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åkeriet, Bröderna Björklunds Åkeri AB
i Olofström i Södra Blekinge. Det är
ett familjeföretag som startade redan
på sextitalet och drivs nu av den tredje
generationen med Tomas i spetsen.
t

Dammbindningssäsongen kom att
starta väldigt tidigt för många under
våren 2014.
Några som har haft bråda dagar är
med hyvling och dammbindning är
Tomas Björklund och hans kollegor på
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Keep clear, keep going.

TEKNIK
Åkeriet säljer tjänster i form av bland annat vägkantsslåtter,
väghyvling, dammbindning samt försäljning av krossprodukter
till bland annat vägunderhåll. Åkeriet har en egen bergtäkt
som tryggar deras behov av framtida material. Dammbindning
sker uteslutande med Kalciumklorid i form av flinga. Normalt
grusvägsunderhåll för åkeriet är ca 15 – 17 mil väg. Dessa vägar vattnas, hyvlas och damm binds varje år. Uppdragsgivarna
är föreningar i åkeriets närområde, som är norra Blekinge och
södra Skåne.
TILLFORMNING AV VÄGARNA

Tillformning av vägarna sker med lastmaskin och en påkopplad
hyveltillsats av märket Vreten. Mats-Inge Thuresson som kör
fordonet lovordar dess egenskaper. Fordonet kan ses som ett
mellanting mellan väghyvel och vägsladd. Jag brukar annars
anse att det ultimata fordonet för en grusväg är en väghyvel.
Att använda en vägsladd är ganska vanligt på våra enskilda
vägar, tyvärr har sladden inte samma kraft att komma ner i

underkant på uppkomna gropar som är nödvändigt för att få
ett bra resultat. Åtgärden blir vanligtvis ett mer kosmetiskt
återställande av ytan. Som bilden av fordonet visar så kan
lastmaskinens tyngd pressa ner hyvelbladet med gott resultat.
Fordonet är också smidigare att använda på mindre grusvägar
då en konventionell väghyvel ofta upplevs som lite för stor.
SAMORDNAR UPPDRAGEN

Tomas och Mats-Inge lägger stor vikt att samordna uppdragen
med så många väghållare som möjligt. Vanligtvis blir detta
billigare både för beställare och utförare. Att knyta en personlig kontakt med beställaren är viktig och skapar också ett
förtroende fortsätter Mats-Inge. REV brukar rekommendera
våra medlemsföreningar att dammbinda sina vägar. Här har
man valt Kalciumklorid i form av flinga. Som ersättning till
flingor vill REV gärna uppmuntra er att sprida en saltlösning.
Det går åt mindre salt och resultatet har enligt studier visat
sig mycket effektivt och bra. Tyvärr så måste man som leverantör av saltlake ha tillgång till en blandningsutrustning som
kostar ganska mycket i inköp. Att sprida flinga sker normalt
med en sandspridare. I detta fall använder sig åkeriet av en
Falköpingsspridare som är en spridare som är mycket lämplig
till detta ändamål.

Kostnadseffektivt
vägunderhåll
Spårbildning, tjälskador, sprickor
och stenlossning
Vägar åldras, slits och tar stryk. Tankbeläggning är en
kostnadseffektiv metod för att återställa det som tidens
tand ställt till med. Tankbeläggning fungerar även
utmärkt som slitlager på både gamla och nya vägar.

Text och foto: Leif Kronkvist

Hur ser din väg ut?
Varje år underhåller vi drygt 5 miljoner kvadratmeter
vägyta över hela landet. Vad kan vi göra för din väg?
Är den belagd eller grusad? Behöver den ytbehandling,
infräsning, förstärkningsåtgärder eller justering av
ojämnheter?
Slå gärna en signal, så hittar vi den bästa lösningen
för just din väg.
Värmland, Dalsland,
Bohuslän, Västergötland,
Halland och Skåne
Erik Hassellund
erik.hassellund@skanska.se
010-448 46 62
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Östergötland, Småland
och Blekinge
Fredrik Elg
fredrik.elg@skanska.se
010-448 63 13
Övriga Sverige
Karin Rundgren
karin.rundgren@skanska.se
010-448 78 02
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Varför använda
2 säckar när 1
gör jobbet?
Genom att binda de minsta partiklarna till
vägytan håller vi miljön runt våra grusvägar
fri från damm. CC road® kalciumklorid är det
enkla, dryga och kostnadseffektiva alternativet
med mer än dubbelt så bra effekt som andra
dammbindningsmedel på marknaden.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Eller besök oss på www.dammbindning.nu

TETRA Chemicals Europe AB
Tel 042-453 27 00
info@tetrachemicals.com

