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BERÄTTELSE 

ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 

BUDGETÅRET 
1 9 6 1  — 1 9 6 2

Direktion

L e d å 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 Vahlberg, ord fö
rande, och föreståndaren för institutet, överdirektör N ils G  Bruzelius. Dess
utom har Kungl M aj:t för tiden 1 juli 19 59— 30 juni 1963 förordnat följande 
personer att vara ledamöter, nämligen byråchef Holger Ahreson, professor Bo 
Thrson Björkman, direktör H arald Freden, gatuchef Einar Hultman, överingen
jör Ragnar Klingberg och f  d professor Torsten R  Åström.

Organisation



Personal

överd irektör och chef, civilingenjör N ils G  Bruzelius.

A n tal anställda för

verksamheten 
för särskilda 

verksam heten uppdragsgivares
i allm änhet räkning
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Förste byråsekreterare C arl Edeblad

Beläggningsavdelningen ...........................................................................  8 8

A vdelningschef civilingen jör Ernst Ericsson

Bärighetsavdelningen ..............................................

A vdelningschef c ivilingenjör N ils  Odem ark

Geologiska a v d e ln in g e n .........................................

Avdelningschef fil lic Fo lke Rengm ark

M askintekniska a v d e ln in g e n ...............................

Fordons- och m askintekniska sektioner, 

mät- och fordonstekniskt laboratorium , 

konstruktionskontor, verkstad 

Avdelningschef civilingen jör Gösta K ullberg

T rafiktekniska a v d e ln in g e n ..................................

A vdelningschef c ivilingenjör Stig Edholm

........................ 2 7

  5 8

  12  22

  4 7

A ntal personer 40 55

T otalt 95

Ekonomi
Se bilaga 1.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

40. Berättelse över statens väginstituts verksam het under budgetåret
i960— 19 61   1961

40 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Year i960— 1 9 6 1 .......................................................... 1962



Specialrapporter (stencilerade):

i i . Specialrapport n ,  reviderad upplaga,
Provningsmetoder för material
till bituminösa beläggningar ......................................................................  1961

17 . Methods o f T ra ffic  Measurement 
Determination of Number and Weight of Vehicles
av Stig E d h o lm ..............................................................................................  1962

18. Försökssträckor med oljegrus i960— 1961 .............................................  1962

Dessutom har väginstitutets tjänstemän utarbetat rapporter till interna
tionella kongresser samt publicerat uppsatser i svenska vägföreningens tid
skrift 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, fortifikationsför- 
valtningen, flygförvaltningen, statens geotekniska institut, statens provnings- 
anstalt, ingeniörsvetenskapsakademiens transportforskningskommission, 1961 års 
trafiksäkerhetskommitté, 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

Analysarbetet för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens räkning rörande kon
trollen av vägoljor, dvs bestämning av destillationskurva och benämningstem- 
peratur, har under första hälften av 1962 varit av ovanligt stor omfattning. 
Detta beror i första hand på att för 1962 års oljegrusverksamhet vägoljor levere
rades från 4 leverantörer i ungefär lika kvantiteter. Dessutom har delleveran
serna oftast varit relativt små i förhållande till leverantörernas kontrakterade 
kvantiteter av vägolja. Nämnda förhållande har medfört att en stor del av 
avdelningens arbetskapacitet har tagits i anspråk för dessa analyser, varför 
andra uppgifter av forskningsnatur i relativt stor utsträckning blivit åsidosatta.



Observationer av 1961 års oljegrus föranledde att upphandlingsbestämmel- 
serna för vägoljor ändrades så att en höjning av benämningstemperaturen med 
2 0 vidtogs.

Resultaten av destillationsanalyserna är i korthet följande. Vägoljorna Esso Y  
och Esso S, levererade 1962, har samma benämningstemperatur som 1961 års 
oljor av samma typ. Destillatkvantiterna har ökat i betydande grad, till det 
dubbla vid 3 60°. Likaså har destillationsåterstodernas benämningstempera- 
turer ökat, särskilt för Esso S. Flampunkterna har minskat med 10 — 30°. 
Shelgrol A B 10, 1962, har några grader högre benämningstemperaturer för både 
oljan och destillationsåterstoden än Shelgrol A B 9, 19 6 1, medan destillatmäng- 
der och flampunkter är praktiskt taget desamma. Shelgrol A B  8, levererad 1962, 
överensstämmer i alla avseenden väl med i960 års provvägolja av denna typ. 
Flampunkten är något högre för 1962 års leverans. N ynäs vägolja 4 1, 1962, 
överensstämmer rätt väl med 19 6 1 års leveranser. Återstodens benämningstem
peratur och destillatmängderna har ökat och flampunkten minskat något. 
BP  550, 1962, visar praktiskt taget samma analysvärden som 19 61 års BP-olja 
men flampunkten är något lägre.

Sammanfattningsvis kan sägas, att 1962 års vägoljor i jämförelse med 19 61 
års har ungefär samma benämningstemperatur för ursprunglig olja, men i medel
tal 3 0 högre benämningstemperatur för destillationsåterstoden och 2 %  mer 
destillat vid 360°. Medelbenämningstemperaturerna är ca 46° (44— 47) och 
68° (63— 70) för olja respektive återstod, medeldestillat vid 3 1 5 0 och 360° är 
respektive 3 (1 — 5) och 9 (6— 10) vol °/o och flampunktens medelvärde 87° 
(81 — 103). Vatten samt destillat till 260° förekommer, spårvis eller till någon 
tiondels procent, praktiskt taget genomgående i 1962 års vägoljeleveranser, 
medan detta endast undantagsvis var fallet för 1961 års leveranser.

Beträffande utförandet av analyserna förekommer vissa olikheter mellan 
olika laboratorier. Jäm förelser har därför gjorts mellan analysresultat från väg- 
oljeleverantörernas laboratorier — såväl moderförtagens som de svenska dotter
företagens — och väginstitutets laboratorium. Denna undersökning har på väg- 
institutet till en del bedrivits i samarbete med representanter för leverantörerna. 
Arbetet har lett till att institutet avser att modifiera analysmetoderna i vissa 
avseenden.

Väginstitutets metod att undersöka vägoljor genom selektiv fällning har ytter
ligare utvecklats och något modifierats. Dessa undersökningar har emellertid 
bedrivits i betydligt mindre omfattning än under föregående budgetår. Detta 
beror delvis på att det ännu saknas tillräcklig erfarenhet och lämpliga metoder 
för korrelation mellan å ena sidan analysresultaten och å andra sidan vägoljor- 
nas och oljegrusets vägegenskaper. Brist på arbetskraft har dessutom förelegat. 
A v  litteraturen att döma synes emellertid den internationella forskningen röran
de bindemedel visa en allt tydligare tendens att söka korrelera bindemedlens 
såväl reologiska som åldringsegenskaper med den kemiska sammansättningen, 
dvs bl a innehållet av asfaltener och hartser, varför arbetet på detta område bör 
fortsätta i någon omfattning.



A v  1962 års vägoljor har endast enstaka leveransprov från de 4 leverantö
rerna undersökts enligt fällningsmetoden. Det har därvid konstaterats att halten 
av med cyklohexan fällbara ämnesgrupper, dvs karboider och karbener, som 
verkar inaktiverande på aminer, varit obetydlig. Beträffande innehållet av 
asfaltener och hartser, dvs de med n-hexan och n-propanol fällbara ämnesgrup
perna, har för Esso Y , Esso S och N ynäs 4 1 inga nämnvärda skillnader obser
verats vid en jämförelse med samma vägoljor levererade år 1961. Detsamma 
gäller i stort sett för Shelgrol A B  8 vid jämförelse med i960 års provvägolja 
av denna typ. De tre förstnämnda har relativt sett hög asfaltenhalt och låg 
hartshalt, medan Shelgroltyperna har relativt låg asfaltenhalt och hög hartshalt. 
Detta enligt gruppindelningen av vägoljor i föregående årsberättelse, SV  rap
port 40. Shelgrol A B  10 innehåller något mer av både asfaltener och hartser än 
Shelgrol A B  9 från 19 6 1, som den ersätter. Den av BP  år 1962 levererade väg- 
oljan, BP 550, har en asfaltenhalt som är ca 2 %  lägre än hos 1961 års BP-oljor, 
medan hartshalten är densamma. Vägolja BP 550 intar härigenom en ställning 
mellan de båda ovannämnda grupperna.

Med anledning av egenskaperna hos en av försöksoljorna från i960, Shelgrol 
E N  2, har några undersökningar ägnats åt viskositetens beroende av tempera
turen för vägoljor av olika ursprung. Det synes förhålla sig så att av i landet 
använda vägoljor är det endast de av venezolanskt ursprung — levererade av 
Esso — som har en rät viskositetslinje i det konventionella viskositetsdiagram- 
met även ned till temperaturer under o°. Vissa vägoljor visar en icke rätlinjigt 
tilltagande viskositet redan vid temperaturer omkring +  io °  och högre. Ovan 
nämnda försöksolja, Shelgrol E N  2, har en bruten viskositetslinje med en 
knickpunkt vid ca +  30°. Det har i ett fall visat sig att vägoljor från samma 
leverantör under två på varandra följande år hade avsevärt avvikande visko
sitetslinje, medan egenskaperna enligt analvsen var praktiskt taget oförändrade. 
Utan tvivel har viskositetens temperaturberoende en avsevärd betydelse för 
oljegrusets egenskaper, såväl vid blandning, utläggning och rivning som vid 
påverkan av nederbörd och därmed följande temperaturfall.

En viktig uppgift är att söka förklaring till och botemedel mot den s k olje- 
flykt, som i vissa fall äger rum på oljegrusvägar. Det kan synas troligt att det 
rör sig om vidhäftningsfel, men det har också anförts att fenomenet kan bero 
på en emulgering av oljan. N ågra försök har därför utförts rörande de för
hållanden under vilka vägolja kan emulgeras. På grundval av de relativt fåta
liga försök, som utförts i en emulgeringsapparat enligt Shell, synes det i stort 
sett förhålla sig på följande sätt. Vägolja med amin ger en stabil emulsion av 
typ vatten i olja, som emellertid har mycket högre viskositet än oljan och m yc
ket god vidhäftning. Varierande tillsatser av lera till systemet olja med amin och 
vatten ger samma typ av emulsion, vatten i olja, med hög viskositet och god 
vidhäftning. Detta slag av emulgering torde icke medföra oljeflykt. Vägolja utan 
amin ger icke en stabil emulsion. Tillsättes lera erhålles en tämligen stabil emul
sion, också den av typ vatten i olja, vilken har hög viskositet, men som saknar 
vidhäftning. Detta slag av emulgering kan möjligen orsaka oljeflykt. Om en



med aminen ekvivalent mängd av en lämplig syra tillsättes vattnet erhålles ett 
vattenlösligt aminsalt och det kan bildas en emulsion av typ olja i vatten, som 
har mycket lägre viskositet än oljan och som saknar vidhäftning. Förutsättningar 
för bildande av en sådan emulsionstyp i oljegrus synes emellertid inte föreligga.

Inom bindemedelsforskningen tilldrar sig studiet av bindemedlens åldring ett 
allt större intresse, dels med hänsyn till åldringens effekt på beläggningars väg- 
egenskaper och dels med avseende på sambandet mellan bindemedlens samman
sättning och deras åldring. Processen uppdelas i fysikalisk och kemisk åldring 
beroende på om den orsakas av avdunstning av flyktiga komponenter eller ge
nom påverkan av luftens beståndsdelar. Den fysikaliska åldringen påverkas 
huvudsakligen av temperaturen, medan den kemiska förutom av temperaturen 
även katalyseras av vissa delar av ljusstrålningen. En förutsättning för studium 
av åldringsfenomenen är att bindemedel kan återvinnas med oförändrade egen
skaper ur beläggningar. Avdelningen har med uppmuntrande resultat påbörjat 
undersökningar enligt IP  105/61 angående återvinning av såväl asfaltbindemedel 
av olika typer som vägolja.

Vidhäftnings spänningen asfaltlösning— stenmaterial

Vid fortsatta försök med vidhäftningsspänningen mellan stenmaterial och 
asfaltlösning M A  15 har inflytandet av stenmaterialets behandling med kolsyra 
och efterföljande omsorgsfull tvättning med destillerat vatten närmare stude
rats. Följande resultat må nämnas.

För stockholmsgranit krävdes en halt av 2,0 %  stearinamin i asfaltlösningen 
för uppnående av aktiv vidhäftning, efter kolsyrabehandling behövdes endast
1,3 %  stearinamin. V id användning av stearindiamin fordrades för den obe
handlade stockholmsgraniten 0,6 %  av denna i asfaltlösningen och efter kolsyra
behandling likaledes 0,6 % . Vid försök med fältspat behövdes en halt av 1,6  %  
stearinamin för aktiv vidhäftning och efter kolsyrabehandling 0,3 % . M otsva
rande värden för stearindiamin var 0,4 och 0,3 °/o. Det är troligt att aminmole
kylerna binds till stenytorna genom vätejonbindningar. V id kolsyrabehandlingen 
byts metalljonerna i stenytorna ut mot vätejoner. Stearinaminens och i viss mån 
stearindiaminens ökade effektivitet efter stenmaterialets behandling med kolsyra, 
stöder uppfattningen om vätejonbindningen som bindande länk mellan minera
len i stenen och aminmolekylerna i asfaltlösningen. Omvänt bör ersättande av 
vätejoner med metalljoner minska vidhäftningsmedlens verkan. För att visa 
detta behandlades stenmaterial efter kolsyrabehandling med en mycket svagt 
alkalisk 2 %  vattenlösning av kalciumklorid. I detta fall krävde stockholms
graniten omkring 2,5 %  stearinamin för aktiv vidhäftning och fältspaten unge- 
för lika mycket. Motsvarande värden för stearindiamin var 0,75 %  och 0,50 % . 
Anmärkningsvärt är att stearindiaminen är relativt mindre känslig för de genom 
de olika behandlingarna åstadkomna förändringarna i mineralytornas tillstånd. 
Detta står i samklang med praktisk erfarenhet.



Försök att återvinna och bestämma amin i oljegrus

Återvinning av olja från oljegrus utförs genom extraktion av oljegruset med 
ett lösningsmedel. Man kan vänta att den i oljan upplösta aminen skulle åter
vinnas tillsammans med oljan, men det har visat sig att hela kvantiteten av till
satt amin icke löser sig i lösningsmedlet, utan blir kvar bland stenmaterialet i en 
eller annan form. För att finna en metod för återvinning har modellförsök 
gjorts, varvid  olika stenmaterial använts, men trots att ett stort arbete nedlagts 
på detta, har en tillfredsställande metod ännu icke kunnat utarbetas.

För sökssträckor fö r  friktionsmätning på Nynäsvägen och N orrtälje vägen

Väginstitutet har ansett det angeläget att mer ingående studera de faktorer, 
som kan tänkas påverka friktionsegenskaperna hos bituminösa beläggningar. 
Som ett led i dessa undersökningar utfördes under sommaren 19 61 försöks- 
sträckor för friktionsmätningar på bituminösa beläggningar med olika sam
mansättning och ytutseende. För att få  ett säkrare underlag för bedömning ut
fördes försöken på två olika vägar, Nynäsvägen vid Jordbro respektive N orr- 
täljevägen vid  Rosenkälla. De utfördes enligt samma program, men av två olika 
entreprenörer. Genom kontinuerlig mätning skall sedan inverkan på friktionen 
av väderlek, väglag, ålder ni. m. studeras.

Försöken om fattar sex delsträckor på vardera vägen. Beläggningar av sex 
olika typer har utförts nämligen sandasfalt, topeka, tät asfaltbetong typ Ab 12  t, 
öppen asfaltbetong typ Ab 12  ö, ytbehandling typ Y  1 samt s k  precoated 
chippings dvs bitumeniserad makadam av ensartad stenstorlek nedpressad i ett 
lager sandasfalt. Med ett undantag när har varje sträcka en längd av 60— 80 
m samt en bredd av 8 m (hel körbanebredd).

Beläggningarna av typen tät och öppen asfaltbetong samt ytbehandlingen ut
fördes enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens »Anvisningar för vägbyggnad 
av år i960», sandasfalt och topeka enligt »Arbetsbeskrivningar för vägbelägg- 
ningar av år 1947» samt precoated chippings enligt arbetsbeskrivning efter 
engelsk förebild, som föreslagits av väginstitutet och tidigare använts i Sverige.

Under hösten 19 6 1 har vid två olika tidpunkter friktionsmätningar gjorts på 
Nynäsvägen och Norrtäljevägen. Det är givetvis omöjligt att efter endast två 
mätningar kunna bedöma de olika beläggningarnas friktionsegenskaper även om 
mätningarna om fattar ett stort antal körningar, då inverkan av väderlek, väg
lag, ålder m. m. ännu ej systematiskt kunnat studeras. Under vintern 1962 har 
mätningarna fortsatts.

Belysnings för sök på N orrtäljevägen

I syfte att studera olika bituminösa beläggningars ljusreflexionsegenskaper vid 
torr och våt körbana utfördes av beläggningsavdelningen belysningsförsök på 
Norrtäljevägen under hösten 19 6 1. De utfördes på de beläggningar, som ingår i



försöket med friktionsmätning vid Rosenkälla. Undersökningen är av begränsad 
omfattning och ingår som en del i ett examensarbete vid tekniska högskolan i 
Stockholm rörande stationär belysning på motorvägar.

Vid försöket användes för belysning av körbanan en flyttbar armatur med 
känd ljusfördelningskurva samt för bestämning av beläggningarnas luminans en 
luminansmeter med liten mätvinkel. Mätningarna har vid samtliga försök ut
förts med samma uppställning av belysningsarmatur och mätinstrument. Lumi- 
nansen har mätts på försökssträckornas östra körbana. Försöken vid våt kör
bana har genomförts efter vattning med vattentankbil.

V id torr körbana reflekterade beläggningarna ljuset i stort sett diffust, var
igenom en relativt jämn luminansfördelning erhölls över vägens bredd. Ytbe
handling och precoated chippings gav de lägsta luminansvärdena, medan tope- 
kan, som hade en mycket bindemedelsrik yta, gav de högsta. Denna beläggning 
har sedermera utgått ur friktionsförsöken.

Även vid våt körbana reflekterade öppen asfaltbetong, ytbehandling och 
precoated chippings ljuset i stort sett diffust. Skillnaden i luminansfördelning 
och luminansnivå vid torr och våt körbana var för dessa beläggningar ej stor. 
Däremot reflekterade tät asfaltbetong, topeka och sandasfalt i vått tillstånd 
ljuset speglande, varvid ljuskällan tecknade ett smalt blänkande stråk i kör
banan i riktning mot iakttagaren. På den täta asfaltbetongen var detta stråk 
långt utdraget, på topekan kort. Beläggningarna ger i dessa stråk mycket höga 
luminansvärden, högst i de punkter där bilden av ljuskällan faller. U tanför de 
blänkande stråken var beläggningarna mörka.

Försökssträckor med ytbehandling på Ekerö

Under hösten utfördes på Ekerö i Stockholms län försökssträckor med ytbe
handlingar med olika slag av bindemedel. Som bindemedel provades dels en 
asfaltemulsion med katjonaktiv emulgator, dels en asfaltlösning med tillsats av 
amin och gummipulver. För jämförelse utfördes samtidigt ytbehandling med 
asfaltlösning med amin. Syftet med försöket var att jäm föra hållbarheten hos de 
olika ytbehandlingarna.

Samtliga bindemedel provades på två skilda sträckor. Man avsåg härvid att 
på halva antalet sträckor prova dem vid  rådande väderlek och på den åter
stående hälften under mycket ogynnsamma förhållanden. I det senare fallet 
skulle ytbehandlingarna hållas fuktiga genom vattning i 14 dagar efter utfö
randet. På grund av regn såväl under själva utförandet, som under 8 av de där
på följande 14 dagarna kom emellertid samtliga beläggningar att utsättas för 
i stort sett samma behandling.

Försöket omfattar sex delsträckor. Som tidigare nämnts har tre olika slag 
av bindemedel använts och varje bindemedel provats på två delsträckor. V arje 
delsträcka har en längd av ca 100 m och en bredd av 6 m.



Vid inspektioner under hösten 19 61 och våren 1962 har konstaterats att 
provsträckorna med asfaltlösning med amin och gummi tillsats samt jämförelse
sträckorna med asfaltlösning med amin i stort sett varit utan anmärkning.

På sträckorna med katjonemulsion däremot, lossnade omedelbart efter ytbe
handlingens utförande en del av stenmaterialet. Senare har skadorna ökat något.

Försök med brobaneisoleringar på underlag av cementbetong

I syfte att studera olika brobaneisoleringars förmåga att motstå trafikens de
formerande inverkan utfördes i samarbete med väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen och N y a  A sfalt A B försök i väginstitutets provvägsmaskin. H ärvid  provades 
fyra  olika utföranden av brobaneisoleringar, ett med membranisolering och tre 
med isoleringsgjutasfalt.

Totala tjockleken av brobanebeläggningarna var 60 mm. De utlades på ett 
underlag av armerad cementbetong.

Membranisoleringen bestod av två lager asfalterad mineralfiberfilt, som be
ströks med asfalt A  140. Ovanpå isoleringen utlades ett skyddsskikt av sand, 
stabiliserad med filler och asfaltlösning. Isoleringsgjutasfalten bestod av asfalt 
A  140, trinidadasfalt, filler och sand. För att fästa gjutasfalten vid underlaget 
användes tre metoder. Den klistrades direkt på underlaget, den lades på ett lager 
av  asfalterad m ineralfiberfilt eller på ett lager öppen asfaltbetong. Slitlagret 
vars tjocklek avpassades så att brobanebeläggningens totala tjocklek blev 60 mm, 
bestod av tät asfaltbetong.

Försöken utfördes vid temperaturerna — 1 5 °, + 2 0 °  och + 4 8 ° .  Totala an
talet hjulpassager över beläggningarna var 230.000.

Vid — 1 5 0 var deformationen av vägbanan ingen, vid +  20° måttlig. Störst 
var den, där membranisolering plus stabiliserad sand använts. V id + 4 8 °  
erhölls mycket kraftiga deformationer, kraftigast hos beläggningen med mem
branisolering plus stabiliserad sand. Orsaken härtill var uppenbarligen att det 
lager av stabiliserad sand, som anbringats som skydd närmast över isoleringen, 
hade sämre stabilitet än de andra isoleringstyperna.

Försök med oljegrus under användning av stenmaterial av olika 
ursprung och kornstorleks fö r delning

De i juni månad år 19 61 utförda försökssträckorna med oljegrus på väg 55 
inom Södermanlands län har under budgetåret inspekterats. Försökssträckorna 
var avsedda för studium av oljegrus berett av olika slag av stenmaterial och 
med olika kornstorleksfördelning. De intressantaste resultaten erhölls från för- 
sökssträckor, där ett lokalt material med goda egenskaper använts. En del av 
dessa försökssträckor hade legat mycket bra och varit helt utan skador, medan 
andra skadats av trafiken. Underlagets beskaffenhet, trafik, väderlek, vidhäft- 
ningsmedel, olja och oljehalt var likartade. Den enda skillnaden mellan försöks
sträckorna var sålunda krossgrusets kornstorleksfördelning.

Skadorna uppkom tidigast i hjulspåren. De visade sig först som blödande 
fläckar eller ränder. Hålvolym en i stenmaterialet, där skador uppstått, har för



modligen varit så liten att oljan och det vatten, som blivit instängt i oljegruset, 
icke har fått rum utan pressats upp mot ytan tillsammans med finkornigt sten
material.

För att pröva denna teori gjordes försök med packning av oljegrus genom 
vältning av oljegrusprover i en vältningsmaskin.

Under vältningen av prover av oljegrus innehållande torrt stenmaterial med 
samma kornstorleksfördelningar, som använts till skadade försökssträckor, 
trängde en blandning av olja och finkornigt stenmaterial upp till provens yta 
och bildade där blanka fläckar. Inblandning av fyra  procent vatten i olje
gruset orsakade att ytan under vältningen blev täckt av en blandning av vatten, 
olja och fint stenmaterial, vilken hade en degig konsistens. Vältning av prover, 
som innehöll stenmaterial med kornstorleksfördelningar använda på oskadade 
sträckor, gav likform igt matta provytor. Vatten inblandat i oljegrus av detta 
slag pressades vid vältningen upp till provens yta utan att åtföljas av olja och 
fint material. N ågra obetydliga blanka fläckar bildades dock. Proven, som mot
svarade skadat oljegrus, fick vid vältningen en mindre hålvolym  (uttryckt i pro
cent av provets volym ) än de, som svarade mot oskadat oljegrus. Skillnaden var 
dock icke stor, omkring i — 2 enheter.

Det synes sålunda vara en relativt liten hålvolymsskillnad, som har avgjort 
om olja under trafikens inverkan pressats upp till ytan eller icke. Skadorna har 
senare uppstått genom att det allt oljefattigare oljegruset fått en tilltagande 
sämre sammanhållning.

Försök med krossgrus från Svennevadsby i Örebro län, från Hulje i Östergöt
lands län och från Hallägden i Jämtlands län, som samtliga bestod av sedimen
tära bergarter, bekräftade i stort sett denna slutsats. Resultaten från proven med 
dessa stenmaterial var dock icke helt entydiga, dels beroende på olika bristfäl- 
ligheter hos stenmaterialet, dels på lokala omständigheter. Försöken visade dock 
att dessa material icke väl lämpar sig för oljegrus.

Försökssträckor med oljegrus

Väginstitutet har under första hälften av 1962 på uppdrag av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen planerat och i samarbete med vägförvaltningen utfört för
sökssträckor med oljegrus på väg 72 i Uppsala län, delen Brunna— länsgränsen 
mot Västmanlands län, med avsikt att undersöka hur vissa väsentliga egenskaper 
hos vägoljor påverkar oljegruset. En rimlig ökning av en vägoljas ursprungliga 
och slutliga viskositet torde ge ett mer beständigt, dvs ett mot skador mer mot
ståndskraftigt, oljegrus. ö v re  gränsen för begynnelseviskositeten bestämmes av 
att oljegruset skall kunna blandas, läggas ut och sladdas, ö v re  gränsen för den 
slutliga viskositeten, dvs viskositeten efter lång tid, bestämmes av oljegrusets 
rivbarhet och bibehållande av dess självläkande förmåga. Försöket avser att 
precisera lämpliga viskositetsgränser under varierande praktiska betingelser. Det 
kompletterar de försök med i stort sett samma syfte, som utförts under oljegrus- 
verksamhetens tidigare år.



Försöket om fattar 14 oljor, tillverkade av A B Nynäs-Petroleum, med inom 
vida gränser varierad viskositet såväl för de ursprungliga oljorna som för destil- 
lationsåterstoderna. Även relationen mellan oljans och destillationsåterstodens 
viskositet har varierats liksom avdunstningshastigheten hos ingående fluxmedel. 
Serien om fattar sålunda sakta, normalt och raskt hårdnande vägoljor, som har 
en praktiskt taget rät viskositetslinje åtminstone ned till o°. Förutom att utföra 
de observationer, som normalt görs på oljegrusprovvägar, är avsikten att kon
tinuerligt följa åldringsförloppet för de olika oljorna genom provtagning av 
oljegrus från försökssträckorna med efterföljande återvinning och analys av 
oljan i dessa prover.

Bärighetsavdelningen

Utredning om vägars och rullbanors konstruktion och bärighet

Den på elasticitetsteorin för skiktade system grundade ekvivalentmetoden för 
vägars dimensionering, som avdelningen sedan länge tillämpat, har under året 
kompletterats för att lättare kunna tillämpas på flerskiktade konstruktioner. 
Sålunda har grafiska tabeller utarbetats för några aktuella fall. I fig 1 visas 
såsom exempel ett diagram för beräkning av trycket på undergrunden i ett tre- 
skiktat system, som är avsett att utgöra beräkningsmodell för exempelvis en 
konstruktion vari stabiliserande lager ingår.

Utvecklingsarbetet på teorin om överbyggnadens verkningssätt vid dynamisk 
belastning och utarbetandet av metoder för dynamiska bärighetsundersökningar 
har fortgått och resultatet har kunnat anges i numerisk form för vissa enkla fall.

Ett sådant enkelt fall gäller belastning av en belagd väg med en vibrerande 
punktlast på beläggningens yta. Den matematiska lösningen i detta enkla fall 
visas i fig 2. För lösningen har antagits att underlaget är av Westergaards typ 
med ett visst k-värde, vilket innebär att reaktionstrycket är proportionellt mot 
sjunkningen. Den svängande massan av beläggning, bärande lager och under- 
grund har per ytenhet antagits vara proportionell mot beläggningstjockleken 
och mot medelmasstätheten.

Ehuru den matematiska modellen således icke helt motsvarar de verkliga för
hållandena, så ger dock lösningarna en antydan om, hur en vägkonstruktion 
verkar, dels då den utsättes för snabb trafik, dels då trafiken är långsam. I det 
senare fallet utsättes vägen för en belastning, som närmast svarar mot ett statiskt 
belastningsfall. Lösningen av det statiska belastningsfallet, som Westergaard 
behandlat, erhålles genom att sätta p =  o i ekvationen för låg frekvens. Den 
matematiska lösningen kan dessutom tillämpas vid dynamiska bärighetsunder
sökningar, då man mäter vissa egenskaper hos en vibrationsvåg, som framkallats 
av en vibrerande last med känd frekvens.

A v  fig 2 fram går, att för spänningar och deformationer gälla olika formler, 
när frekvensen är låg respektive hög och att ett »kritiskt fall» inträffar vid 
en viss frekvens. Ett sådant »kritiskt fall» kan inträffa såväl när vägen utsättes.



F ig  r. D iagram  fö r beräkning av  vertik a la  trycket i 3-skiktat system. Belastningen är 
jäm nt fördelad på cirkulär yta.

för trafik  av lätta fordon som av tunga fordon, när dessa fordon framföras med 
hög hastighet. Ett för vägen farligt belastningsfall av dynamisk natur kan in
träffa , när ett tungt fordon framföres med hög hastighet.

Intresset för dessa problem är på många håll, fram för allt i utlandet, mycket 
stort. Värdefulla kontakter har tagits och upprätthållits med Koninklijke/Shell- 
laboratorium i Amsterdam och National Institute for Road Research i Pretoria.

Avdelningens avsikt att komplettera teorin om överbyggnadens verknings
sätt vid trafiklastens överförande till undergrunden med ledning av resultat 
från statiskt-dynamiska belastningsförsök på laboratoriet och i fält har icke 
heller under detta verksamhetsår kunnat realiseras, enär erforderlig apparatur 
och utrustning icke hunnit färdigställas.



H ^ .Y .  and  kei a re  B e s s e l  F u n c t io n s  of z e ro  o rder .  D = — —  .w h e re  E 
0 0 (1 - v  )12

and v a re  e lastic c o n s tan ts  and  h is thickness of p a v e m e n t .  Density  of. .

pavem ent m aterial is j  -10"3 . w h e re  c is volym e w e ig h t  k g / d m 3 and

g = 980 c m / s 2. The e last ic  behavior  of th e  fou n d a t io n  is re p re s e n te d  by

W e s te r g a a r d s  c o n s ta n t  -  k . The m a x im u m  load is P  and t is the t im e .

The f re q u e n c y  's ^ ertz< z* =

The curves  apply to a p a vem en t  having h = 1 5 c m .  E = 300000 k g / c m 2 , 

v = , c = 2 .35  k g / d m 3. The foundation  has k= 2 k g / c m 3. Load P=1000kg

and the  f re q u e n c y  is 2.2 resp. 53 H e r tz ,  c orrespon d ing  to 1 = 81 cm  

in bo th  c a s e s .

Fig 2. Vågrörelse i en beläggning vid låg respektive hög frekvens. Formlerna har 
utarbetats av statens väginstitut.



A v  Göteborgs stads gatukontor har väginstitutet erhållit i uppdrag att dimen
sionera överbyggnaden till körbanor för motorväg och trafikplatser i anslutning 
till projekterad tunnelförbindelse under Göta älv. Trafikanläggningen, som 
kommer att utsättas för en intensiv, främst lokal, trafik, måste i stor omfattning 
grundläggas på en undergrund av lös lera, vars största lagertjocklek överstiger 
i o o  m.

Enär såväl terrassens som den färdiga vägens plushöjd redan var fastställd, 
måste bärighet uppnås inom given konstruktionshöjd. H ela det på den lösa leran 
utlagda förstärkningslagermaterialet måste därför medtagas i bärighetskalkylen, 
vilket förutsatte en teknisk-ekonomisk lösning av problemet att utlägga och 
packa ett förstärkningslagermaterial på lös lera. Utöver dessa problem inne
fattade uppdraget även utarbetande av förslag för dels utläggning av ett för
stärkningslagermaterial från pråm, dels utförande av rampvägarnas bankar, om 
dessa utgöras av lera med hög vattenhalt.

A v  övriga uppdrag kan nämnas dimensionering av rullbana på Göteborg— 
Torslanda flyg fä lt för luftfartsstyrelsens räkning och dimensionering av rull
banor samt förslag till bandränering på V äxjö flygfält, på beställning av Orrje 
&  Co, Stockholm.

Provbelastningar a v  vägar

Den av bärighetsavdelningen anskaffade 2-axliga släpvagnen, med vilken 
avdelningen har för avsikt att utföra statiskt-dynamiska provtryckningar till 
maximalt 15 ton och statiska provtryckningar till maximalt 22 ton, har icke 
hunnit färdigställas under året. Avdelningens provlastningar har därför begrän
sats till statiska belastningsförsök med belastningsbilen till maximalt 5 ton på 
stålplattor av olika storlekar. Provbelastningar till 5 ton har exempelvis utförts 
på följande stabiliseringsprovvägar: R v  26 (f d länsväg 10 1)  mellan Fröslida— 
Torup, E  6 (f d R v  2) mellan ö .  K arup— Mellbystrand, R v  15 (f d R v  4) 
mellan Bäckaskog— Gualöv, R v  10 (f d R v  32) mellan Simrishamn— Baske- 
mölla samt E 7 5  (f d R v  14) vid Hålland. På geologiska avdelningens uppdrag 
har provvägen mellan A v a — Nordmaling på E 4  (f d R v  13) provbelastats 
såväl före tjälningen som omedelbart efter tjällossningen. På vattenfallssty
relsens uppdrag har provbelastningar utförts på dels vägen mellan Segmons 
järnvägsstation och Borgviks sekundärstation i Värmlands län, dels väg 600, 
som utgör en delsträcka av vattenfallsstyrelsens transportsträcka för tunga 
enheter mellan Liljeholmsplan i Stockholm respektive Huddinge järnvägsstation 
och Ågesta atom kraftvärm everk. Den förstnämnda vägens bärighet har även 
undersökts genom dynamiska provbelastningar, vilka har bestått i provkör
ningar med vattenfallsstyrelsens största transportvagn maximalt lastad till en 
totalvikt av ca 3 10  ton.

Den nuvarande belastningsbilen, som är nersliten, skall ersättas med en nyare 
och kraftigare vagn utrustad med modern belastningsapparatur. Konstruktions
arbetet har påbörjats.



Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar 
för mycket tunga transporter

Utbyggnaden av landets vattenkraft och stamlinjenät har bl a medfört, att 
transporter av mycket tunga enheter, såsom generatordelar och transformatorer, 
blivit nödvändiga. Enär anläggningarna oftast varit så belägna, att det bäriga 
huvudvägnätet icke kunnat utnyttjas vid transporterna, har ofta svårlösta pro
blem av såväl teknisk som ekonomisk natur uppkommit. Bärighetsavdelningen 
har med anledning härav under femtio- och sextiotalen ofta fått i uppdrag att 
svara för att transporterna kunnat fram föras till minimum av kostnader och 
risker på vägar av  ringa bredd, svag uppbyggnad och ofta liggande på en under- 
grund av m yr eller lera. D å transportsträckornas längd ibland uppgått till io  
mil eller mer, har förstärkningsarbetena blivit omfattande och kostnaderna i 
samband därmed betydande.

Under året har avdelningen på vattenfallsstyrelsens uppdrag bl a besiktigat 
och bärighetsundersökt vägen Segmons järnvägsstation— Borgviks sekundär
station i Värmlands län. Den av vattenfallsstyrelsen ursprungligen föreslagna 
transportvägen från Grums till Borgviks sekundärstation, vars bärighet avdel
ningen undersökt under verksamhetsåret i960— 19 6 1, hade av styrelsen måst 
överges, sedan geotekniska institutets undersökning av stabilitetsförhållandena 
vid den nybyggda bron vid östra  Malmsjö visat, att risk förelåg för glidningar 
i lergrunden, som här har en mäktighet av ca 15 m.

Bärighetsavdelningen har, med ledning av, dels vid besiktningar gjorda obser
vationer, dels resultaten från avdelningens provbelastningar till 5 ton i ca 250 
punkter och dels resultatet av geologiska avdelningens undersökning av jord- 
artsförhållandena i såväl överbyggnaden som undergrunden hos de alternativa 
vägsträckorna vid  Borgvik, föreslagit vilka förstärkningsåtgärder, som bör vid
tagas för att vägen i otjälat tillstånd med säkerhet skall bära en transformator
transport (vagn +  last) vägande ca 305 ton. Sedan föreslagna förstärknings- 
arbeten utförts, provbelastades hela vägsträckan medelst provkörningar med den 
för transformatortransporten avsedda vagnen SA-200, som lastats med götjärn 
till en totalvikt av ca 3 10  ton. Under provkörningen okulärbesiktigades hela 
vägsträckan. På de ur bärighetssynpunkt mest kritiska sträckorna, där vägen 
ligger i omedelbar närhet av Borgvikssjön på en undergrund av lös lera, utför
des mätningar för bestämning av de elastiska och permanenta deformationernas 
storlek, när vagnen passerade. Genom provkörningen upptäcktes, att vägen på 
tre korta sträckor hade otillräcklig bärighet. Med ledning av de vid provkör
ningen uppkomna skadornas typ och omfattning förstärktes och breddades 
vägen.

Transformatortransporten, den tyngsta landsvägstransport, som utförts i lan
det och, så v itt man vet, även internationellt sett den tyngsta, utfördes utan 
missöden i slutet av  juni månad 1962 kort tid efter provkörningen, (fig 3).

På den, enligt avdelningens förslag, förstärkta transportsträckan mellan H ud
dinge järnvägsstation och Ågesta atom kraftvärm everk har, under november 
månad, fram förts tre tunga transporter om respektive ca 140, 130 och 130  ton.



Fig 3. Transport av transformator från Segmons järnvägsstation till Borgviks sekundärstation 
i Värmlands län. Transportens vikt inklusive dragtruckarna ca 420 ton, vagn +  transformator 
305 ton. Transporten är den tyngsta landsvägstransport, som utförts såväl i Sverige som, såvitt

man vet, i utlandet.

Transporterna har utförts med vattenfallsverkets vagn S A -105, som väger 
5 6 ton.

På vattenfallsstyrelsens uppdrag har avdelningen undersökt bärigheten hos 
en väg liggande inom området för H am ra sekundärstation i Uppsala län. Vägen, 
som delvis ligger på en undergrund av lera, undersöktes i februari månad 1962. 
Såväl vägkroppen som undergrunden närmast under vägen var då tjälad och 
undersökningen utfördes vid en lufttempartur av ca — 20°. För bestämning av 
vägens överbyggnadstjocklek upptogs hål med väginstitutets betongborrmaskin, 
som för detta ändamål utrustats med en hårdmetallkrona med ca 15 cm dia
meter. Den 135 ton tunga transformatortransporten utfördes med vattenfalls
verkets 135 tons transportvagn på tjälad väg, utan att några förstärkningsåt- 
gärder behövde vidtagas.

A tt det kan vara förenat med vissa svårigheter att rätt bedöma, om en väg 
har sådan bärighet, att den medger framförandet av mycket tunga transporten
heter, fram går av det haveri ett kraftverksbolag var utsatt för i början av 
september månad 19 61 vid en transformatortransport om ca 1 1 0  ton till ett 
kraftverksbygge i mellersta Norrland. Omedelbart efter haveriet erhöll bärig- 
hetsavdelningen uppdraget att på kortast möjliga tid bedöma vägens bärighet 
och föreslå vilka förstärkningsarbeten, som oundgängligen måste utföras för 
återtransport av den skadade transformatorn.

På grund av uppdragets brådskande natur kunde någon markundersökning 
eller provtagning av vägmaterial icke utföras. Bedömning av omfattningen av 
de första för återtransporten nödvändiga förstärkningsåtgärderna måste därför 
grunda sig på de iakttagelser, som gjordes vid en okulärbesiktning samt i sam



band med framförandet av en medeltung transport av ett 41 tons löphjul från 
järnvägen till kraftstationen. Denna transport utfördes med en semitrailer, var
vid lasten uppbars av totalt 5 axlar, bilens framaxel och boggie och trailerns 
boggie, med tillsammans 18 gummiringar.

A v  besiktningen och den medeltunga transporten framgick bl a, att den all
männa vägen, särskilt där undergrunden utgjordes av myrmark eller tjälfarliga 
jordarter, hade otillräcklig bärighet och att överbyggnaden på vissa sträckor 
innehöll vattenkänsligt material. A tt bärigheten var otillräcklig på sträckor, där 
undergrunden utgjordes av myr, framgick med ännu större tydlighet av den 
omfattande sprick-, krakelerings- och vågbildning, som uppstod vid passage av 
den medeltunga transporten och som enligt uppgift även hade uppkommit på 
myrsträckor, som transformatortransporten passerat innan haveriet inträffade. 
Däremot skulle enligt uppgift någon vågbildning eller omfattande sprickbild
ning icke ha uppkommit på den sträcka, där transporten havererade. Vägkrop- 
pens tjocklek uppgick på denna plats till ca 50— 6o cm och undergrunden bestod 
av ett ca 2 m tjockt lager av dyjord. Bärighetsförhållandena var alltså snarare 
bättre och i vart fall icke sämre på denna sträcka än på flera sträckor, som 
transporten redan passerat. A tt ett haveri likväl icke inträffat tidigare torde 
främst ha berott på att transporten noga framförts i vägens mitt, vilket däremot 
icke varit fallet vid olycksplatsen, där transporten efter passage av en tvär 
vänsterkurva framförts för långt åt höger.

För att med större säkerhet kunna bedöma transportvägens bärighet provbe- 
lastades vägen till hela sin längd med transformatorvagnen, lastad till en total 
vikt av ca 1 10  ton. Provkörningen visade, att förstärkningsarbeten, pålägg och 
breddningar måste utföras.

Den första transformatortransporten efter vägens förstärkning utfördes utan 
missöden i slutet av september månad 1961 under gynnsamma väderleksför
hållanden. Den andra transformatortransporten utfördes med en något större 
vagn på tjälad väg.

Bestämning av olika jordarters packnings- och bärighetsegenskaper 

Jäm förelse mellan proctorpackning och vibropackning

De under föregående år påbörjade jämförande laboratorieförsöken mellan å 
ena sidan packning medelst instampning och å andra sidan packning medelst 
vibrering, för bestämning av ett jordmaterials maximala volym vikt och optimala 
vattenhalt, har under året fortsatt. Avsikten med försöken var, att finna ett 
laboratorieförfarande, som dels i avseende på tekniken och noggrannheten vid 
packningsarbetet var mindre beroende av vem som utför bestämningen, dels var 
snabbare och dels vid packningen tillät större maximal stenstorlek i materialet 
än proctormetoden. Det skulle även innebära en betydande vinst, om man, av 
de vid bestämningar enligt respektive instampnings- och vibreringsmetoden er
hållna resultaten, skulle kunna bedöma den för viss materialtyp lämpligaste 
packningsmetoden i fält.



Packningsförsöken enligt proctormetoden utfördes enligt standardiserat för
farande och med standardiserad utrustning. Packningsarbetet utfördes i en 
maskindriven instampningsapparat.

Utrustningen vid packningsförsöken enligt vibreringsmetoden bestod av ett 
vibrobord (typ vebemätarbord), en cylinder med volymen i ooo cm3 och dia
metern i i  cm samt en stämpel med diametern 10,8 cm, belastad till ett medel
tryck av ca 150  g/cm2. V id de jämförande packningsförsöken, som under före
gående år utfördes med material av grus och sand, användes i år finkornigare 
material. Liksom under föregående års försök med laboratoriepackning enligt 
vibreringsmetoden varierades vattenhalten, vibreringstiden per lager, antalet 
lager och, som följd härav, den svängande massan, medan vibrationernas fre
kvens och amplitud hölls oförändrade. I överensstämmelse med tidigare försök 
packades materialen i 1, 2, 3, 4 och 5 lager och vibreringstiden per lager valdes 
till V4, V2, 1, 3 och 5 min. För varje material innebär ett jämförande försök, 
en bestämning av minst 135  volym viktsvärden för erhållande av 27 volym - 
viktskurvor.

A v  exempel i diagrammen i fig 4 framgår sambandet, dels mellan volym - 
viktskurvor erhållna vid packning enligt respektive proctor- och vibrerings
metoden, dels mellan vattenhalt och uppnådd torr volym vikt samt dels mellan 
vibreringstid och antal lager vid packningsförsök med en sandig morän. A v  dia
grammen framgår, att materialet erhöll sin högsta volym vikt, 2 ,17  dels när 
det packades i 3 lager under en vibreringstid av 5 min/lager, dels när det packa
des i 4 lager under en tid av 3 min/lager. Det senare alternativet gav sålunda 
den kortaste totala vibreringstiden. Med vibreringsmetoden uppnåddes högre 
maximal volym vikt än med proctormetoden, 2 ,17  respektive 2 ,15 . V id packning 
enligt proctormetoden erfordrades emellertid, vid vattenhalter lägre än den 
optimala enligt vibreringsmetoden, mindre mängd vatten, dvs smörjmedel, för 
att kornen skulle kunna omlagra sig och intaga ett ur täthetssynpunkt gynnsamt 
läge. Proctormetoden gav följaktligen flackare volym viktskurvor än vibrerings
metoden.

Vid packningsförsöken enligt vibreringsmetoden med bl a den sandiga morä
nen, som låg inom gränsområdet mellan friktionsmaterial och kohesionära mate
rial, började vid vattenhalter i närheten av och fram för allt över den optimala 
de finare fraktionerna <C 2 mm att separera och avlagra sig ovanpå stämpeln, 
ö v re  fraktionsgränsen för det separerade materialet bestämdes i detta fall med 
sannolikhet av m aximala avståndet mellan cylinderns vägg och stämpelns kant. 
Största separationen, vilken var betydande, erhölls naturligt nog vid de försök, 
där materialet packades vid en vattenhalt överstigande den optimala i 5 lager, 
som vardera vibrerades under 5 min. Mängden spearerat material uppgick vid 
detta packningsarbete till omkring 15 %  av hela materialmängden. I siktdia- 
grammet i fig 4 har kurvorna inlagts för, dels ursprungsmaterialet, dels materia
let efter vibropackning av 5 lager under 5 X 5  minuter och dels det separerade 
materialet.

A v  volym viktskurvorna i fig 4 framgår, att man vid packning enligt vibre
ringsmetoden vid högsta volym vikten uppnådde en lagring med lägre luftvolym



Fig 4. Jäm förelse mellan proctorpackning och packning genom vibrering.

än vid högsta volym vikten enligt proctormetoden dvs att hålrumsvolymen i det 
närmaste blivit helt utfylld  med vatten. H uruvida materialets genom separe
ringen förändrade kornsammansättning inverkat på detta förhållande, har icke 
kunnat fastställas. A v  hitintills utförda försök synes framgå, att vibreringsme- 
toden bör begränsas till rena friktionsmaterial.

Packningsförsök med ytspänningsnedsättande medel

Avdelningen har under året påbörjat en laboratorieundersökning av, huru
vida man genom att till vattnet tillsätta ett ytspänningsnedsättande ämne kan 
uppnå större maximal täthet och om denna täthet kan uppnås vid en lägre vat
tenhalt än när rent vatten utgör smörjmedel. Packningsförsöken utfördes bl a 
på en sandig morän, dvs samma material, som provades vid de jämförande för



söken mellan proctor- och vibreringsmetoden. Som ytspänningsnedsättande me
del användes ett vattenlösligt alkylsulfat. Packningsförfarandet överensstämde 
med den modifierade proctormetoden.

A v  volym viktskurvorna i diagram I i fig 5 framgår, att högre maximal 
volym vikt erhållits vid en lägre vattenhalt, när ytspänningsnedsättande medel 
tillförts vattnet. Genom alkylsulfatens vätande förmåga har kornen bättre om
slutits av en vattenhinna, som minskat friktionen mellan kornen, än när rent 
vatten, även till större mängd, tillförts materialet. Enligt den modifierande proc- 
rormetoden uppnåddes med rent vatten som smörjmedel en maximal volym vikt 
av 2 , 1 6 vid vattenhalten 6 % . N är halten alkylsulfat uppgick till 1 % , upp
nåddes den maximala volym  vikten, 2,19 , vid vattenhalten 5 %  och när halten 
alkylsulfat uppgick till 5 % , erhölls en maximal volym vikt av ca 2,22 vid ca 
4,5 %  vattenhalt. Om ytspänningsnedsättande medel används vid vattenhalter 
högre än den optimala, förlorade materialet helt sin stabilitet. Fallvikten slog 
exempelvis vid instampningsarbetet igenom ca 2/z av det ca 13 — 14 cm tjocka 
materiallagret i proctorcylindern. Friktionen mellan cylinderväggen och de in
stampade proven var, när vattnet innehöll ytspänningsnedsättande ämne, så låg 
att provkroppen utan svårighet kunde uttagas ur cylindern.

Sam band mellan E-m odul och materialens kornsammansättning, 
vo lym vik t och vattenhalt

Jämsides med ovan beskrivna försök har en undersökning av bärighetens, dvs 
E-modulens, beroende av materialens kornsammansättning, volym vikt och vat
tenhalt påbörjats. Med ledning av ett materials volym viktskurva, bestämd en
ligt modifierad proctormetod, instampades prover i E-modulcylindrar vid såväl 
materialets optimala vattenhalt som vid lägre och högre vattenhalter till volym 
vikter motsvarande volym viktskurvans.

Instampningsarbetet utfördes enligt modifierad proctormetod, men för att 
proverna vid respektive vattenhalt skulle kunna packas till respektive volym 
vikt i de väsentligt större E-modulcylindrarna, som har 5 1 volym, måste antalet 
slag av fallvikten ökas från 25 till 125 per lager, innebärande en ökning av 
arbetet från 255 till 1 280 kgm.

Materialets E-modul bestämdes i väginstitutets modulapparat vid respektive 
vattenhalt. För fastställande av materialets vattenkänslighet i avseende på E- 
modulen upprepades bestämningarna sedan de instampade proven mättats med 
vatten, som under tryck införts genom hål i cylindrarnas bottenplattor. Modul
bestämningar har även utförts, sedan vattnet avtappats och proven torkats.

V id  varje E-modulbestämning utsattes den cirkulära belastningsplattan om 
20 cm2 för upprepade pålastningar, till ett medeltryck av 5 kg/cm2, och avlast
ningar, varunder såväl den elastiska som permanenta sjunkningen uppmättes. 
Medelvärdet av de 12  erhållna elastiska sjunkningsvärdena användes sedan för 
beräkning av E-modulen.

Resultatet av volym vikts- och E-modulbestämningarna på en sandig morän 
fram går av diagrammen i fig 5. Diagram  II  visar bl a att högsta E-modulen



Fig. 5. Diagram I) visar volym viktskurvor erhållna vid laboratoriepackning av en sandig morän; 

K urva A, enligt modifierad proctor med rent vatten,
K urva B, enligt standard proctor med rent vatten,
K urva C, enligt modifierad proctor med 99 %  rent vatten +  1 °/o alkylsulfat

(ytspänningsnedsättande medel),
K urva D, enligt modifierad proctor med 95 °/o rent vatten +  5 °/o alkylsulfat.

Diagram II) visar E-modulkurvor erhållna vid bestämningar på instampade prover av samma
material;

K urva A, när materialet instampats vid vattenhalter och till volymvikter motsvarande 
volymviktskurvans enligt modifierad proctor,

K urva B, när proverna vattenmättats,
K urva C, när proverna torkats.



erhållits på ett prov, som instampats vid en lägre vattenhalt än den optimala. 
A v  de vattenmättade proven har emellertid, som diagrammet visar, det prov, 
som instampats vid optimal vattenhalt till maximal täthet bäst behållit sin 
E-modul, dvs bärighet. V id bestämningarna på de torkade proven har, när 
inget fritt vatten smörjer kornen, den högsta E-modulen erhållits på det prov, 
som vid instampningarna erhållit högsta volym vikten och som härigenom även 
erhållit den största kontaktytan (friktionsytan) mellan kornen.

Försöken visar vikten av, att ett material packas vid optimal vattenhalt till 
maximal täthet. Om materialet packas vid en lägre vattenhalt till lägre volym 
vikt, har det på grund av friktionen mellan kornen hög E-modul, så länge som 
materialet bibehåller sin låga vattenhalt. Ett sådant materialskelett kan emel
lertid, även när vattenhalten är låg, brytas ned av de vibrationer, som uppstår 
av intensiv och tung trafik.

Övriga undersökningar

På uppdrag av vägförvaltningen, flygförvaltningen, vattenfallsstyrelsen m fl 
har avdelningen på laboratoriet undersökt olika jordarters lämplighet ur bärig- 
hetssynpunkt, bl a vägbyggnadsmaterial, som skall stabiliseras med asfalt, cement 
eller kalk. Även så kallade svagmaterial, bl a skiffermaterial, har ingått i 
undersökningen.

På uppdrag av Gatu- och Väg A B har avdelningen avgivit utlåtande angående 
den tjockleksminskning och de volym vikter, som kan påräknas vid packning av 
makadamlager av olika tjocklek och olika stenstorlek.

På uppdrag av Orrje &  Co har avdelningen utfört kompressionsförsök på 
laboratoriet till m ax 4 ton, motsvarande en last av 160  ton/m2, på ett material 
av sandig moig morän, i vilket skall läggas betongtrummor av 6— 8 m diameter 
och på vilket sedan skall lagras järnmalm till 20— 30 m höjd vid upplag i Luleå.

Jordstabilisering med asfalt, cement och kalk

I avsikt att studera och undersöka asfalt respektive cementstabiliserade bär
lagers egenskaper ur bl a bärighetsteknisk och klimatologisk synpunkt, men 
även för att utöka erfarenheterna om det byggnadstekniska förfarandet, har 
bärighetsavdelningen i samarbete med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och 
vägförvaltningen i Kristianstads län under hösten 19 61 på riksväg 15 (f d 4) 
ca 20 km öster om Kristianstad utfört en provväg omfattande sju provsträckor 
om vardera 80 m. Provvägen byggdes samtidigt med riksvägen, som givits ny 
sträckning, och ingår som delsträcka i denna på delen Bäckaskog— Gualöv.

Provvägen, såväl som den nybyggda delen av riksvägen, erhöll i avseende på 
förstärkningslagrets, bärlagrets och beläggningens tjocklek normenlig uppbygg
nad.

ö v e r  hela vägsträckan, som ligger på en undergrund och underbyggnad av 
sand, uppgår sålunda förstärkningslagrets tjocklek till 15 cm och bärlagrets 
till 20 cm. Med undantag för provvägens bärlager erhöll överbyggnaden även 
ett normenligt utförande. Den nybyggda delen av riksvägen har ett bärlager



bestående av 15 cm massabunden makadam, som utlades på ett 5 cm tjockt 
lager av bärlagergrus. Provvägen uppvisar sju bärlagerkonstruktioner:

1) 15 cm cementbruksbunden makadam på 5 cm bärlagergrus,
2) 10 cm cementbruksbunden makadam på 10 cm bärlagergrus,
3) 10 cm asfaltbunden makadam på 10 cm bärlagergrus,
4) 10 cm asfaltstabiliserat skiffergrus på 10 cm bärlagergrus,
5) 10 cm asfaltstabiliserat bärlagergrus på 10 cm bärlagergrus,
6) 10 cm asfaltstabiliserat bärlagergrus på 10  cm cementstabiliserad sand samt
7) 10 cm asfaltstabiliserat bärlagergrus på 10 cm cementstabiliserat grus.

Med bärlagergrus avses ett grus, som har sådan sammansättning och beskaf
fenhet, att det uppfyller de i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar 
uppställda fordringarna. På hela vägsträckan utlades en beläggning av M Ab 40.

Innan sträckan öppnades för trafik, undersöktes de olika överbyggnads- 
konstruktionernas bärighet genom statiska belastningsförsök till max 5 ton på 
plattor med respektive 80 och 28 cm diameter, vilket ger medeltryck av respek
tive 1 och 8 kg/cm2. På förstärkningslagret utfördes belastningsförsöken innan 
bärlagermaterialet påfördes, varvid  k40-värden mellan 1 1  och 19 kg/cm3 erhölls. 
På bärlagret utfördes belastningsförsök i fyra  punkter på varje provsträcka. 
Efter håltagning i det asfaltstabiliserade gruset utfördes provbelastningar även 
på de cementstabiliserade lagren av sand och grus. Belastningsförsöken på bär
lagret gav genomgående höga k40-värden. Överbyggnadskonstruktioner, vari 
cementstabiliserade lager ingick, gav väsentligt högre k40-värden, 68— 4 1, än 
konstruktioner med enbart asfalt, 38— 2 1.

För att bestämma, i vilken omfattning cementbruket utfyllt makadamlagrets 
hålrum, och för att söka fastställa de cementstabiliserade bärlagrens kvalitet har 
20 st borrkärnor med 15  cm diameter uttagits ur provvägen.

Innan den nybyggda sträckan togs i trafik, undersökte avdelningen den belag
da provvägens jämnhet såväl i längd- som tvärled. I längdled utfördes standar
diserad jämnhetsmätning med släpad mätare av väginstitutets konstruktion. I 
tvärled avvägdes ytan i flera sektioner på var 10 cm medelst en mätklocka, 
mätnoggrannhet 0,01 mm, som anbringades mellan vägytan och en på bockar 
upplagd 5 m lång rätskiva.

Det är avdelningens avsikt, att genom återkommande besiktningar, belast
ningsförsök och jämnhetsmätningar kontrollera, om skador uppkommit exem
pelvis i form av krympsprickor, om vägens bärighetsegenskaper förändrats och 
i vilken omfattning eventuella försämringar i bärighetsegenskaperna inverkat på 
vägens jämnhet.

Avdelningen har även utfört provbelastningar och borrningar på bärlager- 
provvägen vid H ålland på E 75 (f d R v  14). Provvägen, som tillkommit på ini
tiativ av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och som utförts av vägförvaltningen 
i Jämtlands län under hösten 19 6 1, omfattar sex provsträckor, som samtliga 
liksom angränsande delar av vägen försetts med ett 19 cm tjockt bärlager. P rov
vägen innehåller följande fem bärlagerkonstruktioner:



1. Skiffergrus, graderat och av låg hållfasthet, som stabiliserats med osläckt 
kalk (mix-in-place),

2. Skiffergrus, graderat och av låg hållfasthet, som stabiliserats med puzzolan- 
kalk (mix-in-place),

3. Skiffergrus, graderat och av låg hållfasthet, som stabiliserats med cement 
(verkblandning),

4. Cementbruksbunden makadam,
5. Puzzolanbruksbunden makadam.

Provbelastningarna, som även här bestod i statiska belastningsförsök till max. 
5 ton på plattor med 80 respektive 28 cm diameter, utfördes i 52 punkter. I 20 
av punkterna utfördes försök även på förstärkningslagret genom i bärlagret 
upptagna hål, varvid k40-värden mellan 9— 22 kg/cm3 erhölls. Belastningsför- 
söken på bärlagret gav k^-värden, som på respektive provsträcka uppvisade stor 
spridning. Högsta k40-värdena erhölls på bärlager av cementstabiliserat skiffer
grus, 14 — 44 kg/cm3. På bärlager av skiffergrus, som stabiliserats med kalk, 
osläckt respektive puzzolan, uppgick k40-värdena till mellan 12 — 30 kg/cm3 och 
på makadambärlagren, bundna med respektive cementbruk och puzzolanbruk, 
till 20— 28 kg/cm3. Vid belastningsförsöken på det konventionella bärlagret av 
13  cm makadam +  IM 6t erhölls k40-värden mellan 10 — 20 kg/cm3. Att provlast
ningarna på de överbyggnadskonstruktioner, vari ingår bärlager med bruksbun- 
den makadam, icke givit högre k40-värden torde till avsevärd del ha sin orsak 
i att makadamen, enligt vad de uttagna borrkärnorna visar, innehåller en bety
dande halt flata stenar och i övrigt har en sammansättning, som försvårat 
cement- respektive puzzolanbrukets nedträngning. Provbelastningarna utfördes 
under oktober månad 19 6 1. Ur provvägen uttogs under november månad till
hopa 48 st borrkärnor.

På avdelningens förslag har Gullhögens bruk under oktober månad 19 6 1, på 
vägar inom industriområdet vid Skövde, utfört provsträckor med bärlager av 
cementbruksbunden makadam. Avdelningen, som deltog i såväl försökens plan
läggning som vid deras utförande, utförde i slutet av månaden på dessa sträckor 
samt på en av flygförvaltningen år 1959 utförd provsträcka med cement och 
asfaltstabiliserande lager mellan orterna Tun och Täng i Skaraborgs län prov
belastningar till max. 5 ton.

För uppnående av ett ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt gott resultat 
vid stabilisering av olika vägbyggnadsmaterial med kalk eller puzzolan erford
ras laboratoriemetoder med vilka lämpligaste halten stabiliseringsmedel kan 
bestämmas. Bärighetsavdelningen har därför, i samarbete med geologiska avdel
ningen, framtagit och utprovat utrustning och metodik varmed bl a tryckhåll
fastheten kan bestämmas hos instampade prover, som lagrats under olika be
tingelser, exempelvis i vatten vid rumstemperatur respektive omväxlande rums
temperatur och kyla (— io °). Enär kalkstabiliseringsförsök såväl i fält som på 
laboratoriet i Sverige pågått under en ur provningssynpunkt förhållandevis kort 
tid, har något säkert samband mellan på laboratoriet och i fält erhållna resultat 
ännu icke kunnat konstateras. Dessförinnan måste de i fält kalkstabiliserade



lagrens beständighet och bärighetsegenskaper ha studerats under en period av 
flera år. Resultaten av laboratorieprovningarna måste därför, tills vidare, bedö
mas med hjälp av utländska erfarenheter.

Kalkstabiliseringsprovvägar skall under sommaren 1962 utföras i B, M och 
T-län. I B och T-län skall i provvägarna ingå sträckor med stabiliserade lager i 
överbyggnaden, i M-län skall i provvägen ingå sträckor, där terrassens översta 
skikt kalkstabiliserats. Provtagningar och laboratorieundersökningar har på
börjats.

På väg- och vattenbyggnadsstyrelsens begäran har avdelningen studerat och 
fram fört synpunkter på styrelsens förslag till anvisningar för utförande av:

1. bärlager av cementbruksbunden makadam,
2. bärlager av asfaltstabiliserat grus,
3. bärlager av cementstabiliserat grus samt
4. bärlager av cementstabiliserade medelgrova jordarter.

Preliminär rapport beträffande bärlagerprovvägen på E  6 (f d R v  2) vid 
Mellbystrand, augusti— september i960, har utarbetats.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

Med väginstitutets moderniserade och automatiserade betongborrmaskin har 
avdelningen under året, liksom tidigare under ett flertal år, på uppdrag av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, flygförvaltningen, luftfartsstyrelsen, vattenfalls
styrelsen och enskilda, uttagit borrkärnor om 15 och 5 cm diameter ur främst 
betongbeläggningar, men även ur cement- och kalkstabiliserade lager och bär
lager av cementbruksbunden makadam. Kärnorna, 648 st tillhopa, uttogs för 
kontroll av tjocklekar, för bestämning av armeringens läge och för provtryck
ning men även för kvalitetsbedömning i stort, exempelvis för bestämning av 
cementbrukets nedträngning i makadamlagrens hålrum.

På flygförvaltningens uppdrag inspekterade avdelningen skadade, främst 
ytskadade, betongbeläggningar samt avgav med anledning härav förslag beträf
fande den lämpligaste lagningsmetoden.

Under föregående verksamhetsår har avdelningen utfört ett orienterande för
sök på Norrtäljevägen, strax norr om Danderyds kyrka, med olika behand
lingsmetoder, för ökning av jämna och släta betongbeläggningars friktion. De 4 
provytorna har under året inspekterats samt uppmättes under juni månad deras 
friktion, av maskintekniska avdelningen, med en av väginstitutets bromsvagnar. 
A v  den senaste inspektionen framgick, att den hos ytan genom behandlingen 
åstadkomna strukturändringen nu var i det närmaste omärklig, fram för allt i de 
spår, där trafiken varit intensivast. På den yta, som behandlats med expoxiplast 
varpå kvartssand utströtts och som vid de tidigare friktionsmätningarna visat 
sig ha den bästa effekten, även om den var obetydlig, hade sanden fläckvis och 
i hjulspåren fullständigt slitits bort. Friktionsmätningarna på den kvarliggande 
expoxiplastytan gav väsentligt lägre värden än mätningarna på den obehandla
de betongytan.



Geologiska avdelningen

T  jälunder sökningar 

Tjälsprickor

De under senare år utförda undersökningarna rörande orsakerna till tjäl- 
sprickors uppträdande på vägar har fortsatt inom främst Västerbottens och 
Norrbottens län. O lika överbyggnadstyper har provats vid skilda provvägar 
och markundersökningar har i stor omfattning utförts vid sprickskadade vägar. 
N ya  överbyggnadstyper har utarbetats, vilka motverkar eller förhindrar tjäl- 
sprickors uppkomst. Erfarenheter har vidare vunnits beträffande den markbe
skaffenhet, som främst ger upphov till tjälsprickor.

För att visa de nya överbyggnadstypernas verkan och betydelse för förhind
rande av sprickbildningen redogöres i det följande för de resultat, som erhållits 
under tjälsäsongen 19 6 1— 62 vid den inom örträsk  samhälle i Västerbottens län 
belägna provvägen. Denna har utförts genom ombyggnad av befintlig sprick- 
skadad väg. Den ursprungliga vägen var uppbyggd med bituminös beläggning 
och bärlager av normenlig grustyp till en sammanlagd tjocklek av 30 cm och 
där under med stenigt sandigt grusigt förstärkningslager. Vägens totala över- 
byggnadstjocklek var ca 100 cm. Undergrunden har undersökts och befunnits 
bestå av sediment av finmo-mjäla karaktär. Enligt mätningar, utförda under 
tjälsäsongen 19 61 — 1962, låg grundvattenytan i november 1 ,5 — 2 m under väg- 
baneytan och i mars 2— 3 m under samma yta.

Provvägsförsöket vid örträsk  gällde omvända V-form ade terrassers effekt 
som sprickmotverkande åtgärd. V id provvägen utfördes två sträckor med V- 
formade terrasser, där djupet på den V-formade rännan var 35 cm, räknat som 
avståndet i djupled mellan V-spetsen och V-skänklarnas ändpunkter, vilka var 
belägna mitt under respektive vägbanekanter. Vid den ena sträckan utfylldes 
rännan med ursprungligt förstärkningsmaterial och vid den andra skedde ut
fyllnaden med bark. (Barklagrets tjocklek i vägmitt var 35 cm och avtog till o 
cm vid läget för vägbanekanterna.)

På vardera sidan om de ombyggda sträckorna, som låg intill varandra, utför
des jämförelsesträckor, vid vilka ej företogs andra förändringar än att ny be
läggning påfördes. Provvägen bestod sålunda av följande 4 st provsträckor.

Provsträcka, nr ö verb yg g n ad

1 Planparallellt lager med grus
2 V-form at lager med grus
3 V-form at lager med bark
4 Planparallellt lager med grus

Under tjälsäsongen 19 61 — 1962 gjordes vid prov vägen observationer av luft
temperatur, vägbredd, vägbanans höjdändring, tjäldjup och grundvattenstånd. 
Genom provborrning bestämdes jordlagerföljd och fuktighetsfördelning i väg- 
kropp och undergrund.



Fig 6. Provvägen örträsk 19 61. Vägbanans höjdändring i vägens 
tvärled för de fyra provsträckorna, från hösten 1961 till den 
5 mars 1962.
Sträcka 1 överbyggnad med planparallella lager av grus
Sträcka 2 överbyggnad med V-form at lager av grus
Sträcka 3 överbyggnad med V-form at lager av bark
Sträcka 4 överbyggnad med planparallella lager av grus

A v  speciellt intresse ur sprickbildningssynpunkt är vägbanans höjdrörelser 
sedda i vägbanans tvärled. I fig 6 redovisas vägbanans höjdändring för de fyra 
provsträckorna.

Som synes av diagrammet i fig 6 belöper sig den totala tjällyftningen 
( — vägbanans höjdändring) till mellan 5 och 16  cm. V id  sträckorna 1 och 4, 
där vägen är uppbyggd med planparallella lager, har vägbanan lyft mest inom 
vägmittområdet, varvid  längsgående sprickor uppstått. H elt sprickfria är där
emot sträckorna 2 och 3. V id sträcka 2 med V-form at gruslager har vägbanan 
höjts under samtidig överstjälpning; men på ett sådant sätt, att den ursprungliga 
bomberingen bibehållits. Bomberingen vid sträcka 3, som är uppbyggd med V- 
format barklager, har mildrats samtidigt som vägbanan undergått en förhöjning 
och överstjälpning.

Resultatet från provvägsförsöket i örträsk ger en klar antydan om att en om
vänd V-form ad terrass och överbyggnad av provad typ positivt motverkar 
längsgående sprickbildning. Sådan sprickbildning kan nämligen förväntas upp
stå, då under tjälsäsongen vägbanans ursprungliga bombering ökas, såsom fallet 
är vid sträcka 1 och 4. Om däremot den ursprungliga bomberingen ej ändras 
eller minskas såsom inträffade vid sträcka 2 och 3 torde längsgående sprickor 
ej kunna uppstå i vägbanan. Vissa mätningar utförda bl a vid vägsträckan Ers- 
näs— Broängen i Norrbottens län visar också, att antagandet är riktigt.

Den omvända V-form ade terrassens betydelse för eliminerande av sprickbe
nägenheten i väg är genom försöket i örträsk  och ett liknande försök i Klinten, 
Norrbottens län, i princip klarlagd. Emellertid bör metoden ytterligare utprovas 
vad gäller den V-form ade rännans djup och materialets beskaffenhet i denna 
ränna.

Avstånd från vägmitt



Tjäldjupsm ätningar i olika jordmaterial

För erhållande av fältmässiga värden i fråga om tjälens nedträngningsför- 
måga i vissa vägbyggnadsmaterial har tjäldjupsmätningar utförts vid tre spe
ciella provvägar; Broängen 1961 (grus), Nordm aling B 1961 (morän II) och 
Nordm aling A  19 61 (bark). Tjäldjupsm ätningar har vid provvägarna utförts 
under tjälsäsongen 19 61 — 1962. Bland övriga utförda observationer har lu ft
temperaturen den största betydelsen.

Vid provvägen Broängen 19 61 utgöres uppbyggnaden av bituminös belägg
ning och bärlager av normenlig gruskvalitet, sammanlagt 20 cm, samt förstärk- 
ningsmaterial av stenig sandig — grusig typ ökande i tjocklek från 60 till 140 
cm. överbyggnadens totala mäktighet varierar sålunda från 80 till 160 cm. 
Undergrunden utgöres av decimeter- till halvmetertjocka lager av från ytan 
räknat torv, finmo — lättlera och sand — grovmo — finmoskikt. Morän under
lagrar denna profil. Terrängläget är sankt.

V id provvägen Nordmaling B 19 6 1 utgöres uppbyggnaden av bituminös be
läggning och bärlager av normenlig gruskvalitet, sammanlagt 40 cm, samt för- 
stärkningslager av morän tillhörande tjälfarlighetsklass II  till en tjocklek varie
rande från 40 till 120  cm. Totala mäktigheten hos överbyggnaden varierar så
lunda mellan 80 och 160 cm. Undergrunden utgöres av mjäla i sankt läge.

Vid provvägen Nordmaling A  19 61 utgöres uppbyggnaden av bituminös be
läggning och bär- och förstärkningslager av grus och sand till en sammanlagd 
mäktighet av 80 cm samt därunder bark varierande i tjocklek från 20 till 50 cm. 
Undergrunden utgöres av m jäla i sankt läge.

Resultatet av tjäldjupsmätningarna redovisas i fig 7. Ett barklagers starkt 
hämmande effekt på tjälens nedträngning i vägkroppen framgår här tydligt, 
Nordm aling A . överensstämmelsen med den teoretiska kurvan, som fram räk- 
nats med hjälp av norska tjäldjupsformeln synes tämligen god. En viss brom
sande verkan har också ett moränlager av använd typ, Nordmaling B, jäm fört 
med gruslager, Broängen.

Erforderliga överbyggnadstjocklekar för förhindrande av att tjälen når ned 
till undergrunden kan uppskattas med hjälp av nivålinjer i diagrammet, vilka 
representera ungefärliga medelköldmängden för tre kuststäder i Norrland. Man 
bör emellertid då beakta, att tjälundersökningarna, som ligger till grund för 
kurvorna i diagrammet, ej utförts exakt vid dessa städer och att tjäldjupsvär- 
dena är resultatet av endast en vintersäsongs mätningar. Hänsyn måste även 
tagas till att den för genomtjälning av en viss överbyggnad erforderliga köld
mängden bestämmes av en mängd andra faktorer än materialtypen i överbygg
naden. Sålunda spelar fuktighetsfördelningen i överbyggnaden och därmed ter
rängläge och nederbördsförhållandena en viktig roll. Föregående sommars »vär
memängd» kan man ej heller bortse från vid mer exakta beräkningar. Resultaten 
från de tre provvägarna rörande tjäldjupet gäller därför främst de aktuella ob- 
servationslägena. Genomtjälningsbeloppens storleksordningar och relationer 
dem emellan bör dock vara giltiga för en stor del av de norrländska vägarna 
i liknande terräng.



Fig 7. Provvägarna Broängen 1961 samt Nordmaling A  och B 1961. Erforderlig köldmängd 
(graddagar) för genomtjälning av använda överbyggnader med skilda materialtyper enligt 

värden från tjälsäsongen 19 6 1— 62. överbyggnadstyper:

Broängen: BituminÖs beläggning +  bärlagergrus ..........................................................  20 cm
Stenig grusig sand   140 »

Nordmaling A : Bituminös beläggning +  bärlagergrus och sand .......................................  80 »
Bark ..........................................................................................................................  50 »

Nordmaling B: Bituminös beläggning +  bärlagergrus ..........................................................  40 »
Morän II.. .................................................................................................................. 120 »

Marktemperaturmätningar

Under senare år har trummor av plåt inlagts i vägar. En dylik trumma kan 
bli skadad och eventuellt deformerad vid  frysning av tjälfarligt material runt 
trumman. Vid inträngning av kalluft i trumman tränger tjälen från trumväg- 
gen radiellt ut i det omgivande jordartsmaterialet. Det är därvid icke möjligt 
att beräkna tjälinträngningsdjupet uteslutande med hjälp av temperaturmät
ningar gjorda vid markytan bl a därför att i trumman sker överföringen av 
kyla från luft till mark via en korrugerad plåtvägg, vars temperatur i sin nedre 
del under en stor del av året påverkas av strömmande vatten. För att få  en 
uppfattning om tjälningsförloppet i en dylik trumma har på uppdrag av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen temperaturmätningar utförts vid en plåttrumma 
under vägen Umeå— Vännäs. Denna trumma (fig. 8) som är 45 meter lång, 
leder Ripbäcken under en ca 15 m hög bank. Dess diameter är 1,6 m. Vid dessa 
mätningar har en speciell typ av marktemperaturmätare konstruerats, v ilka går
1,4 m radiellt ut från trumman in i marken. V id konstruktionen av mätarna 
var förutsättningen, att de skulle kunna föras ut i materialet runt trumman via



Fig 8. Vägtrumma under vägen Umeå—Vännäs vid Ripbäcken, Brännland.
Marktemperaturmätarnas läge.

hål i trummans vägg, vilkas diameter ej fick överstiga 20 mm. För att få till
räcklig noggrannhet vid de på mätplatsen förekommande relativt långa av
stånden mellan mätare och avläsningsplats (ca 150  m) valdes som temperatur
givare pärltermistorer av H afos fabrikat med ett motstånd på ca 6 000 ohm 
vid o°. Termistorerna stabiliserades och kalibrerades på laboratoriet, varefter 
de monterades i mätarna. M ätarna består av 1,4 m långa plaströr med 18 mm 
ytterdiameter (fig 9). I dessa rör finnes fem termistorer jämnt fördelade efter

Fig 9. Marktemperaturmätare.

rörets längd. Varje termistor är med speciallim fastgjuten i en 1 cm lång cylinder 
av fosforbronsplåt, som är något vidare än plaströrets innerdiameter. N är cylin
dern med termistorn skjutes ned i röret kommer plåten att spänna mot rör
väggen och ger därigenom god termisk kontakt. Ledningarna från termistorn är 
uppdragna till en i rörets överända placerad kopplingsdosa. Dosa och rör är 
båda monterade på en träplatta som i sin tur är fastskruvad i trummans vägg. 
I denna platta finnes även en termistor som med en fjäder tryckes direkt mot 
trumväggen för att bestämma dess temperatur.

Trummans utseende och mätarnas placering fram går av fig 8. Som synes är 
en horisontell och en vertikal mätare placerade nära trummans södra mynning, 
en vertikal mätare mittemellan trummans mittpunkt och dess öppning samt 
ytterligare en dylik i trummans mittpunkt. Utöver dessa mätare finnes mätare 
för luft- och vattentemperatur dels i trummans mitt, dels nära dess södra myn
ning. Från samtliga mätare i trumman går ledningar via en kabelbox till en mät- 
kur placerad ca 150  m från trummans mynning. A lla  avläsningar och registre
ringar sker i denna kur.



Term istorernas avstånd från trum
mans vägg vid mätpunkt 3

Fig io. Temperaturfördelning vid mätpunkt nr 3 vid Rip- 
bäcken återgiven för sex olika tidpunkter under vintern 
1961/62.

Under vintern i960— 61 skedde vissa försöksmätningar. Med ledning av där
vid vunna erfarenheter gjordes en del ändringar på anläggningen varpå mät
ningar i full skala startades hösten 19 6 1. Något fullständigt resultat kan givet
vis ej redovisas här, men som exempel visas temperaturförhållandena för mät
punkt 3 (se fig 10) vid sex olika tidpunkter. V id studium av kurvorna obser
verar man att temperaturen hos den yttersta termistorn (ca 5 cm från trum
mans vägg) i början av februari stiger från ca — 1 °  till endast någon tiondels 
grad under noll. Detta beror på att vid denna tid trummans mynningar blev 
täckta av betydande mängder snö. Den innestängda luften i trumman värmdes 
härigenom dels av det i marken magasinerade värmet, dels av det i trummans 
botten sipprande vattnet. I slutet av april smälte snön bort från trummans myn
ningar och temperaturen började snabbt stiga. En preliminär bestämning av den 
maximala tjälinträngningen (räknat från trummans vägg) är gjord för vintern
19 6 1— 62 och redovisas på fig 8. H ärav framgår att den största inträngningen 
erhölls i mitten av trumman. Detta beror på att marken här under sommaren 
endast hade uppvärmts i ringa grad eller till några tiondels grader över noll, 
vilken temperatur uppmättes vid en punkt en meter från trumväggen. Som 
jämförelse kan nämnas att vid mätare nr 3 mittemellan trummöppningen och 
trummans mitt var temperaturen vid samma avstånd från väggen ca + 3 0 under 
senhösten, vilket här orsakat mindre tjälinträngningsdjup än vid mitten av 
trumman.



Kemisk jordstabilisering 

Stabilisering med kalk

De föregående år påbörjade undersökningarna beträffande kalkens stabilise
rande inverkan på jordarter har i viss utsträckning fortsatt. H ärvid  har bl a 
hållfasthetens förändring med lagringstiden undersökts. Försök har utförts med 
en styv lera (SV 50 10 1), tillsatt med 4 %  C a (O H )2 respektive 0,4 %  N a 4 P 2 0 7, 
det senare för att få en jämförelse med ett dispergeringsmedel. V id försöken har 
i serie K eftersträvats samma utgångshållfasthet (relativa hållfastheten 12  enligt 
konmetoden) och i serie B samma utgångsvattenhalt (ca 55 °/o) enligt vad som 
fram går av efterföljande tabell.

T abell 1.

Serie A  Serie B

R e la tiv  V atten- Vatten- R e la tiv
hållfasthet halt, °/o halt, °/o hållfasthet

L era  +  4 %> C a (O H )2 . . . . 12,2 7 3 .9 53-3 57 .2

L era +  dest. vatten ............ 10,8 o\
00 58,9 10,8

L era +  0,4 °/o N ad^C h . . 12 ,5 41,2 59.4 0.5

A v  tabellen framgår att vid samma hållfasthetstal (ca 12) den kalkstabilise- 
rade leran kan binda omkring 7 5 %  vatten, den ostabiliserade drygt 5 0 %  
och den dispergerade drygt 40 %  vatten. Vidare framgår att vid samma vatten
halt (omkring 55 % ) har den kalkstabiliserade leran ett relativt hållfasthetstal, 
som är ca 5 gånger högre än för den ostabiliserade leran, medan den disper
gerade leran har en synnerligen låg hållfasthet. Det sagda gäller för helt om
rörda prov.

Under lagring och därvid förhindrad vattenavdunstning konsolideras leran 
med tiden, vilket fram går av fig. 1 1 .  Särskilt om man utgår från prover med 
ungefär samma vattenhalt framträder markant den stora hållfasthetsökningen 
för den kalkstabiliserade leran. Sålunda ökar relativa hållfasthetstalet för 
nämnda lera under 4 månader från 57 (såpleratyp) till 970 (torrskorpeleratyp), 
medan motsvarande ökning för den ostabiliserade leran är från ca 1 1  till 3 6 
och för den dispergerade från ca 0,5 till 12 . Utgår man däremot från prover 
med samma hållfasthet så framträder den större konsolideringshastigheten för 
den kalkstabiliserade leran icke fullt så markant men dock tydligt (fig 1 1 ) .

De under föregående budgetår påbörjade undersökningarna beträffande kal
kens inverkan på tjällyftningen har i viss utsträckning fortsatt. De nu påbör
jade undersökningarna komma att fortsätta.

I samarbete med bärighetsavdelningen har rekognoseringar företagits för ut
väljande av provsträckor på vilka kalkstabilisering skall utföras. Sträckorna fin
nas i Stockholms, Örebro och Malmöhus län.



Lagringstid , tim.

Fig i i .  Lagringstidens inverkan på hållfastheten hos en styv lera (SV 50101) tillsatt med 
4 °/o Ca(OH)2 respektive 0,4 °/o Na4P2C>7.

Dammbindningsmedel

I samband med nämnda undersökningar beträffande kemisk jordstabilisering 
har även undersökts vissa dammbindningsmedels (klorkalcium, sulfitlut) stabili
serande effekt på blandningar av stenmjöl och lera. H ärvid har styv lera 
(SV 50039) och stenmjöl (SV 50094) passerande sikt 0,5 mm blandats i propor
tionerna 1 del lera och 2 delar stenmjöl. T ill denna blandning har tillsatts varie
rande mängd stabiliseringsmedel. A v  den så erhållna blandningen har prov
kroppar framställts, vilka efter torkning i rumstemperatur 1 dygn ytterligare 
torkats 5 timmar vid 50°, varefter klyvhållfastheten bestämts. A v  undersök
ningsresultaten, som redovisas i fig. 12 , framgår, att klyvhållfastheten ökar med
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Fig 12. Klyvhållfasthet i relation till halten sta
biliseringsmedel, tillsatt en blandning av 1 del 
styv lera (SV 50039) och 2 delar stenmjöl 
(SV 50094) passerande sikt 0,5 mm.



Fig 13. K lyvhållfasthet i relation till lerhalt 
efter tillsats av viss mängd (1 °/o) av skilda 
stabiliseringsmedel till olika blandningar av 
styv lera (SV  50039) och stenmjöl (SV 50094) 
passerande sikt 0,5 mm.

ökad halt av sulfitlut, medan klyvhållfastheten minskar vid ökning av klorkal- 
ciumhalten. Detta torde bero på att sulfitluten verkar dispergerande på lerpar- 
tiklarna, vilka härigenom få möjlighet till en tätare lagring och effektivare 
bindning än vid användning av klorkalcium, som verkar utflockande på lerpar- 
tiklarna. För att belysa denna effekt ytterligare har motsvarande försök utförts 
med ett starkt dispergerande medel natrumpyrofosfat samt ett starkt utflockan
de medel, släckt kalk. Som framgår av fig 12  inverkar dessa båda medel på 
klyvhållfastheten på samma sätt som sulfitlut respektive klorkalcium. Den stora 
ökning av klyvhållfastheten, som natrium pyrofosfat orsakar, visar vidare, att

lera

Procenthalt styv lera, SV 50039

Fig 14. Desintegrationstid i relation till lerhalt 
efter tillsats av viss mängd (1 °/o) av skilda sta
biliseringsmedel till olika blandningar av styv 
lera (SV 50039) och stenmjöl (SV 50094) 
passerande sikt 0,5 mm.



sulfitlutens höjning av klyvhållfastheten eller dess torrbindningseffekt på en 
lera-stenmjölsblandning främst är en följd av sulfitlutens dispergerande inver
kan och icke en följd  av att sulfitluten verkar som ett lim. Denna sistnämnda 
effekt torde vara mycket ringa åtminstone vid de låga sulfitluthalter, det här 
är fråga om.

Försök med blandningar av stenmjöl och lera har gjorts med konstant halt 
(i % ) av stabiliseringsmedel men med varierande lerhalt. H ärvid  har såväl 
klyvhållfasthet som desintegrationstid (sönderfallstid i vatten) bestämts. A v  
fig 13  fram går att klyvhållfastheten ökar med ökad lerhalt, vilket särskilt gäl
ler vid användning av de båda dispergeringsmedlen, sulfitlut och natriumpyro- 
fosfat. Motsvarande gäller för desintegrationstid (fig. 14), vilket i förening med 
vad sagts om klyvhållfastheten, visar betydelsen av tillräckligt hög lerhalt i 
en grusvägbana, då sulfitlut användes som dammbindningsmedel. Klorkalcium 
ökar desintegrationstiden redan vid mycket låg lerhalt och därmed mineraljord
blandningens motstånd mot sönderfall i vatten.

Stenmaterialundersökningar

Provsträckor

Förekommande stenmaterial i vårt land har i stort sett relativt god hållfast
het. Inom vissa landsdelar, exempelvis inom fjällområdena, är stenmaterialet 
emellertid ofta av sämre beskaffenhet. På grund av ökad vägbyggnadsverksam- 
het inom nämnda områden har här ett ökat behov av stenmaterial uppstått. 
För närmare undersökning av det förekommande stenmaterialets lämplighet för 
vägändamål har på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen vissa prov
sträckor anlagts i avsikt att studera stenmaterialets nedkrossning genom trafi
kens inverkan. Dessa provsträckor är förlagda dels på vägen Östersund— Stugun 
vid Lillängen och dels på vägen Brunflo-Sveg nära Haxäng. På den förstnämnda 
vägen, som är försedd med asfaltbeläggning, provas stenmaterial från fyra  olika 
fyndigheter. På den sistnämnda vägen, som icke är belagd, provas ett sten
material från en grusfyndighet vid Brunflo. Nedkrossningen undersökes på dju
pen 10 och 30 cm under vägbaneytan.

Flisighet och sprödhet

I anslutning till de nämnda försöken har på laboratoriet vissa undersökningar 
utförts beträffande förändring av sprödhetstal och flisighetstal vid blandning 
av olika bergartstyper. H ärvid  har en bergart med god hållfasthet (gabbro) 
blandats med en svagare bergart (fy llit respektive marmor) i olika proportioner. 
I fig 15 och 16  redovisas de erhållna försöksresultaten. A v  resultaten framgår, 
att i båda fallen ökar sprödhetstalet med ökad halt av det svagare materialet, 
vilket är att förvänta. Vidare fram går att vid inblandning av fyllit ökar flisig- 
hetstalet, medan detta minskar vid inblandning av marmor, vilket ävenledes är 
att förvänta. Det nämnda förhållandet samt sprödhetstalets ökning i de båda



Fig 15. Variationen i sprödhetstal och flisighetstal 
för blandningar av två bergarter, gabbro (SV  39861) 
och fy llit (SV  39866), i olika proportioner.

fallen visar emellertid, att denna ökning främst är beroende av stenmaterialets 
petrografiska beskaffenhet och mindre av kornformen.

A v  undersökningsresultaten fram går även att man vid undersökning av håll
fastheten för stenmaterial sammansatt av bergarter med starkt varierande petro- 
grafisk karaktär synes erhålla ett icke rättvisande värde på sprödhetstalet. Sam
ma förhållande synes gälla för vissa bergartstyper var för sig. Orsaken härtill 
är icke helt klarlagd men torde vara att vissa bergartstyper, då de utsättas för 
slagverkan vid bestämning av sprödhetstalet, i större eller mindre utsträckning 
sammanbakas i provcylindern till en mer eller mindre fast hopfogad massa. För 
att belysa detta förhållande har i samband med undersökning av sprödhetstalet 
även bestämts den mängd material, som kvarstannar i provcylindern som en 
sammanbakad massa, då cylindern tömmes. Denna mängd har i fig 17  ställts i 
relation till det erhållna sprödhetstalet. A v  figuren framgår, att en viss korre-

Fig 16. Variationen i sprödhetstal och flisighetstal 
för blandningar av två bergarter, gabbro (SV  36923) 
och marmor (SV 36989), i olika proportioner.

Blandningsproportioner



Fig 1 7. Sambandet mellan sprödhetstal för olika bergarter 
och den mängd stenmaterial, som kvarstannar i provcylin
dern som en sammanbakad massa efter krossning enligt 
standardutförande.

Sprödhetstal

lation råder mellan stenmaterialets sprödhetstal och den i provcylindern kvar- 
stannande mängden sammanbakat material samt att denna mängd för de under
sökta stenmaterialen i stort sett är större ju högre sprödhetstalet är. Effekten av 
denna sammanbakning av stenmaterialet torde medföra att slagverkan blir an
norlunda än då stenpartiklarna ligga lösa i förhållande till varandra i provcy
lindern. Sannolikt erhålles ett alltför gynnsamt värde på sprödhetstalet, då mate
rialet sammanbakas i provcylindern. V id bedömning av stenmaterials lämplighet 
för vägändamål är det därför nödvändigt att en petrografisk undersökning av 
stenmaterialet utföres parallellt med bestämning av hållfastheten. En mera syste
matisk undersökning av olika bergartstypers förhållande i här nämnda hän
seende synes emellertid vara angelägen.

Poleringsegenskaper

Vid stenmaterials avnötning, exempelvis genom trafikens inverkan, orsakas 
en viss polering av stenmaterialets yta. Skilda stenmaterial förhåller sig härvid 
olika. N ågra undersökningar rörande svenska bergarters poleringsegenskaper 
i vägtekniskt hänseende har icke utförts. Genom de avnötningsundersökningar 
som tidigare utförts på gatsten i väginstitutets provvägsmaskin samt friktions
mätningar, som på uppdrag av geologiska avdelningen utförts av maskintek
niska avdelningen på den år 19 41 lagda gatstensprovvägen Tillinge— Hovdesta 
i Uppsala län kan dock visst samband spåras mellan bergartstyp och polerings
egenskaper. Vissa av de gatstentyper, som enligt ovan undersökts beträffande 
avnötning, är nämligen använda på vissa provsträckor på ovannämnda provväg, 
som nu legat under trafik ett 20-tal år. Det föreligger därför möjligheter att 
söka finna en korrelation mellan de resultat, som erhållits vid avnötningsmät- 
ningarna och resultaten från friktionsmätningarna. De förstnämnda är samman
fattade i väginstitutets meddelande 73. H ärvid  har stenmaterialet med hänsyn 
till bergartstyp och avnötningens storlek uppdelats i fyra  grupper. Om hänsyn 
härtill tages vid sammanställning av de friktionsvärden, som erhållits ute på 
vägen, kan en viss korrelation spåras mellan dessa och erhållna avnötningsvär- 
den, vilket framgår av nedanstående tabell 2 och fig 18.



T abell 2

Bergartstyp Kornighet Sträcka t*17
Medel Medelvärde

avnötning
A*17 Avnötn.

Smålandsgranit Jämnkornig k (21) 0,63 2,1 mm 0,63 2,1
Blekingegnejs » C (4) 0,68 2,3 mm

» » d (6) 0,63 2,9 mm
0,66» » e (8) 0,65 2,2 mm 2,4

» » g (10) o ,67 2,2 mm
Bohusgranit Tämligen

»
jämnkornig a (2) 

f  (9 )

0,68 
0,67

2,7 mm 
3,4 mm

» » h (ié) 0,60 3,0 mm
0,65

» » i (17) 0,66 3,5 mm 3,3

» » j (18) 0,65 3,9 mm

* Ojämnkornig h (3) 0,69 4,2 0,69 4 ,2

Som synes är materialet heterogent i det att de båda mellangrupperna är 
överrepresenterade. Vissa tendenser i undersökningsresultaten äro dock värda 
att framhållas.
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Fig 18. Sambandet mellan friktionskoefficient på 
gatstensprovvägen Tillinge—Hovdesta och medel- 
avnötning för olika bergartstyper enligt försök i 
provvägsmaskin.
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M edelvärde av medelavnötning, mm.

I ovannämnda meddelande 73 har påvisats att avnötningen bl a beror av de 
i bergarten ingående minalkornens storlek och fördelningen av olika kornstor
lekar. Sett i stort är avnötningen större för de ojämnkorniga än för de jämn- 
korniga bergarterna. Med hänsyn härtill och det påvisade sambandet mellan 
avnötning och friktionskoefficient torde man kunna draga den preliminära 
slutsatsen, att de ojämnkorniga bergarterna erhåller en mindre starkt polerad 
yta  vid avnötning än de jämnkorniga bergarterna, under förutsättning att berg
arternas mineralkombination i stort sett är densamma. Orsaken härtill torde 
vara, att olika grova mineralkorn nöts olika och att sålunda de ojämnkorniga 
bergarterna härigenom får en mera sträv yta än de jämnkorniga. I analogi 
härmed är det sannolikt, att bergarter sammansatta av olika hårda mineralkorn 
vid nötning ger en mera sträv yta än bergarter bestående av huvudsakligen ett 
visst mineral eller mineral med i stort sett samma hårdhetsgrad. För att närmare 
studera dessa förhållanden erfordras emellertid särskilda laboratorieundersök- 
ningar.



M arkunder sökningar

På uppdrag av institutets beläggningsavdelning har markundersökning ut
förts på vägen Sköldinge— Flen, avsedd som provväg för undersökning av olje- 
grus med olika typer av stenmaterial. Med ledning av undersökningsresultaten 
har jordartskarta över provvägen uppgjorts.

På uppdrag av institutets bärighetsavdelning har markundersökning utförts 
på vägar vid Borgvik och Segmon, Värmlands län. Undersökningsresultaten har 
legat till grund för bedömning av erforderliga förstärkningsåtgärder för möj
liggörande av tung transport.

På uppdrag av Örebro stad har markundersökning utförts vid planerad 
bandy- och ishockeybana. Åtgärder till förhindrande av tjälskador har avgivits 
i utlåtande till staden.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningen har markundersökning utförts pä 
vissa områden inom Mölltorps socken, Skaraborgs län, för bedömning av mar
kens bärighet.

V erksamheten i övrigt

ö v r ig  konsultationsverksamhet har omfattat undersökning av insända prov 
för bestämning av tjälfarlighet samt materialens användbarhet för skilda än
damål. Proven har i stort antal insänts från statliga och kommunala myndig
heter samt enskilda företag. Denna verksamhet har främst omfattat undersök
ning av provernas tjälfarlighet, varvid  i vissa fall undersökning genom frys- 
analys har verkställts beträffande tjällyftningens beroende av belastningstrycket 
för bedömning av skaderisker genom tjällyftning. Vidare har konsultations- 
verksamheten omfattat besvarande av förfrågningar rörande insända provers 
användbarhet 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  

Saltbehandling m m  av is

I anslutning till tidigare utförda undersökningar rörande friktionen mellan 
gummihjul och snö- och istäckta vägbanor samt metoder att förbättra denna 
friktion har en undersökning påbörjats av den isborttagande verkan av klor- 
kalcium, bergsalt och en blandning av dessa salter vid samtidig inverkan av 
trafik. Undersökningarna utföres i institutets provvägsmaskin (beskriven i sta
tens väginstituts meddelande nr 69). Före varje försök fryses en isbana av 
viss tjocklek, lika för varje försök. På denna isbana utsprides salt, varefter 
banan trafikeras med tre av provvägsmaskinens hjul. Isens beskaffenhet obser
veras och andelen isfri vägbana bestäms vid ett antal tillfällen under försökets 
lopp. Så länge isytan är någotsånär jämn utföres friktionsmätningar med den 
anordning som beskrivits i statens väginstituts rapport nr 40 (sid 39). Försök



avses att utföras med angivna saltsorter i tre olika doseringar och vid tempera
turerna — 1° ,  — 40 och — 8°.

Det vore önskvärt att kunna förhindra att snö och is fäster vid vägbanor i 
stället för att söka avlägsna snö- och islager genom saltbehandling eller på annat 
sätt. Då vissa ämnen har en vattenbortstötande verkan, kunde det förmodas, 
att is ej skulle frysa fast så hårt vid en beläggningsyta, som behandlats med ett 
dylikt ämne. N ågra beläggningsplattor beströks med Inipol O. O. 2 och S. O. 2 
(dioleat av fettdiaminer), som är vattenbortstötande, varefter ett vattenskikt 
fick frysa till is ovanpå beläggningsytan. Någon skillnad i vidhäftning mellan 
is och dessa plattor respektive obehandlade plattor kunde dock ej iakttagas.

Sandspridar under sökningar

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har uppdragit åt institutet att utföra vissa 
undersökningar rörande sandspridare för att få  bättre kännedom om olika spri- 
dartypers egenskaper. För undersökningarna ställdes åtta olika sandspridare till 
förfogande.

Undersökningarna bedrivs som fältförsök på vägar i Stockholms län, där 
några försökssträckor om upp till 1 000 m längd uppmätts och markerats.

Sand för försöken lades i upplag efter inblandning av 25 kg bergsalt per m3 
sand. Denna saltinblandning utfördes för att minska variationerna i sandens 
egenskaper vid varierande temperaturförhållanden under den relativt långa 
försöksperioden. För att kunna studera olika sandsorters inverkan på spridarnas 
funktion har hittills sand av två olika sorter, nämligen en finare och en grövre 
sort, anskaffats. Försök kommer dessutom att utföras med en tredje, ännu finare 
sandsort.

Med varje sandspridare utfördes ett flertal körningar för bestämning av 
spridningsmängden per km väg som funktion av körhastigheten vid olika 
spridarinställningar och lutningar hos bilflaket och vid användning av de 
angivna sandsorterna. Spridningsmängden beräknades ur samhöriga värden på 
utspridd sandmängd och tillryggalagd vägsträcka, varvid  utspridd sand
mängd bestämdes genom volymmätning vid återfyllning av sand i ett från 
början fyllt, avgränsat utrymme. Körningar utfördes vid 4 hastigheter, nämligen 
10, 20, 30 respektive 40 km/h, och vid 4 olika spridarinställningar. De flesta 
körningarna utfördes med 30° lutning hos bilflaket, men för varje spridare 
utfördes ett mindre antal körningar med 36° lutning. De olika spridarna ställ
des in så, att vid 30 km/h körhastighet, 30° flaklutning och med den finare 
sanden erhölls dels minsta möjliga spridningsmängd, dels ungefärliga spridnings- 
mängderna 0,2, 0,4 respektive 1,5 m3/km.

Från varje sandlass uttogs prov på sanden för bestämning på laboratorium 
av siktkurva och fukthalt. Dessutom gjordes fortlöpande observationer av luft
temperatur, nederbörd, vind och molnighet under försökens gång.

De utförda försöken visar avsevärda skillnader i spridningsmängdens beroen
de av körhastigheten för de olika spridartyperna.



För vissa spridare ökar spridningsmängden per km starkt vid  avtagande 
hastighet. N ågra av dessa spridare är visserligen försedda med regleringsorgan, 
placerade i bilens förarhytt, men föraren bör ej belastas med att söka reglera 
spridarinställningen efter varierande körhastighet under körningen. Om en av 
dessa spridare ställs in att ge lämplig sandmängd vid en viss hastighet, upp
kommer en onödigt stor sandförbrukning, när sandningsbilen tvingas köra lång
sammare. Om sandningsbilen däremot skulle komma att köra fortare, blir 
spridningsmängden per km mindre än avsett.

Vissa andra spridare ger däremot en av körhastigheten relativt oberoende 
spridningsmängd per km. Med hänsyn till sandningens ekonomi och trafiksäker
heten är detta givetvis en fördel.

Försöken visar också, att sandens beskaffenhet har stor inverkan på sprid
ningsmängden per km.

Friktionsundersökningar på beläggningar

De i det följande angivna friktionsundersökningarna på beläggningar har 
utförts med institutets bromsvagn 5 (beskriven i statens väginstituts rapporter 
nr 37 och 40).

De under år 1959 inledda studierna av friktionskoefficientens säsongvariation 
på asfalt- och cementbetongbeläggningar har pågått även under budgetåret 
1961 — 1962. Liksom tidigare har mätningarna ägt rum med tidsintervall om 
ca 2 å 3 veckor under den snö- och isfria tiden av året på motorvägen Dande- 
ryds kyrka— Rosenkälla (länsväg 275, numera riksväg 76) vid Hägernäs i 
Stockholms län.

Vid diskussion av resultaten från nämnda undersökningar och från institutets 
undersökningar av betongvägars friktionsegenskaper (statens väginstituts rap
port nr 39) befanns det nödvändigt att under en längre tid med jämna mellan
rum studera friktionsegenskaperna hos beläggningar med olika sammansättning. 
I detta syfte utvaldes en asfalt- och en oljegrussträcka i Kalm ar län, en olje- 
grussträcka i Kronobergs län, tre asfaltsträckor och en betongsträcka i Kristian
stads län, en asfaltsträcka i Hallands län och en asfaltsträcka i Jönköpings län, 
sammanlagt sålunda 9 sträckor med olika beläggningar. Den ursprungliga av
sikten var att utföra friktionsmätningar på dessa sträckor en gång varje månad, 
men på grund av övriga uppdrag för bromsvagn 5 har programmet inte kunnat 
genomföras fullständigt. Mätningarna har påbörjats och avses fortsättas under 
budgetåret 19 62— 1963.

Friktionsmätningar har också utförts på två provvägar i Stockholms län, den 
ena belägen på länsväg 275, numera riksväg 76, vid Rosenkälla och den andra 
på länsväg 143, numera riksväg 73, vid Jordbro. Vardera provvägen är utförd 
med sex olika beläggningar och samma beläggningar finns på båda platserna. 
Beläggningarna har utförts under överinseende av institutets beläggningsavdel- 
ning men av två olika entreprenörer. Avsikten har varit att få beläggningar av 
liknande beskaffenhet som vissa av de beläggningar, där enligt det föregående 
friktionsegenskaperna skulle studeras under en längre tid med jämna mellan



rum. Förutom rutinmässiga friktionsmätningar på bevattnad vägbana med 20, 
40, 60 och 80 km/h har mätningar utan bevattning vintertid ägt rum på dessa 
sträckor i avsikt att studera om riskerna för halka vid rimfrostbildning, neder
börd eller snö- och isavsmältning är olika för olika beläggningstyper. Dessa 
senare mätningar har endast utförts med 17  %  slip. Materialet från försöken 
är ännu inte färdigbehandlat. I viss utsträckning skall undersökningarna fort
sättas under budgetåret 1962— 1963.

Studium  av vägbanors ytstruktur

I samband med friktionsundersökningar på beläggningar är det önskvärt att 
kunna bestämma vägytans skrovlighet. En sammanfattning av i utländsk litte
ratur beskrivna metoder har därför gjorts. Metoderna kan uppdelas i »förstö
rande» och »icke förstörande» sådana. T ill de icke förstörande hör t ex foto
grafering, framställning av avtryck och profilmätning.

Förberedande försök har utförts med fotografering i syfte att utarbeta en 
standardmetod, som underlättar jämförelse mellan olika ytor. N ågra försök har 
gjorts med stereofotografering. Med hjälp av stereofotografier kan man genom 
fotogrammetriska metoder erhålla snittprofiler och nivåkurvor.

I samarbete med beläggningsavdelningen har försök utförts i syfte att få fram 
ett lämpligt material för avtryck.

Friktionsundersökningar m m v id  vinterväglag

V id bilkörning vintertid i snömodd utgör rullningsmotståndet en avsevärd 
del av det totala färdmotståndet. Rullningsmotståndet för ett rullande luft
gummihjul på beläggning är normalt 1 — 3 %  av hjulbelastningen men kan vid 
körning i ett 80 mm tjockt lager av snömodd stiga till mer än 30 %  av hjul
belastningen. Detta förhållande är också av utomordentligt stor betydelse för 
luftfarten, enär alltför stort rullningsmotstånd medför, att flygplanen inte för
mår lyfta .

Undersökningar rörande rullningsmotstånd och bromsverkan i »slush», dvs 
våt snö, har på uppdrag av luftfartsstyrelsen genomförts dels på Bromma flyg
plats, dels på Rommeheds flygplats. För mätningar vid försöken har institutets 
bromsvagn 3 (beskriven i statens väginstituts rapport nr 3 6) använts. Denna vagn 
är lämplig för mätningar av detta slag. Vidare användes i viss utsträckning i 
jäm förande syfte bromsvagnarna 2 och 6 tillhörande luftfartsverket, vilka 
konstruerats vid väginstitutet.

Tabell 3 återger i utdrag ur resultaten från undersökningarna på Rommeheds 
flygplats hur rullningsmotstånd och friktionskoefficient varierar med »slush»- 
lagrets djup.

Under senare år har bilringar i ökad utsträckning börjat förses med dubbar av 
hårdmetall för att förbättra väggreppet vintertid. Tidigare användes inlägg och 
dubbar av stål, men dessa visade sig ha alltför liten motståndskraft mot nötning. 
V id  institutets undersökningar av vinterdäck och slirskydd i960 (statens väg
instituts rapport nr 36) provades också hårdmetalldubbar, men sedan dess har



T abell j

»Slush» Rullnings-
motstånds-
koefficient

Friktions- 
koefficient 
vid 20 °/o slip

Friktions- 
koefficient 
vid 100 °/o slip

Anm.
Djup
mm

Volym vikt
kg/dm3

0 — 0,04 0,87 0,64 våt asfalt
3 6 o,79 0,19 0,14 o,33
61 o,8o 0,31 0,08 o,45
83 o,75 0,28 0,18 0,48

nya typer utvecklats. Marknaden domineras för närvarande huvudsakligen av 
tre olika fabrikat. De avviker från varandra i fråga om utformning och infäst- 
ningssätt, men det kan antas, att de ur friktionssynpunkt fungerar tämligen lika. 
Vissa skiljaktigheter på grund av olikheter i rekommenderat antal dubbar per 
ring torde emellertid kunna förekomma.

Institutet har ansett det nödvändigt att utföra undersökningar av dubb
däckens friktionsegenskaper på beläggningar med och utan is- och snöbelägg
ning.

Förberedande prov med dubbdäck på is- och snövägbanor har utförts under 
den gångna vintern. Dessa prov visar samma tendens som tidigare, nämligen en 
viss men inte alltför betydande förbättring av friktionen. Undersökningarna 
skall fortsättas under det kommande budgetåret.

Friktionskoefficientens inverkan på fordonens bromsförmåga

V id institutionen för fordonsteknik vid tekniska högskolan i Stockholm före
togs i augusti och september i960 en stickprovsundersökning av personbilars 
bromssystem med en vid institutionen utvecklad bromsprovningsanläggning, pla
cerad intill riksväg 13  (numera väg E 4) ca 30 km norr om Stockholm. 800 bilar 
utvaldes slumpvis för undersökningen, varvid  bl a bromskraftfördelningen mel
lan fram- och bakhjul bestämdes för samtliga fordon. Försöksvärdena har bear
betats vidare vid väginstitutet och statistiska fördelningar för den maximalt 
möjliga retardationsförmågan har beräknats vid bromsning på varierande frik- 
tionsunderlag. Man har således bestämt hur mycket av den uppmätta friktions- 
koefficienten, som kan utnyttjas vid riskfri inbromsning utan låsning av hjulen. 
Retardationsfördelningarna ligger till grund för en teoretisk uppskattning av 
vilka möjligheter man har att, med hjälp av utseendet hos bromsspår och be
läggning på en plats där en trafikolycka inträffat, kunna bestämma inblandade 
fordons hastighet omedelbart före bromsarnas ansättande. Dessa teorier skall 
kompletteras med ytterligare stickprovsundersökningar avseende direkt mätning 
av bromssträckor, varför ett manuellt manövrerbart mäthjul med instrumen
tering för exakt bestämning av hastighet konstruerats. Resultaten av dessa 
undersökningar kommer att redovisas i en särskild rapport.



Förberedande studier av vägfordons dynamiska egenskaper

A v  det totala antalet allvarligare trafikolyckor, som årligen inträffar, utgör 
singelolyckorna och olyckor i samband med väjningsmanövrer för hinder på 
vägbanan en icke obetydlig andel. För en viss del av dessa olyckor har fordonets 
egenskaper varit av liten betydelse, t ex på grund av att föraren somnat eller 
hållit så hög hastighet, att erforderliga styrkrafter uppenbarligen överstigit till
gängliga friktionskrafter. Det torde dock kvarstå ett betydande antal olyckor 
orsakade av mindre önskvärda egenskaper hos fordonet, som ej fram träder un
der normal körning. Det är då av särskilt intresse att kunna konstatera vilken 
betydelse de förändringar av fordonet har, som bilföraren mer eller mindre 
omedvetet själv kan utföra, nämligen tyngdpunktsförskjutning genom lastning 
samt ändring av ringtryck och däcksutrustning. Även vägbanans jämnhet och 
kurvornas utformning har inflytande på fordonens framförande. För att kunna 
lösa nämnda problem krävs en omfattande forskningsinsats, som syftar till att 
skaffa ingående kännedom om fordonens kördynamik.

Under år 19 6 1 påbörjades forskning rörande vägfordons dynam iska egen
skaper. D ärvid konstaterades, att experimentellt erhållna data på de viktigaste 
fordonsparametrarna i stor utsträckning saknades även för de vanligare for- 
donstyperna. D ärför konstruerades egen apparatur för bestämning av tyngd
punktens läge samt för mätning av tröghetsmomentet kring en vertikal axel 
genom ett fordons tyngdpunkt.

Med hjälp av denna apparatur bestämdes tyngdpunktsläge och tröghetsmo- 
ment för ett tiotal relativt nya bilar av olika typer. Vidare bestämdes elastici- 
teten i styrningen, alltså fjäderstyvheten hos överföringsystemet mellan ratt och 
hjul, för tre fordon av väsentligt olika karaktär. Det visade sig vara mycket 
besvärligt att få  fram önskade däcksuppgifter. Väginstitutet bör därför anskaffa 
en provanläggning för däcksprovning för att möjliggöra kontroll av  utveck
lingen på detta område. Som ytterligare underlag för de teoretiska studierna 
filmades rattföringen under kurvkörning för att erhålla realistiska styrfunk
tioner. Försök i modellskala för bestämmande av luftkrafter (luftmotstånd och 
sidvind) och härav orsakade moment för vissa vanligare fordonstyper har även 
utförts.

De teoretiska studierna av vägfordons dynamik baserades bl a på en tysk 
avhandling rörande fordons kursstabilitet,1 som bedömdes vara den mest läm
pade för vidare komplettering. I ifrågavarande ayhandling används uppställda 
system närmast för att erhålla stabilitetsvillkor samt för att se hur kursstabili
teten påverkas av olika parametrar. I avhandlingen gjorda förenklingar accep
terades för inledande studier med manuell lösning med hjälp av Laplacetrans- 
formation. Ffärvid  undersöktes fordonens beteende under inverkan av  en enkel 
styrfunktion. Systemet ampassades sedan för bearbetning i analogimaskin, var
vid de för den manuella lösningen nödvändiga lineariseringarna slopades. Vid

1 S Böhm: Ober die Fahrtrichtungsstabilität und die Seitenwindempfindlichkeit des K raft- 
wagens bei Geradeaus-Fahrt. A T Z  63 (19 6 1): 5.



val mellan analogi- och digitalteknik ansågs analogitekniken mest lämpad. Den 
har större möjligheter till snabb ändring av ingångsdata och är enklare att 
bygga ut efter hand.

Fordonet betrakas som två stela kroppar nämligen fordonets huvudmassa och 
framhjulen. Dessa är vridbara i förhållande till varandra kring en vertikalaxel 
med elastisk momentöverföring. För att bestämma kropparnas rörelser har tre 
jäm viktsekvationer uppställts. De två första gäller fordonets huvudmassa, den 
sista framhjulen.

t. J zW =  M(S) +  B s +  B 4 +  K L{pu -  fit) +  M 12 
2. m vTP{ip 4 - a) =  K hja — 2  S.y

3 * 2Ja K  =  n(Si +  S2) +  Bi +  B2 +  KL(PU —  fa)

1 . Jäm viktsekvation för vridande moment kring fordonets tyngdpunkt (7 7 *).

J z =  Fordonets tröghetsmoment kring vertikalaxel genom T P
xp — Fordonets vinkelacc kring T P
M (S) — Resulterande moment kring T P  från sidkrafterna
$3, 5 4 — Återställande moment från bakhjulen
K L(PU — Pi) =  Moment från styrinrättningen
M 12 =  Luftkraftmoment

2. Jäm viktsekvation för krafter vinkelrätt fordonet.

mvTp(ip +  a) =  Centrifugalkraft
Kiy a =  Lu ftkraft
S S y =  Sidkrafter från hjulen

3. Momentekvation rörande framhjulen.

fiu =  Framhjulens vinkelacceleration
i j a =  Framhjulens tröghetsmoment
n(S1 +  S2) =  Återställningsmoment p g a  casteravståndet n
B i, B2 =  Återställande moment från framhjulen
K l (Pu — Pi) =  Moment från styrinrättningen

V id lösningen av dessa differentialekvationer i analogimaskin överföres de 
ingående mekaniska storheterna till analoga elektriska storheter. Resultaten fås 
i form av spänningar som registreras med skrivare. Kopplingsschema för analogi
systemet visas i fig 19. För systemet gäller i huvudsak följande inskränkningar: 
Vägbanan antages plan och horisontell, hastigheten antages konstant, avdrifts- 
vinklarna får ej överskrida 200 och krängningen antages försumbar.

Systemet lämpar sig väl för successiv utbyggnad i syfte att eliminera dessa 
inskränkningar. Det ansågs dock väl motiverat att dröja med denna komplette
ring med tanke på att detta var den första tillämpningen av en ny teknik, 
varvid  det är värdefullt med en viss erfarenhet rörande olika uppkopplings-



Fig 19. Analogiuppkoppling för simulering av vägfordons rörelser.



varianters driftsäkerhet och andra problem i samband med inkörning av ett 
nytt system, innan detta görs alltför komplicerat.

Denna första grundläggande uppkoppling visade sig fungera utmärkt och 
inledande studier utfördes rörande däckkaraktäristikens inverkan vid kurvkör- 
ning och omkörningsmanövrer med olika fordonstyper. Följderna av punkte
ring på olika hjul vid kurvkörning studerades även. Resultaten överensstämde 
väl med vad man kunde vänta sig på grundval av tidigare publicerade, mera 
förenklade teorier och praktisk erfarenhet.

Sålunda visade det sig, att kombinationer av däck med lägre sidkraftsupp- 
tagning per grad avdriftsvinkel på bakhjulen än på framhjulen gjorde fordonen 
instabila och svårkontrollerade. Omvända kombinationer gjorde fordonen kurs
stabila och i extremfallen mycket tröga vid kursändringar.

Vid körning i kurva visade sig som väntat att punktering av yttre bakhjulet 
omedelbart resulterade i förlorad kontroll över fordonet, punktering av yttre 
framhjulet fick bilen att öka kurvradien avsevärt. Punktering av innerhjulen 
gav motsvarande tendenser som respektive ytterhjul ehuru med mycket mindre 
verkan. Vidare konstaterades att den vid analogisystemet tillämpade manuella 
styrningen med ledning av kontinuerligt registrerade data borde ersättas med 
någon form av automatstyrning för att eliminera okontrollerbara variationer i 
förarens prestationsförmåga.

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  

Bromsvagn fö r friktionsmätning v id  höga hastigheter (BV  4)

I tidigare årsberättelser har uppgifter lämnats om konstruktion och tillverk
ning av en bromsvagn för friktionsmätning vid höga hastigheter. På grund av 
andra arbetsuppgifter har den elektriska mätutrustningen ej kunnat helt iord
ningställas förrän under detta budgetår. Därmed är bromsvagnen färdig att efter 
intrimning och kalibrering tas i bruk för friktionsmätningar.

Den elektriska mätutrustningen består i huvudsak av mätvärdesgivare för 
friktionskraften på provhjulet och för provhjulets momentana belastning, im
pulsgivare för provhjulets varvtal, för drivhjulens varvtal och för tidsangivelse, 
förstärkare, filter, m m till dessa givare samt en skrivare. Skrivaren har tre 
kanaler för mätvärden och fyra  kanaler för impulsvärden, dvs en kanal av vart 
slag finns för närvarande i reserv för ytterligare behov längre fram. Mätutrust
ningen har försetts med kontrollorgan, som möjliggör snabba och ofta återkom
mande kontroller av mätsystemens stabilitet och noggrannhet.

En utförlig beskrivning av bromsvagnen kommer framdeles att publiceras i 
en särskild rapport.

Bromsvagnar (B V  6 och B V  8) fö r friktionsmätning på rullbanor

Luftfartsverket har sedan vintern 1956— 1957 haft en vid institutet konst
ruerad bromsvagn (BV 2) i bruk vintertid på Bromma flygplats för friktions
mätning på rullbanorna. Denna bromsvagn är utförd som en släpvagn att dras



av  lastbil. Mätmetodiken i bromsvagnen gör det möjligt att mäta friktionen 
kontinuerligt utefter rullbanans hela längd. Under budgetåret har ytterligare 
två bromsvagnar (BV 6 och B V  8) med samma mätmetodik men med lägre vikt 
konstruerats och tillverkats vid  institutet (se nedan under Konstruktionskontor 
och verkstad).

Samtliga dessa bromsvagnar är försedda med elektriska manöver- och mät
system, vilket medför ett synnerligen enkelt handhavande. I mätsystemet ingår 
ett elektriskt mätdon, som påverkas av momentet av friktionskraften på broms- 
hjulet. M ätvärdet överförs till en potentiometerskrivare, där man direkt på 
pappersremsans gradering kan avläsa friktionskoefficientens storlek. Skriva
rens pappersmatning drivs från ett av bromsvagnens ytterhjul, varigenom en 
och samma rullbana alltid representeras av samma papperslängd oberoende av 
bromsvagnens körhastighet.

Vanligen indelas rullbanan i sektioner och medelvärdet av de olika sektioner
nas friktionskoefficienter beräknas. Dessa medelvärden får sedan bilda grunden 
för en bedömning av rullbanans friktionsegenskaper.

Mätsystemet är robust och har en god stabilitet och noggrannhet vilket möj
liggör mätning av friktionskoefficienter mellan o och i med en reproducerbar- 
het av ±  0 ,01.

Det elektriska systemet drivs från två seriekopplade 12-volts blyackumula- 
torer med en kapacitet av 7 1 Ah. Bromsvagnen är försedd med ett eget ladd- 
ningsaggregat för underhållsladdning av dessa batterier genom inkoppling till 
nätet.

Bromsvagnens elektriska manöver- och mätsystem sköts från ett manöverdon, 
som placeras hos dragbilens förare. Härigenom kan denne utföra friktionsmät
ningar ensam.

D å dessa bromsvagnar lämpar sig väl även för rutinmätningar på vägar, har 
institutet anskaffat en av typ B V  8 för eget bruk.

Diverse utrustning

Visst forskningsarbete har utförts rörande avsökning av färdskrivarediagram  
med hjälp av fotoceller.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens elektroniska vågutrustning, som tidigare 
levererats av väginstitutet och som varit i kontinuerlig drift i mer än ett år, 
har gåtts igenom fullständigt och kontrollerats, varjämte vissa detaljändringar 
gjorts. En komplett teknisk beskrivning av utrustningen (31 textsidor +  67 
figursidor) har utarbetats för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens räkning.

Institutets provvägsmaskin har försetts med två nya temperaturmätsystem 
och ett nytt friktionsmätsystem.

Arbete med ett elektriskt mätsystem till en packningsmätare för bärighets- 
avdelningen har påbörjats och beräknas vara avslutat under sommaren 1962.

Trafiktekniska avdelningens apparatur för restidsstudier har gåtts igenom och



Fig 20. Tiilsatsapparatur för enbildstagning med 
Paillard-Bolex 1 6 mm filmkamera, typ H  16 M.

förbättrats. B l a har ett nytt filmframmatningsdon, se fig 20, konstruerats för 
att möjliggöra upprepade enbildstagningar med de i apparaturen ingående 
kamerorna.

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

Konstruktionskontoret har under budgetåret konstruerat viss kompletterande 
utrustning till den belastningsapparat för statiskt-dynamiska belastningsförsök 
i fält (beskriven i statens väginstituts rapport 40), som tidigare anskaffats för 
bärighetsavdelningen. Denna kompletterande utrustning innefattar extra dom
kraft för höjning och sänkning av belastningsdomkraft och belastningsplatta 
till önskad arbetsnivå, mätbalkar för mätning av sjunkning, anordning för lås
ning av vagnens fjädrar vid belastning samt olika hjälpmedel för att underlätta 
belastningsförsökens utförande.

Konstruktionsarbete har påbörjats på utrustning till en lastbil för provbe
lastningar upp till 6 ton. D ärvid har erfarenheter från en tidigare dylik utrust
ning utnyttjats. Avsikten är att så långt som möjligt automatisera utrustningen, 
så att provbelastningarna kan utföras av en man.

För bärighetsavdelningen har vidare konstruerats dels en packningsmätare 
med elektriskt mätsystem, dels mätrör för täthets- och fukthaltsbestämning på 
jord med hjälp av radioaktiva isotoper. D å nämnda mätrör kommer att stå i 
vägbanor under tjälning och tjällossning, är det med hänsyn till trafiksäker
heten nödvändigt, att de snabbt och enkelt kan kortas av, om de vid tjälloss



ningen skulle sticka upp ovanför vägytan. Läm pliga verktyg därför har kon
struerats.

Konstruktionsarbete pågår på en anordning för institutets provvägsmaskin, 
som skall medge mätning av friktionen mellan ett provhjul och vägbanan vid 
varierande slip (o— 30 % ) och vid 100 %  slip. Provhjulets högsta belastning 
skall vara 300 kp.

En elmotordriven, universell fallhammare har konstruerats vilken skall kunna 
användas dels för instampning av beläggningsprov, dels för instampning av 
jordprov enligt såväl standard som modifierad Proctor-metod, dels för instamp
ning av jordprov för C BR-prov och modulprov, dels även för krossning vid 
bestämning av sprödhet hos stenmaterial. Angivna prov fordrar instampning 
med fallvikter av 2,495 till 14 kg storlek och fallhöjder mellan 250 och 450 mm.

På uppdrag av och i samarbete med luftfartsstyrelsen har konstruerats en 
bromsvagn, B V  6, för rutinmätningar av friktionen på rullbanor. Vagnen har 
ett provhjul med däck 5.90— 15, hjultryck 300 kp samt två stödhjul med däck 
7.50— 16. Vagnens totalvikt är ca 1 100 kg, varav  65 kg uppbärs av dragfor
donet. Vagnen avses dras av en mindre lastbil.

I U SA  har ett specialdäck för friktionsmätningar, »Pavement Test Standard 
Tire», standardiserats av A STM . Detta har dimensionen 7.50— 14 och skall 
ha ett hjultryck av 1 085 lbs (492 kp). Med anledning därav har konstruktionen 
av B V  6 anpassats till detta däck. Den modifierade konstruktionen benämns 
B V  8. Då det visat sig finnas intresse utomlands för denna vagn, har med 
Kungl M aj:ts godkännande avtal slutits mellan institutet och AB Auto-Products, 
Stockholm, angående tillverkning och försäljning till utlandet. Fig 2 1 visar 
B V  8.

För att underlätta kalibrering av institutets bromsvagnar har en stationär 
kalibreringsanläggning konstruerats och tillverkats.

I samband med undersökningarna angående sandspridare har ett förslag ut
arbetats till en matningsanordning för sanden, varigenom tippning av bilflaket 
ej behövs. En förenklad prototyp har konstruerats, tillverkats och provats. 
Resultatet blev tillfredsställande och en slutgiltig konstruktion skall utarbetas.

Förberedande försök har utförts med en ny anordning för infotografering av 
data (hastighet etc) i samband med t ex fotografering av bilar vid restidsstudier, 
som skall medge fotografering även vid svagt dagsljus och eventuellt nattetid.

Bland övriga arbeten kan nämnas ny typ av tjälborr för geologiska avdel
ningen och släpvagn för transport av generatoraggregat och isotoputrustning 
för bärighetsavdelningen.

Verkstaden  har under budgetåret tillverkat och monterat utrustning till ovan 
nämnda belastningsvagn för statiskt-dynamiska belastningsförsök, packnings- 
mätare, BV  6, kalibreringsanläggning och 4 st filmframmatningsdon för kame
ror. Följande i föregående års verksamhetsberättelse nämnda apparater har fär
digställts: dragprovapparat för tjälade jordprover, dragprovapparat för belägg- 
ningsplattor samt dynamisk tryckprovapparat. Bland övriga arbeten kan näm
nas tjälgränsmätare och tjälborrar.



Fig 2 i. Bromsvagn 8 för kontinuerlig mätning av friktionskoefficienten på rullbanor.

För att utjämna arbetsbeläggningen på verkstaden tillverkas laboratorie- 
apparater enligt institutets egna konstruktioner för försäljning. Denna verk
samhet har under budgetåret haft relativt stor omfattning. Sålunda har leve
rerats 18 st fallkonapparater, 12  st kapillarimetrar, 10  satser stavsiktar, 7 st 
flytgränsapparater, 3 st fallhammare för sprödhetsbestämning, 6 st extraktions- 
apparater m m. En stor del av dessa apparater har levererats till tekniska läro
verk.

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

Trafiktekniska avdelningen

Kom binerad punkthastighets- och tidsavstandsmätning

I institutets rapport 40 har en tillsatsapparat till institutets trafikanalysator 
beskrivits. Med denna tillsatsapparatur kan förutom de med trafikanalysatorn 
beräknade data, hastighet och fordonsslag, även tidsavståndet mellan på var-



Tabell 4. Personbilars hastighet och hastighets skillnad till fram förvarande  
fordon v id  olika tidsavstånd mellan på varandra följande fordon

Tvåfilig raksträcka på E 4. Våt beläggning. Flöde i studerad körriktning 240 
fordon/h, varav 2,3 °/o lastbilar.

Tidsavstånd till fram för
varande fordon 
sek

Antal
fordon

Medel
hastighet
km/h

Jämförelse med fram förvarande fordon

Skillnad i hastighet, km/h j^orre]atjon

q  a  A  mellan
Medelvärde aih a/* hastigheter avvikelse 0

o—  I .......... 53 84,2 —  M 10,5 0,66
I — 2 ............. 164 80,4 0,2 8,5 o,79
2 — 3 ....................... 108 83.5 I , 1 12,4 0,56

3 — 5 ............... 86 83,1 — 0,1 *3,1 0,50

5 - 8  ..................... 87 86,8 °>7 16,4 0,23
8 — 12  ............... 7 9 88,7 0,6 16,0 0,26

12 — 18 ............... 1 10 9 ° , ° 0,2 17,5 0,13
18 — 30 ............. 1 1 2 87,2 — 0,8 21,4 — 0,31

> 3 0  ........... 14 1 90,1 0,3 20,6 — 0,22

Total 940 85.9 0,6 i 5,9 0,17

Anm.: F ram förvarand e fordon kan v a ra  såvä l personbil som lastbil. H astighetsskillnaden ar 
det studerade fordonets hastighet minus fram förvarand e fordons hastighet.

andra följande fordon beräknas och registreras samtidigt med övriga data på 
hålremsan i analysatorn. Hålremsan kan sedan bearbetas i matematikmaskin 
enligt olika program. Denna apparatur har mycket generell användbarhet och 
kan användas för ett flertal olika studier.

I första hand erhålles genom databehandling rutinresultat angående såväl 
trafikens storlek och sammansättning som hastighets- och tidsavståndsfördel- 
ningar vid olika trafikflöden. I andra hand erhålles resultat av särskilt värde 
för studium av tätare trafik, t ex hastighet och skillnaden i hastighet mellan 
på varandra följande fordon som funktion av tidsavståndet mellan dessa 
fordon, kölängdsfördelning, medelhastighet för fordonsköer av olika längd med 
hänsyn till typen köledare —  person eller lastbil — osv.

Tabell 4 återger några resultat från beräkningar av sistnämnda slag på basis 
av data från personbilar i en punkt på rak, tvåfilig väg. Tabellen visar medel
hastighet och skillnader i hastighet vid olika tidsavstånd. En nedgång av me
delhastigheten observerades vid det aktuella flödet då tidsavståndet var mindre 
än ca 12  sekunder. Hastighetsskillnadens standardavvikelse minskade med fal
lande tidsavstånd under ca 18 sekunder. Resultatet är i första hand ett uttryck 
för på varandra följande fordons inbördes hastighetsanpassning vid  tät trafik. 
Detta har uttryckts i tabell 1 även genom korrelationen mellan på varandra föl
jande fordons hastigheter. Denna korrelation var högst då tidsavståndet var 
1 — 2 sekunder och minskade allteftersom tidsavståndet ökade eller minskade.



Institutet ämnar att närmare studera dessa funktioner vid  varierande flöde 
såväl på platser med olika vägstandard som omedelbart före och efter trafik
farliga platser, t ex vägkorsningar.

Trafikstudier i samband med tillfällig hastighetsbegränsning

Under årsskiftet i960— 19 61 och under år 19 61 utförde institutet trafik
studier i samband med tillfällig hastighetsbegränsning. Resultaten från studierna 
vid årsskiftet i960— 19 61 och under påsken har redovisats i SV :s rapport 40. 
Fortsatta studier, som huvudsakligen utfördes på uppdrag av 19 61 års trafik- 
säkerhetskommitté, ingick till vissa delar i kommitténs rapport. Huvudresultaten 
skall här återges i korthet.

För beräkning av ett fordons reshastighet erfordras identifiering av fordonet 
och registrering av dess passertid i den studerade sträckans ändpunkter. M ät
ningarna utfördes dels genom att anteckna registreringsdata och tidpunkt och 
dels genom fotografering av fordonet och en fram för kameran placerad klocka. 
Den använda kamerautrustningen beskrives i rapport 40.

Punkthastigheten och tidsavståndet mellan på varandra följande fordon 
registrerades med trafikanalysatorn T A  3 och en tillsatsapparat för mätning av 
tidsavståndet mellan fordonen.

Restidsmätningar

Vissa resultat från mätningar på väg E  4 angående trafikflödets inverkan på 
personbilars reshastighet fram går av tabell 5. Dessa resultat baserar sig endast 
på mätningar utförda under sön- och helgdagar, vilka i motsats till vardagarna 
i allmänhet har relativt stor flödesvariation under dagen. Andelen lastbilar i 
trafikströmmen var dessa dagar ca 1 %  (vardagar ca 20 % ). Under helgdagar 
kunde en mycket svag tendens till sjunkande reshastighet vid  ökande flöde 
iakttagas, såväl under hastighetsbegränsning som under fri fart.

V id hastighetsbegränsning var för personbilar i genomsnitt för alla mätningar 
(även vardagar) hastigheten 3— 5 km/h lägre än vid fri fart. D å reshastigheten

T abell 5. Medelreshastighet under helgdagar v id  olika trafikflöden på rv 13

Medelreshastighet, km/h1

Trafikflöde i studerad 
körriktning, fordon/h Hastighetsbegr. 90 km/h Fri hastighet

24.6.61 10.9.61 18.6.61 17.9.61

100— 200 ......................... 67 69 70 73
200— 300 ......................... 67 69 7 0 73
300—400 ......................... 66 70 68
400— 500 ......................... 7 0

1 Medelreshastigheten 
restid per km.

avser här den hastighet som motsvarar det uppmätta medeltalet av



för dessa fordon vid fri fart var ca 70 km/h, utgör detta en minskning av res- 
hastigheten respektive en ökning av restiden med 4— 7 % . A v  det föregående 
fram går att variationer i trafikflödet ej nämnvärt kan ha inverkat på sist
nämnda resultat.

På lv  281 var reshastigheten vid fri fart och vid hastighetsbegränsning lika 
stor. Hastigheten var på denna väg, som hade lägre standard än riksvägarna, 
ca 65 km/h. Enär trafikflödet var lågt, 30— 100 fordon/h, torde reshastigheten 
ha bestämts enbart av vägens standard.

Punkthastighet och köer

I samband med dessa reshastighetsmätningar mättes även punkthastighet och 
tidsavstånd mellan på varandra följande bilar i ändpunkterna, samt i en punkt 
mitt på vägsträckan. Dessa mätpunkter var belägna på horisontella raksträckor. 
Punkthastighetsfördelningar för fria personbilar vid mätpunkten Skålsta på 
väg E 4 visas i fig. 22, vari resultatet från flertalet mätningar vid torrt väglag

Hastighet v km/h

------------  — fri hastighet  =  hastighetsbegränsning till 90 km/h

A =  helgdag B =  vardag

Fig 22. Hastighetsfördelningar för fria personbilar vid Skålsta (E 4) 
under tiden maj— september 1961.

från maj till september sammanförts. Resultaten från dagar före helgdag har ej 
medtagits. Det framgår att effekten av hastighetsbegränsningarna var större 
under vardagarna än under helgdagarna.

A v  stort intresse ur teoretisk trafiksäkerhetssynpunkt är hur en hastighets
begränsning inverkar på den inbördes hastighetsanpassningen mellan på var
andra följande fordon. Vid mätningarna erhölls det i fig. 23 angivna resultatet.

Figuren visar det genomsnittliga numeriska värdet av skillnaden i hastighet 
mellan på varandra följande personbilar vid  olika tidsavstånd mellan dessa. 
De redovisade värdena för hastighetsskillnaden är något större än de verkliga, 
vilket beror på att hastigheten registrerats i intervall (20— 30 km/h, osv). Enär 
endast fordon i ena körfilen registrerades, finns omkörande fordon inte med i
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Fig 23. Hastighet och hastighetsskillnad i förhållande till framförvarande fordon för personbilar 
som funktion av deras tidsavstånd till framförvarande fordon.

detta material. Tidigare utförda studier visar att detta bortfall i huvudsak en
dast påverkar hastighetsskillnaden vid tidsavstånd mindre än ca 2 sek.

A v  figuren framgår, att hastighetsskillnaden är mindre under hastighetsbe
gränsning än under fri fart. Denna effekt är större i vardagstrafik än i sön- 
och helgdagstrafik. Teoretiskt bör trafiksäkerheten vara högre i en trafikström 
med ett lågt genomsnittligt värde på hastighetsskillnaden mellan nära på v ar
andra följande fordon, än om denna hastighetsskillnad vore stor. A v  fig. 23 
framgår, att personbilar som följer tätt efter ett annat fordon (även lastbilar) 
vid  fri fart har en hastighet, som i genomsnitt ligger ca 10 km/h lägre, än när 
tidsavståndet överstiger ca 8 sek. Denna effekt var något svagare under hastig
hetsbegränsning.

Angående fordonsköerna erhölls samma resultat som vid påsken 1961 (se SV  
rapport 40), nämligen att skillnaden i procenten köfordon vid hastighetsbe
gränsning och vid fri fart var obetydlig. Denna undersökning grundades på 
studium av samtliga fordon, således även lastbilar.

Köförhållandena under vardagar och helgdagar exemplifieras av tabell 6 där 
endast köer med personbilar som köledare medtagits. Under vardagar med fri 
fart förekom enligt tabellen vid Skålsta exempelvis i genomsnitt 1,4 sådana köer 
per timme med 3 eller 4 fordon i kön. Motsvarande siffra vid hastighetsbegräns
ning var 3,0, dvs en ringa skillnad i absoluta tal. Under den tätare helgtrafiken 
var antalet köer i stort sett lika vid fri fart och vid hastighetsbegränsning. T ra 
fikflödets storlek var ungefär lika stort i båda fallen. Tabellen visar vidare, att 
hastighetsbegränsning genomgående reducerade köernas hastighet, samt att has
tigheten i allmänhet föll med ökande kölängd.



Tabell 6. Antal köer per timme med personbil som köledare och köernas medel
hastighet i km/h v id  olika kölängd. Skålsta, E  4: m aj— september 19 6 1

Kölängd, 
antal fordon

Torr vägbana

(A). Antal köer per timme (B). Köernas medelhastighet i km/h

Vardagar Helgdagar

Fri fart H.-begr. 90 km/h Fri fart H.-begr. 90 km/h

A B A B A B A B

2 ......................

3— 4  ......................

5— 7 .................

8— 10 ......................

1 1  — 15 .................

6,8 85 11,0 77 2 5,5 81 24,1 75

i »4 83 3>° 75 14,2 76 14,5 73

0,1 83 °»3 78 5 58 73 6,3 7 i

0,1 79 o,7 7 i i ,5 69

°A 65 0,2 60

Medel-
flöde
fordon/h

Stud.
rikt.

Mot.
rikt.

1 14

120

120

12 1

242 

2 67

2 33

2 35

Båda
rikt. 234 241 509 468

Anm.: Med ett köfordon (frånsett köledaren) menas här ett fordon med högst 5 sek tids
avstånd till framförvarande fordon samt med hastighet i samma eller närmaste intill liggande 
10 km/h-intervall som för fram förvarande fordons hastighet.

Hastigheten i landets olika delar

För att kunna uppskatta hur hastigheten ändrades i olika delar av landet när 
en hastighetsbegränsning till 90 km/h infördes, gjordes hastighetsmätningar un
der mars och april 19 6 1 i en punkt i varje län med undantag för B, C  och I län. 
Mätningarna utfördes enligt institutets anvisningar av statspolisen med radar
mätare på riksvägar eller livligt trafikerade länshuvudvägar av god standard 
mitt på horisontella raksträckor med en längd av minst 500 m. Mätningarna 
har företagits i dagsljus och mättiden har varit minst 2 timmar.

I fig. 24 redovisas den i respektive län observerade medelhastigheten för »fria 
personbilar», vilka i detta sammanhang definierats som fordon med tidsav
stånd större än 5 sek till fordon i båda körriktningarna. Länen är ordnade efter 
geografiskt läge från norr till söder. I diagrammet har icke medtagits sådana 
data, vilka erhållits vid störande nederbörd, såsom snöfall eller kraftigt regn, 
eller värden som hänför sig till »dåligt» väglag; kriterierna är något vaga och



Fri hastighet 

O = vard ag , torr vägbana  
j r f  =  v ardag , våt vägbana  
•  = sön- o. helgdag, torr vägbana  

— sön- o. helgdag, våt vägbana

Hastighetsbegränsning till 90 km/h 

□  =  vardag, torr vägbana  
jzF = vardag , våt vägbana  
■ = sön- o. helgdag, torr vägbana  

— sön- o. helgdag, våt vägbana

Fig 24. Punkthastighet på raksträcka för fria bilar uppmätt i varje län.

ibland har det varit svårt att noggrant precisera den rådande väderlekssitua- 
tionen, varför klassificeringen ej kunnat göras fullständigt konsekvent. Det är 
påtagligt att även ringa nederbörd i form av regn, eller endast en våt vägbana, 
sänker hastigheten.

Någon geografisk trend i hastigheten vid fri fart och hastighetsbegränsning 
kan inte påvisas, vilket kan innebära att man kör lika fort i södra som norra 
Sverige under i övrigt lika förhållanden. I genomsnitt är hastigheten för det i 
figuren redovisade materialet ca 7 km/h lägre vid hastighetsbegränsning än vid 
fri fart. Vidare är hastigheten lägre på söndagar än på vardagar.

Hastighet för personbilar med olika motorstyrka

Motorstyrkans inverkan på reshastigheten har undersökts med hjälp av mate
rial från de tidigare beskrivna restidsmätningarna vid fri fart på väg E 4. För
utom registreringsdata har även fordonens fabrikat och modell kunnat bestäm
mas av fotografierna. Fordon med lägre reshastighet än 40 km/h har ej med- 
tagits. Bilarna har uppdelats efter motorstyrka i tre klasser enligt tabell 7. Ta-

T abell 7. Personbilars reshastighet och motorstyrka

Antal Antal fordon med reshastigheten (km/h) Medel-
Fordon med s t u d e - -------------------------------------------------------------------- reshas-
motorstyrkan rade 5o— 55— 60— 65 — 70— 75— 80— 85— 90— tighet

fordon j j  60 6  ̂ 70 75 80 85 90 95 km/h

mindre än 40 hkr . . . .  221 4 25 42 62 50 27 9 2 73,3
mellan 40 och 80 hkr . . 320 1 2 17  58 104 86 41 12 2 74,2
mer än 80 h k r ................... 62 1 2 2 4 18 19 13 2 1 75,6



bellen visar att medelreshastigheten på den studerade 20 km långa sträckan i det 
närmaste är oberoende av motorstyrkan. Hastigheten bestämmes således i all
mänhet av andra faktorer än motorstyrkan t ex förarklientelet, som givetvis icke 
fördelar sig slumpmässigt på de olika bilmärkena.

Hastighetens beroende av registreringslänet

Ovanstående material har även använts för studium av sambandet mellan 
personbilars reshastighet och registreringslän. Medelreshastigheten har beräknats 
för bilar registrerade i Stockholms stad (A), Stockholms län (B) och Uppsala 
län (C) samt för bilar tillhörande de övriga länen sammanslagna. Resultaten 
fram går av tabell 8, som visar att medelreshastigheten var högst för A-bilarna 
och lägst för bilarna från övriga län. Skillnaden mellan de fy ra  gruppernas 
hastigheter var dock obetydlig.

T abell 8. Medelreshastighet för personbilar frän olika registreringslän

Tidpunkt för 
mätningarna

Fordon re:gistrerade i

A  län B län C län ö v rig a  län

medel medel medel medel
Datum och Antal reshas Antal reshas Antal reshas Antal reshas
veckodag fordon tighet fordon tighet fordon tighet fordon tighet

km/h km/h km/h km/h

18 maj 61  To 75 75 38 7 2 5 i 73 44 73
30 maj 61 Ti 59 74 36 7 i 38 7 2 53 7 2
15 juni 61 To 73 75 53 74 55 75 7 2 74
21 juni 61 O 55 73 42 73 3 9 74 55 7 2
20 juli 61 To 72 7 i 34 68 14 69 99 68
31 aug 61 To 39 73 34 7 i 49 7 2 3 2 7 i

Samtliga
6 vardagar 373 vi V-K) OO 2 37 7 2 .3 246 7 3 A 355 7 W

Klassificering av vägtrafikolyckor

För att kunna bedöma behovet av trafiktekniska åtgärder på några väg- 
sträckor, som ansetts olycksbelastade, har polisrapporterna över inträffade trafik
olyckor studerats. Eftersom en och samma åtgärd inte kan förväntas ha effekt 
på alla »typer» av olyckor måste en uppdelning av dessa göras. Som ett led i 
undersökningarna har därför ett arbete utförts med avsikt dels att definiera 
vad som är en vägtrafikolycka ur trafikteknisk synpunkt, dels att finna de prin
ciper efter vilka en uppdelning bör göras.

Med hänsyn till att fordon inblandas i olyckor både på trafikleder och inom 
terminaler stående under allmän eller enskild administration (fig 25) måste 
olika redovisningssystem utarbetas för dessa fyra  grupper. Inom dessa grupper 
måste ännu en uppdelning i ett antal block göras, eftersom varje grupp innehål-



På a llm ä n n a  
v ä g a r  

s ys tem  1)

På t r a f ik le d

På e n s k ild a  
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(system  2)
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På a llm ä n n a  
p a r k e r in g s p la ts e r  

osv  
(system  3)

I te rm in a l

På e n s k ild a  
s id o a n lä g g n in g a r  osv  

(system  4)

Trafiktekniskt icke relevanta olyckor Trafiktekniskt relevanta olyckor

Fig 25. Exemplifiering av principer för uppdelning av olycksrapporter vid behandling av
trafiktekniska problem.



ler olyckor, som är väsensskilda från andra inom gruppen. För det dubbelramade 
blocket i figuren har ett karakteriseringsschema uppgjorts. I utförda undersök
ningar har antalet olyckor varit litet, varför en finare uppdelning inte gjorts. 
Ett exempel redovisas i nästa avsnitt. Det dubbelramade blocket kommer att 
bestå av ett antal sådana schemata och antalet bestämmes av hur många väg- 
typer och grupperingar med avseende på trafikens omfattning och samman
sättning som skall kunna särskiljas.

Studium av trafikolyckor och restider i samband med lokal 
hastighetsbegränsning

I november i960 infördes på en sträcka av E 4 mellan Rotebro och Hammar
by apotek en hastighetsbegränsning till 80 km/h. Institutet utförde en under
sökning i samband med att införandet av en hastighetsbegränsning diskuterades. 
Denna undersökning har sedermera utvidgats till att omfatta även en efter- 
undersökning varvid  olycksutvecklingen samt förändringen av restiden stude
rats. Utarbetandet av en rapport pågår.

Olyckor

Hastighetsbegränsningen infördes den 26 november i960 varför studieperio
derna räknas från och med detta datum. Olyckorna studerades för sträckan 
mellan Bräddens vägskäl (lv 882) och Ham m arby apotek (lv 273). Riksvägen 
är på denna sträcka av hög standard beträffande linjeföring och tvärsektion. 
Den har en bredd av 7 m, asfaltbelagd körbana och 2,5 m breda oljegrusbe- 
lagda vägrenar. Vägen erhöll denna standard i slutet av 1955, medan en del 
anslutningar blev klara först under 1956. Oljegrusbeläggningen av vägrenarna 
utfördes i juni 1959. I undersökningen har olycksutvecklingen under tiden 
från och med den 26 /11 1956 till och med den 2 5 / 11 19 6 1 studerats. Under de 
fyra  åren innan hastighetsbegränsningen infördes rapporterade polisen respektive 
15 , 15 , 20 och 22 olyckor i vilka bilar varit inblandade och under året med 
hastighetsbegränsning 7 sådana olyckor. Efter införandet av hastighetsbegräns
ningen har således antalet olyckor gått ned samtidigt som trafiken fortsatt att 
öka. I tabell 9 redovisas hur inträffade olyckor fördelat sig på typer under de 
fem åren.

Restidsundersökningar

Vid dessa undersökningar placerades observatörer på tre platser efter vägen. 
Den södra platsen var belägen strax norr om Sollentuna kyrka, där hastighets
begränsningen till 60 km/h genom Norrviken då upphörde. Den mellersta var 
belägen i Johannesdal strax söder om Caltex bensinstation och den norra vid 
norra änden av hastighetsbegränsningen till 60 km/h vid Ham m arby apotek. 
Observatörerna protokollförde passagetidpunkt och registreringsnummer för 
bilar vars registreringsnummer slutade på siffrorna o, 1, 2 och 3. Restiderna för 
bilar som passerat åtminstone två av snitten har sedan kunnat beräknas. Bort-



Tabell 9. Fördelningen på olyckstyper av 8 1 vägtrafikolyckor som inträffat på 
E 4 mellan Bräddens vägskäl och Ham m arby apotek i Upplands Väsby pmder 

tiden 2 6 / 11  19 56 — 2 5 / 1 1  19 6 1. Inom parentes anges antalet olyckor som 
inträffat under året med hastighetsbegränsning
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F le ra  tra fik en h e te r  inblandade i o lyck an

Ingen tra fik en h e t t i l l  e lle r  frå n  
annan väg , u tfa r t ,  gångstig e l. d y l.

V issa  k a ra k tä r is t ik a  fö r  
tra f ik a n te r  och fo rd o n

T ra fik en h e 
ten v a r  
ensam på  
vägen  när 
olyckan  
in trä ffa d e

N ågon t r a 
fik en h et t i l l  
e lle r  frå n  
annan väg , 
u tfa r t,  
gångstig  
el. d y l.

S am tlig a  fo rd o n  fram föres  
på rä tt sida a v  vägen  fö re  
o lyck an

T o ta lt
N ågon t r a 
fiken h et  
ko rsa r  
vägen  utan  
sam band  
med väg, 
u tfa r t ,  
gångstig  
el. d y l.

Sam tliga  
tra fik en h e 
te r i p a ra l
le lla  kurser  
på samm a  
väg

N ågot fo r 
don fra m 
föres på fe l  
sida av  
vägen fö re  
oly ck an

Bilar 
ej in
blan
dade

ja alla typer ............................. i (i ) V O

nej alla typer ............................. I I

ja
bilförare är inkompetent . . I I I 3

endast övriga är inkomp . .

tillfälligt hinder, djur, for- 
donsfel, tidigare olycka . .

'WåSiå. I 1

bilen varit ensam på vägen 
v id  olvc.kan ............................. 5 IV HHP 5

Bilar
inblan

dade

nej fotgängare . WiSiB, 2  ( i ) 2 (1)

två trafiken
heter inblan
dade

c, moped, mc 6 I 1 8

traktor och 
liknande . . —
bil ............. ' I H li l t 1 7 (2) 5 22 (2)

fler än två
trafikenheter
inblandade

enbart bilar *5(2) 10 (2) 3 5 (4 )
även andra 
trafikenheter 3 3

Med inkompetenta trafikanter avses a) barn och b) personer som 1) är sjuka och i dålig 
kondition, 2) avlider vid ratten och därvid inblandas i olycka, 3) är påverkade av alkohol 
eller tabletter samt 4) är uttröttade och somnar.

sett från hastighetsbegränsningen vid Hammarby apotek fanns inga hastighets
begränsningar på sträckan. N är dessa infördes utsträcktes begränsningen till 60 
km/h från Sollentuna kyrka till strax norr om den södra utfarten från bebyg
gelsen i Rotsunda. D ärifrån infördes hastighetsbegränsning till 80 km/h gällande 
fram till H am m arby apotek.



T a bell io . M edelrestid (t)3 spridningen i restids fördelningen (s) och korrela- 
tionskoefficienten mellan restiden över första och andra sträckan (r) för person
bilar som kört hela mätsträckan på E  4 mellan Sollentuna kyrka och Hammarby 

apotek. Delsträckorna, numrerade i körriktningen , är ej helt desamma 
i de båda körriktningarna

Sollentuna kyrka

III

3,6 km Norrut 3,2 km
<4------------------------------------------------------------ ► <---------------------------------- >

II

<4----------
3,4 km

----- ►
II

<-------
3,4 km

---------►
Söderut

Ham m arby apotelc

Antal Genomgående personbilar

bilar
Tidsperiod i rikt. Antal

Delsträcka 
I— II

Delsträcka 
I I — III

Flela sträckan

vid II, 
medelt.

t
sek

s
sek

t
sek

s
sek

t
sek

s
sek

Riktning norrut. Fri hastighet.

Fredag 21.10 .60
14 .10 — 16.10  . . . 330 46 210 28 D 7 24 367 35 — 0 ,11

Tisdag 1.11 .6 0
10.30— 11 . 10  . . . 230 23 221 25 154 22 375 43 0,64
1 1 . 1 0 — 12 .10  . . .  180 20 224 26 146 35 370 4 7 0,17
13 . 15 — 14.50 . . .  210  45 208 24 163 35 371 4 7 0,22

Riktning norrut. Lokal hastighetsbegiränsning 80 km/h.

Onsdag 22.3.61
09.30— 12.00 . . . 220 99 230 3 i 152 18 382 35 --  0,06
I 3-3°— 16.00 . . .  230 78 241 18 137 15 378 27 0,28

Riktning norrut. Lokal hastighetsbegränsning 80 km/h och tillfällig hastighetsbegr. 90 km/h

Onsdag 29.3.61
09.30— 12.00 . . . 240 104 2 3 4 21 D 9 20 393 3 ° — 0,08
I 3-3°— 16.00 . . .  270 109 249 28 184 35 433 49 0,18

Riktning söderut. Fri hastighet.

Onsdag 26.10.60 .
08.30— 12.00 . . . 190 97 157 28 187 24 344 4 4 0,40
13 .10 — 15.40 . . .  250 115 158 26 184 23 3 42 40 ° ,3 7

Riktning söderut. Lokal hastighetsbegränsning 80 km/h

Onsdag 15.3.61
°9 -3 ° — 12.00 . . . 190 50 18 1 27 184 21 365 41 0,43
13 .30 — 16.00 . . .  240 87 16 1 19 179 19 341 32 0,39



I tabell io  redovisas en del resultat för personbilar. Någon klar tendens be
träffande hur restiderna ändrats kan inte utläsas ur materialet. Detta kan bl a 
bero på att bilisterna redan före införandet av hastighetsbegränsningen inte 
kunde hålla hastigheter över de nu tillåtna på någon större del av sträckan på 
grund av hindrande trafik. Korrelationskoefficienten (r) mellan restiden på den 
första och den andra sträckan visar sig antaga värden i närheten av noll, både 
positiva och negativa förekommer. V id  den omfattning av trafiken, som det här 
är fråga om medför således inte en kännedom om en bils restid på en sträcka 
att det är möjligt att förutsäga bilens restid på en intilliggande sträcka med 
väsentligt större säkerhet än om sådan kännedom saknas.

T rafikolyckors trafik- och vägheroende

För beräkning av trafiksäkerheten på projekterade vägar krävs en så nog
grann kännedom som möjligt om hur utformningen av vägar och trafikplatser, 
trafikreglerande åtgärder samt trafikens storlek och sammansättning i allmänhet 
inverkar på trafikolycksfrekvensen med hänsyn till olyckstyper och svårighets
grad. För närvarande saknas en statistik som tillfredsställande belyser detta 
trafik- och vägberoende (se SV :s rapport 40).

Institutet har därför tagit initiativ till en undersökning av de tekniska förut
sättningarna samt kostnaderna för en dylik statistik, vilken skulle grunda sig på 
en samordning av väg-, trafik- och olycksstatistik.

På institutets förslag pågår inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen försök att 
för riksvägarna noggrant registera olycksplatser med koordinater. Lokala an
hopningar av olyckor kan härigenom upptäckas tidigare och med större säkerhet 
än som nu är fallet.

T rafik o lyckor i trevägskorsningar

Sambandet mellan korsningsolyckornas antal och trafikens storlek är av 
grundläggande betydelse vid studium av vägkorsningarnas trafiksäkerhet. Utan 
dylika studier är det t ex ej möjligt att närmare precisera vägstandardens och 
trafikreglerande åtgärders generella inverkan på trafiksäkerheten.

Ett studium av detta samband har utförts vid institutet på basis av ett mate
rial som enligt väginstitutets förslag insamlats och sammanställts i ett examens
arbete vid Chalmers Tekniska Högskola. Materialinsamlingen skedde i sam
arbete med vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län. H ärvid  har olyckorna 
under åren 19 57— 59 undersökts för 507 trevägskorsningar mellan allmänna 
vägar på landsbygden i länet. Antalet olyckor i dessa korsningar uppgick till 

2 34*
Tabell 1 1  visar sambandet mellan antalet olyckor i medeltal per år och pri

mär- samt sekundärvägens medeldygnstrafik (M DT) år 1958. Trafikflödesin- 
tervallen har bildats enligt en geometrisk progression bl a för att kompensera 
för den starka flödesvariationen i materialet.



Tabell //. Trevägskorsningar inom Göteborgs och Bohus län fördelade med 
avseende på antalet trafikolyckor under åren 19 5 7 — 79 och m edeldygnstrafik

(M D T) år 1978

Primärvägens M D T
Vägskälen fördelade efter olyckor 

under 3 år Summa
v ä g 
skäl

Summa
olyckor

Medelantal 
olyckor per 
vägskäl 
och årIntervallIntervallmitt 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sekundärvägens M D T  =  18 — 56 fordon ( i o 1 - 5)

18 — 5 6 32 =  IO1 -5 2 2 0 0,00

57— 177 1 0 0 =  1 o2 22 3 I 26 5 0,06
17 8 — 562 3 1 6 =  IO2-5 22 6 28 6 0,07
563— 1778 1000 =  IO3 2 1 I 1 4 3 0,25

177 9 — 5623 3162 =  io 3 ’5 1 2 I 1 4 4 °>33

Sekundärvägens M D T  =  57— 177  fordon ( 10 2)

57— 177 1 0 0 =  IO2 1 1 3  18 2 133 22 0,0 6
I78 ---562 3 i 6 =  io2-5 88 19 I 108 21 0,0 6
563— 1778 1 0 0 0 =  IO3 41 27 I I 1 1 81 56 0,23

l779— 5623 3162  =  io 3-5 13 10 8 1 3 35 4 i o>3 9

Sekundärvägens M D T  =  17 8 — 562 fordon ( io 2 ’ 5)

I78---562 3 1 6 =  IO2-5 22 4 26 4 0,05
563 — I778 1 0 0 0 =  IO3 10 7 6 1 24 22 0,31

1779— 5623 3 1 6 2 =  IO3’5 5 3 6 1 1 16 22 0,46

Sekundärvägens M D T  =  563 — 1778 fordon ( io 3)

563 — 1778 1000 =  IO3 5 1 2 1 9 9 °>33
1779— 5623 3162  =  IO3»5 5 3 2 1 1 1 19 0,58

Summa vägskäl 35 1  104 ;39 4 8  1 507 234 0,15

Fig. 26 a visar att olycksfrekvensen ökar starkt, när primärvägens flöde ökar. 
Olyckornas antal stiger dock icke i proportion till primärflödet utan lång
sammare.

Sekundärflödet påverkar enligt fig. 26 b olycksfrekvensen endast obetydligt 
dvs korsningar med lite trafikerade anslutningsvägar var nästan lika olycksbe- 
lastade som korsningar med anslutningsvägar med stark trafik.

Resultatet kan tyda på, att trevägskäl med svagt trafikerade anslutningsvägar 
till vägar med relativt stark trafik bör ges en ur säkerhetssynpunkt sett högre 
standard. En följd av detta är givetvis också att antalet mindre anslutningsvägar 
bör reduceras till ett minimum. För att närmare undersöka denna fråga avser 
institutet att fortsätta studiet av trevägskorsningars olycksfrekvens även inom 
andra län.
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Fig 26. Olyckfrekvensen som funktion av primär- och sekundärvägens M D T i trevägskäl.

Trafikanters beteende i vägskäl m. m.

För att studera bilförares beteende i olika situationer i trafikfarliga platser, 
exempelvis i vägkorsningar har förberedande försök med filmning påbörjats. 
För att ge den bästa vyen över situationen har kameran placerats högt över 
markplanet på en lätt flyttbar tornställning, vars höjd kan varieras mellan fyra 
och åtta meter, fig. 27. För filmningen användes en specialbyggd 16  mm film-

Fig. 27. Tornuppställning med kamera.



kamera. Denna kan kopplas för enbildstagning, för serier om ett bestämt antal 
bilder med inställbar bildfrekvens t ex 2 bilder/s eller för filmning. Kameran 
kan fjärrmanövreras. V id varje exponering registreras även tidpunkten i tion
dels sekunder. Manövreringen utföres antingen av en observatör eller av en 
automatikenhet, som styres av en eller flera detektorer utlagda på vägbanan. 
Om apparaturen manövreras av en observatör utväljer denne de situationer, som 
skall filmas. Styres kameran automatiskt kan olika villkor uppställas för att en 
situation skall filmas, t ex när två fordon korsar varandras färdriktning i ett 
vägkors. Användes dessutom seriefotografering blir filmåtgången och kostnaden 
för utvärderingsarbeten låg. Härigenom kan observationsperioderna utsträckas 
under lång tid, vilket är nödvändigt om så sällsynta händelser som trafikolyckor 
och kritiska situationer på en plats skall kunna studeras.

Dessa studier påbörjades under 1962 och metoden har hittills använts för 
studier av två trafikplatser.

V iltolyckor på E  4

Åtgärder för att förhindra viltolyckor, t ex införande av hastighetsbegräns
ning, kan vidtagas om förekomsten av större vilt är koncentrerad till vissa kor
tare vägavsnitt. För att kunna bestämma i vilken grad olycksplatser är lokalt 
koncentrerade pågår vid institutet en undersökning av hur viltolyckor fördelar 
sig efter väg E 4.

O lyckskartor med tillhörande blanketter, som ställts till förfogande av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, har studerats. Kartorna har om fattat samtliga 
olyckor inom flertalet län från tiden 1/7 19 55— 3 1/ 12  1957 men för X , A C  
och BD  län var observationstiden 1/7 19 55— 3 1/ 12  1956, således i allmänhet 
2 V2 år och i vissa fall 1 V2 år. V iltolyckor i detta material har undersökts.

Tabell 12  visar att älgolyckorna dominerade och att skador på fordonen upp
stod nästan utan undantag. Endast en dödsolycka förekom.

T abell 12 . Kollisioner mellan större v ilt och fordon på E  4

Grupp
Olyckor

Antal Procent

Samtliga kollisioner .................... .........  93 100
Kollisioner med älg ............. ........... 78 84

» » rådjur ......... 12
» » ren ............. .........  4 4

Fordonet skadat ...................... .........  89 96
Personer skadade .................... ........... 9 10

Tabell 13  visar dessa viltolyckors lokala koncentration; ca hälften av alla 
olyckor inträffade på ett avstånd större än 5 km från en tidigare olycksplats 
och endast ca 7 %  på ett avstånd mindre än 0,5 km. Det skall påpekas att ju 
längre observationstiden blir, desto fler olyckor kommer att in träffa  nära en



T abell 13 . Fördelningen av avstånden mellan viltolyckor på tre
delsträckor på E  4

Antal avstånd på delsträckan 
Ungefärligt avstånd m e l l a n ----------------------------------------------------------
två viltolyckor Hälsingborg— Stockholm— Sundsvall—

Stockholm Sundsvall Haparanda

o — 0,5 km ........................................................ 1 2 4

<M— x >5 »   4  7  2
— 3 »   5 5 ^

3 — 5 »    ̂ 2 3
ö v e r  5 »   1 1  12 20

27 28 35

tidigare registrerad olycksplats och fler platser med lokal olyckskoncentration 
kommer att upptäckas. Materialet tyder på att inom stora områden i Sverige 
större vilt korsar vägarna på ett stort antal stråk. H uruvida dessa stråk är 
permanenta eller ändrar läge med tiden kan undersökningen icke lämna besked 
om.

Dessa preliminära resultat m otiverar fortsatta studier för att frekvensen av 
lokala anhopningar skall kunna klarläggas ytterligare, så att effektivare säker
hetsåtgärder kan vidtagas.

F  ramkomlighetsmätningar

Begreppet »framkomlighet» har utförligt diskuterats i institutets specialrap
port 1 6, varvid  »framkomligheten» försöksmässigt definierats som en förares 
möjligheter att realisera en eftersträvad hastighet (restid). Mot denna bakgrund 
har under våren förberedande försök med provvagnskörningar utförts. Avsikten 
med dessa har bl a varit att undersöka, om körningar längs en bestämd sträcka 
kan göras reproducerbara och i vad mån olika förare därvid skiljer sig från 
varandra. Föraren instruerades att »hålla en bestämd hastighet när förhållan
dena det medger (s k »eftersträvad hastighet») och att endast momentant över
träda densamma vid omkörning». Resultaten har varit positiva; vid försök med 
tre förare på en ca 1 6 km lång sträcka utan störande trafik erhölls en maximal 
restidsskillnad på 1,4 % , sedan varje förare kört sträckan 2 gånger med de 
eftersträvade hastigheterna 6o, 80 och 100 km/h (sammanlagt 18 körningar).

V id  körningar i trafik var variationerna större. Under normala vardagsför- 
hållanden (gles trafik) erhölls mitt på dagen den 16/4 1962 för sträckan H ör- 
ningsholm— Hölö station (E 4) variationskoefficienterna1 1 , 1  %  och 4 ,9 %  vid 
de eftersträvade hastigheterna 80 km/h respektive 100 km/h. För den avsevärt 
smalare och krokigare sträckan Bränninge by— Farsta säteri erhölls variations
koefficienterna 6 ,7 %  och 9 , 1 %  vid de efterträvade hastigheterna 60 km/h 
respektive 80 km/h.

1 Kvoten mellan variabelns standardavvikelse och dess medelvärde.



Trafikteoretiska studier

Allteftersom den experimentella mättekniken utvecklas ökar kraven på en 
rationell teoribildning och av denna anledning har institutet upptagit trafik- 
teoretiska studier på programmet. V id avdelningen har därför utförts litteratur
studier för att söka erhålla en uppfattning om, hur långt man kommit inom 
detta område, varvid  bedömningen skett fram förallt med avseende på avdel
ningens verksamhet och allmänna inriktning. Det gäller att tillse, att de expe
rimentella arbetena är teoretiskt underbyggda och att de teoretiska undersök
ningarna har mätteknisk förankring.

Axeltrycksm ätningar

Fordonsbruttoviktens regionala variationer

I tidigare rapporter från institutet har en metod beskrivits för beräkning av 
den sammanlagda bruttovikten B ber för lastfordonen i båda körriktningarna 
sammanslagna, om antalet fordon i olika fordonsgrupper som passerar mät- 
platsen är känt. Beräkningen utföres enligt nedanstående ekvation

B'ber =  n \ b \  +  n  2 b f2 + ............................................. (i)
där n \, n 2, . . . — antalet fordon i fordonsgrupperna i , 2, . . .  som passerat 

mätpunkten i båda körriktningarna under viss tidsperiod 
(erhålles genom trafikräkningar), 

b' 1, b '2, . . .  — medelbruttovikter för fordonsgrupperna 1, 2, . . .  i båda 
körriktningarna, gällande för ett visst geografiskt område 
(erhålles genom axeltrycksmätningar).

Fig. 28. K arta över vägningsområden.



Metodens användbarhet förutsätter dock att medelbruttovikterna (b') inte 
varierar inom alltför vida gränser från plats till plats och från en tidpunkt till 
en annan.

Tidigare redovisade preliminära undersökningar (se institutets rapport 40) 
antyder att medelbruttovikterna för var och en av vågplatserna i norra och 
mellersta Sverige avviker relativt litet från det medelvärde som erhålles från 
samtliga vågplatser sammanslagna. En liknande beräkning har nu genomförts för 
hela landet av material från de år 1961 utförda mätningarna.

Under tiden april— augusti 1961 utförde väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
axeltrycksmätningar vid  ca 170 vågplatser utspridda över landet. På ett trettio
tal av dessa utfördes mätningar under två mätperioder med ca sex veckors mel
lanrum, medan på de övriga mätningarna utfördes endast under en mätperiod. 
Varje mätperiod varade en vecka.

För varje mätperiod beräknades de tretton vanligaste fordonsgruppernas me
delbrutto vikter. 99,2 %  av alla lastfordon tillhörde dessa fordonsgrupper, resten 
av fordonen fördelade sig på minst ett trettiotal mer eller mindre udda grupper. 
Medelbruttovikterna för de olika fordonsgrupperna inom varje vägningsområde

Tabell 14 . Procentuella förhållandet mellan medelbruttovikterna för varje 
vägningsområde och hela landet
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I II I I I IV V
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# - 9 60 97 95 100 107 104

9 IOI 96 99 107 95

6 99 99 IOI 109 9 1

3 99 90 99 1 10 103

8 10 6 88 IOI 94 102

1 103 90 99 i n 94

1 IOI 107 102 107 92

7 99 96 IOI 107 100



I — V, se fig 28, och för hela landet sammanslaget, har beräknats. Resultatet fram 
går av tabell 14, som visar det procentuella förhållandet mellan medelbrutto- 
vikterna (b') för varje område och för hela landet. Avvikelserna från riksme- 
delvärdena är som synes relativt små, vilket innebär att fordonens bruttovikter 
är ungefär lika stora i landets olika delar.

Den sammanlagda brutto vikten (B \ er) har beräknats enligt ekv. (1) för var 
och en av de ca 200 mätveckorna, varvid  konstanterna (b') har varit medelvär
den för hela landet. En jämförelse mellan de beräknade och de uppmätta vär
dena för varje mätvecka visar att ca 75 %  av den under året uppmätta samman
lagda bruttovikten beräknats med mindre än 10 %  fel och 90 %  med fel mindre 
än 15 % .

Detta innebär att den sammanlagda bruttovikten, med de krav som här be
höver ställas på mätnoggrannheten, kan beräknas enligt ekv. (1), dvs, om an
talet fordon i olika fordonsgrupper är bekant.

Beräkning av lastfordons lastvikt

Försök pågår att på basis av data från axeltrycksmätningarna beräkna sam
manlagda lastvikten för de lastfordon som passerat en mätplats. För att dessa 
beräkningar skall kunna göras måste bl a sambandet mellan bruttovikt och last
vikt för olika fordonsgrupper vara känt. Empiriska studier härav pågår. Mate
rialet insamlas genom att fordonen fotograferas på vågplatsen samtidigt med 
att axeltrycken mätes. A v  fotografierna bestämmes fabrikat, karosserityp, axel
avstånd, lastutrymmets längd m. m. som sedan ligger till grund för en beräkning 
av tjänstevikten. Ffärigenom erhålles för varje studerat fordon uppgifter om typ, 
tjänstevikt, bruttovikt och lastvikt, där lastvikten är skillnaden mellan brutto
vikt och tjänstevikt.

Trafikens dygnsvariationer vid  en vågplats

I månadsskiftet november— december 1959 utfördes under ca en veckas tid 
prov med institutets axeltrycksvågar på väg E  4 i Norrviken ca 2 mil norr om 
Stockholm. N ågra resultat från ett mätdygn skall här i korthet återges. Under 
detta dygn passerade ca 9 000 fordon sammanlagt i båda körriktningarna våg- 
platsen och av dessa klassades ca 30 %  som lastfordon.

Trafikens antalsmässiga och viktmässiga fördelning på dygnets olika timmar 
redovisas i fig 29, där personbilarna har antagits väga 1,2  ton vardera. Jäm 
förelsen mellan de antalsmässiga och viktmässiga fördelningarna visar främst 
hur personbilarnas betydelse ur viktsynpunkt var mycket liten medan de antals- 
mässigt helt dominerade. Det kan konstateras att personbilar och lastfordon 
hade en från varandra avvikande dygnsrytm. Personbilarna uppträdde i konse
kvens med vågplatsens läge i Stockholms periferi, dvs max — och min — tim
marna har direkt samband med centrala stadens funktioner. 95 °/o av lastfordo
nen utan släp trafikerade vågplatsen under den normala arbetstiden på dagen 
dvs mellan kl 06 och kl 18. Grustransporterna med dessa fordon i körriktningen
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Fig 29. Fordonens antalsmässiga och viktmässiga fördelning på mätdygnets timmar. 

Anm.: Staplarnas totala höjd utgör summan av personbilar och lastbilar.



mot Stockholm utgjorde en mycket stor del av trafiken förbi vågplatsen, vilket 
även en jämförelse mellan de båda körriktningarna i figuren visar. Lastfordon 
med släp trafikerade vågplatsen mera oberoende av normal arbetstid. Före kl o6 
och efter kl 1 8 passerade 30 %  av dessa fordon. ( J fr  ovan, 5 %  för lastfordon 
utan släp). Både antalsmässigt och viktmässigt gällde att trafiken med lastfor
don med släp var större på morgonen i körriktningen mot Stockholm och på 
eftermiddagen större i den andra riktningen.

Fordonsdifferentierande trafikräknare

Vid väginstitutet har utexperimenterats en prototyp till en fordonsdifferen
tierande trafikräknare, som icke endast kan fastställa antalet fordon, som under 
en viss tidsperiod passerar räknepunkten, utan även i vissa avseenden fordo
nens typ.

Principerna för trafikräknaren grundar sig dels på att olikheter i fordonens 
transportfunktion återspeglas i axelarrangemanget, dels på att detta kan be
stämmas av impulsföljden från ett antal, t ex tre detektorer som spänts ut på 
körfilen på bestämda avstånd från varandra, fig 30.

I trafikräknaren registreras de pulser, som hjulen utlöser vid passagen av de 
tre detektorerna. Pulserna från varje detektor registreras med streck i parallella 
rader på en löpande pappersremsa, fig. 3 1 . Antalet pulser och pulsernas ord
ningsföljd i de tre raderna utgör en registrering av vilken grupp fordonet till
hör. En dylik trafikräknare får små dimensioner, blir transportabel och lämpar 
sig för ordinär landsvägstrafik. Den är batteridriven och detektorerna A , B och 
C  är utspända så att avståndet A B =  3,3 och B C  =  1,7  m.

Fig 30. Trafikräknare T  med detektorerna A, B och C utspända på körfilen.
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Med ytterligare en detektor, som t ex registrerar var i förhållande till axlarna 
fordonet börjar och slutar eller uppnår respektive underskrider en viss höjd, kan 
en mer exakt differentiering göras i flera grupper och trafikräknaren kan då 
användas vid mycket tät trafik. I detta fall måste den dock göras stationär.

Utvärdering av registreringsremsorna skall ske maskinellt. Resultatet i form 
av antal fordon i olika fordonsgrupper, som per tidsenhet passerat räknepunk- 
ten samt tidpunkt och räknepunktens nummer m. m. överföres automatiskt till 
hålremsa som sedan bearbetas enligt olika program.

Patent har beviljats i Sverige för principerna för denna trafikräknare och har 
sökts i England, Tyskland och Frankrike.

Såsom fram går av  det ovanstående kan axelavstånden grupperas så att för
delningen för de olika gruppernas axelavstånd i huvudsak ligger i från varandra 
skilda intervall, se fig. 32. I tabell 15 visas intervallgränserna. Med utgångs
punkt från dessa värden har axelavstånden mellan detektorerna bestämts. O van
stående fördelningar har gjorts med uppgifter från bilkataloger och hänsyn har 
inte tagits till förekomsten av respektive fordonstyper på vägen.

Om t ex en cykel passerar detektorerna, utlöser framhjulet en puls från detek
tor A  och därefter bakhjulet en puls från samma detektor. Sedan utlöses två

0  1 0 0

Fig 32, Axelavståndsfördelningar.

A xelavstånd

T abell 15 . Intervallgränser för olika axelavständsgrupper

Axelavstånd Grupp

Mindre än B— C (1,7  m) 
Större än B— C (1,7  m) men
mindre än A —B (3,3 m) 
Större än A —B (3,3 m)

Cykelfordon och boggi

Bilar med totalvikt under 5 ton. Traktorer

Bilar med totalvikt över 5 ton



pulser från B och slutligen två pulser från C. Pulsföljden blir A A B B C C , vilket 
beror på att cykelns axelavstånd underskrider såväl avståndet A B  som BC. 
En personbil eller lätt lastbil, som passerar detektorerna utlöser med fram- och 
bakhjulen pulser från detektor A  och sedan med framhjulen pulser från detektor 
B och C, vilket upprepas av bakhjulen. Pulsföljden blir A A B C B C , vilket beror 
på att bilens axelavstånd är mindre än A B men större än BC.

En tung tvåaxlig lastbil ger antingen pulsföljden A B A C B C  eller A B C A B C , 
beroende på om dess axelavstånd underskrider eller överskrider avståndet A C  
(5 m, vanligen bussar). Dessa fordons axelavstånd överstiger nästan alltid 3,3

Tabell 16 . Pulsföljder fö r olika fordonsgrupper erhållna v id  försök med 
fordonsdifferentierande trafikräknare

Fordonsgrupp Registrering Antal
fordon

A A B C BC 354

A B A C BC
A B C A B C

235
35

A B A C A B B C C
A B C A A B B C C

4
14

A A B C A B C B C
A A B C B A C B C

A B A C B A C B C
A B A C B C A B C
A B C A B A C B C
A B C A B C A B C

6. A B A C A B B C A C B C

A B A C B C A A B B C C
A B C A B C A A B B C C

A B A C B A C B A C B C
A B A C B A C A B C B C
A B C A B A C B C A B C
A B C A B C A B A C B C
A B C A B C A B C A B C

A B A C A B B C C A A B B C C

A B C A A B B C A C B A C B C
A B C A A B B C A C B C A B C

A B A C B C A B C A A B B C C

Totalt 67 5

Anm.: C yklar och motorcyklar ej medtagna.



m och får därför mycket sällan samma pulsföljd som en personbil eller lätt 
lastbil.

Exempel på pulsföljder, som erhålles med denna metod ges i tabell 1 6, där 
resultat från utförda försök redovisas. Fordonsgrupp i i tabellen består av per
sonbilar, skåpbilar, andra lätta lastbilar och traktorer (totalvikt under 5 ton), 
samtliga tvåaxliga utan släp. Fordonsgrupp 2 består av tvåaxliga tunga lastbilar 
och grupp 3 av treaxliga med boggi. ö v r ig a  grupper i tabellen består av de före
gående fordonstyperna med olika slag av släpfordon. De skilda grupperna har 
inbördes olika registreringar. Det fram går även av tabellen att olika registre
ringar förekommer inom samma grupp. Fordonen kan även grupperas enligt 
olika system, men avsikten är att i huvudsak använda den gruppering, som till- 
lämpas vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fordonsvägningar.

Institutets övriga verksamhet
U  tlands förbindelser

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

Deltagande i konferenser m m

överdirektör Nils G Bruzelius och 
avdelningschef Ernst Ericsson:
Köpenhamn.
Konferens angående asfaltbeläggningar..........................  12/7 — 13/7 1961
Avdelningschef F Rengmark och 
1 forskningsingenjör R  Gandahl:
Paris.
Congres International de Mécanique des Sols et des
Travau x de F on d ation s........................................................  17/7 — 22/7 1961
Avdelningschef F Rengmark:
Studieresa i anslutning till ovannämnda ko ngress........ 24/7 — 29/7 1961
överdirektör N ils G  Bruzelius:
Norge.
Besiktning av beläggningar och oljegrusbehandlingar . . . .  28/8 — 31/8 1961
Avdelningschef S Edholm:
Washington, D. C., USA.
World T ra ffic  Engineering Conference combining: 31st 
Annual Meeting, Institute of T ra ffic  Engineers and Inter
national Sessions in T ra ffic  Engineering   21/8 — 2/9 1961
Studieresa i U SA  i anslutning till ovannämnda konferens 4/9 — 24/9 1961



Avdelningschef N  Odemark:
Ziirich.
Konferens angående betongvägsproblem ................................  12/9 — 16/9 1961
Avdelningschef G  Kullberg och 
1 forskningsingenjör H  Runqvist:
U SA.
Mätning med institutets bromsvagn B V  2 för bestämning 
av friktionen på rullbanor på N ational Aviation Facility 
Experimental Center’s (N A F E C ) flygfält i Atlantic C ity  
på uppdrag av Federal Aviation Agency, som bekostade
denna r e s a ..........................................................................................  2 / 10 — 12 /10  19 6 1
Studieresa i U SA  i anslutning till ovannämnda r e s a   13 / 10 — 23/10  1961
Avdelningschef G  Kullberg:
Paris.
Comité de la Glissance de l’A . I. P. C. R .................................  24/10— 27/10  1961
Avdelningschef F Rengmark och 
1 forskningsingenjör R  Gandahl:
Oslo.
Konferens angående tjälproblem ..............................................  7 / 1 1  — i i / i i  1 961
överdirektör N ils G  Bruzelius:
Ffelsingfors.
Nordiska Vägtekniska Förbundets årsmöte .........................  15 / 1 1  — 17 / 1 1  1961
Avdelningschef G  Kullberg:
Washington, D. C., U SA .
Föredrag vid  Fiighw ay Research Board’s
4 1st Annual M e e tin g .........................................................................  8/1 — 12 /1 1962
(Resan bekostad av Fiighw ay Research Board. I samband 
med denna resa företogs studier rörande »elektroniska 
vägar». Denna del av resan bekostad av IV A :s  Transport- 
forskningskommission.)
Avdelningschef N  Odemark och 
1 forskningsingenjör B örbom :
Oslo.
Nordiska Vägtekniska Förbundets Utskott för
Betongbeläggningar   12/2 — 16/2  1962
Avdelningschef G  Kullberg:
Paris.
Comité de la Glissance de 1’A . I. P. C. R .................................  17/4 — 19/4 1962
Avdelningschef Ernst Ericsson:
London.
Association Internationale de 1’A s p h a lt ................................  . 6/5 — 12/5 1962
överdirektör N ils G  Bruzelius:
St. Louis, Missouri; Washington, D. C., U SA.
Sammanträde med Fiighw ay Research Board m fl
angående A A SH O  Road T e s t   15/5 — 26/5 1962



Avdelningschef G  Kullberg:
Berlin.
Gästföreläsning vid die Technische Universität Berlin . . .  12/6 — 1 6/6 1962
(Resan bekostad av universitetet).
Avdelningschef F Rengmark och 
1 forskningsingenjör S Freden:
London.
Studiebesök vid Road Research L a b o ra to ry .........................  1 3 16 — 22/6 1962
överdirektör N ils G  Bruzelius och 
avdelningschef Ernst Ericsson:
Köpenhamn.
Konferens angående asfaltbeläggningar...................................... 14/6 — 15 /6 1962

Remisser

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

Stockholm i september 1962

STATENS VÄGINSTITUT
NILS G BRUZELIUS

Överdirektör



Bilaga i

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 

under budgetåret 1 9 6 1  — 19 6 2

Anslag i .  Statens väginstitut: A vlöningar och omkostnader 

A. Verksamheten i allmänhet

Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar

1. T ill ordinarie tjänstemän, förslagsvis . . . .  307 400: — 305 1 1 9:  —
2. T ill icke-ordinarie p e rso n a l . 494 100: — 488 1 66 130
3. Rörligt tillägg, förslagsvis ........................ 2 4 0 5 0 0 : — 270786: 85
4. Kompensation för höjda folkpensionsav

gifter, förslagsvis ............................................ 16  000: — 85 79: —

Summa avlöningar 1 058 000: — 1 072 651 :  15

Omkostnader

1. Sjukvård m m , fö rs la g s v is ............................ 2 5 0 0 : — 1 946:73

2. Reseersättningar, förslagsvis ....................... 15 000: — 14 982:78
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 25 000: — 28 577: 53
b) ö vrig a , högst ......................................... 4 3  5 oo: “ 4 3  4 ^3 : 5 Z

4. Publikationstryck, fö rs la g s v is ..................... 15 000: — 14 966: 35
5. ö v r ig a  utgifter

a) Materialkostnader m m, h ö g s t .............. 55 500: — 55 406: 50
b) Tekniska inventarier, h ö g s t .................. 2 1 000: — 20 890: 03
c) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 3 0 0 0 : — 3 288: 56
d) Bibliotek, högst ....................................... 5 0 0 0 : — 4  9 8i :  15

Summa omkostnader 185 500: — 188 463: 15

Summa utgifter under A ...................................... 1 243 500: — 1 261 1 1 4 : 3 0



B. Verksamheten för uppdrag

Enligt stat Enligt
räkenskaper

A vlöningar

1 .  T ill icke-ordinarie personal, förslagsvis . .
2. Rörligt tillägg, fö rs la g sv is ............................
3. Kompensation för höjda folkpensionsav

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

657 900:  —  

19 7  400:  —

13  200:  —

758 7 0 5 : 9 5  

243  968:  50

9 0 9 0 : —

Summa avlöningar 868 500:  — i 0 1 1 764 :  45

Omkostnader, förslagsvis ................................... 300 000:  — 754  0 7 3 : 7 °

Summa utgifter under B ....................................... 1 168 500:  — 1 765 838 :  15

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga uppdrag m. m. . . . 1 274  000:  — 1 9 3 1  4 1 8 :  88

överskott 105  500:  — 16 5  5 8 0 : 7 3

U tgifter Sammandrag

A. Verksamheten i a llm än h et............................
B. Verksamheten för u p p d r a g .........................

1 243 500:  —  

1 168 500:  —

1 2 6 1  1 1 4 :  30 

1 765 8 3 8 : 1 5

Summa utgifter 2 4 1 2  000:  — 3 026 9 5 2 : 4 5

Inkomster

B. Verksamheten för u p p d r a g ......................... 1 274  000:  — 1 9 3 1  4 1 8 :  88

Summa inkomster 1 274  000:  — 1 9 3 1  4 1 8 : 8 8

Nettoutgifter för A. och B .................................. 1 1 3 8  000:  — 1 095 53 3 : 57

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Å r Anslag Inkomster Belastning Reservation

1 9 5 7/58  ................................... 4 0 0 0 0 : —  —  1 0 2 7 8 : 6 4  2 9 7 2 1 : 3 6

1958/59  ..................................  4 0 0 0 0 : —  —  3 0 3 7 2 : 4 5  3 9 3 4 8 : 9 1

1959/60  ..................................  4 0 0 0 0 : —  —  5 8 2 8 6 : 7 3  2 1 0 6 2 : 1 8

1960/61  ..................................  6 0 0 0 0 : —  1 7 9 3 9 : 9 0  7 8 2 4 7 : 4 4  2 0 7 5 4 : 6 4

1 961 /62  ..................................  67  000 : —  —  6 8 8 3 1 : 0 8  18  9 2 3 : 56



F Ö R T E C K N I N G

Ö V E R

R A P P O R T E R  O C H  S P E C IA L R A P P O R T E R  
F R Å N  S T 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 H ydro
meter, av R Gandahl (Utgången) ................................................................................................. 1952

23. Försök med en beläggningssladd. A  Multiple-blade-drag for Bituminous Retread 
Work, av S Hallberg .......................................................................................................................  1953

24. Some Research on Bituminous Materials at the Road Research Laboratory, Great
Britain. Några undersökningar av bituminösa material, utförda vid Road Research
Laboratory i England, av A A Lee ............................................................................................  1953

25. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial och dess betydelse för 
vägbeläggningar. A  short Treatise on the Adhesion of Bituminous Binders and 
Aggregates and its Importance to Road Pavements, av S Hallberg ............................. 1953

26. Undersökning av inverkan på asfaltbelagda banor av högt lufttryck i flygplan
ringar. Influence of High Tire Inflation Pressure on Runway Asphalt Pavem ents.. 1954

27. Några problem rörande fri sikt i vägkurvor. Some Problems Concerning Sight 
Distance on H ighway Curves, av N  v Matern och L-O Alm (Utgången) ..................... 1954

28. Studier och försök med sandning och saltning på vinterväglag, utförda åren 1953 —
1956 av statens väginstitut. Sand and Salt Treatments of Snow-Covered and Icy 
Roads. Tests Carried Out by the State Road Institute of Sweden during the years
of 19 53— 1956 ....................................................................................................................................  1956

29. Kort redogörelse för oljebehandling av grusvägar. A Brief Account of Oil Treat
ment of Gravel Roads, av S H a llb e rg ........................................................................................ 1957

30. Bestämning av tjälgräns i mark med enkel typ av tjälgränsmätare. A  Frost Depth 
Indicator, av R Gandahl ................................................................................................................  1 957

31. Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis. Experi
ments with Protective Coatings and with Methods of Repairing a Scaled Concrete 
Road at Hällekis, av N  Odemark och S E n gm an .................................................................  *957

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

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

34. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1958— 1959 . 1959

35. Axeltrycksmätningar. Axle Load Measurements, av S Edholm ...........................................  i960

36. Undersökning av vinterdäck och slirskydd ur friktionssynpunkt. Friction Properties
of Winter Tyres and Anti-Skid Devices, av G Kullberg och B Kihlgren .....................  i960

37. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1959— 1 9 6 0 . i960

37 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens väginstitut)
for the Financial Year 1959— 1 9 6 0 ................................................................................................  i960

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



39* Betongvägars friktionsegenskaper. Frictional Properties of Concrete Roads, av
G Kullberg och E Ohlsson .............................................................................................................  1961

40. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret i960— 1961 .......... 1961

40 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens Väg-
institut) for the Financial Y ear i960— 1 9 6 1 ..............................................................................  1962

4 1. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 19 6 1— 1962 .......... 1962

Specialrapporter

Statens väginstituts specialrapporter framlägger forskningsresultat m m, som antingen är av 
intresse endast för en begränsad läsekrets eller är av preliminär natur. Innehållet bör ej publi
ceras utan särskilt tillstånd. Specialrapporterna utges endast i mycket begränsat antal. Kopiering 
av utgångna specialrapporter betalas av beställaren.

1. Undersökning ang hastigheten hos motortrafiken på vägarna .........................................  1953

2. Experimental Study of T raffic on Two Lane Roads, av G Kullberg och S Edholm . .  1954

2. Supplement 1 —4. Experimental Study of T raffic  on T w o  Lane Roads, av G Kull
berg och S E d h o lm ............................................................................................................................. 1955

3. Försök på provvägar 1953 och 1954 ......................................................................................  1955

4. Vägräckesförsök utförda år 1954 ............................................................................................... 1955

4. Supplement 1. Vägräckesförsök utförda år 1955 ................................................................ 1956

4. Supplement 2. Vägräckesförsök utfört år 1957 ................................................................ 1958

5. Motorfordonstrafikens sidolägesfördelning på tvåfiliga vägar.
I. Vägar med gräs- och grusvägren, av G Kullberg och S Edholm .............................  1956

6. Om vägens konstruktion vid höga hjultryck. Construction of Roads for High Wheel
Loads .....................................................................................................................................................  1956

7. Trafikhastighetsstudier i Skillingaryd 1955 ........................................................................... 1956

8. Försök på provvägar 1955 och 1956. Oljebehandling av grusvägar ............................ 1957

9. Försök med cementstabiliserat bärlager på Nynäsvägen 1955, av L Ja n s o n ..............  1957

10. Försök på provvägar 1957 ............................................................................................................  1957

1 1 .  Provningsmetoder för material till bituminösa vägbeläggningar ................................  1959
Reviderad u p p la g a .............................................................................................................................  1961

12. Försök med beläggningar av cementbetong på riksväg 1 vid Törnevalla 1953. Försök
med cementstabiliserat bärlager på Södertäljevägen 1956, av B L i l j a ............................. 1959

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

14. Förhandlingar i Stockholm den 15 och 16 juni 1959 med utskottet för bituminösa
bindemedel och beläggningar inom Nordiska vägtekniska förbundet. Conference, 
held in Stockholm on the 15th and 16th of June 1959 with the Delegation for Bitu
minous Binders and Surfacing of the Scandinavian Road Engineers’ Association . .  i960

15. Försök med bituminösa blandningsbeläggningar på Bergslagsvägen i Stockholm 1957
och 1958. Road surfacing trials with asphaltic concrete on the Bergslagsvägen in 
Stockholm 1957 and 1958, av B Lilja .......................................................................................  i960

1 6. Försök till praktisk definition av begreppet framkomlighet, av S G ru nden ............... 1961

17. Methods of T raffic  Measurement Determination of Number and Weight of Vehicles,
av Stig Edholm  .................................................................................................................................  1962

18. Försökssträckor med oljegrus i960— 1961 ............................................................................... 1962



I v a r  Hseggströms T ry c k e ri AB • S tock h o lm  1963


