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BERÄTTELSE 
ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 
BUDGETÅRET 

1 9 5 8  —  1 9 5 9

Direktion

I  E N L I G H E T  M E D  K U N G L  M A J . T S  I N S T R U K T I O N  för statens väginstitut 
av den 5 maj 1939 har som ledamöter i direktionen för statens väginstitut ingått 
chefen för Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav 
Edvin Vahlberg, ordförande, och föreståndaren för institutet, överingenjör N ils 
Gustav Axel Bruzelius. Dessutom har Kungl M aj:t för tiden 1 juli 19 58— 30 
juni 1959 förordnat följande personer att vara ledamöter, nämligen byråchef 
Svante Holger Ahreson, överdirektör Otto Fredrik Forsman, direktör Anders 
H arald Ottomar Freden, överingenjör Ragnar Gunnar Jakob Klingberg, gatu- 
direktör Hugo Fredrik Schiitz och f  d professor Torsten Rim a Åström.

Direktionen har under budgetåret hållit 10 sammanträden.

Personal

överingenjör och chef, vägdirektör N ils Gustav Axel Bruzelius, t f. 

Avdelningsche fer:

Vägavdelningen, laboratoriechef Frans H arry  Arnfelt, t f, 
geologiska avdelningen, fil lic Anders Folke Sigfrid Rengmark, 
maskintekniska avdelningen, civ-ing Otto Gösta Kullberg, 
bärighetsavdelningen, civ-ing Sven N ils Odemark.

I övrigt fram går personalens sammansättning av bilaga 1.

Översyn av institutets arbetsuppgifter och organisation

Den av kanslirådet O A  Berger verkställda översynen av institutets arbets
uppgifter och organisation redovisades i ett den 1 september 1958 dagtecknat 
betänkande.



Med utgångspunkt i princip från av kanslirådet Berger fram förda synpunkter 
och förslag har under budgetåret arbete pågått såväl för en viss ändring av 
organisationen inom institutet att tillämpas f r o m  budgetåret 1959— 1960 som 
vad beträffar arbetsuppgifter och ordnandet av institutets lokalfråga.

Institutets lokalfråga

Sedan flera år har institutets lokaler varit otillräckliga. Den ökade verk
samheten har fram kallat behov av större lokalutrymme, vilket inte kunnat till
godoses inom de byggnader som finns på institutets område.

På därom av direktionen för statens väginstitut i skrivelse den 3 oktober 
1958 gjord framställning uppdrog Kungl M aj:t åt byggnadsstyrelsen att i 
samråd med direktionen för institutet samt tekniska högskolans byggnadskom
mitté utreda institutets lokalbehov på längre sikt samt fram lägga de förslag 
vartill utredningen kan ge anledning.

I anledning av i byggnadsstyrelsens skrivelser den 7 oktober och 16  december 
1958 gjorda framställningar bemyndigade Kungl M aj:t styrelsen att av anslaget 
»Anordnande av förvaltningslokaler för den centrala administrationen» ta i 
anspråk högst 140 000 kronor till en provisorisk kontorsbyggnad för institutet.

Ekonomi

Se bilaga 2.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

A v  trycket:

Meddelande 9 1. Bror Fellenius och Folke Rengmark: Köldmängdskartor över 
Sverige.

1  stencilupplaga:

Specialrapport 1 1 .  Provningsmetoder för material till bituminösa vägbelägg- 
ningar.

I specialrapporterna framläggs forskningsresultat som antingen är av intresse 
endast för en begränsad läsekrets eller är av preliminär natur. Specialrappor
terna utges endast i begränsat antal.

Dessutom har följande uppsats publicerats i Svenska vägföreningens tidskrift 
nr 4/1959: Folke Rengmark: Geoelektrisk undersökning av grusfyndigheter.



Institutets forsknings- och undersökningsverksamhet

Institutets verksamhet har under budgetåret fortsatt efter samma linjer som 
tidigare. Sålunda har institutets allmänna vägtekniska forskning fortsatts. L ik 
som föregående år har institutet i stor omfattning mottagit forskningsuppdrag i 
aktuella frågor beträffande vägar och flygfält av olika statliga och kommunala 
myndigheter samt enskilda företag. Verksamheten har även omfattat större och 
mindre uppdrag av konsultativ art. Institutet har sålunda under budgetåret mot
tagit uppdrag från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vägförvaltningar, luft- 
fartsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, flygförvaltningen, statens geotekniska insti
tut, statens provningsanstalt, domänstyrelsen, ingeniörsvetenskapsakademiens 
transportforskningskommission, institutioner vid tekniska högskolan i Stock
holm, Stockholms stad m fl.

Kompletterande utrustning såväl till laboratorierna som för fältstudier har 
anskaffats i samband med erhållna uppdrag. De vid uppdragen erhållna resul
taten har i utlåtanden och promemorior delgivits uppdragsgivarna.

A v  sådana utlåtanden och promemorior av större omfattning och vikt kan 
följande nämnas:

T ill väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Redogörelser beträffande provsträc
kor, utförda i Göteborgs och Bohus län med Shell och N ynäs oljor, provsträckor 
med vidhäftningsmedel och vägoljor i oljegrus i Uppsala län. Provsträckor med 
stearinsyra som vidhäftningsmedel vid Jättendal i Gävleborgs län. PM angående 
några studier av trafiken i backar. Beskrivning av en axeltrycksvåg samt några 
resultat från axeltrycksmätningarna. PM  angående kantmarkeringens effekt på 
fordonens hastighet och sidoläge på vägbanan. Resultat från hastighetsmätningar 
på motorvägar.

T ill vägförvaltningar: Tjälundersökningar vid Fröland, tjälsäsongen 19 5 6— 
1957. Bärighetsundersökning av avfallsprodukter från gruvor och industrier i 
Malmöhus, Kopparbergs och Västmanlands län. Provbelastning av vägar över 
Bälinge mossar i Uppsala län.

Till vattenfallsstyrelsen: Hydrogeologiska undersökningar vid resp Bergforsen 
och Luleälven. Tunga transporter till Laxede kraftstation och transformator
stationerna i Bonäset och Naum.

V  ägavdelningen

Vägavdelningen har under budgetåret huvudsakligen bedrivit forskning, dels 
på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, dels enligt eget forsknings
program, men även i viss utsträckning utfört kontroll av material till vägbelägg- 
ningar. Forskningsverksamheten har omfattat inspektioner av tidigare utförda 
provvägar, utförande av nya provvägar och laboratorieförsök.

Tidigare utförda provvägar

Provvägen väster om övergran  på riksväg 12  i Uppsala län för provning av 
olika slag av asfaltlösningar i kallblandade massor har slutinspekterats. A sfalt



lösningarna var gjorda av asfalt från två olika råoljor. Som lösningsmedel 
användes tio olika slag av oljor. Antalet provsträckor var 24, vilket visat sig 
vara för litet för säker bedömning av resultatet.

Bättre resultat erhölls med de asfaltlösningar, som innehöll asfalt framställd 
ur den asfaltfattigare råoljan, än med dem, som innehöll asfalt framställd ur 
den asfaltrikare råoljan.

Mera svårflyktiga lösningsmedel gav bättre resultat än mindre svårflyktiga. 
Den kemiska karaktären var emellertid olika för lösningsmedel med olika fly k 
tighet, vilket möjligen kan ha varit av större betydelse än skillnaden i flyktighet.

Provningsresultatens svårtydbarhet är en följd av att antalet provsträckor 
inte kunde göras större. Detta ger en lärdom för framtiden att för ett gott 
utbyte av en provväg skall provsträckorna vara så många, att de olika fakto
rerna säkert kan hållas isär.

Livslängden för de kallblandade beläggningarna visade sig, trots den avsiktligt 
låga bindemedelshalten, vara betydligt större än väntat.

Provvägen med Y g  på väg 276, Rosenkälla— Frötuna vid Roslagskulla i 
Stockholms län, utförd 1950, ligger fortfarande med de bästa provsträckorna i 
gott skick och har under år 1959 åter inspekterats. N ågon förändring sedan före
gående inspektion år 1955 har inte kunnat konstateras.

Provvägen på Bergslagsvägen i Stockholm med beläggning innehållande asfalt
lösning som bindemedel inspekterades i juni 1959. N ågra väsentliga förändringar 
hade ännu inte inträtt. En rapport över provvägsarbetet är klar för publicering.

Provvägen på riksväg 13  vid Jättendal i Gävleborgs län med en beläggning 
av varmblandad grusasfaltbetong innehållande stearinsyra som vidhäftnings- 
medel inspekterades i oktober 1958. D ärvid befanns att finmaterialet i belägg
ningens yta på provsträckan med o viktprocent stearinsyra till stor del försvunnit, 
något mindre därav på sträckan med 0,5 viktprocent, väsentligt mindre på sträc
kan med 1,0 viktprocent och ännu något mindre på sträckan med 1,5 viktprocent 
stearinsyra. Det finns all anledning anta att den observerade gången i finmaterial- 
halten var orsakad av stearinsyrans vidhäftningsförbättrande inverkan.

Provsträckorna med olika vidhäftningsmedel i oljegrus i Kristianstads, Skara
borgs, Kalm ar, Västmanlands och Jämtlands län observeras från våren 1959 ej 
längre. Sammanlagda antalet provsträckor var 88. De provade vidhäftnings- 
medlen var diamin PIPL, stearinamin H P L  från Liljeholmens Stearinfabriks AB, 
duomeen T  från Armour and Co samt A SC O  60 och A SC O  L 591 från A B Berol.

Tack vare provsträckornas belägenhet i olika landsdelar och deras utförande 
vid olika tidpunkter har provningen av de nämnda vidhäftningsmedlen blivit 
någorlunda allsidig. En på alla provsträckorna godtagbar vidhäftning har erhål
lits med 1,5 viktprocent stearinamin FIPL, 1,0  viktprocent stearindiamin H P L  
och 1 ,1  viktprocent duomeen T .

Provsträckorna för provning av oljegrus på väg 990, delen Södertälje— 
Ytterenhörna, och på väg 509, delen Turinge— N ykvarn , i Stockholms län, ut
förda sommaren 1957, är fortfarande i gott skick. Ingen skillnad kan ännu 
iakttas mellan de olika provsträckorna. Trafikintensiteten på dessa vägar är 
emellertid ganska liten.



Under budgetåret utförda provvägar

Provvägar för provning av olika oljor för oljegrus har utförts på flera 
ställen i landet.

Provvägen på väg 787 mellan Fristad och Ljurhalla i Älvsborgs län avser 
provning av vägolja A  från A B Svenska Esso. Som jämförelse utfördes sträckor 
med vägolja C  från samma bolag. Provsträckorna utfördes i juli 1958 och in
spekterades i oktober 1958 och april 1959. Inga skillnader mellan de olika 
sträckorna kunde konstateras.

Provvägen på väg 254 mellan Brunnsheden och Främlingshem i Gävleborgs 
län utfördes i augusti 1958 för att prova vägolja Y  från A B Svenska Esso. 
Jämförelsesträckor utfördes med vägolja C  från samma bolag. Vid inspektion i 
maj 1959 var provsträckorna i gott skick. I anslutning till dessa provsträckor 
utfördes samtidigt en provsträcka för provning av ett vidhäftningsmedel, 
A S C O L 5 5 3  från A B  Berol. Ingen nederbörd förekom vid läggningen, men 
gruset hade en tämligen stor vattenhalt. Efter läggningen var det grövre sten
materialet dåligt täckt med olja och oljegruset såg inte bra ut. Vid inspektion i 
maj 1959 låg sträckan utan skador och hade en mycket skrovlig men i övrigt 
jämn yta.

På väg 272 delen U ppsala— Harbo vid Björnarbo i Uppsala län utfördes vid 
månadsskiftet augusti— september 1958 ytterligare en provsträcka för provning 
av A SC O  L  553 från A B Berol. Som jämförelse utfördes en sträcka med stearin- 
amin PIPL. V id utläggningen rådde gott väder. Efter utläggningen var oljegrusets 
utseende normalt, liksom vid inspektion i maj 1959.

På väg 167 mellan Ström och Grinneröd i Göteborgs och Bohus län utfördes 
i oktober 1958 provvägar för provning av tre oljor från A B Svenska Shell, 
Shell I, II  och II I .  Som jämförelseolja användes en olja 02 från A B  Nynäs 
Petroleum. Efter utförandet var alla sträckornas utseende tillfredsställande. Vid 
inspektion i april 1959 var alla dessa sträckor i gott skick.

På väg 709 i U ppsala län mellan Vendels kyrka och örbyhus utfördes i okto
ber 1958 en provsträcka för provning av vidhäftningsmedlet A SC O  L 553 från 
A B Berol. E fter utläggningen och vid inspektion vid senare tidpunkt var olje
grusets utseende normalt.

På väg 709 i Uppsala län mellan Läby och Vendels kyrka och mellan ö rb y 
hus och Upplanda utlades i oktober 1958 provsträckor med oljegrus för prov
ning av olika experimentoljor från A B N ynäs Petroleum. Provsträckorna var 
efter utläggningen av växlande kvalitet.

På riksväg 4 mellan Krokstorp och Ishult i Kalm ar län utfördes vid månads
skiftet m aj— juni 1959 en provväg med oljegrus för provning av oljor. De pro
vade oljorna levererades från tre olika oljebolag. Tre oljor, betecknade 02, 41 
och 44 från A B N ynäs Petroleum, tre oljor, Shell II, K uw ait 2 och 3 från AB 
Svenska Shell och två oljor, Y  och O L från A B Svenska Esso. Trots en del 
svårigheter vid utförandet hade de olika provsträckorna efter utförandet till
fredsställande utseende. D å omfattande arbeten med vägbanan blivit färdiga 
omedelbart före oljegrusets utläggning kan det befaras att skador kommer att 
uppstå genom sättningar i vägbanan.



Fig i. Vidhäftningstalets beroende av halten fettsyra i asfalten.
Stenmaterial: Granit.

På riksväg io, delen ö stra  Löa— Kopparberg i Örebro län har provsträckor 
med oljegrus utförts under juni månad 1959 för provning av samma oljor som 
vid föregående provning. Dessutom provades vidhäftningsmedel A SC O  L  5 5 3 
från A B  Berol och diamin H P L  från Liljeholmens Stearinfabriks A B. Efter 
utförandet var alla provsträckornas utseende gott utom hos den med A SC O  L 5 5 3, 
där större och medelstora stenar ej blivit överdragna med olja. En tid efter ut
förandet hade samtliga sträckor ett tillfredsställande utseende utom den med 
diamin H P L , på vilken oljan hade kommit upp till ytan, bildande ett svart, 
klibbigt skikt. V id tillverkningen av massa för denna provsträcka förekom 
m ycket vatten i form av is och snö i det använda gruset.

I samarbete med Stockholms stad och Esso Research Limited i Storbritannien 
har institutet i augusti 1958 utfört en provväg på Bergslagsvägen, i anslutning 
till den som utfördes 1957, för provning av asfaltsorter av olika ursprung. Prov
vägen om fattar 24 provsträckor och 6 kontrollsträckor. En rapport över prov- 
vägsarbetet är klar för publicering. I juni 1959 inspekterades provvägen, varvid  
inga förändringar kunde iakttas.

Försök med fettsyror som vidhäftningsm edel

Tidigare försök med vidhäftningsmedel vid institutet visade att stearinsyra, 
tillsatt till asfalt A  120, förbättrade vidhäftningen hos varmblandade belägg- 
ningsmassor. Den år 1957 utförda provvägen vid Jättendal visade att man även 
i praktiken får en vidhäftningsförbättring. Avsikten med provvägen var att 
utröna om den allmänt praktiserade metoden med tjärinbränning, som onekligen 
förbättrar vidhäftningen, men som har vissa nackdelar — bl a medför den stora 
hygieniska vådor för personalen vid  blandningsverken — kunde ersättas med 
inblandning av en värmebeständig fettsyra, såsom stearinsyra. Genom tyska 
undersökningar var det bekant att en hög m olekylarvikt hos fettsyran är gynn-



Fig 2. Vidhäftningstalets beroende av halten fettsyra i asfalten. 
Stenmaterial: Kvarts.

Fig 3. Vidhäftningstalets beroende av halten fettsyra i asfalten. 
Stenmaterial: Fältspat.

sam för vidhäftningsförmågam Avdelningen utförde under budgetåret under
sökningar av den vidhäftningsförbättrande förmågan hos olika fettsyror. Dessa 
fettsyror med stor renhetsgrad ställdes till institutets förfogande av Liljeholmens 
Stearinfabriks AB. Vidhäftningen har bestämts med institutets metod för be
stämning av passiv vidhäftning genom bestämning av draghållfastheten hos en 
våt och en torr provplatta. D ärvid  får man ett tal, som här kallats vidhäft- 
ningstalet. Ju  högre detta är, desto bättre är vidhäftningen. Då vidhäftningstalet 
är 100 har den torra och den våta plattan samma draghållfasthet, vattnets in
verkan är då inte märkbar. Som stenmaterial har använts stockholmsgranit, 
kvarts och fältspat.

Resultatet av undersökningarna kan sammanfattas i tre diagram (fig 1 — 3).



Man ser att verkan tilltar med stigande m olekylarvikt hos de olika syrorna. 
M olekylarvikten är nämligen lägst för m yristinsyra och högst för behensyra. 
Dessa syror är kemiskt mättade. Den omättade syran — oljesyra med nästan 
samma m olekylarvikt som stearinsyra — har en betydligt svagare verkan. Trots 
att dessa försök och provvägsförsöken ännu inte avslutats, anses det angeläget 
att använda mättade fettsyror som vidhäftningsmedel för beläggningsarbeten. 
Förbrukningen av asfalt med tillsatt fettsyra beräknas uppgå till ca io  ooo ton 
under år 1959.

Osäkerheten v id  bestämning av bindemedelshalten i bituminösa 
vägbeläggningsmassor

För att få  en uppfattning om den genomsnittliga osäkerheten hos en bestäm
ning av bindemedel i vägbeläggningsmassor har avdelningen företagit en statis
tisk bearbetning av skillnaden mellan dubbelbestämningar av bindemedelshalten 
som funktion av den största stenstorleken. Resultatet hänför sig till en population 
av ca i 200 vid  institutet utförda bestämningar. I fig 4 återges det funna sam
bandet mellan bindemedelshaltens variationskoefficient och den största sten
storleken, dividerad med tredje roten ur provets vikt. Det väsentliga resultatet 
är att vid stenstorleken o variationskoefficienten är 1,6  % , vida överstigande 
variationskoefficienten för bestämningsmetoden. Detta tyder på att de flesta 
massorna är heterogena med avseende på bindemedlets fördelning. Kurvans ut
seende stämmer överens med den som man av teoretiska skäl kan vänta sig. För 
övrigt bör anmärkas att spridningen av värdena, som ligger till grund för 
kurvan, av naturliga skäl är ganska stor. Kompletterande undersökningar av 
denna art är i gång och väntas bli färdiga i början av nästa budgetår.

Vidhäftning

Förutom ovan nämnda undersökning över fettsyrors inverkan på vidhäft
ningen har man undersökt vidhäftningsförbättrande förmågan av stearinamin 
i olika oljor under användning av olika stenmaterial. Undersökningen befinner



Fig 5. Tjälspricka vid Ersnäs—Broängen på riksväg 13, 
Norrbottens län.

sig i sitt första stadium, men har redan givit värdefulla resultat, beträffande 
såväl mera teoretiska problemställningar som praktiska tillämpningar. K on
centrationen för den aktiva vidhäftningens inträffande har befunnits variera 
från 0,3 viktprocent till 3 viktprocent beroende av olja och stenmaterial.

Verksamheten i övrigt

På grund av att flera befattningar vid avdelningen under året varit obesatta 
har verksamheten ej kunnat bedrivas i avsedd omfattning. På laboratoriet har 
utförts kontroller av oljegrus och beläggningsmassor i samband med provvägs- 
arbetena. Kontroll av  material till vägbeläggningar, huvudsakligen bestående i 
vidhäftningsbestämningar, var av ungefär samma omfattning som under före
gående år.

»Anvisningar för provningsmetoder för material till bituminösa vägbelägg
ningar» har varit utgången. En ny, helt omarbetad upplaga återfinns som 
specialrapport 1 1 .

Avdelningen har biträtt vägförvaltningen i Stockholms län vid utförandet 
av en provväg med oljegrus, tjärbetong och dubbel ytbehandling (Yg) av grus
väg på vägen Rim bo— Finsta.

Geologiska avdelningen

Verksamheten vid geologiska avdelningen har omfattat forskning och kon
sultation.



T  jälunder sökningar

V id avdelningen har tidigare konstruerats en tjälgränsmätare som på ett en
kelt sätt möjliggör registrering av tjäldjupet i fält. Apparaten, som beskrivits i 
institutets rapportserie (rapport 30), användes under den gångna tjälsäsongen 
på ett flertal ställen i fält (vid ö jeb yn , R utvik och Rektfors, Norrbottens län, 
vid  R am vik och Fröland, Västernorrlands län, vid Ultuna, Uppsala län), var

Fig 6. Använda överbyggnadstyper på provvägen öjebyn 1957.



igenom tjälens nedträngning i och avgång ur marken kunnat följas. Apparaten 
är av särskilt värde för undersökningar beträffande orsakerna till uppkomsten 
av främst i Norrland förekommande tjälsprickor i vägar (fig 5).

Orsakerna till tjälsprickornas uppkomst har studerats dels genom fältobserva
tioner vid  rekognosceringsresor, dels genom provvägar, vilka senare är förlagda 
till Rutvik, ö jeb yn  och Rektfors i Norrbottens län. H ärvid  har vägens över
byggnad med ledning av resultat från tidigare undersökningar angående sättet 
för tjälens nedträngning i vägkroppen varierats, varvid  bl a nya typer av 
överbyggnad provats (fig 6).

Fig 7. Tryckapparat använd för bestämning av tjälade jordmaterials hållfasthet.

Under den gångna tjälsäsongen 1958— 1959 utfördes iakttagelser och mät
ningar efter avdelningens anvisningar av personal vid vägförvaltningen. Vidare 
verkställde avdelningen provtagning vid olika tillfällen under tjälsäsongen, 
varvid  ett stort antal prov togs av material i vägens överbyggnad och i under
grunden för bestämning av vattenhaltsfördelning vid olika tidpunkter. Genom 
de nämnda mätningarna och provtagningarna erhölls ett stort undersöknings
material, vilket är föremål för undersökning på laboratoriet och vidare bearbet
ning. Med ledning av hittills erhållna resultat fram går preliminärt att typ b 42 
(fig 6) med värmeisolerande plankonvext torvlager i botten av överbyggnaden 
varit mest effektiv för förhindrande av tjälsprickors uppkomst, vilket står i 
god överensstämmelse med teoretiska synpunkter beträffande torvlagrets inver
kan på tjälens nedträngning i vägkroppen. Med hänsyn till klimatvariationer



Fig 8. Kornkurvor visande sammansättningen hos jordmaterial, provade beträffande
hållfasthet i tjälat tillstånd.

Fig 9. Tjälade jordmaterials hållfasthet i relation till vattenhalt.

under olika år måste emellertid undersökningarna fortsättas under ett flertal år 
för att man skall få  säkrare bedömningsgrunder vid val av lämplig överbygg
nadstyp.

I anslutning till undersökningar beträffande tjälsprickor har laboratorieför- 
sök utförts för att bestämma hållfastheten i tjälat tillstånd hos material till 
vägöverbyggnad. H ärvid  använd apparatur fram går av fig 7. Kornkurvor för 
provat material redovisas i fig 8 och erhållna resultat i fig 9. De senare visar 
att materialtyp 1 (fig 8), som saknar finkornigt material, även saknar hållfasthet 
i tjälat tillstånd beroende på att intet vatten kvarstannar i materialets grova 
porer för sammantjälning av materialet. För övriga prov ökas först hållfast
heten till ett maximum med ökande vattenhalt för att sedan minska ner mot 
isens eget hållfasthetsvärde. Provernas hållfasthetsmaximum ligger vid en vatten
halt av 6— 8 % . Vidare framgår att hållfasthetsmaximum först ökar med



Fig i o. Iso-ohmkarta erhållen genom geoelektrisk undersökning av grusfyndighet i Valsta, 
Västmanlands län. Den av lerlager täckta grusåsen framträder väl genom höga motståndsvärden.

ökande finkornhalt för att därefter minska. Högsta hållfasthetsvärde (böj-drag- 
hållfasthet ca 80 kg/cm2), erhölls för m aterialtyp II I ,  vars kornkurva huvud
sakligen ligger inom den s k  »idealgruszonen». Som jämförelse kan nämnas att 
en betongbalk av samma dimension, som använts vid de relaterade försöken, 
och med en sammansättning ungefär motsvarande en betongbeläggnings, hade en 
böj-draghållfasthet av ca 40 kg/cm2 eller hälften av den för materialtyp I I I  i 
tjälat tillstånd.

Under senare år har behov framträtt beträffande prognoser för tjällossningens 
svårighetsgrad. Avdelningen påbörjade under året vissa undersökningar inom 
Norrbottens län i syfte att söka sambandet mellan de klimatiska förhållandena 
och den efterföljande tjällossningens karaktär och svårighetsgrad. Undersök
ningarna, som under budgetåret endast pågått på tre platser inom nämnda län, 
kommer att utökas till fler platser inom skilda delar av länet. Med hänsyn till 
klimatvariationer under olika år måste dessa undersökningar pågå under längre 
tidrymd innan några definitiva resultat kan erhållas.

H y dr o ge ologisk a undersökningar

Hydrogeologiska undersökningar för bedömning av grundvattenytans bero
ende av markbeskaffenhet, topografi, tjälning och nederbörd har fortsatt. Dessa 
undersökningar utförs på uppdrag av vattenfallsstyrelsen men ingår även som 
ett led i avdelningens egna undersökningar beträffande markvatten. Rapport 
angående undersökningsresultaten beräknas bli färdigställd innevarande år.



Geoelektrisk markundersökning

I syfte att rationalisera och underlätta markundersökningar, speciellt då det 
gäller undersökning av materialförekomster i kvalitativt och kvantitativt hän
seende, har avdelningen i samband med uppdrag igångsatt vissa försök med 
apparatur för bestämning av markens elektriska motstånd. Först utförs härvid 
en översiktlig kartering (»el-kartering») av markens motståndsvärden inom det 
aktuella området. Resultaten sammanställs till en iso-ohmkarta (fig 10), som 
läggs till grund för bedömning av var borrning skall utföras. Genom använd
ning av geoelektrisk förkartering kan möjligen de kostnadskrävande borrning
arna inskränkas.

Metoden utnyttjas även för »el-sondering» på olika punkter, varigenom mar
kens resistivitet på olika djup vid  mätpunkterna kan beräknas. A v  stor betydelse 
för metodens användbarhet är sambandet mellan de olika lagrens motstånds
värden och materialbeskaffenheten i dessa lager. För närmare utredning av 
denna fråga har undersökning av markens uppbyggnad i de »sonderade» punk
terna utförts genom gruskannborrning. Fiärvid  har prov tagits av de uppträ
dande materiallagren för bestämning av kornfördelning och vattenhalt (fig n ) ,  
vilken senare har särskild betydelse för el-motståndet och därigenom för tolkning

Fig i i . Diagram visande variationen i spec motstånd (resistivitet), vattenhalt och median korn
storlek på olika djup under markytan vid olika punkter inom grusfyndighet vid 

Bottnaryd, Jönköpings län.



Fig 12. Resistivitet i relation till markvätskehalt hos jordmaterial med varierande 
sorteringsgrad men likartad mineralogisk sammansättning.

av undersökningsresultaten. A v  fig 1 1  framgår, att i det berörda fallet en täm
ligen god överensstämmelse erhållits i fråga om motstånd, vattenhalt och korn
fördelning, i det att alla de nämnda faktorerna endast varierar inom snäva 
gränser, angivande att materialbeskaffenheten är tämligen likartad i de olika 
undersökningspunkterna.

Jordarternas resistivitet kan sägas vara en funktion av i) kornfördelning, 
2) markvattenhalt, 3) markvattnets egen elektriska ledningsförmåga, 4) jord
partiklarnas mineralogiska beskaffenhet. För att studera de båda förstnämnda 
faktorernas betydelse för resistiviteten har försök utförts på laboratoriet, varvid  
ett visst jordartsmaterial använts. Som m arkvätska har använts 0 ,0 1-normal 
KCl-lösning. Undersökningsresultaten redovisas i fig 12 . H ärav framgår, att 
resistiviteten minskar med ökande markvätskehalt. Vidare framgår att korn
fördelningen inverkar, i det att mindre välsorterat eller graderat material med 
högre sorteringskoefficient ger lägre resistivitet än ett bättre sorterat material 
med lägre sorteringskoefficient. Däremot inverkar inte kornstorleken på resisti
viteten inom undersökningsområdet, 4— 0,074 mm- Sålunda ger, som fram går 
av fig 12 , olika grova kornfraktioner samma resistivitet, om markvätskehalten 
är lika i de olika fraktionerna. På grundval av  de erhållna resultaten kan man 
draga den slutsatsen, att resultat erhållna genom geoelektriska undersökningar i 
fält främst ger uttryck för halten markvatten och dettas ledningsförmåga. 
H ärav  kan sedan under hänsynstagande till de geologiska förutsättningarna 
(inkluderande jordpartiklarnas mineralogiska beskaffenhet) vissa slutsatser dras 
beträffande de uppträdande jordmaterialens beskaffenhet.



Inventering av vägmaterialförekomster

För vägförvaltningen i Västerbottens län har omfattande rekognosceringar 
verkställts inom främst Tärnaområdet för anskaffande av lämpligt material till 
ombyggnad och beläggning av vägen Storuman-—Tärna— riksgränsen.

Under budgetåret har fältarbetena slutförts för en grusinventering inom 
Hälleforsområdet för Hellefors Bruks AB.

Mera detaljerade undersökningar av grusfyndigheter för bestämning av det 
ingående materialets kvalitet och kvantitet i och för bedömning av fyndighe
ternas lämplighet för skilda ändamål har utförts på ett flertal platser. H ärvid  
har geoelektrisk undersökning och gruskannborrning kommit till användning. 
Under budgetåret har utlåtande avgivits beträffande fyndigheter vid  följande 
platser och för följande uppdragsgivare: Arlanda i B län (luftfartsstyrelsen), 
Larslund i D län (domänverket), Bottnaryd i G  län (vägförvaltningen), Hjärtum 
i O län (Inlands-Torpe kommun), Bruntorp i R  län (vägförvaltningen), Sången 
i T  län (Hellefors Bruks AB), Valsta i U  län (vägförvaltningen) samt T yfors i 
W län (Hellefors Bruks AB).

Verksamheten i övrigt

ö v r ig  konsultationsverksamhet har omfattat provningar av insända prov för 
bestämning av tjälfarlighet samt materialets användbarhet för skilda ändamål. 
Proven har i stort antal insänts från olika statliga och kommunala myndigheter 
samt enskilda företag. Främst har denna verksamhet omfattat undersökning av 
provernas tjälfarlighet, varvid  i ett flertal fall undersökning genom frysanalys 
har verkställts beträffande tjällyftningens beroende av belastningstrycket för 
bedömning av skaderisker genom tjällyftning. Vidare har konsultationsverksam- 
heten omfattat besvarande av förfrågningar rörande insända provers använd
barhet för vägbyggnad. I viss omfattning har förfrågningar även inkommit 
rörande lämplig sammansättning av grusvägbanor. Grus, pinnmo, lera och andra 
vägmaterial har insänts med förfrågan beträffande materialens lämplighet till 
grusslitlager.

Maskintekniska avdelningen

För forsknings- och undersökningsarbetet är maskintekniska avdelningen upp
delad i två sektioner, fordons- och maskintekniska sektionen samt trafiktekniska 
sektionen. Dessutom finns inom avdelningen konstruktionskontor och experi
mentverkstad för mekaniska uppgifter för såväl egna avdelningen som övriga 
avdelningar. Forskningsverksamheten har under budgetåret huvudsakligen bedri
vits med bidrag från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

F o r d o n s -  o c h  m a s k i n t e k n i s k a  s e k t i o n e n
Snöplogar

Lämpligaste utformningen av snöplogar har tidigare studerats teoretiskt samt 
genom försök i modellskala med »konstsnö» och försök i en försöksbana i full 
skala med verklig snö. Med ledning av dessa försök har institutet konstruerat



Fig 13. Sambandet mellan genomsnittlig friktionskoefficient och blandningsförhållandet salt—sand.

två typer förplogar, av vilka väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beställt fem av 
varje. Dessa har varit placerade i olika delar av landet för utprovning i prak
tisk drift, varvid  olika uppslag till förbättring av plogarna prövats. Dessa 
plogar har omändrats med ledning av vunna erfarenheter och placerats inom 
Gävleborgs län för ytterligare utprovning i praktisk drift.

Under budgetåret har institutet konstruerat en sidoplog enligt samma princip 
som den ena av dessa förplogskonstruktioner. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
har beställt fyra  sådana sidoplogar, vilka placerats i Gävleborgs län för ut
provning. Uppmätning av plogvallarna skall här ske regelbundet på vissa 
platser utmed vägar som uteslutande plogas med dessa för- och sidoplogar resp 
med för- och sidoplogar av vanligt utförande.

Sandning och saltning

De sedan år 1953 pågående försöken med sandning och saltning vid vinter
väglag har under budgetåret fortsatts.

På riksväg 13 vid  Björklinge i Uppsala län har på ett antal provsträckor ut
förts behandling med blandningar av sand och bergsalt i olika proportioner 
mellan 25 och 200 kg salt per m3 sand. Blandningen skedde med betongblandare. 
Provsträckorna skulle hållas i trafiksäkert skick, varför behandlingarna upp
repades så snart detta ansågs behövligt. Friktionsmätningar utfördes flera 
gånger dagligen. D å de olika provsträckorna behandlades lika ofta erhölls högsta 
genomsnittliga friktionskoefficient på den provsträcka som hade behandlats 
med en blandning med 50 kg salt per m3 sand. Det visade sig också att avsevärt 
högre genomsnittlig friktion erhölls vid behandling med blandningar som legat 
någon månad än med nyblandat material, trots längre uppehåll mellan behand
lingarna. Fig 13  visar ett par kurvor över sambandet mellan genomsnittlig 
friktionskoefficient och blandningsförhållandet salt— sand.



Fig. 14. Förbättrad vattenspridarramp i användning.

I institutets »Rapport 28» redogjordes bl a för experiment med fastfrysning 
av sand med vatten för att förbättra friktionen på vintervägar. Denna metod 
gav vid  försöken väsentligt ökad friktion och väsentligt ökad varaktighet vid  
jämförelse med vanlig sandning, varigenom möjlighet erhålls till betydande 
sänkning av antalet sandningar och därmed en sänkning av vinterunderhållets 
kostnader. Under budgetåret har metoden tillämpats på ett flertal platser i norr- 
landslänen. Institutet har härvid medverkat med instruktion av personal på de 
olika platserna. Tidigare erfarenheter har bekräftats och nya vunnits. Sålunda 
har en på detta sätt utförd s k  vattensandning ännu efter 14 dagar och sedan 
ca 8 400 fordon passerat haft tillfredsställande friktion och detsamma gäller en 
annan vattensandad väg efter 5 dagar och ca 12  000 fordon. Om inte töväder 
in träffat skulle sannolikt ännu större varaktighet av sandningen kunnat konsta
teras. Trots större sandåtgång vid varje sandning, 2 å 3 gånger så mycket sand 
som vid  vanlig sandning, syns en avsevärd besparing av sand erhållas.

För att kunna utföra vattensandningen snabbare har det visat sig erforderligt 
att använda vattenspridarramper med högre kapacitet än de tidigare. En typ av 
ramp, s k lutramp, som visat sig lämplig genom att vattnet sprids jämnt utan 
att sanden spolas bort, har förbättrats, så att den medger spridning av större 
vattenmängder per tidsenhet. Härigenom kan större väglängd vattensandas med 
samma utrustning. Fig 14 visar denna ramp i användning.

F  riktionsunder sökningar pä vägbanor

Under budgetåret utfördes ytterligare friktionsundersökningar på våta väg
banor av olika slag med hjälp av institutets bromsvagn 1. Mätningarna skedde i 
huvudsak på beläggningar av cementbetong och på oljegrusvägar. Bl a har mät-



Tabell i .  Friktionsm ätningar på oljegrus

F r i k t i o n s k o  e f f i c i e n t

Sträcka
Medel-
dygns-
trafik

1 7 %  e f t e r s l ä p n i n g L å s t  h ju l

40 k m / h 80 k m / h 40 k m / h 80 k m / h

1958
Juli
1958

Sept
1958

Nov
1958

Maj
1959

Juli
1958

Sept
1958

N ov
1958

Maj
1959

Juli
1958

Sept
1958

Nov
1958

Maj
1959

Juli
1958

Sept
1958

N ov
1958

Maj
1959

I 7 0 0 0 , 6 8 0, 73 0 , 8 0 0 , 7 8 0 , 6 2 0 , 6 9 0 , 7 6 0 , 6 6 0 , 4 1 0 , 4 6 0 , 54 o ,43 0 , 4 0 0,35 0 , 37 0,35
2 a 6 0 0 0 , 7 8 — — 0 , 7 0 0 , 7 0 — — 0 , 6 6 o , 59 — — o ,47 0 , 5 1 — — o ,39
2 b 6 0 0 0 , 7 6 — — 0 , 7 6 0 , 6 8 — — 0 , 7 2 o ,55 — — 0 , 5 1 0 , 4 8 — 0 , 4 0

2 C 6 0 0 o ,79 — — 0,8c 0 , 6 8 — — 0,72 o ,54 — — o ,53 0 , 5 0 — — 0 , 4 2

2 d 6 0 0 0 , 7 8 — — 0 , 7 8 0 , 7 ^ — — 0 , 7 1 o , 5 2 — — 0 , 49 0, 59 — — 0 , 4 2

3 45c 0 , 8 0 0 , 8 3 0 , 9 2 0 , 8 0 o , 74 o ,73 0 , 7 6 o ,74 0 , 4 8 o ,49 o , 54 0 , 4 6 0,31 0 , 3 6 o , 37 o ,34
4 I 0 5 0 0 , 8 0 0 , 8 3 — 0 , 8 1 0 , 7 1 o ,73 — 0 , 6  6 o ,53 o ,49 — 0 , 4 8 0 , 3 7 0 , 3 6 — 0 , 4 0

ningar utförts på en provsträcka av cementbetong med plasttillsats. Denna gav 
något högre friktionsvärden än närbelägna betongpartier utan plasttillsats. På 
oljegrusvägar har under ett års tid upprepade mätningar företagits på ett antal 
sträckor, där oljegrus lagts under sommaren 1958. Friktionskoefficienten har 
uppmätts dels vid ca 17  %  eftersläpning hos provhjulet, vilket i regel ger högsta 
friktionskraft, dels vid låst hjul. Vägbanorna bevattnades vid mätningarna. 
Resultaten fram går av tabell 1. Sträckorna var belägna: N r 1 på väg 221 i D  län, 
nr 2 a— d på väg 90 i G  län, nr 3 på väg 10 i T  län samt nr 4 på väg 10  i ¥  län. 
Sträckorna nr 2 a— d var provsträckor som komprimerats på olika sätt, nämligen 
nr 2 a av trafiken, nr 2 b med gummiringvält, 4,5 ton, nr 2 c med slätvält, 10  ton, 
samt nr 2 d med lastbil, totalvikt 1 1  ton. Andelen lastbilar och bussar på de 
olika sträckorna varierade mellan 15 och 18 % .

A v  särskilt intresse är resultaten av friktionsmätningarna på de i G  län utförda 
provsträckorna med olika komprimeringsförfaranden. Mätningarna visar inte 
någon avsevärd skillnad mellan de olika sträckorna.

Friktionsundersökningar på däck

En undersökning har påbörjats om vilken inverkan på friktionskoefficienten 
som däckens förslitning har. D ärvid anskaffades och gjordes jämförelse mellan 
några däck av samma kvalitet men med olika förslitningsgrad. Det visade sig att 
däck med profildjup överstigande 1,5 mm var ungefär likvärdiga, medan ett helt 
slätt däck gav något högre friktion än mönstrade däck vid hastigheter under
stigande 30 å 40 km/h och lägre friktion vid  högre hastigheter. Vid 80 km/h gav 
det släta däcket intill 30 %  lägre friktion. Den absoluta skillnaden i friktions
koefficient var dock endast av storleksordningen 0 ,1. Försöken är ännu av för 
ringa omfattning för att medge några allmängiltiga omdömen, men antyder 
avsevärda risker för slirningsolyckor vid höga hastigheter.



Fig 15. Mätpunkt vid sidohinder på motorväg. Till vänster den flyttbara attrappen, till höger 
den till landsvägsbron hörande stödpelaranordningen.

Undersökningar rörande vinter däck

De föregående år påbörjade mätningarna av friktionen för vinterdäck med 
institutets bromsvagn 3 har fortsatts. I denna kan friktionen mätas samtidigt 
på två däck, ett provdäck och ett jämförelsedäck. De hittills utförda mätning
arna har bearbetats och resultatet kommer att publiceras i en särskild rapport.

T  r a f i k t e k n i s k a s e k t i o n e n

Fordonens hastighet och sidoläge v id  passerandet av sidohinder placerat på 
olika avstånd från körhanekanten på en fy rfilig  motorväg

På en fyrfilig  motorväg — lv  275 i trakten av Viggbyholm, Stockholms län 
— genomfördes under juni och juli 1958 en undersökning, som främst avsåg att 
bestämma hur nära körbanekanten en stödpelare till en landsvägsbro kan stå 
utan att passerande fordons hastighet och sidoläge1 på vägbanan påverkas där
av. Undersökningsresultaten antyder, att en dylik stödpelare ej bör stå närmare 
körbanekanten än ca 2 m.

Undersökningen utfördes under en landsvägsbro som korsade motorvägen. 
En flyttbar attrapp, som till form och färg väl överensstämde med de under 
brons mitt placerade stödpelarna, uppmonterades under bron på olika avstånd, 
varierande mellan 0,1 och 4,0 m från ena körbanans vänstra kant (fig 15). Vid 
varje sådant attrappläge registrerades med två av institutets trafikanalysatorer 
hastighet och sidoläge hos de bilar, som passerade under bron i denna körbanas 
båda filer. Undersökningsmaterialet omfattar ca 1 1  000 fordon. Det samman-

1 Mätt från fordonets vänstra framhjul till körbanans vänstra kant.



Fig 16. Attrapplägets inverkan på fordonens medelavstånd från körbanekanten. Pfri och Lfri =  
person- resp lastbilar, vilkas förare kan anses oförhindrade av andra fordon att fritt välja kör

sätt. P//P =  personbilar, som färdas jämsides med annan personbil.

Fordonens hastigh et v i k m /h

Fig 17. Hastighetsfördelning för person- och lastbilar. P b r e d , fr i  =  breda, fria personbilar 
(främst amerikanska), P Sm al, f r i  =  smala, fria personbilar (främst europeiska).

lagda trafikflödet på den studerade körbanans båda körfiler var högst 1 100 
fordon/h.

Fordonens sidoläge visade sig beträffande vänsterfilens fordon vara starkt 
beroende av attrappens avstånd från körbanans kant så länge detta avstånd var 
mindre än ca 2 m. V id  större avstånd kunde påverkan ej konstateras. Fföger- 
filens fordon påverkades ej av attrappens läge, med undantag för de fordon, 
som färdades jämsides med fordon i vänstra körfilen (fig 16).

Fordonens hastighet kunde ej konstateras stå i någon relation till attrappens 
avstånd från körbanekanten. För det på denna motorväg ofta förekommande



trafikflödesintervallet 400— 800 fordon per timme presenteras i fig 17  kurvor 
över hastighetsfördelningarna för personbilar och lastbilar i olika trafiksitua
tioner. N är två personbilar färdades jämsides, en i vardera körfilen (vanligen 
omkörning), gällde att högerfilens fordon hade en medelhastighet, som var unge
fär 18 km/h högre än medelhastigheten hos vänsterfilens fordon men däremot 
lägre än medelhastigheten hos fria 1 personbilar i högerfilen.

Lastbilarna, som på motorvägar får färdas med en hastighet av högst 80 
km/h, hade en medelhastighet av  något mer än 60 km/h. Denna hastighet hade 
möjligen varit högre om vägen före mätpunkten hade varit horisontell och inte 
som i detta fall haft en svag stigning. Fria personbilar i högerfilen färdades i ge
nomsnitt 14 — 19 km/h snabbare än fria personbilar i vänsterfilen. Breda, fria  per
sonbilar (främst amerikanska) i högerfilen färdades i genomsnitt 5 km/h snab
bare än smala (främst europeiska).

Den högra körfilens utnyttjningsgrad varierade med trafikflödets storlek 
enligt nedanstående tabell:

Trafikflöde fordon/h 200 400 600

Procent fordon i högerfil 11 20 29

Fordonens hastighet och sidoläge v id  passerandet av landsvägsbroar

På en tvåfilig  väg med 7 m bred, asfaltbelagd körbana och utan vägrenar 
— rv 13  i Stockholms län, 2,5 km nordväst Iv 889 till Ham m arby kyrka — 
genomfördes under augusti månad 1958 en orienterande undersökning, som avsåg 
att belysa hur fordonens hastighet och sidoläge på körbanan ändras vid passage 
av landsvägsbroar försedda med räcken.

Undersökningen utfördes vid en kort bro — längd 14 m — vars räcken var 
placerade i körbanans kant (fig 18). V id  fem punkter, varav två före, två efter 
och en på bron, registrerades med institutets trafikanalysatorer hastighet och 
sidoläge hos de bilar, som passerade i den ena körriktningen. C a 4 000 fordon 
studerades.

Vid dessa undersökningar var det sammanlagda trafikflödet i båda körrikt- 
ningarna högst 400 fordon/h.

Fordonens sidoläge visade en markant ändring vid passage av bron. Genom 
att undersökningen utfördes vid fem olika punkter kunde det genomsnittliga 
sidoläget hos passerande fordon ganska väl kartläggas. Fig 19 visar att vid  
passage av bron ökade fordonens medelavstånd från körbanekanten med 30 å 
35 cm. Inverkan syntes börja ca 100 m före brons början och sträcka sig nästan 
lika långt efter. S k fria fordon och fordon under möte påverkades i ungefär 
lika grad. Undersökningens resultat innebär att möte mellan fordon på bron 
ägde rum med ett inbördes avstånd mellan fordonen, som var i genomsnitt 60 å 
70 cm mindre än vid  fordonsmöte utanför brons influensområde. Sidoläget för

1 Med fria fordon avses fordon, vars förare kan anses vara oförhindrade av andra fordon att 
fritt välja körsätt.



Fig 1 8. Bro på riksväg 13 med räcken placerade i körbanans kant.

Fig 19. Broräckets inverkan på fordonens medelavstånd från körbanekanten.

fordon under omkörning på bron har inte studerats, men sannolikt minskas 
avståndet mellan omkörande fordon i ungefär samma utsträckning.

Fordonens hastighet påverkades inte vid passage av bron.
På en annan tvåfilig  väg med 7 m bred, asfaltbelagd körbana och med 0,5 m 

breda, asfaltbelagda vägrenar — rv 6, ca 6 km norr Hallsberg — har under 
november månad 1958 en liknande undersökning verkställts. Broräckena var i 
detta fall 38 m långa och placerade i kanten av de 2,5 m breda, asfaltbelagda



Sambandet mellan medelavstånd från körbanekanten och körhastighet hos fria fordon. 
Etapp i före och etapp 2 efter vägrenens breddning.

vägrenar, som fanns på bron och dess tillfarter. Undersökningen visade att sido- 
lägesförändringen i detta fall var obetydligt mindre än vid de ovan relaterade 
undersökningarna på rv 13 .

Fordonens hastighet och sidoläge på en väg dels med o ,j 
dels med 1,0  m breda vägrenar

På en tvåfilig  väg med 7 m bred, asfaltbelagd körbana — rv 1 i Stockholms 
län, 1 km söder lv 225 vid Pilkrog — genomfördes i september och oktober 
1957 en undersökning, som avsåg att belysa hur passerande fordons hastighet 
och sidoläge påverkas om en ca 0,5 m bred, delvis gräsbevuxen grusvägren om
bygges till 1,0  m bredd. Bearbetning av primärmaterialet har nu skett.

V id undersökningen användes institutets trafikanalysatorer. Vägrenens om
byggnad utfördes av vägförvaltningen på en längd av 1,5 km. Mätpunkten låg 
ungefär vid mitten av denna sträcka.

T rafik flödet i båda körriktningarna sammanslagna varierade mellan 80 och 
200 fordon/h.

Fordonens sidoläge påverkades tydligt av vägrenens breddning, vilken resul
terade i en minskning av medelavståndet mellan fordon och körbanekant med 
5 å 10  cm. Det fria avståndet mellan personbilar som möttes var i genomsnitt 
ca 15 cm större efter vägrenens breddning.

Fordonens hastighet påverkades mycket litet av vägrensbreddningen.
Fordonens sidoläge som funktion av deras hastighet visas i fig 20 och 2 1 för 

fria person- och lastbilar. Figurerna visar att ändringen i sidoläget på grund av 
vägrenens utbyggnad var av samma storleksordning vid de förekommande hastig
heterna.

Kantlinjers inverkan på fordonens hastighet och sidoläge

Under augusti månad 1958 utfördes mätningar av fordons hastighet och sido
läge på rak väg med mittlinje men utan kantlinjer och på samma väg med 
kantlinjer, dels omedelbart sedan heldragna linjer målats, dels två veckor efter



åt. Mätningarna skedde på rv 12  ungefär 7 km öster om Enköping. Totalt stu
derades ca 8 000 fordon.

Hastigheten visade sig vara ungefär lika hög före som efter kantlinjernas 
målning. Sidoläget ändrades i genomsnitt 5— 10 cm i riktning mot vägmitten 
omedelbart efter kantlinjernas målning, men vid mätningen två veckor senare 
visade det sig att sidoläget då avvek föga från resultaten före målningen. För
klaringen härtill kan delvis vara att linjerna efter nedsmutsning var mindre 
tydliga. Den ändring av  sidoläget, som uppmättes efter linjernas målning, var av 
samma storleksordning vid  alla förekommande hastigheter. Spridningen hos 
sidoläget var ungefär lika stor vid  de tre olika mätningarna.

Resultaten stämmer överens med erfarenheter från undersökningar i U S A 1, 
där man fick en uttalad inverkan på sidoläget först sedan kantlinjerna målats 
långt in på vägbanan.

Axeltrycksvågar

V id institutet har två elektroniska vågar av delvis olika typ konstruerats 
och tillverkats för mätning av fordons axeltryck på vägar utan att fordonen 
behöver stoppas. Mätningen sker när fordonen kör över en i vägbanan inbyggd 
vågplatta. Vågarna arbetar helt automatiskt och behöver tillses endast ett par 
gånger varje dygn. Vågplattan, fig 22 resp 23, är fastskruvad i ett i vägbanan 
gjutet fundament och dess överyta ligger i vägens plan.

Fig 22. Axeltrycksvåg, vågplatta typ 1.

Två typer av vågplattor har tillverkats.
Vågplatta, typ 1  (fig 22) är 0,5 m lång, 3 m bred och 0,27 m djup. Med en 

vågplatta av denna typ mäts trycket från en axels alla hjul samtidigt. Plattan 
är avsedd att användas på vågplatser i vägar med betongbeläggning. Om väg
banan före och efter vågen är jämn, blir mätnoggrannheten tillräckligt stor 
vid  fordonshastigheter upp till 50 km/h. Iordningställande av fundament och 
andra anordningar för denna vågplatta drar relativt höga kostnader.

1 Highway Research Board, Bulletin 178.



Fig 23. Axeltrycksvåg, vågplatta typ 2.

Vågplatta, typ 2 (fig 23) är 0,5 m lång, 1,4  m bred och 0, 1 1  m djup. Med 
denna vågplatta mäts endast trycket från hjulen på axlarnas ena sida. A xel
trycket erhålls approxim ativt genom fördubbling av det uppmätta trycket. 
Plattan är avsedd att användas på vågplatser i grusvägar och asfaltbelagda vägar 
och fundament kan byggas in i vägbanan på några få  timmar. Denna vågplatta, 
som är lätt att förflytta , är lämplig om mätning skall ske på ett större antal 
mätplatser. Om hastigheten vid  dessa vågplatser begränsas till 20 km/h, kan 
vägning utföras med tillräckligt stor mätnoggrannhet utan att vägbanan vid 
vågplatsen behöver vara särskilt jämn. Om vägbanan är tillräckligt jämn, kan 
högre hastighet tillåtas. Iordningställande av fundament och andra anordningar 
för denna vågplatta drar avsevärt lägre kostnader.

På vägar med högt trafikflöde placeras en våg i vardera filen och trafiken 
vid  mätplatsen kanaliseras på lämpligt sätt. Ä r trafikflödet lågt placeras en våg 
i den ena filen och den andra filen avstängs för trafik och mötesförbud införs 
vid vågplatsen, fig 23. Samtidigt med axeltrycken registreras i detta fall även 
fordonens körriktningar. N ä r  vågplattorna borttagits ur fundamenten efter 
avslutad mätning, inläggs i deras ställe fyllnadsplattor av trä eller betong. T ill 
vågplattor av båda typerna används identisk instrumentutrustning. Instrumen
ten kan t ex placeras i ett närbeläget hus eller i ett värmeisolerat plåtskåp.

Varje vågplatta v ilar på tre tryckkänsliga givare, som arbetar enligt trådtöj- 
ningsprincipen. G ivarna är med en kabel anslutna till en trådtöjningsmätbrygga 
med förstärkare. Se blockschema, fig 24.

Förstärkaren F ger en mot trycket på vågplattan A  proportionell ström, som 
styr pennan i ett registrerande instrument G. En automatikenhet E, som får pul
ser från givare B på vägbanan startar registreringsremsan när ett fordon närmar 
sig vågen. Automatikenheten ger varje timme för kontroll en puls vars höjd är 
proportionell mot vågens känslighet. Denna puls används även som tidsmar
kering.

Vågplattan belastas vid  kalibrering med en hydraulisk domkraft och belast
ningens storlek mäts med en mekanisk tryckindikator.

N är ett fordon passerar över vågplattan registreras grafiskt trycket från 
varje enskild axel, fig 25. A xeltryck upp till 20 ton kan mätas.



Fig 24. Blockschema. A =  vågplatta, B =  impulsgivare, C =  membrankontakt, D =  fördelnings- 
låda, E -- automatikenhet, F =  förstärkare, G =  registrerande instrument,

H =  nätspänningsstabilisator.

Vid utvärdering av registreringarna på remsan erhålls de studerade fordonens 
antal och trycket från de olika axlarna. Fordonen kan med ledning av axel- 
trycksregistreringarnas antal, storlek och inbördes avstånd indelas i olika 
grupper.

Fig 25. Exempel på registreringsremsa.

Vågen skall bl a användas för att vid  olika punkter av vägnätet studera 
dygns-, vecko- och årsvariationerna av axeltryckens och totalviktens fördelning 
samt hur den sammanlagda vikten av passerande fordon fördelar sig på olika 
fordonsgrupper.

Mätningsresultaten kan även användas för att undersöka i vilken utsträck
ning axeltrycksbestämmelserna överträds och vilka typer av fordon eller trans
porter, som har de största överlasterna. Anläggs provvägar i närheten av våg
platser med olika axeltrycksfördelningar, kan sambandet mellan t ex brottska
dor på provvägarna och resp vägars axeltrycksfördelningar studeras. Dessutom 
kan sambandet mellan trafikräkningsdata och summan av de passerande fordo
nens totalvikter och transporterad godsmängd m m undersökas.



M ätningar av lastfordonens axeltryck v id  Vatthagen och Å hy

Axeltrycksm ätningar ägde rum vid Vatthagen (rv 13  mellan Stockholm och 
Uppsala) den 26— 29 september 1958 i körriktningen mot Stockholm och utför
des endast under dagen. V id Å b y (rv 1 mellan N yköping och Norrköping) på
gick mätningar dygnet om. Under tiden den 10 — 21 oktober 1958 mättes axel
trycken i den norrgående samt den 27— 31 oktober 1958 i den södergående 
trafikströmmen. På båda platserna var det största tillåtna axeltrycket 8 ton och 
det största tillåtna boggitrycket 12  ton. H ela antalet studerade lastfordon upp
gick till 920 vid  Vatthagen och till 3 976 vid  Åby.

Som fram går av fig 26 förekom mycket höga boggitryck relativt ofta på 
båda platserna. V id Vatthagen översteg boggitrycket tillåtna 12  ton i 54 %  av 
fallen och vid  Å by i 43 °/o. Axeltrycken överensstämde däremot bättre med 
bestämmelserna.

Fig 27 visar att mycket tunga lastfordon förekom oftare vid Åby, vilket i viss 
utsträckning berott på att mätningarna vid Vatthagen ej omfattat den tunga 
trafiken från nattimmarna. Lastfordonens medelvikt vid Vatthagen var 8,7 ton, 
vid  Å b y under dagen (kl 0600— 1800) 1 1 , 3  ton och under hela dygnet 14, 1  ton.

Lastfordonen har vid bearbetningen med ledning av axeltrycksregistreringarnas 
antal och inbördes avstånd indelats i grupper (jämför fig 25). Principerna för 
denna gruppering framgår av figurerna i tabell 2. Denna tabell upptar några 
resultat från mätningarna vid Ä by, där antalet fordon i de flesta grupperna var 
relativt stort.

Det fram går av tabellen att medelvikten för hela fordonet varierar starkt 
fordonsgrupperna emellan, vilket i huvudsak kan förklaras av skillnader i släp
fordonets medelvikt. Emellertid ökar även tvåaxliga motorfordons medelvikt 
med släpfordonets vikt.

Fig 26. Kumulativa fördelningarna av 
lastfordonens axel- resp boggitryck vid 
Vatthagen och Åby.

Fig 27. Kumulativa fördelningarna av 
lastfordonens totalvikter vid Vatthagen 
och Åby.



T abell 2. Lastfordonens m edelvikt i olika fordonsgrupper v id  Å by
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Fordonsmedelvikterna för de enskilda lastfordonsgrupperna var ungefär lika 
stora vid de båda platserna. En beräkning av sammanlagda vikten av lastfordo
nen vid  Vatthagen på grundval av antalet fordon i de olika grupperna vid 
denna mätplats och de olika gruppernas medelvikter vid mätningarna vid  Å by 
har utförts. Denna gav ett fel av endast 4,6 % , nämligen 8 325 ton mot upp
mätta 7958.

Detta ger en antydan om en metod att beräkna summan av de passerande 
fordonens totalvikter. Indelas lastfordonen med en speciell trafikräknare i grup
per t ex enligt tabell 2 skulle summan av totalvikterna av de lastfordon, som 
passerat räknepunkten, kunna beräknas om medelvikterna för de olika grup
perna är bestämda genom vägning. Metodens användbarhet förutsätter att dessa 
medelvikter inte varierar inom för vida gränser från plats till plats och från en 
tidpunkt till en annan. En undersökning härav pågår.

K o n s t r u k t i o n s k o n t o r  o c h  v e r k s t a d

Institutet tillverkar sedan många år fallkonapparater enligt egna konstruk
tioner för undersökning av leras hållfasthet. För att underlätta avläsningen har 
under budgetåret konstruerats en apparat av ny typ, där konerna är försedda

1 Med ett fordons vikt menas här fordonets sammanlagda axeltryck. För fordon med påhängs- 
vagn blir, vid uppdelning av totalvikten på motorfordonet och på släpfordonet, beräkningen 
ej fullt korrekt beroende på att släpfordonet alltid belastar motorfordonet.



Fig 28. Fallkonapparat av ny typ.

med genomskinlig skala, vilken med ca 5 X  förstoring projiceras på en med 
index försedd mattskiva. Därigenom undviks parallaxfel vid avläsningen, och 
tack vare förstoringen blir det mindre tröttande att använda apparaten. En 
prototyp (fig 28) har tillverkats för praktisk utprovning.

Den tidigare konstruerade axeltrycksvågen har modifierats med ledning av 
vunna erfarenheter. Bl a har fundamentet omkonstruerats för att underlätta 
inbyggnaden i vägbanan och ge effektivare dränering. Vågplattan har dess
utom gjorts avsevärt styvare utan nämnvärd viktökning.

I övrigt har under budgetåret följande konstruktionsarbeten påbörjats:
1. Bromsvagn för undersökning av vägbeläggningars friktion vid höga körhas- 

tigheter. Friktionsmätningsanordningen, som blir av typ femte hjul, skall 
monteras på en snabb personbil med motoreffekt 300 hk och vikt 2 000 kg. 
Konstruktionsarbetet har uppdelats i flera avsnitt varvid  det första avser 
färdigställandet av utrustning för friktionsbestämning vid låst hjul. Senare 
skall anordningen kompletteras, så att friktionsmätning kan utföras vid 
varierande eftersläpning.

2. Liten, direktvisande friktionsmätare, huvudsakligen avsedd för mätning av 
friktion på isvägbanor. Mätaren är utformad som en trehjulig vagn och 
fungerar i princip så att erforderlig kraft för långsam förflyttning av ett 
med ca 17  %  eftersläpning bromsat luftgummihjul, dim 10 X  2", registreras 
av en direktvisande dynamometer. Bromskraften återmatas till mätarens



stödhjul, vilket gör att den vid mätningen mycket lätt dras av en man. 
Anordningen väger totalt ca 20 kg och kan lätt transporteras i bagageutrym
met på en vanlig personbil. En prototyp av mätaren har tillverkats för att 
möjliggöra praktiska experiment.

3. Komprimeringsapparat för Hveem’s stabilometertest.
4. Laboratorieapparat för oscillerande belastning på jord.
5. Borrlyftare.

Vid institutets mekaniska verkstad har under budgetåret bl a följande arbeten 
utförts:
Ombyggnad av fjädringssystem för bärhjul samt lyftdon för provhjul på 

bromsvagn 3, vattenspridarramp för vattensandning, axeltrycksvågar, för ma
skintekniska avd.

Komplettering av utrustning för frysförsök, rör för gruskannborr, tjällyftnings- 
mått, för geologiska avd.

Fallkonapparater, Casagrandeapparater samt procentvågar för försäljning. 
Handdrivna fallhammare samt 3 st anordningar för proctorinstampning till 

olika vägförvaltningar.
Apparat för utmattningsprov på skumgummi till statens provningsanstalt. 
Delar till samt montering av bromsdynamometer till institutionen för fordons

teknik vid tekniska högskolan i Stockholm.
Vidare har verkstaden anlitats för service på tidigare levererade jämnhets

mätare och andra apparater, arbeten för statens geotekniska institut, tekniska 
högskolan samt flera andra institutioner.

Personal från verkstaden har även biträtt vid fältförsök, såsom vid friktions- 
och hjultrycksmätningar.

Bärighetsavdelningen

Bärighetsavdelningens verksamhet har omfattat grundforskning och utred
ningar av aktuella bärighetsproblem för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, väg
förvaltningar, flygförvaltningen, luftfartsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, kom
munala myndigheter och enskilda. Avdelningen har därjämte ägnat sig åt 
konsultativ verksamhet samt även utfört forskning och undersökningar beträf
fande problem rörande betongvägar. A v  under budgetåret påbörjade, pågående 
eller slutförda arbeten må följande nämnas.

Utredning om vägars och flygfältsbanors konstruktion

Fortsatt teoretisk behandling av problemet »vibrerande belastning» för ut
arbetande av en teori om överbyggnadens verkningssätt vid trafiklastens över
förande till undergrunden. Avsikten är att framdeles, när erforderlig apparatur 
finns, utveckla och komplettera denna teori med stöd av resultat från statiskt- 
dynamiska belastningsförsök i full skala. Dessa försök får anses bättre överens
stämma med trafikens inverkan på en vägkonstruktion än de hittills utförda 
enbart statiska belastningsförsöken. Faboratoriemässigt utförda statiskt-dyna-



miska belastningsförsök på små cirkulära plattor har redan i mindre omfattning 
utförts i den för detta ändamål påbyggda E-modulapparaten. För kommande 
laboratorieförsök med automatiskt upprepade på- och avlastningar erfordras 
emellertid apparatur, som konstrueras och tillverkas speciellt för dessa försök.

I samband med kongressen i Amsterdam år 1959 »Symposium on Vibration 
Testing of Roads and Runways» har olika dynamiska provningsmetoder stude
rats. V id  kongressen diskuterades möjligheten att bestämma bärigheten hos vägar 
och flyg fä lt  genom att fram kalla vibrationer i beläggning och underlag samt 
mäta den härvid erhållna vågrörelsens egenskaper, vilka bl a beror av  materia
lens elasticitetsmoduler, som indirekt utgör ett mått på bärigheten. Försök 
pågår i bl a Holland, England och U SA . A  vdelningen har i den teoretiska behand
lingen av detta problem, som är mycket komplicerat, kunnat lämna bidrag, som 
i väsentliga avseenden syns värdefulla för problemets lösning. Däremot har 
avdelningen inte kunnat bidra med några resultat från laboratorie- eller fä lt
försök, som erfordras för vidare utveckling och komplettering av teorin för vibre
rande belastning, då behövliga resurser saknas.

På uppdrag av vägförvaltningen i Stockholms län har förslag uppgjorts till 
vägs uppbyggnad och dränering för att grundvattentäkter inte skall förorenas 
av bensin eller olja, som rinner ut över vägen.

Provbelastningar av vägar och flyg fä lt

Provbelastningar upp till 5 ton har utförts på rullbanan på flygförvaltningens 
flyg fä lt F 4, Östersund, för kontroll av bärigheten samt på grusbärlagret på 
rullbanan och hangarområdet på storflygplatsen Arlanda för kontroll av kom
primeringen.

Försök med olika metoder för kontroll av packnings graden hos jord

Nuvarande metoder för kontroll av packningsgraden hos jord genom be
stämning av jordartens volym vikt, t ex proctormetoden, får anses tillämpliga 
endast beträffande vissa jordarter. Eftersom behov uppkommit av apparatur för 
snabbare bestämning av olika maskiners packningsverkan och kapacitet har 
avdelningen gjort försök med packningsmätare av egen konstruktion. Med en 
av dessa anordningar har mätningar kunnat utföras vid packning av grusbär
lagret på bl a storflygplatsen Arlanda. A v  skissen i fig 29 framgår mätarens 
konstruktion.

Mätaren består av två plattor av lättmetall, diam 200 mm, en cylinder av 
mässing fäst på den ena plattan samt en i cylindern löpande mässingskolv, som 
är fäst på den andra plattan. I botten på cylindern är gängad en skruv, som 
kan manövreras medelst en böjlig axel, vars längd kan uppgå till 6— 7 m. Axeln 
skyddas av en tjockväggig och glatt plastslang, som är fäst vid den cylinder- 
försedda plattan.

I jordmaterialet placeras mätaren med plattorna horisontellt. I utrymmet 
mellan plattorna packas materialet för hand till om möjligt samma packnings-



Fig 29. Diagram över sammantryckningens, packningens, storlek hos ursprungligen 15 cm tjocka
skikt på olika djup i ett bärlager.

grad som omgivande ännu icke vältat material. Innan vältningen börjar samt 
efter varje välttur uppmäts avståndet mellan ett distinkt bottenläge för skruven 
och kolvens fria ände genom att skruven medelst den böjliga axeln vrids från 
detta bottenläge till anslag mot kolven, varvid  antalet varv  räknas. Skillnaden 
i antal varv  mellan två successiva mätningar utgör mått på sammantryckningen 
av  materialet mellan mätarens plattor vid den mellan mätningarna utförda 
vältningen. Mätaren medger snabb avläsning och genom placering av mätare på 
olika nivåer i exempelvis ett grusbärlager kan man med tillfredsställande nog
grannhet bestämma, när maximal verkan av ett visst packningsverktyg upp
nåtts. Noggrannheten i ett mätvärde kan uppskattas till ca 1U mm. Diagrammet 
i fig 29 visar resultat av packningsarbete med vibrerande envalsvält på bärlager 
av  sandigt grus. Med packningsmätarna har sammantryckningen i grusbärlagret 
uppmätts i tre skikt, 15 — 30, 30— 45 och 45— 60 cm under ytan. A v  kurvorna 
fram går, att man på skikt 1 5 — 30 cm efter 4— 5 vältturer i det närmaste upp
nått den maximala packning, som kan erhållas med det använda packnings- 
verktyget och att man i såväl skikt 30— 45 som 45— 60 cm ännu vid åttonde 
vältturen erhåller en ej obetydlig sammantryckning. För att man med ledning 
av resultat från packningsmätaren skall kunna bedöma vilken packningsgrad, 
som uppnåtts i förhållande till maximal volym vikt enligt Proctor torde jäm 
förelsematerial från en större försöksserie med olika packningsverktyg på olika 
typer av material erfordras. För mätning av avståndet mellan plattorna har 
förutom ovan beskrivna mätmetod även andra metoder prövats. Apparatur för 
bl a bestämning av packningsgrad och fukthalt i jord med radioaktiva isotoper 
har beställts.



Ett packningsproblem, som aktualiseras under regnrika perioder och som 
under året tagits upp till utredning, är vilken metod som bör användas och 
vilken packningsgrad som rimligtvis bör kunna uppnås vid packning av mycket 
finkorniga material, t ex vissa leror. I en schakt av styv lera får man anse att 
jämviktstillstånd råder i avseende på vattenhalten och att materialet inte inne
håller mätbar mängd luft. Materialet består följaktligen enbart av partiklar och 
vatten. Om man av detta material lägger ut en bank uppnås — ehuru först efter 
mycket lång tid — även här ett jämviktstillstånd i avseende på vattenhalten och 
lufthalten. Dessförinnan får man emellertid räkna med sättningar till följd av 
vanlig uttorkning, porvattenströmning m fl orsaker. D å emellertid denna natur
liga packning inte kan inväntas vid jordarbeten, måste man för att snabbt 
uppnå en packning så nära jämviktstillståndet som möjligt tillgripa packnings- 
verktyg av olika slag. Ä r väderleken gynnsam, d v s  vädret någorlunda torrt, 
och materialet tillåter användandet av packningsmaskiner, uppnår man ganska 
lätt samma täthet i banken som i det naturlagrade materialet i schakten. Om 
väderleksbetingelserna under packningsarbetet är sådana att vattenavdunstning 
uppstår, torde man kunna uppnå väsentligt högre packningsgrad i banken än i 
schakten. Trots den genom packningsarbetet uppnådda tätheten får man troligt
vis räkna med fram tida mindre sättningar, som förmodligen är ett resultat av 
materialets uttorkning. Ä r väderleken ogynnsam, d v s  rikligt med regn, torde 
man endast med svårighet trots stor maskininsats kunna uppnå en packningsgrad 
som överstiger den i schakten. Anser man att en packningsgrad av  95 %  eller 
mer av den m aximala erfordras, måste man f  n för att kunna utföra ett effektivt 
och ekonomiskt packningsarbete invänta torrt och varm t väder.

Bestämning av olika jordarters lämplighet ur bärighetssynpunkt

Undersökningar och försök för bestämning av olika jordarters lämplighet ur 
bärighetssynpunkt har i stor omfattning utförts på uppdrag av myndigheter och 
enskilda företag. Sålunda har olika materialsorters lämplighet undersökts på 
laboratoriet enligt den av institutet utarbetade metodiken genom utförande av 
proctorinstampningar och E-modulbestämningar. I samband med modulför
söken har även materialens vattenkänslighet undersökts. Med ledning av för
söksresultaten har i varje särskilt fall erforderlig överbyggnadstjocklek kunnat 
beräknas och lämplig överbyggnadskonstruktion kunnat föreslås. D å tillgången 
på lämpligt vägbyggnadsmaterial inom vissa områden av landet börjar bli 
knapp, har man i allt flera fall begärt utredning om huruvida och på vad sätt 
de svaga och vittrade materialen kan utnyttjas vid väg- och flygfältsbyggnad. 
På vissa håll i landet finns mycket stora upplag av avfallsprodukter i form av 
exempelvis slagg från gruvor och järnbruk och ugnsaska från gasverk och skif- 
feroljeverk. Intresset för att kunna utnyttja även dessa material vid  vägbyggnad 
har därför under det sista året starkt ökat. Även från utlandet, exempelvis 
Kongo och Liberia, har inkommit material, laterit, som avdelningen på be
ställning av svenska entreprenörfirmor undersökt i avseende på bärighet och 
vattenkänslighet. Diagrammet i fig 30 utgör ett belysande exempel på hur ett



Fig 30. E-modulbestämning på prov av vattenkänsligt material.

f =  torkat prov (instampat vid optimal vattenhalt) 
a =  provet instampat vid optimal vattenhalt, 4,5 %  
b =  vattenmättning 9 dygn under 10 mm övertryck 
c =  b +  200 mm övertryck under 2 tim
d =  200 mm övertryck tills 2 mm fritt vatten bildats på provets överyta. Därefter lagring 

16 tim utan vattentillförsel 
e — mom d upprepat
g =  provet instampat vid 10 °/o vattenhalt

Belastningsintensitet: a — f =  5,00 kg/cm2 
g =  0,05 kg/cm2

vattenkänsligt material (packat vid optimal vattenhalt) förlorar i bärighet när 
vattenhalten ökar. Diagrammet ger även en upplysning om vikten av att ett 
vattenkänsligt material packas vid en vattenhalt, som endast obetydligt får 
överstiga materialets optimala.

Stabilisering av bärlager med cement eller kalk

Forskningsarbetet beträffande cement- eller kalkstabiliserade bärlager har 
under verksamhetsåret i huvudsak bestått i att avdelningen genom intim kontakt 
med i dessa frågor intresserade firmor fått möjlighet att följa och ta del av de 
laboratorieförsök och provvägar dessa firmor utfört. I samband härmed har 
avdelningen fram fört sina synpunkter på försökens och provvägarnas utförande. 
Laboratorieförsök med kalkstabiliserad lera har avdelningen utfört i mycket 
liten omfattning.



Fig 31. Transport av 42 tons transformator på smal och svag väg. Vagnen är försedd med två 
boggier, vardera med 16 gummiringar, fördelade på två axlar. Vagnens vikt 24 ton.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar fö r mycket 
tunga transporter

På uppdrag av vattenfallsstyrelsen har avdelningen besiktigat den för trans
port av bl a transformatorer och generatordelar till Laxede kraftstation avsedda 
vägsträckan Lakaträsk— Edefors, Norrbottens län. På grundval av vid  inspek
tionen gjorda observationer har avdelningen i utlåtande föreslagit vilka för- 
stärkningsarbeten som krävs för att man på vägen skall kunna fram föra två 
transporter av turbinlöphjul på vardera 140 ton och två transformatortranspor
ter på vardera ca 95 ton. Behovet av de i utlåtandet föreslagna åtgärderna 
kontrollerades senare av avdelningen genom besiktning av den ännu inte för
stärkta vägen i samband med en lättare transformatortransport om 65 ton, 
fig 3 1 . Observationerna bekräftade i alla avseenden behovet av de föreslagna 
åtgärderna.

I samband med de undersökningar, som avdelningen år 1951  för vattenfalls
styrelsens räkning utförde på vägen Kälarne— Midskogsforsen, Jäm tlands län, 
monterades i överbyggnaden på väg över m yr apparatur för mekanisk mätning 
av överbyggnadens rörelse vid framförandet av mycket tunga fordon. H ärvid  
kunde såväl de elastiska som permanenta sjunkningarna uppmätas. U töver dessa 
mätningar har apparaturen även utnyttjats för bestämning av storleken på de 
sättningar som är ett resultat av vägkroppens och — i viss mån —  trafikens 
tyngd. På grund av apparaturens stora mätområde, i detta fall uppgående till 
ca 70 cm, har den kunnat registrera den totala sjunkningen under många år. 
A v  fig 32 framgår sålunda att sjunkningarna under 7 år i några punkter, där



Fig 32. Diagram över sättningens storlek under 7,5 år hos en förstärkt väg över myr.

Fig 33. Institutets transportabla betongborrmaskin.

djupet till fast botten från vägytan uppgår till ca 4 m och överbyggnadstjock- 
leken överstiger 80 cm, uppmätts till nära 60 cm. Sjunkningskurvorna är för 
samtliga provpunkter nära nog rätlinjiga med en tendens till avtagande.



Fig 34. Betongkärnorna, som uttas med diamantborrkrona, har diametern 1 5 cm.

Problem rörande schaktning och bergsprängning

Avdelningen har hittills inte kunnat ägna någon nämnvärd tid åt problem, 
som berör schaktning och bergsprängning. D å det är önskvärt, att avdelningen 
följer utvecklingen även inom detta område har en konferens om bergspräng- 
ningstekniska problem bevistats.

Undersökningar rörande betong och betongvägar

På uppdrag av flygförvaltningen, luftfartsstyrelsen, cement- och betong
institutet m fl har avdelningen gjort ett stort antal prov på betongbeläggningar 
och cementstabiliserade bärlager genom utborrning av kärnor om 15  cm diam 
med institutets betongborrmaskin som är försedd med diamantborrkrona. Borr
kärnorna har i allmänhet uttagits för provtryckning och för kontroll av  belägg
ningens tjocklek, armeringens läge och betongens täthet. Fig 33 visar betong
borrmaskinen och fig 34 en borrkärna från en betongbeläggning som gjutits 
under senhösten och vars övre skikt frusit sönder till följd av otillräcklig täck
ning vid härdningen.

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utförde avdelningen under 
föregående verksamhetsår jämnhetsmätningar på betongbeläggningen på motor
vägen Danderyds kyrka— Ullna, Stockholms län. Materialet från dessa under
sökningar har under detta verksamhetsår bearbetats och resultatet redovisats i 
en kort redogörelse. Undersökningen föranleddes av att man konstaterat kraf
tiga vibrationer i vissa typer av bilar, när dessa framförts i hög fart på betong
beläggningen. Detta tyder på att betongytan är ojämn med kammar och våg
dalar med ett bestämt inbördes avstånd från varandra. Om en viss bil framförs 
med en viss hastighet, kan egensvängningstalet hos bilen överensstämma med 
frekvensen av passerade ojämnheter och resonans sålunda uppstå, innebärande



Fig 35- Resultat fran jämnhetsmätningar med mätklocka på betongbeläggningar av gjutbetong
resp vibrobetong.

kraftiga vibrationer även om ojämnheterna är små. Institutet har mycket nog
grant avvägt några fack av betongytan på var 5 cm med användning av mät
klocka, s k  zeissklocka, med avläsningsnoggrannhet 0,01 mm. Den anbringa
des mellan beläggningen och en på bockar upplagd 5 m lång rätskiva. Såsom 
jämförelse utfördes även standardiserad jämnhetsmätning. Resultatet av jämn
hetsmätningen med mätklocka visar att såväl vibrobetongen som gjutbetongen 
har en profil som kan betraktas såsom sammansatt av en regelbunden våg med 
våglängd 0,5— 0,7 m och liten amplitud, vilken är överlagrad på en våg med 
variabel våglängd upp till 5 m och stor amplitud. Den mindre vågen syns före
komma hos såväl vibro- som gjutbetong, men amplituden är avsevärt större 
hos vibrobetongen såsom framgår av diagrammen i fig 35.

Undersökning av det optimala axeltrycket

Institutet har på hemställan av väg- och fordonskommittén inom IV A s trans- 
portforskningskommission påbörjat en utredning av det optimala axeltrycket, 
d v s  det axeltryck, som — om hänsyn tas till såväl vägkostnaden som fordons- 
kostnaden — ger minsta transportkostnaden. Enär antalet faktorer, som på
verkar fordons- och vägkostnaderna är många, är det tveksamt om en generell 
lösning kan erhållas på detta problem. En uppfattning om storleken av det 
optimala axeltrycket torde man möjligen kunna få  genom att studera en väg 
vars byggnads- och underhållskostnader är kända och som enbart utnyttjas för 
transport av en godsmängd av känd storlek och till en känd fordonskostnad..



Institutets övriga verksamhet

U  tlands förbindelser

Institutets förbindelser med olika forskningsinstitut inom dess arbetsområde 
har varit omfattande. Publikationsutbytet har fortsatt liksom under tidigare år. 
Institutet har även mottagit besök av ett flertal utländska vägfackm än och 
forskare.

Deltagande i konferenser m m

Avdelningschefen F Rengmark och förste väggeologen R  Gandahl har stude
rat vissa tjälproblem i Finland under tre dagar. Avdelningschefen G  Kullberg 
och förste avdelningsingenjören S Edholm har i Köpenhamn under tiden 1 6— 23 
september 1958 deltagit i av Organisation Mondiale du Tourisme et de YAuto
mobile och Association Internationale Permanente des Congres de la Route 
anordnade kurser i trafikteknik och trafiksäkerhet. Avdelningschefen G K ull
berg har vidare deltagit i Nordiska Vägtekniska Förbundets utskotts för vinter
vägunderhåll möte i Lillehammer den 1 — 4 april 1959. Avdelningschefen N  
Odemark och avdelningsingenjören S Engman har deltagit i en kongress, 
»Strassenbautagung in fiam burg», den 22— 27 september 1958, anordnad av 
Forschungsgesellschaft fur das Strassenwesen i Köln samt i en i anslutning till 
kongressen anordnad studieresa till autobahnbyggen. Avdelningschefen N  Ode
mark och avdelningsingenjören S Engman har vidare deltagit i en av Ingeniörs- 
vetenskapsakademien den 1 2 — 14 februari 1959 i Stockholm anordnad konfe
rens om bergsprängningstekniska problem. Avdelningschefen N  Odemark har 
den 2 1 — 24 april 1959 i Amsterdam deltagit i »Symposium on Vibration Testing 
of Roads and Runways».

Remisser

Institutet har under budgetåret avgivit ett flertal remissyttranden till kom
munikationsdepartementet, finansdepartementet och väg- och vattenbyggnads
styrelsen.

Stockholm i oktober 1959

S T A T E N S  V Ä G IN S T IT U T

Gösta Kullberg  
t f överingenjör
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Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
under budgetåret 1958 -  1959

A. Verksamheten i allmänhet

U tgifter

Avlöningar

1. Till ordinarie tjänstemän, fö rs la g sv is ................
2. T ill icke-ordinarie personal ..................................
3. Rörligt tillägg, fö rs la g sv is .......................................

Summa avlöningar

Enligt stat

233 IOO 
362 200 

96 300

691 600

Enligt
räkenskaper

2 13  756 
3 6 1 3 2 4  

96 727

671 807
Omkostnader

1. Sjukvård m m, förslagsvis .................................... 2 5OO 1 5 8 9
2. Reseersättningar, fö rs la g sv is ................ ................. 9 500 9 500
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, fö rs la g sv is ........... .. 2 1 000 22 124
b) ö vriga , högst ....................................................... 29 000 28 000

4. Publikationstryck, förslagsvis .............................. 9 ooo1 14 000
5. ö v rig a  utgifter:

a) Fält- och lab-arbeten mm samt frakter, högst 40 000 40 000
b) Materialkostnader m m för experiment- och

försöksarbeten, h ö g s t ......................................... I O 000 9 982
c) Tekniska inventarier och maskiner, högst . . 1 8 000 18 000
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis . . . 1 000 I 762
e) Bibliotek, högst .................................................. 4  500 4 286

Summa omkostnader 144 500 iyo  243

Summa utgifter under A 836 100 822 050

Särskilda uppbördsm edel

1. Ersättningar för materialkontroll m m  . . . . . . . 2 000 6 15 6

Nettoutgift under A  834 100 815 894

1 Får enligt Kungl Maj:ts medgivande överskridas med 5 000 kronor.



B. Verksamheten för särskilda uppdragsgivares räkning

U tgifter Enligt statö räkenskaper
Avlöningar

1. T ill icke-ordinarie personal, fö rs la g sv is ...........
2. Rörligt tillägg, förslagsvis .....................................

Summa avlöningar 
Omkostnader, förslagsvis ............................................

368 000 365

00ON

5 5 900 60

OO

4 ^ 3 vo 0 0 426 422
100 OOO 321 4 5 ^

Summa utgifter under B 523 900 747 874

Särskilda uppbördsmedel

2. Ersättning för tillfälliga uppdrag .........................  5 1 9700  854685

överskott under B 106 8 1 1 1

Underskott under B 4 2001

Sammanfattning

U  t gifter

A . Verksamheten i a llm än h et..................................... 836 100 822 050

B. Verksamheten för särskilda uppdragsgivares 
räkning ....................................................................... 523 900 747 874

Kronor 1 360 000 1 5 6 9  924

Inkomster

A. Verksamheten i a llm ä n h et..................................... 2 000 6 15

B. Verksamheten för särskilda uppdragsgivares 
räkning ....................................................................... 5 19  700 854 685

Kronor 521 700 860 84I

Nettoutgift för A  och B .............................. Kronor 838 300 709 083

C. Utrustning, reservationsanslag ............................ 80 000 40 65 I

1 För budgetåret 1957— 1958 redovisades för uppdragsverksamheten ett budgetmässigt under
skott å 89 796 kronor.

För budgetåret 1958—1959 redovisas ett budgetmässigt överskott å m  011 kronor.
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