontellt i 
förhållande till hyvelramen och vertikalvinkel eller hyvelbladets lutning i sidled, se 
figur 7.16 (Maskinförarutbildning, 1995). 
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Figur 7.16 Inställningar i hyvelbladet 
 
 
Strängspridaren har till uppgift att fördela det upphyvlade grusmaterialet över den 
uppskurna ytan. Det är viktigt att spridaren är rätt inställd så att materialet blir 
jämnt fördelat och att det avsedda tvärfallet bibehålles.  
 
Källqvist (1991) konstaterar att de gamla strängspridare som använts av Vägverket 
hade många brister. Den allvarligaste bristen är svårigheten att kunna forma 
slitlagret till rätt tvärfall på smala grusvägar, vilket utgör största delen av 
grusvägarna, i samband med underhållshyvling i två drag, ett i vardera riktningen. 



Kapitel 7/ Drift- och underhållsmetoder  
 

 VTI meddelande 852 

140

En smal väg enligt Vägunderhåll-barmark (1992) är den väg som är mindre än 5 
meter bred. Källqvist anger andra brister på de gamla strängspridarna: 
• Bladets horisontalvinkel går ej att ändra. 
 
• Möjligheten till breddförändring är begränsad. 
 
• Möjligheten till sidoförskjutning är begränsad. 
 
• Skärets långlinje kan inte brytas. 
 
• Svårighet att få rätt vertikalvinkel.  
 
Källqvist nämner i sin BD-rapport ett antal egenskaper som gör att spridarna får 
större flexibilitet.  
• Bättre manöverbarhet som gör det möjligt att forma vägbanan på rätt sätt. 
 
• Snabbkoppling till hyveln för att förenkla redskapsbyte. 
 
• Manuell resp. automatisk vertikalvinkelinställning 
 
• Manuell resp. automatisk utbredningsreglering  
 
Genom att utveckla en effektivare spridare kan man t.ex. uppnå: 
• Högre kvalité på hyvlingsarbetet vilket minskar antalet hyvlingstillfällen och ger 

bättre åkkomfort för trafikanterna. 
 
• Med automatik är det enklare att få rätt profil vilket minskar antalet överfarter 

samt förenklar för ovana förare att uppnå rätt kvalité. 
 
Resultaten av Källqvist undersökning har lett till att Vägverket valt att använda 
strängspridare av den typ som visas på figur 7.17. 

Figur 7.17 Strängspridare, t.v. fabrikat Mähler och t.h. fabrikat Kommunal-
maskin (Vägunderhåll-barmark, 1992) 
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Strängspridare skall alltid lägga bomberingen i rätt läge oavsett vägbredden. Vid 
hyvling med strängspridaren skall den upphyvlade grussträngen placeras innanför 
hyvlingshjulen vid smala vägar, och utanför hjulen vid hyvling av breda vägar. 
Figur 7.18 förklarar detta.  

Figur 7.18 Hyvling av smal resp. bred väg (Vägunderhåll-barmark, 1992) 
 
 
Olika typer av hyvelskär  
Olika väghyvelskär kan fästas på väghyveln. Alla skärtyper är delade i längder på 
1,220 eller 1,525 m. Skär finns också i olika tjocklekar. Man kan enkelt byta ut en 
förstörd sektion och vid olika slitage kan hyvelskären byta plats. Fastsättning sker 
med bult eller kilförband. Det finns två typer av hyvelskär slätt väghyvelskär 
”otandat” och System 2000 ”tandat”(Vägunderhåll-barmark, 1992). 
 
A. Slätt skär  
Vägunderhåll-barmark anger två nackdelar med det konventionella släta 
väghyvelskäret. 
• Avverkningen sker genom skärande bearbetning vilket kräver stor energi. 
• Slitaget på skäret och grusmaterialet är stort. 
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B. System 2000 
Systemet introducerades först för krävande vinterhyvling och har senare börjat 
användas för sommarhyvling (Junes, 1989). Junes konstaterar att en förutsättning 
för S 2000 är dock att vägarna inte är för steniga. Han anger att rekommenderade 
användar- och skötselinstruktioner bör följas. I annat fall kan det bli dyra 
erfarenheter. Skäret består av 4 monteringsplattor och 104 utbytbara fräständer som 
är roterande piggar (Svensson, 1997). Normalt utförs hyvling med otandade 
väghyvelskär. Dessa har genom åren gett en låg slitstålskostnad och ett 
tillfredsställande arbetsresultat. Båda typerna av hyvelskären visas i figur 7.19. 

Figur 7.19 Främst ett slätt stål och bakom detta System 2000 som är monterat på 
hyvelbladet (Vägunderhåll-barmark, 1992) 
 
 
Junes listar fördelar med S 2000 ur kvalitets- och användarsynpunkt:  
• Bättre hyvlingskvalitet och längre hyvlingsintervaller genom det större hyvlings-

djupet. Det bör bli en jämnare väg omedelbart efter hyvling och det bör dröja 
längre till nästa hyvling. 

 
• Mindre nedkrossning och bättre slutresultat genom att en råare yta erhålls vilket 

medför både mindre vattenförbrukning och att losshyvlat material stannar kvar 
på vägen och kan tas ihop igen. 

 
 
Vägunderhåll-barmark tillägger ytterligare två fördelar: 
• Mindre energi p.g.a. att avverkningen sker genom rullande bearbetning vilket 

kräver mindre energi jämfört med konventionella skär.  
 
• Påfrestningen på maskiner och utrustning är mindre. 
 
 
Vägunderhåll-barmark påpekar några nackdelar med System 2000.  
• System 2000 har alltid rak skäryta. 
 
• System 2000 kräver omsorg såsom rengöring och smörjning för att systemet 

skall fungera.  
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En Jämförande undersökning mellan konventionella plana otandade väghyvel-
skär och System 2000 under en sommarsäsong har gjorts av Junes (1989). 
Jämförelsen har gjorts i relationstal enligt tabell 7.11.  
 
 
Tabell 7.11 Jämförelse mellan den konventionella plana otandade väghyvelskär 
och System 2000 
Skärtyp livslängd Kapacitet Bränsle Kostnader 
 
 
 

 Hyvel 
djup 

km drag/ 
tidsenhet 

m3 (vf) 
tids-
enhet 

 kost. 
/km 
drag 

kost. 
/m3 (vf) 

Konven- 
tionella 

1 1 1 1 1 1 1 

 
S 2000 

 
4 

 
1,5 

 
0,85 

 
1,3 

 
1,03 

 
1,2 

 
0,8 

 
 
Resultaten visar att S 2000 klarar större hyvlingsdjup. Förklaringen till skillnader i 
kapacitet och kostnader beror på om man räknar i utförda km drag eller losshyvlade 
m3 (vf). Junes tillägger att en förutsättning för högre kapacitet resp. lägre kostnad är 
att djuphyvling är nödvändig eller att underlaget är mycket hårt. 
 
 
 
7.2.6 Kostnader för hyvling 
Hyvlingskostnaden varierar mellan länen i Sverige. Den högsta resp. lägsta 
kostnaden är 2900 kr/km resp. 1222 kr/km. Medelkostnaden för riket är 1550 kr/km 
(Vägunderhåll-barmark, 1992). 
 
Man bör välja rätt åtgärd för att återställa grusväg till god standard, med lägsta 
möjliga underhållskostnad. Vägunderhåll-barmark anger olika slag av åtgärder i 
tabell 7.12.  
 
 
Tabell 7.12 Kapacitet och relationstal avseende kostnader för olika slag av 
åtgärder  
Åtgärder kapacitet Relationstal 
Vattning, hyvling, dammbindning 8 km/dag 12 
Hyvling vid regn utan dammbindning 16 km/dag 1 
Hyvling vid regn med dammbindning  16 km/dag 4 

 
Anmärkningar kan riktas mot ovanstående tabell: 
 
a- Det framgår inte hur relationstalen har beräknats. 
b- Om kapaciteten är det samma för hyvling vid regn utan dammbindning och med 

dammbindning. 
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Vägunderhåll-barmark (1992) anger att ovanstående värden visar att helg- och 
skiftkörning vid lämpligt hyvlingsväder, är både försvarbart och nödvändigt från 
ekonomisk synpunkt. Det är många gånger lönsamt att vid regn hyvla även vägar, 
som har godtagbar standard. Alternativet kan annars bli, att en kostsam hyvling 
med vattning måste tillgripas efter regnet. 
 
 
 
7.2.7 Erfarenheter från hyvlingen  
Följande praktiska erfarenheter kan utläsas: 
• Vägbanan måste vara lagom fuktigt då den hyvlas, om vägen är torr ökar 

nedkrossningen av grusmaterialet. Dessutom separerar då gruset vid hyvlingen, 
så att finmaterialet hamnar i botten och det grövre ovanpå. Det gör slitlagerytan 
dåligt sammansatt och dåligt bunden med mycket lösgrus. Det allra bästa är att 
hyvla vägen dagen efter ett större regn.  

 
• Viktigt är också att väghyveln lägger upp ett lagom tvärfall på vägbanan så att 

vattnet kan rinna av. 3-5% lutning är lämplig på grusvägar. Om grusslitlagret har 
en tillräcklig tjocklek så ger en rätt utförd hyvling ett fint resultat utan 
kompletterande åtgärder. En slitlagertjocklek på 4-5 cm anses vara mest lämplig 
enligt Vägunderhåll-barmark (1992). Är däremot slitlagret för tunt kan hyveln 
lätt riva upp stenar från underlaget. Upphyvlade stenar är farliga för 
trafikanterna och skall avlägsnas omedelbart (Persson, 1993). 

 
• Hyveln får inte köra för fort. Hyvlingshastigheten bör anpassas efter vägens 

förhållande. Den får absolut inte överstiga 4-6 km/tim. Om man kör fortare kan 
vägen bli vågig och resultatet blir inte alls det man hade förväntat sig (Persson, 
1993).  

 
• När man hyvlar med avsikt att avjämna korrugeringar, spårbildning och potthål 

i slitlagret så är det viktigt att man hyvlar ända ner till botten av de djupaste 
hålen, annars slås hålen upp igen efter en kort tid. Figur 7.20 förklarar detta.  
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Figur 7.20 Omformning av korrugeringar (Problems associated with gravel 
roads, 1998) 
 
 
• Efter dammbindningen bör man tänka på att inte hyvla vägen för ofta, eftersom 

dammbindningen förstörs ju fler hyvlingar man gör (Glänneskog och Skog, 
1994).  

 
• Efter djuphyvling av ett grusslitlager är vägytan uppluckrad. Man kan tänka sig 

att packning är önskvärd. Undersökningar gjorda av Johansson (1980) visade 
dock att vägbanan inte blev hållbarare genom vältning efter hyvling. Johansson 
konstaterade att ur trafikantsynpunkt erhölls snabbare en jämn yta med hjälp av 
packning. Produktionskostnaderna, blev dock större. Därför tycker Johansson 
att effekten av att använda packningsredskap är marginell. 

 
Vid hyvling av vägar som tidigare har emulsionbehandlats är det viktigt att tillse att 
hyvlingen ej når helt igenom den tidigare emulsionskakan p.g.a. att det finns dåligt 
material direkt under slitlagret. Hyvlingen kan göras utan vattentillförsel, helst på 
våren då materialet är någorlunda lätthyvlat (Bergström och Grebacken, 1995). 
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7.3 Grusning 
Syfte med grusning är att få ett slitlager med tillräcklig tjocklek och med rätt 
kornfördelning (Persson, 1993). Slitlagrets kornkurva skall följa idealgruskurvan 
och innehålla tillräckligt finmaterial (Bergström och Grebacken, 1995). Innan 
utvecklingen av återvinningsmetoden så använde man bara grusning vilket 
fortfarande är fallet i de flesta länder.  
 
Med grusning menar man att sprida grus eller bergmaterial med partikelstorleken 
av 0-18 mm. Även partikelstorleken 0-20 mm förekommer. Vägar med för hög 
finjordshalt åtgärdas genom grusning med 8-16 mm grus anser Bergström och 
Grebacken (1995). Bedömning av grusningsbehov bör ske av person med stor 
erfarenhet av vägarna och deras beskaffenhet. 
 
 
Specialgrusning innebär att man tar hänsyn till slitlagrets aktuella sammansättning 
och därefter kompletterar med nödvändiga fraktioner i syfte att erhålla ett material 
med idealgruskurva (Isemo och Johansson, 1976). Från början utfördes grusningen 
utan att hänsyn togs till det befintliga slitlagrets sammansättning.  
 
Beskow (1934) bekräftar att förbättring av de befintliga vägbanornas material-
sammansättning i stor utsträckning kan uppnås genom att såväl kvalitativt som 
kvantitativt avpassa det tillförda materialet efter vägbanans förutvarande 
sammansättning. Det gäller då främst att avskilja de sträckor, där det befintliga 
vägbanematerialets sammansättning praktiskt visat sig vara otillfredsställande t.ex. 
förekomst av ytuppmjukning, korrugering eller annan ojämnhet. De sträckor, som 
uppvisar för låg bärighet vid tjällossning eller vid långvariga regnväder, bör enligt 
Beskow förstärkas med grovt grus, framförallt fraktionerna 4-20 mm, till en mängd, 
som kan beräknas ur vägbaneanalyser. Detta grova förstärkningsgrus påförs, medan 
vägbanan är uppmjukad. 
Brist på stenmaterial leder först till spårbildning och sedan till otillräckligt tvärfall. 
Innan vägen förlorat sitt tvärfall bör grusning ske (Maintenance of unpaved roads, 
1985). Det påförda materialets sammansättning kan variera beroende på vad som 
lokalt finns att tillgå (Isemo och Johansson, 1976). 
 
Det finns flera orsaker till att en väg måste grusas: 
 
Otillräcklig tjocklek på slitlagret p.g.a. att regnet har spolat bort stenmaterialet 
(Maintenance of unpaved roads, 1985).  
 
Slitlagret har fått fel sammansättning genom att finmaterial har sköljts bort eller 
genom att bilhjulen fått stenpartiklar att sprätta bort ur slitlagret (Persson, 1993).  
 
Gruslagret bryts ned kontinuerligt genom att bilhjulen krossar de grövre kornen. På 
det sättet uppstår det brist på stenmaterial och överskott på sand. Vägen blir då lätt 
korrugerad, som en tvättbräda. Även då vägbanan hyvlas bryts materialet i slitlagret 
ned (Persson, 1993). 
 
Enligt rapporten Maintenance of unpaved roads (1985) så kan grusning också 
användas när skador som slaghål, spårbildning eller erosionspår uppkommit på 
vägen och blivit omfattande.  
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Under tjällossningen blir ytan ofta besvärande mjuk. Då måste vägen grusas för att 
vägbanan skall bli tillräckligt stabil för att kunna trafikeras (Persson, 1993). 
 
När det gäller maskiner och utrustning så kräver grusning inga speciella redskap 
utöver en lastbil med spridarläm. Föraren kan anpassa bilens hastighet och reglera 
spridarlämmens spalt Persson (1993). 
 
När det gäller frekvens för grusning är det ofta mest rationell att grusa ungefär vart 
tredje år. Då läggs tre gånger årsmängden ut samtidigt, anger Persson (1993), Isemo 
och Johansson (1976) och Hoover (1981) Även längre eller kortare intervall 
förekommer bl.a. beroende på trafiken och vädret.  
 
Det är viktigt att reparera eller återställa dräneringssystemet innan grusning utförs. 
Om grusning utförts trots dålig dränering kommer det tillsatta nya gruset att snabbt 
försvinna igen. Vägbanan skall vara fuktig när den grusas, eftersom nytt material då 
lättare kan blandas in i slitlagret. Lämplig tidpunkt är därför på våren eller efter 
tjällossning och på hösten, anser Persson (1993). På hösten bör man kantskära, 
grusa och dammbinda vägen samtidigt. I rapporten Maintenance of unpaved roads 
(1985) fastställs att packning är nödvändigt för att hindra spårbildning. 
 
Grusningen är en av de kostnadsmässigt tyngsta delarna i grusvägsunderhållet 
(Isemo och Johansson, 1976). Grusbehovet uppges av Bergström och Grebacken 
(1995) till 30 m3/km vart annat år vilket ger en gruskostnad på cirka 1500 kr /km 
väg. Persson (1993) påpekar att för grusningen behövs normalt 14-25 m3 grus per 
km och år. Mängden beror på vägens bredd och trafikintensitet samt på om vägen 
dammbinds.  
 
 
 
7.4 Kantskärning och grusåtervinning  
Vid kantskärning förbättrar man vägens form för att få bättre avrinning av vatten. 
Kantskärning syftar också till att inhyvling av växtdelar skall undvikas. Grus-
återvinning innebär att användbart material vid kantskärning tillvaratages, istället 
för att lastas upp och transporteras bort. Vägunderhåll-barmark (1992) anger att 
ungefär 30% av den allmänna grusväglängden underhålls med den så kallade 
återvinningsmetoden. Kantskärning och grusåtervinning beskrivs i den utländska 
litteraturen som en metod som utvecklats i Sverige. 
 
Avsikten med grusåtervinningen är att genom indragning av kantmaterial återvinna 
i viss omfattning utkastat material, samt förbättra det nedslitna grusslitlagret. 
Kantmaterialet kan dock innehålla en del grästorv och stenar. Dessa kan sorteras 
bort. Det material som kan användas igen blandas på nytt in i slitlagret. Genom 
tillsats av fraktion 4-18 mm kan en idealgruskurva erhållas.  
 
Orsaken till att fraktion 4-18 mm ofta tillsätts beskrivs i Vägunderhåll-barmark. 
Genom indragning av utkastat kantmaterial har tillräcklig finmaterialmängd för 
slitlagret tillförts vägen, varför endast behovet att ersätta bristen på stenmaterial 
återstår. Eftersom sandavskilt krossgrus innehåller ca 40% av fraktionen 0-4 mm, 
vilket vägbanan har överskott av, blir i de flesta fall ett fraktionsmaterial 4-18 mm 
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mest lönsamt att använda. I valet mellan sandavskilt krossgrus och 
fraktionsmaterial 4-18 mm skall kostnadskalkyler avgöra materialvalet.  
 
Enligt Vägunderhåll-barmark så kan tabell 7.13 användas som riktvärden. I tabellen 
angivna värden ingår materialet från befintliga slitlager, kantmaterial plus tillfört 
fraktionsgrus. 
 
Tabell 7.13 Grusbehovets variation med vägbredden 
Vägbredd (m) 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
Materialmängd m3/km 120 160 200 240 270 300 

 
 
Bestämning av hur mycket kompletteringsmaterial som behövs kallas 
proportionering. Proportionering görs på olika sätt. PC program för beräkning av 
siktkurvor har framtagits för att underlätta proportioneringen. För att uppnå ett 
idealgrus med rätt tjocklek erfordras ofta flera beräkningar med olika mängder av 
kantmaterial respektive kompletteringsgrus. 
 
För att bedriva grusåtervinning med kompletteringsgrusning måste provtagning 
utföras. Vägunderhåll-barmark anger några rekommendationer och råd om hur 
provtagning bör utföras. Ligninstabiliserade grusvägar (1988) ger rådet att prov på 
både befintligt grusslitlager och kantmaterial tas för siktanalys. Använda volymer 
av provsiktningsmaterialet skall också beräknas, så att en riktig proportionering av 
kompletteringsmaterial erhålls. 
 
År 1992 förbrukades ca 500 000 m3 grus för grusvägsunderhåll. Fraktionsgrusning i 
kombination med grusåtervinning skulle kunna minska grusningsbehovet med cirka 
50%. Vägunderhåll-barmark anger att om alla arbetsområden i landet använde 
återvinningsmetoden så får man ca 200 000 m3 mindre grusåtgång, ca 100 000 mil 
kortare lastbilstransporter och minskad luftförorening. 
 
 
 
7.4.1 Arbetsmetoder vid grusåtervinning 
Ur Vägunderhåll-barmark (1992) kan utläsas tre alternativ för hur grusåtervinning 
kan utföras: 
 
Alternativ 1 – Sortering med galler- vibratorskopa 
Kantskärning utföres med hyvel varvid utkastat grusmaterial skärs upp på vägen. 
Uppskuret material dras in i en sträng ca en meter från vägkanten. Hyveln kan 
bearbeta strängen med skär och strängspridare för att sönderdela torven. Strängen 
lastas upp i vibratorskopan för sortering. De utsorterade massorna fördelas jämnt 
över väghalvan, vilket underlättar framkomligheten för trafikanterna. Efter 
sortering töms kvarvarande material i omgivande terräng eller lastas på bil för 
borttransport. Utsorterade material blandas med befintligt slitlager. Efterföljande 
grusning utförs något senare på hösten vid lämplig väderlek. Efter grusning blandar 
väghyveln gruset med befintligt slitlager. Se figur 7.21. 
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Figur 7.21 Sortering med galler- vibratorskopa (Vägunderhåll-barmark, 1992) 
 
 
Alternativ 2 – Sortering med Saga - stenplockare (traktor- eller hjullastar-
dragen)  
Vägen grusas med fraktionsgrus 4-18 mm 1-2 dagar före indragning av 
kantmaterial. Kantskärning sker med väghyvel och uppskuren sträng dras in på 
vägen med modifierad strängspridare. Strängen sorteras och blandas med 
hjullastardragen Saga. Bortsorterat material töms i efterföljande hjullastare för 
borttransport. Utsorterat material blandas i samband med efterföljande vattning, 
hyvling och dammbindning. Se figur 7.22. 
 

Figur 7.22 Sortering med traktordragen stenplockare (Vägunderhåll-barmark) 
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Alternativ 3 – Sortering med Saga - stenplockare (hyveldragen) 
Vägen grusas med fraktionsgrus 4-8 mm 1-2 dagar före indragning av kantmaterial. 
Kantskärning och indragning av sträng sker med midjestyrd väghyvel, allt i ett 
drag. Uppskuret material förs med hyvelskäret till rätt läge på vägen för sortering 
med den av hyveln bogserade Sagan. Efter Sagan går en hjullastare med stor skopa, 
som bär bortsorterat material till tipp på lämplig plats utmed vägen. Efterföljande 
väghyvel och vattenbil utför blandning och formning. Vägverket rekommenderar 
att vägen därefter dammbinds. Se figur 7.23. Vägunderhåll-barmark konstaterar att 
studier och uppföljningar visar att den effektivaste maskinsammansättingen är 
alternativ 3. 

Figur 7.23 Sortering med hyveldragen stenplockare, infälld den s.k. ”Gäddan” 
(Vägunderhåll-barmark, 1992)  
 
 
 
7.5 Vattning 
Vattningen minskar nedkrossning av grusmaterialet, men utförs i fösta hand för att 
bibehålla eller möjliggöra dammbindning och efterföljande packning. Om inte 
vägen är tillräckligt fuktig när saltet sprids kommer bara det översta lagret av 
slitlagergruset att bli dammbundet vilket leder till mycket större risk för 
korrugering och potthål i vägbanan (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Det är viktigt att en lagom vattenmängd erhålles. Stora vattenöverskott vid hyvling 
kan ge upphov till en vällingliknande konsistens av slitlagergruset. Detta medför 
svårigheter för trafikanterna. Slitlagermaterialet kan separeras och delvis rinna ut 
diket. Den efterföljande packning försvåras och spårbildning kan uppstå i 
vägbanan. Påföres för lite vatten äventyras dammbindning och efterföljande 
packning (Vägunderhåll-barmark, 1992).  
 
Antalet vattenbilar som utför vattningen skall anpassas till hyvelns kapacitet, 
vattenbehov och transportavstånd. Det är lämplig att påbörja vattning ca 1 timme 
före hyvlingen. Fasta vattenställen bör iordningställas för att få mindre transporter. 
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I Sverige sprids varje år ca 400 000 m3 vatten eller 14 m3/km grusväg. Total-
kostnaden för vattningen i Sverige i 1990 års prisnivå är 17 Mkr. Vattningen är 
kostnadskrävande, men kan minimeras genom ökad utnyttjning av regn. Det är 
stora kostnadsdifferenser mellan de olika länen i Sverige. Den varierar mellan 
1076-116 kr/km. 
 
Han (1992) anser att vattningen skall utföras med mängd 0,03-0,3 gal/yd2 som 
motsvarar 0,004 m3/m2 eller ca 16 m3/km för en 4 m väg.  
 
Bergström och Grebacken (1995) hävdar att vägens optimala fuktighet är när bästa 
packningsgraden uppnås, vilket sker vid 4-6% vatten i slitlagret. Den naturliga 
fuktigheten kan utnyttjas efter tjällossningen om arbetena planeras väl. 
 
 
 
7.6 Flickning  
När man lagar potthål på en grusväg för hand säger man också att man flickar 
vägen. Med hjälp av en skyffel fyller man potthålen med lämpligt grusmaterial.  
 
Flickningen rekommenderas om det är enstaka hål och lång tid till nästa hyvling 
(Persson, 1993). Hubendick (1969) påpekar att vid valet mellan hyvling eller 
flickning av potthål får man inte bara ta hänsyn till mängden av hål utan även till 
hur hårt bunden vägbanan är, om den är torr eller fuktig etc. Man skall med andra 
ord ta hänsyn till möjligheten att bearbeta vägen. I innerkurvor samt vid anslutning 
till beläggningar eller broar kan det ibland vara svårt att hyvla igen enstaka, särskilt 
djupa potthål.  
 
Sommartid blandar man in rikligt med dammbindande medel i flickningsgruset för 
att materialet inte skall damma bort ur hålen. Likaså bör man vintertid om man 
flickar hårdfrusna potthål blanda in kalciumkloridlösning i gruset, så att detta kan 
smälta fast i hålet.  
 
Hubendick (1969) anger att gruset inte skall slängas i slaghålet utan det måste 
läggas i slaghålet för att förhindra separation. Trafiken packar ihop materialet i 
slaghålet. Därför måste man lägga i något övermått så att vägytan efter hålens 
packning blir plan.  
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7.7 Sladdning  
Med sladdning syftar man till att avlägsna tendenser till korrugering, spårbildning, 
ytliga potthål osv. Man åstadkommer en ytlig avjämning genom att dra ett stål på 
vägen som skrapar vägytan. 
 
Det är i många fall onödigt att hyvla vägen när det bara behövs en ytlig avjämning 
utan i stället kan det räcka med att man använder sladdning. Sladdningen utförs 
med en vägsladd och den ger bäst effekt när vägbanan är fuktig. 
 
Med sladd menas en ram med snedställd balkar som river upp och blandar om 
slitgruslagret (Bergström och Grebacken, 1995). 
 
Vägsladdar finns i många olika varianter, från enkla hemmagjorda sladdar med två 
eller flera hyvelstål fastskruvade på en ram, till fabriksgjorda justerbara sladdar. I 
allmänhet kopplas vägsladden till en traktor eller en lastbil, se figur 7.24.  
 
 

 
Figur 7.24  Vägsladd som är kopplad till en traktor (Maintenance of gravel and 
earth roads, 1994) 
 
Vanligen släppas sladden fritt på vägen. Det finns också tvångsstyrda sladdar och 
sladdar där stålen kan belastas med visst tryck samt sladdar där stålen är mer eller 
mindre reglerbara i höjdled, genom att sladden består av ett hjulburet ramverk.  
Hubendick (1969) beskriver mer detaljerat hur sladdningen bör utföras. Exempel på 
några av vägsladdar visas i figur 7.25.  
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Figur 7.25 Exempel på några av vägsladdar (Maintenance of unpaved roads, 
1985) 
 
 
 
7.8 Dikning 
Hubendick (1969) påstår att dikena är vägens viktigaste del. Finns det inte diken 
har vattnet ingenstans att ta vägen. Detta medför att vägkroppen kan innehålla för 
mycket vatten, den håller inte ihop och får inte den bärighet den måste ha. 
Dikningen är därför ett viktigt arbete. Med dikning avses såväl nydikning som 
återställande av kraftigt igensatta diken.  
 
Persson (1993) anger att man alltid måste samråda med berörda markägare vid 
dikning. I vissa fall krävs dessutom tillstånd enligt Naturvårdslagen. Ett sådant 
tillstånd söker man hos Länsstyrelsen. Lämpliga djup och släntlutningar på diken 
framgår av figur 7.26.  
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Figur 7.26 Lämpliga djup och släntlutningar på diken (Persson, 1993) 
 
 
Dikesanvisning kan användas för att leda bort ytvatten från vägbanan där utrymmet 
är begränsat vid tomter, under broar etc. Se figur 7.27. Dikesanvisning ger ingen 
dränering av överbyggnaden.  

Figur 7.27 Lämpliga djup och släntlutningar på dikesanvisning (Persson, 1993) 
 
 
Med dikesrensning avses dels kantskärning, dels rensning av diken så att de får 
tillbaka sin ursprungliga form och djup. Hur ofta ett dike behöver rensas varierar. 
Genomsnittstiden mellan rensningarna är ungefär sju år. Dikena bör kontrolleras 
och åtgärdas regelbundet. I anslutning till ett förväntat ökat vattenflöde, exempelvis 
efter en större slutavverkning, är det speciellt viktigt att avvattningen fungerar. 
 
För arbetet med diken och slänter används en väghyvel för normala jobb och 
grävmaskin i svårare jobb. Hyvelns blad får skära ända ned i botten och dra upp 
jorden till vägkanten.  
 
Skogsbilvägar (1992) anger att vid dikning skall dåligt material transporteras till en 
tipp och bredas ut eller också bredas ut på marken intill diket.  
 
I FSB version (1998) anges att vid rensning av diken skall speciellt miljöpåverkan 
beaktas. Fridlyst flora får inte avlägsnas och i övrigt skall floran i vägslänten 
beaktas. Dessutom bör man tänka på om dikesmassor kan innehålla tungmetaller 
och andra miljöfarliga ämnen. Deponering av miljöfarligt material skall ske enligt 
de bestämmelser som Länsstyrelsen eller kommunen föreskriver. Vid dikning skall 
sådana metoder användas att man tar hänsyn till naturresurserna i omgivningen.  
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7.9 Stenbrytning i vägbanan  
Stenar kan tränga upp i vägbanan genom vägkroppen. Större stenar i vägbanan 
sänker kapaciteten vid hyvling och sladdning. Det blir svårare att forma vägbanan. 
Slitstålen på hyveln slits mera. Dessutom försvåras snöplogningen. Stenar kan 
skada maskiner och redskap och ge upphov till olyckor. Trafiksäkerheten äventyras 
och framkomligheten blir sämre. Varningsmärken skall sättas upp vid svåra 
lyftningar. Dessutom måste större uppfrysningar jämnas ut med lämpligt material. 
 
Åtgärder på längre sikt är att avlägsna de stora stenarna ur vägkroppen. Lämpliga 
maskiner för detta är grävmaskin eller hjullastare utrustad med combigrip, se figur 
7.28.  

Figur 7.28 Grävmaskin och hjullastare utrustad med combigrip (Persson, 1993) 
 
Persson (1993) anger två metoder för att avlägsna de större stenarna ur vägkroppen. 
De två metoderna är stenbrytning och stensprängning.  
 
Stenbrytning innebär att man gräver eller bryter upp stenen ur vägen med skopan. 
Sedan fyller man hålet med lämpligt överbyggnadsmaterial. Ytan skall jämnas och 
packas med skopan eller schaktbladet. 
 
Stensprängning kan användas när enstaka stenar skall avlägsnas. En nackdel med 
stensprängningen är att man ofta bara spränger bort översta delen av stenen. Den 
del som blir kvar fortsätter att vandra upp. 
 
Om det finns mycket sten i vägbanan och jordarten är tjälfarlig, blir stenbrytnings-
arbetet omfattande och kostsamt.  
 
Persson (1993) förslår därför några förebyggande åtgärder. En sådan före-
byggande åtgärd är att sänka grundvattennivån genom dikning så att man får en 
varaktig förbättring.  
 
I mycket besvärliga området kan ett annat alternativ vara att gräva ur undergrunden. 
Andra tänkbara åtgärder är att lägga in ett kapillärbrytande skikt eller isolering. Det 
bästa är att avlägsna blocken genom rivning vid byggande av vägen. 
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8.1 Bedömning av grusvägars tillstånd i Sverige  
Kunskap om hur vägens tillstånd förändras med tiden är bristfällig för grusvägar. 
Behovet av att på ett tillförlitligt sätt- antingen subjektivt eller objektivt- kunna bedöma 
en vägs tillstånd är uppenbart och allmänt erkänt.  
 
 
 
8.1.1 Subjektiv bedömning 
Flera metoder för subjektiv bedömning av grusvägars tillstånd i Sverige har utvecklats 
under åren. Följande metoder kommer att beskrivas: 
 
Svenska Väginstitutets, 1934 
Andren och Fransson-KTH, 1976 
Förbättring och underhåll av grusvägar ”FUG-skala”, 1979 
DDp-skala, 1982 
Vägverket Metodbeskrivning ”VV-MB106”, 1990 
 
 
 
8.1.1.1 Svenska Väginstitutets, 1934 
I Svenska Väginstitutets rapport (1934) skiljer man mellan tre olika tillstånd hos en 
grusväg: 
C1: Grusvägar i bästa tillstånd under sommaren med jämn och hård vägbana.  
C2: Grusvägar under sommaren som är korrugerade eller försedda med potthål.  
C3: Medelgoda grusvägar under höst och vår.  
 
Hur grusvägnätet såg ut 1934 i Sydsverige, Mellansverige och Norrland redovisas i 
tabell 8.1. 
 
Tabell 8.1 Grusvägnätets tillstånd år 1934 i Sverige (Svenska Väginstitutets rapport, 
1934) 

Antal dagar under året med visst vägtillstånd  Område 

Snö C3 C2 C1 
Sydsverige 60 90 70 145 
Mellansverige 90 90 60 125 
Norrland 135 90 45 95 

 
 
 
8.1.1.2 Andren och Fransson-KTH, 1976 
Andren och Fransson tog i sitt examensarbete vid KTH (1976) fram en modell för 
klassificering av grusvägar. Modellen baserades på en subjektiv bedömning av tre 
enskilda faktorer, jämnhet ”roughness”, bundenhet ”binding ability” och 
dammningsbenägenhet ”Dusting tendency”. Subjektiv bedömning görs med hjälp av 
textbeskrivning och fotografier. Faktorerna bedöms var för sig och vägs sedan samman 
till en tillståndsbeskrivning.  
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För jämnhet användes en skala från A till D där A klassen kan jämföras med en belagd 
vägbanas jämnhet. För bundenhet och dammningsbenägenhet användes en skala från A 
till D respektive A till C. De olika tillståndsklasserna framgår av tabell 8.2. Fotografier 
kommer inte att redovisas här. 
 
Andren och Fransson framhåller att metoden för klassificering skall vara så enkel som 
möjligt, dvs. inga mätningar eller provtagningar utan enbart en okulär besiktning av 
vägen. Andren och Franssons metod har så vitt känt inte provats praktiskt. 
 
 
Tabell 8.2 Andren och Franssons metod för tillståndsbedömning 
Tillståndsklass Jämnhet 
A Inga faktorer som påverkar körbekvämlighet eller små 

ojämnheter, som dock ej påverkar körhastighet. Vägen kan 
jämföras med en belagd vägbanans jämnhet. 

B Ojämnheter och gropar, som påverkar körbekvämligheten, men 
ej så utbredda att de påverkar körhastigheten i någon nämnvärd 
omfattning. Slaghål förekommer bitvis längs vägen. 
Korrugeringar finns i mindre omfattning. 

C Körhastigheten måste någon gång sänkas, utpräglade gropar 
och ojämnheter. Tendens till potthålsbildning. Utpräglade 
slaghål. Spårbildningen är märkbar vid körning. 

D Vägbanan är nedkörd och körningen uppfattas som mycket 
obekväm. Potthål finns i stor omfattning. Svår spårbildning. 
Kraftiga korrugeringar. 

 Bundenhet 
A Inget eller ringa grus på vägbanan, eventuellt löst grus vid 

vägkanten. 
B Löst grus på vägkanten i mindre omfattning, grussträngar bitvis 

på vägbanan.  
C Vallar av grus i kurvorna och grussträngar längs hela vägbanan. 
D Utpräglade vallar av löst grus i stor omfattning över hela 

vägbanan, avsaknad av vissa fraktioner, sandöverskott.  
 Dammningsbenägenhet 
A Lite eller inget damm rörs upp. 
B Mindre dammoln. 
C Utpräglade dammoln. 
 
 
 
8.1.1.3 Förbättring och underhåll av grusvägar ”FUG-skala”, 1979 
Under åren 1979-82 utfördes ett samnordiskt vägforskningsprojekt för utveckling av 
grusvägsunderhållet, kallat ”Förbättring och underhåll av grusvägar” ”FUG”. Länderna 
som deltog i projektet var Sverige, Finland, Norge och Island. 
 
I det samnordiska projektet FUG (1979) och FUG (1983) upprättades ett system för 
bedömning av grusvägar. I samband med projektarbetet mellan 1980-81 valdes i varje 
land ett antal provvägar för underhållsstudier och körförsök. Deras tillstånd värderades 
subjektivt på ett enhetligt sätt i samtliga länder. De faktorer som bedömdes var jämnhet, 
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bundenhet och dammningsbenägenhet. För jämnhet användes en skala från 0 till 5 enligt 
ett finskt system. Beskrivningen av det finska systemet redovisas senare, se avsnitt 8.3.1 
”Finland”. För bundenhet och dammningsbenägenhet användes en skala från 0 till 4 
respektive 0 till 3. Bedömningen skedde i enlighet med det system som provats i 
Sverige.  
 
Denna modell för värdering bygger i huvudsak på finska erfarenheter av 
kvalitetsundersökningar. Poängen 5, 4 och 3 står för högsta kvalitet som kan uppnås för 
respektive egenskap. Instruktioner för kvalitetsbedömning av grusvägar enligt FUG-
skala framgår av tabell 8.3.  
 
 
Tabell 8.3 Instruktioner för kvalitetsbedömning av grusvägar enligt FUG-skala 
(FUG, 1979) och (FUG, 1983) 
Bedömning Ytjämnhet 

 
4.1-5.0 Vägens yta har behållit sin form och är mycket jämn och fast. 

Eventuella ojämnheter inverkar inte på körbekvämlighet. 
3.1-4.0 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är mycket jämn och 

fast. Enstaka gropar kan förekomma. Dammbildning kan inte 
observeras. Körhastigheten behöver inte sänkas på grund av 
ojämnheter. 

2.1-3.0 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är till största delen 
jämn och fast. Mindre gropar och andra ojämnheter kan förekomma 
fläckvis. Vägen dammar i någon mån. Gropar och andra ojämnheter 
kan man väja för eller så är de av sådan beskaffenhet att man inte 
behöver sänka körhastigheten. Vid omkörning eller möte eller 
motsvarande förhållande kan en sänkning av körhastigheten vara 
aktuell. 

1.1-2.0 Vägen kan ha deformerats i tvärled. Korrugeringar kan förekomma. 
Ställen med sättningar eller upphöjningar angivna med 
varningsmärken förekommer. Vägen dammar måttligt. 
Körhastigheten måste sänkas ibland. 

0.1-1.0 Vägen är på flera ställen deformerad i tvärled. Ytan är ojämn på 
grund av gropar, korrugeringar och upprivningar. På vägen 
förekommer sättningar och upphöjningar som man inte kan väja för. 
Vägen dammar rikligt. Vägens yta kräver oavbruten 
uppmärksamhet vid körning och körhastigheten måste ofta ändras.  

 Bundenhet 
3.1-4.0 Inget eller ringa löst grus på vägbanan, eventuellt löst grus 

förekommer vid vägkanterna.  
2.1-3.0 Löst grus på vägbanan förekommer i mindre omfattning, 

grussträngar bitvis på vägbanan.  
1.1-2.0 Vallar av grus i kurvorna och grussträngar längs hela vägbanan. 

0.1-1.0 Utpräglade vallar av löst grus eller löst grus i stor omfattning över 
hela vägbanan, avsaknad av vissa fraktioner, sandöverskott. 
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 Damningsbenägenhet 
2.1-3.0 Inget eller lite damm rörs upp. 
1.1-2.0 Mindre dammoln. 
0.1-1.0 Utpräglade dammoln. 
 
 
I FUG anges att följande krav bör uppfyllas för att ett subjektivt bedömningssystem 
skall vara ändamålsenligt: 
• Bedömningen bör vara enkel och säker att utföra då användarna är många och har 

varierande utbildning. 
 
• Skillnaden mellan de olika klasserna bör upplevas som tydliga såväl av väghållaren 

som av trafikanter.  
 
• Korrelationen med någon objektiv mätmetod, t.ex. bumpmätaren, TÖI-mätaren, bör 

vara god.  
 
 
 
8.1.1.4 DDp-skala, 1982 
I femårsplan 1982-86 för driftverksamheten gjordes ett försök med 
tillståndsbeskrivningar i princip uppbyggda på FUG-skala. Tillståndsbeskrivningar 
baseras på en subjektiv bedömning med avseende på tre faktorer jämnhet, bundenhet 
och damningsbenägenhet. För praktiskt bruk har det befunnits vara tillräckligt med tre 
tillståndsklasser. Den 5-resp. 4-gradig skala i FUG modellen för jämnhet och bundenhet 
trycks ihop till 3-gradiga skalor. Denna 3-gradiga skala benämns i effektkatalogerna för 
DDp-skala och i en del annan litteratur för Vägverket skala, se tabell 8.4. 
 
 
Tabell 8.4 Tillståndsklasser enligt DDp-skala  
Tillståndsklass Ytjämnhet 
Klass 1  
God 

Vägens yta har nödvändigt tvärfall och är jämn och fast. 
Enstaka gropar kan förekomma. 
 

Klass 2 
Godtagbar 

Vägens yta har i stort nödvändigt tvärfall och är till största 
delen jämn och fast. Gropar och ojämnheter förekommer på 
vissa avsnitt. 
 

Klass 3 
Låg 

Vägbanan har dåligt tvärfall och/eller är deformerad i tvärled. 
Stora delar av ytan är ojämn p. g. a. gropar och korrugeringar. 

 Bundenhet 
Klass 1  
God 

Inget eller ringa löst grus på vägbanan. Eventuellt kan löst grus 
förekomma på vägkanterna.  

Klass 2 
Godtagbar 

Löst grus på vägbanan förekommer i mindre omfattning. 
Mindre vallar av grus kan förekomma längs vägkanterna och i 
kurvorna.  

Klass 3 
Låg 

Utpräglade vallar av löst grus längs vägkanterna och i kurvor. 
Löst grus förekommer i stor omfattning över hela vägbanan.  
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 Dammningsbenägenhet 
Klass 1 ”God” Inget eller obetydligt damm rörs upp. 

 
Klass 2 
”Godtagbar” 

Mindre dammoln förekommer ofta utefter vägen. (Vid 
randbebyggelse. Mindre dammoln förekommer bitvis)  
 

Klass 3 ”Låg” 
 

Utpräglade dammoln förekommer utmed större delen av vägen. 
(Vid randbebyggelse. Utpräglade dammoln förekommer bitvis) 
 

 
DDp-skalan användes år 1982 för att följa och studera ett antal grusvägar i D, H, U, W, 
Y och Z-län. Uppföljningen omfattade 34 vägobjekt. Den sammanlagda väglängden var 
ca 300 km (Olsson et al., 1983). 
 
 
Jämförelse mellan FUG-skala och DDp-skala 
Carlsson (1980) utförde objektiva jämnhetsmätningar på grusvägar före hyvling, några 
dagar efter hyvling och vid en tidpunkt mellan två hyvlingstillfällen.  
 
Vägens ojämnheter mättes med en specialutrustad Volvo 145 där den vertikala 
relativrörelsen mellan bilens bakaxel och karosseri registrerades. Signalen utvärderades 
enligt s k bumpmeterprincipen vilket innebär att bakaxelns uppåtriktade rörelser relativt 
karosseriet adderas över en given sträcka varefter denna summa divideras med den 
körda väglängden. Utskrift erhålles var 300:e meter dels på hålremsa och dels i klartext 
på en display i bilen. En närmare beskrivning av mätfordonet finns i VTI-rapporterna nr 
49, 83 och 123. Ojämnhetsmätningarna utfördes vid 50 km/h.   
 
I effektkatalogen (1989) kan utläsas att på basis av Carlssons jämnhetsmätningar finns 
möjlighet att översätta FUG-skalans värden till ojämnhetstal angivna i mm/km.  
 
För att få ett bättre grepp om hur FUG-skala ser ut jämfört med DDp-skala och 
ojämnhetsvärden mm/km redovisas en tabell i effektkatalogen (1989), se tabell 8.5.  
 
 
Tabell 8.5 Jämförelserna mellan FUG-skala och DDp-skala (effektkatalogen, 1989) 
Jämnhet 
Ojämnhetsvärde mm/km 11200 9300 7400 5500 3600 1700 
FUG-skalan 0 1 2 3 4 5 
DDp-skalan               Låg Godtagbar    God 
    
Bundenhet 
FUG-skalan 0 1 2 3  4 
DDp-skalan 
 

             Låg Godtagbar  God 

Dammningsbenägenhet 
FUG-skalan 0 1 2 3 
DDp-skalan     Låg Godtagbar  God 
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8.1.1.5 Vägverkets Metodbeskrivning ”VVMB 106”, 1990 
År 1990 kom det nuvarande systemet där de tre faktorerna, jämnhet, bundenhet och 
damningsbenägenhet tryckts ihop till två faktorer jämnhet och bundenhet. 
 
Bedömning av grusväglag sker enligt Vägverkets Metodbeskrivning 106:1996, 
”Bedömning av grusväglag, funktionella egenskaper” som förkortas MB 106. 
Metodbeskrivning 106:1996 ersätter metodbeskrivning 106:1990. 
 
En grusväg indelas i sträckor, som genom jämförelse med fotografier bedöms tillhöra en 
viss tillståndsklass. Vid besiktning bedöms en 100-metersträcka i taget med avseende på 
dels jämnhet, dels bundenhet. Den lägsta tillståndsklass, som minst 10 m av sträckan 
befinner sig i, anses gälla för hela 100-meterssträckan.  
 
Bedömning enligt denna metod utförs inte under tjälade förhållanden utan bara under 
barmarksperioden (maj-oktober). Under övrig tid utförs besiktningar i sådana 
omfattning att tillståndsutvecklingen med god säkerhet kan följas. Det finns ett förslag 
på att ändra denna bedömning så att den även skall gälla under den tjälade perioden. 
 
Tillståndsklasser enligt MB 106 
Grusvägars tillstånd med avseende på jämnhet och bundenhet kategoriernas i tre 
klasser.  
 
Tillståndsklass med avseende på jämnhet: 
 
Klass 1, god 
Vägens yta har nödvändigt tvärfall och är jämn och fast. Enstaka gropar kan 
förekomma, se figur 8.1. 

Figur 8.1 Klass 1, god jämnhet 
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Klass 2, godtagbar 
Vägens yta har i stort nödvändigt tvärfall och är till största delen jämn och fast. Gropar 
och ojämnheter förekommer på vissa avsnitt. Figur 8.2. 
 

Figur 8.2 Klass 2, godtagbar jämnhet  
 
 
Klass 3, låg 
Vägbanan har dåligt tvärfall eller är deformerad i tvärled. Stora delar av ytan är ojämn 
p. g. a. gropar och korrugeringar, se figur 8.3. 
 

 Figur 8.3 Klass 3, låg jämnhet 
 
 
 
Tillståndsklass med avseende på bundenhet 
 
Klass 1, god 
Löst grus på vägbanan förekommer i ringa omfattning (vid hyvling kan löst grus 
förekomma på vägkanterna och mellan hjulspåren). Inget damm rörs upp, se figur 8.4. 
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Figur 8.4 Klass 1, god bundenhet 
 
 
 
Klass 2, godtagbar 
Löst grus förekommer i mindre omfattning på vägbanan och i mindre vallar längs 
vägkanterna. Mindre dammoln uppstår längs vägen, se figur 8.5.  

Figur 8.5 Klass 2, godtagbar bundenhet  
 
 
 
Klass 3, låg 
Löst grus förekommer i stor omfattning över hela vägbanan och i utpräglade vallar 
längs vägkanterna. Utpräglade dammoln uppstår längs större delen av vägen, figur 8.6.  
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Figur 8.6 Klass 3, låg bundenhet 
 
 
Det är värd att notera att Vägverket, Region Väst har gjort en rapport som innehåller 
mer bilder som beskriver de tre klasserna för jämnhet och bundenhet (Bildlikare 
Grusvägsunderhåll, 1996). Med mer bilder blir det lättare att bestämma vilken klass 
vägen tillhör.  
 
Standardklasser  
Med avseende på trafikflöde bör en väg hänföras till en viss standardklass enligt tabell 
8.6 nedan (Fredriksson, 1990). 
 
Vid fastläggande av vilket tillstånd väg skall ha bör hänsyn även tas till bebyggelse, 
kollektivtrafik och övriga nyttotransporter, fördelningen mellan fritids- och tjänsteresor 
samt tillgängliga ekonomiska resurser. Tabell 8.6 visar de tre olika standardklasserna. 
 
 
Tabell 8.6 Standardklasser för drift och underhåll av grusvägar  
Trafikflöde, ÅDT t  Standardklasser 
< 50 C 
50 -124 B 
 ≥ 125 A 

 
 
I Region Väst har man ändrat på standardklasserna så att C har ersatts av B som är 
Region Västs lägsta klass se förklaring nedan. Klasserna A och B har slagits samman 
till en klass A.  
 
Trafikflöde, ÅDTt Standardklass 
< 50 B 
> 50 A 
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8.1.2 Objektiv bedömning 
Att kvalitetsvärdera grusvägar med utgångspunkt från en mätbar variabel är naturligtvis 
önskvärt. Det har emellertid visat sig vara svårt att finna en variabel som ger 
heltäckande information om grusvägarnas tillstånd.  Den variabel som oftast är föremål 
för objektiva mätningar är längsgående ojämnheter som då anges med måttet mm/km.  
 
För svenska grusvägar varierar denna ojämnhet normalt mellan 3000 och 9000 mm/km. 
Normala värden för belagda vägar är 500-3500 mm/km (Underlag för driftplanering, 
1983).  
 
För att eliminera mänskliga faktorer som lätt förorsakar oregelbunden eller systematisk 
spridning av resultat har ett flertal mätutrustningar konstruerats för direkt mätning av 
vägens tillstånd. Tre studier kommer att redovisas, Magnusson och Arnberg (1977), 
Carlsson och Öberg (1977), Johansson et al (1983) och Sjögren (1998). 
 
 
 
8.1.2.1 Magnusson och Arnberg, 1977 
Magnusson och Arnberg (1977) genomförde en studie för att mäta ojämnheter på 
grusvägar samt för att påvisa sambandet mellan vägojämnheter och bilförares 
hastighetsval. Försökets experimentella del genomfördes i två etapper på 20 
provsträckor vardera med längden 200 m. Den första etappen genomfördes under 
tjällossningsperioden i slutet av april medan den andra genomfördes i slutet av maj då 
tjällossningen var avslutad och vägen hade torkat upp. Fyra jämnhetsmätare utnyttjades:  
 
1- PCA-mätaren (Portland Cement Association, PCA Road Meter)  
2- GM-profilometern (GM= General Motors) 
3- Bumpmetern (Road Roughness Indicator)  
4- Friktionsmätvagn (BV11 J) 
 
1. PCA-mätaren (Portland Cement Association, PCA Road Meter) 
PCA-mätaren mäter vägytans längsgående ojämnheter genom att bakaxelns rörelser hos 
mätbilen registrera i förhållande till karosseriet. Registreringen sker elektromekaniskt. 
Mätresultaten är beroende av hastigheten.  
 
 
2. GM-profilometern (GM= General Motors) 
GM-profilometern är en personbil som mäter vägens längdprofil med hjälp av ett femte 
hjul. Såväl hjulet rörelse i förhållande till karosseriet som karosseriets egna rörelser 
registreras, se figur 8.7. 
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Figur 8.7 GM-profilometern (Magnusson och Arnberg, 1977)  
 
 
3. Bumpmetern (Road Roughness Indicator) 
Bumpmetern är den äldsta och enklaste mätutrustningen som registrerar vägytans 
längsgående ojämnheter. I princip består den av ett mäthjul upphängt med hjälp av ett 
fjäder- och stötdämpare system i en relativt tung ram. Utrustningen som dras med en 
personbil registrerar mäthjulets vertikalrörelse i cm/km eller mm/km. Mätresultaten är 
starkt beroende av mäthastigheten. Mäthastigheten vid försöket var 32 km/ tim, se figur 
8.8.  

Figur 8.8 Bumpmetern (Magnusson och Arnberg, 1977) 
 
 
4. Friktionsmätvagn (BV11 J) 
BV11 är en vagn som bogseras av en bil. Vagnen konstruerades ursprungligen för att 
mäta friktion. BV11 förses med en differentialtransformator monterad så att dess 
utsignal utgör ett mått på mäthjulets vertikalläge relativt fordonsramen. Denna signal 
bearbetas i en av dragfordonet buren beräkningsenhet mätetal motsvarande 
Bumpmeterns eller OCA-mätarens mätetal erhålles. BV11 avsedd att kunna mäta såväl 
jämnhet som friktion. BV11 J Prototypen som visas i figuren 8.9 har försetts med 
ytterligare en potentiometer för mätning av relativrörelsen mellan mäthjul och 
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belastningsvikt. Motivet härför var att undersöka vilken av de två relativrörelserna som 
gav bästa reliabilitet och bästa överstämmelse med bedömningsresultaten. 
 
Friktionsmätningar förutsätter att mäthjulen bromsas så att det rullar med ett visst slip. 
För att undersöka om det uppkomna bromsmomentet skulle kunna störa 
jämnhetsmätningarna så genomfördes mätningar såväl med bromsat som med obromsat 
mäthjul. Mätresultaten är beroende av hastigheten. Mäthastighet vid försöket var 30 och 
50 km/tim. 
 
Vagnen konstruerades ursprungligen för att användas på ett relativt jämnt underlag 
varför den ur fordonsteknisk synpunkt är mindre lämpad för körning på mycket ojämnt 
underlag. 
 

Figur 8.9 BV11 J prototyp (Magnusson och Arnberg, 1977)  
 
 
Det framgår inte vilken av de fyra nämnda utrustningar i Magnusson och Arnberg 
studien som är mest tillämplig för jämnhetsmätningar på grusvägar. 
 
 
 
8.1.2.2 Carlsson och Öberg (1977) 
Carlsson och Öberg (1977) genomförde en studie för att bl a mäta friktionen före 
respektive efter enkelytbehandlingen (Y1G) av grusvägar. Friktionsmätning gjordes 
med VTIs mätvagn BV11. Friktionsmätning gjordes före trafikmätningen och en efter. 
Friktionen mättes dessutom vid förändring i väglag t ex på grund av regn. Vid varje 
friktionsmätomgång gjordes mätningar i vägmitt, hjulspår, båda riktningarna samt vid 
två olika hastigheter. I kurvorna vid 30 och 50 km/h och i övriga trafikmätningspunkter 
vid 50 och 70 km/h. Ytbehandling av vägytans medförde en ökning av vägytans 
friktionstal med 0,1-0,3. Erfarenheter eller slutsatser angående användning av VTIs 
mätvagn BV11 på grusvägar redovisats inte i rapporten. 
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8.1.2.3 Johansson et al, 1983 
I rapporten Johansson et al (1983) FUG genomfördes jämnhetsmätningar på grusvägar 
med följande tre utrustningar: 
 
1. Bumpmetern (Road Roughness Indicator) 
2. TÖI-mätaren  
3. CHLOE-profilometern 
 
1. Bumpmetern (Road Roughness Indicator) 
Bumpmetern har använts med mäthastigheten 32 km/tim. Resultaten visar god 
korrelation med de subjektiva värderingssystem som tar hänsyn till jämnheten t.ex. det 
5-gradiga FUG-systemet, se figur 8.10. 
 

Figur 8.10 Sambandet mellan subjektiv värdering (FUG) och jämnhet med 
bumpintegratorn på tre finska grusvägar (Johansson et al, 1983) 
 
 
I rapporten anges att liknande korrelationer har erhållits mellan Bumpmetern och TÖI- 
och CHLOE-profilometern. 
 
 
2. TÖI-mätaren  
TÖI-Mätaren är en utrustning som utvecklats av Transportökonomisk Institut ”TÖI” i 
Norge. Utrustningen kan mäta spårdjup och jämnhet i en hastighet av 50 km/ tim, se 
figur 8.11.  

Figur 8.11 Principskiss över TÖI-mätaren (Johansson och Skarra, 1983) 
 
 
3. CHLOE-profilometern 
CHLOE står för Huckins, Leathers and Other Engineers, d.v.s det gäng som utvecklade 
instrumentet. 
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CHLOE-profilometern består av en fackverksbalk uppburen av dragbilen och två 
bärhjul. I bärhjulsenheten är en balansarm inmonterad som ger en vinkeländring vid 
ojämnheter i vägytan. I det svenska varianten beräknas det sk TRAC-värdet. Detta anses 
vara bättre korrelerat med subjektiva värderingar än PSI-värdet ”Present Serviceability 
Index”. Mäthastigheten är ganska låg, 15 km/tim, se figur 8.12. 

Figur 8.12 Principskiss över CHLOE-mätaren (Johansson och Skarra, 1983) 
 
 
 
8.1.2.4 Sjögren, 1998, VTIs Laser RST bil  
Sjögren (1998) har utfört ett mindre antal mätningar med VTIs Laser RST bil ”Road 
Surface Tester”. Bilen används normalt på belagda vägar för bestämning av tillståndet. 
Det är en förhållandevis dyr metod. 
 
Laser RST mäter bland annat: 
a- Vägens längsprofil i två spår med 150 cm avstånd mellan spåren. Från längsprofilen 
beräknas olika jämnhetsmått t ex IRI ”International Roughness Index” och RMS ”Root 
Mean Square”. 
b- Texturen mäts i två spår 
c- Fin makrotextur 
d- Grov makrotextur 
e- Megatextur 
f- Backighetsprofil 
 
Sjögren (1998) påstår att med hjälp av längsprofilen i de båda spåren och den därifrån 
bestämda ojämnheten samt skillnader mellan ojämnheter i spåren kan man få ett mått på 
omfattningen av korrugeringar och potthål. Med hjälp av den grova makrotexturen 0.5 
till 50 mm kan man ge ett mått på förekomsten av  lösgrus.  
 
Sjögrens slutsatser är att: 
• Det är möjligt att i forskningssammanhang mäta med VTIs Laser RST på grusvägar. 

Det behövs dock göras flera mätningar och upprepade mätningar för att fastställa 
lämpliga redovisningar samt noggrannhet hos dessa. Sjögren menar att det behövs 
ett krav på noggrannhet för de mått man tänker studera. Detta kan man få fram 
genom att genomföra en mätserie på rätt urval av provvägar och jämföra resultatet 
med traditionella bedömningar. 

 
• Användning av Laser RST som produktionsmätmetod på grusvägar är dock inte att 

rekommendera bland annat på grund av risken att skada mätutrustningen men också 
på grund av att mätförhållanden är besvärliga med damm och vatten på ytan som 
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kan orsaka felavläsningar i laserkameran. Risken för skador går att åtgärda men det 
senare är svårare att undvika.  

 
• Grusvägar har en mer varierad jämnhet tvärs vägen än belagda vägar. 
 
• Det är viktig att mäta hela vägbredden. 
 
 
 
 
8.2 Tillståndsuppföljning enligt GUPP  
I Grusvägsuppföljning (1995) beskrivs en statistisk modell för var och när bedömning 
av grusvägnätets tillstånd skall göras.  
 
Metodbeskrivning 106:1996 ”Bedömning av grusväglag, funktionella egenskaper” och 
den statistiska modellen ”Grusvägsuppföljning” benämns tillsammans ”system för 
grusvägsuppföljning” och förkortas GUPP. 
 
Uppföljningssystemet GUPP bygger på erfarenheter från försöksverksamhet i 
Vägverket Region Väst under vår, sommar och höst 1994. Objekten valdes i tid och rum 
enligt någon av följande två urvalsmodeller: 
A- Den regionala urvalsmodellen 
B- Den lokala urvalsmodellen 
 
A- Den regionala urvalsmodellen 
Enligt denna modell går uppföljningen ut på att avgöra om tillståndet är bättre eller 
sämre än en viss miniminivå. Denna uppföljning ligger till grund för redovisningar till 
beslutstödssystemet BESS. En Statistisk databearbetning ger grusvägarnas tillstånd för 
ett vägnät under den tjälfria perioden (Grusvägsuppföljning, 1995). Hur den statistiska 
databearbetningen görs är kort dock oklart beskriven i rapporten ”Grusvägs-
uppföljning”. 
 
B- Den lokala urvalsmodellen 
Uppföljningen kan användas för att verifiera entreprenörens åtaganden. I detta fall ger 
den statistiska databearbetningen grusvägarnas tillstånd i olika geografiska områden 
under den tjälfria perioden och dels tillståndens variation mellan månader på 
regionnivå.  
 
Med de geografiska områden avses det avgränsande område inom vilket drift och 
underhållsåtaganden har upphandlats. Områdena kallas också för entreprenadområden. 
 
Uppföljningssystemet medger att utföraren ”entreprenören” utför tillståndsbedömningar 
och att beställaren efter eget gottfinnande gör stickprovskontroller.  
 
Idag används GUPP endast av ett fåtal regioner och inrapportering till BESS sker inte. 
 
Urval i tid och rum 
Under årets tjälfria period skall varje grusväg bedömas vid minst ett tillfälle under varje 
period om antingen tio eller två veckor. Tiden mellan två bedömningar skall vara minst 
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nio och högst elva veckor vid användning av den regionala modellen och minst en och 
högst tre veckor vid användning av den lokala modellen.  
Vid varje bedömningstillfälle bedöms grusvägen i slumpvalda bedömningsobjekt. 
Grusvägar som är kortare än 1 km ingår inte i uppföljningssystemet. För grusvägar som 
är längre än 1 mil väljs minst 2 bedömningsobjekt slumpvis ut och ytterligare 1 
bedömningsobjekt för varje påbörjad 10 km utöver den första milen.  
 
Tre alternativ anges för hur slumpurval skall göras. Samtliga alternativ innebär att ett 
antal punkter väljs på grusvägen. Bedömningsobjektet är en grusvägsträcka som täcker 
den valda punkten. De tre alternativen är: 
 
 
Alternativ 1 
Punkter på grusvägen väljs enligt slumptalstabell. Denna slumptalstabell är konstruerad 
så att alltför tät anhopning av punkter undviks. 
 
Alternativ 2 
En vanlig slumptalstabell eller slumptalsgenerator används för att bestämma punkter. 
Detta kan ibland leda till en viss anhopning av punkter, vilket är statistiskt korrekt. 
 
Alternativ 3 
Punkterna väljs stratifierat. Grusvägen delas in i lika många delsträckor som antalet 
objekt som ska väljas. Delsträckorna ska vara lika långa. Sedan väljs, med  hjälp av 
slumptalstabell eller slumptalsgenerator, en punkt på varje delsträcka. 
 
I de fall besiktningar görs av producenten skall beställaren göra stickprovskontroll. 
Beställaren bör göra sina besiktningar i nära anslutning till producentens. Därför åligger 
det producenten att i god tid, t ex några dagar, före varje besiktning redovisa för 
beställaren vilka objekt som kommer att bedömas och tidpunkten för bedömningen.  
 
Rapportering av tillståndsmätningar och bedömningar görs med hjälp av blanketten 
”Besiktning av grusvägar”, se bilaga 2. 
 
 
 
8.3 Bedömning av grusvägars tillstånd utomlands  
Systematiska försök på detta område har gjorts i flera andra länder. I följande text 
redovisas hur grusvägarnas tillstånd bedöms i Finland, Kanada, USA, Nya Zeeland och 
Australien. Metoderna och skalan för tillståndsbedömningen varierar både mellan 
länder och olika regioner.  
 
 
 
8.3.1 Finland 
Ca 42% av det totala statliga vägnätet i Finland 75 000 km består av grusvägar.  
Trafikarbetet på grusvägnätet är ca 7% (Männistö och Tapio, 1990). Trafikarbetet på 
grusvägar i Sverige är 1,32%, se kapitel 4 ”Allmänt om vägnätet i Sverige”.  
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Vid bedömning av grusvägarnas tillstånd är den viktigaste informationen i vägregistret 
uppgifter om bärighet och väglängd med risk för tjälskador. Av vägregistret framgår 
bl.a. grusvägarnas längd, byggnadsår, funktionella klass och standardhållsklass, åtgärder 
som vidtagits på vägen, trafikmängd, trafik- och transportarbete, körbanans bredd, 
belysning, hastighetsbegränsning, antal olyckor och olyckstäthet (Jämsä och Kankare, 
1980). 
 
 
 
Subjektiv bedömning 
Slitlagrets tillstånd bedöms visuellt enligt nedanstående femgradiga bedömningsskala. 
Vid denna bedömning tas inte hänsyn till enstaka tjälskador. Bedömningen grundar sig i 
första hand på vägens jämnhet, bundenhet, dammningsbenägenhet och tvärfall (Routine 
road maintenance management and monitoring at the Finnish national road 
administration, 1994). 
 
Som hjälpmedel för bedömningarna finns såväl en verbal beskrivning som 
exemplifierande foton att tillgå. Bedömningsskala, tillståndsklasser och 
tillståndsbeskrivning framgår av tabell 8.7. De finska tillståndsklasserna är mycket lika 
FUG-skalan för jämnhet, se tabell 8.3 för jämförelsen. 
 
 
Tabell 8.7 Tillståndsklasser i Finland (Johansson et al, 1983) 
Bedömning Tillståndsklass Tillståndsbeskrivning 
4,1-5,0 5 Vägens yta har behållit sin form och är mycket 

jämn och fast. Eventuella ojämnheter inverkar 
inte på körbekvämlighet. 
 

3,1-4,0 4 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är 
mycket jämn och fast. Enstaka gropar kan 
förekomma. Dammbildning kan inte observeras. 
Körhastigheten behöver inte sänkas på grund av 
ojämnheter.  
 

2,1-3,0 3 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är 
mycket jämn och fast. Mindre gropar och andra 
ojämnheter kan förekomma fläckvis. 
Dammbildning kan inte observeras. 
Körhastigheten behöver inte sänkas på grund av 
ojämnheter. 
 

1,1-2,0 2 Vägen kan ha deformerats i tvärled. 
Korrugeringar kan förekomma. Ställen med 
sättningar eller upphöjningar angivna med 
varningsmärken förekommer. Vägen dammar 
måttligt. Körhastigheten måste sänkas ibland. 
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0,1-1,0 1 Vägen är på flera ställen deformerad i tvärled. 
Ytan är ojämn på grund av gropar, korrugeringar 
och upprivningar. På vägen förekommer 
sättningar och upphöjningar som man inte kan 
väja för. Vägen dammar rikligt. Vägens yta 
kräver oavbruten uppmärksamhet vid körning 
och körhastigheten måste ofta ändras.  

 
 
Jämsä (1983) och Johansson et al (1983) anger att bedömningar och uppföljningar 
utförs enligt följande fem steg : 
 
Steg 1: Bedömning av vilken beskrivning tillståndet närmast motsvarar. 
 
Steg 2: Om den erhållna beskrivningen i genomsnitt motsvarar vägens tillstånd eller om 
det är något bättre eller sämre än beskrivningen, justeras bedömningen i motsvarande 
mån. 
 
Steg : Vägsträckan bedöms i allmänhet i sin helhet, men kan vid behov delas upp i 
delsträckor. 
 
Steg 4: För varje standardklass finns angivet en målsättning i form av en undre gräns 
för slitlagrets tillstånd i den skala som presenterades i den föregående tabellen. Det 
finns fem standardklasser för grusvägar i Finland. Den högsta standardklassen är 
standardklass 3 och den lägsta är standardklass 7, se tabell 8.8. 
 
Steg 5: Om tillståndet understiger målsättningens undre gräns, bör, om 
väderleksförhållandena medger, erforderliga åtgärder vidtas för att höja tillståndet, se 
tabell 8.8.  
 
 
Tabell 8.8 Målsättning för minimistandard för olika standardklasser 
ÅDT Standardklasser Målsättning (undre gräns) 
-100 7 1,5 
101-200 6 2,0 

 
201-500 5 2,4 

 
501-1500 4 2,8 

 
1501-6000 3 3,3 

 
 
 
Skillnaden mellan den finska modellen och den svenska är att den finska arbetar med 
olika gränsvärden för att åtgärder skall sättas in beroende på standardklass medan den 
svenska utgår från samma gränsvärden oberoende av trafik. I den svenska modellen är 
det i stället den tid inom vilken åtgärder måste sättas in efter det att denna under gräns 
passerats som är beroende av standardklass (Standardprojekt, 1979). 
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8.3.2 Kanada 
Chong och Wrong (1989) beskriver i sin handbok ”Manual for condition rating of 
gravel surface roads” en metod för tillståndsbedömningen. 
 
Metoden baseras på en subjektiv bedömning av tre enskilda primära skador. Varje 
primär skada inkluderar andra sekundära skador eller brister. De tre primära skadorna 
och de sekundära skadorna är: 
 
1- Skador på ytan (Surface defects) 
1.a Löst grus (Loose gravel)  
1.b Damm (Dust) 
1.c Potthål (Potholes) 
1.d Materialet i bärlagret tränger upp i vägbanan (Breakup) 
 
2- Deformation i ytan (Surface deformation) 
2.a Korrugeringar (Corrugations, Washboard) 
2.b Spårbildning (Rutting) 
2.c Felaktigt tvärfall (Flat or reverse Crown) 
2.d Andra deformationer än korrugeringar eller spårbildning (Distortion) 
 
3- Skador i vägkanten (Shoulder distress manifestations) 
3.a Grusvallar i vägkanten (Excessive Height) 
3.b Vattensamlingar i vägkanten (Poning) 
3.c För mycket växtlighet (Overgrowth) 
 
För att beskriva bristerna används två termer. Den ena är ”Severity” som beskriver hur 
allvarliga skadorna är. Den andra termen är ”Density” som ger en uppfattning om hur 
omfattande skadorna är. ”Severity” har tre nivåer, obetydlig ”slight”, måttlig 
”moderate” och betydlig ”severe”. ”Density” har också tre nivåer som är ”intermittent”, 
”frequent” och ”extensive”.  
 
Som hjälpmedel för bedömningarna finns såväl en verbal beskrivning som 
exemplifierande foton att tillgå. I samband med okulärbedömningar används en 
rättskiva för att mäta bl a bredden och djupet av skadorna.  
 
Beroende på resultaten från bedömningarna anger Chong och Wrong ett förslag på vilka 
drift- och underhållsåtgärder som behövs. Tabell 8.9 visar vilka drift- och 
underhållsåtgärder som behövs för olika nivåer av spårbildning. Nedanstående exempel 
ger en närmare bild på hur spårbildning bedöms och vilka åtgärder som behövs. I 
figurerna 8.13, 8.14 och 8.15 framgår de tre olika nivåerna för spårbildning, 
obetydande, måttlig och betydande.  
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Figur 8.13 Obetydande spårbildning 
 
 

Figur 8.14 Måttlig spårbildning 
 
 

Figur 8.15 Betydande spårbildning 
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Tabell 8.9 Drift- och underhållsåtgärder som behövs för olika nivåer av spårbildning  

 
 
Hela vägsträckornas tillstånd bedöms sedan enligt en hundragradig bedömningsskala, se 
tabell 8.10. Bedömningen grundas i stort sett på de tre ovannämnda primära skadorna. 
Med bedömningsskalan som grund gjordes en inledning i fem klasser 80-100, 60-79, 
40-59, 20-39, 0-19.  
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Tabell 8.10 Den hundragradiga bedömningsskalan (Chong och Wrongs, 1989) 

 
 
En väg vars tillstånd ligger i klassen  0-19 har inget tvärfall eller omvänt tvärfall och 
allvarliga ytskador i form av t ex korrugeringar, löst grus, potthål. Vägytan är väldigt 
grov och ojämn på grund av betydande deformationer och materialet i bärlagret har 
trängt upp i vägbanan. De omfattande skadorna i vägkanten gör att vattnet stannar på 
vägbanan. Så gott som inget slitlagergrus finns kvar i vägbanan.  
 
Dobson och Postill (1983) presenterar i sin studie en metod för standardklassificering av 
grusvägar. Vägarna klassificeras enligt deras ”Quality-of Service” i tre klasser, se tabell 
8.11. Standardklassificering görs m a p ÅDT och andel tunga fordon, vägbredd, 
siktförhållande, åkkomfort och tillgänglighet under året. 
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Tabell 8.11 De tre standardklasserna 1, 2 och 3 
Kategorier Klass 1  Klass 2 Klass 3 
ÅDT 250-400 100-300  0-150 

 
Tungtrafik % 13 13 13 

 
Vägbredd (m) > 6,7 4,9-6,7 4,9 

 
 
Sikförhållande 

   

Siktsträcka (m) 488 335 244 
 

Stoppsträcka (m) 107 84 61 
 

Tillgänglighet Öppen under hela 
året 

Öppen under hela 
året 

Vägen stängs 
säsongvis 

Åkkomfort Spårbildning, 
potthål och 
korrugeringar 
tolereras inte  

Obetydliga 
spårbildningar, 
potthål och 
korrugeringar är 
accepterade  

Spårbildningar, 
potthål och 
korrugeringar 
åtgärdas säsongvis  

 
 
Dobson och Postill valde 400 bilar som övre gräns för ÅDT eftersom de anser att vägar 
med ÅDT mer än 400 bör beläggas. Dobson och Postill menar att med deras 
klassificering kan drift och underhållsåtgärdsverksamhet planeras och utföras på ett 
bättre sätt. De tillägger också att klassificeringen möjliggör samhällsekonomiska 
beräkningar. 
 
 
 
8.3.3 USA 
Cirka 50% av det amerikanska vägnätet är obelagt. Trafikflödet på grusvägarna varierar 
mellan 50-400 ÅDT (Han, 1992). 
 
I handboken ”Gravel-PASER Manual, Pavement Surface Evaluation and Rating ”GPM” 
(1994) redovisas en metod för tillståndsbedömning av grusvägar i USA. Metoden 
baseras på en subjektiv bedömning. Fem vägegenskaper eller skador används för att 
beskriva tillståndet. Samtliga skador beskrivs med ord och fotografier. Förslag till 
åtgärder anges också i samband med beskrivningen av skador. De fem egenskaperna 
och skadorna är: 
1.Bombering 
2.Dränering 
3.Grusslitlager 
4.Deformation i ytan 
5.Skador på ytan 
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1. Bombering (Crown) 
I samband med bombering beskrivs tvärfallet och höjden på vägens mitt i förhållande 
till kanterna. Tre nivåer kan urskiljas, utmärkt tvärfall ”excellent crown”, flat väg med 
bristfällig jämnhet ”poor grading” och inget tvärfall eller omvänt tvärfall ”poorly graded 
crown”.  
 
2. Dränering (Drainage) 
Både dikens- och trummornas tillstånd bedöms med hjälp av fotografier och 
beskrivningar i ord. Fyra nivåer kan urskiljas, utmärkt dränering, godtagbar dränering, 
dålig dränering och dränering saknas. 
 
3. Grusslitlager (Gravel layer, Gravel wearing course) 
Grusslitlagrets tjocklek och kvalitet bedöms enligt tre nivåer, utmärkt grusslitlager, 
godtagbart grusslitlager och litet eller grusslitlager saknas. 
 
4. Deformation i ytan (Surface deformation) 
Deformationerna i ytan kan vara spårbildning, korrugering eller potthål.  
 
4.1: Spårbildning beskrivs med två nivåer, spårbildning bara i hjulspåret och omfattande 
spårbildning med väldigt dålig dränering. 
 
4.2: Korrugering beskrivs med två nivåer, måttlig och betydande korrugering. 
 
4.3: Potthål beskrivs med tre nivåer, få potthål, serie av måttliga potthål och omfattande 
potthål som täcker nästan hela vägbanan. Förekomsten av potthål på broar beskrivs 
också.  
 
5. Skador på ytan (Surface defects) 
I samband med skadorna på ytan beskrivs dammning och löst grus enligt följande:  
 
5.1: Damm beskrivs oväntat med bara en nivå som är mycket damm. Det bör finnas en 
nivå till som är t ex inget damm. 
 
5 2: Löst grus som indelas i två nivåer: 
Löst grus förekommer i stor omfattning över nästan hela vägbanan (nivå 1) och 
omfattande vallar längs vägkanterna (nivå 2).  
 
 
I ”GPM” redovisas en tabell för bedömning av slitlagrets tillstånd med avseende på de 
fem ovannämnda egenskaperna och skadorna. Med hjälp av fotografier och 
beskrivningar i ord indelas vägnätet i fem tillståndsklasser. Skalan 1-5 används där 
skalan 5 är utmärkt, se tabell 8.12.  
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Tabell 8.12 De fem tillståndsklasserna (GPM, 1989) 
Tillståndsklass Bedömning Beskrivning 
5 Utmärkt • Inga skador 

• Inget damm 
• Utmärkt yta 

4 God • Damm under torra perioder  
• Måttligt löst grus 
• Obetydlig korrugering  

3 Godtagbar • Vägen har en god höjd i mitten (7,6-15 cm) i 
förhållande till vägkanterna  

• Dike i tillfredställande kvalitet förekommer 
på mer än 50% av väglängden 

• Grusslitlagret är tillräckligt tjockt men 
grusning kan vara nödvändigt på ett antal 
ställen 

• Trummorna behöver rensas  
• Måttlig korrugering med 2.5-5 cm djup som 

förekommer i en omfattning på 10%-25% av 
vägbanan 

• Måttlig dammbildning som delvis hindrar 
sikten 

• Ingen eller obetydlig spårbildning, mindre än 
2,5 cm djupa spår 

• Små potthål, mindre än 5 cm djupa 
• Grusvallar 5 cm höga  
 

2 Dålig • Liten eller ingen höjd i vägmitten i 
förhållande till kanterna (mindre än 7,6 cm) 

• Dike förekommer på mindre än 50% av 
väglängden. En del diken fungerar inte, på 
grund av för mycket växtlighet. Förekomst 
av erosion på vägbanan.  

• 25% av vägbanan har tunt eller inget 
grusslitlager  

• Trummorna är delvis täta.  
• Måttliga eller betydande korrugeringar 7,6 

cm djupa som förekommer i en omfattning 
på mer än 25% av vägbanan 

• Förekomst av spårbildning med 2,5-7,6 cm 
spår djup förekommer i en omfattning som är 
mer än 10%-25% av vägbanan 

• Förekomst av potthål med mindre än 5-10 
cm djup. 

• Löst grus förekommer i  stor omfattning i 
form av grusvallar som är mer än 10 cm 
höga.  
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1 Väldigt 
dålig 

• Vägmitten i samma nivå eller lägre än 
kanterna, vägbanan har till och med ett 
omvänt tvärfall och vattensamlingar.  

• Små eller inga diken alls  
• Trummorna fungerar inte p.g.a. att de är 

fyllda eller skadade 
• Betydande förekomst av spårbildning med  

mer än 7,6 cm spårdjup som förekommer i 
omfattning på mer än 25% av vägbanan 

• Betydande förekomst av potthål mindre än 
10 cm djupa som förekommer i omfattning 
på mer än 25% av vägbanan 

• Mer än 25% av vägbanan har tunt eller inget 
grusslitlager 

 
 
 
Till varje tillståndsklass i tabell 8.12 anges en allmän beskrivning av vägens tillstånd 
samt några förslag på åtgärder beroende på de olika beskrivna skadorna. Allmän 
beskrivning för tillståndsklass 2 är t ex att körhastigheten är låg och ofta är mindre än 
40 km / tim. 
 
Eaton och Ronald (1992) presenterar i sin rapport en metod för tillståndsbedömning. 
Metoden baseras på en subjektiv bedömning och bygger på ett så kallat URCI 
”unsurfaced road condition index”. URCI har en skala från 0 till 100 och dess 
vägtillstånd motsvarar PCI ”pavement condition index” för belagda vägar. 
Standardklasser och tillståndsklasser beskrivs kort i detta  kapitel. 
 
 
De standardklasser för grusvägar som redovisas i Eaton och Ronalds rapport framgår 
av tabell 8.13.  
 
Tabell 8.13 Standardklasser 
Standardklass Trafik ÅDT ”antal fordon per dygn” URCI 
1 ≥ 200  70-100 
2 100-199 55-70 
3 50-99 40-55 
4 0-49 25-40 

 
 
För tillståndsbedömning finns två typer av inspektioner. Den ena är översiktlig 
”windshield inspection” och den andra är detaljerad inspektion. 
 
 
Den översiktliga inspektionen ”windshield inspection” görs med en bil som framförs 
med hastighet på ca 40 km/tim beroende på vägens tillstånd och hastighetsgräns. Vägen 
delas inte in i små mindre sträckor utan bilen kör över hela väglängden. Denna 
inspektion utförs varje säsong, fyra gånger per år.  
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Eaton och Ronald rekommenderar att den detaljerade inspektionen bör utföras varje år 
vid samma tidpunkt. Inspektionen bör göras när vägen befinner sig i ett så bra tillstånd 
som möjligt. Man bör därför undvika att göra inspektionen under tjällossningsperioden. 
 
 
Vid detaljerad inspektion indelas en grusväg i sträckor som genom jämförelse med 
fotografier bedöms tillhöra en viss tillståndsklass med avseende på sju olika typer av 
skador (distresses). Vid besiktning bedöms en 35-80 m lång sträcka i taget. 
 
 
De sju skadorna som används vid bedömningar är:  
 
1.Felaktigt tvärfall 
2.Otillräcklig dränering 
3.Korrugering 
4.Damm 
5.Potthål 
6.Spårbildning 
7.Löst grus 
 
Beskrivningen av skadorna innehåller tre underrubriker: 
a. Kort beskrivning av skadan, dess orsaker och konsekvenser ifall skadan inte åtgärdas. 
 
b. Metod för uppmätning av skadorna  
En rätskiva med en längd på 1,2 m används för att mäta djupet, ytan och bredden av de 
olika skadorna. 
 
c. Nivåer för beskrivning av skadornas svårighetsgard:  
1- Låg ”Low severity ” (L) 
2- Medium, måttlig ”Medium severity ” (M) 
3- Hög ”High severity ” (H) 
 
De sju skadetyperna beskrivs i följande figurer 8.16-8.22 (Eaton och Ronald, 1992). 
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Figur 8.16 De tre nivåerna för bedömning av tvärfallet (Eaton och Roland, 1992)  
 
 

Figur 8.17 De tre nivåerna för bedömning av dräneringen (Eaton och Roland, 1992)  
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Figur 8.18 De tre nivåerna för bedömning av korrugeringen (Eaton och Roland, 
1992)   
 
 

Figur 8.19 De tre nivåerna för bedömning av dammningen (Eaton och Roland, 1992)   
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Figur 8.20 De tre nivåerna för bedömning av potthål (Eaton och Roland, 1992)  
 
 

Figur 8.21 De tre nivåerna för bedömning av spårbildningen (Eaton och Roland, 
1992)  
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Figur 8.22 De tre nivåerna för bedömning av förekomsten av löst grus (Eaton och 
Roland, 1992)  
 
 
Rapportering av besiktningen sker på en särskild blankett, se bilaga 3. Blanketten 
innehåller två olika tabeller som bör ifyllas. Den ena tabellen omfattar informationer om 
svårighetsgrad L, M eller H. Den andra tabellen har rubriken ”URCI Calculation”. 
Beräkning av URCI görs i fyra steg. De fyra stegen kommer inte att  beskrivas här.  
 
Efter beräkning av URCI för hela vägen bedöms vilken tillståndsklass vägen tillhör. 
Sambandet mellan URCI och tillståndsklasser framgår av figur 8.23.  
 

Figur 8.23 URCIs skalan (Eaton och Ronald, 1992) 
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Prioritering mellan olika vägsträckor görs bl a med hjälp av en sk ”Maintenance priority 
graph”. Maintenance priority graph bygger på en kombination av URCI och trafikvolym 
”ÅDT”. Maintenance priority graph redovisas i figur 8.24. 

Figur 8.24 Maintenance priority graph (Eaton och Ronald, 1992) 
 
 
Alla vägar i vägnätet kan därefter prioriteras i tre olika prioriteringsklasser, låg 
prioritering, medium prioritering och hög prioritering.Vilken prioriteringsklass vägen 
tillhör beror på : 
• Standardklass.  
• Tillgänglig budget 
• Lokala förhållanden 
 
Vägar med t ex lägre URCI och högre ÅDT bör ha högre prioritet. Beroende på 
skadorna ges också rekommendationer till vilka drift- och underhållsåtgärder som 
behöver genomföras. För varje standardklass finns angivet en målsättning i form av en 
undre gräns för slitlagrets tillstånd i den skala som presenterades i figur 8.24.  
 
 
 
8.3.4 Australien och Nya Zeeland 
Australien och Nya Zeeland har nästan samma system för tillståndsbedömning av 
grusvägar. 
 
Australien har mer än 500 000 km obelagda vägar, ”Grusvägar”, och jordvägar som 
motsvarar ca 65% (1993) av det totala vägnätet som är 800 000 km (Foley och Cropley, 
1996) Många av vägarna saknar grus. De är bara tillhyvlade jordvägar. 42% (1995) av 
Nya Zeelands vägnät är grusvägar (Foley och Cropley, 1996). 
 
I ”A guide to the visual assessment of pavement condition” (1987) anges att skador på 
obelagda vägar, grus- eller jordvägar, delas in i tre primära grupper.  
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1. Deformation (Deformation) D 
2. Grussammansättning, (Surface Texture) S 
3. Potthål (Potholes) HO 
 
De första två grupperna, deformation och grussammansättning, delas in i andra 
sekundära skador. De sekundära grupperna förkortas med två bokstäver. 
 
1. Deformation (Deformation) D 
 1.a Erosionskanaler (Channel) DN  
 1.b Korrugeringar (Corrugerings) DC 
 1.c Spårbildning (Rutting) DR 
 1.d Förskjutning (Shovning) DS 
 
2. Grussammansättning, (Surface Texture) S  
 2.a Grov sammansättning (Coarse Texture) ST 
 2.b Löst grus (Loose Material) SL 
 
En rätskiva med längd 1,2 m används för att mäta djupet, ytan och bredden av de olika 
skadorna. Längden eller bredden av t ex korrugeringsvågorna och spåren kan också 
mätas med rätskivan. Man bedömer också längden av vägen som har drabbats. Samtliga 
skador fotograferas. I tabellen 8.14 nedan beskrivs de olika mätningar som görs i 
samband med tillståndsmätningarna.  
 
 
Tabell 8.14 De olika mätningar som görs i samband med tillståndsmätningarna  
Skadan Mätningar 
1. Deformation  
1.a Erosions kanaler Kanalens djup (mm) 

Längden av skadad väg (m) 
 

1.b Korrugeringar Korrugeringsvågornas djup (mm) 
Korrugeringsvågornas längd (mm) 
Längden av skadad väg (m) 

1.c Spårbildning Maximala spårdjupet (mm) 
Längden av skadad väg (m) 

1.d Förskjutning Förskjutningarnas djup (mm) 
Ytan av skadad väg (m2) 

  
2. Grussammansättning  
2.a Grov sammansättning Ytan av skada väg (m2) 

 
2.b Löst material Djupet av löst materialet 

Typ av löst material (sand, grus, damm) 
Längden av skadad väg (m) 

  
3. Potthål Djup (mm) 
 Ytan av potthål (m2) 
 Antal potthål 
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Ur rapporten Unsealed Roads Manual- Guidelines to Good Practice (1993) kan utläsas 

att tillståndsbedömningar kan baseras på fem olika punkter enligt följande:  
1. Synliga brister, nämligen de tre ovannämnde skadorna, deformation, 
grussammansättning och potthål. 
 
2. Tjockleken av grusslitlagret.  
 
3. Dräneringssystemets effektivitet. 
 
4. Geometriska utformningen. 
 
5. Trafiksäkerhet t.ex. brist på vägmärken. 
 
I rapporten anges ett förslag till en inspektionsblankett som kan användas vid 
bedömningen och rapporteringen.  
 
Ferry (1986) anger i sin handbok ”Unsealed Roads- A manual of repair and 
maintenance for pavements” det system som användes i Nya Zeeland för bedömning av 
grus- och jord vägar. Slitlagrens tillstånd bedöms enligt nedanstående femgradiga 
bedömningsskala. Bedömningen grundas i första hand på vägens jämnhet, se tabell 
8.15.  
 
Tabell 8.15 De fem olika tillståndsklasserna (Ferry, 1986) 
Tillståndsklass Tillståndsbeskrivning 
5 Vägens yta har rätt form och är mycket jämn och fast. 

Eventuella lindriga brister (blemish) inverkar inte på 
körbekvämligheten. 
 

4 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är jämn och fast. 
Enstaka gropar och ojämnheter kan förekomma. 
Körhastigheten behöver inte sänkas på grund av bristerna.  
 

3 Vägens yta har i allmänt behållit sin form och är nästan jämn 
och fast. Mindre brister (skador) och dammbesvär kan 
förekomma i torrväder. Körhastigheten eller andra 
fordonsverksamheter t ex antal fordon behöver inte påverkas 
på grund av dessa brister. 
 

2 Vägen kan ha deformerats något i tvärled. Det förekommer 
signifikanta korrugeringar, potthål och spårbildning. 
Dammning förekommer under torra perioder. Körhastighet är 
under den optimala och en del förare måste väja för att undvika 
skador. 
 

1 Vägens form uppvisar betydande fel. Det finns många 
korrugeringar, potthål och ojämnheter i körbanan. 
Dammbesvär kan förekomma i torrväder. Körhastigheten 
påverkas betydligt.  
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8.4 Standardklasser för skogsbilvägar  
Skogsbruket har i Sverige en mycket stor ekonomisk roll. Många lever på inkomsterna 
från skog och skogsprodukter och utnyttjandet av den svenska skogen är stor. En 
förutsättning för skogens kraftiga utnyttjande i Sverige är de skogsbilvägar som anlagts 
i skogsdistrikten. 
 
Skogsbilvägar i Sverige har ett totalt värde på 10-15 miljarder kronor. Årliga 
väghållningskostnader för skogsbilvägarna är ca 800 miljoner kronor.  
 
Skogsbilvägarna användas till:  
• Transport av skogsvirke.  
• Skogsskötsel.  
• Transportleder för både turister och friluftsfolk. 
• Transport av personal och utrustning för försvar och brandkår. 
 
 
 
8.4.1 Standardklasser för skogsbilvägar i Sverige  
I Sverige bestäms standardklasser för skogsbilvägar och vanliga grusvägar på olika sätt. 
Vanliga grusvägars standard klassificeras enligt ”Regler för underhåll och drift” 
Fredriksson (1990) med avseende på ÅDT. Vid klassificering av skogsbilvägar används 
andra egenskaper och metoder.  
 
I Sverige bestäms skogsbilvägarnas standard dels av den geometriska utformningen 
(bredd, kurvor och lutningar), dels av bärigheten.  
 
Den geometriska utformningen bestämmer framkomligheten medan bärigheten har 
avgörande betydelse för tillgängligheten under året. 
 
 
 
8.4.1.1 Geometriska standardklasser 
Med hänsyn till den geometriska utformningen särskiljs följande klasser: 
(Skogsbilvägar service. underhåll och upprustning, 1992) 
 
Vägklass 1: Enfältig permanent väg med slitlager av krossgrus. Den dimensionerande 
hastigheten är normalt 60 km/tim. Vägklassen är främst avsedd för särskilt 
betydelsefulla vägar där anspråken på trafikhastighet är relativt höga    t ex de allra 
längsta skogsbilvägarna eller kombinerade vägar där även annan trafik än 
skogstransporter har stor omfattning. 
 
Vägklass 2: Enfältig permanent väg med slitlager av krossgrus. Den dimensionerande 
hastigheten är normalt 40 km/tim. Vägklassen är främst avsedd för större skogsbilvägar.  
 
Vägklass 3: Enfältig permanent väg med slitlager av krossgrus eller sorterat naturgrus. 
Den dimensionerande hastigheten är normalt 30 km/ tim. Vägklassen är avsedd för 
vägar med låga krav på trafikhastighet. 
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Vägklass 4: Enfältig permanent väg med körbana som saknar egentligt slitlager. Den 
dimensionerande hastigheten är normalt 20 km/tim. Den tekniska utformningen 
förutsätter att vägstandarden inte vidmakthålls genom kontinuerliga underhållsåtgärder. 
I stället iståndsättes vägen inför varje användningsperiod. Vägarna i denna klass anses 
ha en betydligt kortare livslängd än vägar i klass 1-3. 
 
Vägklass 5: Enfältig väg, vilken normalt inte medger trafik med längre fordonsekipage 
än 18 m. Körbanan är ca 3 m bred. 
 
Vägklass 6: Enklast tänkbara väg vilken normalt inte medger trafik med 
släpvagnsförsedda ekipage. 
 
 
Klasserna 1-4 har alla körbanebredden 3,5 m och skall i övrigt konstrueras för trafik 
med samma dimensionerande fordonstyp. Genomgripande förbättring får absolut inte 
leda till lägre vägklass än 4. Nyanlagda vägar ges alltid en standard motsvarande 
vägklass 1-4. Vägklasserna 5 och 6 är endast till för att kunna ange standarden på 
befintliga lågklassiga vägar.  
 
De vanligaste geometriska bristerna på skogsbilvägar är: 
• Trånga utfarter 
• Otillräckliga, små och få, vändplatser 
• Smal körbana  
• Otillräckliga breddökningar i horisontalkurvor 
• Igenväxta diken 
• Dåligt tvärfall på vägbanan  
 
Den låga geometriska standarden främst i landets södra delar medför att många 
områden inte kan nås med ett 24-m-fordon, och virket måste då lastas om. Förare 
tvingas ställa av lastbilens släpvagn ute vid den stora vägen och därefter gå in med 
enbart bilen på de små vägarna. Släpvagnen lastar normalt dubbelt så mycket som bilen 
varför det i regel behövs tre hopsamlingsresor innan ekipaget kan kopplas ihop och 
transporten fortsätta. Normalt tar denna hopsamlingsoperation 2-4 timmar. 
 
 
 
8.4.1.2 Bärighetsstandard 
Förmåga att bära last under olika delar av året kallas för vägens bärighet. Beroende på 
standard varierar bärigheten under året. Vissa vägar skall klara trafiken året runt, andra 
bara under vinterperioden (Skogsbilvägar service. underhåll och upprustning, 1992). 
 
Vid dimensionering av skogsbilvägar fr o m lägsta normenliga standard (vägklass 4) 
utgår man från ett typfordon med:  
 
Totallängd: 24 meter 
Totalbredd: 2,6 meter  
Totalhöjd: 4,5 meter 
Total fordonsvikt: 60 ton  
Axel-/boggilast: 10/18 ton för vägar  
Axellast vid broar : 14 ton 
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Boggilast vid broar: 18-22 ton 
 
Ur bärighetssynpunkt indelas vägarna i fyra klasser med hänsyn till den del av året 
under vilken tung trafik normalt beräknas kunna framföras utan att allvarligt skada 
vägen. Alla vägklasser skall ha tillräcklig bärighet för fordon med 10 tons axellast och 
18 tons boggilast. De fyra tillgänglighetsklasserna särskiljs enligt följande:  
 
Tillgänglighetsklass A: Vägen skall klara last- och personbilstrafik under hela året.  
 
 
Tillgänglighetsklass B: Vägen skall klara lastbilstrafik hela året utom under 
tjällossningen. Vägen skall klara personbilstrafik under hela året. 
 
 
Tillgänglighetsklass C: Vägen skall klara lastbilstrafik hela året utom under 
tjällossningsperioden och ihållande regnperioder. Vägen skall klara personbilstrafik hela 
året utom under tjällossningen. 
 
 
Tillgänglighetsklass D: Vägen skall klara lastbilstrafik i huvudsak endast då 
vägkroppen är tjälad. Vägen skall klara personbilstrafik även sommartid.  
 
 
 
8.4.1.3 Kombinationer av geometriska klasser och bärighetsklasser 
De geometriska klasserna och bärighetsklasserna kan kombineras till standardklasser 
enligt tabell 8.16 (Skogsbilvägar service. underhåll och upprustning, 1992). 
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Tabell 8.16 Scheman över indelning i standardklasser (Vägplan 80, 1982) 
Vissa äldre 

vägar 
 

Allmän 
standard 

Fullgod 
grusvägbana  

vägbanan 
utan eg. 
slitlager, 

tillfällig väg 
 

Dim. hastighet normalt km/tim  
60 40 30 20 

Tillgänglighet     

Framkomlighet 
för 18 m långa 

fordonskombination 

Fr
am

ko
m

li
gh

et
 

fö
rl

as
tb

il

Last- och 
personbilstrafik 
hela året 

1A 2A 3A 4A 5A  

Lastbiltrafik hela 
året utom under 
tjällossning. 
Personbilstrafik 
hela året 

1B 2B 3B 4B 5B  

Lastbiltrafik hela 
året utom under 
tjällossnings- och 
ihållande 
regnperioder. 
Personbilstrafik 
hela året utom 
under 
tjällossningen. 
 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 

Lastbiltrafik i 
huvudsak 
vintertid. 
Personbilstrafik 
även sommartid 

- - - 4D - 6D 

 
Den vanligaste klassen för skogsbilvägar i Sverige är klass 3 C. Vilken klass som skall 
väljas i olika situationer är främst en fråga om planering av vägnätet som är avhängigt 
skogs-, transport- och vägekonomiska faktorer.  
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8.4.2 Standardklasser för skogsbilvägar i andra länder  
I Kanada används ett system som kallas ALSAT-L system (Paterson et al, 1975). 
Förklaring till förkortningarna är: 
 
AL = design Axle Load (kips), 1kip = 4,4 kN 
S = Speed (km/h) 
A = Availability within the year 
T = Traffic volume (passenger/day of the design axel) 
L = road Life (year) 

 
En väg kan tex. klassificeras som 18K-30-A-250.05. Vägen trafikeras med 250 bilar per 
dygn med axel 18-kip (80-kN) med hastighet 30 km/tim. A betyder tillgänglighet under 
alla väder utom under tjällossningsperioden (under all weather except during thaw 
period). Livslängd är 5 år.  
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Planering och värdering av drift-
och underhållsåtgärder  

 
 
 
 

Planering och konkurrensutsättning av drift- och underhållsåtgärder diskuteras i 
detta kapitel. Likaså har värdering av drift- och underhållsåtgärdernas lönsamhet 
och samhällsekonomiska kalkyler studerats liksom samband mellan drift- och 
underhållsåtgärder och deras trafikekonomiska effekter i form av fordons-
kostnader, trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikanternas betalningsvilja 
studeras även i detta kapitel. 
 
9.1 Planering av drift- och underhållsverksamhet    196 
9.1.1 Konkurrensutsättning av drift och underhåll    197 
9.1.2 Val av drift och underhållsåtgärder    199 
9.2 Ekonomiska beräkningar vid drift- och underhåll    201 
9.2.1 Effekter av drift- och underhållsåtgärder    201 
9.2.2 Samhällsekonomisk värdering    210 
9.2.3 Trafikanternas betalningsvilja    213 
 
 
 
 
 
9.1 Planering av drift- och underhållsverksamhet 
Vid planering av underhållsarbeten på grusvägar bör uppmärksamhet fästas vid 
kriterier för tillståndsbedömning, val av de vägar som skall underhållas, 
prioritering av objekt som skall åtgärdas, val av drift och underhållsåtgärder. En 
kärnfråga i underhållsplaneringen är vilken tillståndsklass som skall eftersträvas. 
 
Planeringen måste utgå från hela vägnätet för att rätt prioriteringar skall kunna 
göras. Till hjälp för underhållsplaneringen bör finnas ett underhållssystem.  
 
Eaton och Ronald (1992) presenterar i sin rapport ett komplett system för 
klassificering, tillståndsbedömning och planering av drift och underhåll av 
grusvägar. Huvudsakliga punkter för systemet är: 

9 
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1. Identifikation av vägnätet. 
2. Indelning av vägnätet i olika standardklasser. 
3. Tillståndsbedömning och indelning av vägnätet i olika tillståndsklasser. 
4. Prioritering mellan olika vägsträckor. 
5. Bedömning av behovet av drift- och underhållsåtgärder.  
6. Beräkning av kostnader utifrån rent företagsekonomiska aspekter.  
7. Hantering av data. 
 
Metoden har använts i praktiken och visat sig enligt Eaton och Ronald vara 
ganska bra för planering av drift- och underhållsåtgärder. Punkt två 
”Standardklasser” och punkt tre ”tillståndsklasser” beskrivs kort i kapitel 8 
”Tillståndsbedömning av grusvägar”. 
 
Baserat på erfarenheter kan olika former av grundläggande underhållsstrategier 
urskiljas. Bäckman et al (1998) ger några exempel på sådana strategier som kan 
tillämpas för grusvägar.  
• Enbart akutunderhåll 
• Värst först 
• Utnyttja samordningsfördelar 
• Reguljära underhållsintervall 
• Reducera utnyttjandet och därmed underhållet 
 
Bäckman et al (1998) tillägger att det dock är mycket ovanligt att en väghållare 
helt koncentrerar sig på en av dessa strategier, även om de två förstnämnda 
punkterna, enbart akutunderhåll och värst först, inte är ovanliga i brist på 
ekonomiska resurser. 
 
 
 
9.1.1 Konkurrensutsättning av drift och underhåll 
Vägverket är det statliga verk som ansvarar för vägplanering, byggande, drift och 
underhåll på det statliga vägnätet. Myndigheten har även ett sektorsansvar för 
trafiksäkerhet och miljö. För drift och underhåll finns en 3-årig planeringsbudget 
som har varit nominellt oförändrad i flera år. 
 
Det är värt att notera att år 1990 kom ett riksdagsbeslut om att all statlig 
verksamhet skall konkurrensutsättas. År 1997 är statliga vägar fördelade på ca 145 
geografiska områden, 107 av dessa, utgörande 7000 mil, är utsatta för upp-
handling i konkurrens. I nuläget (1999) är ca 99% av de geografiska områdena 
konkurrensutsatta. 
 
Den som beställer drift- och underhållsverksamhet kallas för beställare eller 
väghållare. Den part som utför drift- och underhållsverksamhet kallas för utförare, 
producent eller entreprenör. Utförarna av drift och underhåll av grusvägar är 
Vägverket-Produktion, Skanska, NCC, PEAB och andra lokala företag, se tabell 
9.1. 
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Tabell 9.1 Marknadsandelar räknade som andelar (%) av antalet konkurrens-
utsatta mil och antalet konkurrensutsatta geografiska områden år 1997  
(Wikström i kursen ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar”-KTH, 1997) 
 
Utförare 
 

Andelen (%) av antalet 
konkurrensutsatta mil 

Antalet konkurrensutsatta 
geografiska områden 

Vägverket Produktion 68 70,5 
Skanska 13 13,5 
NCC 10 12 
PEAB 6 8 
Övriga, LBC m fl 3 3 
Summa 100 107 
 
 
 
Upphandlingsmodellen för drift- och underhållstjänster grundar sig på att 
beställningar uttrycks i termer av produkter och tjänster. Kvalitet skall uttryckas i 
standard- och servicenivåer. Beskrivningar av funktions- eller standardkrav 
tillämpas så långt som detta är möjligt. De fyra entreprenadformer som 
förekommer i Vägverket är: 
Delad entreprenad 
Utförandeentreprenad (generalentreprenad) 
Totalentreprenad 
Funktionsentreprenad 
 
 
Grundpaket drift är ett skötselpaket som är utformat så att beställaren, året om, 
skall känna trygghet i väghållningsansvaret genom att utföraren svarar för att det 
akuta och löpande behovet blir åtgärdade utan beställarens ingripande (Wikström i 
kursen ”Drift och Underhåll av trafikanläggningar”-KTH, 1997). I grundpaket 
drift ingår också bl.a. vinterväghållning, vägmärken, rastplatser och beläggnings-
reparationer.  
 
 
Viktiga kriterier för konkurrensutsättningen enligt Danielson (1997) i kursen 
”Drift och Underhåll av trafikanläggningar-KTH” är att:  
A- Vid upphandlingarna skall fri och reell konkurrens på kort och lång sikt gälla.  
B- Upphandlingarna skall vara rättvisande, entydiga och kalkylerbara.  
C- Resultatet skall vara mätbart.  
D- Standarden skall vara konsekvent för de skilda vägklasserna oberoende av hur 
och när upphandlingen sker. 
 
A- Fri och reell konkurrens 
Upphandlingsformerna skall vara sådana att det tidigare offentliga monopolet inte 
byts mot ett privat monopol genom att en utförare etablerar sig inom ett 
geografiskt område och tar bort intresset från andra utförare. Det måste också 
finnas ett intresse för verksamhetsområde såväl under lågkonjunktur som under 
högkonjunktur inom branschen. Då delar av drift- och underhållsverksamheten 
tidigare inte konkurrensutsatts kan olika insatser inledningsvis behöva göras för 
att bygga upp ny kompetens hos utförarna. 
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B- Rättvisande upphandlingar 
Metoder måste finnas för att beskriva det sämsta tillstånd som accepteras liksom 
den standard som eftersträvas. Kunskap om normal frekvens av åtgärder krävs 
också för att anbudsunderlaget skall vara kalkylerbart. 
 
C- Mätbart resultat 
Metoder att mäta resultatet av en åtgärd har utvecklas under lång tid för vissa 
typer av verksamheter t.ex. beläggningar. För andra åtgärder är behovet av 
objektiva resultatmätningar stor. Ett exempel kan vara grusvägsunderhåll där 
tillståndsförändringen ofta är snabb. Det är viktigt att kunna mäta det sämsta 
tillstånd som accepteras innan en åtgärd måste vidtas.  
 
D- Konsekvent standard  
Då anslagen kan variera år från år måste det i en upphandling finnas en sådan 
flexibilitet att standardkraven kan justeras på ett smidigt sätt beroende på 
tillgången på medel. 
 
 
 
9.1.2 Val av drift och underhållsåtgärder 
Drift- och underhållsåtgärder väljs så att optimalt resultat erhålls för kunder, 
väghållare och övriga intressenter. 
 
Andren och Fransson (1976) har i sitt examensarbete tagit fram en metod för 
klassificering av grusvägar med hänsyn till faktorerna jämnhet, bundenhet och 
damningsbenägenhet. Metoden och de tre ingående kriterierna beskrivs i avsnitt 
8.1.1.2. Med avseende på de tre kriterierna har ett åtgärdsdiagram upprättats som 
anger om en åtgärd är nödvändig eller ej, se figur 9.1. 
 

 
Figur 9.1 Åtgärdsdiagram för val av drift- och underhållsåtgärder (Andren och 
Fransson, 1976) 
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Dessutom fick Andren och Fransson fram ett samband mellan reshastigheten och 
det antal fordon som passerat sedan grusvägen åtgärdats. Sambandet visar att en 
vägs underhållscykel, dvs. perioden mellan två på varandra följande åtgärder t.ex. 
hyvlingar, kan sägas bestå av tre skeden, nämligen ett initialskede, då vägen 
binder, ett stationärt skede då vägens tillstånd är tämligen oförändrat, och ett 
nedgångsskede, vid vilket försämringen märks som en sänkning av 
medelhastigheten. På de vägar som studerades i examensarbetet redovisades en 
medelhastighet på 55-65 km/tim och punkten där tillståndet blir oacceptabelt 
passerades efter ca 6000-10000 fordonspassager. 
 
Beckemeyer och McPeak (1995) presenterar i sin rapport en figur för val av drift- 
och underhållsåtgärder, se figur 9.2. Figuren baseras på URCIs skalan, se kapitel 8 
”Tillståndsbedömning av grusvägar” avsnitt 8.3.3. 
 

 
Figur 9.2 Samband mellan grusvägtillstånd och underhållsåtgärder 
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9.2 Ekonomiska beräkningar vid drift- och 
underhåll 
Begreppet ekonomisk planering innebär att hushålla med begränsade resurser, 
dvs. att utnyttja resurserna så att man erhåller största möjliga utbyte. Detta gäller 
oavsett om den ekonomiska kalkylen görs m a p ett företags eller samhällets 
intresse. Det som skiljer kalkylerna ifråga är med vilket syfte de görs. Görs den 
för företaget är i regel målet att vinsten skall bli så stor som möjligt dvs. att man 
försöker maximera skillnader mellan kostnader och intäkter. I princip gäller 
samma sak även vid en samhällsekonomisk värdering där man måste ta hänsyn till 
samhällets kostnader och intäkter och försöka minimera samhällets kostnader och 
maximera intäkter. 
 
Den företagsekonomiska kalkylen tar dock enbart hänsyn till direkta verkningar, 
ej till s.k. externa effekter t.ex. de negativa effekter på miljön som inte är någon 
företagsekonomisk kostnad. I en samhällsekonomisk bedöms vägens alla effekter, 
oavsett om de är prissatta eller ej. 
 
 
 
9.2.1 Effekter av drift- och underhållsåtgärder 
För att kunna bedöma lönsamheten av drift och underhåll behövs kunskap om 
drift- och underhållsåtgärder och deras effekter. Tillståndsförändringen hos en 
grusväg antages variera periodiskt enligt nedanstående schematiska figur, se figur 
9.3 (Effektberäkningsmodeller, 1986). 
 

Figur 9.3 Antagen tillståndsförändringen för grusvägar  
 
 
Effektsambanden i det följande bygger på en skala för tillståndsklassificering som 
använts i det samnordiska projektet ”Förbättring och underhåll av grusvägar”, 
”FUG”. Sambandet mellan denna skala och DDp-skalan har tidigare beskrivits i 
avsnittet ”Jämförelser mellan FUG-skala och DDp-skala” i kapitel 8. 
 
Både jämnhet och bundenhet inverkar på fordonskostnaden. Jämnheten inverkar 
på däckslitage, underhåll, reparationer och värdeminskning. Bränsleförbrukningen 
påverkas däremot endast av bundenheten. 
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Trafikantkostnaderna består i huvudsak av tre moment:  
A. Trafiksäkerhet 
B. Framkomlighet (hastighet och åkkomfort) 
C. Fordonskostnader (bränsleförbrukning, däckslitage, underhåll och reparation, 
värdeminskning) 
 
 
A. Trafiksäkerhet 
Vägar med grusslitlager har som regel en låg geometrisk standard. Hastigheten på 
dessa vägar är lägre än på det belagda vägnätet.  
 
I effektkatalogen ”Drift och underhållsåtgärder” (1989) har påståtts att det är 
rimligt att anta att övergång från grusväg till belagd väg innebär en viss positiv 
trafiksäkerhetseffekt. Huruvida en sådan trend också gäller vid förbättring av 
yttillstånd på grusvägar genom hyvling är mycket svårt att undersöka. Det synes 
emellertid vara ett rimligt antagande att en ökad jämnhet och bättre bundenhet kan 
ha positiv effekt genom mera komfortabel körning och mindre förekomst av löst 
grus. Samtidigt innebär den höjda hastigheten en negativ effekt från 
trafiksäkerhetssynpunkt. Totalt sett är det därför osäkert om någon trafik-
säkerhetseffekt av ändrat yttillstånd på grusvägar kan påräknas.  
 
 
B. Framkomlighet  
I samband med framkomlighet värderas både hastighet och åkkomfort. 
 
B.1 Hastighet 
På en nyhyvlad väg är reshastigheten låg, beroende på att vägen ej hunnit binda. 
Allt eftersom vägytans bundenhet ökar höjs hastigheten. Genom trafik, nederbörd 
m.m. försämras sedan jämnheten och bundenheten avtar. Den hastighetssänkning 
som blir följden av detta är dock i allmänhet måttlig.  
 
Ur effektkatalogen ” Drift och underhållsåtgärder” (1989) kan utläsas att på basis 
av en del gjorda undersökningar så skulle en försämring med en jämnhetsklass i 
FUG-skalan innebära en hastighetssänkning på ca 1.5 km/h. 
 
I Effektberäkningsmodeller (1986) anges att förändringen i restidsförbrukning vid 
en förändrad standard på grusväghållningen kan beräknas enligt följande ekvation. 
 

∆T = BMT * 30 * BMDT * 1/2 * (1/v å1- 1/vå0)* L  
 

∆T  = skillnaden i restidsförbrukningen mellan de studerade standarderna (fh/år) 
 

BMT  = barmarkstiden (mån) 
 

BMDT = medeldygnstrafiken under barmarkstiden axelpar/d, kan sättas till 1.1* ÅDT 
 

vå1, vå0 = reshastigheten vid de resp. tillstånd (Qå0, Q å1) då åtgärd insätts (km/h) 
 

L = väglängden (km) 
Hastigheterna vå1, vå0 vid de tillstånd då åtgärd insätts avläses i figur 9.4.  
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Figur 9.4 Sambandet mellan medelhastighet och jämnhet 
 
 
Några seriöst upplagda försök att klargöra hastighetens beroende av grusvägs-
ytans tillstånd har inte utförts i Sverige.  
 
 
B.2 Åkkomfort 
I Sverige har Fäldner (1988) utfört en undersökning för att skatta betalningsviljan 
för den komfortökning som det innebär att köra på en belagd väg istället för på en 
grusväg. Undersökningen omfattar totalt ett tusental intervjuer. 
 
Fäldners undersökning tyder på att: 
• Fordonskostnaderna och åkkomforten är de viktigaste faktorerna för vägval 

vid korta resor på landsbygden. Därefter kommer restid och trafiktäthet.  
 
• Den tyngst vägande komfortfaktorn är vägens yttillstånd. 
 
• Värderingen av olika komfortfaktorer varierar starkt mellan olika individer. 
 
• Naturskönhet, älgfara och ödslighet spelar för en del individer stor roll för 

vägvalet. Andelen individer som påverkas i någon avgörande grad av dessa 
faktorer är emellertid liten. 

 
I effektkatalogen ”Drift- och underhållsåtgärder” (1989) konstaterades att enligt 
den svenska undersökningen fick man vidare ett åkkomfortvärde i storleks-
ordningen 10 kr/fordonstimme för skillnaden mellan en bra grusväg och en dålig 
grusväg.  
I Finland har man undersökt bilisternas benägenhet att välja en bra men längre 
belagd väg i stället för en ojämn men kortare grusväg, en belagd ojämn väg eller 
en väg under ombyggnad, för att finna en kostnad för brister i komfort. Man fick 
fram ett åkkomfortvärde (effektkatalogen ”Drift- och underhållsåtgärder”, 1989).  
 
Värdet från den svenska undersökningen stämmer ganska väl med resultaten från 
de finska undersökningarna. Figur 9.5 redovisar sambandet mellan åkkomfort och 
jämnhet. 
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Figur 9.5 Sambandet mellan åkkomfort och jämnhet (effektkatalogen ”Drift- 
och underhållsåtgärder”, 1989) 
 
 
 
C. Fordonskostnader 
I fordonskostnaderna ingår fyra delposter: 
Bränsleförbrukning 
Däckslitage 
Underhåll och reparation 
Värdeminskning 
 
I ”Vehicle operation costs on unsealed roads” (1994), förkortat till VOCs, 
redovisas en liten litteraturstudie för att undersöka hur de fyra delposterna 
påverkas av ojämnheter. 
 
VOCs (1994) refererar till Curtayne et al (1987) och anger att sambandet mellan 
de fyra delposterna och ojämnhet på grusvägar för bussar är enligt tabell 9.2 och 
figur 9.6.  
 
 
Tabell 9.2 Samband mellan de fyra delposterna och ojämnhet på grusvägar för 
bussar 
VOCs delposter Average contribution to 

total cost (%) 
Increase in VOC related 
to increase in roughness 
(%) 

Bränsleförbrukning 25 5 
Däckslitage 10 120 
Underhåll och reparation 40 40 
Värdeminskning 25 30 
Det är dock oklart hur ökning av ojämnheten ”increase in roughness” bestämdes.  
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Figur 9.6 Samband mellan de fyra delposterna och ojämnhet på grusvägar för 
bussar (VOC, 1994) 
 
 
Slutsatsen i VOC är att skillnaderna mellan fordonskostnaderna på en obelagd väg 
och belagd väg inte är mer än 5%.  
 
I effektkatalogen ”Drift- och underhållsåtgärder” (1989) anges den procentuella 
fördelningen mellan kostnaderna för personbil på belagda vägar med 
reshastigheten 70-90 km/h som framgår av tabell 9.3.  
 
 
Tabell 9.3 Fordonskostnadens procentuella fördelning på de olika delposterna 
Kostnadspost Andel % 
Bränsleförbrukning  ca 40 
Däck ca 10 
Underhåll, reparationer ca 35 
Värdeminskning, körlängdsberoende  ca 5 
Värdeminskning, tidsberoende ca 10 

 
 
Här följer en kort beskrivning av bränsleförbrukning, däckslitage, underhåll och 
reparation samt värdeminskning. 
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C.1 Bränsleförbrukning  
Ur VOCs (1994) kan utläsas att bränsleförbrukningen motsvarar 25% av fordons-
kostnaderna. I VOC sammanfattas resultaten från ett antal studier och anger att 
skillnader mellan bränsleförbrukning på belagd och obelagd väg är 0-8%.  
 
Mätningar av hur ojämnheter och bundenhet inverkar på bränsleförbrukningen har 
utförts på ett antal grusvägar i mellersta Sverige under 1980 och 1981 av Carlsson 
(1980). Undersökningen har varit en del av det samnordiska projektet ”FUG”. 
 
De utförda mätningarna visar att den klart dokumenterade ökade jämnhet som 
man får genom att hyvla en grusväg inte tycks påverka bränsleförbrukningen. 
Däremot tycks en ökad bundenhet medföra en minskad bränsleförbrukning.  
 
Sävenhed (1986) och (1987) har undersökt hur bränsleförbrukningen påverkas 
och förändras när en grusväg förblir ohyvlad en hel sommar. Referens sträckor 
var ett antal grusvägar som hyvlades i normal omfattning.  
 
Resultaten visar att den ökade jämnhet som erhålls vid en hyvling endast tycks 
påverka bränsleförbrukningen med 1-3%. En sämre bundenhet av vägytan medför 
en merförbrukning på 3-5%. En klart högre bränsleförbrukning mättes upp vid 
tillfällen då vägytan var våt.  
 
Det kan vara helt logiskt att ökad obundenhet medför högre bränsleförbrukning 
med tanke på att minskad förekomst av löst material i ytan bör medföra minskat 
rullmotstånd.  
 
Sävenhed (1986) påpekar att bränsleförbrukningen är högre direkt efter hyvlingen 
än en vecka efter hyvling. Orsaken enligt Sävenhed är att vägen packas av trafiken 
vilket gör att vägytan blir hård och jämn.  
 
Carlsson (1980) utförde också en subjektiv bedömning av grusvägens jämnhet, 
bundenhet och damningsbenägenhet. 
 
I effektkatalog ”Drift- och underhållsåtgärder” (1989) sammanfattas bunden-
hetens betydelse för bränsleförbrukningen från Carlssons (1980) undersökning i 
enligt med tabell 9.4. Mätningarna har utförts vid fem olika mättillfällen.  
 
 
Tabell 9.4 Bundenhetens betydelse för bränsleförbrukningen 
Bedömd bundenhet enligt 
FUG- skala 

DDp-skala  Bränsleförbrukning (%) 

  50 km/h 60 km/h 70 km/h 
3-4 torrt God 100 100 100 
2-3 torrt Godtagbar 101 104 103 
1-2 nyhyvlad Låg 115 115 116 
1-2 blött Låg 116 118 120 
0-1 mycket blött Låg 125 129 128 
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I Norge har TÖI mätt bränsleförbrukningen på torra och blöta grusvägbanor. Det 
visade sig att bränsleförbrukningen på blöta grusbanor låg ca 5% högre än vid 
torra förhållanden. I det fall denna siffra tillämpas på de svenska mätresultaten för 
de två sämsta jämnhetsklasserna kan bränsleökningar vid olika bundenhets-
standard och torr vägbana uppskattas enligt tabell 9.5 (effektkatalogen ”Drift- och 
underhållsåtgärder”, 1989). 
 
 
Tabell 9.5 Bundenhetens betydelse för bränsleförbrukningen på torr vägbana  

Bundenhet 
 
FUG-skala DDp-skala 

Bränsleförbrukning % 

3-4 God  100 
2-3 Godtagbar 103 
1-2 Låg 110 
0-1 Låg 120 
 
 
C.2 Däckslitage 
Däckslitaget motsvarar 10% av fordonskostnaderna (VOCs, 1994). Det har utförts 
många undersökningar som visar att däckslitaget på grusvägar är betydligt större 
än på belagda vägar. Enligt effektkatalogen ”Drift- och underhållsåtgärder” 
(1989) har TÖI (1981) på basis av en litteraturstudie kommit fram till att däck slits 
ned minst dubbelt så fort på grusvägar som på belagda vägar. Däckfabrikanter 
t.ex. Good Year har tagit fram ett index som visar däcks livslängd på olika 
slitlager, se tabell 9.6.  
 
 
Tabell 9.6 Däcks livslängd på olika vägtyper (effektkatalogen ”Drift- och 
underhållsåtgärder, 1989) 
Slitlager tillstånd Relativ körlängd 100% 
Motorväg 100 
God belagd väg 80 
Bra grusväg 70 
Mycket bra grusväg 66 
Dålig grusväg 57 
Mycket dålig grusväg 50 

 
I effektkatalogen (1989) anges ett samband mellan däckslitage och ojämnheter, se 
tabell 9.7. 
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Tabell 9.7 Sambandet mellan däckslitage och ojämnheter  
Jämnhet 

 
FUG-skala DDp-skala 

Däckslitage % 

- jämn belagd väg 88 
4-5 God 100 
3-4 God 106 
2-3 Godtagbar 115 
1-2 Låg 123 
0-1 Låg 140 
 
 
 
C.3 Underhåll och reparation 
Ur VOCs (1994) kan utläsas att underhåll och reparation motsvarar 40% av 
fordonskostnaderna. Kostnader för reparation, underhåll och värdeminskning har i 
många undersökningar slagits samman eftersom dessa kostnader ömsesidigt 
påverkar varandra. 
 
I effektkatalogen (1989) har man påstått att den genomsnittliga grusvägen ger 
upphov till ca. 50% högre underhålls- och reparationskostnader än en belagd väg. 
Med hjälp av detta antagande kan jämnhetsstandardens inverkan uppskattas enligt 
tabell 9.8. Hur uppskattningen av jämnhetsstandardens inverkan gjordes är dock 
oklart. 
 
 
Tabell 9.8 Jämnhetsstandardens inverkan på underhålls- och reparations-
kostnader (effektkatalogen, 1989) 

Jämnhet 
 
FUG- skala DDp- skala 

Underhålls- och 
reparationskostnader(%) 

4-5 God 100 
3-4 God 122 
2-3 Godtagbar 144 
1-2 Låg 165 
0-1 Låg 187 
 
 
 
C.4 Värdeminskning 
Ur VOCs (1994) kan utläsas att värdeminskningen motsvarar 25% av fordons-
kostnaderna. I effektkatalogen (1989) anges att den genomsnittliga grusvägen 
innebär ca 25% högre värdeminskning jämfört med motsvarande belagd väg. Med 
hjälp av detta antagande har man påstått att jämnhetsstandardens inverkan på 
värdeminskningen kan uppskattas enligt tabell 9.9.  
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Tabell 9.9 Jämnhetsstandardens inverkan på fordonens värdeminskning 
(effektkatalogen, 1989)  

Jämnhet 
 
FUG-skala DDp-skala 

Värdeminskning (%) 

- jämn belagd väg 85 
4-5 God 100 
3-4 God 103 
2-3 Godtagbar 107 
1-2 Låg 110 
0-1 Låg 113 
 
 
 
Sammanfattande värdering av drift- och underhållsåtgärdernas inverkan på 
fordonskostnader  
Med kännedom om storleken på de olika delposterna är det möjligt att beräkna 
totalindex för fordonskostnaderna på grusvägar med olika tillstånd.  
 
I effektkatalogen (1989) anges att fordonskostnaderna för en normal grusväg är 
0,85 kr/fkm. Denna grusväg karaktäriseras av jämnhet 3-4 och bundenhet 2-3 
enligt FUG-skala. Ur detta beräknas fordonskostnaden för en perfekt grusväg till 
0.77 kr/fkm. Fordonskostnader för varierande jämnhets- och bundenhetstillstånd 
beräknas med hjälp av nedanstående korrektionsfaktorer, se tabell 9.10. 
 
 
Tabell 9.10 Korrektionsfaktorer för fordonskostnader för varierande jämnhets- 
och bundenhetstillstånd 

Jämnhet 
FUG-skala 4-5  3-4  2-3 1-2  0-1 

 

DDp-skala    God      Godtagbar   Låg 
 
 

FUG-skala DDp-skala       
3-4 God  1.00 1.09 1.17 1.26 1.35 
2-3 Godtagbar  1.01 1.10 1.19 1.27 1.36 
1-2 Låg  1.04 1.12 1.21 1.30 1.39 

B
u 
n 
d 
e 
n 
h 
e 
t 
 0-1 Låg  1.08 1.16 1.25 1.34 1.43 
 



Kapitel 9/ Planering och värdering av drift- och underhållsåtgärder 
 

 VTI meddelande 852 

210

 
Ur Effektberäkningsmodeller (1986) kan utläsas att förändring i fordonskostnad 
(kr/år) vid en förändring av yttillstånd kan beräknas enligt följande ekvation. 
 
    ∆F = BMT * 30 * BMDT * f 0 *1/2 * (1/k å1- 1/k å0)* L 
där 
∆F  = fordonskostnadsförändringen (kr/år) 
BMT  = barmarkstiden (mån) 

 
BMDT = medeldygnstrafiken under barmarkstiden axelpar/d, kan sättas till 1.1* ÅDT 

 
f 0 = fordonskostnaden vid perfekta förhållanden, kan sättas till 0.75 kr/fkm, I 

effektkatalogen (1989) är värdet 0.77 kr/fkm 
k å0, k å1 = fordonskostnadsindex vid de resp tillstånd då åtgärd insätts. 

 
L = väglängden (km) 
 
Fordonskostnadsindex k å0, k å1 som funktion av vägens tillstånd Q kan utläsas ur 
figur 9.7. B i figur 9.7 står för bundenhet. 

Figur 9.7 Fordonskostnadsindex för olika bundenhet och jämnhet 
(Effektberäkningsmodeller, 1986) 
 
 
9.2.2 Samhällsekonomisk värdering 
Den grundläggande utgångspunkten för en samhällsekonomisk kalkyl är att 
beslutsfattaren skall få information om de berördas betalningsvilja för en åtgärd.  
Enligt den ekonomiska välfärdsteorin är det teoretiskt sett möjligt att få fram en 
betalning eller kompensation i pengar som precis uppväger nyttan respektive 
obehaget av åtgärdens effekter. Man försöker sammanväga samtliga effekter, som 
förväntas uppstå i samband med drift- och underhållsverksamhet, i kronor där det 
är praktiskt möjligt. Om summan av de positiva effekterna ”intäkterna” är större 
än de negativa effekterna ”kostnaderna” kan detta tolkas som en förbättring för 
samhället. 
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Åtminstone två typer av kostnader studeras i allmänhet i samband med en 
samhällsanalys av lönsamheten av underhållsåtgärder nämligen underhålls-
kostnader och trafikantkostnader.  
 
Underhållskostnaderna stiger om man väljer en högre standard. Trafikant-
kostnaderna sjunker vid högre standard.  
 
Trafikantkostnaderna i form av fordonskostnader, trafiksäkerhet och framkomlig-
het kan värderas i kronor. Övriga effekter, främst miljöeffekter, måste man ofta 
bedöma subjektivt. 
 
Det har inte utförts några egentliga och omfattande samhällsekonomiska kalkyler i 
samband med grusvägsunderhåll. Däremot är det mycket vanligt att olika 
underhållsåtgärder ställs mot varandra och bedöms utifrån företagsekonomiska 
aspekter. 
 
Vid beslut om underhållsåtgärder bör man försöka finna en optimal lösning som 
tar hänsyn till många olika faktorer. När man söker denna optimala lösning bör 
man jämföra de långsiktiga kostnaderna för att upprätthålla en viss kvalitetsnivå 
med den nytta som kan erhållas vid denna kvalitetsnivå. Dobson och Postill 
(1983) noterar att grusvägar med ÅDT>400 från samhällsekonomisk synpunkt bör 
förses med någon slag försegling.  
 
Olsson et al. (1987) utförde standarduppföljning av några utvalda grusvägar i 
Malmöhus och Älvsborgs län. I samband med projektet gjordes en samhälls-
ekonomisk bedömning och utvärdering av olika tillståndsnivåer varvid DDp-
skalan användes för att beskriva grusvägarnas tillstånd. 
 
Olsson et al. beräknade de årliga trafikantkostnaderna, underhållskostnaderna och 
totalkostnaderna under barmarksperioden. Beräkningarna gjordes bara med 
avseende på jämnhet och under förutsättning att en grusvägs jämnhetsstandard 
varierar rätlinjigt mellan hyvlingstillfällen. Andra förutsättningar för beräkningen 
var följande:  
 
Trafik 100 fordon/dygn 
Lastbilsandelen 10% 
Barmarksperioden 9 månader/år 
Barmarksunderhållskostnader 3000 kr per km och år vid minimitillstånd 2 för 

jämnhet. 
 
Barmarksunderhållskostnaderna beräknades vid olika minimitillstånd utifrån vad 
en väg kostade att underhålla vid ett visst givet tillstånd. De framräknade 
kostnaderna korrigerades med hänsyn till mervärdesskatt för att vara samhälls-
ekonomiskt korrekta  
 
Hur kostnaderna fås för andra minimistillstånd än minimitillstånd 2 är dock oklart 
eftersom en av förutsättningarna för beräkningen var att barmarksunderhålls-
kostnader uppgick till 3000 kr per km och år vid minimitillstånd 2 för jämnhet. 
Resultatet av Olssons et al. beräkning visas i figur 9.8, 9.9 och 9.10. 
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Figur 9.8 Trafikantkostnader (Olsson et al., 1987) 
 

Figur 9.9 Underhållskostnader (Olsson et al., 1987) 
 

Figur 9.10 Totalkostnader (Olsson et al., 1987) 
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Olsson et al resultatet tyder på att totalkostnaderna kommer att vara lägst vid en 
minimitillstånd strax under 2 se figur 9.10. Av figuren framgår vidare att de 
samhällsekonomiska kostnaderna stiger mycket snabbt om man väljer ett tillstånd 
som är högre än det optimala medan de samhällsekonomiska kostnaderna ökar 
mera måttfullt om man väljer ett tillstånd som är lägre än det optimala. 
 
 
 
9.2.3 Trafikanternas betalningsvilja 
Ruckertz och Forsström (1991) är den enda studie som undersökt trafikanternas 
värderingar av olika vägyttillstånd på olika vägtyper. Trafikanternas värderingar 
har i denna studie uppskattats ur deras så kallade betalningsvilja. Betalningsvilja 
uttrycks i hur mycket trafikanterna är beredda att betala för att få ett bättre 
vägytetillstånd.  
Studien bygger på en förhållandevis ny statistisk metod-stated preference. Stated 
preference bygger på att ett urval av individer ställs inför ett antal alternativa val. 
Med hjälp av denna metod kan monetära värderingar skattas för såväl existerande 
som hypotetiska åtgärder. De vägalternativ som undersökts är en bred belagd väg 
(13 m), en smal belagd väg (6-9 m) och en grusväg. Eftersom det primära målet 
med betalningsviljestudien är att skatta trafikanternas värderingar av olika 
vägytetillstånd krävs en faktor som på ett rimligt sätt beskriver vägytan på de tre 
vägtyperna. Den faktor som valts i studien är jämnhet. Grusvägens jämnhet är 
indelad i fyra nivåer: 
 
 
Nivå 1: En enkel beläggning av typ Y1G har lagts på grusvägen, vilket innebär 
bättre grepp för däcken, ingen dammbildning och mer avspänd bilkörning än vid 
grusunderlag. Enstaka ojämnheter kan förekomma särskilt i samband med 
tjälperioden. Det går bra att hålla en hastighet på 70-90 km/tim på raksträckor. 
 
 
Nivå 2: Grusvägen är jämn och fin. Någon enstaka grop kan förekomma. Det går 
bra att hålla en hastighet på 70 km/tim på raksträckor.  
 
 
Nivå 3: Grusvägen är stundtals jämn. Gropar kan förekomma på kortare sträckor. 
Det går oftast bra att hålla en hastighet på 70 km/tim på raksträckor. Man kan 
behöva sakta in en aning, när det blir för gropigt.  
 
 
Nivå 4: Längre sträckor av kraftiga gropar är vanligt förekommande. När det är 
som gropigast får man en känsla av att köra på ett tvättbräda. Det kan gå att köra 
med en hastighet av 50–60 km/tim på vissa sträckor. Ibland får man dock sänka 
hastigheten rejält.  
 
Nivå 2, 3 och 4 kan liknas vid VVs tillståndsklasser god, godtagbar och låg med 
avseende på jämnhet, dock utan hastighetsbegränsningar. 
 
För att kunna skatta trafikanternas värderingar av de olika nivåerna på 
vägytetillstånd krävs, förutom faktorn vägens jämnhet, även en kostnadsfaktor. 
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Den kostnadspost som valts i studien är bensinpriset per liter. Variationerna i 
bensinpriset sker genom skatteförändringar, vilka antas vara direktkopplade till 
vägunderhållet. 
 
För att undersöka om värderingarna skiljer sig åt beroende på var i landet 
intervjupersonerna bor, delades urvalet in i fyra strata; Norrland, Mellansverige, 
Sydsverige och Storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö). Resultaten av 
studien angående grusvägar redovisas i tabell 9.11. Orden Norrland, Mellan-
sverige och Sydsverige har inte definierats i studien.  
 
 
 
Tabell 9.11 Betalningsviljan (kr/l) i fyra strata i Sverige (Ruckertz och 
Forsström, 1991)  

 Förbättring från 
standard 

2-1 

Förbättring från 
standard 

3-1 

Förbättring från 
standard 

4-1 
Norrland 0,16 1,13 3,9 
Mellansverige  0,10 1,21 4,12 
Sydsverige 0,06 0,74 3,32 
Storstad 0,02 0,79 3,44 
Riket 0,07 0,96 3,69 

 
 
Resultaten av denna studien visar att trafikanterna värderar en förbättring av 
vägnätet ganska högt. Av de tre vägtyperna är betalningsviljan som högst för en 
förbättring av grusvägsstandarden från nivå 4 (tvättbräda) till nivå 1 (Y1G). 
Trafikanterna värderar denna förbättring i genomsnitt till ca 3,7 kr/l. Ett 
anmärkningsvärt resultat är att trafikanterna verkar vara opåverkade av skillnaden 
mellan en nyhyvlad grusväg och Y1G.  
 
Ruckertz och Forsström (1991) påpekar dock att detta resultat inte är statistiskt 
säkerställt.  
 
För att få svar på vad Vägverkets kunder anser om vägarna och om Vägverkets 
sätt att sköta sina åtaganden har Vägverket vid ett flertal tillfällen låtit marknads-
undersökningsinstitut göra trafikantundersökningar. Även andra intressenter än 
Vägverket har funnit det intressant att göra sådana undersökningar.  
 
Här skall nämnas fyra undersökningar i vilken inställning till grusvägar har 
undersökts. De fyra undersökningarna är: 
A. Allmänheten om vägarna i Sverige (Vägverket, oktober 1981) 
B. Kundernas syn på VFX (Informations Psykolog AB, januari 1989) 
C. Vägunderhållet i Västernorrland (FL Marknadsfakta AB, 1989) 
D. Åsikter om Vägverket - en attitydundersökning bland trafikanter i 

Västerbotten (Stig Johan Wiklund med hjälp av studenter, 1990)  
 
A. Allmänheten om vägarna i Sverige (Vägverket, oktober 1981) 
Vägverket och SCB genomförde en omfattande enkätundersökning bland 
allmänheten för att få ett beslutsunderlag för prioriteringar av insatser i 
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vägsystemet. De tillfrågade gav betyg på tillståndet på grusvägar. Resultaten blev 
enligt tabell 9.12. 
 
 
Tabell 9.12  Tillfrågades betyg på tillståndet på grusvägar (Ruckertz och 
Forsström, 1991) 
Procent % Betyg 
3 Mycket bra 
12 Bra 
37 Ganska bra 
32 Ganska dåligt 
10 Dåligt 
6 Mycket dåligt 
 
 
B  Kundernas syn på VFX (InformationsPsykolog AB, januari 1989) 
Undersökningen har bl.a omfattat synen på väghållningen i VFX. 83 procent anser 
att grusvägarna skall vara jämna och utan hål. 36 procent vill ha färre hål i 
vägbanan i en belagd väg.  
 
 
C. Vägunderhållet i Västernorrland (FL Marknadsfakta AB, 1989) 
Om de tillfrågade fick möjlighet att omfördela, minska eller öka, resurserna för 
vägunderhållet i Västernorrlands län skulle 22 procent öka resurserna för dåliga 
grusvägar. 20 procent skulle öka resurserna för grusning och hyvling av 
grusvägar.  
 
 
D. Åsikter om Vägverket - en attitydundersökning bland trafikanter i 

Västerbotten (Stig Johan Wiklund med hjälp av studenter, 1990)  
Om de tillfrågade fick möjlighet att omfördela Vägverkets resurser för 
vägunderhållet i Västerbotten så vill 45-55 procent att man skall öka resurserna på 
grusväghållning medan 10-17 procent vill minska resurserna. 
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Bilaga 1: 
Längden av olika slitlagertyper på det statliga vägnätet i de olika länen under 
åren 1990-1997 samt andelen av olika slitlagertyper i förhållande till länets 
totala statliga vägsträcka.  
 
 
 
Stockholm (AB) 
År Total 

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 3261 272 8,34 118 3,62 : 0,00 1 0,03 2868 87,95
1991 3047 241 7,91 134 4,40 : 0,00 1 0,03 2669 87,59
1992 3049 226 7,41 145 4,76 : 0,00 1 0,03 2675 87,73
1993 3068 197 6,42 174 5,67 : 0,00 1 0,03 2694 87,81
1994 3077 161 5,23 159 5,17 : 0,00 1 0,03 2754 89,50
1995 3113 128 4,11 76 2,44 : 0,00 1 0,03 2906 93,35
1996 3138 85 2,71 59 1,88 : 0,00 1 0,03 2991 95,32
1997 3138 85 2,71 26 0,83 : 0,00 1 0,03 3024 96,37
 
 
Uppsala (C)  
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2933 602 18,46 243 7,45 : 0,00 31 0,95 2057 70,13 
1991 2955 602 19,76 243 7,98 : 0,00 31 1,02 2079 70,36 
1992 2976 587 19,25 258 8,46 : 0,00 31 1,02 2100 70,56 
1993 2985 534 17,41 300 9,78 : 0,00 31 1,01 2120 71,02 
1994 2977 530 17,22 296 9,62 : 0,00 40 1,30 2131 71,58 
1995 3015 530 17,03 296 9,51 : 0,00 40 1,28 2149 71,28 
1996 3013 530 16,89 296 9,43 : 0,00 40 1,27 2147 71,26 
1997 3013 524 16,70 302 9,62 : 0,00 40 1,27 2147 71,26 

 
 
Södermanland (D) 
År Tot. 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2708 543 20,05 205 7,57 : 0,00 3 0,11 1957 72,27 
1991 2733 542 19,83 182 6,66 : 0,00 3 0,11 2006 73,40 
1992 2733 531 19,43 187 6,84 : 0,00 3 0,11 2012 73,62 
1993 2731 516 18,89 203 7,43 : 0,00 3 0,11 2009 73,56 
1994 2777 512 18,44 206 7,42 : 0,00 3 0,11 2056 74,04 
1995 2791 512 18,34 206 7,38 : 0,00 3 0,11 2070 74,17 
1996 2832 512 18,08 205 7,24 : 0,00 3 0,11 2112 74,58 
1997 2832 512 18,08 205 7,24 : 0,00 3 0,11 2112 74,58 
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Östergötland (E) 
År Total 

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4621 1316 28,48 519 11,23 : 0,00 2 0,04 2783 60,23 
1991 4681 1271 27,15 594 12,69 : 0,00 2 0,04 2813 60,09 
1992 4701 1219 25,93 617 13,12 : 0,00 2 0,04 2862 60,88 
1993 4702 1096 23,31 678 14,42 : 0,00 2 0,04 2925 62,21 
1994 4706 1082 22,99 683 14,51 : 0,00 2 0,04 2938 62,43 
1995 4706 1002 21,29 695 14,77 : 0,00 2 0,04 3006 63,88 
1996 4731 987 20,86 705 14,90 : 0,00 2 0,04 3037 64,19 
1997 4731 981 20,74 705 14,90 : 0,00 2 0,04 3043 64,32 
 
 
 
Jönköping (F) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4393 1195 27,20 603 13,73 0 0,00 310 7,06 2283 51,97 
1991 4406 1104 25,06 649 14,73 0 0,00 291 6,60 2361 53,59 
1992 4424 1041 23,53 704 15,91 0 0,00 259 5,85 2419 54,68 
1993 4457 890 19,97 778 17,46 0 0,00 238 5,34 2551 57,24 
1994 4524 841 18,59 813 17,97 0 0,00 224 4,95 2646 58,49 
1995 4538 770 16,97 848 18,69 0 0,00 224 4,94 2696 59,41 
1996 4550 746 16,40 851 18,70 0 0,00 223 4,90 2730 60,00 
1997 4567 735 16,09 861 18,85 0 0,00 223 4,88 2748 60,17 
 
 
Kronoberg (G) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km % km % km % km % km % 
1990 3615 1092 30,21 372 10,29 77 2,13 354 9,79 1719 47,55 
1991 3616 1036 28,65 389 10,76 105 2,90 354 9,79 1731 47,87 
1992 3616 922 25,50 482 13,33 120 3,32 348 9,62 1743 48,20 
1993 3636 817 22,47 575 15,81 120 3,30 346 9,52 1777 48,87 
1994 3632 731 20,13 576 15,86 120 3,30 344 9,47 1852 50,99 
1995 3628 687 18,94 607 16,73 114 3,14 329 9,07 1891 52,12 
1996 3628 652 17,97 636 17,53 114 3,14 329 9,07 1897 52,29 
1997 3664 647 17,66 636 17,36 114 3,11 326 8,90 1941 52,97 
 



 Bilaga 1/ Längden och andelen av olika slitlagertyper i de olika länen 
 

VTI meddelande 852 

233

Kalmar (H) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4058 651 16,04 461 11,36 : 0,00 106 2,61 2839 69,96 
1991 4013 623 15,52 471 11,74 : 0,00 90 2,24 2829 70,50 
1992 4034 550 13,63 575 14,25 : 0,00 75 1,86 2834 70,25 
1993 4034 460 11,40 687 17,03 : 0,00 79 1,96 2808 69,61 
1994 4033 418 10,36 698 17,31 : 0,00 75 1,86 2842 70,47 
1995 4034 346 8,58 737 18,27 : 0,00 74 1,83 2877 71,32 
1996 4033 340 8,43 742 18,40 : 0,00 74 1,83 2877 71,34 
1997 4030 339 8,41 742 18,41 : 0,00 74 1,84 2875 71,34 
 
 
 
Gotland (I) 
År Total 

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 1489 338 22,70 346 23,24 : 0,00 10 0,67 788 52,92 
1991 1489 279 18,74 344 23,10 : 0,00 15 1,01 844 56,68 
1992 1488 170 11,42 340 22,85 : 0,00 15 1,01 956 64,25 
1993 1489 100 6,72 337 22,63 : 0,00 15 1,01 1030 69,17 
1994 1485 37 2,49 317 21,35 : 0,00 15 1,01 1109 74,68 
1995 1486 1 0,07 317 21,33 : 0,00 15 1,01 1146 77,12 
1996 1486 1 0,07 317 21,33 : 0,00 15 1,01 1146 77,12 
1997 1486 1 0,07 317 21,33 : 0,00 15 1,01 1146 77,12 
 
 
 
Blekinge (K) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 1539 167 10,85 240 15,59 57 3,70 156 10,14 919 59,71 
1991 1522 134 8,80 238 15,64 68 4,47 161 10,58 921 60,51 
1992 1536 103 6,71 241 15,69 105 6,84 161 10,48 926 60,29 
1993 1545 76 4,92 247 15,99 118 7,64 149 9,64 955 61,81 
1994 1545 59 3,82 249 16,12 124 8,03 149 9,64 964 62,39 
1995 1551 46 2,97 242 15,60 129 8,32 151 9,74 983 63,38 
1996 1552 46 2,96 242 15,59 129 8,31 151 9,73 984 63,40 
1997 1552 46 2,96 242 15,59 129 8,31 151 9,73 984 63,40 
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Kristianstad (L) tom 96, Skåne + Kristianstad f o m 97 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 3679 545 14,8 444 12,1 : 0,00 193 5,2 2493 67,8 
1991 3689 545 14,8 441 12,0 : 0,00 176 4,8 2523 68,4 
1992 3683 542 14,7 441 12,0 : 0,00 176 4,8 2520 68,4 
1993 3718 474 12,7 505 13,6 : 0,00 175 4,7 2560 68,9 
1994 3719 413 11,1 539 14,5 : 0,00 175 4,7 2588 69,6 
1995 3736 342 9,2 538 14,4 : 0,00 175 4,7 2677 71,7 
1996 3747 342 9,1 538 14,4 : 0,00 175 4,7 2688 71,7 
1997            
1)från och med 1997 har Kristianstad och Skåne blivit ett län under namnet Skåne 
 
 
 
Skåne (M) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4268 807 18,9 508 11,9 : 0,00 6 0,1 2898 67,9 
1991 4135 770 18,6 473 11,4 : 0,00 6 0,1 2839 68,7 
1992 4147 755 18,2 424 10,2 : 0,00 6 0,1 2918 70,4 
1993 4191 570 13,6 575 13,7 : 0,00 6 0,1 2996 71,5 
1994 4191 475 11,3 614 14,7 : 0,00 6 0,1 3052 72,8 
1995 4214 397 9,4 611 14,5 : 0,00 6 0,1 3156 74,9 
1996 4214 376 8,9 610 14,5 : 0,00 6 0,1 3178 75,4 
1997 7977 718 9,0 1149 14,4 : 0,00 181 2,3 5881 73,7 
1)från och med 1997 har Kristianstad och Skåne blivit ett län under namnet Skåne 
 
 
 
Halland (N) 
År Total 

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2968 282 9,5 475 16,0 14 0,47 1012 34,1 1203 40,5 
1991 2984 280 9,4 471 15,8 14 0,47 1007 33,7 1212 40,6 
1992 2996 266 8,9 485 16,2 14 0,47 1003 33,5 1228 41,0 
1993 2981 218 7,3 539 18,1 14 0,47 980 32,9 1215 40,8 
1994 3053 209 6,8 546 17,9 14 0,46 973 31,9 1282 42,0 
1995 3053 200 6,6 550 18,0 14 0,46 971 31,8 1289 42,2 
1996 3095 200 6,5 548 17,7 14 0,45 968 31,3 1314 42,5 
1997 3093 197 6,4 549 17,7 14 0,45 962 31,1 1320 42,7 
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V. Götaland (O) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2659 305 11,47 109 4,10 : 0,00 266 10,00 1979 74,43 
1991 2873 272 9,47 111 3,86 : 0,00 265 9,22 2234 77,76 
1992 2883 251 8,71 112 3,88 : 0,00 250 8,67 2270 78,74 
1993 2895 233 8,05 124 4,28 : 0,00 237 8,19 2301 79,48 
1994 2897 212 7,32 130 4,49 : 0,00 246 8,49 2309 79,70 
1995 2912 204 7,01 129 4,43 : 0,00 246 8,45 2333 80,12 
1996 2911 184 6,32 136 4,67 : 0,00 243 8,35 2348 80,66 
1997 2928 183 6,25 137 4,68 : 0,00 246 8,40 2360 80,60 
 
 
 
Älvsborg (P) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 5184 1501 28,95 618 11,92 : 0,00 442 8,53 2623 50,60 
1991 5220 1404 26,90 647 12,39 : 0,00 432 8,28 2737 52,43 
1992 5220 1363 26,11 649 12,43 : 0,00 406 7,78 2802 53,68 
1993 5215 1340 25,70 719 13,79 : 0,00 396 7,59 2760 52,92 
1994 5223 1321 25,29 723 13,84 : 0,00 385 7,37 2794 53,49 
1995 5240 1304 24,89 742 14,16 : 0,00 380 7,25 2814 53,70 
1996 5260 1270 24,14 734 13,95 : 0,00 376 7,15 2880 54,75 
1997 5254 1264 24,06 736 14,01 : 0,00 375 7,14 2879 54,80 
 
 
 
Skaraborg (R) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4068 798 19,62 438 10,77 : 0,00 298 7,33 2534 62,29 
1991 4075 794 19,48 441 10,82 : 0,00 297 7,29 2543 62,40 
1992 4085 740 18,12 464 11,36 : 0,00 291 7,12 2590 63,40 
1993 4080 697 17,08 466 11,42 : 0,00 289 7,08 2628 64,41 
1994 4082 668 16,36 470 11,51 : 0,00 288 7,06 2656 65,07 
1995 4082 658 16,12 467 11,44 : 0,00 283 6,93 2674 65,51 
1996 4095 642 15,68 469 11,45 : 0,00 282 6,89 2702 65,98 
1997 4093 632 15,44 476 11,63 : 0,00 282 6,89 2703 66,04 
 
 



 Bilaga 1/ Längden och andelen av olika slitlagertyper i de olika länen 
 

 VTI meddelande 852 

236

Värmland (S) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 4803 1473 30,67 492 10,24 : 0,00 814 16,95 2024 42,14 
1991 4804 1457 30,33 501 10,43 : 0,00 812 16,90 2034 42,34 
1992 4804 1439 29,95 492 10,24 : 0,00 778 16,19 2095 43,61 
1993 4805 1403 29,20 517 10,76 : 0,00 771 16,05 2114 44,00 
1994 4802 1390 28,95 529 11,02 : 0,00 770 16,03 2113 44,00 
1995 4818 1377 28,58 541 11,23 : 0,00 771 16,00 2129 44,19 
1996 4814 1372 28,50 537 11,15 : 0,00 768 15,95 2137 44,39 
1997 4816 1372 28,49 537 11,15 : 0,00 768 15,95 2139 44,41 
 
 
 
Örebro (T) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2811 831 29,56 332 11,81 : 0,00 124 4,41 1523 54,18 
1991 2949 883 29,94 331 11,22 : 0,00 110 3,73 1625 55,10 
1992 2945 874 29,68 322 10,93 : 0,00 108 3,67 1641 55,72 
1993 2961 806 27,22 373 12,60 : 0,00 108 3,65 1674 56,53 
1994 2965 800 26,98 376 12,68 : 0,00 107 3,61 1682 56,73 
1995 2978 772 25,92 395 13,26 : 0,00 107 3,59 1704 57,22 
1996 2980 765 25,67 399 13,39 : 0,00 106 3,56 1710 57,38 
1997 2984 761 25,50 398 13,34 : 0,00 106 3,55 1719 57,61 
 
 
 
Västmanland (U) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 2522 521 20,66 469 18,60 : 0,00 24 0,95 1508 59,79 
1991 2522 521 20,66 459 18,20 : 0,00 24 0,95 1518 60,19 
1992 2524 521 20,64 459 18,19 : 0,00 24 0,95 1520 60,22 
1993 2536 487 19,20 494 19,48 : 0,00 24 0,95 1531 60,37 
1994 2536 487 19,20 494 19,48 : 0,00 24 0,95 1531 60,37 
1995 2572 485 18,86 493 19,17 : 0,00 24 0,93 1570 61,04 
1996 2572 485 18,86 492 19,13 : 0,00 24 0,93 1571 61,08 
1997 2574 485 18,84 492 19,11 : 0,00 24 0,93 1573 61,11 
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Dalarna (W) (Kopparberg) 
År Total  

längd 
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 5080 1153 22,70 469 9,23 : 0,00 1286 25,31 2003 39,43 
1991 4993 1138 22,79 459 9,19 : 0,00 1272 25,48 1940 38,85 
1992 5004 1130 22,58 459 9,17 : 0,00 1246 24,90 1977 39,51 
1993 4998 1086 21,73 494 9,88 : 0,00 1227 24,55 1992 39,86 
1994 4998 1063 21,27 494 9,88 : 0,00 1186 23,73 2038 40,78 
1995 5003 1061 21,21 493 9,85 : 0,00 1155 23,09 2084 41,66 
1996 5002 1061 21,21 492 9,84 : 0,00 1167 23,33 2088 41,74 
1997 5001 1030 20,60 492 9,84 : 0,00 1196 23,92 2107 42,13 
 
 
 
Gävleborg (X) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 3584 536 14,96 374 10,44 : 0,00 845 23,58 1829 51,03 
1991 3581 538 15,02 382 10,67 : 0,00 851 23,76 1810 50,54 
1992 3580 531 14,83 366 10,22 : 0,00 874 24,41 1809 50,53 
1993 3582 499 13,93 361 10,08 : 0,00 906 25,29 1816 50,70 
1994 3577 455 12,72 338 9,45 : 0,00 963 26,92 1821 50,91 
1995 3600 454 12,61 326 9,06 : 0,00 996 27,67 1824 50,67 
1996 3597 426 11,84 322 8,95 : 0,00 1028 28,58 1821 50,63 
1997 3596 426 11,85 307 8,54 : 0,00 1039 28,89 1824 50,72 
 
 
 
Västernorrland (Y) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 5190 1998 38,50 268 5,16 : 0,00 1459 28,11 1465 28,23 
1991 5128 1984 38,69 266 5,19 : 0,00 1448 28,24 1430 27,89 
1992 5974 1986 33,24 264 4,42 : 0,00 1444 24,17 1431 23,95 
1993 5125 1973 38,50 263 5,13 : 0,00 1453 28,35 1436 28,02 
1994 5127 2000 39,01 253 4,93 : 0,00 1354 26,41 1520 29,65 
1995 5124 1990 38,84 253 4,94 : 0,00 1358 26,50 1523 29,72 
1996 5123 1990 38,84 243 4,74 : 0,00 1355 26,45 1535 29,96 
1997 5134 1969 38,35 238 4,64 : 0,00 1335 26,00 1592 31,01 
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Jämtland (Z) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 5974 2683 44,91 587 9,83 : 0,00 591 9,89 2113 35,37 
1991 5966 2658 44,55 514 8,62 : 0,00 565 9,47 2229 37,36 
1992 5974 2577 43,14 504 8,44 : 0,00 536 8,97 2357 39,45 
1993 5991 2491 41,58 385 6,43 : 0,00 504 8,41 2611 43,58 
1994 5989 2395 39,99 421 7,03 : 0,00 562 9,38 2611 43,60 
1995 5996 2364 39,43 397 6,62 : 0,00 627 10,46 2608 43,50 
1996 5995 2328 38,83 382 6,37 : 0,00 661 11,03 2624 43,77 
1997 5994 2322 38,74 377 6,29 : 0,00 667 11,13 2618 43,68 
 
 
 
Västerbotten (AC) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 9241 4046 43,78 652 7,06 : 0,00 2953 31,96 1590 17,21 
1991 9251 4015 43,40 652 7,05 : 0,00 2972 32,13 1612 17,43 
1992 9251 3962 42,83 654 7,07 : 0,00 3016 32,60 1619 17,50 
1993 4248 3876 91,24 725 17,07 : 0,00 3015 70,97 1632 38,42 
1994 9238 3781 40,93 791 8,56 : 0,00 3045 32,96 1621 17,55 
1995 9251 3739 40,42 815 8,81 : 0,00 3039 32,85 1658 17,92 
1996 9253 3696 39,94 841 9,09 : 0,00 3057 33,04 1659 17,93 
1997 9251 3682 39,80 852 9,21 : 0,00 3058 33,06 1659 17,93 
 
 
 
Norrbotten (BD) 
År Total 

längd  
Grus Y1G Förseglat 

grus 
Oljegrus Bituminös 

 km km  % km  % km  % km  % km  % 
1990 8724 3490 40,00 642 7,36 : 0,00 3304 37,87 1288 14,76 
1991 8713 3452 39,62 688 7,90 : 0,00 3308 37,97 1265 14,52 
1992 8713 3418 39,23 734 8,42 : 0,00 3305 37,93 1256 14,42 
1993 8713 3304 37,92 840 9,64 : 0,00 3333 38,25 1236 14,19 
1994 8720 3306 37,91 848 9,72 : 0,00 3311 37,97 1255 14,39 
1995 8725 3250 37,25 936 10,73 : 0,00 3267 37,44 1272 14,58 
1996 8727 3231 37,02 946 10,84 : 0,00 3263 37,39 1287 14,75 
1997 8723 3225 36,97 948 10,87 : 0,00 3260 37,37 1290 14,79 
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