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BERÄTTELSE
ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS

VERKSAMHET UNDER 
BUDGETÅRET 

i 9 6 0 — 1 9 6 1

Direktion

L e d a m ö t e r  I D I R E K T I O N E N  för statens väginstitut är chefen för Kungl
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav Edvin Vahlberg, ord
förande, och föreståndaren för institutet, överdirektör Nils G Bruzelius. Dess
utom har Kungl M aj:t för tiden 1 juli 1959— 30 juni 1963 förordnat följande 
personer att vara ledamöter, nämligen byråchef Holger Ahreson, professor Bo 
Thrson Björkman, direktör Harald Freden, gatuchef Einar Hultman, överingen
jör Ragnar Klingberg och f d professor Torsten R  Åström.

Personal

överdirektör och chef, civilingenjör Nils G. Bruzelius.

Antal anställda för

verksamheten 
för särskilda 

verksamheten uppdragsgivares
i allmänhet räkning

överdirektör .........................................................

Kanslier ..................................................................
Förste byråsekreterare C Edeblad

Beläggningsavdelningen ......................................
Avdelningschef civilingenjör Ernst Ericsson -

9

6 3

Bärighetsavdelningen ....................................
Avdelningschef civilingenjör Nils Odemark



Geologiska avdelningen ....................................
Avdelningschef fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avdelningen ............................
Fordons- och maskintekniska sektioner, 
mät- och fordonstekniskt laboratorium, 
konstruktionskontor, verkstad 

Avdelningschef civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avdelningen .............................
Avdelningschef civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 
Totalt

Institutets organisation

Genom beslut av i960 års riksdag inrättades en trafikteknisk avdelning inom 
institutet. Denna avdelning organiserades den 1 juli i960. Inom institutet finnes 
sålunda f  n fem tekniska avdelningar.

Institutets lokalfråga

De lokaler inom väginstitutets byggnad, som tidigare disponerades av statens 
geotekniska institut, övertogs under hösten i960 av väginstitutet. Lokalerna re
noverades under vintern i960— 61 av byggnadsstyrelsen samtidigt som vissa om
byggnadsarbeten utfördes. De nya lokalerna uppdelades mellan bärighetsavdel- 
ningen och geologiska avdelningen.

Bärighetsavdelningen, som inträttades 1949 och som hittills saknat laborato- 
rieutrymmen och i stort sett egen laboratorieutrustning, har erhållit sex kontors
rum, ett laboratorium, ett mindre rum för siktanalys och instampningsförsök 
samt ett fuktrum. Avdelningen har även tilldelats medel för inköp av viss ut
rustning till laboratoriet.

Den återstående delen av geotekniska institutets lokaler har övertagits av geo
logiska avdelningen, som erhållit ett kontorsrum, ett kombinerat kontorsrum 
och laboratorium, ett mindre laboratorium samt ett uppacknings- och förråds
rum.

38 55
9 3

Se bilaga 1.

Ekonomi



Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

37. Berättelse över Statens Väginstituts verksamhet under budgetåret
195 9— 1960 .............................................................................................................  i960

37 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Year 1959— 1960 ......................................................  1961

38. Undersökningar rörande snöplogar,
Snow Plough Investigations,
av B Kihlgren .............................................................................................  1961

39. Betongvägars friktionsegenskaper,
Friction Properties of Concrete roads,
av G Kullberg och E O hlsson ..................................................................  1961

Specialrapporter (stencilerade):

1 6. Försök till praktisk definition av begreppet framkomlighet
av S Grunden .............................................................................................  1961

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.



Beläggningsavdelningen

Undersökning av vägoljor

Under året har det experimentella arbetet fortsatt efter i stort sett samma 
linjer som angavs i föregående årsberättelse, SV:s rapport 37. Den av väginsti
tutet tillämpade preliminära metoden att uppdela vägoljor i ett antal fraktioner 
medelst selektiv fällning har, efter utförande av metodstudier, utvecklats och 
modifierats något. I princip har dock den i föregående årsrapport beskrivna 
metoden tillämpats, dvs karboider och karbener har fällts med bensen resp 
cyklohexan, asfaltener med n-hexan och asfalthartser med n-propanol.

Ett stort antal försöksvärden har erhållits. A v dessa framgår bl a att metodens 
reproducerbarhet är tillfredsställande jämförd med reproducerbarheten för mot
svarande standardiserade IP-metod för bestämning av asfaltener (The Institute 
of Petroleum, metod nr 143/57). Denna senare metod är betydligt mer tids- och 
materialkrävande än den av väginstitutet använda.

Även den analysmetod, som används för kontroll av vägoljors normenliga 
beskaffenhet, dvs bestämning av destillationskurva och benämningstemperaturer, 
har studerats under året beträffande reproducerbarhet och variationer i utföran
det samt samband mellan vissa analysdata.

Samarbetet och utbytet av erfarenheter och resultat med oljebolagens labora
torier har under året betydligt utvidgats, såväl inom som utom landet, bl a ge
nom besök på väginstitutet vid flera tillfällen av framför allt engelska olje- 
och bindemedelsforskare.

A v det över 1 oo-talet vägoljeprover, som undersökts på laboratoriet beträffan
de leveransspecifikationerna, har större delen, dvs de flesta leveransprover och 
åtskilliga verksprover samt alla oljor för försöksverksamheten, undersökts en
ligt den selektiva fällningsmetoden. Skillnaden mellan leveransprovers destilla- 
tionskurvor kan vara betydande, medan benämningstemperaturerna visar bättre 
överensstämmelse. Skiljaktigheterna enligt fällningsmetoden syns i allmänhet 
vara mindre än enligt destillationsanalysen. En fast korrelation mellan analys- 
värdena enligt de båda metoderna föreligger emellertid inte, då de ej bestäm
mer jämförbara egenskaper hos materialet.

De experimentella resultaten enligt väginstitutets preliminära fällningsmetod 
tillämpad på de vägoljor, som användes för i960 och 1961 års oljegrustillverk- 
ning, visar i stort sett följande. Med hänsyn till halten av asfaltener och hartser, 
som kan anses utgöra vägoljors bindande komponenter, kan de indelas i två 
typiska grupper, den ena med ca 5 %  asfaltener och ca 30 %  hartser och den 
andra med ca 9 %  asfaltener och ca 20 %  hartser. Till den första gruppen hör 
Shelgrol AB 9 och till den andra Esso Y , BP vägolja och Nynäs 41.

En jämförelse mellan analysvärdena enligt fällningsmetoden för i960 och 
1961 års leveranser av Esso Y  och Shelgrol AB 9, visar en god inbördes över
ensstämmelse beträffande halten av asfaltener och hartser. Detsamma gäller vid 
en jämförelse mellan analysvärdena för 1959 och i960 års provoljor, Nynäs 41



och BP vägolja, med dem för 1961 års leveranser av dessa oljor. För alla i prak
tiken med gott resultat använda vägoljor gäller att halten av karboider och 
karbener är ingen eller endast obetydlig.

Vid jämförelse mellan de 4 nämnda vägoljorna enligt destillationsanalysen så 
överensstämmer i960 års leveranser och motsvarande provoljor väl med var
andra beträffande deslillationskurvor och benämningstemperaturer. Samma 
oljor, som levererats under år 1961, skiljer sig däremot något från provoljorna 
och i960 års leveranser beträffande destillationskurvan, som i allmänhet visar 
en minskande kvantitet destillat vid 36o°C.

För i960 års oljegrustillverkning användes i ungefär lika utsträckning Esso Y  
och Shelgrol AB 9. Trots omfattande inspektioner hade det till slutet av i960 
inte kunnat konstateras någon definitiv skillnad i vägegenskaper mellan de båda 
oljetyperna, som dock har väsentligt avvikande sammansättning i fråga om 
asfaltener och hartser. Vissa observationer, bl a vid utläggningen av oljegruset, ty
der dock på att det finns skillnader i egenskaper, vilka eventuellt kan accentueras 
efter längre tid. Dessa erfarenheter, såväl som tidigare från observationer av för- 
sökssträckor, tyder på att det fordras ytterligare försök under noga specificerade 
betingelser för att korrelera vägoljors sammansättning med deras vägegenskaper.

Bland i960 års provvägoljor erhölls, förutom sådana vars sammansättning 
inte nämnvärt avvek från de ovan nämnda, även några nya typer, däribland en 
med en extremt låg asfaltenhalt, endast något mer än 2 %  och med en hartshalt 
av ca 18 °/o. En annan provolja hade en så hög asfaltenhalt som ca 15 %  och en 
hartshalt på nära 25 °/o. Den förstnämnda oljan fordrade en tillsats av 2 ,0 %  
amin BG för att ge tillfredsställande vidhäftning. Den senare, med en icke 
normenlig, för hög, benämningstemperatur på 54 °C , beredde vissa svårigheter 
såväl vid utläggning som vid rivning av oljegruset.

En tredje försöksolja, med ca 7 %  asfaltener och ca 30 %  hartser, hade en 
icke normenlig, för hög, benämningstemperatur för destillationsåterstoden på 
73 °C. Oljegruset, som framställts med denna olja, beredde svårigheter vid riv
ningen.

Vidhäftningsspänningen asfaltlösning—stenmaterial

Under föregående år påbörjades en serie undersökningar över vidhäftnings
spänningen under vatten mellan finkornigt stenmaterial och asfaltlösning inne
hållande vidhäftningsmedel. Undersökningarna utfördes enligt Hallbergs metod.

Det visade sig under försökens gång, att olika försöksserier med samma mate
rial gav lika resultat inom en serie, men ofta icke serierna emellan. Vidare 
stämde de erhållna värdena icke överens med under tidigare år erhållna värden, 
vilket gjorde en metodforskning nödvändig, om metoden skulle bibehållas. För- 
söksutförandet standardiserades strängt och försöken utfördes så att främmande 
ämnen, t ex ur laboratorieluften, i möjligaste mån uteslöts. Materialet siktades 
ut, tvättades med kolsyrefritt destillerat vatten och torkades i omedelbar an
slutning till krossningen. Med den standardiserade arbetsmetoden uppnåddes,



när fraktionen 0,075— °5I mm av stockholmsgranit användes, aktiv vidhäft
ning med stearinamin H PL först vid en koncentration av 2 %  i asfaltlös
ningen.

Med stockholmsgranit, som preparerats på samma sätt ett halvår tidigare och 
som sedan förvarats i tillsluten glasburk, erhölls aktiv vidhäftning redan vid 
1,5 %  stearinamin H PL, möjligen beroende på att stenmaterialet adsorberat 
vatten och koldioxid, som trängt in i den tillslutna burken. Detta och andra 
utförda försök visar, att stenmaterial, om det skall användas som standard för 
provning av vidhäftningsmedel, på något sätt måste konditioneras. Den ovan 
nämnda åtgärden att omsorgsfullt: tvätta nykrossat material med mycket rent 
destillerat vatten är icke tillfredsställande, emedan den aktiva vidhäftningen in
träffar vid en så hög koncentration av vidhäftningsmedlet, som i allmänhet icke 
förekommer i praktiken hos detta material. Teoretiskt är det sannolikt, att en 
behandling av den krossade graniten med vatten, innehållande en mycket liten 
mängd syra, före tvättningen med destillerat vatten skulle åstadkomma att den 
aktiva vidhäftningen inträffar vid en lägre koncentration av aminen. Utförda 
försök bekräftade detta antagande. Vid behandling med utspädd saltsyra med 
pH — 2 erhölls nämligen en aktiv vidhäftning på graniten vid en aminhalt av 
1 % . För vägmaterial är emellertid kolsyra det logiska valet av syra för be
handlingen. Vid behandling med vatten, som mättats vid 1 atmosfär med kol
dioxid, erhölls aktiv vidhäftning vid 1,3 %  amin. Reproducerbarheten är god. 
Det kan väntas att stockholmsgranit konditionerad på detta sätt kommer att 
vara väl användbar som standard vid studiet av olika aminers vidhäftningsför- 
bättrande verkan.

Under budgetåret har ett stort antal försök med andra metoder för sten
materialets konditionering utförts, men emedan konditioneringen med syra synes 
vara att föredra, redogöres här icke för dem, utan de kommer att behandlas i en 
senare publikation.

V idhäftningsbe stämning genom dragprov

De tidigare utförda undersökningarna över alifatiska syrors inverkan på vid
häftningen hos varmblandade massor har fortsatts. Sålunda har undersökts 
kvarts, som tvättats med saltsyra för avlägsnande av kalcit och därefter med 
destillerat vatten. Vidhäftningen hos massor endast innehållande kvarts och hos 
massor dessutom innehållande olika halt av kalkstensfiller har studerats. Som 
vidhäftningsmedel användes samma handelspreparat av stearinsyra, som om
nämnts i föregående årsrapport, bestående av en blandning av 14 %  palmitin- 
syra, 20 %  stearinsyra och 14 %  arakinsyra. I betraktande av tidigare försöks
resultat blev resultaten av dessa försök egenartade. Kalkstensfiller tillsammans 
med granit har nämligen tidigare visat sig minska vidhäftningen även vid små 
halter. För kvartsen är tendensen den motsatta, vilket framgår av tabell 1. På
fallande är även den goda vidhäftningen för den tvättade kvartsen.



Tabell i.  Vidhäftnings tal1 för massor innehållande kvarts 
och kalkstensfiller

Halt av 
kalkstens
filler 
°/o

Halt av 
vidhäft- 
nings- 
medel 
%

Vidhäftningstal

Icke tvättad 
kvarts

Tvättad
kvarts

0 0 59 8 l
0 M 00 1

00

0,01 M 90 87
T5 1 0 5 100

4 M 8l 92

Under året utförd försökssträcka med vidhäftningsmedel

På väg 216, delen Gammelsta—Björkvik, utfördes under oktober i960 för- 
sökssträckor för utprovning av två olika vägoljor och sex olika vidhäftnings
medel.

Filler under sökning

På uppdrag av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har väginstitutet 
påbörjat undersökningar rörande olika fibermaterials egenskaper i beläggnings- 
massor. Härvid har beläggningsmassans packningsegenskaper, stabilitet och vid- 
häftningsegenskaper studerats. Vid denna undersökning har jämförelse gjorts 
mellan filler av ett oxid- och ett karbonatmineral (kvarts resp kalksten) samt 
mellan ett krossat och ett okrossat oxidmineral (kvarts resp finmo, den senare in
nehållande mer än 80 °/o kvarts). Kornstorleksfördelningen hos dessa filler var i 
stort sett identiskt lika. För att undersöka kornstorleksfördelningens inverkan 
har dessutom jämförelse gjorts mellan kvartsfiller av två olika fraktioner (o— 
0,02 resp 0,02— 0,074 mm).

Bestämning av de provade beläggningsmassornas stabilitet och packnings
egenskaper (uttryckt i hålrumsprocent) har utförts enligt Marshall-metoden. 
Det använda stenmaterialet och bindemedlet har härvid sammansatts enligt 
Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar för Ab 12 t. De provade 
massornas vidhäftning (uttryckt i vidhäftningstal) har bestämts enligt ett av 
väginstitutet utarbetat provningsförfarande.

Några säkra slutsatser kan ännu ej dragas av de erhållna resultaten, eftersom 
antalet prov har varit relativt litet. Provningsresultaten beträffande stabilitet, 
hålrum och vidhäftning har som regel ej varierat alltför mycket mellan mas
sorna med de olika fillersorterna.

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



S tabilitetsunder sökning

Den växande trafiken på våra vägar ställer allt större krav på hållbara be
läggningar. Erfarenheten har visat att en beläggnings hållbarhet är starkt be
roende av hålrummet i beläggningsmassan. Som regel bör man till ett sten
material av given kornstorleksfördelning använda så mycket bindemedel, som 
går att tillsätta utan att beläggningsmassan blir instabil. Den erforderliga stabili
teten är beroende på trafikens intensitet och tyngd.

Vid väginstitutet har provningar av bituminösa beläggningsmassor för be
stämning av stabilitet utförts enligt Marshall-metoden. I samband härmed har 
även metodens osäkerhet studerats.

Antalet provningar har hittills varit relativt få. Det har dock framkommit att 
spridningen hos mätvärdena kan påtagligt nedbringas genom ett noga preciserat 
förfaringssätt vid framställning och provning av provkropparna.

Materialkontroll

Till institutets beläggningsavdelning har inkommit och undersökts 222 st prov 
bestående av stenmaterial, oljor, asfalter, vidhäftningsmedel och beläggnings
massor. Ungefär hälften av proven har utgjorts av material avsett för oljegrus.

A v undersökningarna kan nämnas: sprödhet och flisighet 80 st, siktningar 70 
st, sammansättning av beläggningsmassor 6 st, bestämning av bindemedelshalt 
29 st, vidhäftningsundersökningar 48 st. Under senare delen av budgetåret har 
väginstitutet på uppdrag av Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen utfört 
leveranskontroll på 38 st vägoljor.

Resultaten av undersökningarna har redovisats i utlåtanden till respektive 
uppdragsgivare.

Fältförsök

Ytbehandlingsförsök i Göteborgs- och Bohus län i dec. i960.
Vid dessa försök har som bindemedel till ytbehandlingarna provats emulsioner 

med katjonaktiv emulgator. Försöken har utförts på tre olika vägar. Mycket 
regnigt och kallt väder rådde vid utförandet. Vid inspektion av sträckorna un
der våren 1961 konstaterades att ytbehandlingarna på två av försökssträckorna 
låg utan anmärkning, men att vissa skador i form av stensläpp inträffat på 
den tredje sträckan. Trafiken på denna sträcka var betydligt större än på de två 
andra.

Försök på Södertäljebron

Vid detta försök har en ytbehandling utförts, där bindemedlen utgjorts 
dels av en epoxiplast, dels — enligt uppgift från leverantören — av en poly
ester modifierad med tallfettsyra. Som stenmaterial har kvartssand 1 — 3 mm 
använts. Avsikten var att undersöka om dessa beläggningar skulle tåla påfrest
ningarna från den intensiva trafiken på bron (farbana av trä) samt giva till-



Tabell 2. Friktionskoefficienter på brobana i Södertälje

Hastighet

km/h

Träbeläggning Ytbehandling

17 °/o slip 100 %  slip 17 °/o slip 0 0 0 0

10 °>34 0,20 0,72 0,60
20 0,28 0,18 0,69 0,52
3° 0,23 0,16 0,66 0,46
40 0,20 0,14 0,64 0,40
50 o,1 9 0,12 0,62 °>35

räcklig friktion. På sträckan med epoxiplast hade större delen av stenmaterialet 
lossnat från underlaget redan efter en vecka, medan sträckan med polyester 
visade sig tåla trafikens påfrestningar betydligt bättre. Friktionsmätning har 
utförts av maskintekniska avdelningen. På bevattnad vägbana erhölls genom
snittliga friktionskoefficienter enligt tabell 2.

A v tabellen framgår att den utförda ytbehandlingen ger 2 å 3 gånger så höga 
friktionskoefficienter som den ursprungliga träbeläggningen.

Försök med slitlager ovanpå oljegrus

Under hösten i960 utfördes i Västmanlands län på en oljegrusväg försöks- 
sträckor med ytbehandling och med slitlager av asfaltbetong. Syftet var att un
dersöka i vilken omfattning man kunde förbättra körbanans jämnhet och slit
styrka genom att påföra oljegruset en bituminös beläggning. Planläggning av 
försöket skedde i samråd med Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och väg- 
förvaltningen.

Försöket är utfört på väg 254 delen Heby—Tärnsjö och omfattar 5 delsträc
kor med en total längd av 460 m. Slitlagren på tre av sträckorna utgöres av yt
behandling typ Y  1 och på de två övriga av asfaltbetong typ Ab 12 t. Vid in
spektionen av provvägen i maj 1961 konstaterades att samtliga provsträckor i 
stort sett var utan skador. Observationerna fortsätter.

Försökssträckor med oljegrus

Under juli i960 avslutades arbetet med försökssträckor med vägoljor och 
vidhäftningsmedel i Västerbottens län.

Under oktober i960 utfördes försökssträckor med vidhäftningsmedel och 
vägoljor i Södermanlands län.

För sammanställning av specialrapport har bearbetning av materialet från 
i960 års försökssträckor med oljegrus påbörjats.

Försökssträckor med olika stenmaterial i oljegrus inom Södermanlands län har 
utförts under juni månad 1961.



Undersökning av skador på oljegrusvägar

Under våren i960 togs ett stort antal prov från oljegrusvägar för att erhålla 
material för undersökning av orsaken till de s k uttvättningsskadorna. Prov togs 
från vägar i E, H, F, O, P och X  län. Sammanlagt upptogs 46 provgropar och 
från dessa togs 63 prov på oljegrus och 64 prov på materialet under oljegruset. 
Dessutom togs prov på oljegrus i upplag och prov på krossgrus. En del av pro
verna har analyserats under hösten i960 och vintern i960— 1961. A v oljegrus- 
proverna har 22 stycken hittills extraherats och det vid extraktionen erhållna 
stenmaterialet har siktats genom tvättsiktning och slamanalys. A v provmate
rialet, som upptagits från lagret under oljegruset, har 27 prov siktats genom 
tvättsiktning och slamanalys. Undersökningen skall fortsättas genom analys av 
återstående prov och bestämning av hålvolymen vid olika packningsgrader hos 
krossgrus av varierande sammansättning.

Vid inspektionsresor under hösten i960 och våren 1961 har iakttagelser gjorts 
och prover tagits från skadade oljegrusvägar inom D, E, H  och G län. De här
vid tagna proverna har ännu icke bearbetats.

Betongvägsförsök vid Rotsunda

Under sommaren 1955 utfördes på riksväg 13 delen Rotsunda—Bredden inom 
Stockholms län försökssträckor med beläggningar av cementbetong, för att söka 
framställa en cementbetongbeläggning, som tål saltbehandling vintertid, Prov- 
vägen omfattade 6 delsträckor om vardera ca 150 m längd. Betongkörbanans 
yta utfördes med stor omsorg och blev mycket jämn och slät. På grund av att 
ett stort antal trafikolyckor inträffat vid övergången mellan betongkörbana och 
angränsande asfaltbeläggning, beslöts att provsträckorna skulle läggas över med 
slitlager av asfaltbetong. Detta utfördes i maj 1961. Dessförinnan hade en in
spektion av betongbeläggningarna utförts. Härvid kunde följande konstateras:

Avskalningsskador: Sträckorna med cement från Gullhögen med tillsats av 
Darex och Ceresit låg utan anmärkning. Endast smärre skador hade uppstått 
intill den längsgående fogen. Sträckan med cement från Gullhögen med till
sats av plast (emulgerat polyvinylacetat) var skadad. Skadornas omfatt
ning ökade med ökad tillsats av plast. Sträckan med cement från Slite var 
skadad.
Sprickor: På samtliga sträckor hade ett relativt stort antal tvärgående spric
kor uppkommit. Antalet sprickor har ökat med åren.

Bland annat på grund av diskussionerna kring ovan nämnda väg har man be
slutat att intensifiera undersökningen av olika beläggningsytors friktionsegen- 
skaper.

Som ett led i dessa undersökningar kommer under sommaren 1961 två prov
vägar att utföras i Stockholms län. Jämförelse skall härvid göras mellan mycket 
täta och jämna ytor (sandasfalt och topeka), täta ytor och öppna ytor (asfalt- 
betong typ AB 12) samt mycket öppna och skrovliga ytor (enkel ytbehandling 
och s k »omvänd beläggning»).



Bärighetsavdelningen

Utredning om vägars och rullbanors konstruktion och bärighet

Avsikten att komplettera teorin om överbyggnadens verkningssätt vid tra
fiklastens överförande till undergrunden med resultat från statiskt-dynamiska 
belastningsförsök på laboratoriet och i fält har under året icke kunnat realise
ras. Dels har beräknings- och konstruktionsarbetet på erforderlig apparatur varit 
komplicerat och tidsödande, dels har svåväl konstruktionskontor som verkstad 
varit upptagna med framställning av annan utrustning.

Konstruktionsarbetet på en dynamisk laboratorieapparat, som dels medger en 
såväl mjuk som snabb och reglerbar på- och avlastning dels även tillåter kontroll 
och styrning av under försöken uppkomna krafter och svängningar, har visat 
sig svårt och är ännu ej avslutat. De statiskt-dynamiska belastningsförsöken på 
laboratoriet har av denna anledning även i år utförts i den för detta ändamål 
provisoriskt påbyggda E-modulapparaten.

Till belastningsapparat för statiskt-dynamiska försök i fält har under året 
erforderlig utrustning såsom oljedomkraft, pumpaggregat och generatoraggregat 
beställts från tillverkare utom institutet. Pumpaggregatet är omställbart för 
olika belastningstider och tryck och domkraften är försedd med »inskavd» kolv, 
som har låg friktion men är tät så att energi- och oljeförlusterna blir små och 
slitaget ringa trots kolvens rörelser vid 100 ooo-tals på- och avlastningar. Be- 
lastningsapparaturen kommer att monteras på en särskild för ändamålet inköpt 
2-axlig släpvagn, som med last skall utnyttjas som motvikt vid provtryckning
arna. Vagnen har ett så stort axelavstånd, 5,74 m, att hjultryckens störande 
inverkan på belastningsförsöken blir måttlig, när belastningsplattan är placerad 
på lika avstånd från hjulaxlarna. Med belastningsvagnen kommer statiskt-dyna
miska provtryckningar till maximalt 15 ton och statiska provtryckningar till 
maximalt 22 ton att kunna utföras.

Utvecklingsarbetet på teorin om överbyggnadens verkningssätt vid trafiklas
tens överförande till undergrunden har under året fortsatt liksom även den teo
retiska behandlingen av problemet att bestämma vägars och rullbanors bärighet 
genom att mäta i materialen framkallade vågrörelsers egenskaper, vilka är be
roende av ifrågavarande materials elasticitetsmoduler. För mätning av vågrörel
sens fortplantning i materialet erfordras en apparatur, som i princip arbetar som 
ett seismoskop avsett för registrering av jordbävningsvågor. Metoden, som ur
sprungligen utvecklats för lokalisering av olje- och malmfyndigheter, har tidi
gare utnyttjats inom geofysiken för bedömning av de i undergrunden ingående 
jordlagrens mäktighet och djupet till fast botten. Även vid de seismiska refrak- 
tionsproven bestämmes jordmaterialens täthet och elasticitet genom mätning av 
stötvågornas hastighet genom materialen ehuru vågorna i detta fall alstrats ge
nom dynamitexplosioner. Teorin är även tillämplig när metoden med ultraso- 
nora vågor användes för modulbestämningar på laboratoriet. Försvarets forsk
ningsanstalt har uttryckt sitt intresse för avdelningens utredningar angående



»vibrerande belastning» samt framfört en förfrågan om institutet för anstaltens 
räkning kan åtaga sig utredningar av dynamiska markbelastningar.

Transportutvecklingen och vägbehovet inom vissa näringsgrenar, främst inom 
byggnads- och anläggningsindustrin och cementindustrin men även, till en del, 
inom gruv- och skogsindustrin, har under senare år bl a aktualiserat problemet 
hur de interna vägarna på arbetsplatsen, varpå tunga och intensiva transporter 
endast skall framgå under relativt kort tid, 4— 5 år, skall dimensioneras för att 
summan av väg- och trafikkostnaden skall bli ett minimum.

Statens vattenfallsverk kan t ex under en kraftstations anläggningstid på 
arbetsplatsen ha behov av några tiotal kilometer interna vägar, såväl ovan- som 
underjordsvägar, vilka i huvudsak utnyttjas för transporter av jord- och berg
massor men även i betydlig omfattning för styckegods- och persontransporter.

Då de interna massförflyttningarna, som i huvudsak sker sommartid, på en 
arbetsplats kan bli mycket stora, i vissa fall upp till 20 miljoner m3, och då 
utvecklingen går mot allt tyngre transportenheter och högre hastigheter har väg- 
frågornas lösning stor ekonomisk betydelse. Totala kostnaden för de tyngsta 
truckarna, med bakaxeltryck 35 ton, kan uppgå till ca 80 kr/tim varav däck
kostnaden har uppskattats till ca 1 0 : — kr/tim. Bärighetsavdelningen har av 
statens vattenfallsverk erhållit i uppdrag att söka utarbeta normer och rekom
mendationer för ovan- och underjordsvägarnas konstruktion med hänsyn tagen 
såväl till bärighet som ekonomi. Utredningen har påbörjats.

Avdelningen har av Bachmans Ingenjörsbyrå AB konsulterats angående lämp
ligt utförande av breddning av betongbelagd sträcka vid Sörentorp på riksväg 
13. Vidare har avdelningen av AB Flygfältsbyrån konsulterats angående vägar 
inom Huddinge kommun. Slutligen har avdelningen på flygförvaltningens upp
drag utfört en utredning av hur mycket underhållskostnaderna för rullbanorna 
på ett flygfält ökar, om de utöver de ordinarie planens landningar även utnytt
jas för ett begränsat antal landningar av tyngre plan än för vilka banorna dimen
sionerats.

Provbelastningar av vägar

På uppdrag av vattenfallsstyrelsen har statiska provbelastningar till maxi
malt 5 ton utförts dels på transportvägen mellan Grums järnvägsstation och 
Borgviks sekundärstation i Värmlands län, dels på transportvägen mellan Lilje- 
holmsplan i Stockholm och Ågesta atomkraftvärmeverk. Provbelastningar har 
även utförts på bärlagerprovvägen på riksväg 2 vid Mellbystrand och på en 
provsträcka på riksväg 1, delen Salem— Södertälje.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket 
tunga transporter

På vattenfallsstyrelsens uppdrag har avdelningen i Värmlands län besiktigat 
och bärighetsundersökt transportvägen Grums järnvägsstation—Borgviks se
kundärstation. Transporten kommer att framgå dels på riksväg 9, ca 9,5 km



dels på enskild väg, ca 5,5 km. Avdelningen har föreslagit vilka förstärknings- 
åtgärder, som bör vidtagas för att vägen med säkerhet skall bära en transfor
matortransport (vagn +  last) vägande ca 303 ton. Transporten kommer att ut
föras med vattenfallsverkets största transportvagn, som är utrustad med två 
boggier vardera försedd med 32 gummiringar, fördelade på 4 axlar. Största 
hjultrycket kommer, om samtliga hjul är bärande, att uppgå till 4,73 ton.

På vattenfallsstyrelsens uppdrag har avdelningen även besiktigat en enskild 
väg från riksväg 2 vid Håby till Färlevs sekundärstation i Göteborg och Bohus 
län. På denna vägsträcka, som ligger på en undergrund av lera med total lager- 
tjocklek 28 m, skall en transformatortransport med en maximal vikt av 140 ton 
framföras. Transporten skall här utföras med vattenfallsverkets 135 tons trans
portvagn, som är utrustad med två boggier vardera med 20 gummiringar för
delade på 3 axlar. Största hjultryck om alla hjul bär: ca 5 ton. Avdelningen 
har utarbetat ett förslag till vägens uppbyggnad varvid förutsatts att tunga 
transporter även skall kunna framföras under tjällossningsperioden.

På uppdrag av AB Mölnbacka-Trysil har avdelningen besiktigat vägen 
Torgåsmons järnvägsstation i Dalarna—Limedsforsen— Gryckendammarna— 
Sysslebäck—Höljes kraftverk i Värmlands län och bedömt dess bärighet samt 
avgivit rekommendationer beträffande transporternas utförande. På vägen har 
sedermera 4 st tunga transformatortransporter framförts, vardera med maximal 
transportvikt av ca 80 ton. Transporterna har utförts med en Sellbergs Åkeri AB 
tillhörig vagn, som är utrustad med två boggier och totalt 24 gummiringar. 
Största hjultryck: 3,3 ton.

Avdelningen har av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen erhållit i uppdrag att 
utreda vilka förstärkningsåtgärder, som behöver vidtagas på sträckan Mörrum 
—Hemsjö (vägarna nr 569 och 585) för att en transformatortransport om totalt 
320 ton (vagn +  last) skall kunna framföras. Transporten skall utföras med vat
tenfallsverkets största vagn varvid maximala hjultrycket kommer att uppgå 
till 5 ton.

Under föregående budgetår erhöll avdelningen i uppdrag av vattenfallssty
relsen att svara för besiktning, bärighetsundersökning och slutavsyning av trans
portvägen från Liljeholmsplan till Ågesta atomkraftvärmeverk. Under värme
verkets byggnadstid kommer olika maskindelar att transporteras på vägen. Den 
tyngsta transportenheten, vagn +  reaktorlock, kommer att väga ca 137 ton. 
Under detta budgetår har avdelningen bl. a. följt förstärknings- och breddnings- 
arbetena samt den partiella ombyggnaden av väg 600. I juni månad transporte
rades från Huddinge järnvägsstation till Ågesta en 60 tons reaktortank, vikt av 
vagn +  tank ca 80 ton, fig 1. Vagnen, en trailer tillhörig byggnadsaktiebolaget 
Paul Andersson i Västerås, var försedd med två boggier vardera med åtta gum
miringar fördelade på två axlar. Lasten var placerad så att trailern belastades 
med ca 47 ton och dragbilen med ca 13 ton. Största hjultryck: 2,9 ton. Ome
delbart efter det transportvägen iordningsställts undersökte avdelningen vägens 
bärighet och gav med ledning av erhållna k-värden, anvisning på erforderliga



Fig i. Transport av 60 tons tank, från ASEA i Västerås, till Ågesta atomkraftvärmeverk.

kompletterande förstärkningsåtgärder på kortare sträckor. Utöver denna väg 
har för transporterna från Liljeholmsplan till Ågesta även Häradsvägen i Hud
dinge kommun provbelastats.

Packning av jord

Nuvarande laboratoriemetoder för fastställande av till vilken täthet ett jord
material kan packas med i marknaden förekommande packningsmaskiner och 
vid vilken vattenhalt denna täthet kan uppnås grundar sig främst på den av 
Proctor utarbetade metoden. Enligt denna metod bestäms ett materials maxi
mala volymvikt och optimala vattenhalt medelst dynamisk packning, varvid 
materialet packas i en cylinder med en stamp. Det har visat sig att resultaten 
av bestämningar enligt denna metod blir till en del beroende av med vilken tek
nik och noggrannhet instampningsarbetet utförs. Det är därför önskvärt att 
finna ett packningsförfarande, som, oberoende av vem som utför bestämningen, 
ger samma packningsarbete. I avsikt att finna ett sådant förfarande har, såväl 
i utlandet som i Sverige, försök gjorts där den dynamiska packningen med stamp 
ersatts med vibropackning.

Bärighetsavdelningen har under året påbörjat jämförande försök mellan å 
ena sidan instampning enligt standard- och modifierad proctormetod å andra 
sidan packning enligt en av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utarbetad vibre- 
ringsmetod. Vibreringsförsöken har utförts med en utrustning bestående av ett 
vibrobord (vebemätarbord), en proctorcylinder och en stämpel. Stämpeln är för
sedd med en stång på vilken en vikt om ca 12 kg monteras, varigenom ett stäm
peltryck av ca 150 g/cm2 erhålles. Stämpeln med sin utrustning styrs av en 
anordning, som skruvas fast på cylindern, som fastsättes på vibrobordet och det 
i cylindern ifyllda materialet belastas med stämpeln.



S täm pe l t ryck : 150 g /c m  . V ibrer ings t id  per 
Maximal  ko rns to r lek  16mm.

lager  15 och 30 sek. och 1 ,2 ,3  och 5 min.

Fig 2. Jämförelse mellan proctorpackning och packning genom vibrering.



Packningsförsök enKgt vibreringsmetoden har hittills utförts av avdelningen 
på friktionsjordartcr, främst grus och sand. Under försöken har vibreringstiden 
och antalet lager samt, som följd härav, den svängande massan varierats, medan 
vibrationernas frekvens och amplitud hållits oförändrade. Materialen har pac
kats i i, 2, 3, 4 eller 5 lager och vibreringstiden per lager har valts till Vé, V2, 
1, 2, 3 eller 5 min. A v  diagrammen i fig 2 framgår erhållet samband mellan 
vattenhalt och uppnådd torr volymvikt samt vibreringstid och antal lager. 
I diagrammen är även proctorkurvan inlagd. Såsom framgår av diagrammen 
uppnås med vibreringsmetoden i stort sett samma maximala volymvikt och opti
mala vattenhalt som med proctormetoden om materialen packas i 4— 5 lager 
och vibreringstiden per lager väljes till 3— 5 min. Vid vattenhalter, som ligger 
lägre än den optimala, erhålles med vibreringsmetoden väsentligt lägre volym
vikter än vid instampning enligt (den modifierade) proctormetoden.

När större erfarenhet ernåtts av vibreringsmetoden är det möjligt, att man 
vid en jämförelse mellan volymviktskurvor, erhållna vid instampning respektive 
vibrering av ett material, kan bedöma den för detta material lämpligaste pack- 
ningsmetoden i fält.

För att vid den laboratoriemässiga vibropackningen ev uppnå ett packnings- 
förfarande, som bättre efterliknar vibrerande packningsmaskiner i fält, bör för
sök göras med en utrustning där stämpeln i stället för cylindern är vibrerande.

Vid packningsarbetet på fältet har på grund av jordarbetenas rationalisering 
och mekanisering behovet av snabba metoder för kontroll av packningsmaski- 
nernas effekt och kapacitet starkt ökat. Enär packningsarbetet bedrives effek
tivast och följaktligen även mest ekonomiskt vid en viss för varje jordart karak
teristisk vattenhalt (den optimala) är det önskvärt med en apparatur, som under 
packningsarbetets gång medger snabba vattenhaltsbestämningar. En lätthanter
lig och billig apparat för sådana bestämningar nyttjas på flera arbetsplatser. 
Med apparaten »Speedy Moisture Tester», som är engelsk, kan en vattenhalts- 
bestämning utföras på ca 10— 12 minuter. Som fuktupptagande medel användes 
kalciumkarbid. Det tryck, som uppstår i apparatens behållare när gas utvecklas 
vid karbidens kontakt med vattnet i provet, kan avläsas på en manometer i 
apparatens botten. På mätaren avläses det värde, som anger provets vattenhalt 
i procent av fuktigt prov. Avdelningen har utfört en serie jämförande vatten
haltsbestämningar, främst på grusprover, dels på konventionellt sätt genom 
torkning av proven i ugn dels med »Speedy Moisture Tester». Såsom framgår av 
fig 3 har bestämningarna med »Speedy» i allmänhet gett något högre värden. 
För praktiskt bruk synes, av dessa bestämningar, apparatens noggrannhet för 
vattenhalter under ca 7 %  vara tillfredsställande.

För att under packningsarbetet rutinmässigt, snabbt och enl uppgift även 
säkert kunna fastställa ett materials vattenhalt finns numera även apparatur 
utrustad med radioaktiva isotoper. Bärighetsavdelningen har såsom framgår av 
årsberättelsen för budgetåret 1959—60 anskaffat dylik apparatur för dels fukt
halts- och täthetsmätningar på djupet; dels täthetsmätningar i ytlagren. Enär 
man med täthetsmätaren bestämmer materialets våta volym vikt men vill veta



Fig 3. Kontroll av vattenhaltsbestämning med »Speedy Moisture Tester».

dess torra volym vikt är det avdelningens avsikt att komplettera utrustningen 
med en fukthaltsmätare för mätningar i ytlagren.

Med täthetsmätarna har avdelningen under året på Södertäljevägen (riks
väg 1) utfört ett hundratal mätningar dels på ett grusförstärkningslager dels på 
ett makadambärlager. Mätningarna har utförts jämsides med andra mätningar 
för bestämning av olika packningsmaskiners effekt vid arbete på ett makadam
bärlager. En rapport om avdelningens packningsförsök på Södertäljevägen, är 
under utarbetande.

För täthets- och fukthaltsmätningar på djupet erfordras mätrör av viss dimen
sion och utförande och vars absorptionsgrad är känd. Rören, i vilka de stav- 
liknande mätarna (probern) nedföras, får endast innehålla små mängder av vissa



ämnen, såsom klor, bor, cadmium och lithium. Enär det är av stort intresse att 
utföra såväl täthets- som fukthaltsmätningar på avsevärt djup i undergrund 
eller i bankar måste mätrör nedföras i materialet till motsvarande djup. Vid ned
förandet av rören är det för mätningarnas noggrannhet angeläget att jordmate
rialets täthet störes så litet som möjligt. På grund av att tillräckligt stora rör
längder icke kan transporteras med bil måste rören uppdelas i ca 2,5 m sektioner 
som sammanfogas. För att rörens absorptionsgrad i fogarna icke skall ändras 
måste skarvningen utföras så att rörens väggtjocklek icke ändras, ökad  vägg
tjocklek i fogarna skulle dessutom innebära att störningarna i jordmaterialet 
skulle bli väsentligt större. Fogarna måste vara täta. När mätningar skall ut
föras under längre tid under vintern är det dessutom nödvändigt, att skarvningen 
är utförd så att rörsektionerna vid tjällyftning icke dragas isär. Utvecklings
arbetet med sättet för dels rörens montering i jordmaterialet dels rörens skarv- 
ning pågår.

Med anledning av de förhållningsregler, som Radiofysiska institutionen vid 
Karolinska sjukhuset avgivit rörande handhavande, förvaring och transport av 
den radioaktiva utrustningen har avdelningen av konstruktionskontoret beställt 
en för dessa transporter specialbyggd släpvagn. Denna släpvagn skall även ut
rustas med ett elkraftaggregat för strömförsörjning av dels en elektronisk pack- 
ningsmätare, som konstruerats och nu är under tillverkning, dels en till mätaren 
hörande skrivare med förstärkare. Utöver släpvagnen har en specialinredd in
strumentbil för främst packningsmätningar och bärighetsundersökningar enligt 
vibrometoden iordningställts.

Värdefulla kontakter angående mätningar med apparatur utrustad med radio
aktiva isotoper har tagits med institutionen i kulturteknik vid KTH , Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut och Isotoptekniska laboratoriet.

Bestämning av olika jordarters lämplighet ur bärighets synpunkt

Fiksom under föregående år har avdelningen på laboratoriet, på uppdrag av 
myndigheter och enskilda företag, undersökt olika jordarters lämplighet ur bärig- 
hetssynpunkt.

De systematiska bestämningarna i E-modulapparaten av olika jordarters 
elasticitetsmodul vid varierande packningsgrad och vattenhalt har fortsatt. 
Bl a har försök utförts på svaga och vittrade material.

Jordstabilisering med bitumen, cement och kalk

A v flera orsaker har under 50-talet kvalitetskravet på de i väg- och flygfälts- 
konstruktionerna ingående materiallagren starkt ökat. Genom sin allt större 
tyngd, intensitet och hastighet ställer väg- och flygtrafiken allt större krav på 
väg- och rullbanornas bärighet. För att banorna skall bibehålla sin jämnhet, räc
ker det i många fall icke med, att de i konstruktionen ingående materiallagren, 
även om de är av bästa kvalitet, har erhållit tillräcklig tjocklek och packning. 
Dessutom måste materialens migrering, dvs materialkornens vandring, förorsa



kad av de vibrationer trafiken åstadkommer i vägkroppen, förhindras samt 
lagren ges bättre tryckfördelande egenskaper.

jämsides med kraven på höjd kvalitet har svårigheter uppkommit, till följd 
av den efter andra världskriget starkt ökade förbrukningen av goda vägbygg- 
nadsmaterial, att på vissa arbetsplatser kunna anskaffa högklassiga material till 
rimliga kostnader. Denna utveckling har skapat ett behov av metoder, som dels 
kan förbättra de goda materialens egenskaper så mycket, att den totalt erforder
liga överbyggnadstjockleken kan reduceras, dels kan förbättra ett på arbetsplat
sen befintligt sämre materials egenskaper så mycket, att det kan ingå i över
byggnaden.

Förhållandet, att byggnadstidens längd alltmer utsträcks till tidig vår och 
sen höst, innebär bl a att arbete med vattenkänsliga material i ofta vattenmättat 
tillstånd icke kan utföras med maskiner, som fordrar fastare arbetsyta, har givit 
ytterligare tyngd åt kravet på metoder för förbättring av jordmaterialens väg- 
tekniska egenskaper.

I stabiliseringsmetoderna har vägtekniken funnit ett värdefullt och även eko
nomiskt hjälpmedel. Jordstabilisering, som under många år utförts i stor skala 
främst i USA men även i England och Tyskland, har under 50-talets senare del 
börjat få allt större betydelse även i Sverige.

För bärighetsavdelningens del har forskningsarbetet under verksamhetsåret 
bestått i laboratorie- och fältförsök med stabilisering av såväl undergrunds- som 
överbyggnadsmaterial.

I avsikt att framställa ett bärlager med hög hållfasthet, god beständighet, god 
tryckutbredande förmåga samt ringa eller ingen benägenhet för migrering har 
avdelningen på laboratoriet och i fält utfört försök med stabilisering av ett väl 
packat öppet madakamlager genom att medelst vibrering injektera cementbruk 
i lagrets hålrum.

Det är av största vikt att stenarna i det färdigpackade makadamlagret icke 
rubbas när cementbruket skall vibreras ned. Vibreringen bör i detta moment 
utföras med lättare vält. Genom att makadamstenarna ligger i kontakt med var
andra, bilda skelett, är hålrummet icke större än ca 25 % , varför cementbruks- 
åtgången blir förhållandevis liten. Vid väl utförd injektering med lämpligt bruk 
utfylles hålrummet i makadamlagret i det närmaste fullständigt till bärlagrets 
botten. Stenarnas läge blir härigenom fixerat och ändras icke vid trafikens tryck 
och vibrationer. I fig 4 visas en borrkärna tagen ur ett cementbruksbundet ma
kadamlager, som utförts i december i960 på en mindre provyta inom väginsti- 
tutets område. I cementbruket ingick 1 del cement och 3 delar betonggrus o— 8. 
För att öka brukets smidighet hade luftporbildande medel tillsatts. Bruket bör 
ha en ganska blöt konsistens för att det vid vibreringen skall kunna tränga ned 
i makadamlagrets hålrum och för att minska risken för makadamstenarnas se
parering.

Laboratorieförsöken har bl a bestått i bestämning av cementbrukets konsistens 
samt undersökning av frostbeständigheten hos provkroppar med måtten 
35 X  75 X  8 cm och tryckhållfastheten hos 20 cm kuber.

Under våren 1961 utfördes försök med cementbruksbunden makadam på riks-



Fig 4. Borrkärna, diameter 15 cm, uttagen 
ur cementbruksbundet makadambärlager.

väg 2, delen ö . Karup—Mellbystrand. Avsikten med försöken var, från väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens sida, att erhålla erfarenhet av om en uppbyggnad, 
vari ingår cementbruksbunden makadam, minskar risken för bärighetsskador och 
som följd härav framtida behov av en ökning av överbyggnadstjockleken. En 
sådan ökning skulle innebära svårigheter av hänsyn till fria höjden under via
dukterna.

I försöken deltog en av bärighetavdelningens ingenjörer, som, med ledning av 
erfarenheter från avdelningens tidigare försök, gav anvisningar på platsen.

Preliminära och kortfattade rapporter om cementbruksbunden makadam har 
utarbetats om såväl laboratorie- som fältförsöken.

Under månaderna augusti— september i960 utfördes på vägförvaltningens i 
Hallands län initiativ i samråd med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen försök 
med stabiliserade bärlager på nyssnämnda motorväg. Avsikten med försöken 
var att utröna, om det skulle vara möjligt att främst genom bitumenstabilisering 
utnyttja de i sträckans närhet befintliga sandförekomsterna och om en sådan 
bärlagerkonstruktion skulle kunna utföras till lägre totalkostnad än en kon
struktion, vari ingår bärlagergrus eller makadam, som hämtats på större avstånd 
från byggnadsplatsen.

Bärighetsavdelningen har biträtt vägförvaltningen vid försöksprogrammets 
slutliga utformning och vid provningen av bärlagerkonstruktionernas bärighets- 
egenskaper.

Provvägen ligger på en undergrund av god bärighet och såväl de stabiliserade



Bel. plattans diam 80 cm, t 0 =  1 kg/cm2 E-modul Permanent sjunkning
vid belastning på överytan i belastningsplattans m ittpunkt

Sträcka 0 10oo 2000 3000 kg/cm2 0 1 2 mm

Förstärkningslagret 9, 11, 12

MBM 18 +  krossgrus 5 3, 4

MBM 8 +  MBM 10 +  krossgrus 5 5

MBM 10 +  krossgrus 15 6 ,7
MBM 10 +  tä tad mak. 10+-kr. gr. 5 1 ,2
BGB 10 +  krossgrus 15 8 ,9 ,10
BGB 10 +  b it. stab. sand 15 13 a
BGB 10 +  cem. stab. sand 15 13 b
BSB 10 +  b it. stab. sand 15 11, 15
BSB 10 +  cem. stab. sand 15 14, 11

Bel. plattans diam 28 cm, t0 =  8 kg/cm2
Förstärkningslagret 9, 11, 12

MBM 18 +  krossgrus 5 3, 4

MBM 8 +  BMB 10 +  krossgrus 5 5
MBM 10 +  krossgrus 15 6 ,7
MBM 10 +  tätad mak. 10 +  kr. gr. 5 1 ,2

BGB 10 +  krossgrus 15 8, 9, 10
BGB 10 +  b it. stab. sand 15 13 a
BGB 10 +  cem. stab. sand 15 13 b
BSB 10 +  b it. stab. sand 15 11, 15
BSB 10 +  cem. stab. sand 15 14, 11

BGB =  verkbl. b it. stab. bärlager 
BSB =  » » » sand

Fig 5. Sammanställning av resultat från provbelastningar på bärlagerprovvägen
på riksväg 2, i960.

som icke stabiliserade bärlagren är lagda på ett förstärkningslager. Vid de sta
tiska belastningsförsöken till max 5 ton på bärlagren har i korthet följande resul
tat erhållits.
1. Bärlager innehållande bitumenstabiliserade skikt med tjockleken 10 cm gav 

konstruktionen högre bärighet och mindre permanenta sjunkningar än bär
lager uppbyggda med skikt av massabunden makadam och tätad makadam.

2. Skikt av bitumenstabiliserat grus gav konstruktionen högre bärighet och 
mindre sjunkningar än skikt med bitumenstabiliserad sand.

3. Skikt av sand stabiliserat med asfaltlösning gav konstruktionen speciellt vid 
högt anliggningstryck, lägre bärighet och större sjunkningar än skikt av 
krossgrus med kornkurva enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens Anvis
ningar.

4. Skikt av sand stabiliserat med cement gav icke högre bärighet eller nämnvärt 
mindre sjunkningar än skikt av sand stabiliserat med asfaltlösning, vilket 
emellertid måste tillskrivas svårigheter vid utförandet av det cementstabi- 
liserade skiktet.

I fig 5 har grupper av bärlagerkonstruktioner sammanslagits och motsvarande 
medelvärden för E-modulerna angivits. De streckade respektive streckprickade



linjerna i diagrammen anger gränsvärdena respektive medelvärdet för förstärk- 
ningslagrets E-moduler.

Preliminär rapport beträffande bärlagerprovvägen på riksväg 2, augusti— 
september, i960 har utarbetats.

Avdelningen har under året, ehuru i mindre omfattning, på laboratoriet utfört 
försök med kalkstabilisering av olika undergrundsmaterial. Härvid har försök 
gjorts med olika kalktillsatser. Materialens volymviktskurvor har bestämts dels 
på prover utan dels med kalktillsats. Vidare har materialens bärighetstillväxt 
bestämts i E-modulapparaten. I fig 6 redovisas några E-modulkurvor erhållna 
vid bestämningar på olika material, vari inblandats 4 %  kalk. A v diagrammet 
i fig 6 framgår att vid en omedelbart efter materialets packning utförd E-modul- 
bestämning erhållits något högre E-modulvärden än vid bestämningarna på

Lagringstid i fuktrum,dygn

A =  lä tt m ellanlera 
B =  mycket styv lera
C =  grus, 50 %, +  styv m ellanlera 25 %, +  

lerig finm oig  m jäla 25 %
D =  lä tt m ellanlera +  lerig osorterad m jäla, 

25 »/o.

Proven instampade v id  den optim ala vattenhalt, 
som erhå llits  när kalk tillsa ts  m aterialet.

Proven instampade v id  resp. materials optim ala 
vattenhalt.

Fig 6. E-modulens ökning hos olika jordarter stabiliserade med 4 %  kalk vid lagring i fuktrum.



ostabiliserat material. Denna effekt torde vara ett resultat av kalkens struktur- 
omvandlande verkan.

Avdelningen konsulterades under hösten i960 angående lämpligt sätt för upp- 
torkning och förstärkning av galoppbanorna på Täby, som efter sommarens 
och höstens regn saknade erforderlig bärighet. Efter studier på platsen utfördes 
på avdelningens inrådan kalkstabilisering, som enligt uppgift har givit tillfreds
ställande och bestående resultat.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

På uppdrag av flygförvaltningen, luftfartsstyrelsen m fl har bärighetsavdel- 
ningen liksom under föregående år uttagit ett stort antal borrkärnor om 15 och 
5 cm diameter ur betongbeläggningar och cementstabiliserade bärlager. K är
norna har uttagits för provtryckning och för kontroll av beläggningens tjocklek, 
betongens täthet och armeringens läge. Borrningarna har utförts med väginstitu- 
tets betongborrmaskin, som f n håller på att moderniseras.

På flygförvaltningens uppdrag har avdelningen inspekterat betongbelägg
ningar, som, på några av förvaltningens flygfält, erhållit omfattande skador i 
form av ytavflagningar. Avdelningen har utarbetat en arbetsbeskrivning avse
ende såväl fläckvis lagning av ytskadad betong som lagningar av hela fack med 
tunna påläggningar.

Arbetsbeskrivningen innehåller även anvisningar för utförandet av tjocka 
betongpåläggningar på en befintlig betongbeläggningsyta i de fall denna har 
för lågt höjdläge eller är underdimensionerad.

Avdelningen har rekommenderat att sistnämnda teknik även tillämpas, när 
betongbeläggningar med ytavflagningar skall repareras. Det för utförandet av 
tunna påläggningar erforderliga förarbetet med rengöring av den ytskadade 
betongbeläggningen kan, beroende på vilken tjocklek hos betongpålägget som 
väljes, minskas eller uteslutas vid lagningarna.

Omfattande reparationsarbeten enligt denna teknik har under sommaren 1961 
utförts på rullbanan på Västerås flygflottilj. Vid dessa arbeten bearbetades och 
rengjordes den skadade betongbeläggningen endast på ett fåtal, särskilt svårt 
skadade ställen. Hela beläggningsytan pågöts med ny betong till en tjocklek av 
ca 8 cm.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hemställde under våren 1961 att väginsti
tutet skulle utexperimentera metoder för ökning av jämna och släta betongbe
läggningars friktion.

Avdelningen utförde därför ett orienterande försök på betongbeläggningen på 
Norrtäljevägen, strax norr om Danderyds kyrka, varvid följande behandlings
metoder valdes:

1. Mekanisk bearbetning med en specialmaskin av amerikansk tillverkning 
(Tennant) avsedd för rensning av betongytor.

2. Påläggning av epoxiplast och spridning av kvartssand 1 — 2 mm. Utfört 
på yta rengjord enligt 1 ovan och på obehandlad yta.

3. Rengöring med koncentrerad saltsyra.



Provytornas friktion mättes av maskintekniska avdelningen med en av väg- 
institutets bromsvagnar såväl före som efter ytornas behandling. Bestämning
arna utfördes på våt beläggningsyta. Vid friktionsmätningarna erhållna värden 
är redovisade i nedanstående tabell (avser hast. 80 km/tim och 1 7 %  slip).

Behandlingsmetod enl ovan 1 2 3 4

Friktionsvärde före behandl................. 0,64 0,63 0,60 0,55—0,56

Friktionsvärde (1 —10 dygn) efter 
behandl ............................................... 0,64—0,69 0,73—0,65* 0,64—0,67 0,55—0,61

1 Avser provyta, som icke rengjordes före behandlingen med epoxiplast och sand.

De olika behandlingsmetoderna för ökning av en betongbeläggnings friktion 
har således, enligt friktionsmätningarna, haft mycket liten effekt. Relativt sett 
erhölls bästa resultatet med epoxi-sandbehandlingen av rengjord yta.

Geologiska avdelningen
T) alunder sökningar

Tidigare påbörjade undersökningar beträffande orsakerna till tjälsprickor har 
fortsatt dels vid tidigare anlagda provvägar i Norrland, dels vid nya provvägar. 
Dylika ha även projekterats för nästkommande budgetår.

Vid dessa provvägar har bl a använts organogent material (torv och bark) 
i vägens överbyggnad för att bromsa tjälens nedträngning i marken. Tjälgrän- 
sens läge har kontinuerligt bestämts med tjälgränsmätare under tjälsäsongen, 
varigenom tidpunkten för genomtjälning av överbyggnadens olika lager kunnat 
konstateras med tämligen stor noggrannhet.

Vid provvägen Öjekyn 1958, har, under den 80 cm tjocka överbyggnaden av 
bituminös beläggning, normenligt bärlagergrus och förstärkningsmaterial av gru- 
sig sand, inlagts torvlager med tjocklekarna 15, 25 och 35 cm i vägmitt. Torv- 
lagrens tvärsnittsform är plankonvex med den kupiga ytan vänd nedåt.

Torvlagrens bromsande effekt framgår klart av värdena för maximalt tjäl- 
djup i vägmitt enligt tabell 1. Vid samtliga delsträckor har tjälen trängt ned i 
undergrunden. Torvens tjälbromsande effekt framgår emellertid av att ett torv- 
lager på 35 cm minskat tjälnedträngningen med ca 10 cm vid en köldmängd 
av 1 430 graddagar. Skillnaden i maximalt tjäldjup mellan vägmitt och vägkant 
är enligt tabell 1 mindre ju tjockare torvlagret är. Det har alltså skett en minsk
ning av den normala nedåtböjningen av tjälgränsen i vägmitt. Nedåtböjningen 
för sträckorna ö  1 1  och ö  18 utan torv är 1 2— 13 cm. För sträckorna ö  14 och 
ö  17, vilka är uppbyggda med 35 cm torvlager, ligger motsvarande värde på



Uppbyggnad inklu
sive beläggning+  
bärlager+  förstärk- 
ningslager=8o cm 
(exklusive 
torvlager)

Maximalt 
tjäldjup 
i vägmitt 
cm

Skillnad i 
maximalt 
tjäldjup 
mellan 
vägmitt och 
vägkant cm

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för maxi
malt tjäldjup 
graddagar

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för undre 
torvlagerni- 
våns genom
tjälande 
graddagar

Datum för 
undre torv- 
lagernivåns 
genom
tjälande

Sträcka ö  11  
torv —0 cm

146 12 1430 — —

Sträcka ö  12 . . . . , 
torv =  15 cm

141 8 1430 481 7/1

Sträcka ö  13 
torv =  25 cm

140 3 1430 678 19/1

Sträcka ö  14 . . . . , 
torv =  35 cm I 37 2 1430 910 8/2

Sträcka ö  15 . . . . , 
to rv = i5  cm 145 8 1430 557 13/1

Sträcka ö  16 ........
torv =  25 cm

140 6 1430 735 22/1

Sträcka ö  17 .........
torv =  35 cm

136 0 1430 IOI O 16/2

Sträcka ö  18 .........
torv =  o cm 147 J3 1430 — —

nedåtböjningen vid o—2 cm. Som antydes i kolumn 5 erfordras en större köld
mängd för genomtjälning av ett mäktigare torvlager. Värdet 1 010 graddagar, 
som erfordras för genomtjälning av 35 cm torv i delsträcka ö  17 närmar sig 
maximivärdet 1 430 graddagar, som uppnåddes under tjälningsperioden 1959— 
i960. Kolumn 6 anger datum för torvlagrets genomtjälande, detta datum in
faller naturligen tidigare vid tunnare torvtäcke. Resultaten från provvägen 
Öjebyn 1958, bekräftar den teoretiska bedömningen av torvlagrens tjälnings- 
bromsande effekt.

Provvägen Räktfors 1958 är utförd på i princip samma sätt som provvägen 
öjebyn 1958 men med torvlagertjocklekarna 20, 30 och 40 cm. Undergrunden 
utgöres av gammal grusvägsuppbyggnad och därunder tjälfarliga sediment.

Undersökningsresultat från provvägen Räktfors 1958, redovisas i tabell 2. 
Studeras värdena i tabellen finner man, att tendenserna ej är lika klara som vid 
öjebyn 1958. För sträckorna 1 till 4 minskar emellertid tjäldjupet följdriktigt 
med ökande torvlagertjocklek. Ett 40 cm torvlager reducerar maximala tjäldju
pet med ca 40 cm. För den i uppbyggnadshänseende likvärdiga serien av sträc
korna 8— 5— 6—7 minskas tjäldjupet i stort sett med ökande torvlagertjocklek, 
men med undantag av att värdet för sträcka 6 är för lågt och för sträcka 7 för



Uppbyggnad inklu
sive beläggning+  
bärlager +  förstärk- 
ningslager =  80 cm 
(exklusive 
torvlager)

Maximalt 
tjäldjup 
i vägmitt 
cm

Skillnad i 
maximalt 
tjäldjup 
mellan 
vägmitt och 
vägkant cm

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för maxi
malt tjäldjup 
graddagar

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för undre 
torvlagerni- 
våns genom- 
tjälande 
graddagar

Datum för 
undre torv- 
lagernivåns 
genom- 
tjälande

Sträcka 1 ...............
torv —0 cm

226 4 i 1529 — —

Sträcka 2 ...............
torv =  20 cm

2 11 44 1329 331 15/12

Sträcka 3 ...............
torv =  30 cm

193 4 i 152 9 619 U /i

Sträcka 4 ...............
torv —40 cm

183 32 1529 722 19/1

Sträcka 5 ...............
torv =  20 cm

187 3° 1529 344 22/12

Sträcka 6 ...............
torv =  30 cm

1 67 V 1529 561 12/1

Sträcka 7 ...............
torv =  40 cm 174 22 1529 722 19/1

Sträcka 8 ...............
torv =  o cm

216 37 1529 — —

högt. Anledningen härtill kan vara, att markbeskaffenheten under vägens över
byggnad starkt växlar, varför tjälningsmotståndet måste variera. För en detalj
granskning av observationsresultaten erfordras därför mera ingående detaljker- 
teringar av jordartsförhållandena.

Vid provvägen Klinten B i960 , som utfördes som en påbyggnad på en befint
lig väg med bituminös beläggning, vilken i sin tur utgjorde en förstärkt grusväg, 
inbyggdes lager av bark i V-form med V-spetsen riktad nedåt. Barklagrets tjock
lek är 25 cm vid punkterna 1 m höger respektive vänster om vägmitt. Ovanpå 
den övre plana barkytan påfördes förstärkningslagren bestående av grusig sand 
samt normenligt bärlager och bituminös beläggning till en sammanlagd tjocklek 
av 80 cm. Undergrunden är lätt komprimerbar lera av tjälfarlighetsklassen III.

I tabell 3 redogöres för vissa av mätresultaten från provvägen i Klinten. 
Maximala tjäldjupet för barksträckorna uppgår till omkring 170— 200 cm och 
för sträckor utan bark till 230—260 cm. En reducering av tjäldjupet på upp till 
60 cm har sålunda här kunnat erhållas. Värdena på skillnad i maximalt tjäldjup 
mellan vägmitt och vägkant är negativa för barksträckor och positiva för sträc
kor utan bark, vilket med stor tydlighet visar barklagrens effekt. Det stora ge-



Uppbyggnad inklu
sive beläggning -f- 
bärlager +  förstärk- 
ningslager— 80 cm 
(exklusive 
barklager)

Maximalt 
tjäldjup 
i vägmitt 
cm

Skillnad i 
maximalt 
tjäldjup 
mellan 
vägmitt och 
vägkant cm

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för maxi
malt tjäldjup 
graddagar

Köldmängd 
vid tidpunk
ten för undre 
barklagerni
våns genom
tjälande 
graddagar

Datum för 
undre bark
lagernivåns 
genom
tjälande

Sträcka B 21 ...........
bark =  25 cm

194 — 3 1322 479 23/12

Sträcka B 22 ...........
bark =  o cm

260 18 1322 407 15/12

Sträcka B 23 ...........
bark =  25 cm

199 —2 1322 537 3/1

Sträcka B 24 ...........
bark =  o cm

2 55 20 I 322 2 I 7 25/11

Sträcka B 25 ........ ..
bark =  25 cm

201 — 13 13 22 541 4/1

Sträcka B 26 ........ ..
bark =  o cm

229 9 1322 146 16/11

Sträcka B 27 ...........
bark —25 cm

171 — 1 13 22 611 9/1

nomträngningsmotstandet för tjälen i bark exemplifieras ocksa val av de er
hållna värdena i tabell 3, kolumn 5.

Torvens och barkens retarderande verkan på tjälens nedträngning har klart 
påvisats vid de tre provvägarna. Denna bromsande verkan blev totalt större, om 
tjockleken hos de organogena lagren ökade. För att motverka den kraftigare 
tjälnedträngningen i vägmitt erfordras sålunda större tjocklek hos det organo
gena lagret i denna del av vägens tvärsnitt än vid vägkanterna. Vid provvä
garna i öjebyn och Räktfors provades en i tvärsnittet cirkulär undre och en 
plan övre begränsning (trågform) på torvlagret. Vid sådan konstruktion av det 
organogena lagret riskerar man emellertid, på grund av byggnadstekniska svå
righeter vid urschaktningen av undergrunden, att lagret får en utformning som 
närmar sig lådform i stället för trågform. Med hänsyn härtill har det organo
gena lagret (barklagret) på provvägen Klinten B i960 i stället konstruerats med 
V-format tvärsnitt. Effekten av denna senare konstruktion framgår av det för
hållandet, att skillnaden i maximalt tjäldjup vid vägmitt och vägkant på 
nämnda provväg car ca 20 cm mindre på sträckor med bark än på sådana utan 
bark, medan motsvarande värde för provvägarna öjebyn 1958 och Räktfors 
1958 med trågformad utbyggnad av det organogena lagret var ungefär hälften, 
eller ca 10 cm. Slutsatsen är dock icke helt invändningsfri, enär de organogena



lagren icke är av samma typ vid de tre nämnda provvägarna. De erhållna un
dersökningsresultaten visar emellertid de organogena lagrens positiva effekt för 
minskning av skillnaden i tjäldjup vid vägmitt och vägkant och därmed för 
motverkande av längsgående tjälsprickors uppkomst i vägar.

Geoelektriska undersökningar

Den geoelektriska undersökningsmetoden (beskriven bl a i institutets verksam
hetsberättelse för 1958— 1959) har under budgetåret använts vid tre större 
grusundersökningar: vid Åsby och vid Ramsjö i Uppsala län samt efter vägen 
Granön—Lillsele i Västerbottens län. I de förstnämnda fallen har undersök
ningen avsett att ge en uppfattning om storlek, uppbyggnad och kvalitet hos 
redan kända fyndigheter, i det senare fallet var avsikten att uppsöka nya fyn
digheter. Såvitt hittills kunnat bedömas, har den geoelektriska undersökningen 
i samtliga dessa fall givit ett rättvisande resultat.

På uppdrag av vägförvaltningen i Gävleborgs län, har geoelektriska under
sökningar verkställts på vissa platser efter projekterad nybyggnad av väg 272 
Järvsö—Ljusdal. Dessa undersökningar avsåg att fastställa fasta bergets läge i 
några moränkullar, vilka skulle genomskäras av den planerade vägen. På tre 
av dessa platser har senare sondborrningar, provgrävningar (endast till relativt 
ringa djup) samt, genom Uppsala universitets försorg, seismiska undersökningar 
utförts. Detta gör det möjligt att jämföra resultatet mellan olika undersöknings
metoder. Denna jämförelse är icke helt genomförd, men de hittills framkomna 
resultaten pekar på en god noggrannhet för de på geoelektrisk väg uppmätta 
markprofilerna.

För att pröva den geoelektriska metodens användbarhet på skilda områden 
har, på uppdrag av geografiska institutionen vid Stockholms universitet, geo
elektriska mätningar utförts i Kebnekajseområdet och i Jotunheimen. Mätning
arna inom dessa områden utfördes på moränryggar i anslutning till recenta gla- 
ciärer (sido- och ändmoräner) för att söka bestämma i vilken utsträckning dessa 
ryggar innehålla begravda ismassor och mätningarna ingick som ett led i en 
större undersökning av moränryggarnas bildningssätt.1 Resultatet av de geo
elektriska undersökningarna har senare sammanställts med resultat från seimiska 
mätningar samt borrningar, varvid god överensstämmelse med geoelektriska 
undersökningsresultaten erhållits.

Kemisk stabilisering av jord

Undersökningarna har verkställts angående inverkan av kemiska tillsatsmedel 
på jordarters fyskialiska egenskaper, främst inverkan på tjällyftningshastighet.

Vid dessa försök har använts en styv lera (SV 50099) med en lerhalt av 54 % . 
Fig 7. Som stabiliseringsmedel har använts kronkalk, Ca(OH)2. I anslutning 
till de utförda tjällyftningsbestämningarna har även kalkens inverkan på den 
använda lerans hållfasthet och plasticitet undersökts. Resultaten härav åskåd-

1 Detta arbete har våren 1961 redovisats i en licentiatuppsats av cand.real. G. 0 strem, 
Stockholms universitet.



Fig 7. Styv lera, SV 50099, använd vid undersökning av inverkan av kronkalk, Ca(OH)2,
på lerans tjällyftningsegenskaper.

Ca(OH)2 i vikt-% .

Fig 8. Flytgräns, plasticitetsgräns och plasticitetsindex vid olika kalkhalter. 
Styv lera, SV 50099. Kalkinblandning i fuktig lera.

liggöres i fig 8 varav framgår, att lerans plasticitetsgräns och flytgräns ökar vid 
tillsats av kalk inom det berörda kalkhaltsområdet, o— 8 °/o. Plasticitetsgränsen 
ökar snabbare än flytgränsen, vilket medför, att plasticitetsindex och därmed 
det plastiska konsistensområdet minskar vid ökning av kalkhalten.

Vid tillsats av kalk till leran sker en omedelbar ökning av lerans hållfasthet, 
se fig 9. Denna ökning är större vid låga vattenhalter än vid högre. I senare 
fallet är den ganska måttlig eller ringa. Som framgår av fig 9 ökar den nämnda 
hållfastheten vid en vattenhalt av 30 %  mycket kraftigt vid en ökning av kalk-



halten till 2V2 å 3 %  dvs vid den kalkhalt då leran vid ifrågavarande vatten
halt övergår från det plastiska till det fasta konsistensområdet. Vid ytterligare 
ökning av kalkhalten sker endast en obetydlig ökning av den här berörda håll
fastheten.

Utförda undersökningar angående kalkens inverkan på lerans tjällyftnings- 
egenskaper, (fig 10), visar att tjällyftningshastigheten först ökar med tilltagande 
kalkhalt upp till ca 3 %  för att därefter minska något. Understrykas bör emel
lertid att den ökade tjällyftningshastigheten till viss del är betingad av en högre 
utgångsvattenhalt (se fig 10) före frysanalys i de prover, i vilka kalk har in
blandats. Denna högre vattenhalt beror på att man vid instampning av pro
verna eftersträvat samma konsistens på de olika proverna, så att samma pack- 
ningsarbete erfordrats för framställning av provkropparna.

Orsaken till den ökade tjällyftningshastigheten genom tillsats av kalk till 
leran torde vara den strukturändring, som äger rum i jordmaterialet. Genom 
tillsats av kalk sker nämligen en utflockning av lerpartiklarna, vilket medför 
att lerans permeabilitet ökar. Härigenom ökas möjligheterna för en rikligare 
vattenuppsugning till tjälgränsen och därmed en ökad tjällyftningshastighet. Vid 
användning av ett dispergerande medel, ex natriumpyrofosfat, i stället för ett 
utflockande sådant erhålles en tätare lagring av lerpartiklarna, vilket bör orsaka 
lägre permeabilitet hos leran och därmed minskad tjällyftningshastighet. Vid 
utförd frysanalys, se fig 1 1 ,  visade sig detta även vara fallet.

A v fig 10 framgår vidare, att tjällyftningshastigheten för den kalkstabilise- 
rade leran stiger med ökad lagringstid inom den vid de utförda försöken an
vända lagringstiden (9 dygn). Detta förhållande tyder på, att den strukturom-

Fig 9. Sambandet mellan relativ konhållfasthet och kalkhalt vid vissa vattenhalter. Styv lera, 
SV 50099. Kalkinblandning i fuktig mineraljord.



Ca(OH)2 i viktprocent.

Fig io. Tjällyftningshastighet vid olika mängd Ca(OH)2 i styv lera,
SV 50099

Fig 1 1 . Tjällyftningshastighet vid olika mängd natriumpyrofosfat (N4P2O7) 
i styv lera, SV 50099.



vandling (koagulering eller kornkonglomerering), som äger rum i leran genom 
kalktillsats icke är momentan utan fortgår under viss tid och att denna tid är 
mer än 9 dygn för den vid försöken använda leran. Vilken effekt tidsfaktorn 
har på längre sikt, har här icke undersökts. Kalken har emellertid även andra 
effekter på leran än de här nämnda (ökning av hållfastheten, strukturomvand
ling etc) ex kemiska reaktioner mellan kalken och leran. Genom dessa senare 
reaktioner, som är långsamma och fortgår under lång tid (år), erhålles ett fas
tare förband mellan jordpartiklarna och därmed ökad stabilitet. Dessa förhål
landen orsakar sannolikt, i motsats till ovan redovisade ökning av tjällyftnings- 
hastigheten, en minskad tjällyftning hos leran.

Inventering av vägmaterialförekomster

För vägförvaltningen i Jämtlands län har den föregående år påbörjade under
sökningen inom länet av förekommande bergmaterials lämplighet för belägg- 
ningsändamål slutförts och utlåtande avgivits till vägförvaltningen. Då Ffärje- 
dalsområdet är tämligen välförsett med gott stenmaterial har inventeringen kon
centrerats till länets östra, norra och västliga delar. Inom de senare uppträder 
i stor utsträckning bergartsmaterial med låg hållfasthet. Genom den utförda 
undersökningen har emellertid ett stort antal bergfyndigheter med material, vil
ket ur hållfasthetssynpunkt är lämpligt för beläggningsändamål, framrekog- 
noscerats. Även om i vissa fall långa transporter kan bli erforderliga, synes dock 
länet genom den verkställda inventeringen ha blivit väl tillgodosett med lämp
ligt material för beläggningsändamål. Detta gäller särskilt mot bakgrunden av 
hittills kända förhållanden.

I fig 12 har erhållna resultat av de undersökta stenmaterialens flisighet och 
sprödhet sammanställts. Som härav framgår har de undersökta proven, om hän
syn tages till flisighetstalet, i allmänhet god hållfasthet. I stor utsträckning 
synes bergartsmaterialet emellertid visa benägenhet att ge en flisig krossprodukt, 
varför lämpliga åtgärder bör vidtagas vid fyndigheternas utnyttjande för att 
minska krossproduktens flisighet.

A v de undersökta bergartstyperna har, som framgår av fig 12, diabaserna 
vanligen en mycket god hållfasthet beroende på deras karakteristiska (ofitiska) 
struktur med de fast sammanflätade mineralkornen och bergartens därav be
tingade seghet.

A v förekommande kvartsiter kan bl a två typer urskiljas, nämligen Vemdals- 
kvartsit och Strömskvartsit. Fig 1 1  visar att den förstnämnda typen i allmän
het, men dock icke genomgående, har större hållfasthet än den sistnämnda 
typen.

A v fig 1 1  framgår vidare, att det fåtal kalkstensprov, som undersökts, har 
givit goda resultat beträffande flisighet och sprödhet. Ur denna synpunkt har 
kalkstenen visat sig jämförbar med kvartsiten. Kalkstenen är emellertid mjukare 
än den sistnämnda och därför mindre motståndskraftig mot nötning. Med hän
syn till det sagda bör ytterligare undersökningar utföras för säkrare bedömning 
av kalkstenens lämplighet till beläggningsändamål.



Flisighetstal.
Beteckningar:

©  G ran it, granit-gnejs, g ran it-m ylonit, gnejs 

X  Porfyr, porfyr-gnejs, porfyr-m ylon it 

A Diabas, gabbro 

A  A m fib o lit

O  Kvartsit, huvudsakligen Vemdalskvartsit 

C  » Strömskvartsit

©  » sk iffr ig

Q  Kvartsit-sandsten, sparagmit, lep tit 

®  Kalksten

24 Prov från lokal nr 24

Fig 12. Stenmaterialundersökningen i 
Jämtlands län i960. De undersökta pro
vernas lägen i relationsdiagrammet fli
sighetstal/ sprödhetstal.



För Hellefors Bruks AB har den tidigare påbörjade, omfattande inventeringen 
av grusfyndigheter i Hälleforsområdet slutförts. Resultaten, omfattande fyndig
heternas belägenhet, geologiska typ, storlek och ingående materials lämplighet 
för vägändamål, har delgivits beställaren i utlåtande.

Markundersökningar

För Kungl. luftfartsstyrelsen har markundersökningar verkställts på Bull- 
tofta flygplats för planerad taxibana. På grundval av undersökningsresultaten 
och i samråd med bärighetsavdelningen har förslag till förstärkningsåtgärder 
avgivits.

För Kungl. skaraborgs pansarregemente har, på egendomen St. Rud, Möll- 
torps socken, markundersökning utförts för bedömning av områdets bärighet 
och lämplighet för trafikering med tunga stridsvagnar. En jordartskarta över 
området har upprättats med angivande av de under vissa tidsperioder, särskilt 
i tjällossningen, svagare fältpartierna. Vidare har vissa förslag till förbättring 
av markytans bärighet avgivits.

Verksamheten i övrigt

ö vrig  konsultationsverksamhet har omfattat undersökning av insända prov 
för bestämning av tjälfarlighet samt materialens användbarhet för skilda ända
mål. Proven har i stort antal insänts från statliga och kommunala myndigheter 
samt enskilda företag. Denna verksamhet har främst omfattat undersökning av 
provernas tjälfarlighet, varvid i vissa fall undersökning genom frysanalys har 
verkställts beträffande tjällyftningens beroende av belastningstrycket för be
dömning av skaderisker genom tjällyftning. Vidare har konsultationsverksam- 
heten omfattat besvarande av förfrågningar rörande insända provers använd
barhet för vägbyggnad.

Maskintekniska avdelningen

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 r n a

Snöplogar

I tidigare årsberättelser har kortfattade redogörelser lämnats för institutets 
undersökningar rörande snöplogar. En mera utförlig redogörelse för dessa under
sökningar har färdigställts under budgetåret och publicerats i institutets rapport 
nr 38.

Friktionsundersökningar på is

Institutet har under en följd av år bedrivit fältförsök avseende metoder att 
förbättra friktionen mellan gummihjul och snö- och istäckta vägbanor. Avsikten



Fig 13. Anordning för friktionsmätning på is 
i institutets provvägsmaskin.

med dessa försök har främst varit att vinna erfarenheter som skulle kunna ut
nyttjas för praktiskt bruk. Vid bearbetningen av resultaten från undersök
ningarna har emellertid behovet av grundforskning på nämnda område klart 
framgått.

Vid fältförsök påverkas försöksresultaten av varierande meteorologiska be
tingelser, varför det är svårt att särskilja inverkan av de olika faktorer, som 
skall studeras. Som ett första led i grundforskningen har därför laboratorie- 
försök rörande friktionen mellan polerad is och gummiplattor utförts i institu
tets provvägsmaskin (beskriven i statens väginstituts meddelande nr 69), där 
temperaturen kan hållas konstant, För mätningarna konstruerades och tillverka
des den i fig 13 visade anordningen, vilken är monterad på en av provvägs- 
maskinens armar. Anordningen är försedd med en gummiplatta med 150 mm 
diameter, som av en fjäder pressas mot isytan med en kraft av 300 kp. Den vid 
gummiplattans rörelse utefter isytan uppstående friktionskraften omvandlas till 
en elektrisk spänning, som registreras medelst ett skrivande instrument.

Försök har utförts med tre gummiplattor av olika hårdhet vid glidhastigheter 
upp till 40 km/h och vid istemperaturer mellan o°C  och — i8 °C . Fig 14 visar 
friktionskoefficienten som funktion av glidhastigheten vid olika temperaturer 
för två av gummiplattorna, A  och B. Gummit i plattan A  har lägre elasticitets- 
modul än gummit i plattan B. A v försöken framgår, att friktionskoefficienten är



HASTIGHET KM/H

Fig 14. Samband mellan friktionskoefficient och hastighet vid olika temperaturer för två 
gummikvaliteter betecknade A och B.

större vid låg än vid hög elasticitetsmodul hos gummit. Vidare visar det sig, att 
friktionskoefficienten sjunker vid ökande hastighet, varvid dess hastighetsberoen- 
de är större vid låga hastigheter än vid höga. Vid temperaturer i närheten av 
o°C  har dock hastigheten endast obetydlig inverkan. Vid konstant hastighet 
ökar friktionskoefficienten med sjunkande temperatur.



Fig 15. Frekvensfördelning för uppmätta friktionskoefficienter på delar av väg 275
den 8 december i960.



F riktionsunder sökningar vid  vinterväglag

Ett fortsatt studium av väglaget vintertid har ägt rum. Sålunda har frik- 
tionsmätningar utförts på delar av motorvägen Danderyds kyrka—Rosenkälla 
(länsväg 275) vid fem olika tillfällen under den gångna vintern. Fig 15 visar, 
som exempel, resultatet från mätningar med institutets bromsvagn 5 den 8 
december i960 på nämnda väg. Väglaget kunde vid detta tillfälle betecknas som 
mycket besvärligt, med snöfall och en temperatur av — 3°C . Vägbanan hade 
sandats på förmiddagen. Två mätningar med omkring en timmes mellanrum 
företogs. Mätningarna utfördes med 17  %  slip hos provhjulet och vid en hastig
het av 50 km/h på delsträckor om ca 140 m längd, åtskilda av sträckor om ca 
700 m längd. I fig 15 är frekvensen av olika friktionsnivåer med en klassbredd 
för friktionskoefficienten av 0,05 angiven. Uppdelning av resultaten har skett 
inte endast med avseende på de båda mätningarna utan även med avseende på 
körriktningen. Dessutom har delarna Danderyd—Viggbyholm respektive Vigg
byholm— Ullna redovisats var för sig med hänsyn till den olikhet i trafikinten
sitet som finns. På delen Danderyd—Viggbyholm var trafikintensiteten 2 900 
fordon/dygn och på delen Viggbyholm—Ullna 1 800 fordon/dygn i vardera 
körriktningen. A v frekvensdiagrammet, fig 15, framgår att friktionskoefficienten 
i allmänhet varit lägre än 0,2. Högsta uppmätta värde var 0,5. Emellan de båda 
mätningarna med en timmes mellanrum föreligger ingen väsentlig skillnad. Un
dersökningen visar, att hastigt inträffade snöfall kan skapa situationer, som ur 
friktionsynpunkt är utomordentligt svåra att bemästra. Det är inte möjligt att 
med de för närvarande använda metoderna för snöröjning och sandning under 
sådana omständigheter förhindra uppkomsten av ett väglag, som ställer mycket 
stora krav på bilförarnas skicklighet och omdöme.

Friktionsundersökningar på beläggningar

Ytterligare friktionsundersökningar har utförts på beläggningar av olika slag. 
Härvid användes först institutets bromsvagn 1, vilken under hösten i960 ersat
tes med en ny bromsvagn (kortfattad beskrivning finns i statens väginstituts 
rapport nr 37, se även fig 16), benämnd broms vagn 5. Bland de undersökningar, 
som utförts, kan följande nämnas.

I början av oktober i960 utfördes friktionsmätningar i Schleswig-Holstein 
och Hamburgs omgivningar på inbjudan av Professor Dr.-Ing. habil. B Wehner, 
Technische Universität, Berlin. I undersökningarna deltog även Institut fiir 
Strassen- und Verkehrswesen, Technische Universität Berlin, och Statens Vej- 
laboratorium, Köpenhamn, med var sin bromsvagn samt observatörer från 
Road Research Laboratory, London, och Comité de la Glissance, Asso
ciation Internationale Permanente des Congrés de la Route, Paris. Den 
svenska bromsvagnen utförde mätningar vid bromsning av provhjulet med 17 
och 100 %  slip och den tyska vagnen vid bromsning av provhjulet endast med 
100 %  slip. Den danska vagnen utförde sina friktionsmätningar efter en avvi
kande princip: mätning av sidkraften på ett fritt rullande, i förhållande till 
färdriktningen snedställt provhjul. Avsikten med undersökningarna var dels att



Fordonsdata:
Axelavstånd 3400 mm. Motoreffekt 120 hk vid 4000 r/m. 
Däcksdimension 7.50—20. Bakaxelutväxlingar 1: 5,83 och 1: 8 ,11.

Förklaringar till fig:
1 : 1  Bromshjul, 2 : 1  snabbkoppling, 3 : 1  svängarm, 4 : 1  svängarmsaxel, 5 : 1  fjäderarm, 
6: 1 fjäder, 7: 1 kraftmätare för hjulbelastning, 8: 1 mothåll, 9: 1 lyftcylinder, bromshjul, 
10: 1 lyftlänk, 1 1 :  1 svängningsdämpare, 1 5 : 1  mäthjul för hastighetsmätning, 16 :1  givare för 
hastighetsmätning, 2 4 :1  lyftcylinder, mäthjul, 3 1 : 1  magnetventil, 3 2 :1  vattenmunstycke, 
33: 1 fäste för kalibreringsdon, 34: 1 förstärkare och oscillator, 35: 1 skrivare, 36: 1 slipmätare, 
37: 1 hastighetsmätare, 38: 1 vattenmängdmätare, 39: 1 startanordning för bromsautomatik, 
40: 1 manöverventiler för lyft- och kopplingsdon.

Fig 16. Väginstitutets bromsvagn 5.

jämföra resultatet från mätningar på samma vägsträckor och vid samma väder
lek med tre olika bromsvagnar, dels att försöka skapa underlag för internatio
nella överenskommelser beträffande sättet för friktionsmätningars utförande. 
Vid mätningarna användes provhjul med samma mönstring och samma gummi- 
sort i slitbanan på de tre olika bromsvagnarna. Inalles utfördes mätningar på 1 1  
olika vägsträckor med beläggningar av såväl asfalt som betong samt vid hastig
heterna 20, 40, 60 och 80 km/h. Efter bearbetning av försöksvärdena vid varje 
deltagande institution har resultaten från undersökningarna sammanställts av 
Professor Wehner i en utförlig rapport: Comparative Measurements of Skid 
Resistance on Roads in Hamburg and Schleswig-Holstein October 3 to 14, 
i960, Technical University of Berlin. Rapporten förelädes Comité de la 
Glissance vid dess sammanträde den 26 april 1961 i Paris. I detta sammanträde 
deltog även representanter från väginstitutet.
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Fig 17. Friktionskoefficientens variation med tiden för asfalt- och betongbeläggning på väg 275.

Under budgetåret i960— 1961 har liksom 1959— 1960 upprepade friktions- 
mätningar företagits på asfalt och cementbetong på motorvägen Danderyds 
kyrka—Rosenkälla (länsväg 275) vid Hägernäs i Stockholms län. Undersök
ningarna har ägt rum med tidsintervall om ca 2 å 3 veckor med undantag av den 
tid då snö eller is förekommit på vägbanan eller då institutets friktionsmätnings- 
apparatur varit upptagen av andra uppdrag. Avsikten är dels att studera den 
samlade verkan av väderlek och trafik under en längre tidsperiod, dels att 
studera de säsongmässiga variationerna hos friktionskoefficienten, den s k års- 
tidsvariationen. Jämsides med friktionsmätningarna har därför trafikmängd, 
lufttemperatur och nederbördsmängd uppmätts kontinuerligt under hela året. 
Mätningarna kommer att fortsätta även under budgetåret 1961 — 1962. I fig 17 
återges resultatet av hittills utförda och bearbetade mätningar. Friktionskoeffi- 
cienterna i diagrammen är medelvärden för motorvägens båda körbanor och 
gäller vid inbromsning från en hastighet av 90 km/h till stillastående. A v dia
grammen framgår att någon väsentlig försämring av vägbanans friktion inte ägt 
rum — möjligen med undantag av betong vid 17  %  slip där minskningen 
genomsnittligt varit ca 0,1 på två år. Säsongmässiga variationer på ca 0,1 före
kommer vid såväl 17 som 100 %  slip för båda typerna av beläggning.

Inom Lidingö stad har friktionsmätning bl a utförts på en ca 20 år gammal 
beläggning av smågatsten, där flera slirningsolyckor inträffat. Friktionskoeffi-



cienten vid bevattnad vägbana och ca 40 km/h uppmättes till 0,51 respektive
0.30.vid 1 7 respektive 10 0 %  slip hos provhjulet. Som jämförelse kan nämnas, 
att friktionskoefficienten på en gammal gatstensprovväg vid Tillinge—Hov- 
desta, lagd 19 4 1— 1942, där mätningar utförts under budgetåret 1959— 1960 (se 
statens väginstituts rapport nr 37), under motsvarande förhållanden varierade 
mellan 0,52 och 0,64 respektive mellan 0,31 och 0,41. Gatstensbeläggningen i 
Lidingö har sedermera lagts över med en beläggning av typ MAb. För en sådan 
beläggning, belägen på annat ställe på Lidingö, uppmättes friktionskoefficienten 
under motsvarande förhållanden till 0,81 respektive 0,57, således avsevärt högre 
värden än för gatstensbeläggningen.

I samband med trafikolyckor, som inträffat på riksväg 13, Stockholm—Upp
sala, den betongbelagda delen Rotsunda—Bredden, har det från skilda håll fram
förts att vägbanan vid regn skulle vara särskilt hal intill utfarterna från de 
grusgropar, som är belägna vid Bredden. Orsaken till halkan har ansetts vara 
den synnerligen starka trafiken av tunga lastbilar från grusgroparna. Man har 
antagit, att beståndsdelar i bilmotorernas avgaser skulle ge upphov till en fet 
beläggning på vägytan. Vidare har gjorts gällande, att sand, som lastbilarna 
spillt intill utfarterna, skulle kunna medföra en väsentlig minskning av frik
tionen.

För att undersöka dessa förhållanden utförde väginstitutet i början av no
vember månad i960 friktionsmätningar med bromsvagn 5 på denna sträcka.

För mätningarna uttogs dels två kontrollsträckor, dels en mätsträcka för be
handling, vardera om ca 75 m längd.

Sedan en mätning utförts med vägbanan i befintligt skick studerades frik- 
tionsegenskaperna efter följande olika behandlingar av den egentliga mät- 
sträckan:

1. Sandning med 0,3—0,5 m3 sand/km fordonsfil, kornstorlek 0— 3 mm.
2. Sopning med roterande piassavaborste.
3. Tvättning med speciellt rengöringsmedel samt direkt därefter vattenspolning 

och sopning med roterande piassavaborste.

Kontrollsträckorna sopades samtidigt med mätsträckan men erhöll ingen an
nan behandling. Vid samtliga prov bevattnades vägbanan.

Resultatet framgår av följande tabell, som redovisar friktionskoefficienterna 
vid 20, 40, 60 och 80 km/h och vid såväl 18 %  slip (//r) samt 100 %  slip (/̂ g).

A v tabellen framgår, att samtliga delsträckor uppvisade tämligen goda frik- 
tionsegenskaper i obehandlat tillstånd. Mätsträckan hade emellertid, såväl vid 
18 som 100 %  slip, något sämre friktion än de båda kontrollsträckorna.

Sand på betongvägbanan medförde en avsevärd sänkning av friktionskoeffi
cienten. Den sandade mätsträckan hade sålunda ungefär 50 %  lägre friktion än 
de båda omgivande kontrollsträckorna.

Sopningen medförde, att sandens friktionsförsämrande verkan upphörde, samt 
att mätsträckan erhöll något bättre friktion än före sandningen.

Tvättning med efterföljande vattenspolning och sopning av mätsträckan inne
bar inte någon väsentlig förbättring av friktionsegenskaperna. Det kunde emel-



Tabell. Friktionskoefficienter för rv / j ,  Stockholm—Uppsala, 
delen Rotsunda—Bredden.

lertid inte med säkerhet fastställas, om tvättningens ringa inverkan berodde på 
att vägbanan inte var nämnvärt förorenad med olja eller att tvättningen inte 
var tillräckligt effektiv.

Friktionsmätning har även utförts på en brobana av trä i Södertälje samt på 
vissa provsträckor på Norrtäljevägen (se sid 12 och 27).

Bromsvagn för friktionsmätning vid  höga hastigheter

Kalibrering av bevattningsutrustningen i den tidigare konstruerade broms
vagnen för undersökning av vägbeläggningars friktion vid höga hastigheter har 
utförts. På grund av andra brådskande arbetsuppgifter har däremot den elekt
riska mätutrustningen ej kunnat helt iordningställas.

M ä t -  o c h  f o r d o n s t e k n i s k a  l a b o r a t o r i e t  

H jul tryck svagar

Under största delen av året har laboratoriets verksamhet varit inriktad på 
leverans av hjultrycksvågar (se statens väginstituts rapport nr 35) till Kungl 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Leveransen har omfattat 2 5 vågplattor och 15 
instrumentskåp.

Många svårlösta tekniska problem har uppstått, då det gällt att åstadkomma 
en fältmässig apparatur, lämplig för noggrann mätning av hjultryck med en 
transportabel mät- och vågutrustning. Bl a visade det sig nödvändigt att införa 
temperaturreglering av instrumentskåpet för att erhålla största möjliga stabilitet 
hos de förstärkare, som ingår i mätutrustningen. Vintertid erfordras uppvärm
ning och sommartid kylning. Problemet har lösts på ett enkelt sätt med hjälp 
av en dubbelverkande termostat, värmeelement och kylfläkt samt ventiler för 
in- och utsläpp av kylluft. Med hänsyn till att sommartemperaturen i Sverige 
ytterst sällan överstiger 30°C, valdes termostatens inställning till 30°C. Med

Sträcka
jur vid hastighet, km/h / vid hastighet, km/h

20 40 60 80 20 40 60 80

Kontrollsträcka.................................... ----  0,75 0,69 0,65 0,62 0,62 0,51 o,43 o,39
Mätsträcka (utan behandling) ......... . . . .  0,68 0,63 0,61 o,59 0,56 0,48 0,41 o,3 5
Kontrollsträcka.................................... . . . .  0,73 0,68 0,65 0,63 0,62 0,52 o,43 o,37

Kontrollsträcka .................................. . . . .  0,78 o,73 0,71 0,69 0,64 0,56 0,48 0,41
Mätsträcka (sandad) ......................... ----  0,40 o,37 0,36 o,3 5 o,33 0,28 0,25 0,22
Kontrollsträcka ................................. ----  0,76 0,71 0,68 0,67 0,63 o,53 o,45 0,40



Fig 19. Trafikanalysatorn T A  3 med tillsatsapparatur för tidsavståndsmätning.

detta system har det lyckats att hålla temperaturen konstant inom +  3 a 4°C  
i instrumentskåpet.

Mätutrustningarna har nu varit i bruk 3 å månader och fungerat tillfreds
ställande. Personal från laboratoriet har övervakat fältarbetet vid väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens mätstationer på olika platser i landet.

Fig 1 8. Remsa från trafikanalysator.



Fig 20. Apparatur för trafikstudier.

Apparatur för mätning av tidsavståndet mellan på varandra följande fordon

Vid institutet har tidigare en trafikanalysator (TA 3) tillverkats för registre
ring av fordons hastighet, typ och trafiksituation. Hastigheten beräknas med 
utgångspunkt från pulser från två på vägbanan uppspända detektorer. Fordo
nets typ och trafiksituation registreras genom att en observatör gör en inställning 
på en manöverdosa. Data stansas in i en pappersremsa i form av hålkombina
tioner, fig 18.

För att samtidigt med hastighet och fordonstyp kunna studera tidsavståndet 
mellan på varandra följande fordon i en trafikström har en tillsatsapparatur, 
fig 19, tillverkats efter en på trafiktekniska avdelningen utexperimenterad pro
totyp. Tidsavståndet stansas in samtidigt med övriga data i trafikanalysatorns 
remsa. Bearbetningen av remsorna sker i elektronisk databehandlingsmaskin och 
kan utföras enligt olika program. Apparaturen möjliggör sålunda en förhållande
vis automatisk registrering av variabler, som ur vissa synpunkter kan sägas ka
rakterisera trafiken med avseende på ett fixerat vägsnitt.

Apparatur för restidsstudier

Vid studium av restider på en vägsträcka måste för varje fordon bl a for- 
donsslag, registreringsnummer och tidpunkten för fordonets passage registreras. 
Tidigare har man vid dessa studier tillämpat ett stickprovsförfarande med ma
nuell protokollföring. Metoden är emellertid kostsam och ej helt tillförlitlig och 
dessutom ej användbar i de fall, då man önskar registrera samtliga fordon 
i en tät trafikström. På begäran av trafiktekniska avdelningen har ny apparatur 
därför konstruerats, vilken huvudsakligen kommer att användas för restids-



Fig 23. Filmprov.

studier. I princip består apparaturen av en elektronisk styrenhet och en instru
menttavla samt en kamera, fig 20. Tavlan består av ett synkronur, som anger 
tiden i tiondels sekunder, ett räkneverk, som visar filmbildens nummer, och fem 
stjärnblänkare. När fordonet passerar en på vägbanan placerad detektor, fig 2 1, 
utlöses kameran och avbildar både fordon och tavla, fig 23. De på filmrutorna 
registrerade data överförs till hålkort för maskinell bearbetning.

önskas även fordonets hastighet registrerad, kan denna apparatur samman
kopplas med den ovan nämnda trafikanalysatorn, varvid fordonets punkthas
tighet anges i kodform av stjärnblänkarna. Härvid sker bildtagningen när for
donet passerar över trafikanalysatorns detektorer, fig 22.

Fig 2i o fig 22. Principskisser över anord
ningar vid matplats.



Bromsvagnar

Mätutrustningen till bromsvagn 5 har färdigställts och kompletterats med en 
radiostyrd automatikenhet med inställbart bromsprogram.

Arbete med mätutrustningen till den nya bromsvagnen för friktionsmätning 
vid höga hastigheter har pågått, och den första etappen av utbyggnaden be
räknas bli färdig hösten 1961.

Mätutrustningen på en Kungl luftfartsstyrelsen tillhörig bromsvagn, som 
tidigare levererats av institutet, har byggts om till viss del. Kontroll och under
håll av denna vagn har ombesörjts av laboratoriets personal under den gångna 
vintern.

Diverse utrustning

För bärighetsavdelningens räkning har förberedelser vidtagits för tillverk
ning av 3 st packningsmätare.

För användning som laboratoriebil vid laboratoriets fältarbeten har en skåp
bil anskaffats, och instrumentering av denna har påbörjats.

Det kan vidare nämnas, att kommunikationsradio till avdelningens samtliga 
bilar har anskaffats och beräknas kunna tas i bruk hösten 1961.

Personal från laboratoriet har medverkat vid genomförandet av avdelningens 
omfattande friktionsmätningsprogram.

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

En mobil borrutrustning för uttagning av cylindriska prover ur betongbe
läggningar har iordningställts åt bärighetsavdelningen. Härvid har en Craelius 
kärnborrmaskin typ AB-2 med diamantborrkrona monterats på ett lastbils- 
chassi för att möjliggöra snabba förflyttningar. På lastbilschassiet har även mon
terats en 45 hk dieselmotor av fabrikat Bolinder-Munktell för drivning av 
borren samt en vattentank med 1 000 1 rymd. Borrmaskinen har försetts med 
hydraulisk nedmatnings- och lyftanordning för borrspindeln.

Då behov av en apparat för pulserande belastning av olika slags prover upp
stått, och då någon lämplig dylik inte finns i marknaden, har ett hydrauliskt 
drivaggregat för sådan provning konstruerats. Det består av en elmotordriven 
vevmekanism, som ger en nära sinusformad rörelse åt ena änden av en kalibre
rad fjäder, samt en pumpkolv, mot vilken denna fjäders andra ände trycker. 
Frekvensen kan ändras mellan 30— 240 belastningar per min. Till drivaggregatet 
kan hydrauliska belastningsdon med olika kolvdiametrar anslutas, varigenom 
olika tryckkraft kan erhållas. På grund av provets komprimering blir kraften 
något mindre än den kraft man skulle erhålla vid ett icke komprimerbart prov. 
Om detta fel får uppgå till 2 % , kan man i denna apparat vid kraftamplituden 
100 kp tillåta en komprimering på 10 mm och vid 500 kp en komprimering 
på 2 mm.



För geologiska avdelningens tjälundersökningar samt för registrering av spår
bildning vid bärighetsavdelningens körförsök erfordras ett instrument, som 
registrerar vägbanans profil. En dylik s k profilograf har därför konstruerats. 
Den består av en rätskiva och en på denna löpande vagn med papperstrumma 
och ritanordning. Profilen ritas i höjdskala 1 : 1  och längdskala 1 : 25.  Rät
skivans längd är 3,5 m. Pappersformatet är så stort, att det medger uppritning 
av tvärprofilen på en 7 m bred väg i en följd.

För geologiska avdelningen har en dragprovapparat för tjälade jordprover 
konstruerats. Tre cylindriska prover med 60 mm diameter och 300 mm längd 
kan belastas samtidigt med max 600 kp vardera. Apparaten är inbyggd i ett 
värmeisolerande skåp.

För dragprovning av beläggningsplattor 15 X  25 cm med olika tjocklek har 
åt beläggningsavdelningen konstruerats en provapparat med konstant lastök- 
ningshastighet. I marknaden befintliga dragprovapparater arbetar däremot med 
konstant töjningshastighet. I den nya apparaten påförs belastningen medelst en 
på en hävarm rörlig skjutvikt, som drivs av en elektrisk likströmsmotor med 
thyratronstyrd hastighetsreglering. Vid dragprovning är lastökningshastigheten 
inställbar inom intervallet 4— 10 kp/min, och maximikraften är 150 kp. Appa
raten kan även användas för tryckprovning. Därvid är lastökningshastigheten 
inställbar inom intervallet 26— 65 kp/min, och maximikraften är 800 kp. Appa
raten skall utrustas med skrivare för automatisk registrering av töjningsför- 
loppet.

Vid beläggningsavdelningen har metoder tidigare utvecklats för bestämning 
av bindemedelshalten i beläggningsmassor och beläggningar (statens väginstituts 
specialrapport nr 11) . I rapporten föreslås två alternativa utföranden av 
extraktionsapparat, »modell a» och »modell b». En konstruktion av »modell b», 
lämplig för serietillverkning, har nu utarbetats.

Verkstaden har under budgetåret färdigställt de under föregående budgetår 
påbörjade bromsvagnarna för mätning av vägbeläggningars friktion vid höga 
hastigheter respektive vid olika slip. Likaledes har den ovan angivna mobila 
borrutrustningen färdigställts. Vidare har 22 st extraktionsapparater »modell b» 
tillverkats och levererats till vägförvaltningarna.

Tillverkning av dragprovapparaterna för tjälade jordprover och för belägg
ningsplattor samt den dynamiska tryckprovapparaten har påbörjats.

Tillverkning av materiel för de av Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
bedrivna undersökningarna beträffande fordons axeltryck har tagit en mycket 
stor del av verkstadens kapacitet i anspråk. Sålunda har 25 st hjultrycksvågar 
med 85 st givare, beskrivna i statens väginstituts rapport nr 35, samt kalibre- 
rings- och avvägningsdon tillverkats.

På grund av att normerna för beläggningars jämnhet ändrats, så att största 
tillåtna ojämnhet nu är 6, 9 eller 12 mm mot förut 6, 8 eller 14 mm, har väg- 
förvaltningarnas jämnhetsmätare byggts om. I samband därmed har erforderlig 
översyn och reparation av mätarna utförts.



1 2 st centrifuger tillhörande väg förvaltningarna och avsedda att användas vid 
bestämning av bindemedelshalt i beläggningsmassor och beläggningar har änd
rats till lämpligare utförande.

Kapillarimetrar, fallkonapparater, stavsiktar, m fl apparater enligt institutets 
egna konstruktioner har tillverkats och sålts till olika institutioner och firmor.

Vidare har verkstaden anlitats för service på tidigare levererade apparater 
samt för arbeten för statens geotekniska institut, Kungl tekniska högskolan 
och flera andra institutioner.

Personal från verkstaden har även biträtt vid fältförsök.

Trafiktekniska avdelningen

Tillfälliga hastighetsbegränsningar

Sedan årsskiftet i960— 1961 har tillgängliga resurser huvudsakligen dispone
rats för trafikstudier i samband med de tillfälliga hastighetsbegränsningarna. 
För att kunna genomföra fältarbetet och bearbetningen av insamlat material 
har extra personal tillfälligt måst anställas i betydande utsträckning, önske
målen beträffande studiernas inriktning och omfattning har krävt konstruktion 
av en apparatur för fordonsidentifiering och en för mätning av tidsavstånd 
mellan enskilda fordon. Dessa har byggts vid maskintekniska avdelningens mät- 
tekniska laboratorium.

I samband med den tillfälliga hastighetsbegränsningen till 80 km/h vid års
skiftet skedde studier av bilarnas hastighet samt förekomsten av köer. Hastig- 
hetsmätningar gjordes dels av avdelningen med institutets trafikanalysator 
(TA 3) på sex platser inom B och C län, dels av statspolisen med radar 
på en plats inom vart och ett av de övriga länen utom i I län efter en av av
delningen uppgjord plan. Mätplatserna var belägna på raksträckor. Mätningarna 
ägde rum under dagsljus på vardagar — ej helgdagsaftnar — såväl under som 
före eller efter hastighetsbegränsningsperioden. Kömätningar utfördes på två 
mätplatser. Därvid registrerades tidpunkterna för fordonens passage av mät- 
platsen grafiskt med pennskrivare, kopplad till T A  3.

En preliminär redogörelse för dessa studier lämnades i februari 1961 till 
kommunikationsdepartementet i samband med begärt yttrande rörande försök 
med allmän hastighetsbegränsning.

I samband med hastighetsbegränsningen till 90 km/h, under en period vid 
påsk, utfördes mätningar även på helgdagar samt kompletterades studierna med 
mätningar av reshastigheter på några vägsträckor, varvid manuella metoder 
användes.

Sedan 1961 års trafiksäkerhetskommitté tillsatts för att förbereda och följa 
nya försök med hastighetsbegränsning samt redogöra för försökens verkningar 
på trafiksäkerheten och trafiken i övrigt, uppdrog kommittén åt väginstitutet 
att fortsätta de påbörjade trafikstudierna. Mätningarna i samband med hastig
hetsbegränsningen till 90 km/h vid pingst utfördes ungefär på samma sätt som 
vid påsken. Restidsmätningarna, som denna gång förlädes till andra sträckor,
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Årsskiftet 1960/61 

Hastighetsbegränsning till 80 km/h fr. o. m. den 22 dec. i960 t. o. m. den 9 jan. 1961

A. 30.12 mulet, fuktig  vägbana, temp ±0°
t i l l  +1,0°, F =  175.

B. 4.1 mulet t i l l  k lart, fläckvis ishalka, fuk
tig  vägbana, temp — 1,5° t i l l  +1,5°, 
F =  145.

C. 13.1 mulet t i l l  ha lvk la rt, våt t i l l  fuktig
vägbana, temp ± 0 ° t i l l  +1,6°, F =
115.

D. 18.1 ha lvk la rt, to rr vägbana, temp — 1,0°
t i l l  —0,5°, F =  110.

E.

F.

G.

H.

I. 
J.

20.12 mulet, fuktig  vägbana, temp +1,5° 
t i l l  +2,0°, F =  190.

22.12 mulet, ringa snöfa ll, snömodd, temp 
—0,5°, F=205.
mulet t i l l  ha lvkla rt, snösörja t i l l  is, 
temp —5,5° t i l l  +1,0°, F =215. 
ha lvkla rt, to rr vägbana, temp — 12,0° 
t i l l  —9,0°, F =  175.
mulet, snösörja, temp —3,5°, F =  155. 
mulet t i l l  ha lvk la rt, fuktig  vägbana, 
temp —1,5° t i l l  —0,5°, F =  180.

5.1

9.1

11.1
16.1

60 100 120

K. 24.3 mulet t i l l  ha lvk la rt, to rr vägbana,
temp +4,0° t i l l  +7,0°, F =  190.

L. 2.4 mulet t i l l  k lart, to rr vägbana, temp
+2,5° t i l l  +5,5°, F=515.

M. 4.4 mulet t i l l  ha lvk la rt, to rr vägbana,
temp +2.5° t i l l  +5,5°, F =  315.

N. 9.4 ha lvk la rt t i l l  k lart, to rr vägbana,
temp. +1,5° t i l l  +6,0°, F=435.

Hastighet v i km/h

O. 23.3

P.

Q.

R.

26.3

2.4

4.4

mulet t i l l  ha lvk la rt, to rr vägbana, 
temp. +7,0° t i l l  +10,5°, F=205. 
mulet, to rr vägbana, temp +8,0°, 
F=440.
ha lvk la rt t i l l  k lart, to rr vägbana, 
temp +4,0° t i l l  +6,5°, F=595. 
mulet t i l l  ha lvk la rt, to rr vägbana, 
temp +3,8° t i l l  +4,5°, F=260.

-  vardag, utan hastighetsbegränsning
» med

-  helgdag, utan
» med

F anger medelflöde i fordon per timme, båda riktn ingarna.

Fig 24. Hastighetsfördelningar för fria personbilar. Rak, tvåfilig väg; båda körriktningarna; 
dagsljus.

Påsken 1961

Hastighetsbegränsning till 90 km/h fr. o. m. den 29 mars t. o. m. den 5 april



Tra fik flöde  i studerad riktn ing  fö r 15-minutersperioder, medeltal 
fordon/h.
S iffrorna v id  diagram punkterna anger m edeltalet fordon/h i mö
tande rik tn ing . Som fordon i kö räknas sådana, som passerat 
matplatsen högst 5 sek efter föregående fordons passage.

  vardag utan hastighetsbegränsning
  » med »

— helgdag utan »
■ — » med »

Fig 25. Procent fordon i kö; båda körriktningarna. Tvåfilig väg. Påsken 1961.

kompletterades på kommitténs förslag med en manuell registrering av identi
fierade fordons punkthastigheter på samtliga mätplatser. Dessutom användes på 
flertalet mätplatser de tidigare nämnda, nykonstruerade, automatiska tidsav- 
ståndsmätarna (sid 48). Vid hastighetsbegränsningen till 90 km/h kring mid
sommar togs för restidsmätningarna den tidigare beskrivna kamerautrustningen 
(sid 48) i bruk, vilket gjorde det möjligt att identifiera samtliga passerande 
fordon i tät helgtrafik.

I det följande redovisas några resultat av mätningarna vid årsskiftet och 
påsken. I fig 24 visas hastighetsfördelningarna för fria personbilar vid färd på 
rak väg. Med fria fordon avses sådana fordon, vars förare kan anses vara oför
hindrade av andra fordon att fritt välja körsätt. Hastighetsbegränsningens verk
ningar framträder klarast för denna fordonsgrupp, vars hastighet i endast obe
tydlig utsträckning påverkats av skillnader mellan olika mätdagars trafikflöde. 
A v diagrammen framgår, som väntat att hastighetsbegränsningarna hade den 
största effekten på de högsta hastigheterna.
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Vardagar

A. 4 ap ril -61 med hastighetsbegränsning
B. 24 mars -61 utan »

60

Helgdagar

C. 2 april -61 med hastighetsbegränsning
D. 9 april -61 utan »

100
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Fig 26. Hastighet på riksväg i, sträckan Pilkrog—Trosavägen.
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Väglagets betydelse visas av resultaten från mätningarna vid årsskiftet. Vid 
fri hastighet sänktes de högre och lägre hastigheterna ungefär lika mycket när 
väglaget försämrades. Vid hastighetsbegränsningen till 80 km/h påverkades has
tigheten endast i obetydlig grad av väglaget. Resultaten från mätningarna vid 
påsken visade att hastigheten var lägre under helger än under vardagar såväl 
vid hastighetsbegränsning som vid fri hastighet (jämför institutets rapport nr 
37, sid 50— 53). Analoga resultat har erhållits vid statspolisens mätningar, vilka 
dessutom visat att fordons hastighet på vägar av normal riksvägsstandard san
nolikt är av samma storleksordning över hela landet.

Köstudierna vid årsskiftet visade att vid ett flöde av 50— 100 fordon/h i var
dera riktningen, var procenttalet fordon i kö högre vid begränsad än fri hastig
het. Som köfordon räknades sådana fordon med ett tidsavstånd av högst 5 se
kunder till framförvarande fordon. Vid påsken erhölls motsvarande resultat även 
vid högre trafikflöden, fig 25. Mätningarna vid Kjulsta gav en klar tendens, 
medan resultaten av mätningarna vid Skålsta icke var fullt så markanta. D ia
grammen ger en klar bild av sambandet mellan procenttalet fordon i kö och 
trafikflöde enligt den ovan givna definitionen av ett köfordon.

Reshastigheten för personbilar på en 17,7 km lång sträcka av rv 1 från 
Pilkrog till Trosavägen illustreras av fig 26, där även punkthastighetsfördel
ningen för samtliga personbilar på den mellanliggande mätplatsen Kjulsta an
givits. Det framgår av diagrammet att såväl vid fri hastighet som vid hastighets
begränsning förekom höga reshastigheter mer sällan än höga punkthastigheter. 
Samtidigt visar figuren, att för den studerade sträckan ligger båda typerna av 
fördelningarna mycket nära varandra. Detta antyder att den av begränsningen 
förorsakade minskningen av reshastigheten i genomsnitt ej skiljer sig nämnvärt 
från motsvarande minskning av punkthastigheten.



Nedanstående uppställning visar för personbilar medelrestidens procentuella
ökning på grund av hastighetsbegränsningen till 90 km/h e:nligt påskmät-
ningarna. Helgdagar Vardagar

R v 1, Pilkrog— Trosavägen, 17,7 k m .................. 10,4 % 12,3 %
R v 12, Bålsta—Litslena, 18,8 k m ............................. 4,3 % 9,7 %
R v 13, Rosersbergsvägen—Löwenströmska lasaret

tet, 4,5 km ....................................................... — 7,6 %

Vid redovisning av mätningar gjorda i samband med hastighetsbegränsnings- 
perioderna under pingst och midsommar samt i början av september månad, 
kommer restidens och reshastighetens beroende av trafikflödets storlek att be
lysas.

Lokala hastighetsbegränsningar

På uppdrag av vägförvaltningarna i B och R  län har utförts vissa studier av 
trafiken på några vägsträckor, där önskemål om begränsning av hastigheten 
framförts av kringboende. Motivet för framställningarna har varit en förmodan 
att olycksriskerna varit stora.

På rv 13 mellan Sollentuna kyrka och Hammarby apotek (B län) infördes 
hastighetsbegränsning till 80 km/h i november i960. En förundersökning visade 
att per fordonskilometer räknat hade fler olyckor inträffat, än vad som vore 
att vänta enligt uppgifter i Vägplan för Sverige. Efter beslutet om införande 
av hastighetsbegränsning har studierna omfattat hastighets- och restidsmät- 
ningar samt sammanställning av olycksrapporter. Bearbetning av materialet 
pågår.

För att belysa frågan om en hastighetsbegränsning vore motiverad, har ytter
ligare två undersökningar utförts, den ena på lv  192 i Skövde och Skultorp 
(R län) och den andra på lv 143 mellan Forsen i Huddinge kommun och Han
den i Österhaninge kommun (B län). För lv 143 har även en sammanställning 
av olycksrapporter gjorts. En bedömning av olyckssituationen på samma sätt 
som ovan gav vid handen att antalet inträffade olyckor var lågt relativt sett. 
Orsaken till skillnaden mellan antalet olyckor per fordonskm på lv 143 och rv 
13, torde vara att trafiken på lv 143 är av mycket lokal karaktär medan rv 13 
har ett stort antal långväga trafikanter, vilka sakna lokalkännedom.

Vägstandardens betydelse för restiden

Före omläggningen av trafiken till den nybyggda motorvägen mellan Söder
tälje och Salems kyrka utfördes på den äldre tvåfiliga vägen dels restidsmät- 
ningar, dels körningar med en personbil, vilken var försedd med en färdskri
vare. Fikartade mätningar kommer att utföras på motorvägen. Ändamålet med 
dessa mätningar är att belysa hur högre standard minskar restiden.

Färdskrivarens registreringspapper matas framåt på sådant sätt att fordonets 
hastighet längs efter vägen registreras, varvid en hastighetsprofil över kör-



Fig 27. Färdskrivardiagram från en körning från Salems kyrka till Södertälje.

ningen erhålles. Vid körningarna skulle föraren söka hålla en bestämd hastig- 
het, exempelvis 90 km/h och i övrigt följa gällande trafikregler. Den körning 
mot Södertälje, då strävan att hålla hastigheten 90 km/h bäst kunde genom
föras redovisas i fig 27.

Framkomlighet

Avdelningen har av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen erhållit i uppdrag att 
studera framkomligheten på vägarna. Ett förslag till definition av begreppet 
framkomlighet samt ett sätt att beskriva framkomligheten genom användande 
av försöksbil och färdskrivarteknik har utarbetats och redovisats i specialrap
port 16. Utgångspunkten i denna är ett antagande att varje förare eftersträvar 
att hålla en viss hastighet för varje delsträcka. Den faktiska hastigheten i ett 
snitt på sträckan bestämmes förutom av den eftersträvade hastigheten av de 
störningar föraren utsättes för. Hastighetsprofilerna för eftersträvad och fak
tisk hastighet som erhållits vid körning med en försöksbil ombildas till fördel
ningsfunktioner, vilka anger under hur många procent av hela vägsträckan, 
som hastigheten varit av en viss storlek eller lägre.

Framkomlighet definieras som en förares möjlighet att hålla sin eftersträvade 
hastighet vid det tillfälle han passerar sträckan. Framkomligheten beskrives av 
skillnaden mellan fördelningsfunktionerna för eftersträvad och faktisk hastighet. 
Kan föraren hålla sin eftersträvade hastighet, är framkomligheten god och de 
två fördelningsfunktionerna överensstämmer. Blir föraren störd är framkomlig
heten sämre och fördelningsfunktionerna skiljer sig från varandra. Fördelnings
funktionerna för den körning som återgivits i fig 27 redovisas i fig 28.



Hastighet i km/h 

Faktisk hastighet 

Eftersträvad hastighet.

Fig 28. Fördelningsfunktioner för eftersträvad och faktisk hastighet från en körning med 
färdskrivare från Salems kyrka till Södertälje.

Vägskäl

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har givit avdelningen i uppdrag att utföra 
studier i vägskäl avseende sådana förhållanden, som är av betydelse för vägskä
lens utformning och i första hand kommer därvid problemen på riksvägar att 
tagas upp till behandling. Litteraturstudier inom området har påbörjats. A v 
speciellt intresse är att se, hur man på andra håll lyckats karakterisera trafik- 
förloppen med signifikanta och observerbara mått. Bland de problem, som i 
första hand skall behandlas kan nämnas, dels hurudan den geometriska utform
ningen bör vara, för att den avsvängande eller påfarande trafiken skall utnytt
ja givna möjligheter efter projektörens intentioner, samtidigt som den genom
gående trafiken skall kunna passera utan större störning, dels hur utform
ningen påverkar såväl säkerhet som framkomlighet vid varierande belastning.

Axeltryckmätningar

I SV:s rapporter 34, 35 och 37 har en vid institutet konstruerad elektronisk 
axeltrycksvåg beskrivits.

Materialet från de axeltrycksmätningar, som utfördes på försök under 1959 
och i960 på ett fyrtiotal platser i norra och mellersta Sverige, har bearbetats. 
I det följande skall redogöras för vissa resultat.

Lastfordonen har vid bearbetningen indelats i grupper på grundval av axlar
nas antal och inbördes avstånd, fig 29. Tabellen i figuren visar, att den procen
tuella andelen tvåaxliga lastfordon i medeltal var ca 60 % , treaxliga ca 20 % , 
fyraxliga ca 1 3 %  och femaxliga ca 7 % . I figuren framgår även de medel- 
bruttovikter för de olika fordonsgrupperna, som räknats fram ur det totala mät- 
ningsmaterialet. De i figuren uppgivna medeltjänstevikterna grundar sig på en 
inventering av fordonsregistret för Kopparbergs län. Lastvikten är skillnaden 
mellan bruttovikt och tjänstevikt.

Pr
oc

en
t 

av 
vä

gs
tr

äc
ka

n 
som

 
bi

le
ns

 
ha

st
ig

he
t 

up
pg

åt
t 

til
l 

vi
ss

t 
be


lop

p 
ell

er
 

lä
gr

e.



Fordonsgrupp
Antal Lastvikt
fordon % Bruttovikt

9853 60 0.35

2107 13 0.46

560 3 0,48

1363 8 0,47

25 0 0,51

1122 7 0,54

289 2 0,63

1 52 1 0,63

1026 6 0,62

8 0 0,61

16505 100

M edelvikter

I

0
l

5 10 15 20 25  30 ton

T jänstevikt ^   ̂ Lastvikt ^

Fig 29. Antal, medelvikter m m för olika fordonsgrupper.

20 40 60

Antalsprocent 

Bruttovikt 

Lastvikt

80 100

Fordons Medelvikt i ton
grupp

brutto last

2 axl. L 7 A 2,6
övriga L 19,2 9>7

Fig 30. Genomsnittliga sambandet mellan de tvåaxliga lastfordonens viktmässiga och 
antalsmässiga andel av samtliga lastfordon.



De tvåaxliga lastfordonens antalsmässiga andel av den totala lastfordons
trafiken vid de olika vågplatserna varierade mellan 28 %  och 93 % . I diagram
met i figur 30 redovisas sambandet mellan de tvåaxliga lastfordonens antals
mässiga och viktmässiga andel av den totala lastfordonstrafiken. Kurvorna 
grundar sig på de medelvikter, som redovisas i anslutning till figuren. De olika 
vågplatsernas värden har verifierat sambandet. Ur diagrammet kan t ex utläsas, 
att om 60 %  av alla lastfordon vid en vågplats är tvåaxliga svarar dessa mot 
ca 40 %  av den totala bruttovikten och ca 30 %  av den totala lastvikten, som 
passerar vågplatsen. Detta resultat visar att en lämplig fordonsgruppering är 
av avgörande betydelse för en ur transportsynpunkt meningsfull karakterisering 
av trafiken.

I institutets rapport nr 34 har antytts en metod att på grundval av en be
stämning av antalet lastfordon i skilda grupper, som passerat snittet A  i båda 
körriktningarna, beräkna deras sammanlagda bruttovikt Bber(A).

Varje grupp karakteriseras av de ingående fordonens antal axlar och axelav
stånd, fig 29. Om sålunda

rii(A) =  antal passerande lastfordon i fordonsgrupp I  vid vägsnittet A  

bi =  fordonsbruttovikt i fordonsgrupp I, medeltal för hela landet

ti ~  fordonstjänstevikt i fordonsgrupp /, medeltal för hela landet

// =  fordonslastvikt i fordonsgrupp I, medeltal för hela landet

Bber(A) — den beräknade sammanlagda bruttovikten vid A, blir

Bber(A) =  nj(A) • bl +  nn(A) • bu +  ...........  (1)

~bi — t[ =  7/ (2)

Bber har beräknats på basis av material från de utförda axeltrycksmätningar- 
na. Fig 31 visar det procentuella förhållandet mellan den på detta sätt beräk
nade och den uppmätta bruttovikten Bum,
B
~jz • 100 %  för de enskilda vågplatserna. A v staplarnas bredd framgår att
Burn
materialstorleken från de olika mättillfällena varierade avsevärt. Figuren visar 
att bruttoviktsberäkningen relativt sett ger små avvikelser från uppmätta vär
det, Med ett material grundat på upprepade mätningar under året blir avvikel
serna med säkerhet än mindre. A v  resultatet framgår att det är möjligt att 
med god tillförlitlighet bestämma summan av lastfordonens bruttovikter i ett 
vägsnitt på basis av vissa konstanter och data från en fordonsdifferentierande 
trafikräknare.

För närvarande pågår en fältundersökning för bestämning av de olika for- 
donsgruppernas medeltjänstevikter och medellastvikter. Den sammanlagda last
vikten beräknas på analogt sätt som den sammanlagda bruttovikten, formel (1). 
Förberedande studier visar att denna typ av lastviktsbestämning är möjlig.



Beräknad v ik t 
Uppmätt v ik t

100 150 200

Uppmätt bruttovikt i tusental ton.
Staplarnas bredd motsvarar på vågplatsen uppmätt b ruttovikt.

Fig 31. Förhållandet mellan beräknad och uppmätt sammanlagd bruttovikt vid olika vågplatser.
Bokstäverna anger länet.

Fordonsdifferentierande trafikräknare

Principer har utarbetats för konstruktionen av en fordonsdifferentierande 
trafikräknare, vilken ej endast skall fastställa antalet fordon, som under en 
viss tidsperiod passerat förbi räknepunkten i respektive riktningar, utan också 
i vissa avseenden fordonens typ. Principerna för trafikräknaren grundar sig på 
att olikheter i fordonens transportfunktion återspeglas i axelantalet och axlar
nas inbördes avstånd. Erforderliga uppgifter erhålles genom ett antal detekto- 
rer på vägbanan. Hjulen på varje axel utlöser vid passagen av detektorerna en 
puls i en elektronikenhet. Pulserna registreras på en remsa. Vid utvärdering av 
remsan, vilken skall ske maskinellt, bestämmes fordonstypen av pulsernas in
bördes ordningsföljd med avseende på vilken detektor de härrör från. Patent 
har sökts för denna räkneprincip.

Trafikolyckors trafik- och vägheroende

För närvarande saknas en svensk statistik för vägtrafikolyckor, vilken är så 
upplagd att olyckornas beroende av vägens utformning och trafikens storlek 
och sammansättning belyses. Förutsättningarna för utarbetande av en sådan 
statistik har studerats. Det har framgått att landets vägar måste indelas i homo
gena delsträckor, varvid trafikplatser behandlas särskilt. Dessa delsträckor grup
peras i första hand efter vägbredd, beläggning, siktlängd, tillåten hastighet samt 
trafikens storlek och sammansättning. Vid den vidare behandlingen av olycks- 
materialet inom varje grupp måste uppdelningar med hänsyn till sådana fak
torer såsom väderlek samt tidpunkt på dygnet och året göras. En sådan statistik 
är en förutsättning för belysandet av ett stort antal problemställningar, t ex 
olycksfrekvensen på hastighetsbegränsade sträckor.
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Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
under budgetåret 1 9 6 0 - 1 9 6 1

Anslag i. Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader 

A. Verksamheten i allmänhet

Avlöningar

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

gifter, förslagsvis ............................................

Summa avlöningar

Omkostnader

1. Sjukvård m m, förslagsvis
2. Reseersättningar, förslagsvis ........................
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis ..
b) övriga, högst ............................................

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

a) Materialkostnader m m, h ö g s t .............
b) Tekniska inventarier, h ö g s t ..................
c) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis
d) Bibliotek, h ö g s t ........................................

2 50 0 :— 
13 000: —

25 000: — 
39 000 :— 
15 000: —

55 500: — 
21 000: —

3 00 0 :— 
5 000 :—

2 956:58 
12 998:34

25 902: 67 
38 610:70 
15 000: —

54 729 : 65 
20 972: 18

3 029:85
4 961 :03

Summa omkostnader 179 000: — 179 161 :  —

Summa utgifter under A ....................................... 1 090 900: — 1 14 1 462: 35

Särskilda uppbördsmedel

1. Ersättningar för materialkontrollen mm. . 5 000: — 13 7 5 5 : —
Nettoutgifter under A ...........................................  1 085 900: — 1 127 707: 35

* Enligt kungl brev av den 7 april 1961.

Enligt stat -t W0 räkenskaper

270 400: —* 269 66o: 50
487 100: —* 482 205: 85
138 200: — 201 837: —

16  200: — 8 598: —

91 1  900: — 96 2 3 0 1 : 3 5



B. Verksamheten för uppdrag

Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar

1. T ill icke-ordinarie personal, förslagsvis ..
2. Rörligt tillägg, förslagsvis .............................
3. Kompensation för höjda folkpensionsav

gifter, fö rslagsvis ............................................

493 IOO: — 
90 OOO: —

10 000: —

661 756: — 
168 212:  —

6662:  —

Summa avlöningar 
Omkostnader, fö rslagsvis ...................................

593 100: — 
200 000: —

836 630: — 
990 623: 38

Summa utgifter under B ........................................ 793 100: — 1 8 2 7  2 5 3 : 381

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga uppdrag ............... 920 000: — I 952 122:  38

överskott 126 900: — 124 869: —

Sammanfattning
Utgifter

A. Verksamheten i allm änhet...........................
B. Verksamheten för u ppd rag...........................

1 090 900: — 
793 100: —

1 14 1 462: 35 
1 827 253: 38

Summa utgifter 1 884 000: — 2 968 7 1 5 : 7 3

Inkomster

A. Verksamheten i allm änhet...........................
B. Verksamheten för uppdrag...........................

5 000:— 
920 000: —

13 7 5 5 : —
I 952 122:  38

Summa inkomster 925 000: — 1965 877:38

Nettoutgifter för A. och B ................................... 959 000: — I 002 838: 35

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

År Anslag Inkomster Belastning Reservation

1957/58 ..................  400 00 : — — 10278: 64 2 9 7 2 1 : 3 6
1958/59 ....................  400 00 : — — 30372 : 45  39348: 91
1959/60 .................. 4 00 00 : — — 58286:73 2 1 0 6 2 : 1 8
1960/61 .................. 60000: — 1 7 9 3 9 : 9 0  78247:44 20754: 64

1 Den stora skillnaden i utgifter enligt stat och utgifter enligt räkenskaper för uppdrags
verksamheten budgetåret i960—1961 beror på, att vissa mycket omfattande uppdrag från 
Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen icke var kända till sin omfattning, då förslaget till 

stat överlämnades till Kungl. Maj:t.
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R A P P O R T E R  O C H  SP E C IA L R A P P O R T E R  
F R Å N  ST A T E N S V Ä G I N S T I T U T

Rapporter

i —21. Se rapport 34.

22. Bestämning av kornstorlek med hydrometer. Analysis of Particle Size with Hydro
meter, av R Gandahl (Utgången) ...........................................................................................  1952
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