Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
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1958.
Belades Smådalarövägen med en ”Tankbeläggning” som är en beläggningstyp som innebär att
stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan.
Tankbeläggningar är en beläggningstyp där stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för
sig, utan att ha blandats ihop innan. Metoden är både kostnadseffektiv, energieffektiv samt viktig för
att täta vägens yta och därmed fördröja nedbrytningen.
Blandningen sker direkt ute på vägen. Bindemedlet är uppvärmt till mellan 60 och 80 grader medan
stenmaterialet inte värms upp.
Fördelen med tankbeläggning är att det är en kostnadseffektiv metod som i de flesta fall har väldigt
lång livslängd. Den är också energieffektiv eftersom den inte kräver någon större uppvärmning eller
energi för blandning. Beläggning med varmmassa ger ungefär fyra gånger mer koldioxidutsläpp vid
tillverkning och utläggning jämfört med tankbeläggning. Tankbeläggning går dessutom betydligt
fortare att lägga ut jämfört med beläggningar av varmmassa eller halvvarm massa.
Tyvärr medför arbete med tankbeläggning stor risk för stenskott när beläggningen utförs och vägen
behöver sopas flera gånger under cirka två veckor efter utförandet. Därför varnar vi med skyltar och
sänker hastigheten på sträckan till 50 km/h och önskar att den respekteras, så att risken för
stenskott blir mindre. Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott. Håll
avstånd till framförvarande fordon, sakta ned vid möte och undvik omkörningar. Även om det är
stökigt att köra på vägen under ett par veckor så blir det sedan en fin vägyta i många år framöver.

Princip: Bindemedel med pålagd kross.
Vägverket: De vanligaste typerna av tankebeläggningar är ytbehandling (Y1B eller Y1G) och
indränkt makadam (IM).

