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BERÄTTELSE 
ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 
BUDGETÅRET 

1 9 5 9 — i 9 6 0

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 Nils 
Gustav Axel Bruzelius. Dessutom har Kungl M aj:t för tiden 1 juli 1959— 30 juni 
1963 förordnat följande personer att vara ledamöter, nämligen byråchef Svante 
Holger Ahreson, professor Bo Erik T:son Björkman, direktör Anders Harald 
Ottomar Freden, gatuchef Einar Atle Hultman, överingenjör Ragnar Gunnar 
Jakob Klingberg och f  d professor Torsten Rima Åström.

Personal

Överingenjör och chef, civilingenjör Nils Gustav Axel Bruzelius. 

Avdelningschefer:

Beläggningsavdelningen, civilingenjör Ernst Gustav Ericsson, 
Bärighetsavdelningen, civilingenjör Sven Nils Odemark, 
Geologiska avdelningen, fil lic Anders Folke Sigfrid Rengmark, 
Maskintekniska avdelningen, civilingenjör Otto Gösta Kullberg. 

I övrigt framgår personalens sammansättning av bilaga 1.

Institutets organisation

Den av 1959 års riksdag beslutade omorganisationen av väginstitutet genom
fördes under budgetåret. Denna innebar i första hand en förstärkning av maskin
tekniska avdelningen med två tjänster i syfte att möjliggöra en intensifiering av 
den inom institutet bedrivna trafiksäkerhetsforskningen. Vidare uppdelades den



förutvarande kontorsavdelningen på ett administrativt och ett tekniskt kansli. 
Dessutom vidtogs vissa löneregleringar samt förändrades en del extra befatt
ningar till extra ordinarie tjänster. Benämningen på vägavdelningen ändrades 
samtidigt till beläggningsavdelningen.

Institutets lokalfråga

Utredning angående nybyggnad för väginstitutet

Kungl byggnadsstyrelsen uppdrog den 30 juli 1959 åt arkitekt Börje Wehlin 
att granska det av institutet i maj 1959 uppgjorda programmet rörande insti
tutets lokalbehov, att rekognoscera lämplig framtida placering av institutet inom 
Stockholmsområdet samt att undersöka om nybyggnad för institutet borde ske 
i etapper.

Arkitekt Wehlin utförde granskningen av programmet under hösten 1959 och 
våren i960. Enligt det reviderade programmet ökades byggnadsytan med ca 
350 m2 jämfört med institutets programförslag.

Kungl byggnadsstyrelsen överlämnade den 23 maj i960 det av arkitekt 
Wehlin uppgjorda programmet till Kungl M aj:t för godkännande. I skrivelsen 
meddelade byggnadsstyrelsen bl a, att kostnaden för en nybyggnad beräknades 
till 7,5 miljoner kronor, att projekteringsarbetet borde bedrivas så att kostnads
beräknade huvudritningar skulle kunna underställas Kungl Maj:ts prövning 
hösten 1961, varigenom förslaget kunde föreläggas 1962 års riksdag, att bygg
nadsarbetena under förutsättning av Kungl Maj:ts och riksdagens bifall kunde 
påbörjas hösten 1962 samt att byggnaden skulle kunna vara färdigställd 1964. 
Beträffande lokaliseringen av anläggningen föreslog byggnadsstyrelsen ett staten 
tillhörigt område av Järvafältet, det s k överjärva. Byggnadsstyrelsen hemställde 
slutligen om ett anslag för projekteringsarbetet på 750 000 kronor.

Byggnadsstyrelsen anmodades sedermera att till Kungl M aj:t inkomma med 
vissa kompletterande upplysningar. De överlämnades till Kungl M aj:t den 
1 1  juli i960.

Ombyggnadsarbeten å väginstitutets nuvarande byggnad

De lokaler inom väginstitutets byggnad, som för närvarande disponeras av 
statens geotekniska institut, skall enligt meddelande från byggnadsstyrelsen över
tagas av väginstitutet. Då antalet tjänsterum i dessa lokaler är för litet för 
väginstitutet samt då institutets nya byggnad i bästa fall kan beräknas bli färdig
ställd om ca 5 år, ansåg institutet det vara nödvändigt att göra vissa ombygg
nadsarbeten. Institutet begärde därför under våren i960 hos byggnadsstyrelsen, 
att dessa arbeten skulle utföras. Enligt meddelande under hand från byggnads
styrelsen kan ifrågavarande lokaler beräknas bli klara omkring den 1 januari 
1961.



Se bilaga 2.

Ekonomi

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

34. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1958/59 .............    *959

35. Axeltrycksmätningar, av S Edholm ......................................................  i960

Specialrapporter (stencilerade):

12. Försök med beläggningar av cementbetong på riksväg 1 vid Törne- 
valla 1953. Försök med cementstabiliserat bärlager på Södertälje- 
vägen 1956, av B L i l j a ........................................................................... J 959

13. Försökssträckor med oljegrus 1958 och 1959. Försökssträckor med
vidhäftningsmedel vid underhållsytbehandling 1 9 5 9 ..........  i960

14. Förhandlingar i Stockholm den 15 och 16 juni 1959 med utskottet 
för bituminösa bindemedel och beläggningar inom Nordiska väg- 
tekniska förbundet........................................................................................  i960

15. Försök med bituminösa blandningsbeläggningar på Bergslagsvägen i
Stockholm 1957 och 1958, av B L i l ja ................................................  i960

Dessutom har väginstitutets tjänstemän publicerat uppsatser i Svenska väg- 
föreningens tidskrift m fl.

Institutets forsknings- och undersökningsverksamhet

Institutets allmänna vägtekniska forskning har under budgetåret fortsatt efter 
samma linjer som tidigare. Liksom 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 mottagit uppdrag från väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen, vägförvaltningar, luftfartsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, flygförvaltningen, 
statens geotekniska institut, statens provningsanstalt, domänstyrelsen, ingeniörs- 
vetenskapsakademiens transportforskningskommission, institutioner vid tekniska 
högskolan i Stockholm, Stockholms stad m fl.

Kompletterande utrustning såväl till laboratorierna som för fältstudier har 
anskaffats i samband med erhållna uppdrag. De erhållna resultaten har i ut
låtanden och promemorior delgivits uppdragsgivarna.



Forskningsverksamheten har under budgetåret omfattat inspektioner av tidi
gare på vägar utförda försökssträckor, utförande av nya försökssträckor och 
laboratorieförsök. En provning av ett material eller ett förfarande på en försöks- 
sträcka är alltid beroende av lokala förhållanden, när det gäller trafik, utförande, 
stenmaterial, väderlek osv. Institutet strävar därför att få försökssträckor av 
samma slag utförda på så många ställen som omständigheterna medger, för att 
en så allsidig provning som möjligt skall kunna åstadkommas.

Tidigare utförda försökssträckor

Försökssträckorna för provning av olika slags asfaltlösningar och asfalter på 
Bergslagsvägen i Stockholm har under budgetåret endast obetydligt förändrats. 
Icke heller hade någon väsentlig förändring iakttagits på försökssträckorna med 
oljegrus, som utförts under åren 1957, 1958 och 1959.

Under budgetåret utförda försökssträckor

På fyra olika platser utfördes vid skilda tidpunkter under sommaren 1959 
försökssträckor för provning av samma slags oljor och vidhäftningsmedel, på 
de två nedannämnda platserna under budgetåret och på två andra platser i 
Kalmar och Örebro län under föregående budgetår.

På riksväg 13, delen Docksta—Bjästa i Västernorrlands län, utfördes vid 
månadsskiftet juni/juli 1959 försökssträckor med oljegrus för provning av väg- 
oljor och vidhäftningsmedel.

På väg 272, delen östanhede—Ärsunda i Gävleborgs län, utfördes under 
september 1959 försökssträckor med oljegrus för provning av samma oljor och 
vidhäftningsmedel.

På väg 275 Stockholm—Norrtälje i Stockholms län utfördes i oktober 1959 
försökssträckor med underhållsytbehandling för provning av olika vidhäftnings
medel.

Redogörelse för alla nu nämnda försökssträckor har lämnats i väginstitutets 
specialrapport nr 13.

På väg 116 , delen Näsbykulla—Älmeshult, och på väg 114 , delen Näsbykulla 
—Lenhovda i Kronobergs län, utfördes i maj i960 försökssträckor för provning 
av vägoljor och vidhäftningsmedel. Oljorna, som skulle provas var Shelgrol 
AB 4, Shelgrol AB 9, Shelgrol AB 9 (dopad) med tillsats av vidhäftningsmedel 
och Shelgrol EN  2 från AB Svenska Shell samt vägolja BP 1, BP 2 och BP 3 
från Svenska BP Olje AB. Oljan Shelgrol EN  2 hade hög flampunkt och en 
däremot svarande högre benämningstemperatur än normenligt. Vidhäftnings- 
medlen som skulle provas var Noram S, Dinoram S och Noram TV H  från 
Prochinor S.A., Frankrike.

Det till oljan Shelgrol AB 9 satta vidhäftningsmedlet blir verksamt i närvaro 
av släckt kalk. Vid blandningen av oljegruset tillsattes, räknat på stenmate



rialets vikt, omkring 1,0 viktprocent släckt kalk för den ena av provsträckorna 
med denna olja och omkring 0,5 viktprocent för den andra. När stenmate
rialet blandades med olja Shelgrol EN  2 överdrogs en avsevärt mindre del 
av stenarna med olja, än vad som var fallet vid blandning med övriga oljor, 
vilket måste tillskrivas den högre viskositeten. Dessutom uppträdde en riklig 
mängd med klumpar bestående av olja och finmaterial.

På väg 235, delen Fastnäs— Osebol i Västmanlands län, utfördes i juni i960 
försökssträckor med samma vägoljor och vidhäftningsmedel som på ovannämnda 
provsträckor med undantag av att vidhäftningsmedlen Noram S och Noram 
TVH  icke användes. Samma observationer som vid försöken i Kronobergs län 
gjordes beträffande täckningen med olja och klumpbildning vid blandningen av 
gruset med Shelgrol EN  2.

På väg 523, delen Norrmjäle—Bubäck i Västerbottens län, utfördes i juni 
i960 försökssträckor för provning av samma oljor och vidhäftningsmedel som 
på provsträckorna i Västmanlands län. Dålig täckning av stenmaterialet samt 
klumpbildning vid blandningen observerades även här beträffande oljan 
Shelgrol EN  2.

På de olika platserna låg försökssträckorna omedelbart efter utförandet bra 
och hade sinsemellan lika utseende.

Försök med fettsyror som vidhäftningsmedel

De i föregående årsberättelse beskrivna försöken med fettsyror som vidhäft
ningsmedel fortsattes under budgetåret 1959/60. Försök utfördes med tre slag 
av granit innehållande andra proportioner av de ingående mineralen än i den 
tidigare använda stockholmsgraniten. Dessutom användes en starkt glimmer- 
haltig gnejs. Dessa fyra bergarter innehöll mindre kvarts och mera glimmer än 
stockholmsgranit. Vid en viss halt av mättad fettsyra var i de flesta fallen vid
häftningen mindre än den som erhölls då stockholmsgranit användes. För mera 
vittgående slutsatser om mineralsammansättningens inverkan fordras ytterligare 
försök. Det syns nämligen vara icke enbart granitmineralens kemiska samman
sättning som bestämmer vidhäftningen, utan även deras relativa benägenhet 
att ge upphov till finkornigt material vid bergartens krossning. Det, som bin
der ihop en beläggningsmassa, är icke bindemedlet i egentlig mening, utan det 
bruk, som uppstår genom bindemedlets blandning med det finkornigaste sten
materialet. Det är vidhäftningen av detta bruk till det grövre stenmaterialet, 
som till stor del svarar för den bituminösa massans sammanhållning under vatten.

Den vidhäftning, som finns hos en bituminös beläggningsmassa, är sålunda ett 
resultat av styrkan av bindemedlets vidhäftning till de olika mineralen i den 
bituminösa massans stenmaterial och fördelningen av halten av dessa mineral 
över kornstorleksfraktionerna.

Såsom ett led i en systematisk variation av de faktorer, som inverkar på vid
häftningen, byttes finmaterialet i granitiskt stenmaterial ut mot finmaterial av 
kalksten eller marmor. Vid dessa försök användes 1,5 %  av ett handelspreparat 
av mättade fettsyror, innehållande 1 4 %  palmitinsyra, 7 0 %  stearinsyra och



14 %  arakinsyra. Granit (stockholmsgranit) med kornstorlekar <  0,074 mm 
ersattes helt eller delvis med kalkstensfiller, varvid i tabell 1 angivna vidhäft- 
ningstal1 erhölls.

Tabell 1. Kalkstensfillers inverkan på vidhäftningen

H alt av kalkstensfiller, viktprocent . . . .  o 0.3 1,0 2,0 4,0 11 ,5
Vidhäftningstal ...............................................  74 53 49 49 4 6 45

Vidhäftningstalet minskar sålunda snabbt vid liten halt av kalkstensfiller för 
att sedan bli praktiskt taget konstant upp till den högsta använda halten. Or
saken till detta måste vara, att fettsyrorna i första hand adsorberas på kalkstens- 
ytorna, så att deras verksamma halt i bindemedlet intill det grövre, granitiska 
stenmaterialet blir minskad.

Om det grövre stenmaterialet är av samma slag som finmaterialet i bruket, 
adsorberas vidhäftningsmedlet lika starkt av såväl de grövre som de finare kor
nen. De förra binds då till bruket med ungefär samma styrka som de enskilda 
partiklarna i bruket till bindemedlet. Om det finaste stenmaterialet i en be
läggning med stenmaterial enbart bestående av granit byts ut mot kalksten eller 
marmor sjunker vidhäftningen, men om utbytet successivt fortsätts med grövre 
fraktioner bör vidhäftningen stiga med ökande utbyte på grund av brukets 
bättre vidhäftning till kalkstenen eller marmorn. Vid den harmoniska korn- 
storleksfördelning, som använts för beläggningsproven till vidhäftningsförsöken, 
är de grövsta fraktionerna inneslutna i ett tredimensionellt nätverk, bildat av 
bruket och de mindre fraktionerna. Stenmaterialets natur i de grövsta fraktio
nerna bör därför endast obetydligt inverka på vidhäftningen.

För att utröna om vidhäftningen ändrar sig på ovan skildrat sätt gjordes för
sök med systematiskt utbyte av granit mot marmor under bibehållande av sten
materialets kornstorleksfördelning. Vidhäftningsmedlet var förut omnämnda 
handelspreparat. Halten var 1,5 °/o. I tabell 2 angivna vidhäftningsvärden erhölls.

Tabell 2. Inverkan på vidhäftningen vid  ersättning av granit
med, marmor

Marmorns
kornstorlek
mm ............. — <0,074 <0,074 <0,074 <0,074 <0 ,125 <0,5 < 1,0 <2,0 <5,6
Marmor
fraktionen,
viktprocent 0 0,25 1,0 2,0 n >5 i 4>9 29,8 42,0 0 0

Granit
fraktionen,
viktprocent 100 99>75 99>° 98,0 88,5 85,1 70,2 58,0 40,6 O
Vidhäft
ningstal . .  . 74 55 53 5° 50 60 63 78 88 88

1 Med vidhäftningstal menas i detta sammanhang 100 gånger förhållandet mellan dragspän-
ningen vid 5 %  töjning av en i vatten lagrad provplatta och dragspänningen vid samma töjning 
av torr provplatta enligt ett av väginstitutet utarbetat provningsförfarande.



Vid dessa försök förändrade sig vidhäftningen sålunda på det väntade sättet.
En ökad kvartshalt i det fina materialet bör vid oförändrat vidhäftnings- 

medel öka vidhäftningen. Försök visade, att då 11 ,5 %  av granitmaterialet med 
kornstorlek <  0,074 mm (hela den närvarande halten) byttes ut mot finmald 
kvarts (<C 0,074 mm) ökade vidhäftningstalet något, från 74 till 77. Med fält- 
spat bör motsvarande försök ge någon minskning, vilket också visade sig vara 
fallet. Vidhäftningstalet blev 70.

Utan tillsatser till asfalten ökade vidhäftningen något, när finmaterialet hos 
stockholmsgraniten ersattes med kalkstensfiller. En ökning av vidhäftningen vid 
utbyte av det granitiska finmaterialet mot finmaterial av kalksten ägde även 
rum, när asfalten innehöll den omättade fettsyran oljesyra med 18 kolatomer 
i molekylen. När stenmaterialet var uteslutande granitiskt, gav oljesyra en vä
sentligt mindre vidhäftningsförbättring än den som erhölls med den motsvarande 
mättade syran stearinsyra, som också har 18 kolatomer i molekylen. Följande 
försöksdata erhölls med oljesyra i asfalten.

Tabell 3. Inverkan pä vidhäftningen av oljesyra och kalkstensfiller

H alt av oljesyra, 
viktprocent .................... 0 0 1 1 2 2 2
H alt av kalkstensfiller, 
viktprocent .................... 0 IX >5 0 n>5 0 4 11,5
Vidhäftningstal ........... 26 33 28 37 42 4i

Sannolikt åstadkoms fettsyrornas vidhäftning genom förmedling av deras 
metallsalter, i första hand kalcium- och magnesiumsalter. Skillnaden mellan 
stearinsyrans och oljesyrans vidhäftning torde vara att söka i oleatens större 
oljelöslighet.

Det har tidigare visats att mättade fettalkoholer (alkanoler) med hög mole- 
kylarvikt förbättrar vidhäftningen. Försök har gjorts med mättade fettalkoholer 
innehållande 14, 16 , 18 och 20 kolatomer i molekylen. Dessa förbättrade vid
häftningen intet eller obetydligt, när stenmaterialet i sin helhet utgjordes av 
stockholmsgranit. Utbyte av finmaterialet under 0,074 mm kornstorlek mot 
kalksten minskade vidhäftningen. I allmänhet blev vidhäftningen härvid något 
mindre än den, som erhölls med stenmaterial helt och hållet bestående av stock
holmsgranit och asfalt utan vidhäftningsmedel.

Det har även visats att tvåbasiska, mättade fettsyror vid samma halt för
bättrar vidhäftningen i högre grad än enbasiska, mättade fettsyror med lika 
många kolatomer i molekylen. Försök har gjorts med azelainsyra (nonandisyra), 
som är en tvåbasisk, mättad syra med nio stycken kolatomer i molekylen. Föl
jande resultat erhölls med stockholmsgranit.

H alt av azelainsyra, 
viktprocent ...................... 1,0 i ,5
millimol/kg .................... 27 53 80
Vidhäftningstal ............. 26 53 70 65

Tabell 4. Inverkan pä vidhäftningen av azelainsyra



Vid en koncentration av upp till omkring i °/o var azelainsyran mer verksam 
än någon av de förut undersökta enbasiska, mättade syrorna.

Undersökning av vägoljor

I slutet av 1959 påbörjades undersökningar av vägoljor med avsikt att söka 
konstatera samband mellan oljornas egenskaper i praktiken och deras kemiska 
och fysikaliska egenskaper.

Nu gällande specifikationer för vägoljor ger endast en viss uppfattning om 
oljornas konsistens och deras förhållande till vidhäftningsmedel, men dessa spe
cifikationer måste anses otillräckliga, när det gäller att bedöma oljornas lämp
lighet för användning i oljegrus. För att klarlägga oljans funktion och verknings
sätt i det färdiga oljegruset, bl a de faktorer som påverkar beständigheten samt 
effekten av vidhäftningsmedel, syns det nödvändigt att beakta inte endast de 
reologiska egenskaperna utan även de kemiska och fysikalisk-kemiska.

Undersökningen avser att ge en inblick i den komplicerade samverkan mellan 
bindemedel, stenmaterial, vidhäftningsmedel och vatten i oljegrus, med avsikt 
att erhållna resultat skall kunna läggas till grund för utarbetande av mer pre
ciserade specifikationer för vägoljor.

Vägoljor är till sin sammansättning besläktade med vägasfalt och kan be
traktas som långsamt hårdnande asfaltlösningar. En del typer är också fram
ställda genom blandning av asfalt med olja, medan andra är toppade råoljor. 
Då det icke är känt vilka beståndsdelar eller ämnesgrupper i vägoljor, som är 
av väsentlig betydelse, syns det till en början vara mest ändamålsenligt att 
undersöka dem enligt de metoder som tillämpas för asfalt. En fördel med detta 
tillvägagångssätt är att erfarenheter och slutsatser från arbetet då kan utsträckas 
till att gälla även för asfalt.

En hel del litteratur på petroleumområdet har genomgåtts, omfattande dels 
framställning av oljor och bindemedel ur petroleum, dels metoder för analytisk 
undersökning och karakterisering av dem. Beträffande vägoljor och deras egen
skaper syns inte något vara publicerat, medan åtskilliga arbeten om asfalt 
finns tillgängliga. Få grund av den ytterst komplicerade kemiska strukturen hos 
de högmolekylära ämnena i asfalt befinner sig forskningen rörande deras kemiska 
konstitution ännu i begynnelsen, i motsats till vad förhållandet är beträffande 
lättare fraktioner av råolja.

De arbeten rörande asfaltforskning som publicerats har dels syftat till att få 
fram samband mellan bindemedels reologiska egenskaper odi kemiska uppbygg
nad, dels haft till ändamål att utforska, vilka förändringar de undergår vid 
framställning och användning. Det har varit nödvändigt att förenkla den ana
lytiska undersökningen på grund av materialets komplicerade sammansättning, 
och undersökningen har vanligen utförts så att materialet uppdelas i några få 
fraktioner eller komponentgrupper av relativt närstående eller likartade ämnen. 
Vanligen utföres denna uppdelning eller separering enligt fysikaliska metoder, 
varav de mest använda är selektiv fällning och selektiv adsorption.



Vid de experimentella undersökningar av vägoljor, som bedrivits under bud- 
getåret, har tillämpats metoden att separera oljefraktioner medelst selektiv fäll
ning. Denna metod, som är relativt snabb och fordrar enkel apparatur, är den 
av forskare på området mest använda för analytisk undersökning av asfalt.

Separering medelst selektiv fällning sker huvudsakligen på grund av kom
ponenternas olikheter i molekylarvikt. Genom selektiv fällning med olika fäll- 
ningsmedel har ett antal vägoljor uppdelats i följande fraktioner: karboider, 
karbener, asfaltener, asfalthartser och oljefraktion. Till grund för den metodik 
som utarbetats, ligger undersökningar av Krenkler och dennes medarbetare, vil
kas arbetssätt modifierats i olika riktningar.

Asfaltener har fällts med n-heptan, n-hexan, n-pentan och eter och asfalt
hartser med n-butanol och n-propanol, varvid oljefraktionen erhålls som rest. 
Karboider har fällts med bensen och karbener med cyklohexan. Förutom fäll- 
ningsmedlets art har även fällningsbetingelserna varierats genom ändring av 
fällningstid, överskott av fällningsmedel och tillsats av lösningsmedel. Även 
metodiken för isolering av de utfällda fraktionerna har varit föremål för under
sökning.

Det bör framhållas, att de erhållna fraktionerna inte är väldefinierade ämnen 
utan tvärtom består av ett stort antal olika kemiska individer, som dock har 
vissa egenskaper gemensamma. Det ligger också i sakens natur, att då endast få, 
vida fraktioner utfälls ger metoden endast en approximativ uppskattning av 
sammansättningen. Genom nämnda förarbeten har utvecklats en snabb och enkel 
metod för selektiv fällning, som kan användas för att ge en första inblick i 
vägoljors sammansättning och för att överslagsmässigt jämföra olika oljor med 
varandra.

De viktigaste av de hittills erhållna försöksresultaten är införda i tabell 5. 
Oljorna 1 — 10 har använts på vägar, nr 1 1956, nr 2 och 3 1959, nr 4 och 5 
1958 samt nr 6— 10 i960. Oljorna 1 1  — 13 är provoljor från 1958, som inte 
kommit till användning på provvägar, emedan de visat en snabb förstöring eller 
inaktivering av som vidhäftningsmedel använda aminer.

Som framgår av tabellen är halten av karboider och karbener i oljorna 1 — 10 
låg, medan proven 1 1  — 13 har hög halt av dessa ämnesgrupper. Detta tyder på 
att de framställts genom krackning eller innehåller krackat material. Då de 
inaktiverar aminer, utgör de ett lämpligt studiematerial, när det gäller att klar
lägga vilka beståndsdelar som verkar inaktiverande.

Oljorna 1 — 3 och 5 har i praktiken givit goda resultat och får anses som nor
mala vägoljor. Som framgår av tabellen har dessa fyra oljor från tre olika 
leverantörer en förvånansvärt likartad sammansättning beträffande halten av 
asfaltener och hartser. Nynäs 02, som enligt uppgift är framställd genom bland
ning av olika fraktioner, är den i praktiken mest studerade vägoljan, och den 
kan därför anses som ett slags norm för vägoljor.

Prov nr 4, Esso C, har levererats från depå i Gävle, medan prov nr 5, Esso C, 
levererades från Stockholm. Stockholmsoljan gav som nämnts gott resultat på 
vägen, medan oljegrus framställt av gävleoljan var av dålig kvalitet; det sak
nade stabilitet och sammanhållning. Som synes skiljer sig också de båda oljorna



avsevärt i fråga om sammansättningen. Halten av asfaltener respektive butanol- 
och propanolhartser i gävleoljan är endast ca hälften respektive en fjärdedel och 
en tredjedel av motsvarande ämnesgrupper i stockholmsoljan.

N r Oljetyp 
SV  nr
Provtagningsplats

karboider karbener hexan-
asfaltener

eter-
asfaltener

butanol-
hartser

propanol-
hartser

i Nynäs 02 
SV  6642 
Nynäshamn

0 0 10,2 8,0 7,9 16,6

2 Shell 2
SV  7771
ö  Löa

0 0 9,3 7,7 9,8 16,3

3 Esso Y  
SV  7774 
ö  Löa

0 0 9,0 6,7 6,9 17,0

4 Esso C 
SV  7623 
Gävle

°>5 0,2 4,8 2,5 i,1 4,7

5 Esso C 
SV  7581 
Stockholm

0,2 o,5 8,5 6,6 4,4 14,8

6 Shell K  2 
SV  8008 
Malmöhus län

°>3 0,04 2’7 3,5 17,1 31,0

7 Shell K  2 
SV  8012 
Stockholms län

0,2 5,i 3,8 15,4 28,4

8 Esso Y  
SV  8013 
Borgholm

0,06 0,2 9,2 7,3 7,6 1 6 , 5

9 Esso Y  
SV  8014 
Göteborg

0,1 0,2 9,4 7,5 6,5 1 7 , 1

10 Esso Y  
SV  8021 
Karlshamn

0,02 0,1 10,6 7,2 6,4 16,8

11 Nynäs 1 1  
SV  7568 
Nynäshamn

1,0 6,4 7,5 4,6 2,6 5,9

12 Nynäs 12 
SV  7569 
Nynäshamn

3,o 5,6 7,6 4,8 1,6 4,7

13 Nynäs 13 
SV  7570 
Nynäshamn

10,4 4,4 o,7 o,3 3,5

Jämförs sammansättningen av de oljor, som används i år, proven 6— 10, 
framgår, dels att de tre Esso Y-oljorna sinsemellan är ganska likartat samman
satta, dels att de väl överensstämmer med Esso Y  från 1959 och de övriga under-

Tabell 5. Fraktioner av olika ämnesgrupper i viktprocent av oljan



sökta normala vägoljorna från 1 956— 59, dvs proverna 3 samt 1, 2 och 5. Dessa 
oljor kommer sannolikt att ge oljegrus av tillfredsställande kvalitet.

De båda proverna av Shell K  2 från i år, som för övrigt enligt leverantören 
härrör från två olika båttransporter, skiljer sig sinsemellan rätt betydligt be
träffande asfaltenhalten, medan hartshalten är nära lika. Vid jämförelse med 
de som normala betecknade vägoljorna framgår, att asfaltenhalten är mindre än 
hälften, medan hartshalten är den dubbla. Den låga asfaltenhalten torde mer än 
väl kompenseras av den höga halten av hartser, varför dessa oljors effektivitet 
som bindemedel torde vara lika god som de normala oljornas. Möjligen kan de 
visa en tendens till större sprödhet vid mycket låga temperaturer.

Metoden att karakterisera vägoljor medelst selektiv fällning syns, såvitt kan 
bedömas på grundval av det ännu relativt ringa försöksmaterialet, kunna ge 
vissa hållpunkter för bedömning av oljornas praktiska egenskaper. I fortsätt
ningen skall den därför tillämpas på flera oljor, samtidigt som ytterligare data 
från praktiken inhämtas och korreleras med laboratorieresultaten.

På avdelningen har också utförts några analyser av vägoljor enligt den ad- 
sorptionskromatografiska metodik, som på de senaste åren börjat tillämpas inom 
olje- och asfaltforskning. Försöksmaterialet är dock ännu för litet att redovisa, 
men avsikten är att utveckla och tillämpa denna metodik parallellt och i kom
bination med fällningsmetoden, varigenom möjligheter erbjuder sig till en både 
skarpare och mer differentierad separering av fraktioner i vägoljor och därmed 
till en djupare inblick i deras sammansättning.

Övrig verksamhet

I samband med provningar av oljor och vidhäftningsmedel har på beläggnings- 
avdelningens laboratorier utförts bestämningar av olje- och vattenhalt i oljegrus 
och undersökning av vidhäftningsmedels aktivitet.

Vidare har ett mindre antal försök av orienterande karaktär utförts för att 
jämföra inverkan av cyklonfiller och kalkstensfiller på en beläggnings egen
skaper.

Kontroll av insända material till vägbeläggningar har varit av ungefär samma 
omfattning som tidigare.

Bärighetsavdelningen

Bärighetsavdelningen har under verksamhetsåret bedrivit forskning och kon
sultativ verksamhet. Forskningsverksamheten har under året huvudsakligen be
drivits med bidrag från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. A v under budgetåret 
påbörjade, pågående eller slutförda arbeten må följande nämnas.



Utredning om vägars och flygfältsbanors konstruktion och bärighet

Den teoretiska behandlingen av problemet »vibrerande belastning» har under 
verksamhetsåret fortsatt. Härvid har teorin om överbyggnadens verkningssätt 
vid trafiklastens överförande till undergrunden kunnat utvecklas så mycket, att 
det för dess vidare komplettering är önskvärt med resultat från statiskt-dynamiska 
belastningsförsök i fält och på laboratoriet. Härtill erfordras en apparatur för 
automatiskt upprepade på- och avlastningar, som bättre än den nuvarande ap
paraturen för statiska belastningsförsök efterliknar trafikens inverkan på en 
vägkonstruktion. Konstruktionsarbetet på för dessa försök nödvändig apparatur 
har påbörjats. Härvid har det visat sig svårt att konstruera en dynamisk appa
ratur, som kan efterlikna de belastningsfenomen som uppkommer vid bil- och 
flygtrafik, och som medger full kontroll av vid belastningarna uppkomna sväng
ningar och krafter.

Statiskt-dynamiska belastningsförsök på laboratoriet har hittills kunnat utföras 
endast i den för detta ändamål provisoriskt påbyggda E-modulapparaten, fig i.

Fig i. E-modulapparaten provisoriskt påbyggd för statiskt-dynamiska 
belastningsförsök.

Belastningsförsök med upp till 50 000 upprepade på- och avlastningar har 
utförts på olika lerprov, som instampats i E-modulcylindern, rymmande 5 1. 
Belastningarna har utförts på små cirkulära plattor om 20 cm2. Antalet på- och 
avlastningar per timme har uppgått till ca 140. Tiden för varje på- och avlast
ning har sålunda uppgått till ca 25 s, varunder provet varit belastat ca 10 s. 
I fig 2 redovisas några resultat från statiskt-dynamiska belastningsförsök på 
styv lera, varav flera prov instampats vid i stort sett samma vattenhalt och till 
i det närmaste lika stor volymvikt. Belastningsintensiteten har vid belastning av 
de olika proven uppgått till respektive 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 och 1,6  kg/cm2.



A nta l b e la s tn in g a r

Fig 2. Sjunkningskurvor från statiskt-dynamiska belastningsförsök på instampade
prov av styv lera.

B e l a s t n i n g a r n a  u t f ö r d a  vid i n t e n s i t e te r n a

0 0.2 0.4 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 k g / c m

Permanent  
sjunkning e f ter

1000 belastningar  
10000 
30000 
50000

Fig 3. Den permanenta sjunkningens storlek vid belastningsintensiteterna 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,2, 
1,4 och 1,6 kg/cm2 och efter 1 000, 10 000, 30000 och 50000 upprepade på- och avlastningar.

Den permanenta sjunkningens storlek efter olika antal belastningar och vid 
olika stora belastningsintensiteter framgår av fig 3.

För att förhindra lerans uttorkning under provbelastningarna har överytan 
varit täckt med en tunn plastduk.

På ett av samma lera instampat prov har även utförts ett statiskt belastnings
försök, fig 4.

Be la s tn in g stid  i m ånader 
.0  1 2 2 U 5 6 7 8 9  10

B e la s tn in g s in te n s ite t  0 2 kg/cm 

Fig 4. Sjunkningskurva från ett statiskt belastningsförsök på instampat prov av styv lera.



Lerprovet har därvid varit belastat under i o månader, varvid belastningsinten- 
siteten hela tiden uppgått till 0,2 kg/cm2. Den cirkulära belastningsplattans area 
har även vid detta försök uppgått till 20 cm2. Vattenavdunstningen har för
hindrats genom att provets överyta varit skyddad av ett oljeskikt.

Jämsides med ovan nämnda teoretiska utredning, vilken är grundläggande, 
fortsättes även studiet av problemet att bestämma bärigheten hos vägar och flyg
fält genom att framkalla vibrationer av hög frekvens och liten amplitud i be
läggning och underlag och därvid mäta den uppkomna vågrörelsens egenskaper. 
Den belastningsapparatur, som erfordras — vibrator, pick up och registrering -— 
väger avsevärt mindre än den nuvarande mycket tunga belastningsapparaturen.

Provbelastningar av vägar och flygfält

På uppdrag av kungl flygförvaltningen har statiska provbelastningar till 
maximalt 25 ton utförts på en av rullbanorna på flygförvaltningens flygfält 
F 9, Säve.

Utveckling av olika metoder för kontroll av packnings arbetet 

Allmänt

Väg- och flygtrafiken ställer allt större krav på bäriga och jämna vägar. För 
att en väg eller rullbana skall äga tillfredsställande bärighet, när den börjar 
trafikeras, och för att den skall bibehålla sin jämnhet, krävs inte bara att de 
i konstruktionen ingående materiallagren har tillräcklig tjocklek, utan även att 
dessa lager genom packning givits en tillfredsställande stabilitet. Behovet av till
förlitliga och snabba metoder för kontroll av packningsarbetet har därför under 
senare år alltmer ökat. För att kunna utföra packningsarbetet effektivast och 
mest ekonomiskt erfordras — utöver fältmetoder för bestämning av när maxi
mal verkan av viss packningsmaskin uppnåtts — även laboratoriemetoder för 
bestämning av till vilken maximal täthet materialet kan packas. Härvid förut- 
sättes att instampningsarbetet på laboratoriet ungefär motsvarar det packnings- 
arbete, som uppnås i fält med lämpliga packningsmaskiner.

Flertalet av nu förekommande metoder för kontroll av packningsarbetet har 
utarbetats i USA. Våra nuvarande packningsbestämmelser grundar sig härvid 
främst på av R  R  Proctor utvecklade metoder och apparater för bestämning 
av ett materials volymvikt (täthet). Med den av Proctor utarbetade laboratorie
metoden bestäms ett materials maximala volymvikt och optimala vattenhalt 
medelst en dynamisk packningsmetod, varvid materialet instampas i en 1 1 
cylinder. Även för bestämning av volymvikten i fält är en av Proctor utarbetad 
metod den mest använda. Erhållna värden på fältvolymvikten jämförs med de 
på laboratoriet erhållna värdena på maximala volymvikten. Bland de apparater, 
som vanligtvis används för bestämning av fältvolymvikten, kan nämnas cylinder-, 
sand- och vattenvolymetern.

T ill skillnad från USA, som har stora områden med mycket homogent jord
material, har Sverige mycket växlande jordartsförhållanden. Enär kornsamman
sättningen även hos en och samma jordartstyp i hög grad kan variera och enär



Fig 5. Figuren åskådliggör hur stenarna i ett mycket stenigt material bildar skelett varigenom 
det material som samlas i hålrummet icke utsätts för effektivt packningsarbete.

fältvolymvikten vid bestämning av packningsgraden skall jämföras med det på 
laboratoriet erhållna värdet på maximala volymvikten hos ett av likvärdigt 
material instampat prov, blir metoden mycket tidskrävande. På vissa jordarter, 
bl a de mycket finkorniga och de mycket steniga materialen, är de nuvarande 
kontrollmetoderna ej användbara. Så till exempel ger volymviktsbestämningar 
på ett material med hög stenhalt, dvs hög procent korn större än 16 mm, icke en 
rättvisande bild av uppnådd effekt av packningsarbetet. Vid packning av exem
pelvis ett grusbärlagermaterial med hög stenhalt bildar stenarna ett skelett, som 
på grund av stor inre friktion har god stabilitet. Till följd härav blir det ma
terial, som samlas i stenskelettets hålrum, icke utsatt för ett effektivt packnings
arbete, fig 5.

Härigenom blir den uppmätta volymvikten i grusbärlagret låg, trots att bär
lagret äger god stabilitet. Med nuvarande volymviktsmätare går det ej att med 
tillfredsställande säkert resultat mäta den i materialet grävda gropens volym. 
Eftersom materialets maximala volym vikt bestäms på material mindre än 1 6 mm 
och fältvolymvikten uttrycks i procent av denna, kan erhållen packningsgrad 
inte godtas som ett säkert mått på uppnådd stabilitet hos grusbärlagret, trots att 
fältvolymvikten korrigerats med hänsyn till stenhaltsprocenten.

Radioaktiva isotoper

Under senare år har man i USA genom att utnyttja utvecklingen inom kärn
fysiken konstruerat en apparatur, som mycket snabbare och enligt uppgift även 
tillförlitligare kan mäta ett jordmaterials fuktighet och täthet. Med viss ap
paratur kan volymviktsbestämningar utföras utan att någon provgrop behöver 
grävas eller något materialprov uttas.

De instrument (»surface density probe» och »depth density probe»), fig 6, 
som används för mätning av ett jordmaterials volymvikt, är utrustade med en



^Bärbar impulsräknare 
(portable sca le r)

Volymviktsprobe (P  20) 
■förmätningar i tjocka lager 
(Depth Density P robe )

Volymviktsprobe (P 22) 
för mätningar i ytlagren  
(Su rfa ce  Density Probe)

Fuktighetsprobe (P1 9 ) 
för mätningar i tjocka lager 

(Depth Moisture Probe)

Fig 6. Väginstitutets apparatutrustning för bestämning av ett jordmaterials volym vikt och 
fuktighet på olika nivåer med tillhälp av radioaktiva isotoper.



radioaktiv strålkälla av cesium-13 7, som, när den sönderfaller, avger 7-strålning. 
Denna strålning absorberas av det omgivande materialet. Absorptionsgraden är 
beroende på jordmaterialets atomtäthet och antalet elektroner hos materialets 
atomer. Volymvikten står i sin tur i samband med materialets atomtäthet och 
atomens massa. Instrumentet för täthetsmätningar är utrustat med ett registre
rande geigerrör, varifrån impulserna går vidare till en impulsräknare.

Instrumentet för fuktighetsmätning (»moisture probe»), fig 6, är utrustat med 
en radioaktiv strålkälla av radiumberyllium, vilken avger snabba neutroner och 
7-strålning. N är de snabba neutronerna kolliderar med jordmaterialets atomer, 
och i särskilt hög grad när de kolliderar med väteatomernas kärnor, förlorar de 
i energi och övergår till att bilda långsamma neutroner. Den registrerande mätare, 
detektor, som instrumentet är utrustat med, är endast känslig för långsamma 
neutroner. Antalet långsamma neutroner är proportionellt mot antalet förekom
mande väteatomer. Antalet av detektorn mottagna impulser utgör följaktligen 
ett mått på i materialet inom apparatens mätområde förekommande väteatomer, 
dvs ett mått på vattenhalten.

Vid arbete med fuktighets- och täthetsmätarna kan de av instrumenten mot
tagna impulserna avläsas direkt på en impulsräknare, scaler. Antalet impulser 
per minut kan vidare genom relationskurvor överföras till respektive täthet 
och fuktighet.

Metoden möjliggör täthetsmätningar även på mycket finkorniga och mycket 
steniga material. Det torde emellertid inte heller med denna metod vara möjligt 
att på sådana material bestämma den uppnådda packningsgraden, då f  n lämplig 
laboratoriemetod för bestämning av materialets maximala volymvikt och op
timala vattenhalt saknas. Vid packning av mycket steniga material torde för 
närvarande endast provbelastningar kunna ge någorlunda tillfredsställande upp
lysningar om materialets stabilitet. Ett stenskelett, som har god stabilitet, kan 
emellertid brytas ner om det utsättes för kraftiga vibrationer, varvid en om
lagring av stenarna sker. En säkrare bedömning av materialets stabilitet torde 
framdeles kunna göras genom tillämpning av den i det föregående omnämnda 
metoden att mäta en i ett material genom vibrationer erhållen vågrörelse, som 
bl a beror på materialets E-modul.

Statens väginstitut har inköpt för fuktighets- och täthetsmätningar avsedd 
apparatur, som är utrustad med radioaktiva isotoper. Den ena täthetsproben, 
till utseendet påminnande om ett strykjärn, är närmast avsedd för rutinmässiga 
mätningar på materiallagrens överyta. Med övrig radioaktiv utrustning kan tät
hetens och fuktighetens förändringar i höga jordbankar eller i undergrunden 
mätas, genom att de stavliknande proberna nedföres i ett i materialet nerslaget 
rör, vars dimensioner är bestämda och vars absorptionsgrad har kalibrerats.

Enär all radioaktiv strålning omsätter sin energi genom jonisation, som i 
kroppsvävnaden kan förorsaka mikroskopiska förändringar, är de radioaktiva 
preparaten vid transport indragna i bly- och paraffinskydd. Radiofysiska insti
tutionen vid Karolinska sjukhuset har avgivit vissa förhållningsregler rörande 
handhavandet av den radioaktiva utrustningen samt föreskrivit hur stor vecko- 
dos, dvs hur många milliröntgen/vecka, som varje försöksperson får mottaga.



För mätning av den externa bestrålningen bär försökspersonalen s k penndosi- 
metrar, som lämpligen avläses en gång i veckan. Den förefintliga strålningsrisken, 
även om den är liten, och de av institutionen avgivna förhållningsreglerna 
bidrar till att problem med probernas förvaring och transport uppstår.

Vid de packningsförsök på makadam, som avdelningen under verksamhets
året påbörjat på Södertäljevägen, har, ehuru i begränsad omfattning, jämförande 
volym viktsbestämningar utförts på grusförstärkningslagret mellan konventionella 
metoder och metod, grundad på radioaktiva isotoper. Härvid har god överens
stämmelse uppnåtts mellan värden erhållna dels med vattenvolymetern, dels med 
täthetsproben av strykjärnsmodell.

Packningsförsök på makadambärlager

För kontroll av vid packningsarbete på makadambärlager uppnådd tjockleks- 
minskning till följd av stenarnas omlagring har avdelningen konstruerat en mät- 
anordning, fig 7, bestående av en bottenplatta med 25 cm diameter, på vilken 
är monterat ett teleskopiskt uppbyggt rör. Vid makadambärlagrets utläggning 
placeras mätaren på förstärkningslagrets överyta, varefter röret utdrages så 
mycket att dess överända når upp till makadamlagrets överyta. Från en mät- 
balk, som är försedd med tre »fötter» med 10 cm diameter, kan makadamlagrets 
tjocklek efter varje välttur mätas med hjälp av ett skjutmått, som föres ned 
genom röret till bottenplattan. Varje mätning upprepas, sedan mätbalken vridits 
60°. Erhållet medelvärde på makadamlagrets tjocklek i varje mätpunkt utgör 
härigenom ett medelvärde från sex mätningar. Mätanordningen har fungerat bra.

Konstruktion av elektronisk packningsmätare

Konstruktionsarbetet har påbörjats på en packningsmätare, som vid packning 
av jord kan mäta 1) vältvågens utveckling, 2) den elastiska och permanenta 
hoptryckningen av materiallagret, när packningsmaskinen passerar och 3) de 
relativt stora sättningar, som kan utvecklas exempelvis hos en hög bank under 
lång tid. Det mätförlopp, som skall studeras, är lågfrekvent, men apparaturen 
medger också studium av överlagrade frekvenser från vibrationsvältar. Ap
paraturen blir utrustad med givare av potentiometertyp och en skrivare med 
fyra kanaler.

Bestämning av olika jordarters lämplighet ur bärighetssynpunkt

Uppdrag av myndigheter och enskilda företag för bestämning av jordarters 
lämplighet ur bärighetssynpunkt enligt den av avdelningen utarbetade labora- 
toriemetodiken samt med ledning därav bestämning av erforderlig överbygg- 
nadstjocklek har under verksamhetsåret erhållits i ungefär samma omfattning 
som föregående år. Även under detta år har från utlandet inkommit material, 
som avdelningen undersökt i avseende på bärighet och vattenkänslighet.

Enär i E-modulapparaten, utöver ovan nämnda undersökningar, under lång 
tid pågått försök med oscillerande belastning, har apparaten icke kunnat ut-



P R I N C I P S K I S S  Ö V E R A NO RD N I N G FÖR M ÄT NI NG  

AV L A G E R T J O C K L E K A R

Fig 7. Mätanordning som medger kontroll av tjockleksminskningen vid packningsarbete
på bl a makadambärlager.

nyttjas till de planerade systematiska bestämningarna av olika jordarters elas- 
ticitetsmoduler vid varierande packningsgrad och vattenhalt.

Teorin för metoden att enligt ultraljudprincipen laboratoriemässigt bestäm
ma elasticitetsmodulen hos olika material såsom betong, asfalt och stabiliserad 
jord med ultrasonora vågor har studerats. Metoden arbetar med mycket korta 
vågor, som snabbt dämpas. Bestämningarna kan därför endast utföras på små 
provkroppar. Erforderlig apparatur finns att köpa i marknaden.

Stabilisering av jord med asfalt, cement eller kalk

Forskningsarbetet med stabilisering av jord kan i huvudsak uppdelas i tre 
grupper:



Grupp i. Stabilisering av bärlagermaterial av bästa kvalitet med asfalt eller 
cement.

Grupp 2. Förbättring av vägbyggnadsmaterial av mindre god kvalitet, även 
tjälfarligt sådant, genom stabilisering med asfalt, cement eller kalk 
för användning till förstärkningslager eller möjligen bärlager.

Grupp 3. Stabilisering av undergrunds- eller bankmaterial av exempelvis lera 
med kalk.

Forskningsarbetet med stabilisering av jord har under verksamhetsåret i 
huvudsak bestått i litteraturstudier och laboratorieförsök. Laboratorieförsöken 
med stabilisering av bärlagergrus av bästa kvalitet med asfalt har fortskridit så 
långt att försök i full skala på provväg är planerat att utföras under sommar
halvåret i960.

Samarbetet med för kalkstabiliseringsfrågor intresserade firmor har under 
året fortsatt. Bl a har avdelningen på uppdrag utfört vissa laboratorieförsök 
med kalkstabilisering av olika undergrundsmaterial från en provväg, som utförts 
av en av dessa firmor.

Till de olika proven, bestående av mycket styv lera, lätt mellanlera och en 
blandning av lätt mellanlera och lerig, osorterad mjäla, har tillsatts 4 viktpro
cent kalk. Genom kalkinblandningen åstadkoms en strukturomvandling, var
igenom materialet, enligt vad som okulärt kunde bedömas, blev mera grovkor
nigt till följd av de små partiklarnas hopkittning. Denna omvandling underlät
tade materialets instampning i E-modulcylindern. En omedelbart efter instamp- 
ningen utförd E-modulbestämning gav ett något högre modulvärde än bestäm
ningen på motsvarande ostabiliserat material, ökningen torde vara betingad av 
erhållen strukturförbättring. Vid bestämning av bärighetstillväxten under 10 
dygn har för den mycket styva leran erhållits 90 %  och för den lätta mellan- 
leran 5 5 %  ökning av E-modulen. På grund av kalkens reaktion med jord
artens mineralbeståndsdelar (s k puzzolanreaktion) torde bärighetstillväxten 
fortsätta under lång tid ehuru i långsammare takt. Huruvida man genom mate
rialens strukturomvandling även, som påstås, uppnår en minskning av materia
lets tjälfarlighet är oklart. För utredning av denna fråga har frysförsök påbör
jats på geologiska avdelningen. E-modulbestämningar har även utförts på ett 
material bestående av bärlagergrus, mjäla och lera vari inblandats 4 viktpro
cent kalk. På detta material har vid E-modulbestämningar erhållits 65 %  höj
ning av modulen.

På uppdrag av och i samarbete med Svenska Skifferolje Aktiebolaget i Kvarn
torp har en provväg med beläggning av »skifferbetong», vars huvudsakliga 
beståndsdelar är skifferaska och kalk, utförts i närheten av bolagets anlägg
ningar vid Närkes Kvarntorp, Örebro län. Vägen har under året hållits under 
observation. Med anledning av att den stabiliserade skifferaskan antages vara 
värmeisolerande, har tjälgränsmätare av geologiska avdelningens konstruktion 
monterats i pr o v vägen för studium av tjälens nedträngning i vägkroppen och 
för registrering vid olika tidpunkter av det tjälade lagrets tjocklek.



Fig 8. Statens vattenfallsverks vagn för transport av transformatorer.
Maximal transportvikt 305 ton.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket 
tunga transporter

På uppdrag av vattenfallsstyrelsen har avdelningen besiktigat väg 51 1 ,  delen 
riksväg 13 — transformatorstationen vid Bonäset i Norrbottens län. Med led
ning av vid inspektionen gjorda observationer har avdelningen föreslagit vilka 
förstärkningsåtgärder som bör vidtagas för att vägen skall kunna utnyttjas för 
transport av en transformator vägande ca 70 ton. Maximal transportvikt är 
95 ton. Alternativa förstärkningsförslag har avgivits, beroende på om transpor
ten skall utföras på väg med relativt god bärighet, dvs på tjälad väg respektive 
upptorkad väg under högsommaren, eller på väg med nedsatt bärighet under 
tjällossningen respektive senhösten. Transporten har sedermera kunnat utföras 
programenligt.

På uppdrag av vattenfallsstyrelsen har avdelningen även besiktigat vägen 
östertälje järnvägsstation — transformatorstationen vid Gärtuna gård i Stock
holms län. På denna vägsträcka skall framföras en transformatortransport med 
en maximal transportvikt av 213 ton. Transporten skall utföras med en vagn, 
som är försedd med två boggier, vardera med 32 gummiringar fördelade på 
4 axlar, fig 8.

Största hjultrycket kommer, om samtliga hjul är bärande, att uppgå till 3,4 
ton. Hjulbanans bredd är 390 cm. På grundval av vid inspektionen gjorda 
observationer, med ledning av vid provbelastningar erhållna k-värden samt med 
ledning av sondborrningar utvisande ett maximalt lerdjup av 14 m har avdel
ningen avgivit alternativa förstärkningsförslag, varvid hänsyn främst har tagits 
till förstärkningskostnadernas storlek i förhållande till risken för missöden vid 
transporten. Förstärkningsarbetena har sedermera utförts enligt det billigaste



alternativet. Enär utlåtandets villkor för transformatortransport på väg, för
stärkt enligt detta alternativ, var uppfyllda — gynnsam väderlek, låg grund
vattenyta och vagnens framförande exakt i vägens mitt — kunde transporten 
genomföras utan missöden.

A v samma uppdragsgivare har avdelningen även erhållit i uppdrag att under
söka bärigheten dels hos transportvägen Liljeholmens hamnplan — atomkraft- 
värmestationen R  3 Adam i Ägesta i Stockholms län, dels hos transportvägen 
Grums järnvägsstation—Borgviks sekundärstation i Värmlands län. Den maxi
mala transportvikten kommer i det förra fallet att uppgå till 137 ton och i det 
senare fallet till 303 ton. Bärighetsundersökningarna har påbörjats.

Beträffande den enskilda delen av transportvägen till Ågesta, tillfartsvägen 
från väg 600 till atomkraftvärmestationen, har avdelningen på AB Kjessler 
och Mannerstråles uppdrag avgivit utlåtande om vägens bärighet och föreslagit 
förstärkningsåtgärder.

Undersökningar rörande betong och betongvägar

Med väginstitutets betongborrmaskin, som är försedd med diamantborrkrona, 
har avdelningen uttagit ett stort antal borrkärnor om 15 och 5 cm diameter ur 
betongbeläggningar och cementstabiliserade bärlager. Borrningarna har utförts på 
uppdrag av främst flygförvaltningen och luftfartsstyrelsen. Sålunda har ett stort 
antal borrkärnor uttagits ur betongbeläggningen på den nybyggda rullbanan, 
förbindelsebanorna och hangarplattan på storflygfältet Arlanda. Kärnorna har 
uttagits för provtryckning och för kontroll av beläggningens tjocklek, betong
ens täthet och armeringens läge.

Med ett av AB Alfort och Cronholm, Stockholm, framställt betongspackel 
har avdelningen utfört ett försök i mindre skala med lagning av en avflagnad 
brobanebeläggning av betong.

På uppdrag av flygförvaltningen har avdelningen inspekterat betongbelägg
ningarna på två av förvaltningens flygfält. Beläggningarna har erhållit omfat
tande skador i form av ytavflagningar.

Undersökning av det optimala axeltrycket

Under 1950-talet har en markant förändring av lastbilsbeståndets samman
sättning skett. Genom övergång till allt större lastbilar har näringslivets behov 
av en höjning av de tillåtna axel- och boggietrycken blivit allt större för att 
lastbilarnas lastförmåga skall kunna utnyttjas. En höjning skulle ha gynnsam 
inverkan på transportekonomin i vad avser lastbilskostnaden. För att öka last
fordonens effektiva utnyttjande, varigenom lastbilskostnaden skulle kunna ned
bringas ytterligare, har näringslivet även uttryckt önskemål om en ökning av 
lastbilarnas högsta tillåtna hastighet. Enär en höjning av de tillåtna axel- och 
boggietrycken och en ökning av de tunga fordonens högsta tillåtna hastighet 
samtidigt skulle innebära ökade vägkostnader, innefattande såväl byggnads- som 
underhållskostnaderna, har behovet av bl a en utredning av transportkostna-
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Fig 9. Samband mellan lastförmåga och transportkostnad vid godsmängden 250000
respektive 1 000 000 ton/år.

dens, dvs summan av lastbilskostnaden och vägkostnaden, beroende av lastbilar
nas storlek och hastighet alltmer vuxit.

Det är härvid angeläget att finna den lastbilsstorlek och hastighet, som ger 
den minsta transportkostnaden. Den lastbilsstorlek, som ger den minsta trans
portkostnaden, benämnes optimal och dess axeltryck benämnes optimalt axel
tryck.

Statens väginstitut påbörjade på hemställan av väg- och fordonskommittén 
inom IVA :s transportforskningskommission under föregående verksamhetsår 
en utredning av det optimala axeltrycket. Denna utredning har under det gång
na verksamhetsåret fortsatt i den omfattning, som de i förhållande till upp
dragsverksamhetens storlek begränsade personalresurserna medgivit.

En utredning av det optimala axeltrycket är mycket komplicerad, enär anta
let faktorer som, i synnerhet när det gäller det allmänna vägnätet, kan påverka 
fordons- och vägkostnaden är många. Väginstitutet har försökt framställa en



allmän formel för transportkostnaden, vari alla på transportekonomin sannolikt 
inverkande faktorer medtagits. Då de olika faktorernas vikt siffermässigt för 
närvarande icke är kända, har som underlag för det fortsatta utredningsarbetet 
transportkostnaden och optimala axeltrycket beräknats genom vissa förenklade 
antaganden.

I diagrammet i fig 9 visas sambandet mellan lastförmågan och transportkost
naden, när godsmängden uppgår till respektive 250 000 och 1 000 000 ton om 
året. A v diagrammet framgår, att den lägsta transportkostnaden erhålles i det 
förra fallet när lastförmågan är 6,2 ton och i det senare fallet när lastförmågan 
är 12,3 ton. Det bör observeras att det i diagrammet visade sambandet grundar 
sig på antagna värden på vissa i formeln ingående konstanter.

För tillförlitlig beräkning av transportkostnaden erfordras emellertid tillgång 
till statistiskt material från såväl fordonssidan som vägsidan om alla på trans
portekonomin inverkande faktorer. Då sådant statistiskt material för närva
rande icke är tillgängligt har väginstitutet sökt bestämma det optimala axel
trycket genom att studera en väg, vars byggnads- och underhållskostnader är 
kända, som endast utnyttjas för transport av en känd årlig godsmängd, och 
som trafikeras av känd fordonstyp till känd fordonskostnad. Väginstitutet har 
för studium av en sådan väg erhållit ett omfattande material, som för närva
rande är under bearbetning. Det torde emellertid bli svårt att även om andra 
vägar erhålla så mycket tillförlitligt material som erfordras för beräkning av 
transportkostnaden och optimala axeltrycket.

G eologiska avdelningen

Verksamheten vid geologiska avdelningen har omfattat dels forskning, huvud
sakligen beträffande frågor rörande tjälproblemet, geoelektrisk markundersök
ning och kemisk jordstabilisering, dels konsultation.

T jälunder sökningar

Undersökningar beträffande orsakerna till tjälsprickors uppkomst i vägar 
har fortsatt främst vid tidigare anlagda provvägar i Norrbottens län. Därjämte 
har markundersökningar utförts för projektering av ytterligare provsträckor. 
Dessa förläggs dels till Norrbottens län och dels till Västerbottens län. Härvid 
kommer även att provas dräneringens betydelse för minskning av sprickbild
ningen.

Bearbetning av erhållna mätvärden främst från tjälsäsongerna 1957— 58 och 
1938— 59 har pågått under budgetåret. Vissa av resultaten från provvägen öje- 
byn 1937 redovisas i det följande.

Skillnaden i köldmängd mellan de båda nämnda tjälsäsongerna framgår av 
fig 10. Sålunda var tjälningsperioden 1957— 58 betydligt kallare än 1958— 59. 
Differensen i köldmängd uppgick till 440 graddagar, vilket genomgående med
förde större tjäldjup under den förstnämnda perioden, då maximala tjäldjupet



Fig io. Köldmängd i graddagar (C ° • d) för tjälsäsongerna 1957— 58 och 1958— 59 
vid provvägen öjebyn  1957.

på provsträckorna i medeltal uppgick till 170 cm, medan motsvarande tjäldjup 
under 1958— 59 var 144 cm. Detta resulterade även i en större tjällyftning un
der 1957— 58, då maximala tjällyftningen i medeltal uppgick till 12,9 cm. Un
der 1958— 59 var motsvarande tjällyftning däremot endast 9,5 cm.

De olika provsträckornas konstruktion, som redovisades i föregående års
berättelse, inverkade kraftigt på differensen mellan maximalt tjäldjup respek
tive maximal tjällyftning vid mitten av vägen och vid dess kanter, vilket fram
går av fig 1 1 .  A v figuren framgår, att den nämnda differensen för maximalt 
tjäldjup för samtliga provsträckor var större under den kallare tjälperioden 
1957— 58 än under den varmare perioden 1958— 59. Motsvarande förhållande 
gäller beträffande differensen för maximal tjällyftning, bortsett från prov
sträcka 3.

A v fig 1 1  framgår vidare, att differensen mellan maximala tjällyftningen i 
vägmitt och vid vägens kanter under tjälningsperioden 1958— 59 är negativ för 
de provsträckor (nr 1, 2, 9 och 10), på vilka överbyggnadstyp b 42 och c 42, 
dvs med trågformig terrassering av undergrunden, använts. Det negativa värdet 
på differensen innebär, att tjällyftningen varit större vid vägens sidor än vid 
vägmitt och att sålunda någon överhöjning av vägbanan genom tjälning icke 
ägt rum, vilket förhållande måste motverka uppkomsten av tjälsprickor. För 
den köldmängd, som var rådande under den ovan nämnda tjälningsperioden, 
syns sålunda dimensioneringen av de på ifrågavarande provsträckor använda 
överbyggnadstyperna ha varit fullt tillräcklig.



Fig i i . Differensen mellan maximalt tjäldjup i vägmitt och vägkant samt motsvarande differens 
i maximal tjällyftning på olika sträckor av provvägen ö jebyn 1957 under 

tjälsäsongerna 1957— 58 och 1958— 59.

För fortsatta undersökningar beträffande tjälsprickor i vägar har markunder
sökningar utförts för projektering av nya provsträckor. Flärvid har viss sträcka 
av vägen Klinten—Småkvarnarna på riksväg 13 inom Norrbottens län under
sökts hösten 1959. Resultaten har i utförlig rapport tillställts vägförvaltningen 
i länet samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Ytterligare markundersökningar 
har påbörjats bl a i Västerbottens län, där dräneringens inverkan på uppkoms
ten av tjälsprickor kommer att undersökas.

I samband med undersökningar beträffande tjälsprickor har även uppträtt 
behov av bestämning av temperaturfördelningen i vertikal led i jorden och 
bestämning av jordarters värmeledningsförmåga i såväl ofruset som tjälat till
stånd. För förstnämnda ändamål har konstruerats en specialtermometer, som 
kan nedföras i de foderrör, i vilka tjälmätare finns monterade, vilka används 
för bestämning av tjäldjup. Efter det tillräcklig jämvikt uppnåtts i temperatur
hänseende mellan omgivande jordlager och den med termistorer försedda termo
metern kan de olika termistorernas motstånd och därmed temperaturen på olika 
nivåer i marken bestämmas.

För bestämning av jordarters värmeledningsförmåga har konstruerats två 
apparater, av vilka den ena är avsedd att användas för mindre provkroppar 
(55 mm i diam), upptagna ur marken i tjälat tillstånd med väginstitutets tjäl- 
borr. Den andra apparaten är avsedd för större prover (260 mm i diam och 
30 mm i tjocklek), vilka inpackas på laboratoriet. Genom den större dimensio
nen blir noggrannheten i bestämningarna större och vidare kan grövre material 
användas än med den förstnämnda apparaten.

Tjälundersökningar har vidare utförts för statens vattenfallsverk vid vissa 
skadade ledningsstolpar på 380 kV-ledningen Harrsele—Ffjälta. Flärvid gjordes 
jämförande undersökningar beträffande tjälens nedträngning i den naturliga 
marken och i den med sand utfyllda schaktgropen för kraftledningsstolpen. 
Undersökningsresultaten har i utlåtande tillställts vattenfallsverket.



Geoelektriska undersökningar

Undersökningar beträffande geoelektriska metoder för markkartering har 
fortsatt under budgetåret. Härvid har ett omfattande material från hittills ut
förda undersökningar varit föremål för bearbetning. A v hittills erhållna resultat 
framgår, att den geoelektriska metoden är av stort värde vid markundersök
ningar. Den använda apparaturen syns emellertid vara i behov av viss ombygg
nad. För att därvid även minska apparatens storlek har byggandet av en ny 
apparat påbörjats.

Kemisk stabilisering av jord

Under budgetåret har påbörjats vissa undersökningar beträffande inverkan 
av kemiska tillsatsmedel på jordarternas fysikaliska egenskaper, såsom plastici- 
tet, hållfasthet och tjällyftningsförmåga. Undersökningarna, som främst varit 
av orienterande art, har huvudsakligen berört kalkens inverkan på lerors tjäl- 
lyftningsegenskaper.

Inventering av vägmaterialförekomster

För vägförvaltningen i Västerbottens län har den under föregående budgetår 
påbörjade undersökningen för anskaffning av lämpligt material till ombyggnad 
och beläggning av vägen Storuman—Tärna— riksgränsen, främst inom Tärna
området, slutförts. Sammanställning av materialet pågår, men erforderliga resul
tat har under hand meddelats vägförvaltningen så att framställning av lämpligt 
material kunnat påbörjas.

På uppdrag av vägförvaltningen i Jämtlands län har rekognosceringar påbör
jats för undersökning av förekommande bergmaterials lämplighet för vägbygg- 
nadsändamål, speciellt till beläggningar.

Detaljerade undersökningar av grusfyndigheter för bestämning av det ingå
ende materialets kvalitet och kvantitet i och för bedömning av fyndighetens 
lämplighet för skilda ändamål har utförts på ett flertal platser. Härvid har 
geoelektrisk undersökning och gruskannborrning kommit till användning. Under 
budgetåret har utlåtande avgivits beträffande fyndigheter vid följande platser 
och för följande uppdragsgivare: Vallbo, Ingarö i B län (vägförvaltningen), 
Valsta i U län (vägförvaltningen), Klon i X  län (vägförvaltningen), Larslund i 
Nyköpings revir (domänstyrelsen) samt Svansjö i M län (övedsklosters gods
förvaltning).

Verksamheten i övrigt

Konsultationsverksamheten har i övrigt omfattat undersökningar av insända 
prov för bestämning av materialets användbarhet för skilda vägändamål. Ge
nom denna verksamhet har undersökningar främst utförts beträffande jordarters 
tjälfarlighet, varvid i vissa fall frysanalys verkställts beträffande tjällyftning-



ens beroende av belastningstrycket. De senare undersökningarna har bl a utförts 
för statens vattenfallsverk för bedömning av orsakerna till vissa ledningsstol- 
pars deformation. Verksamheten har även omfattat petrografiska bestämningar 
av stenmaterial, bl a för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens rationaliserings- 
avdelning, samt besvarande av frågor rörande insända provers användbarhet 
för skilda ändamål vid vägbyggnad.

M askin tekn iska avdelningen

För forsknings- och undersökningsarbetet har maskintekniska avdelningen 
intill budgetårets slut varit uppdelad i två sektioner, fordons- och maskintek
niska sektionen samt trafiktekniska sektionen. Dessutom finns inom avdelningen 
konstruktionskontor och experimentverkstad för mekaniska uppgifter för såväl 
egna avdelningen som övriga avdelningar. Forskningsverksamheten har under 
budgetåret huvudsakligen bedrivits med bidrag från väg- och vattenbyggnads
styrelsen.

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 
några nya plogtyper. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har låtit tillverka fem 
förplogar av en typ, fem förplogar av en annan typ samt fyra sidoplogar. De 
båda förplogstyperna benämns cylindrisk respektive konisk förplog. Fig 12 och 
13 visar dessa plogar.

Under budgetåret har samtliga dessa plogar varit placerade i Gävleborgs län 
för utprovning i praktisk drift. Därvid har två cylindriska förplogar och två 
koniska förplogar kombinerats med de nya sidoplogarna, medan övriga cylind
riska och koniska förplogar kombinerats med andra av vägförvaltningens sido
plogar.

I syfte att söka fastställa om någon skillnad i vallbildning erhålls vid an
vändning av olika plogar, har uppmätning utförts av plogvallarna vid fyra 
vägar, som plogats regelbundet med plogar av institutets konstruktion, och vid 
två vägar, som plogats regelbundet med andra av vägförvaltningens plogar. Vid 
var och en av dessa vägar har mätning utförts på tre platser och i regel två 
gånger varje vecka. Vid val av mätplatser eftersträvades att få dessa så likar
tade som möjligt. Bearbetning av mätvärdena pågår.

Institutet har även tagit del av vägförvaltningens erfarenheter från använd
ningen av de tre plogtyperna. A v förplogarna var den cylindriska allmänt 
omtyckt bland plogbilsförarna, medan omdömena om den koniska var delade. 
I ett vägmästarområde körde dock förarna hellre med båda dessa förplogs-



Fig 12. Väginstitutets cylindriska förplog och sidoplog.

Fig 13. Väginstitutets koniska förplog och sidoplog.

typer än med de vanliga förplogarna. Den cylindriska plogtypen ansågs vara 
bra utformad och ha god kastförmåga. I motsats till vissa andra plogtyper kas
tade den inte snö på bilens vindruta, vilket är en stor fördel. Dess storlek med
förde dock, att förarens sikt blev något sämre än vid plogning med vanlig för
plog. Den koniska plogtypen ansågs gå för tungt och ha en benägenhet att skära 
ned sig för mycket vid blöt snö. Dess kastförmåga ansågs dock vara bättre än 
den cylindriska plogtypens. Sidoplogarna ansågs inte ha några fördelar framför 
de vanliga sidoplogarna. Kraftbehovet var så stort, att bilarna inte kunde hålla 
samma hastighet som med vanliga sidoplogar.



Datum

• Vanlig  sandning , utförd 24/2 och 3/3 pa r e s te r  från  tid igare
vatten  san dning

+ Vattensan dni ng , 0.8 m3 sand per km, 1.8 m* v a tt  en /m1 sand .utförd, 23/ 2
x  "  . 1 .2 ................................................ , 1 .7 ..........................................................., 23/2
o "  , 2 .0 ................................................, 2 .0 .................................................  , 23/2

Fig 14. Jäm förande friktionsstudier på sandade vägbanor.

Vatt ens andning

Institutet har tidigare utexperimenterat en metod att förbättra friktionen på 
vintervägar genom att frysa fast sand med vatten. Under budgetåret har en 
informations- och försöksverksamhet beträffande denna metod, den s k vatten- 
sandningsmetoden, bedrivits i Kopparbergs län och samtliga norrlandslän. I 
början av december 1959 anordnades i Sorsele i Västerbottens län en informa
tionskurs med två vägmästare från vart och ett av angivna län som deltagare. 
Dessa skulle sedan verka som instruktörer inom respektive län. Dessutom har 
en tjänsteman från institutet besökt flertalet vägmästarområden inom dessa län 
och lämnat råd och anvisningar.

Under tiden 23 februari— 3 mars i960 bedrevs på riksväg 12 i Kopparbergs 
län jämförande studier av friktionen på fyra delsträckor, som sandades på 
olika sätt. En delsträcka skulle underhållas med vanlig sandning. Fastfrusen 
sand från en vattensandning, som på denna delsträcka utförts omkring den 
12 februari i960, fanns dock i viss utsträckning kvar, vilket i förening med den 
ringa varaktigheten av vanlig sandning medförde, att vägförvaltningen inte 
ansåg sandning erforderlig mer än den 24 februari och 3 mars i960, övriga tre 
delsträckor vattensandades den 23 februari i960 med 0,8, 1,2 respektive 2,0 m3 
sand per km, och 1,8, 1,7 respektive 2,0 m3 vatten/m3 sand. Trafikintensiteten 
på vägen uppgick till ca 800 fordon/dygn. Friktionsmätningarna utfördes med 
institutets bromsvagn 1 vid hastigheterna 40 och 60 km/h och med ca 17  %  slip 
hos provhjulet, vilket i regel ger högsta friktionskraft. Praktiskt taget samma 
friktionsvärden erhölls vid 40 och 60 km/h. Resultaten är sammanställda i 
diagrammet fig 14, som anger medelvärdet av friktionskoefficienterna vid de 
två hastigheterna.



Diagrammet visar en kraftig sänkning av friktionen på de vattensandade del
sträckorna den i mars i960, vilket berodde på snöfall. De följande dagarna 
rådde töväder, varför friktionsstudierna avbröts. A v undersökningen framgår, 
att betydligt högre friktion erhölls med vattensandning än med vanlig sand
ning. Vid vattensandning med 1,2 m3 sand per km erhölls något högre friktion 
än vid vattensandning med 0,8 m3 sand per km. En ökning av sandmängden 
över 1,2 m3/km medförde däremot inte någon friktionsförbättring.

En undersökning av vattensandningens ekonomi utfördes under januari och 
februari månader i960 inom vägmästarområde A C  3 i Västerbottens län. Riks
väg 13 vattensandades, när väderleken härför var lämplig, och sandades på 
vanligt sätt vid töväder. Länsväg 362 Umeå—Holmsund sandades endast på 
vanligt sätt. De båda vägarna hade en trafikintensitet av ca 700 respektive ca 
650 fordon/dygn. Vid varje sandningstillfälle antecknades antalet arbetstimmar, 
antalet maskintimmar, sandåtgången och vattenåtgången. Totala antalet timmar 
och total materialåtgång samt motsvarande kostnader under tiden 8 januari— 
29 februari i960, allt beräknat per km väg, framgår av tabell 6. A v den för 
riksväg 13 angivna totalkostnaden hänför sig 15 %  till sådan vanlig sandning, 
som varit erforderlig vid töväder.

Tabell 6. Kostnader för sandning 8 januari— 29 februari i960

Riksväg 13 Länsväg 362
Storhet ä-pris vattensandning vanlig sandning

Antal Kr/km Antal Kr/km

Arbetstimmar per km   6: 00 3,3 19 : 80 — —
Biltimmar per k m   20:00 8,4 168 :00  8,5 170 :00
Sandmängd, m3/km   3 :0 0  13,4 40:20  18,9 56: 70
Vattenmängd, m3/km ...........  o: 50 14,3 7: 15 — —

Totalkostnad 235 :1s ; 226 :70

A v tabellen framgår att de totala kostnaderna per km vid vattensandning 
jämte i samband härmed erforderlig vanlig sandning varit obetydligt högre än 
vid enbart vanlig sandning under de väderleksförhållanden som rått. Vid be
dömning av kostnaderna måste man beakta att vattensandningsmetoden är ny, 
vilket medför att personalen inte hunnit få samma rutin som vid vanlig sand
ning. Det är därför sannolikt, att kostnaderna kan nedbringas i framtiden. Dess
utom måste man beakta att vattensandning ger en standard i fråga om friktion, 
som inte kan uppnås med vanlig sandning.

Friktionsundersökningar på vägbanor

Under budgetåret har ytterligare friktionsundersökningar utförts på vägbanor 
och flygfältsrullbanor av olika slag med hjälp av institutets broms vagn 1.

En omfattande undersökning av friktionsegenskaperna hos beläggningar av



cementbetong har genomförts. För undersökningen utvaldes ett antal betongbe
läggningar, som med hänsyn till ålder och geografiskt läge kunde anses represen
tativa för landets betongbeläggningar. På var och en av de utvalda betongbe
läggningarna uppmättes friktionskoefficienten dels vid ca 17 %  slip hos prov
hjulet, vilket i regel ger högsta friktionskraft, dels vid låst hjul (100 %  slip). 
Vägbanorna bevattnades vid mätningarna. Mätning utfördes på vissa belägg
ningar vid hastigheterna 20, 40, 60 och 80 km/h och på andra beläggningar en
dast vid hastigheterna 40 och 80 km/h. Sammanlagt utfördes mätningar på 32 
betongbeläggningar. I samband med dessa mätningar utfördes mätning av frik
tionskoefficienten på 19 närbelägna asfaltbeläggningar på samma sätt. Försöks- 
värdena är under bearbetning, och resultatet kommer att publiceras i en särskild 
rapport.

I detta sammanhang kan dock meddelas vissa resultat av en beräkning av 
bromssträckor från 90 km/h begynnelsehastighet på de båda typerna av belägg
ningar vid 17  %  slip respektive 100 %  slip under hela bromsningen. Härvid 
har förutsatts, att fordonets bromssystem medger bromsning av samtliga hjul 
på sådant sätt. I verkligheten är det inte möjligt att bromsa alla hjul med 1 7 %  
slip, men proportionen mellan bromssträckorna på olika beläggningstyper kan 
anses bli praktiskt taget densamma. Resultaten är sammanställda i tabell 7.

Tabell 7. Asfalt- och betongbeläggningars friktion, sammanfattning

S t o r h e t

Bromssträcka från 90 km/h med 17  %  slip, medeltal, meter
Antal observationer ................................................................................
Spridning (standardavvikelse), meter ...............................................
Spridning/medeltal, °/o ............................................................................

Bromssträcka från 90 km/h med 100 °/o slip, medeltal, meter . .
Antal observationer ................................................................................
Spridning (standardavvikelse), meter ...............................................
Spridning/medeltal, %  ..........................................................................

Beläggningstyp 

Betong Asfalt

44,i 43,4
32 19

3,2 5,5
7,3 12,8

70,2 61,8
3i 19

6,6 8,9
9,4 14,5

Mellan bromssträckorna på betong och på asfalt är genomsnittliga skillnaden 
0,7 m vid 17  %  slip och 8,4 m vid 100 %  slip.

Under budgetåret har upprepade friktionsmätningar utförts med tidsintervall 
om två å tre veckor på beläggningen av cementbetong på motorvägen Dande- 
ryds kyrka—Rosenkälla (länsväg 275) vid Hägernäs i Stockholms län. Sam
tidigt har lufttemperatur, luftfuktighet och nederbörd registrerats. Mätningarna 
kommer att fortsättas även under budgetåret 1960/61.

Friktionsmätningar har vidare utförts på institutets gatstensprovväg Tillinge 
—Hovdesta (riksväg 11)  i Uppsala län samt på cementbetongbeläggningar på 
Arlanda flygplats. Vissa resultat från mätningar på bevattnad vägbana hösten 
1959 och våren i960 på nyssnämnda gatstensprovväg framgår av tabell 8. 
Provsträckorna är numrerade i riktning från Västerås mot Enköping.



Tabell 8. Friktionsmätningar på smågatsten vid  Tillinge—Hovdesta

17  °/o slip 100 %  slip

Provsträcka nr 40 km/h

28/10 24/5 
!959 i960

80 km/h

28/10 24/5 
x959 i960

40 km/h

2S/10 24/5 
1959 i960

80 km/h

28/10 24/5 
1959 i960

i ............... 0,58 o,53 0,50 o,37 o,33 0,31 0,30
2 .................... 0,62 o,55 0,50 0,41 0,36 o,33 0,32
3 .................... 0,58 o,47 0,50 0,38 o,33 0,32 0,29
4 .................... ...........  0,58 0,56 0,48 o,49 0,38 o,34 0,28 0,29
5 .................... ...........  °>58 o,57 0,48 o,49 o,37 o,33 0,31 0,26
6 .................... o,55 o,49 0,51 0,38 o,33 0,32 0,27
7 .................... o,55 0,48 o,47 0,38 o,33 o,33 0,26
8 .................... ...........  o,57 0,52 o,49 0,46 0,38 0,32 0,32 0,3°
9 .................... 0,56 0,52 o,53 0,40 o,33 o,33 0,27

I  o ............... 0,56 o ,49 o,47 0,40 0,31 o,33 0,28
i i  ............... ...........  o,57 o,53 0,48 o,45 0,38 0,32 0,32 0,27
Medelvärde ................ o,6o 0,5 6 0,50 o,49 0,38 o,33 0,32 0,28

Väderlek:
28 oktober 1959, klart till halvklart, 
24 maj i960, klart till halvklart, + 2 0

+  io °  C. 
■° C.

Medelvärdena av de olika provsträckornas friktionskoefficienter har använts 
för beräkning av bromssträckor från 90 km/h begynnelsehastighet vid 17 °/o slip 
resp 100 %  slip på samma sätt som i fråga om betong- och asfaltvägar i det 
föregående. Friktionsvärdena från den 28 oktober 1959 motsvarar bromssträc
kan 58,2 m vid 17 °/o slip och 91,5 m vid 100 %  slip. Friktionsvärdena från 
den 24 maj i960 motsvarar bromssträckan 60,8 m vid 17 %  slip och 105,2 m 
vid 100 %  slip. Bromssträckorna på dessa gatstensbeläggningar är således av
sevärt större än på de nämnda betong- och asfaltbeläggningarna.

För studium av väglaget vintertid har friktionsmätningar utförts på snö- och 
istäckta vägar i Stockholms, Kopparbergs och Gävleborgs län. Fig 15 visar några 
resultat från mätningar den 3 februari i960 på delar av motorvägen Danderyds 
kyrka—Rosenkälla (länsväg 275). Mätning utfördes dels på förmiddagen, dels 
på eftermiddagen. På förmiddagen rådde uppehållsväder med temperaturen 
— 6° C, och vägbanan var isfri men fuktig på grund av kvarliggande salt. Något 
sand fanns också kvar. På eftermiddagen föll något snö och temperaturen var 
— 30 C. Mätning utfördes vid 17  °/o slip hos provhjulet och en hastighet av 
50 km/h. Endast delsträckor om ca 140 m längd, åtskilda av sträckor om ca 
700 m längd, mättes. I figuren är frekvensen av olika friktionsnivåer med en 
klassbredd för friktionskoefficienten av 0,05 angiven. Uppdelning av resultaten 
har skett inte endast med avseende på förmiddagens respektive eftermiddagens 
mätningar utan även med avseende på körriktningen. Dessutom har delarna 
Danderyd—Viggbyholm respektive Viggbyholm—Ullna redovisats var för sig 
med hänsyn till den olikhet i trafikintensitet som finns. På delen Danderyd— 
Viggbyholm var trafikintensiteten 2 900 fordon/dygn och på delen Viggbyholm 
— Ullna 1 800 fordon/dygn i vardera körriktningen.
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Fig 15. Frekvensfördelning för uppmätta friktionskoefficienter på delar 
av väg 275 den 3 februari i960.



A v undersökningen framgår, att en avsevärd spridning i friktionsvärdena 
föreligger. På t ex delen Viggbyholm—Danderyd varierade friktionskoefficien- 
ten på förmiddagen mellan 0,20 och 0,90 och på eftermiddagen mellan 0,15 och 
0,70. Eftermiddagsvärdena var genomgående lägre än förmiddagsvärdena, be
roende på snöfallet.

Undersökningar rörande vinterdäck

Under tidigare år utförda mätningar av friktionen för vinterdäck med insti
tutets bromsvagn 3 har fortsatts, varvid bl a några nya däckstyper undersökts. 
Manuskript till en särskild rapport angående institutets undersökningar av vin
terdäck och slirskydd har utarbetats. A v undersökningarna framgår bl a, att 
alla provade däckstyper hade i det närmaste lika dåligt väggrepp på is, medan 
snökedjor gav 2 å 3 gånger högre friktionskoefficient än ett standarddäck. På 
tillkörd snö hade däremot de speciella vinterdäcken märkbart bättre väggrepp 
än standarddäcket. Vid jämförelse sinsemellan var de olika vinterdäckstyperna 
i stort sett jämngoda.

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

Inverkan av mittlinjemarkering pä fordons hastighet och sidoläge

I samband med att mittlinjer började målas på vägarna utfördes under som
maren 1953 och 1956 mätningar av fordons hastighet och sidoläge på körbanan. 
Sidoläget på körbanan anges med avståndet mellan vänstra körbanekanten och 
vänstra framhjulet sett i körriktningen.

Mätningarna skedde på fyra mätpunkter, både före och efter målningen. T vå 
punkter var belägna på raksträckor, den ena vid Ekolsund på riksväg 12 i Upp
sala län och den andra vid Skålsta på riksväg 13 i Stockholms län. De båda 
andra punkterna var belägna i kurvor. Den ena kurvan vid Wallstanäs hade 
radien 800 m och den andra kurvan vid Rickebasta hade radien 300 m, båda 
på riksväg 13 inom Stockholms län. Vägbanan var i samtliga fall 7 m bred och 
belagd med asfalt. Målade kantlinjer saknades. Trafikflödet, båda riktningarna 
sammanslagna, var högst 400 fordon/h.

Resultaten från mätserierna före och efter målningen har jämförts, varvid 
speciellt fria fordon1 och fordon under möte studerats. Fordonen indelades i 
personbilar och lastbilar.2

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

2 T ill gruppen personbilar räknas även lätta lastbilar och skåpbilar med totalvikt högst 2,5 
ton. Denna grupp omfattar således bilar, som ej är generellt hastighetsbegränsade. T ill gruppen 
lastbilar räknas lastbilar och bussar med totalvikt över 2,5 ton.



Fig 1 6. Fördelningen av fordonens avstånd från körbanekanten. Mätpunkten vid Wallstanäs i 
horisontalkurva, radie 800 m, körbanan 7 m bred och asfaltbelagd. Trafikflöde: 200—299 
fordon/h i båda körriktningarna tillsammans. N  =  antalet observationer, m =  fördelningens 

medelvärde i meter, M =  körbanemitten.

Bland de resultat, som erhållits, kan följande nämnas.
På de undersökta raksträckorna framfördes personbilarna ca 10 cm närmare 

körbanans mitt sedan mittlinje målats. Lastbilarnas sidoläge påverkades föga av 
om mittlinje fanns eller ej. Personbilarna körde i medeltal ca 1,3 m och last
bilarna i medeltal ca 1,1 m från körbanekanten.

I horisontalkurvan med 800 m radie framfördes såväl personbilar som last
bilar både i ytter- och innerkurva ca 10 cm närmare körbanans kant sedan linjer 
målats, se fig 16. Personbilarna körde i medeltal i ytterkurvan ca 1,6 m och i 
innerkurvan ca 1,0 m från körbanekanten. Motsvarande värden för lastbilar var 
ca 1 ,1  m respektive 0,6 m.

I horisontalkurvan med 300 m radie framfördes personbilar och lastbilar i 
ytterkurvan ca 10 cm närmare och i innerkurvan ca 10 cm längre från körbanans 
mitt sedan mittlinje målats.



Ett begrepp om hur fordonsmöte påverkar fordonens sidoläge erhålles om 
skillnaden mellan sidolägets medelvärden för fria bilar och bilar under möte 
studeras. Denna skillnad kan sägas utgöra den genomsnittliga förändring i bilar
nas sidoläge, som mötet ger upphov till. Personbilarnas sidolägesförändring 
varierade mellan o och 70 cm, men var i allmänhet 15 till 40 cm, oavsett om 
mittlinje fanns eller ej. Beträffande lastbilar är materialet för litet för att några 
värden skall kunna anges.

Spridningarna i sidolägesfördelningarna var ungefär desamma såväl före som 
efter målningen. Spridningen var av storleken 30 till 55 cm och i allmänhet 
större för personbilar än för lastbilar.

Beträffande hastighetsförändringarna framgår att personbilarnas hastighet 
tenderade att bli några kilometer högre, om mittlinje fanns. Medelhastigheten 
för personbilar var på alla platserna av storleken 75 till 85 km/h. Lastbilarnas 
hastighet undergick ingen förändring efter linjemålningen. Spridningarna i has- 
tighetsfördelningarna var obetydligt större före än efter målningen. Spridningen 
var av storleken 17  km/h för personbilar och 9 km/h för lastbilar.

De ändringar i sidoläge och hastighet som uppmätts, är så små att de ur kapa
citets- eller säkerhetssynpunkt inte kan bedömas ha någon betydelse.

Mätningarna ger ingen upplysning om linjernas värde för den optiska led
ningen och därmed sammanhängande komfort- och säkerhetssynpunkter.

Fordons hastighet på vägar genom viltstråk

Genom att en väg ofta måste dragas genom områden, där vilt lever, kommer 
viltet att behöva korsa vägen. Älgar och rådjur kan förekomma praktiskt taget 
var som helst men uppträder i regel inom vissa utvalda terrängavsnitt, s k vilt
stråk. De passerar oftast vägen mellan eller i närheten av skogsuddar eller där 
vägen skiljer ett skogsbryn och en vall åt.

Enligt en undersökning1 i Uppsala län, omfattande åren 1958— 59, inträffar 
flertalet kollisioner mellan bilar och älgar eller rådjur i skymning eller mörker.

Älg och rådjur syns inte hysa någon rädsla för bilar och kan därför försöka 
passera vägen omedelbart framför en bil. Om skogskanten går intill vägen blir 
djuret alltså från att i ett ögonblick ha varit osynligt i nästa ögonblick ett hin
der på vägen. Detta innebär att föraren vid färd genom ett viltstråk i de flesta 
fall inte kan avvärja en olycka enbart genom att skärpa uppmärksamheten. Den 
enda effektiva åtgärden förefaller vara, att föraren kör med så låg hastighet, 
att en sammanstötning kan undvikas eller icke behöver få allvarliga följder. A v 
dessa skäl har undersökningen endast omfattat ett studium av trafikens hastighet 
genom några viltstråk, vilka var markerade med varningsmärken. Hastigheten 
mättes därvid både i och utanför stråken. Mätningarna utfördes under maj och 
juni månader i960 på följande platser:
På länsväg 849 mellan Stäket och Rotebro i Stockholms län, ca 1 km öster om

1 U tförd av Trafiksäkerhetsrådets arbetsgrupp (TRA G ).



anslutningen till riksväg 12. Mätningarna utfördes före och efter en tillfällig 
uppsättning av skyltar.
På länsväg 15 2  mellan Gustavsberg och Stavsnäs i Stockholms län, ca 2 km 
öster om Gustavsberg.
På riksväg 1  mellan Stavsjö och Krokek i Södermanlands län, väster om Stavsjö. 

Resultaten redovisas i tabell 9. I tabellen ingår endast fria personbilar. 
Mätningarna visar att varningsmärkena för viltstråk inte påverkar förarna 

så att de sänker hastigheten vid passage genom viltstråken.
Det förefaller således sannolikt, att varningsmärken för viltstråk i sin nu

varande utformning generellt inte har åsyftad verkan. Den enda effektiva åt
gärden syns teoretiskt sett vara att införa en hastighetsbegränsning under de 
tider och på de vägsträckor, som är mest utsatta. Andra åtgärder för att minska 
olycksfrekvensen, som t ex röjning av skogen på vägens båda sidor, kommer 
att studeras.

Tabell 9. Resultat av hastighet smätningar na för fria personbilar 
på vägar genom viltstråk

M ä t p u n k t Antal
fordon

Hastighet

Medeltal

i km/h

85 o/o
punkt

L v B 849 Mot Stäket

Utan skyltar, öster stråket ...................... .............  31 73 88
» » , i stråket ............................. ........ 41 77 90

Med skyltar, öster stråket ......................................  35 73 85
» » , mellan skyltarna .............................  37 72 85

Mot Rotebro

Utan skyltar, i stråket ............................. .............  37 72 87
» » , öster stråket ...................... .............  40 77 93

Med skyltar, mellan skyltarna .............................  43 70 85
» » , öster stråket ......................................  43 69 89

L v  152 Mot Gustavsberg

öster stråket ................................................. ....... 1 3 2 76 90
Mellan skyltarna ........................................... ...........  150 79 97
Väster stråket ............................................... 76 93

Mot Stavsnäs

Väster stråket ............................................... ...........  1 67 70 85
Mellan skyltarna ........................................................  137 7^ 94
öster stråket ................................................................. 138 80 98

R v 1 Mot Nyköping

Väster stråket .................................................. ....... 2 1 1 90 104
Mellan skyltarna ........................................... ...........  237 97 n 3

Mot Norrköping

Mellan skyltarna ........................................... ...........  296 93 IIO
Väster stråket ................................................. 88 105



Trafikstudier på riksväg i i  

Olycksfrekvens

En undersökning av olycksfrekvensen har utförts på ett antal delsträckor på 
riksväg i i  utanför tättbebyggda områden inom Västmanlands län. Gränserna 
för delsträckorna har i de flesta fall lagts i övergången mellan tättbebyggda och 
glest bebyggda områden, eller där vägen ändrar standard.

I tabell io redovisas olycksfrekvens m m på de olika delsträckorna under 
tiden i juli 19 56— 30 juni 1958. I genomsnitt inträffade på dessa sträckor 1,64 
olyckor per milj fordonskm, vilket syns vara en vanligt förekommande olycks
frekvens på 7 m breda vägar med smala vägrenar.1

Tabell 10. Polisanmälda trafikolyckor pä riksväg 1 1  inom Västmanlands län 
(tättbebyggda områden ej medtagna) under tiden 1  juli 1956—jo  juni 1958

Delsträcka2 Längd
m

Års-
medel-
dygns-
trafik
antal
fordon

Milj. 
for
donskm 
under 
2 år

Antal olyckor

Obser- Beräk- 
verat nat3

Antalskvot

Observerat
Beräknat

Olyckor
per
milj.
for
donskm

1 .................. 6 7  50 2 700 i 3>3 15 21,9 0)7 1 ,1
3 .................. 4 800 2 700 9,6 15 15)8 1,0 1,6
4 .................. 2 350 3 400 5.8 22 9)5 2,3 3,8
5 .................. 2 195 3 500 5»* 10 9)2 L i 1,8
6 .................. 5 4 10 3 500 13,8 20 22,7 o,9 i ,5
8 .................. 2 845 3 100 6,4 17 10,5 1,6 2,7
9 .................. 2 460 3 100 5 >6 10 9)2 1 ,1 1,8

1 1  .................. 5 800 3 000 12,7 14 20,9 o,7 1 ,1
12  .................. 3 625 4 200 1 1 , 1 20 18,2 t , 1 1,8
14 .................. 2 700 4 200 8.3 5 13)6 0,4 0,6
15 .................. 4 475 5 400 17,6 40 28,9 i ,3 2,3
16  .................. 500 4 200 L 5 2 2,4 0,8 1,3
17  .................. 1 6 85 3 300 4,0 9 6,6 i ,4 2)3
18 .................. 3 755 3 300 9,0 16 14)8 t ,1 1,8
20 .................. 1 1  290 3 3° ° 27,2 34 44)7 0,8 L 3

Totalt 60 640 i 5i j5 249 249 1,00 1,64

1 SOU 19 5 8 :2 , sid. 128.
2 Delsträckornas ändpunkter. Siffrorna inom parentes anger delsträckans nummer.
Arboga, 50 km-märket (1) Valskog, S 50 km-märket (2) Valskog, N  50 km-märket (3) Köping,

väg 215 (4) Köping, S 50 km-märket (Köpings tättbebyggda område) Köping, ö 50 km-märket 
(5) Köpings stadsgräns (6) Munktorp, N  50 km-märket (7) Munktorp, ö 50 km-märket (8) 
Enskild väg mot Hässelby (9) Kolbäck, V  50 km-märket (10) Kolbäck, ö 50 km-märket 
( 1 1)  Törunda väg 252 (12) Dingtuna, N  50 km-märket (13) Dingtuna, ö 50 km-märket (14) 
Långängskrogen, väg 253 (15) Västerås, N  50 km-märket, Saltängsvägen (Västerås tättbe
byggda område) Västerås, ö 50 km-märket ( 16) Lundby, väg 692 (17) Västerås stadsgräns 
(18) Irsta, N  50 km-märket (19) Irsta, ö 50 km-märket (20) östanbro, gränsen till C  län.

3 Beräknat efter 1,64 olyckor per milj. fordonskm.
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Fig 17. Hastighetsfördelning för fria fordon på rv 1 1 ,  Saltängsvägen—Långängskrogen i Väst
manlands län. Hastighetsbegränsning införd den 9 mars 1959. För personbilar mot Västerås 1959 
sammanfaller kurvorna för dagsljus och mörker och för lastbilar mot Köping i dagsljus samman

faller kurvorna för 1958 och 1959.

De variationer i antal olyckor per milj fordonskm, som sträckorna uppvisar 
inbördes, beror icke enbart på de olika sträckornas vägstandard o d, utan varia
tionerna är till stor del slumpmässiga. Delsträckorna 4, 8 och 15 hade signifikant 
högre olycksfrekvens än de övriga.

Hastighet och olycksfrekvens före och efter hastighetsbegränsning 
till 80 km/h vid Västerås

Delsträcka 15 (Saltängsvägen—Långängskrogen) har under de senaste åren 
haft ett stort antal svårare olyckor. A v  denna anledning infördes f r o m  den



Dagsljus . ...................... 4 0 8  ( 8 1 3 ) 74  ( 7 2 ) 65 (62) 74  ( 7 2 ) 82 (81)
Mörker . . ...................... 3 4 9  ( 9 7 0 ) 73 ( 7 0 ) 64 ( 59) 73 ( 7 1 ) 82 (80)

Personbilar• i körriktning mot Västerås centrum

Dagsljus .,..............  3 88  (977 ) 76  (73 ) 68  (6 4 ) 76  (74 ) 84 (81)
Mörker . . ...........  376 (t 022) 75 ( 7 2 ) 67 {6 75 (73 ) 83 (81)

Lastbilar i körriktning mot Köping

Dagsljus . ...........  127  (264) 6 1 (60) 54 ( 53) 60 (60) 67 (66)
M örker . . ....... 33 (1 2 1 ) 61  ( 5 9 ) 5 6(5 2 ) 6 1 ( 59) 66 (6 5 )

Lastbilar i körriktning mot Västerås centrum

Dagsljus . ..............  139 ( 353 ) 63 (.62) 56 ( 5 5 ) 6 3  ( 6 2 ) 69 (68)
Mörker . . ..............  54 ( 1 3 2 ) 62 (60) 55 ( 53) 62 ( 6 l ) 69 (6 8)

Ljusför
hållanden

H a s t i g h e t , km/h

fordon Medeltal 15  %>- 
punkten

50 °/o- 
punkten

85 °/o- 
punkten

A. Mätning 18 — 20 november 1958 (tisd—torsd). Före hastighetsbegränsningens införande.

Personbilar i körriktning mot Köping

Dagsljus . . 
M örker . . .

.......... 446 (925) 80 (78)

.......... 31 1  (947) 76 (72)
65 (63)
63 (S9)

79 (77)
76 (7 1)

95 (92)
88 (85)

Personbilar i körriktning mot Västerås centrum

Dagsljus . . 
Mörker . . .

.......... 5^6 (923) 85 (82)

.......... 478 (97 )) 7 8 (75)

69 (65) 
64 (61)

85 (82) 

77 (74)

102 (IOO)
92 (88)

Lastbilar i körriktning mot Köping

Dagsljus . .  
M örker . . . .......... 43 (M 3) é 3 (59)

54 (53) 
56 (52)

60 (60) 

63 (59)

66 (66) 

7°  (67)

Lastbilar i körriktning mot Västerås centrum

Dagsljus . . 
Mörker . . .

.......... 1 7 °  (3 2 i)  6 1 (61) 54 (54) 
52 (53)

61  (61)
6l (60)

67 (67) 
66 (66)

9 mars 1959 hastighetsbegränsning till 80 km/h på denna sträcka.
Före och efter hastighetsbegränsningens införande studerades fordonens has

tighet i en punkt mitt på sträckan. Resultaten för fria fordon fram går av  tabell 1 1  
och fördelningskurvorna i fig 17 . I riktning mot Västerås minskade för person
bilar under dagsljus 50~procentpunkten med 9 km/h och 8 5-procentpunkten med

Tabell 1 1 .  Resultat av hastighetsmätningar på sträckan Saltängsvägen— 
Långängskrogen, riksväg 1 1 .  Siffrorna utom parentes avser fria fordon 

och inom parentes samtliga fordon

B. Mätning 10— 1 1  november 1959 (tisd— torsd). Efter införande av hastighetsbegränsning.
till 80 km/h

Personbilar i körriktning mot Köping



1 8 km/h efter hastighetsbegränsningens införande. I körriktning från Västerås 
är motsvarande värden 5 respektive 13 km/h. Lastbilarnas hastighet har inte 
påverkats av hastighetsbegränsningen. A v stort intresse är det förhållandet, att 
15 -procentpunkten för personbilarna är oförändrad, dvs endast de högre hastig
heterna har påverkats av hastighetsbegränsningen.

En ingående analys av olycksfrekvensen före och efter hastighetsbegräns
ningens införande har utförts. Huvudsyftet med analysen var att fastställa, om 
olyckorna på delsträcka 15 jämfört med olyckorna på den övriga delen av den 
studerade vägen minskat på ett statistiskt signifikant sätt, sedan hastighets
begränsningen infördes. Vid denna analys uppdelades vägen efter polisdistrikt 
för att eliminera eventuella brister i polisens olycksrapportering. Inom städernas 
gränser medtogs därvid endast den del av den här studerade sträckan, som är 
belägen inom Västerås.

Tabell 12 . Antal polisanmälda trafikolyckor på riksväg 1 1  utanför tättbebyggda 
områden inom Västmanlands län under fyra ettårsperioder

Anm. Med undantag av en del av sträckan Saltängsvägen—Långängskrogen ingår ej 
vägsträckor inom städerna. Inom parentes antal olyckor med personskada. Beteckningen 
56/57 avser tiden från den 9 mars 1956 till den 8 mars 1957 etc.

Sträcka inom

H a s t i g h e t s b e g r ä n s n i n g

Totaltsaknas

56/57 57/58 58/59 S:a

80 km/h

59/60

Polisdistrikt
Äkerbo .............. 4 (3) 10 (1) 4 (1) 18(5) 9 (4) 27 (9)
Munktorp ......... • 19 (6) 18(5) 17 (4) 54 (h ) 14 (7) 68 (22)
Kolbäck ........... • 22(5) 14 (8) 13 (6) 49 (19) 13 (6) 62 (25)
Dingtuna1 ......... • 15 (2 ) 15 (2 ) 8 ( 1) 38(5) 5 (3) 43 (8)
Kungsåra ......... • 3°  (8) 20 (3) 27 (9) 77 (20) 24 (9) IOI (29)

Långängskrogen—
Saltängsvägen . . • 23 (10) 3°  (r 3) 2 1(8 ) 74 (31) 1 1  (1) 85(32)

T o t a l t ...................... • H 3 (34) I0 7 (32) 90 (29) 310(95) 76 (3°) 386 (125)

Tabell 12 visar att den sammanlagda olycksfrekvensen för sträckorna minskat 
år från år. En beräkning visar, att olycksantalen för de enskilda sträckorna 
under de tre första åren endast slumpmässigt avviker från denna avtagande 
tendens. Några märkbara brister i olycksrapporteringen har således icke före
legat och det är därför tillåtet att jämföra olycksmaterialet från den studerade 
delsträckan med det sammanlagda olycksmaterialet från övriga polisdistrikt.

Det visar sig att olyckorna på den studerade delsträckan under de tre åren 
innan hastighetsbegränsningen infördes, utgjorde 74 av de 310 olyckor (24 %), 
som redovisats i tabell 12. Under året 9 mars 1959— 8 mars i960, sedan hastig

1 Utom sträckan Långängskrogen— Västerås stadsgräns.



hetsbegränsningen införts, var antalet reducerat till n  av 76 olyckor ( 14 % ). 
Denna skillnad är nästan signifikant.

Jämföres i stället antalet olyckor med personskada blir skillnaden större. 
Under tiden 9 mars 1956— 8 mars 1959 skedde 31 av 95 olyckor (33 % ) på den 
studerade delsträckan. Efter hastighetsbegränsningens införande skedde endast 
i av 30 olyckor (3 % ) med personskada på denna sträcka. Skillnaden är klart 
signifikant. Det bör dock framhållas, att antalet olyckor är för lågt för att mer 
exakta uppgifter skall kunna lämnas angående storleken av den säkerhetsvinst, 
som hastighetsbegränsningen har medfört. Det förefaller dock osannolikt, att 
de erhållna resultaten beror av felkällor av oförutsedd art.

Undersökningen kommer att fortsättas, och olycksmaterialet för de närmaste 
två åren kommer att studeras. Liknande undersökningar kommer att utföras på 
andra platser. Först sedan dessa utförts kan en mer preciserad redogörelse lämnas 
för värdet av hastighetsbegränsningar på sträckor utanför tättbebyggda områden.

Trafikstudier i vägkorsning

I vägkorsningen vid Litslena i Uppsala län, se fig 18, infördes den 3 maj i960 
en hastighetsbegränsning till 60 km/h på riksväg 12. Denna åtgärd motiverades 
med att en lägre hastighet på huvudleden skulle öka trafiksäkerheten samt 
eventuellt minska väntetiden vid infart på huvudleden.

Fig 18. Vägkorsningen vid Litslena.

Före och efter införandet av hastighetsbegränsningen utförde väginstitutet 
trafikstudier i korsningen, dels på fredagarna 1 och 8 april samt 6 och 13 maj 
mellan kl 12 och 18, dels på söndagarna 3 och 10 april samt 15 maj mellan 
kl 14 och 18. Härvid studerades:



Hastighet v i km/h

Fig 19. Hastighetsfördelningar för fria personbilar på rv 12  vid Litslena i körriktning
från Stockholm.

1. Hastigheten omedelbart innan korsningen för fordon i körriktning från 
Stockholm, se fig 18. Mätningen utfördes med en av institutets trafikanaly- 
satorer T A  3.

2. Väntetider för fordon, som från länsväg 262 kört ut på riksväg 12. Vid mät
ningen registrerades med en pennskrivare1 dels tidpunkten för fordonens 
ankomst till vägkorsningen, dels tidpunkten för fordonens utfart på huvud
vägen.

3. Det tidsavstånd t, som fordonsförarna på länsväg 262 ansett vara tillräckligt 
för att hinna köra ut framför ett fordon, som närmar sig på huvudleden. 
Med pennskrivaren registrerades därför, förutom vad som omnämnts i 
punkt 2, även tidpunkterna för fordonspassager på huvudleden i de trafik
strömmar, som kunnat vara hindrande för infart från länsväg 262.

Fig 19 visar hastighetsfördelningar för fria personbilar.
Medelhastigheten för fria personbilar var före hastighetsbegränsningens in

förande på fredagarna 92 km/h och på söndagarna 81 km/h. (Jfr  fig 25.) Hastig- 
hetsfördelningarna visar, att 5 — 10 %  av fordonen kört med en hastighet under
skridande 50 km/h. Detta motsvarar procenten avfarter till Uppsala eller Grillby.

Efter begränsning av hastigheten till 60 km/h var medelhastigheten för fria 
personbilar på fredagarna 64 km/h (minskning 28 km/h) och på söndagarna 
56 km/h (minskning 25 km/h). Det framgår av hastighetsfördelningarna, att 
många förare av fria fordon i synnerhet på fredagarna negligerat eller icke 
uppmärksammat hastighetsbegränsningen. Fredagen den 6 maj körde 17 %  och 
fredagen den 13 maj 8 %  över 80 km/h, medan söndagen den 15 maj endast 
3 %  överskred denna hastighet. Förklaringen torde främst vara, att vissa förare, 
som ofta passerat vägkorsningen före hastighetsbegränsningens införande, först

1 En registrerande tidmätare, som kan registrera tidpunkterna för olika händelseförlopp 
samtidigt.
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Fig 20. Medelväntetid för fordon på lv 262 i riktning mot Enköping eller Grillby, som 
ankommit direkt till stopplinjen vid rv 12 utan att ha stått i kö.

efter en tid uppmärksammat förbudet, trots närvaron av skyltar samt linje
målning på vägbanan.

Fig 20 belyser verkningar av hastighetsbegränsningen på väntetiden för for
don vid utfart från länsväg 262 till riksväg 12. De fyra kurvorna visar medel- 
väntetiden för fordon, som ankommit direkt till stoppgränsen utan att ha stått 
i kö och sedan kört in på huvudleden i riktning mot Enköping eller Grillby. 
Väntetiden för dessa fordon var givetvis oberoende av flödet i den egna kör- 
riktningen på länsväg 262. Väntetiden som funktion av flödet på huvudleden 
framgår av figuren. Exempelvis var efter hastighetsbegränsningens införande 
medelväntetiden ca 8 s vid 200 fordon/h och ca 12 s vid 500 fordon/h på huvud
leden. Det framgår vidare av kurvorna, att väntetiden ökat med i stort sett 
30—40 %>, sedan hastighetsbegränsningen infördes.

I det speciella fallet, att inget hindrande fordon förekommit på huvudleden 
under väntetiden, uppgick väntetiden (»stopptiden») i medeltal till ca 4 s.

I fig 21 visar kurvan A antalet tidsavstånd mindre än t, vid vilka infart ägt 
rum, och kurvan B antalet tidsavstånd större än t, vid vilka förarna föredragit 
att vänta vid stopplinjen. Det s k kritiska tidsavståndet T  definieras vanligen 
av skärningspunkten mellan kurvorna A och B. I denna punkt är antalet förare, 
som föredragit att stanna kvar när tidsavstånden varit längre än T, lika stort 
som antalet förare, som kört ut när tidsavstånden varit kortare än T. På fre
dagar var T =  9,1 s före och 10,6 s efter hastighetsbegränsningens införande 
och på söndagar var motsvarande siffror 8,7 och 9,7 s, dvs en ökning av 10—



Fig 2 i .  Kritiskt tidsavstånd T  för fordon, som ankommit på lv 262 och väntat på utfart på 
rv 12  i riktning mot Enköping eller Grillby.

A : antal tidsavstånd mindre än t, i vilka utfart ägt rum.
B: antal tidsavstånd större än t, i vilka väntande fordon ej kört ut.

15 % . Det större T-värdet på fredagar jämfört med söndagar kan bero på, att 
T  möjligen ökar vid minskande flöde på huvudleden.

Det kan nämnas, att de kritiska tidsavstånd som erhållits i stadstrafik enligt 
utländska rön i stort sett varierar mellan 5 och 8 sekunder.

En undersökning av väntetiden för de fordon, som stått i kö på länsväg 262 
före infart på riksväg 12, kommer att utföras vid höga flöden på de båda 
vägarna.

Då en ökning av väntetid, förorsakad av hastighetsbegränsningen, måste vägas 
mot eventuella vinster i trafiksäkerhet, kommer även trafikolyckorna före och 
efter hastighetsbegränsningens införande att studeras.

Trafikens hastighet under lördagar och söndagar

Med anledning av diskussionerna om generell hastighetsbegränsning på vä
garna under veckoslutet har en undersökning av trafikens hastighet utförts olika 
veckodagar. Vid denna undersökning användes material från mätningar vid 
Ekolsund på riksväg 12 i Uppsala län, Bärby på riksväg 12 i Västmanlands län, 
Sörentorp på riksväg 13 i Stockholms län, utförda år 1955 samt vid Litslena 
på riksväg 12 i Uppsala län, utförda år i960.

Från de två första mätpunkterna har personbilarnas hastighetsfördelningar 
uppritats för söndagar och de vardagar, undersökningen omfattar, fig 22 och 23.
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Fig 22. Hastighetsfördelningar för personbilar. M ätplats: Ekolsund på rv 12 i Uppsala län.
7 m bred vägbana. Dagsljus.

H a s t ig h e t  v  i km /h

Fig 23. Hastighetsfördelningar för personbilar. M ätplats: Bärby på rv 12 i Västmanlands län
7 m bred vägbana. Dagsljus.

A v kurvorna framgår, att hastigheten på söndagarna var 5 å 10 km/h lägre än 
på vardagarna. Fördelningskurvorna för söndagarna har samma form som för 
vardagarna men är parallellförflyttade mot lägre hastigheter. I de båda mät
punkterna var emellertid trafikflödet under lördagarna och söndagarna högre än 
under de övriga veckodagarna. För att studera, om detta var anledningen till 
den lägre hastigheten på söndagarna, har hastighetsfördelningskurvor för ma
terialet från Ekolsund för lördag och söndag uppritats, dels för mätperioder 
med trafikflödet 200— 300 fordon/h, dvs av ungefär samma storlek som under 
övriga veckodagar, dels för hela materialet med trafikflödet 200— 500 fordon/h, 
fig 24. En jämförelse mellan kurvorna visar, att hastighetsfördelningarna för 
de båda flödesgrupperna avviker obetydligt från varandra.



H a s t ig h e t  v  i km /h

Fig 24. Hastighetsfördelningar för personbilar. Mätplats: Ekolsund på rv 12  i Uppsala län.
7 m bred vägbana. Dagsljus.
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Från mätpunkten i Sörentorp redovisas för lördagar, söndagar samt övriga 
veckodagar dels medelhastigheten för alla bilar sammanslagna, dels lastbils
procenten som funktion av trafikflödet, fig 25. På söndagar, då lastbilsprocenten 
är låg och relativt konstant, faller medelhastigheten med ökande flöde. På var
dagar utom lördagar, då lastbilsprocenten sjunker med ökande flöde, stiger 
medelhastigheten med flödet. Vid det flöde, ca 600 fordon/h, då lastbilsprocenten 
är ungefär lika både söndag och vardag, är medelhastigheten under söndagar 
ca 5 km/h lägre än under vardagar.

I samma figur har inlagts resultatet från mätningar i Litslena omfattande fria 
personbilar. Vid dessa mätningar var hastigheten under söndagarna ca 10 km/h 
lägre än under vardagarna.

Axeltrycksmätningar

Vid statens väginstitut har, såsom framgår av väginstitutets rapporter nr 34 
och 35, en transportabel elektronisk våg konstruerats för mätning av fordons 
axeltryck. Vågen består av en i ett fundament i vägbanan fastskruvad vågplatta 
och ett instrumentskåp, som placeras vid sidan av vägen. Registrering av data 
sker helt automatiskt på en pappersremsa, när fordonen rullar över vågplattan.

Vågen tjänstgör även som trafikräknare och fordonen kan med ledning av 
axeltrycksregistreringarnas storlek, antal och inbördes avstånd uppdelas i olika 
grupper. Ett exempel på en registreringsremsa visas i fig 26.

Den övre kurvan visar axeltryckens storlek och den undre körriktning. For
donen i ena körriktningen markeras med positiva pulser vid passerandet av en 
impulsgivare, som ligger före vågen. En impulsgivare, som ligger efter vågen, 
är därvid blockerad. Fordonen i andra körriktningen markeras på motsvarande 
sätt med negativa pulser. Vid vågplatser med en våg i vardera filen visar den 
övre kurvan axeltrycken från fordon i den ena körriktningen och den undre 
kurvan axeltrycken från fordon i den andra körriktningen.

Vågen har konstruerats på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. I maj 
1 959 påbörjades de första mätningarna med en experimentvåg. Ytterligare en 
våg tillverkades samma månad och i juni utfördes mätningar på tre vågplatser 
i Kopparbergs län (Grådö, Husby och Intrånget). Dessa mätningar, som utfördes 
i samarbete med styrelsen, visade att vågarna borde kunna användas för trafik
mätningar i större skala. Styrelsen beställde därför tre kompletta vågutrust
ningar av institutet, vilka var färdiga att tagas i bruk under hösten 1959. Med 
dessa har mätningar utförts på ett fyrtiotal mätplatser i norra och mellersta 
Sverige, både vid barmark och i vinterväglag. Mätningarna utfördes i väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens regi och väginstitutet svarade för apparaturen och det 
insamlade materialets utvärdering och bearbetning.

Sedan dessa relativt omfattande mätningar slutförts beslöt väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen att utvidga axeltrycksmätningarna till att omfatta hela landet 
och mätningar kommer nu att utföras regelbundet på ca 200 vågplatser. Dessa 
mätningar skall bl a ersätta de manuella trafikräkningarna. Väginstitutet har 
därför erhållit i uppdrag att tillverka ett antal nya vågutrustningar. Dessa vågar



har med ledning av gjorda erfarenheter förbättrats i syfte att öka driftsäkerheten 
och förenkla skötseln. Iordningställandet av vågplatserna utföres genom väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens försorg och kommer att vara slutfört under i960.

Resultaten från ett par undersökningar skall här i korthet återges. I fig 27 
har lastfordonen indelats i olika grupper efter axlarnas antal och placering. 
För varje fordonsgrupp har medelvärden för de olika axlarnas tryck återgivits 
grafiskt. Medelvärdena baserar sig på 16 500 lastfordonsregistreringar från 29 
vågplatser i mellersta och norra Sverige. A v diagrammet framgår bl a att axel
trycken i allmänhet ökar med fordonens axelantal.

Tabell 13 visar trafikens sammansättning och den sammanlagda vikten av 
lastfordon, dels med två eller tre axlar, dels med mer än tre axlar under tre 
mätdygn (vardagar). Materialet härrör från mätningar på följande vågplatser: 
Grådö på rv 12 i Kopparbergs län. Riksvägstrafik.
Bolhyttan på lv 233 (genomgående länsväg) i Värmlands län. Skogstransporter 
i viss utsträckning.
Intrånget på lv 735 (länsväg) i Kopparbergs län. Transporter för gruvindustrin 
dominerar.
K or sträsk på lv 356 (genomgående länsväg) i Norrbottens län. Vintertid domi
nerar transporter för skogsindustrin.

Vid de två första mätplatserna redovisas resultaten endast från mätningar 
vintertid. En jämförelse mellan dessa två platser visar bl a att procenttalet för 
den sammanlagda vikten av lastfordon med mer än tre axlar som passerat våg
platsen är dubbelt så stort på riksvägen som på den genomgående länsvägen. 
Vid Intrånget, där transporterna för gruvindustrin dominerar, är procenttalen för 
vikterna av de båda lastfordonsgrupperna ungefär lika stora i juni och i januari,



Fig 27. Grafisk framställning av medelaxeltryck för skilda fordonsgrupper. Material: 16 500 
lastfordon från 29 vågplatser i mellersta och norra Sverige 1959— 1960.

Tabell i j . Resultat från axeltrycksmätningar. Varje mätning utförd 
under tre vardagsdygn i följd

T id 
punkt Antal Antal 
ror mat- person- mat- tim- f-,bilarning- mar 
arna

2

L a s t f  0 r 

el. 3 axlar 

vikt

d o n

mer

m e d  

än 3 axlar 

vikt

Samtliga lastf< 

vi

Drdon 

k t

antal ton °/o antal ton °/o antal ton °/o

Grådö  i Kopparbergs län på rv 12. Riksvägstrafik.

jan i960 59 2 093 612 4 943 54 170 4 16 3  46 782 9 106 100

Bolhyttan i Värmlands län på lv 233 (genomgående länsväg). Transporter för skogsindustrien 
i viss utsträckning.

jan-febr 60 1 069 
i960

406 3 930 78 53 1 129 22 459 5 059 ICO

Intrånget i Kopparbergs län på lv 735. Transporter för gruvindustrien dominerar.

juni 1959 59 897 
jan i960 62 634

232
209

2288 51 
1 837 53

9 3 
68

2 210  49 
1 6 1 5  47

325 4498 
277 3 452

IOO
IOO

K o r sträsk i Norrbottens län på lv 356 (genomgående länsväg). Transporter för skogsindustrien 
dominerar.

sept 1959 63 499 179 1 529 91 7 143 9 186 1 672 ico
mars i960 63 566 164 16 7 4  40 84 2466 60 248 4 14 0  100



medan vid Korsträsk, där transporterna för skogsindustrin dominerar, är den 
procentuella andelen av vikten av lastfordon med mer än tre axlar sju gånger 
större vintertid än sommartid.

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

Det under förra budgetåret påbörjade konstruktionsarbetet på en bromsvagn 
för undersökningar av vägbeläggningars friktion vid höga hastigheter har fort
satts. Arbetet har avslutats i vad avser utrustning för mätning vid låst hjul. 
Utrustningen har tillverkats och monteringsarbetet pågår. Undersökningar be
räknas påbörjas under hösten i960.

Konstruktionsarbete pågår på en ny bromsvagn för mätning av vägbelägg
ningars friktion vid olika slip. Denna avses ersätta bromsvagn 1 och är i stort 
sett konstruerad efter samma principer. Friktionsmätningsanordningen skall 
monteras på en lastbil av typ Volvo Trygge med 120 hk bensinmotor, som an
skaffats för ändamålet. Högsta körhastighet vid mätning beräknas bli 90 km/h. 
Provhjulets dimension blir 5.90— 15 och hjulbelastningen avses bli omkring 
300 kp. Provhjulet och bilens drivhjul förbinds med varandra med en kontinu
erligt varierbar utväxlingsanordning, så att provhjulets slip kan inställas på 
önskat värde mellan o och 50 % . Tillverkning och montering av utrustningen 
pågår och vagnen beräknas kunna tas i bruk under hösten i960.

På axeltrycksvågen har även detta år en del konstruktionsändringar och för
bättringar genomförts. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt givarna, som fått 
bättre skydd mot fukt och mekanisk åverkan.

Utrustning till lastvagn för transport av vågutrustning vid väg- och vatten
byggnadsstyrelsens mätningar har konstruerats i samarbete med styrelsen.

Bland övriga konstruktionsarbeten kan nämnas:
Apparat för bestämning av värmeledningsförmåga i tjälade jordprover.
Form för instampning av prover för tjälförsök.
Elektrisk marktemperaturmätare.
Anordning för friktionsmätning på isvägbanor i provvägsmaskinen vid plane

rade försök under kontrollerbara klimatförhållanden.
Vid institutets mekaniska verkstad har under budgetåret utom denna nykon- 

struerade utrustning utförts bl a följande arbeten:
Komplettering av utrustning för grundvattenstånds- och tjälgränsmätningar 

för geologiska avdelningen.
4 st axeltrycksvågar för maskintekniska avdelningens trafiktekniska sektion.
Cylindervolymetrar, kapillarimetrar och stavsiktar för försäljning.
Cylindervolymetrar och anordningar för proctorinstampning till olika väg- 

förvaltningar.
2 st jämnhetsmätare till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Finland.
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.



Institutets övriga verksamhet

U tlandsförbindelser

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 vägfackmän och 
forskare.

Deltagande i konferenser m m 

överingenjör Nils G Bruzelius:
X I  internationella vägkongressen i Rio de Ja n e iro .............
Vägstudier i U SA och C an ad a...................................................
Nordiska vägtekniska förbundets styrelsemöte i Helsing

fors .............................................................................................
Föredrag vid sammanträde med »Die Arbeitsgruppe 

Asphalt- und Teerstrassen der Forschungsgesellschaft fiir
das Strassenwesen, Wien» .....................................................

Road Research Laboratory, Harmondsworth, England . . .
Avdelningschef G Kullberg:
Road Research Laboratory, Harmondsworth, England . .  .
Avdelningschef Nils Odemark:
Vägstudier i USA och C a n a d a .................................................
i forskningsingenjör S Edholm:
Road Research Laboratory, Harmondsworth, England . .  ,

Remisser

Institutet har under budgetåret avgivit ett flertal remissyttranden till kommu
nikationsdepartementet, finansdepartementet och väg- och vattenbyggnadssty
relsen.

Stockholm i september i960

19 / 9  — 28/9  19 59

29/9 — 4/ i 1 1959

7 / 1 1  —  i i / i i  19 59

9/ 1 2 — 1 2 / 1 2  19 59  
1 2 / 6  — 1 8 / 6  i 960

1 2 / 6  — 1 8 / 6  i 960

3 / 1 1  — 1 9 / 1 2  19 59

1 2 / 6  — 1 8 / 6  i 960

STATEN S V Ä G IN ST IT U T
N IL S  G B R U Z E L IU S  

överdirektör



Statens väginstituts personal under budgetåret 
1959 -  1960

överingenjör och chef, Nils G Bruzelius

Administrativa kansliet 

Förste byråsekreterare C Edeblad
i förste kansliskrivare, i kansliskrivare, 2 kanslibiträden 
i telefonist

Tekniska kansliet

Forskningsingenjör vakant 
i biblioteksassistent, i provberedare

Beläggnings av delningen

Avdelningschef E Ericsson 
Laboratoriechef H  Arnfelt
Förste forskningsingenjörer S Hultberg och B Lilja 
5 ingenjörer, i provberedare, 2 institutionsbiträden
1 kontorist

B ärigh etsav delningen

Avdelningschef N  Odemark 
Forskningsingenjör S Engman
2 ingenjörer, i provberedare

Geologiska avdelningen

Avdelningschef F Rengmark 
Förste väggeolog R  Gandahl 
Väggeolog S Freden 
Forskningsingenjör N  Lundgren
3 ingenjörer, i bitr ingenjör, 2 laboratoriebiträden, i provberedare, i kansli
biträde, i rit- och skrivbiträde



Maskintekniska avdelningen

Avdelningschef G Kullberg

Fordons- och maskintekniska sektionen

Förste forskningsingenjörer B Kihlgren och E Ohlsson 
Forskningsingenjör Fi  Runqvist
4 ingenjörer, i tekniker, i kanslibiträde, 2 räknebiträden 

Trafiktekniska sektionen

Förste forskningsingenjörer S Edholm och B Kolsrud 
Forskningsingenjörer S Grunden och Fl Norrby 
1 ingenjör, 1 tekniker, 2 räknebiträden

Konstruktionskontor

Förste forskningsingenjör E Julner 
Forskningsingenjör M Mattsson 
1 ingenjör, 1 bitr ingenjör

Verkstad

1 förste verkmästare, 1 bitr verkmästare 
7 instrumentmakare, 2 mekaniker, 1 reparatör

Sam m anställnin  g

Avdelning

Verksamheten 
Verksamheten för särskilda
i allmänhet uppdragsgivares

räkning

överingenjör och kanslier . 
Beläggningsavdelningen . ..
Bärighetsavdelningen .........
Geologiska avdelningen . . . 
Maskintekniska avdelningen

6
2
6

7
3
7

3
6

Fordons- och maskintekniska sektionen 
jämte konstruktionskontor och verkstad. . 
Trafiktekniska sektionen ...........................

10
4 4

Antal personer 35 41 -  76



Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
under budgetåret 1959 -  1960

Anslag 1. Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader

A. Verksamheten i allmänhet

Ut gifter 

Avlöningar

1. Till ordinarie tjänstemän .................................
2. Till icke-ordinarie personal .............................
3. Rörligt tillägg, förslagsvis ...............................
4. Komp för höjda folkpensionsavgifter...........

Summa avlöningar

Enligt stat

253 400 
463 900 
I l6  300 

4 900

838 500

Enligt
räkenskaper

235 048 
447936 
I45 202 

3 072 
831 258

Omkostnader

1. Sjukvård m m, fö rslagsv is............................... 2 5OO 2 454
2. Reseersättningar, förslagsvis ........................... 13 OOO 12 968
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . . . 23 000 21 925
b) övriga, h ö g s t ................................................. 46 000 46 000

4. Publikationstryck, förslagsvis ......................... 15 000 15 000
5. övriga utgifter

a) Materialkostnader m m, h ö g s t .................. 55 500 55 4^0
b) Tekniska inventarier och maskiner, högst 21 000 21 000
c) Underhåll av tomt, förslagsvis ................ 2 000 3 527
d) Bibliotek, högst ............................................. 4 500 4467

Summa omkostnader 182 500 182 761

Summa utgifter under A ........................................ 1 021 000 1 014 019

Särskilda uppbördsmedel

1. Ersättning för materialkontroll m m, medde
landen, siktformulär .......................................... 3 000 9 5él

Nettoutgifter under A  ............................................. 1 018 000 1 004 458



B. V erksamheten för särskilda uppdragsgivares räkning 

UtSlf ter Enligt stat räkenskaper

Avlöningar

1. Till icke-ordinarie personal, förslagsvis . . . .  326 600 435 915
2. Rörligt tillägg   49 300 90450
3. Komp för höjda folkpensionsavgifter...........  2 600 1 601

Summa avlöningar 378 500 527 966
Omkostnader, förslagsvis ........................................... 100 000 604 408
Summa utgifter under B ...............................................  478 500 1 132 374

Särskilda uppbördsmedel

2. Ersättning för tillfälliga uppdrag..............................  5545 00 1 2 1 6  673

överskott 76 000 84 299

Sammanfattning 

Utgifter

A. Verksamheten i allmänhet ...............................  1 021 000 1 014 019
B. Verksamheten för uppdragsgivare ....................  478 500 1 132 374

Kronor 1 499 500 2 146 393

Inkomster

A. Verksamheten i allm änhet......................................  3 000 9 561
B. Verksamheten för uppdragsgivare.......................  5545 00 1 2 1 6  673

Kronor 557 500 1 226 234

Nettoutgifter för A och B ........................................... 942 000 920 159

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Utrustning, reservationsanslag 4 0 0 0 0 :—/år 1 0278: 64
1957/1960   120000 989383 03 7 2 : 45

58 286:73 
(rest 21 062: —)
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meter, av R  Gandahl (Utgången) ................................................................................................  19 52
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Work, av S Hallberg ......................................................................................................................  1953
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Laboratory i England, av A R  Lee ............................................................................................ 1953
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of 1953— 1956 .................................................................................................................................... 1956
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ment of Gravel Roads, av S H a llb e r g .......................................................................................  1957

30. Bestämning av tjälgräns i mark med enkel typ av tjälgränsmätare. A  Frost Depth 
Indicator, av R  Gandahl ................................................................................................................ 1957

31. Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis. Experi
ments with Protective Coatings and with Methods of Repairing a Scaled Concrete 
Road at Hällekis, av N  Odemark och S Engman .................................................................  1957

32. Procentvåg för siktanalys i fält. Per Cent Balance for Sieving Analysis in the Field 1958

33. Ytskador på svenska betongvägar 1955— 1957. Extent of Concrete Road Pavement 
Scaling in Sweden 1955 — 1957, av N  Odemark och S Engman ........................................ 1958
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Specialrapporter

Statens väginstituts specialrapporter framlägger forskningsresultat m m, som antingen är av 
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