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BERÄTTELSE 

ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 

BUDGETÅRET 
1 9 6 2  — 1 9 6 3

Direktion

L e d a m Ö T E R  I  D I R E K T I O N E N  för statens väginstitut är chefen för Kungl 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav Vahlberg, ordfö
rande, och föreståndaren för institutet, överdirektör Nils G Bruzelius. Dess
utom har Kungl M aj:t för tiden 1 juli 1959— 30 juni 1963 förordnat följande 
personer att vara ledamöter, nämligen byråchef Holger Ahreson, professor Bo 
Th:son Björkman, gatuchef Einar Hultman, överingenjör Ragnar Klingberg och 
f  d professor Torsten R  Åström. Till efterträdare för framlidne direktör Harald 
Freden förordnade Kungl. Maj:t den 1.1.19 6 3  direktör Bo Jondal.

Organisation



Personal

överdirektör och chef, civilingenjör Nils G  Bruzelius.

Antal anställda för

verksamheten 
för särskilda 

verksamheten uppdragsgivares
i allmänhet räkning

överdirektör ...........................................................................................  i

Kanslier ..................................................................................................... 9 2

Förste byråsekreterare Carl Edeblad

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

Avdelningschef civilingenjör Ernst Ericsson

Bärighetsavdelningen ............................................................................  2 7

Avdelningschef civilingenjör Nils Odemark

Geologiska avd eln in gen   5 8

Avdelningschef fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avdelningen      12  22

Avdelningschef civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avd eln in gen ................................................................. 4 7

Avdelningschef civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 41 54

Totalt 95

Ekonomi
Se bilaga 1.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

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

42. Provning av sandspridare. Tests on Sand Spreaders, av B Kihlgren 1963
30 A. Determination of the Ground Frost Line by Means of a Similar

Type of Frost Depth Indicator, by R  G an d ah l.....................  1963
(English translation of Report No. 30)



Specialrapporter (stencilerade):

19. Fältförsök med elektroosmotisk avvattning av lera, av S Freden . .  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 högskolorna i Stockholm 
och Göteborg, universitet, tekniska läroverk 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

Undersökningar av vägoljor

Leveranskontroll av vägoljor

Efter samråd med väginstitutet ändrade väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
hösten 1962 upphandlingsbestämmelserna för vägoljor i några punkter. Des- 
tillationsanalys utförd genom fraktionerad destillation enligt Institute of Pet
roleums (IP)1 metod 27 skall enligt de nya och de gamla bestämmelserna för 
en godkänd olja ge som resultat: överdestillerad volym petroleumprodukter 
i procent av provets volym.

N ya best. Gamla best.
Intill 225° 0 0

» l6 0 ° 0— I 0
» 3X5° i — 6 6
» 360° 4— 12 12

1 IP  Standards for Petroleum and its Products, Methods for analysis and testing. Published 
by the Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London, W .i.



Ändringen företogs emedan en vägolja borde innehålla något mer av de 
flyktigare kolvätena, vilket skulle leda till att oljan i nyutlagt oljegrus snab
bare ökade sin viskositet under de första dagarna efter utläggningen. De leve
rerade oljornas flampunkt väntades sjunka, när dessa nya bestämmelser till- 
lämpades, men flampunkten borde aldrig bli lägre än 70° enligt väginstitutets 
bedömande. De oljor, som levererats under första halvåret 1963 har haft en 
flampunkt, som varit 5— io ° lägre än den, som motsvarande olja haft under 
år 1962. Icke i något fall har flampunkten varit lägre än 85°.

Upphandlingsbestämmelserna föreskriver vidare att oljornas viskositet skall 
bestämmas enligt ASTM 1 metod D 445 eller IP metod 71 för bestämning av 
kinematisk viskositet. Från och med 1963 bestämmer väginstitutet oljornas 
viskositet med kapillärviskosimeter enligt Cannon-Fenske. Benämningstempe- 
raturen är 47,0° för ett prov av ursprunglig olja och 65,0° för återstoden från 
destillationsanalysen. Viskositetsbestämningens precision är för en kapillär
viskosimeter avsevärt större än för den tidigare använda tjärviskosimetern. Jäm 
förande bestämningar, bl a av de fyra under år 1962 upphandlade oljorna, 
visade att det för tjärviskosimetern använda omräkningstalet tillämpat på 
vägolja, ger ca 50 cSt för högt värde på den kinematiska viskositeten, när 
oljans viskositet är ca 500 cSt.

Vid kontroll av vägolja, som kommit till Sverige med tankbåt, har lika 
stora volymer av oljeproven från båtens olika tankar omsorgsfullt blandats 
ihop. Ursprungliga prov har bevarats ifall kontrollanalyser av dessa prov 
skulle behövas. På detta sätt har en arbets- och kostnadsbesparing uppnåtts 
utan nämnvärd minskning av kontrollens precision. Analysvärdena för de olika 
leveranserna av de fyra vägoljorna är påfallande lika i motsats till föregående 
års. Spridningen mellan medeltalen av alla analysvärdena för var och en av 
de fyra oljorna är icke större än spridningen mellan värdena för olika leve
ranser av en och samma olja.

Temperaturberoendet för vägoljors viskositet

Vägoljans, liksom alla flytande petroleumprodukters viskositet stiger kraf
tigt, då temperaturen sjunker. Viskositetens förändring med temperaturen kan 
för många petroleumprodukter tämligen väl återges med en rät linje i ett av 
Walther angivet diagram (väginstitutets meddelande nr 71). När temperatur- 
viskositetskurvan uppritad i ett sådant diagram kröker uppåt, dvs när visko
siteten ytterligare ökar med sjunkande temperatur, alltså mer än den räta linjen 
anger, är detta en indikation på att molekylerna i oljan bildar mer eller 
mindre fasta strukturer. I det temperaturområde, där de viskositetsökande struk
turerna bildas, är den observerade viskositeten en funktion av den tid, under 
vilken oljan befunnit sig vid bestämningstemperaturen, men även av dess vär
mebehandling dessförinnan. Den viskösa strömningens hastighetsgradient in
verkar även på viskositeten.

1 American Institute for Testing and Materials.



Fig i. Temperatur-viskositetskurva för två under första halvåret 1963 levererade oljor.

Om vägoljor med samma benämningstemperatur har väsentligt skild reologi, 
kan detta medföra konsekvenser för oljegrusets egenskaper. Beläggningsavdel- 
ningen har under budgetåret återupptagit ett närmare studium av detta pro
blem. Bland annat har viskositetens temperaturberoende bestämts på prov av 
fyra under det första halvåret 1963 levererade vägoljor. Temperatur-viskosi- 
tetskurvan har för de skilda oljorna något olika lutning och kröker sig uppåt 
i olika grad. Kurvorna med den minsta och den största lutningen är återgivna 
i figur 1. Den vid bestämningen av den kinematiska viskositeten använda has- 
tighetsgradienten är tämligen liten, av storleksordningen 0 ,1— 1. Vid större 
gradient blir strukturviskositeten mindre. Man kan då vänta sig att temperatur- 
viskositetskurvan närmar sig en rät linje.

För att 1 praktiken studera inverkan av strukturviskositeten skall ett antal 
försökssträckor utföras i Södermanlands län under kommande budgetår med 
en vägolja, 1 vilken inblandats kolväten, som ökar oljans strukturviskositet. 
Ett vid vanlig temperatur fast kolväte, som är upplöst i en petroleumolja, kan 
nämligen vid en temperatur, som är lägre än dess smältpunkt, bilda en på 
viskositeten inverkande struktur. Försök har visat att en relativt liten halt av 
ett fast vaxartat kolväte i en vägolja med rät temperatur-viskositetskurva ned 
till låga temperaturer åstadkommer en betydande krökning av kurvan.

Oljor med sådana tillsatser skall dock icke användas i framtiden. Syftet med 
försöken är att studera egenskaperna hos oljegrus innehållande vägoljor, som 
väsentligen är av samma slag, men med olika reologiska egenskaper på de skilda 
försökssträckorna beroende av halten av tillsatsmedel.



Vägoljors förändring med tiden i oljegrus (åldring)

Ett studium av vägoljors åldring har påbörjats. Som ett första steg har täm
ligen omfattande metodstudier utförts för återvinning av vägolja ur oljegrus. 
Metodstudier har ansetts nödvändiga, enär erfarenheter i dessa hänseenden 
saknas. Vid återvinningen användes IP metod 105/61, utarbetad för asfalt och 
asfaltlösningar. För att pröva om denna metod även kan användas på väg
olja, gjordes till att börja med försök med vägolja och med återstod från 
destillationsanalys av vägolja direkt upplösta i det föreskrivna extraktions- 
medlet, koldisulfid (kolsvavla). De använda vägoljorna hade inom vida gränser 
varierande viskositet och halt av flyktiga beståndsdelar. Reproducerbarheten 
vid återvinningen från koldisulfidlösningen var god. Viskositetsskillnaden mel
lan återvunnen och ursprunglig olja översteg i allmänhet icke 5 °/o. Motsva
rande skillnad hos benämningstemperaturen var ca i ° .  Återvinning av olja från 
blandningar av olja och torrt stenmaterial gav ungefär samma resultat. Tillsats 
av amin till oljan inverkade icke. Större viskositetsskillnad erhölls när försök 
gjordes med blandningar innehållande 3 %  vatten och med amin i olja. Endast 
i ett fåtal fall blev dock viskositetsskillnaden ca 3 0 % , (motsvarande 50 i be- 
nämningstemperatur) vilket är den av Institute of Petroleum angivna repro
ducerbarheten för metoden. Vid metodstudierna varierades försöksbetingelserna 
bl a prövades diklormetan istället för koldisulfid som extraktionsmedel. Destil- 
lationsanalysen för de återvunna oljorna gav tillfredsställande överensstäm
melse med den för de ursprungliga oljorna.

Resultatet av dessa försök blev att inga förändringar i metoden IP 105/61 
ansågs böra införas vid återvinning av vägolja. Extraktionen av vägolja inne
hållande amin ur vått oljegrus måste dock utföras utan någon som helst om- 
röring för att undvika en för återvinningen starkt besvärande emulsionsbildning 
som väsentligt försämrar reproducerbarheten.

Återvinningsmetoden har tillämpats på prover från 1962 års försökssträckor 
med oljegrus i Uppsala och Kopparbergs län. De återvunna oljorna har under
sökts på sedvanligt sätt. Resultaten kommer att redovisas i en rapport rörande 
dessa försökssträckor.

Utarbetande av en metod att återvinna och bestämma amin i oljegrus

Arbetet med att finna en metod för återvinning av amin från oljegrus har 
fortsatt under budgetåret. Flera utvägar har prövats, men ingen av dem synes 
vara framkomlig. Svårigheterna bottnar i att de kemiska reagens, som åstad
kommer resorption av på stenmaterial sorberad amin samtidigt till en del 
angriper den kemiskt mycket reaktiva aminen. På grund av återvinningens 
betydelse skall försöken fortsättas.

Försökssträckor med olika stenmaterial i oljegrus

De år 1961 utförda försökssträckorna på väg 55 (rapport 41 sid 13 och spe
cialrapport 18, sid 25) har inspekterats. Sträckorna med icke lokalt stenmaterial 
(7— 14) har upphört att vara försökssträckor. De övriga sträckorna ligger i



stort sett oförändrade. Prov har tagits från dem under hösten 1962, som visar 
att endast ringa krossning av stenmaterialet ägt rum sedan föregående höst.

Försökssträckor med olika oljor

Fyra försökssträckor utfördes med de fyra under år 1962 upphandlade ordi
narie vägoljorna med användning av samma stenmaterial i syfte att erhålla 
en jämförelse mellan dem. Försökssträckorna utfördes under juli 1962 på väg 
7 1, nära Vansbro i Kopparbergs län. Flera inspektioner har ägt rum, den 
senaste i maj 1963. Vissa olikheter mellan oljorna har kunnat konstateras bl a 
i fråga om oljeanrikning i hjulspårens yta.

Försökssträckor avseende jämförelse mellan de fyra under år 1963 upp
handlade vägoljorna har utförts i Älvsborgs län på väg 700, delen Slätthult— 
Draered och kommer att utföras under nästa budgetår i Gävleborgs län.

Oljegrus med vägoljor med högre benämningstemperatur än 
den normalt använda

Dessa försökssträckor, som utfördes under föregående budgetår (rapport 41 
sid 14) har inspekterats vid olika tillfällen. I maj 1963 var alla sträckorna i 
stort sett oförändrade sedan läggningen och i mycket gott skick, bortsett från 
några skador av mindre omfattning, orsakade av dåligt underlag.

Provsträckorna är dubblerade, den ena delen ligger på väg med god bärighet, 
den andra på väg gående över myrmark. I juni 1963 revs och sladdades den 
senare. Detta skedde vid relativt hög temperatur i vägbanan. Det rivna, slad
dade och vältade oljegruset har därefter ånyo fått en god yta.

Prov för bestämning av oljornas förändring med tiden har tagits enligt planen 
för försöken.

Försökssträckor för provning av vidhäftningsmedel

För provning av vidhäftningsmedlen DBG och DFfPL, tillverkade av Lilje
holmens Stearinfabiks AB har i juni 1963 utförts försökssträckor i Gävleborgs 
län på väg 270, delen länsgränsen—Torsåker. Ytterligare försökssträckor med 
dessa vidhäftningsmedel och med vidhäftningsmedlet Pave Bond tillverkat av 
Carlisle Chemical Works USA kommer att utföras.

Studium av friktionsegenskap er hos asfaltbeläggningar med 
olika ytstruktur

För att studera möjligheten att utföra olika typer av asfaltbeläggningar på 
skilda vägar och med olika entreprenörer och trots detta erhålla en på för
hand bestämd ytstruktur utfördes sommaren 1961 dels på väg 73 Stockholm— 
Nynäshamn vid Jordbro och dels på väg 76 Stockholm—Norrtälje vid Rosen
källa i Stockholms län 12 försökssträckor, 6 på vardera stället. De belägg- 
ningstyper som valdes var sandasfalt, topeka, asfaltbetong av tät typ (Ab 12 t), 
asfaltbetong av öppen typ (Ab 12 ö), underhållsytbehandling och sandasfalt 
med invältad asfalterad makadam (precoated chippings).



Chip
ping

Y 1 Ab 125 Ab 12t Topeka1 Sand- 
asfalt

Kl 13.10 
Temp +  13°C.
Ingen nederbörd.
Torr körbana som bevattnats.

Fig

Mätsträckans längd*), m 
1 Bindemedelsöverskott i ytan.

2. Friktionskoefficient på torr körbana som bevattnats. Mätningarna utförda 
vid 1 7 %  slip och 6o km/h. Rosenkälla den 13 sept. 1961.

Chip
ping

Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka Sand
asfalt

Kl 14.10 
Temp — 3°C.
Ingen nederbörd.
Tunt isskikt på körbanan.

Mätsträckans längd*), m

Fig 3. Friktionskoefficient vid tunt isskikt på körbanan. Mätningarna utförda vid 1 7 %  slip 
och 60 km/h utan bevattning. Rosenkälla den 13 dec. 1962.

Topekasträckan överlagd i okt. 1961.

Friktionsmätningar har utförts av maskintekniska avdelningen. Dessa mät
ningar har visat att mot varandra svarande sträckor ur friktionssynpunkt har 
uppfört sig likartat med undantag av topekasträckan vid Rosenkälla, som ut
gått ur provserien och överlagts med ytbehandling. Endast ett fåtal mät
ningar har hittills utförts. Som exempel på erhållna resultat har fig 2— 5 med- 
tagits. Vid dessa i figurerna redovisade mätningar var bromsvagnens hastighet



Chip- Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka

Mätsträckans längd*), m

Sand
asfalt

Kl 12.20 
Temp — 8°C.
Ingen nederbörd.
Hårt packad snö.
Obetydligt med sand på körbanan.

Y 1

Kl 13.30 
Temp — 8°C.
Ingen nederbörd.
Hårt packad snö. 
Omedelbart efter sandning 
av körbanan

Mätsträckans längd*), m

Chip- Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka Sand
asfalt

Kl 13.50 
Temp — 8°C.
Ingen nederbörd.
Hårt packad snö.
20 min. efter sandningen.

Mätsträckans längd*), m

Fig 4. Friktionskoefficient på körbana före och efter sandning. Mätningarna utförda vid 
17% ) slip och 60 km/h utan bevattning. Rosenkälla den 15 jan. 1963. 

Topekasträckan överlagd i okt. 1961.

60 km/h och provhjulet hade 1 7 %  slip. Vid mätningen den 13/9 1961, fig 2, 
bevattnades vägbanan men annars har de redovisade försöken utförts utan 
bevattning.

Avsikten är att genom fortsatta mätningar studera hur friktionskoefficienten 
ändrar sig på grund av väderlek och beläggningstyp. Redan nu vågar man 
kanske påstå att vid 60 km/h och sommarväglag någon väsentlig skillnad



Chip- Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka Sand
asfalt

Mätsträckans längd*), m

Chip
ping

Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka Sand
asfalt

Mätsträckans längd*), m

Kl 11.10
Temp — 2°C. Lätt snöfall.
Hårt packad snö på körbanan.

Chip- Y 1 Ab 12ö Ab 12t Topeka Sand- 
ping asfalt

Mätsträckans längd*), m

Fig 5. Friktionskoefficient på körbana vid övergång från minusgrader och snö till noll grader 
och smältvatten. Mätningarna utförda vid 17  °/o slip och 60 km/h utan bevattning.

Jordbro den 23 mars 1962.

*) Sträckornas inbördes placering på vägen annorlunda än vad som framgår av figuren, där 
beläggningarna ordnats efter skrovlighetsgrad.



mellan de olika sträckorna ej erhållits. Undantag måste göras för topekasträckan 
vid Rosenkälla som hade ett asfaltöverskott i ytan och som ej vidare medtagits 
vid mätningarna.

Vid vinterväglag synes emellertid de olika sträckorna uppföra sig olika. Mät
ningarna har varit alltför få, men vid inget mättillfälle har beläggningarna med. 
skrovlig yta visat sämre resultat än de med slät yta, möjligen med undantag 
för i fig 5 redovisad mätning kl 14, då dock friktionskoefficienten för samtliga 
sträckor ligger över 0,5.

Försök med brobaneisoleringar

Under hösten 1962 utfördes på en betongbro vid Norrsunda kyrka i Stock
holms län försök med brobaneisoleringar. Försöket omfattade fyra olika ut
föranden av isolering, nämligen ett med membranisolering och tre med isole- 
ringsgjutasfalt. Avsikten var att studera om skador i form av spår- och blås- 
bildningar skulle uppstå på ovanliggande beläggningar.

Få försökssträckan med membranisolering beströks betongen med asfaltlös
ning R A  O (ca 1,3 kg/m2) för klistring av membranisoleringen. Denna bestod 
av två lager asfalterad mineralfiberfilt, som beströks med asfalt A 140 (total 
åtgång 6— 7 kg/m2, tre strykningar). Ovanpå isoleringen lades ett skyddslager 
av sandasfalt (25 kg/m2) samt däröver två lager asfaltbetong (60 kg/m2 per 
lager).

Försökssträckorna med isoleringsgjutasfalt utfördes enligt följande:
Mellan betongen och gjutasfalten utlades ett gasavledande skikt, som på 

sträcka 1 bestod av ett tunt lager sand, på sträcka 2 ett lager glasfiberfilt och 
på sträcka 3 av asfaltbetong Ab 4 ö (25 kg/m2). Gjutasfalten utlades till en 
tjocklek av ca 10 mm och var sammansatt av asfalt A 140, trinidadasfalt, filler 
och sand. Ovanpå gjutasfalten utfördes som skyddslager på sträcka 1 sand
asfalt (25 kg/m2), på sträcka 2 asfaltbetong Ab 4 t (25 kg/m2) och på sträcka 3 
ett lager finmakadam (stenstorlek 4— 6 mm) som vältades ned i gjutasfalten. 
Beläggningen ovanpå skyddslagret bestod av två lager asfaltbetong, typ Ab 16 t 
(60 kg/m2 per lager).

Den totala tjockleken av lagren var 7 cm för samtliga utföranden.
Vid inspektioner under våren och sommaren 1963 kunde inga skador i form 

av spår- och blåsbildningar iakttagas.

Bärighetsavdelningen

Utredning om vägars och rullbanors konstruktion och bärighet

För att underlätta tillämpandet av ekvivalentmetoden vid beräkning av 
3-skiktade system påbörjade avdelningen under föregående år utarbetandet av 
diagram, gällande olika värden på förhållandet E2: E3, för beräkning av skär
spänningen i undergrunden. Detta arbete har under året fortsatt. Diagrammen 
jämte exempel kommer att publiceras i en särskild rapport.



Utvecklingsarbetet på teorin om överbyggnadens verkningssätt vid dyna
misk belastning och utarbetandet av metoder för dynamiska bärighetsunder- 
sökningar har fortsatt under året. Den för statiskt-dynamiska provbelastningar 
i fält avsedda belastningsvagnen har färdigställts.

Med anledning av det uppdrag avdelningen erhöll under föregående verk
samhetsår av Göteborgs stads gatukontor, att dimensionera överbyggnaden till 
körbanor för motorväg och trafikplatser i anslutning till projekterad tunnel
förbindelse under Göta älv, har avdelningen, i anslutning till ett tidigare avgivet 
förslag, utfört en utredning för att erhålla en beräkningsmetod för bestämning 
av överbyggnadens konstruktion och tjocklek när undergrunden utgöres av 
såplera och överbyggnadens undre del består av en 15 cm tjock platta av mager 
betong. Beräkningsarbetet komplicerades av att konstruktionen i sin undre del 
innehåller ett lager med väsentligt högre E-modul än överliggande lager.

Utredningen visade dels att ekvivalentmetoden är tillämpbar även för sådana 
specialfall dels att överbyggnadstjockleken kunde minskas med ca 35 % . De 
överliggande lagren måste givetvis trots den underliggande styva plattan givas 
ett sådant utförande att skärspänningen i dessa lager icke överskrider det för 
resp. lager tillåtna Ttill-värdet. I relaterat fall innebar detta asfaltstabilisering 
av bärlagret.

Chloe-profilometer

Vid de i Amerika under åren 1956— 62 i stor skala vid Ottava, Illinois, 
USA, utförda provvägsförsöken (the AASHO  Road Test) utvecklades, testades 
och utnyttjades nya provningsmetoder, nya mätmetoder och nya beräknings
metoder, som givit ökad kännedom om flera av de faktorer, som inverkar på 
en vägs bärighet. Bl a har utarbetats såväl en beräkningsmetod som en mät
metod för bestämning av vägbeläggningars »Present Serviceability Index» dvs 
deras momentana trafikvärde. För bestämningarna har framställts en mätut
rustning, »Longitudinal profilometer» (»CHLOE-profilometer»), som drages 
av en bil och med en hastighet av högst 10 km/h.

Den ca 7 m långa profilometern, fig 6, mäter vinkeln hos de longitudinella 
ojämnheterna medelst en indikator och två på mätaren med ett inbördes av
stånd av 22,5 cm monterade hårdgummiklädda hjul, som har 20 cm diameter 
och som rullar i samma spår på beläggningen, fig 7. De av »vinkelindikatorn» 
mottagna impulserna registreras och bearbetas av ett elektroniskt räkneverk,
fig 8* o

Genom återkommande profilmätningar och bestämningar av en vägs trafik
värde kan trafikens och klimatets inverkan på vägens körbarhetsegenskaper 
studeras och överbyggnadskonstruktionens bärighetsegenskaper bestämmas.

Väginstitutet har inköpt och under år 1963 erhållit en CHLOE-profilometer 
från USA. Bärighetsavdelningen har under året dels studerat dels utvecklat den 
i USA framlagda teorin för bestämning av vägars trafikvärde genom mätning 
av de longitudinella ojämnheterna med CHLOE-profilometer. Avdelningen har 
även påbörjat profilmätningar dels på egna provvägar dels på andra, såväl 
asfalt- som betongbelagda vägar.
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Fig 6. CHLOE-profilom eter med instru
mentbil. Profilometern är försedd med var
ningsskylt och flagga. På bilens tak är en 
varningsfyr monterad.

Fig 7. Detalj av profilometern. Figuren v i
sar »mätvagnen» med de två hårdgummi- 
klädda hjulen samt indikatorn för upptag
ning av vinkeländring.

Fig 8. Profilometerns elektroniska räkne
verk är vid mätningarna placerat i instru
mentbilen.

Med CHLOE-profilometer bestämmes ett talvärde mc2 — variansen, definie
rad såsom summan av kvadraterna av vägytans lutningsvinklar i ett antal 
mätpunkter på 15 cm inbördes avstånd och denna summa dividerad med an
talet mätpunker. Statistiskt sett är mc =  medelfelet av mätresultatet av lutnings- 
mätningen.

Ett mätresultat med en apparat av ovan angivet slag blir beroende av läng
den av mätstativet =  B samt längden av hjulbasen hos mätvagnen =  b. För
en sinus formad profil med nodavstånd =  a samt höjd =  /?, dvs avstånd =  2 a
mellan två höjdryggar och djup =  2 h mellan dessa ryggar, gäller följande 
formel med v — B: b

V̂2 • h T . it b 1 . v • n b\ , N
mr =  — t— sin — • -------- sin ----- • —   (1)

b l 2 a v 2 a j



Fig 9. Variansmätning av sinusformad vägprofil enligt CHLOE-metoden jämförd med det
matematiska värdet.

Det matematiskt riktiga värdet svarar mot att co och b~>0 och blir tydligen

bm =  ii • —=r—  ................................................. (1 a)
y 2 ‘ a

Man får sålunda följande formel för förhållandet mellan CHLOE-värde och 
matematiskt värde

2 a V . it  b  1 . tc b ~1 ,  « x
mc: m =  — • -r \ sin — • ----------sin  ̂• — • — ....................  (1 b)

7t b L 2 a v 2 a_\

Ekv. 1, 1 a och 1 b gäller om antalet mätpunkter är stort.

I diagrammet i fig 9 visas sambandet mellan mc: m och nodavståndet a för 
en mätare av typ CH LO E med avstånd mellan mäthjulen b =  22,5 cm och 
med v — io, 20 och 30. Dessa värden är representativa för den av institutet 
anskaffade mätaren. Kurvorna i fig 9 har beräknats av ekv 1 a för en sinuskur- 
vad vägbana. I praktiken har vägbanan en mycket komplicerad form och mät
ningen anger då ett statistiskt medeltal av förhållandet mc: m. A v ekv:a 1 a och 
1 b framgår att två godtyckliga vägbaneprofiler, av vilka den ena utgör en för
storing av den andra, har samma variansvärde m2. Detta innebär att de även har 
samma CHLOE-variansvärde mc2 om förstoringen är ex från A  till B i fig 9, 
svarande mot medelvärdena 115  cm resp 225 cm. Följaktligen skulle dessa två 
banor vara likvärda i avseende på körbarheten. Är förstoringen däremot från



US. standard siktar □
nr: 200 100 80 50 40 30 20

O Holdiameter för sail , mm 
,6 |o 5 7 10 15 20 30 40 60 80

0.03 0.075 0.10 
0,062 0

20 30 40 50 6p 
5.6 8 11.3 16 32 64

□  Fri maskvidd för siktar, mm

A =  materialets kornkurva före belastningarna
B =  materialets kornkurva på nivå 0— 10 cm
C =  materialets kornkurva på nivå 10—20 cm
D =  materialets kornkurva på nivå 20—30 cm

efter 20.000 belastningar.
M aterialet utlagt vid en vattenhalt av ca 6,5 %. 
Lastens storlek, 7.000 kg.
Belastningsplattans yta, 1.250 cm2.
Medeltryck på belastningsytan, 5,6 kg/cm2.

Fig io  Kornkurvorna i siktdiagrammet visar nedkrossningens storlek på olika nivåer i ett 30 cm 
tjockt lager av bärlagergrus, som utsatts för 20 000 belastningar. Lagret utlagt på ett betonggolv.

C till D i fig 9, svarande mot nodvärdena 150 cm till 300 cm, så minskar 
CHLOE-värdet i proportionen 1 : 3 ,5 .  Enligt CHLOE-mätningarna skulle i 
detta fall vägbanan med de djupare och längre ojämnheterna ha den bättre 
körbarheten. De påbörjade CHLOE-mätningarna avser bl a att utreda över
ensstämmelsen mellan CHLOE-värdet och den faktiska körbarheten.

Provbelastningar av vägar

Den för statiskt-dynamiska provtryckningar (»pulserande last») till maxi
malt 15 ton avsedda belastningsvagnen har under året färdigställts av maskin
tekniska avdelningen. För testning av belastningsapparaturen, som består av 
generatoraggregat, pumpaggregat och oljedomkraft, har bärighetsavdelningen 
utfört belastningsförsök på grusmaterial, som utlagts på betonggolvet i en för- 
sökshall. I samband med testförsöken har avdelningen påbörjat en serie omfat
tande statiskt-dynamiska belastningsförsök på olika bärlagermaterial varvid bl a 
grus innehållande stenmaterial av låg styrkegrad utsätts för pulserande last. Dessa 
försök utförs på uppdrag av institutets geologiska avdelning i anslutning till 
denna avdelnings undersökningar av vägmaterial av bergarter med låg håll
fasthet. Materialen har belastats sedan de löst utlagts dels i torrt tillstånd dels vid 
optimal vattenhalt till en initialtjocklek av 30 cm i en plåtring, som är 30 cm 
hög och har 100 cm diameter. Vid försöken på grusmaterialen har lasten, som 
maximalt uppgått till 14 ton, påförts proven via en stålplatta med 40 cm dia
meter, medeltryck på belastningsytan a0 =  11 ,2  kg/cm2. Maximalt har proven 
utsatts för 20 000 belastningar med ca 10 på- och avlastningar per minut. För 
bestämning av krossningsgraden bestämmes kornstorleksfördelningen genom 
siktning av dels utgångsmaterialet dels prover uttagna på olika nivåer i det 
belastade materiallagret. För bestämning av materiallagrets hoptryckning eller 
kompression mätes belastningsplattans sjunkning medelst indikatorklockor.

A v fig 10 framgår att kornstorleksfördelningen förändrats och att föränd
ringen, enligt siktkurvorna, varit olika på olika nivåer i ett 30 cm tjockt lager 
av bärlagergrus, som löst utfyllts vid 6,5 %  vattenhalt och som belastats 20 000.



Fig i i .  Statens väginstituts belastningsbil 
utrustad med ett belastningsaggregat för sta
tiska provbelastningar till max 5 ton. B il
den visar ett försök med en 80 cm platta.

Fig 12. Schweiziskt belastningsaggregat, som 
vid provbelastningarna anbringas mot ramen 
eller flaket på en lastbil. På bilden pågår 
försök med en 30 cm platta.

gånger med maximalt 7 ton på en 40 cm stålplatta, medeltryck o0 =  5,6 kg/cm2. 
Materialets hoptryckning blev 3,55 cm eller 11 ,8 °/o av initialtjockleken.

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har liknande försök på
börjats på ett material av siporexavfall för att utröna om detta material, som 
har hög porositet, låg volym vikt, ca 0,25 ton/m3 löst utfyllt, och en specifik 
vikt av 2,70, har sådan hållfasthet vid mekanisk åverkan att det är användbart 
som bankfyllnadsmaterial.

Statiska belastningsförsök till maximalt 5 ton har avdelningen utfört dels 
med väginstitutets belastningsbil, fig 1 1 ,  dels med ett schweiziskt belastnings- 
aggregat, fig 12, som vid försöken anbringats mot ramen eller flaket på en 
lastbil.

Med belastningsbilen har provbelastningar utförts på bl a stabiliseringsprov- 
vägar vid Hålland på väg E75 i Jämtlands län och på väg E4, delen Gunnar- 
lunda—Åstorp, i Kristianstads län. Belastningarna på väg E4 utfördes i avsikt 
att utröna orsaken till de beläggningsskador, som uppkommit på sträckan.

På geologiska avdelningens uppdrag har provbelastningar utförts dels på 
provvägen på väg E75, delen Hålland—Såå, benämnd »Såå 1962», Jämtlands 
län, dels på provvägen på väg E4, delen A va—Nordmaling, Västerbottens län. 
Provbelastningarna på provvägen Såå 1962, som är byggd på ett undergrunds- 
eller underbyggnadsmaterial av mjäla-typ med överbyggnadslagren liggande på 
ett »isoleringslager» av mineralull med varierande tjocklek, visar hur väl man
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Fig 13. Belastningsförsök på provvägen Såå 1962, byggd på en undergrund av mjäla-typ och 
med överbyggnaden liggande på ett »isoleringslager» av mineralull.

med provbelastningar kan påvisa hur en vägs bärighet varierar med växlingarna 
i de ingående- eller underliggande lagrens bärighetsegenskaper eller tjocklekar, 
fig x3-

Med det schweiziska aggregatet har provbelastningar utförts på följande kalk- 
stabiliseringsprovvägar: väg 77 vid Olunda och väg 225 vid ösmo i Stockholms 
län, väg 502 vid Fatburn och väg 585 vid Frösshyttan i Örebro län samt R v  13 
vid Alestatorp i Malmöhus län. Med samma belastningsutrustning har försök 
utförts på den under byggnad varande bärlagerprovvägen på väg E4, delen 
Brista—Söderby i Stockholms län.

Bestämning av olika jordarters packnings- och bärighetsegenskaper 

Laboratorieundersökningar

Den under föregående verksamhetsår påbörjade systematiska laboratorieun- 
dersökningen av olika vägbyggnadsmaterials bärighetsegenskaper, dvs E-modu- 
lens beroende av materialens kornsammansättning, volymvikt (packning) och 
vattenhalt, har fortsatt under året. Undersökningen har bedrivits på sätt som



beskrivits i föregående års verksamhetsberättelse. I anslutning till denna under
sökning har det under föregående år påbörjade studiet fortsatt av huruvida 
man genom tillsättandet av ytspänningsnedsättande ämnen till vattnet vid 
packning av jord kan uppnå samma eller större täthet med mindre packnings- 
arbete.

För komplettering av de tidigare utförda jämförande laboratorieförsöken 
mellan packning medelst instampning enligt proctormetoden samt packning 
medelst vibrering av en cylinder vari fylles material i olika antal lager, som 
belastas med en stämpel med ett medeltryck av 150 g/cm2, har anskaffats en 
utrustning som i stället utför packningsarbetet med vibrerande stämpel.

En elektronisk packningsmätare har på avdelningens beställning under året 
färdigställts av maskintekniska avdelningen. Den är utrustad med förskjut- 
ningsgivare av differentialtransformatortyp och registreringsapparatur. Appara
turen består av en 3-kanalskrivare samt ett vridspoleinstrument. Mätaren är 
även utrustad med vägdetektorer och markeringsverk varigenom packningsma- 
skinens position kan avläsas på skrivarens pappersremsa. Med mätaren kan låg
frekventa mätförlopp studeras, ca o— 3 Hz, men utrustningen har även ett 
registreringsläge för vibrationsvältarnas höga frekvenser, max 40 Hz. Regist- 
reringsapparaturen är under mätningarna placerad i en instrumentbil. Mät
utrustningen erhåller sin energi från ett bensindrivet elverk, som är placerat i en 
specialbyggd släpvagn. Släpvagnen är även inredd för transport av apparatur 
utrustad med radioaktiva isotoper.

Avdelningen har på AB Skånska Cementgjuteriets begäran åtagit sig att 
genom observationer följa en av firman påbörjad undersökning av schakt
massors volymändring, att under undersökningens gång framföra synpunkter 
på mätningsförfarandet och att eventuellt komplettera firmans mätningar med 
egna sådana.

Avdelningen har konsulterats med anledning av packningsproblem, som upp
kommit vid arbete med lateritjordar i Liberia.

Övriga undersökningar

Avdelningen har av vägförvaltningar, arbetsmarknadsstyrelsen, vattenfalls
styrelsen, Stockholms gas- och vattenverk, Oxelösunds stads byggnadskontor 
m fl erhållit i uppdrag att undersöka olika materials lämplighet ur bärighets- 
synpunkt. Bland materialen förekommer slaggprodukter från järn- och gas
verk.

På uppdrag av Ingenjörsbyrån Viak AB har avdelningen utfört inspektion 
inom området för bro B 8, ingående i den planerade motorvägen E 18 delen 
Barkarby—-Kallhäll, Stockholms län, utfört laboratorieundersökningar på jord
arter tagna inom samma område samt avgivit utlåtande beträffande deras bärig- 
hetsegenskaper.

Jordstabilisering med bitumen, cement och kalk

Forskningsarbetet med stabilisering av jord har under året huvudsakligen 
bestått i fältförsök i och för utveckling av kalkstabiliseringstekniken.



Sålunda medverkade avdelningen i samarbete med vägförvaltningen i Malmö
hus län vid utförandet av en kalkstabiliseringsprovsträcka på R v 13 Ystad— 
Hörby, delen S.Åsum—Alestatorp, som var under ombyggnad. På provsträckan, 
som omfattar 4 delsträckor, utfördes försök med kalkstabilisering av ytskiktet 
av den av lerig morän —- moränlättlera bestående undergrunden (underbyggna
den). Avsikten med försöken var att studera dels effekten av den genom sta
bilisering av terrassen förbättrade arbetsytan vid utförandet av överbyggnadens 
olika lager dels och främst förutsättningarna för att på kalkstabiliserad tjäl- 
farlig undergrund minska den enligt anvisningarna erforderliga överbyggnads- 
tjockleken. En preliminär rapport omfattande en beskrivning av provsträckans 
konstruktion och utförande har utarbetats.

Det är icke ovanligt att framförallt de äldre grusvägarnas slitlager bl a på 
grund av stenmaterialets nedkrossning till följd av den allt intensivare och 
tyngre trafiken har överskott på bindjord. Vägbanan hos en kanske i övrigt 
bärig väg blir härigenom, även vid måttliga ökningar av vattenhalten, ytupp- 
mjukad. När en grusväg skall förses med slitlager av oljegrus, är det därför 
vanligt att den först förstärkes med ett 10— 20 cm tjockt grusskikt.

Avdelningen har, för att utröna förutsättningarna för att genom stabilisering 
av det bindjordsrika slitlagret minska eller eliminera behovet av ett sådant 
förstärkande grusskikt, under året i samarbete med vägförvaltningarna utfört 
ett stort antal försöksytor på 5 st provvägar. A v dessa var två belägna på 
väg 77 vid Morby resp Gottröra och en på väg 225 vid ösmo i Stockholms län 
samt en på väg 502 vid Fatburn och en på väg 585 vid Frösshyttan i Örebro län. 
På de flesta försöksytorna utfördes stabilisering med släckt kalk (puzzolan eller 
hydraulisk kalk) till ett djup av 15 cm. För jämförelse utfördes på några för
söksytor även stabilisering med standardcement. Även ytor med enbart grusför
stärkning, 10 resp 20 cm tjock, utfördes, liksom på varje provväg en yta, som 
endast uppfrästes till ett djup av 13 cm och därefter packades. Före och efter 
försökens utförande fotograferades varje försöksyta av geologiska avdelningen 
med stereokamera. Geologiska avdelningen har på några försökssträckor även 
utfört mätningar med tjälgränsmätare.

I samband med 1963 års tjällossning har bärighetsavdelningen utfört prov- 
belastningar på de 5 provvägarna.

En rapport omfattande dels en beskrivning av provvägarnas utförande, dels 
en redogörelse för gjorda erfarenheter och observationer är under utarbetande.

Efter markundersökningar, provbelastningar, provtagningar och laboratorie- 
undersökningar påbörjade avdelningen i juni månad 1963 utförandet av en 
bärlagerprovväg på väg E 4 vid Märsta, delen Brista—Söderby i Stockholms 
län. I provvägen, som omfattar 10 försökssträckor, ingår grusbärlager, tätade 
resp bundna makadambärlager liksom även asfalt- resp cementstabiliserade bär
lager.

I samarbete med Gullhögens Betongtjänst har avdelningen påbörjat utprov- 
ning av en förenklad metod att framställa de för kontroll av cementstabilise
ringars tryckhållfasthet erforderliga provkropparna.



Enligt gällande byggnadsanvisningar får cementstabiliserade bärlager utsättas 
för trafik tidigast en vecka efter färdigställandet. Det är icke ovanligt att 
relativt öppna sprickor uppstår redan under den första veckan till följd av 
de i bärlagret genom temperaturförändringar och krympningar uppkomna spän
ningarna. Om bärlagret försetts med en relativt tunn asfaltbeläggning, ger 
dessa sprickor ofta upphov till sprickor även i asfaltbeläggningen (s. k. sym
patisprickor). Det har emellertid i några fall observerats att sådana sprickor 
icke uppkommit i asfaltbeläggningar lagda på cementstabiliserade bärlager, som 
redan första dagen efter färdigställandet utsatts för trafikbelastning. Sannolikt 
har belastningen på det hårdnande bärlagret åstadkommit ett finmaskigt nät 
av fina sprickor (belastningssprickor), som vid temperatur- och krympspän- 
ningar fungerar som oregelbundet fördelade fogar. Genom det ringa avståndet 
mellan »fogarna» blir även sprickbredden ringa, vilket minskar risken för 
»sympatisprickor» i asfaltbeläggningen.

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har avdelningen i sam
arbete med vägförvaltningen i Jämtlands län på väg E 75 vid Hålland utfört 
ett antal försöksytor med cementstabiliserade bärlager för att undersöka, hur en 
systematisk vältning av det hårdnande bärlagret inverkar på sprickbildningen 
i asfaltbeläggningen. De cementstabiliserade bärlagren utsattes ca 10—20 tim
mar efter färdigställandet antingen för vältning med bogserad vibrovält eller 
trafik med tungt lastad lastbil (gummihjulsvältning).

De framtvingade sprickornas inverkan på överbyggnadens bärighet kontrolle
rades en tid därefter medelst provbelastningar. Eftervältade ytor i en av för- 
söksserierna uppvisade lägre bärighet än icke eftervältade ytor. Observationerna 
och mätningarna fortsätter.

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har avdelningen i sam
arbete med geologiska avdelningen upprättat ett förslag till anvisningar för 
stabilisering av undergrund eller underbyggnad med kalk.

Avdelningen har konsulterats angående lämpligt utförande av vägar, planer 
och uppställningsplatser vid Täby galoppbanor, Stockholms län.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

Avdelningen har under verksamhetsåret, liksom tidigare under flera år, på 
uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, flygförvaltningen, luftfartssty- 
relsen och enskilda, uttagit borrkärnor om 10 och 15 cm diameter ur såväl be
tongbeläggningar som asfalt-, cement- resp kalkstabiliserade lager. Kärnorna 
har uttagits med såväl diamantpulverborrkronor som hårdmetallkronor. Till
hopa har under året uttagits 369 borrkärnor varav 172 ur betongbeläggningar.

Avdelningen har av luftfartsstyrelsen erhållit i uppdrag att efter utredning 
av orsakerna till uppkomna lokala skador på bana 08— 26 å Arlanda flygfält 
invid Stockholm föreslå dels åtgärder för avjämning av i betongbeläggningen 
uppkomna svackor dels metoder för lagning av de i betongbeläggningen lokalt 
förekommande sprickorna.

Avdelningen har under året i samarbete med flygförvaltningen utfört för
sök på några provytor för studium och utveckling av tekniken vid påläggning



av tunna betongslitlager på betongbeläggningar. I anslutning härtill har även 
försök med att utveckla och framställa lämplig utrustning för bestämning in 
situ av uppnådd vidhäftning mellan de två betonglagren påbörjats.

Geologiska avdelningen

T jälunder sökningar 

Provvägen vid Såå

De tidigare påbörjade undersökningarna beträffande tjälsprickor i vägar har 
under året fortsatt vid ett flertal provvägar. Vid vissa av dessa har torv eller 
bark använts som isoleringsmaterial för att minska tjäldjupet i vägens mitt, 
varigenom risken för tjälsprickor minskas avsevärt. Då de värmefysikaliska 
egenskaperna för mineralull nära överensstämmer med dem för torv och bark 
och då mineralull utgöres av ett icke förmultnande oorganiskt material har 
detta under den gångna tjälsäsongen använts vid en provväg benämnd Såå 1962. 
Genom vägförvaltningen i Jämtlands län, anvisades lämpliga försökssträckor. 
Den till provväg utvalda vägdelen utgjordes av sträckan sektion 96/670—96/740 
av vägföretaget Såå—Vikböle på väg E 75 Östersund— Duved. Undergrunden 
utgöres vid provvägen av varvig glacial mjäla.

Under hösten 1962 utfördes provvägen med följande överbyggnad, varvid 
den för vägen tidigare fastställda normalsektionen ej ändrades:

Bitumenstabiliserat bärlagergrus 15 cm
Förstärkningslager 65 cm bestående av ett grusigt sandigt material med hög 
halt av kalksten och skiffer.

Som isoleringsmaterial under ovanstående uppbyggnad lades mineralulls- 
mattor med beteckning: Skiva nr 337, vol. vikt 150 kg/m3.

Provvägen uppdelades i 5 delsträckor med varierande tjocklek hos mineral- 
ullsmattan, nämligen o, 5, 10, 15 och 20 cm. I figur 14 redovisas tvärsektionerna 
över respektive delsträcka jämte markundersökningsresultat från tjälborrning 
i januari 1963.

Under tjälsäsongen 1962— 1963 utfördes vid provvägen mätningar av lufttem
peratur, relativ luftfuktighet, tjäldjup, grundvattenstånd, vägbanans höjdänd- 
ring, vägbredd, samt snödjup vid dike och naturlig mark.

För tjäldjupsmätningarna användes väginstitutets tjälgränsmätare, typ Gan- 
dahl. Direkta fältbestämningar av tjäldjupet genom okulärbesiktning av upp
tagna prov utfördes även. I tabell 1 redovisas tjäldjupet för tre olika observa- 
tionstillfällen.

Såsom framgår av denna tabell hade tjälen trängt igenom den minerogena 
överbyggnaden samt mineralullsmattan vid observationsperioden den 10— 16 
januari 1963. Vid den fortsatta tjälnedträngningen framgår tydligt hur mineral- 
ullsisoleringen verkar dämpande på tjälens nedträngning. Vid tjälsäsongens slut 
var tjäldjupet sålunda ca 80 cm mindre på sträcka 5 med 20 cm mineralulls- 
matta utlagd än på sträcka 1 utan isolering.



Provsträcka 1

Provsträcka 3

gning

H ]  Bär- och förstärkningslager 

Hl Mineralull (planerat läge)

Wh Mineralull (verkligt läge)

El Mjäla

E3 Skiktad jordart finmo-mjäla

Fig 14. Tvärprofiler visande uppbyggnaden av provvägen Såå 1962.

E  Morän sandig — moig 

Q  Trärester 

Q  Torv 

0  Morän moig



Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Sträcka 4 Sträcka 5

0,75 m 1,25 m 0,75 m 1,25 m 0,75 m 1,25 m 0,75 m 1,25 m 0,75 m 1,25 m
v. vm. h. vm. v, vm. h. vm. v. vm. h. vm. v. vm. h. vm. v. vm. h. vm.

överbyggnad ...................... 0— 1 1  o1 cm 0— 100 cm1 0—90 cm 0—90 cm 0— 97 cm 0— 93 cm 0— 95 cm 0— 95 cm 0— 93 cm 0— 93 cm
Mineralull ......... ................... — — 902 9°  93 97— 105 93— 100 95— 103 95— 106 93— 106 93— 107

Tjäldjup i o / i — 16/1-6}
mätare ............................... 144 146 136 136 i n  120 1 14  1 13 1 10  1 10

i mark ............................. 145 148 135 136 i n  1 13 ic6 107 106 106

Tjäldjup 20/2— 24/2-63
118  118mätare ............................... 173 182? 167 170 x35 x35 128 129

i mark ............................. x75 x73 167 164 135 13 1 1 1 2  1 15 1 1 2  1 1 3

Tjäldjup 1/4— 5/4-63
mätare ............................... 205 205 194 195 150 156 x37 x4° 120 125

i mark ............................. 200 210 180 — 1 5 °  154 132 140 116  12 1

Skillnad i tjäldjup mellan 
resp sträcka och sträcka 1, 
1/4— 5/4-63

82mätare ............................... 0 10 52 66

i mark .................... .. 0 2 5 53 69 86

Vägbanans höjdändring
9/11-62— 17/1-63 ........... +  37 mm +  1 mm — 17 mm +  2 mm +  26 mm

9/11-62— 15/2-63 ........... +  34 +  7 i +  59 +  45 +  45
9/11-62— 8/4-63 ........... +  53 +  107 +  93 +  69 +  69

Vägbanans höjdändring
15/2— 8/4-63 .................... +  24 +  36 +  39 +  2 4 +  24

Tabell i. Sammanställning av vissa observationsdata från provvägen Såå 1962, tjälsäsongen 1962— 63

1 Bottenlagren i överbyggnaden av moräntyp.
2 Spår av mineralull.



A v de tjäldjupsvärden, tabell i, som observerats med mätare och i mark 
i samband med upptagning av prov, framgår, att tjäldjupsnoteringen i regel 
är större för mätaren. För sträcka i belöper sig denna skillnad till i — 5 cm. 
Tjälgränsmätaren, som egentligen är en frysgränsmätare, anger 0 °C  isotermens 
läge, vilken inte alltid sammanfaller med den i marken observerade tjälgränsen, 
utan ofta ligger lägre än denna. Tjälgränserna i mark är subjektivt bestämda 
till den nivå där »hård» tjäle förekom vid observationstillfället. Hänsyn har 
sålunda ej tagits till eventuella islinser eller isöar nedanför nämnda nivå. Obser
veras bör att tjälgränsmätaren icke korrekt kan återge O-isotermens genomgång 
genom den använda mineralullsmattan, enär värmeledningsförmågan för mä
taren är större än för mattan.

I tabell 1 har angivits höjdändringsvärden för vägbanan vid tidpunkter som 
nära sammanfaller med motsvarande observationsdatum för tjäldjupsbestäm- 
ning. A v tabellen framgår att för sträcka 1 som saknar mineralullsmatta upp
går totala tjällyftningen för tjälsäsongen till ca 6 cm, vilket är det lägsta värdet 
för provvägen. Under perioden 15 febr— 8 april 1963 har, som framgår av 
tabellen, tjällyftningen för samtliga sträckor i stort sett varit av samma stor
leksordning.

Provvägens undergrund har ej helt likartad uppbyggnad i vägens längdled, 
vilket i viss utsträckning påverkar tjällyftningen på de olika sträckorna. Man 
kan emellertid konstatera att tjälnedträngning och tjällyftning ej varit propor
tionella och att tjällyftningen i stort varit oberoende av tjälens nedträngnings- 
hastighet.

Vid provvägen i Såå har fuktigheten hos de använda mineralullsmattorna 
varit mycket låg under den gångna tjälsäsongen, men kan kanske öka med tiden. 
Kommande tjälsäsonger kommer därför sannolikt att ge resultat, som avviker 
från de här redovisade.

Enär de använda mineralullsmattorna är starkt elastiska har belastnings- 
försök för k-värdesbestämningar utförts på de olika sträckorna av den färdig
byggda provvägen. Undersökningsresultaten redovisas av bärighetsavdelningen, 
(fig 13), som utfört bestämningarna. A v resultaten framgår att k-värdena sjun
ker kraftigt vid ökande tjocklek på mineralullen och att k-värdet, bestämt 
med den mindre belastningsplattan, på den sträcka, där 20 cm mineralullsmatta 
utlagts (sträcka 5), endast uppgår till 6o °/o av k-värdet på sträcka 1, vilken är 
utan mineralull.

Körförsök under tjällossning

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens byggnads- och underhålls- 
byrå har vissa körförsök utförts i anslutning till tjällossningsperioden 1963. 
Vid dessa försök medverkade även viss personal från maskintekniska avdel
ningen. Försöken avsåg att belysa möjlig omfattning av tung trafik under tjäl
lossning och prova reparationsmetoder för att öka framkomligheten på vägen. 
De under våren genomförda försöken var endast avsedda att utgöra oriente
rande förförsök, vilkas resultat skulle ligga till grund för bedömning av lämp
ligheten att utföra mer ingående försök under kommande år. Försöken utfördes



Fig 15. Starkt ytuppmjukad väg under kör- 
försök vid Järvträsk, Norrbottens län.

dels på en väg vid Järvträsk, Norrbottens län den 7— 8 maj 1963 och dels på 
en väg vid Helgum, Västernorrlands län den 13 — 17 maj 1963. På den först
nämnda vägen förväntades ytuppmjukningsskador och på den sistnämnda 
skador orsakade av i vägkroppen mer djupliggande uppmjukningar.

Försökssträckan i Järvträsk  utgjordes av en sträcka omfattande en äldre 
grusvägsdel av väg 356 Lycksele—Boden, delen Bredträskliden—Stormyrliden, 
sektion ca 5/000— 67300. Det i vägkroppen ingående materialet bestod huvud
sakligen av lokalt förekommande moränmaterial av måttligt tjälfarlig karaktär 
samt härpå grusslitlager. Vid vissa punkter längs vägsträckan bestämdes vatten
halten på upptagna tjälade prov den 14 — 16 mars 1963. Härvid varierade 
vattenhalten inom skiktet o— 20 cm under vägbanan mellan 6,5 och 1 5 , 3 % ,  
inom skiktet 20—40 cm mellan 8,8 och 105,9 °/° oc^ inom skiktet 40— 100 cm 
mellan 9,9 och 37 ,7% . Vid körningarnas påbörjande den 7 maj 1963 varie
rade djupet till övre tjälgränsen mellan 40 och 5 5 cm.

Vid körförsöken användes 2-axliga lastbilar med 2-axligt släpfordon belastat 
med traktor. Under försöket blev vägbanan skadad genom djup spårbildning 
dels på korta lokala avsnitt dels mera omfattande på en sträcka av drygt 300 m, 
där bilarna körde fast efter 44 fordonspassager. Härefter vidtog vissa repara- 
tionsåtgärder, varefter körningarna fortsattes, fig 15.

A v undersökningsresultaten, vilka mer i detalj kommer att redovisas i sär
skild rapport, framgår att om djupet till den övre tjälgränsen icke är större 
än 40 cm torde trafik med vid försöken använd fordonstyp kunna framgå i 
stor omfattning. Vid större urtjälningsdjup än 40 cm måste reparationsåtgärder 
vidtagas, enklast kanske genom borthyvling av uppmjukat material, varefter 
fordonen kan framföras på den underliggande bäriga tjälytan.

Försökssträckan i Helgum utgjordes av en grusvägsträcka på väg 331 öster- 
forse—Ramsele, sekt 2/200— 3/200. Körförsöken utfördes under tiden 13 — 17 
maj. Den 10 maj varierade det uppmätta urtjälningsdjupet d v s  djupet till 
övre tjälgränsen mellan 70 och 100 cm utmed försökssträckan. Vattenhalten i



Fig 1 6. Tvärprofilering vid Helgum, Väs- 
ternorrlands län.

Fig 1 7. Djup spårbildning på försökssträc
kan vid Helgum, Västernorrlands län.

vägkroppens övre del, o— 50 cm under vägbanan, låg före körförsöket vid 
ca 5 %  och på nivån 50— 100 cm i allmänhet mellan ca 20 och 50 % .

Uppmätning av framkomligheten för fordonen, vilka utgjordes av 2-axliga 
lastbilar med ca 6 tons bakaxeltryck, skedde genom registrering av fordonens 
hastighet med färdskrivare. Den högsta registrerade hastigheten uppgick till 
40—45 km/tim. Vid de svårast skadade vägdelarna var hastigheten ca 20 km/tim 
och vid oskadad väg i allmänhet ca 40 km/tim eller den hastighet som efter
strävades under försöket.

Förändringar i vägens beskaffenhet under körförsöket observerades genom 
tvärprofilering, fig 16, uppmätning och beskrivning av uppkomna skador, 
fotografering och fotogrammetrisk bildtagning, vilken senare utfördes av in
stitutionen för fotogrammetri vid tekniska högskolan i Stockholm.

Under försöket uppgick antalet fordonspassager till sammanlagt 1300. De 
uppkomna vägskadorna, vilka icke blev av sådan svårighetsgrad att fordonens 
framkomlighet helt förhindrades, utgjordes av spårbildning till varierande 
djup, sprickbildning i ytan med sprickbredder upp till några centimeter, 
krackelering samt ytavnötning. Till skillnad från försöket vid Järvträsk upp
stod ingen ytuppmjukning men däremot spårbildningar, fig 17, till följd av



uppmjukning i själva undergrunden inom ett visst avsnitt av försökssträckan. 
Vägens grusslitlager och närmast underliggande lager uppmjukades emellertid 
icke.

Temperaturobservationer i mark

I årsberättelsen för 1961-— 1962 beskrevs en installation för mätning av 
marktemperatur i fyllnadsmaterialet runt en vägtrumma av plåt vid Ripbäcken 
under väg 92 Umeå—Vännäs, Västerbottens län. I samma rapport redovisades 
även några resultat från mätningarna vintern 19 6 1— 1962. Mätningarna, som i 
första hand avser att skapa ett underlag för bedömning av maximala tjälinträng- 
ningen från en vägtrumma, har fortsatts även vintern 1962— 1963. Bestämman
de för tjälinträngningen är förutom trummans läge och konstruktion, temperatur 
och vindförhållanden även vattenföringen i trumman och i vilken utsträckning 
trummans mynningar täckas av snö. Detta gör det svårt att efter endast några 
få vintrars observationer finna ett klart samband mellan yttre faktorer och 
tjälinträngningsdjupet. Vintern 1961 — 1962 var mycket snörik och trummans 
mynningar var under större delen av vintern täckta med snö, vilket skyddade 
trummans inre för kraftigare nedkylning och minskade tjäldjupet. Vintern
1962— 1963 var snöfattig och kall och trummans mynningar stod hela vintern 
öppna. Samtidigt var vattenföringen betydande, vilket ledde till att stora 
mängder svallis bildades. Större delen av sistnämnda vinter utgjorde sålunda 
den öppna delen av trummans area endast ca 1/4 av totala arean, vilket starkt 
minskade nedkylningen.

Diagrammet i fig 18 återger tjälinträngningsdjupet från trumman vid skilda 
tidpunkter för olika mätpunkter under vintern 1962— 1963. Tjälinträngnings
djupet var som synes störst vid mätställena nr 4 och 1 och överskred i båda 
fallen mätarnas längd. Vid förstnämnda mätstället betingades detta av att 
tjälen nedträngt även från ovansidan av trumman varvid tjälen underifrån 
och den ovanifrån möttes. Beträffande mätställe nr 1 må framhållas att trum
mans temperatur där under sommaren endast uppgår till några få plusgrader, 
varför markens värmeinnehåll vid vinterns inträde är ringa, vilket återspeglas 
i stort tjälinträngningsdjup.

I trumman har under 1962 installerats två konventionella tjälmätare (typ 
Gandahl). Dessa har emellertid under större delen av vintern ej kunnat av
läsas då trumman varit otillgänglig på grund av vatten och svallis.

Marktemperaturmätare

Väginstitutets tjälgränsmätare, vilken sedan flera år har använts av såväl 
institutet som andra, har utvecklats till ett nytt men närbesläktat instrument 
vilket indikerar ej blott tjälgränsen (0-isotermen) utan även läget för ett antal 
andra temperaturer i marken. Det nya instrumentet, vilket preliminärt benäm
nes marktemperaturmätare, består i princip av ett antal vätskepelare där varje 
vätska utom en har en fryspunkt som avviker från noll och som dessutom är 
så sammansatt att det är lätt att observera skillnaden mellan frusen och ofrusen



Tjälens inträngning, m

Skiss visande mätarnas 

placering

□ Mätpunkt 1 

A  " 3

O " 4
* " 5

~5",0 m 13^5 m 22,0 ni

Fig 18. Tjälinträngning i vägbank vid Ripbäcken, Västerbottens län, vintern 1962—63.

vätska. De olika vätskorna särskiljas genom att de är färgade med olika färg
ämnen. Dessa färgämnen gör det dessutom möjligt att urskilja gränsen mellan 
fruset och ofruset. För att erhålla vätskor med fryspunkt ovan noll grader har 
blandningar mellan vanligt vatten och tungt vatten (deuteriumoxid) använts. 
Vätskor med fryspunkter under noll grader har framställts av mättade salt
lösningar. Apparaten är så konstruerad att den kan nedföras i samma hål som 
upptagas för de konventionella tjälgränsmätarna.

Jordarters värmeledningsförmåga

I samband med avdelningens tjälundersökningar har alltmer framträtt be
hovet av att känna olika jordarters värmeledningsförmåga under olika beting
elser för att bättre kunna belysa vissa delar av tjälproblemet. En apparat har 
därför utarbetats, med vilken värmeledningsförmågan kan bestämmas på såväl 
tjälade som otjälade jordprov liksom på andra material.

Apparaten är i stort sett en konventionellt byggd s k »guard ring apparatus» 
och består i princip av två cylindriska plattor mellan vilka provet placeras. 
Plattorna hålles vid olika temperatur genom ett system med kylning resp. 
elektrisk uppvärmning. Kylmediet är glykol, som cirkulerar genom en köld
generator och kylslingor i apparaten. Genom temperaturskillnaden mellan plat
torna kommer värme att strömma genom provet. Den effekt som behöver till
föras den varmare plattan för att upprätthålla konstanta temperaturförhål
landen uppmätes och med kännedom om provets dimensioner och temperaturen 
på provets båda ändytor kan dess värmeledningsförmåga beräknas. För att 
undvika störande randeffekter användes endast provets centrala del vid den 
egentliga mätningen. Detta åstadkommes genom att den platta till vilken den 
elektriska energien tillföres är uppdelad i dels en central, cirkulär del, dels 
en yttre ringformad. Båda dessa delar hålles vid samma temperatur, men det 
är endast energiförbrukningen i den centrala delen som användes vid beräk
ningen. Värmeströmningen genom provet blir på detta sätt praktiskt taget



Fig 19. Apparatur för bestämning av jord
arters värmeledningsförmåga i otjälat eller 
tjälat tillstånd.

parallell med cylinderaxeln inom mätzonen. För att förhindra värmeutbyte 
med omgivningen via apparatens undersida har denna undertill täckts med 
först ett skikt isolermaterial och därefter med en temperaturreglerad platta vars 
temperatur hålles vid samma värde som mätplattans, varigenom all värme
strömning i denna riktning förhindras.

För att förenkla mätningarna och göra dem mindre personalkrävande har 
apparaturen i viss utsträckning automatiserats, främst i avseende på temperatur
kontrollen. Vidare har alla reglage och avläsningsanordningar samlats lätt åt
komliga på en manöverpanel, fig 19.

Kemisk jordstabilisering 

Fältförsök

I samarbete med bärighetsavdelningen har vissa undersökningar utförts på 
försökssträckor vid Morby och Olunda på väg 77, Uppsala—Rimbo och på 
väg 225, 4 km väster om ösmo, samtliga i Stockholms län samt vid Fatburn 
på väg 502 och Frösshyttan på väg 585 i Örebro län.

Laboratorieförsök

Lagringstidens betydelse för tjällyftningshastigheten hos en med 4 %  Ca(OH)2 
stabiliserad styv lera (SV 50099) har undersökts. Proverna har förvarats som 
jordpelare packade i ovanpå varande liggande glasringar för att få lämpliga 
provkroppar för frysanalys. Provkropparna, som förvarats i fuktrum, har under 
lagringen stått i kontakt med vatten vid ett kapillärt undertryck av 50 cm 
vattenpelare. Proverna packades vid en eftersträvad vattenhalt av 50 %.  Frys- 
analysen utfördes vid ett belastningstryck av 73 g/cm2 (1 kg belastning). Un
dersökningsresultaten framgår av tabell 2, i vilken även den ostabiliserade lerans 
tjällyftningshastighet redovisas.
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Tabell 2

Lagringstid
dygn

Provkroppen
Vattenhalt

°/o

Före frysning 
Volym vikt 

g/cm3

Tjällyftnings- 
hastighet (max) 

mm/tim

1 5°>3 1,22 2 ,1
2 48,7 1,23 2,0
2 49,4 1,25 L 9
9 4 9,2 1,22 2,5

15 49,3 I >23 2,0

35 47>7 1,22 2,2
62 50,0 1 ,2 1 2,0

196 48,9 1,22 2,7
360 48,8 I , l 8 2,0

Samma lera utan kalk
2 4^3 I >35 o,7
2 4 6,6 L 32 0,6
2 4 9>o 1,25 0,8
2 50,2 i >23 o,9

A v tabellen framgår att den stabiliserade leran vid den använda relativt 
höga vattenhalten (ca 50 % ) visar väsentligt större tjällyftningshastighet än den 
ostabiliserade leran och att lagringstiden upp till 1 år icke haft någon bety
delse för den kalkstabiliserade lerans tjällyftningshastighet. Den ökning av 
lerans hållfasthet, som den tillsatta kalken orsakar under provkropparnas lag
ringstid, har sålunda varit alldeles för ringa för att dess effekt på tjällyftnings- 
hastigheten skulle kunna påvisas genom de utförda försöken.

Som ovan nämnts har vid de beskrivna försöken använts en relativt hög 
vattenhalt (ca 50% ) i leran. För att undersöka initial vattenhaltens betydelse 
för tjällyftningshastigheten hos en kalkstabiliserad lera har frysanalys utförts 
vid varierande vattenhalt i styv lera (SV 50101) stabiliserad med 1, 2, 4 resp 
8 %  Ca(OH)2 samt för jämförelse även utan stabilisering. Leran, vars kornfördel
ning framgår av fig 20 hade en flytgräns av 56,0 %  en plasticitetsgräns av 26,2 %  
och ett finlekstal av 57,4 % . Frysförsöken utfördes vid ett belastningstryck av 
146 g/cm2. I fig 2 1 redovisas max. tjällyftningshastighet i förhållande till provets 
vattenhalt före frysanalys. Härav framgår att värdena för den ostabiliserade 
leran visar mycket stor spridning, men ingen klar tendens framträder beträf
fande initialvattenhaltens betydelse för tjällyftningshastigheten. Sådan tendens 
framträder emellertid tydligt för den kalkstabiliserade leran. Sålunda ökar 
tjällyftningshastigheten lineärt med ökad initialvattenhalt. Vidare framgår att 
tjällyftningshastigheten särskilt vid högre vattenhalter ökar med ökad kalkhalt 
upp till åtminstone 4 %  Ca(OH)2. Vid 8 %  Ca(OH)2 är lyfthastigheten den
samma som vid en kalkhalt av 4 % . Huruvida tjällyftningshastigheten uppnår 
ett maximum vid en kalkhalt mellan 4 och 8 %  framgår ej av försöken. Vid



Fig 20. Kornkurvor för jordarter använda vid försök med kemisk stabilisering SV  50101 =  
styv lera, SV  50106 =  kvartsmjöl, SV  50108 =  lättlera, SV 50012 =  moränlera.

Vattenhalt före frysförsök, %

Fig 2 1. Tjällyftningshastighet i relation till vattenhalt i provet före frysförsök 
vid olika kalkhalt i styv lera.

låg initial vattenhalt (ca 30 % ) är tjällyftningshastigheten i stort sett densamma 
för ostabiliserad som stabiliserad lera.

Undersökningar har även utförts på skilda jordartstyper beträffande kalkens 
inverkan på tjällyftningsegenskaper. Härvid har använts 4 %  puzzolankalk 
som stabiliseringsmedel. Parallellt härmed har samma försök utförts med 1 %  
kaustik soda (NaOH). De material som använts vid försöken är kvartsmjöl 
(SV 50106), lättlera (SV 50108), styv lera (SV 50101) och lätt moränmellanlera 
(SV 50012). De olika provernas kornfördelning framgår av fig 20. Vid för
söken har för motsvarande prover i de båda försöksserierna samma vattenhalt 
före frysförsöket eftersträvats. Vidare har provmaterialets relativa hållfasthet 
enligt konmetoden omedelbart före provets färdigställande i frysskåpet samt 
provpelarens volymvikt omedelbart före frysning bestämts. Frysförsöken har 
utförts vid 10 cm kapillärt undertryck samt konstant temperaturgradient i 
provkroppen. A v försökstekniska skäl har gradienten hållits hög och uppgått 
till ca 2° pr cm. Undersökningsresultaten redovisas i tabell 3.

Av undersökningsresultaten framgår att tjällyftningshastigheten genom
gående minskat vid tillsats av kaustik soda. Vid tillsats av puzzolankalk har 
den i vissa fall minskat något, men i andra fall kraftigt ökat.



Tabell

Bestämningar ^ » m j B i Lättlera 
SV 50108

Styv lera 
SV  50101

Moränlera 
SV  50012

Utan tillsatsmedel:

Vattenhalt, vikt-°/o ......................  38,4
Volym vikt, g/cm3 ........................... 1,34
Rel. hållfasth. (Hi) ......................... 9,3
Tjällyftn., mm/tim ........................  2,0

44,2
W
°>7
3>o

48.7
i , 2 i

15.8 

<M

18,2
i,8é

15,8
0,6

Tillsatsmedel: 4°/o puzzolankalk

Vattenhalt, vikt-°/o ......................... 38,6
Volym vikt, g/cm3 ........................... 1,32
Rel. hållfasth. (Ht) ......................  5,9
Tjällyftn., mm/tim ......................... 1,9

49,0
L 29
8,3
2>5

50,9
L 23

18,6

L 9

20,0
1,8 1

168,0
i ,2

Tillsatsmedel: 1  °/o kaustik soda (N a O H )

Vattenhalt, vikt-°/o ......................... 38,2
Volym vikt, g/cm3 ........................... 1,32
Rel. hållfasth. (Hi) ......................  22,8
Tjällyftn., mm/tim ......................... 0,7

52,7 
1,28 

Mkt. lös
0,6

49,9
i , 21

81,5
0,4

19,3
1,83

3L 3
0,4

I samband med utförda undersökningar beträffande kalkens inverkan på 
jordarternas tjälningsegenskaper har även Ca-jonernas ev vandring till följd 
av tjälningsprocessen undersökts. Härvid har statens lanbrukskemiska kon
trollanstalt bestämt mängden utbytbart kalcium i otjälad och tjälad del av 
provet efter utförd frysanalys. För en mjälig finmo (SV 50098) erhölls härvid 
följande värden, där mängden utbytbart kalcium är angiven i mgCa/100 g luft- 
torkad jord, tabell 4.

A v undersökningsresultaten framgår, att Ca-jonerna genom tjälningsproces
sen anrikas i den tjälade delen av provet och att denna anrikning är större 
ju högre kalkhalten är i provet före tjälningen.

Tabell 4

r-ri.ii * 1 .. 1 Utbytbart kalcium lillsatt viktsmaned J Differens
C a (O H )2 Otjälad Tjälad

2 °/o 880 
4 » l68o 
8 » 33^0

930
1800

3540

50
120
160



Fig 22. Apparatur för bestämning av sten
materials nednötning i torrt eller fuktigt 
tillstånd.

Stenmaterialundersökningar 

Provsträckor

På de under föregående år lagda provsträckorna vid Östersund på väg 87, 
Östersund— Stugun, Jämtlands län, har prov av bärlager och förstärkningslager 
tagits vid olika tillfällen. Undersökning av proverna genom siktanalys och petro- 
grafisk bestämning pågår. Preliminärt synes framgå att på en av provsträckorna, 
där ett skifferhaltigt grus från Brunflo använts, har en väsentlig nedkrossning 
av grusmaterialet ägt rum, särskilt i vägens översta delar.

Laboratorieundersökningar

I institutets årsberättelse för 1961 — 1962 har framhållits att vissa bergarter 
och blandningar av stenmaterial av olika kvalitet (hållfasthet) vid undersök
ning av sprödhetstal synes ge gynnsammare värden än de som svarar mot sten
materialens verkliga hållfasthet. Undersökningar har därför påbörjats med andra 
provningsmetoder och samtidig bestämning av stenmaterialens petrografiska 
beskaffenhet. Härvid har dels använts den s k Los Angelestrumman och dels 
en ny metod, fig 22, som är en modifierad form av en amerikansk metod kallad 
Idaho-metoden. Den nya metoden består i att 500 gr av fraktion 8— 11,3 mm 
placeras i en cylindrisk behållare (diam =  9,5 cm, längd =  33 cm) av rostfri 
plåt. Behållaren bringas rotera med sådan hastighet (ca 15 varv/min) att det 
material, som skall undersökas, under varje rotationsvarv faller från cylinderns 
botten till dess motsatta ända och åter till botten. Försöken kan utföras dels 
i torrt tillstånd dels i vatten.

Några omfattande försök har icke hunnit genomföras med den nya metoden 
(nednötningsmetod) eller Los Angelestrumman (nedkrossningsmetod), men vissa 
resultat kan dock redovisas här.

En lerkalksten (SV 48446) undersöktes genom nednötning dels i torrt till
stånd dels i vattenfylld provcylinder. Vid försöket användes fraktionen 8— 11,3 
mm. Mängden material < 8  resp <0 ,074  mm bestämdes efter olika antal varv, 
fig 23. A v  figuren framgår att nednötningen i vatten är avsevärt större än 
vid nednötning i torrt tillstånd och att i det förra fallet nednötningen successivt 
ökas med antalet rotationsvarv, medan i torrt tillstånd nednötningen redan efter



Fig 23. Resultat av nednötningsförsök med lerkalk- 
sten (SV 48446) i torrt tillstånd (streckade kurvor) 
och vid vattenfylld cylinder (heldragna kurvor).

Antal varv

Tabell 5

T . t Vattenadsorp- Nednötning Mtrl.
Bergartstyp Län Lermatenal ^  <0 ,074  mm.

/0 0/0 °/o

Kritkalksten från n a tu rg ru s ................ M 2 8 28
Lerkalksten från fast k ly ft   R  48 2.3 25
Tät kalksten från naturgrus   Z 18 0.6 15

ca 4.000 varv uppnått maximivärdet. Orsaken härtill är i detta fall dels att 
kalkstenen innehåller hög halt (48 °/o) av lermaterial som upplöses av vattnet, 
dels att vid torrnötning, det avnötta lösa stenmjölspulvret efter hand täcker 
stenpartiklarnas och provcylinderns ytor, varigenom nednötningseffekten mins
kar.

Tre olika kalkstenstyper har undersökts med avseende på nednötning i vat
ten, varvid även provernas halt av i saltsyra olöslig lersubstans samt provernas 
vattenadsorption, som är ett uttryck för porositeten, bestämts. Den senare har 
undersökts genom bestämning av viktmängden adsorberat vatten efter provets 
lagring under vatten i vacuum 15 timmar. De erhållna resultaten redovisas 
i tabell 5. Nednötningen är här angiven som mängd material <0 ,074  mm 
efter 25 000 rotationsvarv.

A v tabellen framgår att de undersökta kalkstenarnas nednötning i närvaro 
av vatten synes vara beroende av halten lermaterial i bergarten och den sena- 
res porositet. Sålunda ger kritkalkstenen från Malmöhus län, som har mycket 
hög porositet, och lerkalkstenen från Skaraborgs län med mycket hög halt av 
lermaterial de markant största nednötningsvärdena, medan den täta kalkstenen 
från Jämtlands län, som har mycket liten porositet och måttliga halt av ler
material, har blivit utsatt för betydligt mindre nednötning.

Nednötningsförsök i vattenfyllda provcylindrar har även utförts på andra 
stenmaterialtyper, varvid i samtliga fall fraktionen 8— 11,3 mm användes.



U.5. standard siktar □
nr: 200 100 80 50 40 30 20 16 10

1. Alunskiffer från naturgrus SV 48447, Z-län
2. Naturgrus, SV 48477, Brunflo, Z-län
3. Kritkalksten från naturgrus, Arrie, M-län
4. Lerkalksten, SV 48446, R-län
5. Kalksten från naturgrus SV 48447, Z-län
6. Kalksten, SV 40119, Åse, Z-län
7. Hornbländegnejs, SV 9998, önnestad, L-län
8. Diabas SV 40108, Revsund, Z-län

Fig 24. Kornkurvor för olika bergartstyper efter avnötningsförsök (25 000 varv) 
i vattenfyllda provcylindrar.

U.S. standard siktar □ O Håldiameter för såll , rr

Fig 25. Kornkurvor efter nedkrossning av 
fraktion 1 1 ,3 — 16  mm i Los Angeles kross- 
ningsmaskin efter 100, 500 resp 1 000 rota
tionsvarv med apparaten. Provmaterial: na
turgrus (SV 49270) från Brunflo, Jämtlands 
län.

Efter 25 000 rotationsvarv hade proverna erhållit de kornkurvor, som redo
visas i fig 24.

Av fig 24 framgår, att de kristallina hårdare bergartstyperna diabas (8) 
och hornbländegnejs (7) som väntat uppvisar den minsta avnötningen, medan 
den mjuka spaltbenägna alunskiffern (1) och naturgrus (2) rikt på alunskiffer 
och kalksten visar största avnötningen. Mellan dessa båda grupper ligger kalk
stenarna (3— 6).

Vissa orienterande försök har utförts med Los Angeles krossningsmaskin. 
Vid ett av försöken provades fraktion 1 1 , 3 — 16  mm av ett naturgrus (SV 49270) 
från Brunflo, Jämtland. Provmängden var 5 000 g och alla de 12 till appa
raten hörande stålkulorna användes vid försöket. Nedkrossningsresultatet be
stämdes genom siktanalys av det nedkrossade materialet efter 100, 500 och 
1 000 rotationsvarv med apparaten. Som framgår av fig 25 sker en mycket 
kraftig nedkrossning av detta material.

Det undersökta materialets petrografiska sammansättning bestämdes dels 
före försöket, dels efter 1 000 varv. Härvid erhölls följande resultat:



Utgångsmaterial, frakt. 1 1 , 3 — 16  mm

Alunskiffer .............................................................................  26,9 %
Lerskiffer   10,0 »
Kalksten ..................................................................................  5 7,7 »
Granit etc ................................................................................ 5,4 »

Efter 1 000 varv 

Tabell 6

Fraktion:

Alunskiffer ............................................  —
Lerskiffer ..............................................  13,9
Kalksten ................................................  68,5
Graniter etc............................................  17,6

1— 11,3
°/o

5,6 - 8
°/o

4— 5,6
°/o

2—4
%

1 — 2
°/o

3.6 7,8 \  0 1
8,9 3.8 5,2 |  28,7 } 44,0

83,2 83,1 79,6 65,3 49,5
7,9 9.5 7,4 6,0 6,5

A v undersökningsresultaten framgår att de i den använda fraktionen 1 1 , 3— 
16  ingående alunskiffrarna helt försvunnit från denna fraktion till följd av 
nedkrossning och att de icke heller återfinnas i frakt 8— 11,3.  I större mängd 
börjar de uppträda i frakt < 4  mm. Det sagda visar en mycket kraftig ner- 
krossning av nämnda skiffrar. De lerskiffrar, som efter krossningen stannat kvar 
i de grövre fraktionerna utgöras av hårdare kristallina sådana, medan mjukare 
skiffrar, som var den övervägande lerskiffertypen i ursprungsmaterialet har 
krossats ned kraftigt. De hårdare kristallina bergartstyperna som granit, kvart- 
sit etc har genom krossningsproceduren fått ökad andel av de grövre fraktio
nerna, vilket visar god motståndskraft. Anmärkningsvärt är kalkstenens jämna 
fördelning i de olika fraktionerna men främst i frakt 4— 11 ,3 mm, där denna 
bergartstyp starkt dominerar bergartsfördelningen. Det sagda beror givetvis 
bl a på den höga kalkstenshalten i utgångsmaterialet men sannolikt även på 
tämligen god hållfasthet hos denna kalksten.

Markundersökningar

På uppdrag av vägförvaltningen i Västerbottens län har markundersökning 
utförts på väg 354, Bjurholm—Braxele för bedömning av vilka sträckor, som 
kunde anses mest kritiska med hänsyn till risken för uppkomst av längsgående 
tjälsprickor. I utlåtande har sådana sträckor angivits och förslag har uppgjorts 
till erforderliga förebyggande skyddsåtgärder.

I samma syfte har på uppdrag av vägförvaltningen i Jämtlands län besikt
ning verkställts av väg 343, Östersund—Plammerdal, delen ö rån —Ollsta— 
Loräs samt förslag till skyddsåtgärder uppgjorts för vissa tjälspricksbenägna 
vägsträckor.

På uppdrag av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 
har markundersökning utförts på ett för SM HI:s fuktighetsundersökningar



avsett område vid Voltavägen i Bromma. Utlåtande med angivning av jord
arts- och de aktuella fuktighetsförhållandena i marken har avgivits.

På uppdrag av Svenska Stenbeläggningar AB har markundersökning utförts 
av grusfyndighet vid Skommarbo i Björklinge socken, Uppsala län. Undersök
ningen har verkställts på geoelektrisk väg. Med ledning av undersöknings
resultaten har fyndighetens uppbyggnad i stort kunnat anges och förekommande 
lerkörtlar lokaliserats.

På uppdrag av Gösta Fridens Advokatbyrå, Lidköping har markundersök
ning utförts av en örbyhus gods tillhörig fyndighet i Vendels socken, Uppsala 
län. På grundval av undersökningsresultaten har redogjorts för fyndighetens 
geologi, de ingående materialens beskaffenhet samt fyndighetens massinnehåll.

V erksamheten i övrigt

I övrigt har verksamheten omfattat undersökning av insända prov för be
stämning av tjälfarlighet samt materialens användbarhet för skilda ändamål. 
Prover har i stort antal insänts från statliga och kommunala myndigheter samt 
enskilda företag. Denna verksamhet har främst omfattat bestämning av pro
vernas tjälfarlighet men till icke ringa grad även undersökning av olika sten
materials användbarhet för vägändamål. Härvid har i stor utsträckning petro- 
grafisk undersökning av det insända stenmaterialet utförts för bedömning av 
dess användbarhet.

M askintekniska avdelningen

Saltbehandling av is

Undersökningar har tidigare utförts rörande friktionen mellan gummihjul och 
snö- och istäckta vägbanor samt metoder att förbättra denna friktion. I anslut
ning härtill påbörjades under föregående budgetår en undersökning av den is- 
borttagande verkan av klorkalcium, bergsalt och en blandning av dessa salter 
vid samtidig inverkan av trafik (väginstitutets rapport nr 41, sid 43). Denna 
undersökning har fortsatts. Därvid har stor vikt lagts vid förbättring av för- 
sökstekniken i syfte att förenkla och påskynda den fotografiska registreringen 
av isbanans beskaffenhet. På grund av upprepade fel på provvägsmaskinens 
kylmaskineri har dock endast ett fåtal försök kunnat genomföras.

Sandspridar under sökningar

De i föregående årsberättelse (väginstitutets rapport nr 41, sid 44) angivna 
undersökningarna av åtta olika sandspridare för erhållande av bättre känne
dom om olika sandspridartypers egenskaper har slutförts.

Undersökningarna visade, att de spridartyper, där utmatningen av sanden 
sker med en från bilens bakaxel driven anordning, ger en av körhastigheten 
föga beroende spridningsmängd per km. De spridartyper, där utmatningen av 
sanden sker med en av en elektrisk eller av en hydraulisk motor med konstant



hastighet driven anordning, matar ut en tillnärmelsevis konstant mängd sand per 
tidsenhet och uppvisar således en av körhastigheten starkt beroende spridnings
mängd per km. Praktiska körförsök på två vägar av olika standard visade, att den 
genomsnittliga spridningsmängden per km vid användning av spridare av först
nämnda typ blev ungefär densamma på båda vägarna, medan den genomsnitt
liga spridningsmängden per km vid användning av spridare av sistnämnda typ 
blev ca 45 °/o högre vid sandning av en krokig och backig väg än vid sand
ning av en väg av god standard. Med hänsyn till sandningens ekonomi bör en 
sandspridare därför vara konstruerad så att spridningsmängden per km är obe
roende av körhastigheten.

För de flesta spridartyperna medförde en ökning av bilflakets lutning en 
ökning av spridningsmängden per km med ca 2,5 %  per grad inom intervallet 
30° till 36° flaklutning. En spridartyp med stor spaltöppning gav dock näs
tan 10 gånger så stor ökning.

Byte av sand till en grövre sort medförde i regel ökad spridningsmängd per 
km och byte till finare en minskad spridningsmängd. Sandens fukthalt inverkar 
även på resultaten, men försöken har inte varit så omfattande att det varit 
möjligt att särskilja dessa båda faktorers inverkan.

En redogörelse för undersökningarna har publicerats som institutets rapport 
nr 42.

Halkvarnare

Särskilt under höst och vår uppkommer halka genom fuktnedslag på väg
ytan vid temperatur hos denna under fryspunkten. Detta beror på att luft
temperaturen eller vägytans temperatur nattetid ofta blir lägre än luftens dagg
punkt. Denna typ av halka är särskilt förrädisk eftersom den ofta uppträder 
lokalt medan vägnätet i övrigt har normal friktion.

För indikering av när risk för halka på sådana platser föreligger, finns s k 
halkvarnare. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har anskaffat några exemplar 
av en sådan och ställt ett till institutets förfogande för provning. Denna halk
varnare innehåller känselkroppar för lufttemperatur, marktemperatur och rela
tiv luftfuktighet. Då endera lufttemperaturen eller marktemperaturen är lägre 
än — i ° C  och då relativa luftfuktigheten samtidigt är större än 95 %  sluts en 
strömkrets, varvid risk för halka indikeras.

Hittills har endast vissa förberedande prov utförts. Den egentliga provningen 
beräknas ske under kommande vinter.

En annan metod för att få halkvarning är att mäta friktionen på vägbanan. 
Då denna mätning på grund av trafiken inte kan göras på själva körbanan 
får den göras på en beläggningsyta vid sidan av vägen med samma egenskaper, 
som beläggningen på körbanan. En sådan automatisk friktionsmätare konstrue
rades och tillverkades vid statens väginstitut våren 1962 och sattes i drift i 
början av april parallellt med provningen av förut nämnda halkvarnare.

Apparaturen, fig 26, består av en med gummiskenor försedd släde, som 
dras runt i en cirkulär bana med 300 mm radie. Drivkraften fås från en elek
trisk motor med dubbel snäckväxel och överförs via en arm, försedd med en



Fig 26. Automatisk friktionsmätare, som ger 
varning vid halka.

fjäderbelastad dragstång. Släden dras ett varv på ca 5 s. Motorn går inte 
kontinuerligt utan är försedd med en tidströmställare, varigenom släden endast 
går runt ett varv och apparaten står därefter stilla i 5 minuter innan nästa mät
ning utförs. Pausen kan enkelt förlängas upp till en timme.

Friktionskraftsmätningen sker vid dragstången, som fungerar som en fjäder
våg. När dragkraften underskrider ett visst inställbart värde påverkas en mik- 
robrytare, som utlöser en varningssignal. För att inte svängningar i samband 
med start och stopp av släden skall ge falska signaler är mätkretsen bruten i 
en sektor av ca 90° inom vilken släden stoppas och startas. Apparaten undergår 
för närvarande långtidsprov rörande driftsäkerhet och gummislitage.

F riktionsunder sökningar 

Studium av vägbanors ytstruktur

De i föregående årsberättelse (väginstitutets rapport nr 41, sid 46) omnämnda 
studierna av vägbanors ytstruktur i samband med friktionsundersökningar har 
fortsatts. Beläggningarna har fotograferats på ett antal platser där rutinmässiga 
friktionsmätningar utförs. Såväl lodbilder, enkelbild och stereopar, som över
siktsbild och »spaltbild» har tagits, den sistnämnda på följande sätt. På vägen 
placerades en vertikal skärm, som i nederkanten hade en 1 mm tjock stållinjal, 
som vilade på vägytan. På ena sidan om skärmen placerades kameran och på 
andra sidan en blixtlampa, båda lutade 450. Då blixten avfyrades trängde ljuset 
in under linjalen på de ställen där den ej låg an mot vägytan. Den bild som 
erhölls ger en uppfattning om vägytans struktur, på samma sätt som en snitt
profil. Fig 27 visar sådana spaltbilder av sex olika beläggningar.

Vidare har försök gjorts med en metod som avser att på samma bild visa 
de förändringar i ytstrukturen som skett mellan två tidpunkter.
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Fig. 27. Spaltbilder av sex olika beläggningar: 
a) Cementbetong, b) Asfaltbetong (Ab 12  t), c) Sandasfalt, d) Precoated chippings. 

e) Ytbehandling, f) Oljegrus.



Vattenmängdens inverkan på friktionskoefficienten

Friktionsmätningar med s k bromsvagnar försedda med provhjul av luft- 
gummityp utförs i regel på våt vägbana. Skälet härtill är bland annat att frik- 
tionskrafterna är mer väldefinierade på våt än på torr vägbana. Den succes
siva, starka uppvärmningen och förstörelsen av gummit i kontaktytan vid frik- 
tionsmätning på torr vägbana medför, att stabil friktionskraftnivå inte kan 
erhållas. Vidare ger mätning på våt vägbana ett minimivärde på friktions
koefficienten, vilket är av betydelse vid bedömning av vägbanor ur trafiksäker
hetssynpunkt.

För bevattning av vägbanan vid friktionsmätningar kommer olika sätt och 
anordningar ifråga. I en del fall utförs bevattningen i förväg från en tank
vagn, i andra fall sprutas vatten på vägbanan omedelbart framför det brom
sade provhjulet från ett vattenförråd på bromsvagnen. Vattnet får i en del 
fall rinna ned på vägbanan genom självtryck, i andra åter pumpas vattnet ut 
maskinellt.

Kännedomen om hur den påförda mängden vatten inverkar på vägbanors 
friktionsegenskaper är starkt begränsad. För att utröna hithörande faktorer 
utfördes sommaren 1962 en serie försök med bromsvagn 5 (väginstitutets rap
port nr 40, sid 43). Den regniga sommaren skapade tyvärr ett något overkligt 
utgångsläge för undersökningen. Bortsett från detta gynnades undersökningen 
av likartade väderleksförhållanden under hela försöksperioden med en genom
snittlig lufttemperatur av + i 5 ° C .

Institutets bromsvagn 5 är försedd med ett bevattningsaggregat med en pump 
som lämnar en mot körhastigheten proportionell vattenmängd. Tjockleken på 
den vattenfilm, som provhjulet rullar mot, är tillnärmelsevis konstant och unge
fär 0,3 mm. För att begränsa undersökningens omfattning utfördes större delen 
av friktionsmätningarna vid 40 km/h. Några få kontrollprov utfördes vid 
60 och 80 km/h. Vid 40 km/h lämnar vagnens bevattningsaggregat 40 l/min. 
För att minska denna vattenmängd väsentligt leddes en del av vattnet från 
pumpens trycksida tillbaka till vattentanken genom en ledning med reglerbart 
genomlopp. Utloppsröret utrustades även med speciella munstycken för små 
vattenmängder. För att erhålla vattenmängder större än 40 l/min försågs 
vagnens vattentank med en grov hävertledning med reglerbart genomlopp. 
Vattenmängden vid 40 km/h kunde på så sätt regleras mellan 0,8 och 200 l/min.

Undersökningen genomfördes vid såväl 1 7 %  slip som 1 0 0 %  slip för prov
hjulet på asfaltbetongbeläggning (MAb 40), på ytbehandling samt på cement- 
betongbeläggning.

Fig 28 och 29 visar friktionskoefficientens variation på våt asfaltbetongbe
läggning (MAb 40) vid dels 17 %  slip (rullande bromsat hjul), vilket ger maxi
mal friktion, dels 1 0 0 %  slip (låst hjul). A v fig 28 framgår att friktionskoeffi
cienten vid 17 %  slip räknat från värdet vid torr vägbana minskar med ca 25 °/o 
redan vid vattenmängder mindre än 5 l/min och att friktionsnivån förblir kon
stant upp till den maximala vattenmängden 200 l/min. Samma tendens beträf
fande konstant nivå syns gälla även vid 100 %  slip, fig 29. Mätning utan be
vattning företogs av naturliga skäl inte vid 1 0 0 %  slip, men befintliga mät-
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Fig. 28. Samband mellan friktionskoefficient och påförd vattenmängd vid friktionsmätning 
med 17  °/o slip på asfaltbetongbeläggning (MAb 40).
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Fig. 29. Samband mellan friktionskoefficient och påförd vattenmängd vid friktionsmätning 
med ioo°/o slip på asfaltbetongbeläggning (MAb 40).

värden antyder, att friktionskoefficienten här inte avtar så snabbt med ökande 
vattenmängd. Den konstanta friktionsnivån erhålls inte förrän vid 20— 30l/min.

Vad som sagts beträffande asfaltbetongbeläggning gäller i stort sett även för 
ytbehandling och cementbetongbeläggning. För de tre undersökta vägbanorna 
syns en vattenmängd på 30 l/min vara tillräcklig för att ge konstant frik- 
tionsnivå. Värdet gäller vid såväl 17 som 1 0 0 %  slip och vid en hastighet av 
40 km/h. Stickprov vid 60 och 80 km/h har även givit en antydan om att den 
nämnda vattenmängden torde vara tillräcklig även vid dessa hastigheter.

Olikheter i påförd vattenmängd behöver således inte utgöra något hinder 
för jämförelser mellan olika friktionsmätningar under förutsättning att ett 
minimivärde inte underskrids. Ytterligare försök vid 60 och 80 km/h skall 
emellertid utföras för att fastställa detta minimivärde samt ge en uppfattning 
om vattenfilmens tjocklek.



Tabell 7. F riktionsmätning vid  plats för upprepade olyckor

Beläggningstyp

Mätningar på E 4 vid vägskälet Lindhov— Norsborg
Medelvärden 

enligt SV 
rapport 39

Friktionskoefficient vid hastighet, km/h
Medelfrik- 
tionskoeffi- 

cient för 
hastighets- 
intervallet 

90— 0 km/h

Medelfrik- 
tionskoeffi- 

cient för 
hastighets- 
intervallet 

90—0 km/h20 40 60 80

[Ä r [Ä g [År t * g [ ä t Po [Ä r [Ä g [Ä r P o [ät P o

Asfaltbetong . . . .  
Cementbetong . . .

0,78
0,6l

0,57 
0,44

0,72
0,56

0,51

°,37
0,69

<M3

o,47
0,32

0,68
0,52

°>43
0,28 0 

0
4̂ 

O o,47
0,32

0,76

0.73
o,53
0,46

Friktionsmätning vid plats för upprepade olyckor

Få grund av att en serie likartade bilolyckor hade inträffat på norrgående 
körbanan av väg E 4, delen Södertälje—Stockholm, vid avtagsvägen till Lind
hovs gård och Norsborg, utförde maskintekniska avdelningen i juli—augusti 
1962 friktionsmätningar på denna plats. Vid tidpunkten för mätningarna var 
vägmärke, utvisande var motorvägen upphör, uppsatt vid norrgående kör
banan omedelbart före Lindhovsvägskälet. Detta vägmärke har sedermera flyt
tats längre söderut och fartbegränsning har införts på den kritiska sträckan. 
Vägen är söder om vägskälet belagd med asfaltbetong och norr om vägskälet 
med cementbetong. Mätsträckan omfattade ca 100 m av asfaltbetongbelägg- 
ningen och ca 250 m av cementbetongbeläggningen. Vägbanans friktionsegen- 
skaper studerades i två skilda mätspår, det ena beläget 0,7 m och det andra 4,2 m 
från vänstra körbanekanten.

Mätningarna utfördes med institutets bromsvagn 5 dels med ca 1 7 %  slip, 
dels med 100 %  slip. Med hänsyn till att olyckorna hade inträffat på regnvåt 
vägbana, bevattnades den i mätspåret vid samtliga mätningar. Mätning ut
fördes vid körhastigheterna 20, 40, 60 och 80 km/h.

Resultatet av friktionsmätningarna framgår av tabell 7. I tabellen redovisas 
friktionskoefficienterna vid hastigheterna 20, 40, 60 och 80 km/h samt me- 
delfriktionskoefficienten, beräknad för inbromsning från 90 till o km/h, vid 
17 %  (jUr) och 100 %  slip (jUff), för såväl asfaltbetong- som cementbetongbelägg- 
ning.

Tabellen visar klart, att friktionskoefficienten är avsevärt större för asfalt- 
betongbeläggning än för cementbetongbeläggning. I genomsnitt är skillnaden 
0,16 för alla hastigheter vid 1 7 %  slip. Vid 100 °/o slip är skillnaden 0,13 vid 
20 km/h och ökar svagt till 0,15 vid 80 km/h. Väginstitutet har tidigare funnit, 
att sådana språngvisa ändringar i vägbanans friktionskoefficient kan medföra 
risker för vägtrafikanterna.



Tabellvärdena är medelvärden beräknade för försökssträckans hela längd. 
Friktionskoefficientens variation längs försökssträckan var emellertid ganska 
ringa för båda beläggningarna. Skillnaden mellan maximi- och minimivärden 
för den enskilda mätningen var sålunda 0,05 för betong och 0,04 för asfalt.

Väginstitutet har tidigare utfört en omfattande friktionsundersökning av 
betong- och asfaltbeläggningar redovisad i institutets rapport 39. Medeltalen 
av medelfriktionskoefficienterna för ca 30 betongbeläggningar och ca 20 asfalt
beläggningar som därvid studerats anges också i tabellen. En jämförelse med 
dessa medeltal visar, att de aktuella friktionskoefficienterna är lägre. Skillnaden 
är för asfaltbetong 0,06 vid både 17 och 100 %  slip och för cementbetong 0,19 
och 0,14 vid 17  resp 100 °/o slip.

Den undersökta cementbetongbeläggningen är således ur friktionssynpunkt 
väsentligt sämre än såväl intilliggande asfaltbetongbeläggningen som cement- 
betongbeläggningar i allmänhet. Vidare är det tänkbart att vid olyckstillfällena 
en tillfällig nedsmutsning av cementbetongbeläggning från traktorer och lant
bruksmaskiner på den korsande vägen ytterligare kan ha sänkt friktionen. 
Cementbetongbeläggningens absoluta friktionsnivå kan dock inte i och för sig 
anses vara kritiskt låg för normal körning på rak väg.

Skiljegränsen mellan asfaltbetong- och cementbetongbeläggning är belägen i 
en sammansatt cirkelkurva, som vid gränsen har radien 625 m. Ca 60 m före 
gränsen är kurvradien 1900 m. Dessa båda delar av kurvan har en genomsnittlig 
skevning på 1: 34, men variationer från 1: 32 till 1 : 3 7  förekommer. Tillgäng
liga uppgifter ger inte tillräckligt underlag för en noggrannare analys av olycks
orsakerna, men för söderifrån kommande bilister torde den avsevärda minsk
ningen i kurvradie kunna innebära ett överraskningsmoment. En kombination 
av för kraftig styrkorrektion och bromsning vid passage av gränsen mellan be
läggningarna kan medföra, att bakhjulen låser sig och orsakar sladd.

Undersökningar av dubbade däck 

Dubbade däck på snö och is

Friktionsmätningar har utförts på snö- och isbanor för att utröna den för
bättring av bromsförmågan vid vinterväglag, som kan uppnås genom att förse 
bildäck med hårdmetalldubbar. Jämförelse har därvid skett med odubbade 
vinter- och standarddäck.

Undersökningen har utförts med två av institutets bromsvagnar, nämligen 
bromsvagn 3 (väginstitutets rapport nr 3 6) och bromsvagn 5. Anledningen 
till att undersökningen genomfördes med två vagnar var att man ville utnyttja 
dels möjligheten att med bromsvagn 5 så grundligt som möjligt analysera frik- 
tionskoefficienten som funktion av slippet för att klarlägga läget av friktions- 
maximum, dels möjligheten att med bromsvagn 3 snabbt och samtidigt jämföra 
ringar med olika dubbutrustning vid fixerat slip. Dessutom arbetar broms
vagn 5 och bromsvagn 3 efter något olika mätprinciper vilket i detta fall prak
tiskt innebär att resultatet från bromsvagn 3 — till skillnad från bromsvagn 5 
— inkluderar rullmotståndet.



Undersökningen har ägt rum på Arlanda flygplats där snö- och isbanor iord
ningställts. A v praktiska skäl kunde mätningarna inte utföras vid högre has
tighet än 60 km/h. För att fastställa ett eventuellt hastighetsberoende utfördes 
mätningar även vid 20 km/h.

Tre olika av de vanligen förekommande dubbtyperna undersöktes. För att 
minska antalet frihetsgrader valdes till en början för monteringen en enda 
vinterdäckstyp, godtagen av berörda dubbfabrikanter. Emellertid rekommen
derades för en dubbtyp även ett speciellt vinterdäck vilket för fullständig
hetens skull också undersöktes. Dubbarna monterades av fabrikanten eller av 
verkstad, som godkänts av denne. För studium av dubbantalets inverkan på 
friktionen monterades provdäcken med olika antal dubbar av de skilda typerna 
varierande mellan 50 och 350 st. Vidare monterades en omgång provdäck med 
samma antal dubbar men med olika placering i slitbanan för erhållande av 
riktpunkter för hur dubbarna bör placeras för att ge bästa effekt. Totalt under
söktes ett tjugotal vinter- och standarddäck av dimensionen 5.90— 15. Standard
däcken användes endast odubbade.

Resultaten från vinterns mätningar är ännu inte fullständigt sammanställda. 
Emellertid kan sägas att en påtaglig friktionshöjande verkan erhålls med dub
bar men att denna verkan tidigare blivit väsentligt överdriven. Sålunda kan 
man vid en friktionsnivå på ca 0,05 (mycket hal is) för ett odubbat standard
däck erhålla en friktionskoefficient på ca 0,2 med ett dubbat vinterdäck. Den 
relativa förbättringen är stor men absolut sett är det fortfarande långt till frik- 
tionsnivån vid sommarväglag, vilken i allmänhet är högre än 0,5. De olika 
dubbtyperna skiljer sig härvidlag inte nämnvärt från varandra. Vidare syns 
friktionen öka med dubbantalet; för att få bästa verkan bör sannolikt däcket 
utrustas med fler än 200 dubbar. Ett ökat antal dubbar kommer emellertid 
antagligen att medföra biverkningar vid körning på barmark. Institutet har 
för avsikt att ta upp denna fråga till studium.

Den gångna vinterns undersökning har endast avsett nydubbade däck. En 
fullständig bild av problemet kräver också att slitaget på dubbarna samt slitna 
dubbars friktionsändrande effekt undersöks. Förslitningsprov med ett antal 
dubbdäck omfattande ca 10 000 km körning med varje däck har därför på
börjats sommaren 1963, och dessa däck skall undersökas ur friktionssynpunkt 
vintern 1963— 1964.

Dubbade däck på barmark

Friktionsmätningar avseende bromsförmågan för dubbade däck på barmark 
har utförts i mycket- begränsad omfattning dels som uppdrag från Motor
männens Riksförbund, dels som ett led i institutets egen forskningsverksamhet.

Vid undersökningen, som genomfördes med institutets bromsvagn 5 vid has
tigheten 60 km/h, mättes friktionskoefficienten vid 17 och 10 0 %  slip. Luft
temperaturen var vid undersökningstillfället ca + io ° C  och vägbanan bevatt
nades vid samtliga prov.

Fyra olika däck, A  odubbat standarddäck, B, C och D vinterdäck med dubb
antal 54, 132 resp 192, ställdes till förfogande av Motormännens Riksförbund.



Tabell 8. Friktionsmätningar med dubbade däck på barmark

Beläggningstyp

D ä c k

A B C D

[A,r ftg [dr [Ä g [Ä r /l Q [ Ä r ftg

Asfaltbetong ...........
0 

0
OO 

ON °>47

0,50
0,71 0,49

2)
0,67

2)
o,45 0,69 0,46

C em entbetong.........
0,72

°>73

°>45

0,46
0,61 0,44

3)
o , 5 9

3)
0,40 0,6l 0,42

Smågatsten .............

0 
0

 ̂
V-*»

 
UJ 

N> 0,28

0,28
0,48 0,31

4)
0,48

4)
0,28 o,49 0,28

1 i dubb förlorad under provet.
2 io  dubbar förlorade under provet.
3 3 dubbar förlorade under provet.
4 io dubbar förlorade under provet.

Samtliga hade dimensionen 5.90— 15, men såväl däck som dubbar var av olika 
fabrikat och typ. Däcken hade körts ca 1500 mil på barmark före undersök
ningen. Inre lufttrycket i ringarna var vid mätningarna 1,4 atö och hjulbelast
ningen 320 kp.

Mätningarna utfördes på tre olika beläggningar, asfaltbetong (MAb 40), ce
mentbetong samt smågatsten.

Undersökningens resultat redovisas i tabell 8. Kolumnerna jur och jug avser 
friktionsvärdena vid 1 7 %  slip respektive 10 0 %  slip. I kolumnerna för stan
darddäcket redovisas värden för två prov på varje beläggning enär detta däck 
undersöktes såväl före som efter mätningarna med de dubbade däcken.

A v tabellen framgår, att friktionskoefficienten är lägre för de dubbade däc
ken än för däcket utan dubbar på samtliga beläggningar vid såväl 17 som 
10 0 %  slip utom på smågatsten vid 10 0 %  slip, där to m  i ett fall friktions
koefficienten är högre för ett dubbat däck än för det odubbade. Minskningen 
är inte i något fall större än 20 % .

Ett tillförlitligt samband mellan antalet dubbar och friktionskoefficienten 
kan inte erhållas, då varken dubbar eller däck var av samma utförande eller 
fabrikat.

A v samma skäl får resultatet över huvud taget inte generaliseras. De slut
satser som kan dras gäller endast de undersökta däcken vid 60 km/h på be
vattnat underlag.



Fordonstekniska undersökningar 

Vägfordons dynamiska egenskaper

Efter de förberedande teoretiska studierna av vägfordons dynamik under 
budgetåret 1961 — 1962 har fältförsök med försöksfordon planerats för prak
tisk verifiering av teoretiskt erhållna resultat. För detta ändamål har ett för
söksfordon samt instrumentutrustning anskaffats. Fordonet beräknas vara fär- 
digutrustat för en första försöksserie under hösten 1963.

Bromsbands slitstyrka och fadingresistens

En jämförande undersökning av två typer av bromsbelägg med avseende på 
slitstyrka och fadingresistens har utförts. Proven utfördes med en bromsprov- 
ningsanläggning, konstruerad av och tillhörande institutionen för fordonsteknik 
vid tekniska högskolan i Stockholm. Denna bromsprovare består av två elmotor- 
drivna rullar med 1200 mm diameter, på vilka ett hjulpar på en bil, vars brom
sar skall undersökas, ställs upp. Rullarna drivs med ca 55 km/h periferihastig
het. Vid bromsning av bilens hjul uppstår en friktionskraft på trummans peri
feri, vilken mäts med hjälp av trådtöjningsgivare på axlarna och registreras 
av ett skrivande instrument. Vid proven monteras bromsbeläggen på fram- 
hjulsbromsarna på ett fordon av den typ för vilken de var avsedda. Då det 
endast rörde sig om två typer av belägg var det möjligt att prova dem under 
så nära lika förhållanden som möjligt genom att den ena typen monterades på 
vänster och den andra på höger sida. I tillämpliga delar följdes av SAE fast
ställda föreskrifter för provning av bromsbelägg. Det visade sig att de båda 
typerna av bromsbelägg hade avsevärt skiljaktiga egenskaper i fråga om slit
styrka och fadingresistens.

Inverkan av felaktigt montage av bromsbelägg på duo-servo-bromsar

En undersökning rörande inverkan av felaktigt montage av bromsbelägg på 
duo-servo-bromsar har utförts med anledning av en trafikolycka. Vid under
sökningen användes den nyssnämnda bromsprovningsanläggningen. Bromsprov 
utfördes med såväl rätt som fel monterade belägg på framhjulsbromsarna på 
en av institutets bilar av samma fabrikat som den i olyckan inblandade. De 
enligt båda sätten monterade bromsbeläggen provades genom upprepade broms- 
ningar med svalningsintervall under så likartade betingelser som möjligt. De 
fel monterade beläggen bröts därvid sönder efter relativt kort tid, de rätt 
monterade beläggen skadades däremot inte.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 

Automatisk sandavmatare

Vid sandning tillförs sandspridaren i regel sand från lastbilens flak genom 
att detta tippas. Denna metod har vissa nackdelar, nämligen att stora påkän- 
ningar uppstår på flak och tippcylindrar, att bilens tyngdpunkt kommer högt 
och att sikten bakåt försämras. För att slippa dessa olägenheter har en anord-



Fig 30. Automatisk sandavmatare monterad på lastbil.

ning konstruerats, som matar sanden från lastflaket utan tippning till en bakom 
fordonet monterad spridare, se fig 30 och 31.

Anordningen har ett matarblad som glider på lastflaket, styrs av en på 
detta centralt placerad styrbalk och förflyttas av en dubbelverkande hydrau
lisk arbetscylinder, vars kolvstång är fastsatt i bladet. Arbetscylinderns andra 
ände är fastsatt i en med en enkelverkande spärrkolv försedd släde, som glider 
på styrbalken bakom bladet. Spärrkolven kan gripa tag i hål i balkens övre 
fläns.

Bladet matas stegvis längs balken genom att arbetscylindern vid avmatningen 
växelvis skjuter bladet framför sig från den av spärren fasthållna släden, resp 
drar släden efter sig mot bladet. För returmatning av bladet skall spärrkolven 
vridas ett halvt varv, varigenom släden kommer att dra bladet efter sig mot 
flakets framände. En i sandspridarens magasin placerad elektrisk nivåkännare 
påverkar arbetscylinderns manöverventil och reglerar matningen så att maga
sinet hålls fyllt till lämplig nivå.

Sandavmataren väger ca 325 kg. Den kan på ca 10 min monteras på en 
lastbil.

En prototyp har byggts och provats i praktisk drift inom vägmästarområde 
B 8 under februari—mars 1963. Den har därvid fungerat oklanderligt. Slut
giltiga arbetsritningar har därefter utarbetats. Avsikten är att även prova av
mataren på släpvagnar med betydligt större lastkapacitet än lastbilar.

Bromsvagn 5

På institutets bromsvagn 5 har några konstruktiva förbättringar utförts. 
Sålunda påförs numera belastningen på provhjulet från särskilda belastnings- 
vikter i stället för från bilens chassi. Vidare har axeln som överför momentet



Fig 3 1. Schematisk bild ay automatisk sandavmatare: a) Matarbladet förflyttas mot sand- 
spridaren. b) Släden dras mot matarbladet. c) Matarbladet förflyttas mot flakets framkant. 
Beteckningar: 1. Lastflak. 2. Sandspridare med sandmagasin. 3. Nivåkännare med högsta och 
lägsta sandnivå markerade. 4. Matarblad. 5. Dubbelverkande hydraulisk arbetscylinder. 6. Släde 

med enkelverkande spärrkolv. 7. Styrbalk.



från provhjulet till bilen försetts med kullagrad splines (typ Mercedes-Benz). 
Dessa ändringar minskar hysteresen i mätanordningen och ger därigenom höjd 
mätnoggrannhet.

Bromsvagnen kommer dessutom att förses med en ny skrivare av potentio- 
metertyp, som har en kanal för mätförloppet och fyra kanaler för pulsmarke
ringar. Kanalerna skall användas för registrering av friktionsmomentet på prov
hjulet, för varvtalsräkning på provhjulet och ett speciellt hjul för mätning 
av hastighet och vägkoordinat och för registrering av en tidpulsserie så att 
fordonets hastighet kan bestämmas med en osäkerhet som högst skall motsvara 
osäkerheten i bestämningen av friktionskoefficienten. För sistnämnda ändamål 
har ett klocksystem utvecklats, som ger tidspulser med i s intervall. Pulserna 
registreras av en ny, vid institutet konstruerad typ av bipolär markerings- 
penna, vilken ger pulsutslag åt två håll.

Bromsvagn 8

I föregående årsberättelse omnämndes konstruktionen av en bromsvagn med 
beteckningen BV 8, avsedd för friktionsmätning på flygfälts rullbanor.

Inom ramen för det avtal som med Kungl Maj:ts godkännande slutits mel
lan statens väginstitut och AB Auto-Products, Stockholm, har 7 st bromsvagnar 
av denna typ färdigställts vid mät- och fordonstekniska laboratoriet. Vag
narna har därefter omsorgsfullt kalibrerats av institutet och ett provnings- 
certifikat med kalibreringskurva har sedan upprättats. I kalibreringskurvan, 
fig 32, kan den hysteres, som uppkommer vid en statisk kalibrering av ett me
kaniskt system med leder, kardanknutar och lager tydligt ses. Trots denna hyste- 
reseffekt är osäkerheten mindre än ±  1 %  av fullt utslag. Vid friktionsmätning 
utjämnas hysteresfelen av vagnens skakningar, då den framförs över mät- 
sträckan. För rutinkontroll vid varje mätning är det elektriska mätsystemet 
försett med en tryckknappsmanövrerad kontrollmöjlighet, kallad »Check», som 
om mätsystemet är felfritt ger ett för varje bromsvagn specifikt friktionsvärde.

För närvarande finns bromsvagnar av denna typ på flygplatserna i Amster
dam, Köpenhamn, Helsingfors och Åbo. Under vintersäsongen 1962— 1963 
har Torslanda flygplats vid Göteborg haft en bromsvagn som lån.

I bromsvagnen ingår ett laddningsaggregat för bekväm laddning av de in
byggda batterierna under perioderna mellan mätningarna. Detta aggregat har 
nu kompletterats med en regulator som automatiskt reducerar laddningsström- 
men till underhållsladdning då batteriet är fulladdat. Härigenom elimineras 
risken för överladdning och personalen slipper hålla reda på hur länge ladd
ningen har pågått.

Bromsvagnen har en största bredd av 2,33 m, längd av 4,35 m och höjd 
av 1 m. Dess totalvikt är 1 500 kg. De båda ytterhjulen av dimensionen 7.50— 
16 har vardera en belastning av 495 kp och provhjulet av dimensionen 7.50— 14 
en belastning av 492 kp. Provhjulets slip är 12 å 15 % .

Provhjulsdäcket är speciellt avsett för friktionsundersökningar och tillverkat 
i överensstämmelse med specifikation av ASTM  E -17  Committee i skriften 
»Pavement Test Standard Tire» av den 22 juni 1961. Däcket har samma möns-



ter som moderna flygplandäck och lämpar sig väl för friktionsmätning på våta 
rullbanor vid höga hastigheter. Förberedande mätningar har utförts vid så 
hög hastighet som 135 km/h.

Den uppmätta friktionskoefficienten registreras av en potentiometerskrivare, 
där registreringspapperet matas fram ca 20 mm per 100 m väg. Detta är ca 20 m 
långt och räcker till minst 8 kompletta mätningar omfattande 3 stråk på en 
3 km lång rullbana. Bromsvagnen kan mäta friktionskoefficienter mellan o— 
1,00 med god upplösning. Ett friktionsvärde av 0,01 motsvaras av ett registre- 
ringsutslag på 1,5 mm. Osäkerheten hos mätsystemet är som förut nämnts mindre 
än ±  1 %  av fullt utslag. Bromsvagnens totala osäkerhet beror av osäkerheten 
i bestämningen av bland annat provhjulets belastning och rullningsradie, som 
i sin tur är beroende av däckets avnötningsgrad och lufttryck, fordonets has
tighet, provhjulets slip och friktionskraftens storlek.

Bromsvagn 8 S

För friktionsmätningar på vägar har en variant av BV 8, betecknad BV 8 S, 
konstruerats, dels för institutets eget behov, dels för Technische Universität, 
Berlin. Skillnaden mellan dessa båda bromsvagnstyper är, att den sistnämnda 
är försedd med bromsar på ytterhjulen för bromsning av vagnen samtidigt med 
dragbilen och broms på provhjulet för friktionsmätning vid låst hjul. Sist
nämnda broms är en skivbroms.

Fig 32. Kalibreringskurva för bromsvagn 8.



Fig 33. Bromsvagn 9.
Beteckningar: 1. Dragstång. 2. Ram. 3. Bärhjul, höger. 4. Belastningsvikt, höger. 5. Provhjul, 
höger. 6. Längdmäthjul. 7. Provhjul, vänster. 8. Kardanaxel. 9. Elektriskt manövrerad broms 
för låsning av provhjul. 10. Frihjulskoppling. 1 1 .  Bärhjul, vänster. 12. Kedjetransmission. 
13. Elektriskt manövrerad broms för bromsning av vagnen. 14. Fjäder för belastning av bärhjul.

B roms vagn 9

Vid institutet finns en bromsvagn 3, beskriven i rapport 36, som medger 
provning av två däck samtidigt under lika förhållanden. Då det visat sig önsk
värt att dels kunna prova däck av olika dimensioner, dels kunna variera slippet 
inom vidare gränser än vad BV 3 medger, har en ny vagn, BV  9, fig 33, där 
dessa önskemål är tillgodosedda, konstruerats, dels för institutets eget behov, 
dels för Continental Gummi-Werke AG, Hannover.

Däck i storlekar mellan 5.50— 12 (300 kp hjultryck) och 7.60— 15 (500 kp 
hjultryck) skall kunna provas vid slip stegvis inställbart mellan o och ca 50 % . 
Ramen är öppen bakåt varigenom bl a byte av provhjul underlättas.

Belastningsbil för 5 ton

I föregående årsberättelse omnämndes att konstruktionsarbete påbörjats för 
institutets bärighetsavdelning på utrustning till en lastbil för provbelastning 
upp till 6 ton. I samband med det fortsatta konstruktionsarbetet har den maxi
mala belastningen begränsats till 5 ton. Utrustningen, som under budgetåret 
färdigställts, visas av fig 34.

På ett lastbilschassi har monterats en bana, i vilken en vagn med belastnings- 
vikter på ca 4 ton löper. Vagnen står i transportläge med sin tyngdpunkt över



Fig 34. Belastningsbil för 5 ton.

bilens bakaxel och i mätläge 2 m bakom denna. Förskjutningen sker med 
hydrauliska arbetscylindrar.

En belastningsdomkraft är upphängd i vagnen så att den kan höjas och 
sänkas med hjälp av en hydraulmotor. På domkraftens kolvstång hänger kraft
mätare, belastningspall och belastningsplatta. På domkraftens övre ände finns 
ett ok som utgör mothåll vid provbelastning. Arbetscylindrarna för vagnens 
förflyttning och motorn för dess höjning och sänkning får olja från bilens 
hydraulpump. Belastningsdomkraften får olja från en ackumulator, varigenom 
vibrationer under provet undviks. I transportläge vilar belastningsplattan på 
löpvagnens balkram.

Vid belastningsprov skjuts löpvagnen ut, domkraften med kraftmätare, be
lastningspall och belastningsplatta sänks ned och oket vrids så att domkraften 
får stöd på lämplig höjd. Belastningen påförs genom att tryckolja släpps på 
domkraften. Belastningshastigheten bestäms genom en inställbar strypventil. 
Efter avslutad belastning lyfts belastningsplatta, pall och kraftmätare med 
belastningsdomkraften, varefter vagnen delvis skjuts in och bilen körs till nästa 
belastningspunkt.

Kraftmätaren, fig 35, består av en mätring med mätklocka, placerad i ett 
stativ med två pelare, som sitter fast i ett tvärstycke och på vilka ett rörligt 
tvärstycke löper i kulbussningar. Mätringen har varierande godstjocklek för 
att ge tillräckligt utslag utan alltför stora dimensioner eller höga materialpå- 
känningar.

Diverse arbeten

I samband med laboratoriekontroll av mätvärdesgivarna till bromsvagn 8 
har ett kalibreringsdon för dessa konstruerats, fig 3 6. Givarna inspänns i serie 
med en ringdynamometer med mätur — 1/1000 mm gradering — i en kraftig 
ramkonstruktion. Donet tillåter belastning upp till 2 000 kp. Belastningen er
hålls medelst en hydraulisk domkraft.



Fig 35. Kraftm ätare till belastningsbil för 
5 ton.

Fig 36. Kalibreringsdon för mätvärdes- 
givare.

För kalibrering av institutets manometrar för uppmätning av lufttrycket 
i bromsvagnsdäck har ett kalibreringsdon med en kvicksilvermanometer kon
struerats. Manometern har mätområdet o— 5 atö och en avläsningsnoggrannhet 
bättre än 1 °/oo.

För att underlätta bearbetningen av mätresultaten från friktionsmätningarna 
har en enkel bearbetningsmaskin framställts.



Service av bromsvagnarna på Bromma och Arlanda flygplatser har även 
detta budgetår ombesörjts av institutet.

För maskintekniska avdelningen resp bärighetsavdelningen har två labora- 
toriebilar försetts med instrumentering och kablage för att tillsammans med 
anskaffade bensinmotordrivna generatoraggregat möjliggöra användning av 
teletekniska mätinstrument och andra apparater, som kräver 220 V  växelspän
ning, på platser där sådana ej finns. Generatoraggregaten lämnar 220 V, 50 Hz 
växelspänning och kan belastas upp till 1,5 k VA. För transport av dessa gene
ratoraggregat har två släpvagnar konstruerats och tillverkats. Bärighetsavdel- 
ningens släpvagn är dessutom avsedd för transport av utrustning för mätning 
med radioaktiva isotoper.

Till den i verksamhetsberättelsen för budgetåret i960— 1961 (väginstitutets 
rapport nr 40, sid 50) angivna apparaten för pulserande belastning har en pro
gramautomatik konstruerats. Automatiken möjliggör en programinställning av 
godtyckliga intervall mellan tryckpulsarna och tryckbelastningen från olika 
fordonstyper, exempelvis lastbilar med boggi och släpvagnar, samt tidsavstån
det mellan olika fordonstyper kan därför simuleras.

Den elektriska utrustningen till bärighetsavdelningens belastningsapparat för 
statiskt-dynamiska belastningsförsök i fält har genomgripande ändrats och 
kompletterats.

För försäljning har laboratorieapparater såsom kapillarimetrar, fallkonappa- 
rater m m tillverkats. På tidigare levererade apparater har servicearbeten ut
förts. Dessutom har verkstadsarbete utförts för statens geotekniska institut, 
tekniska högskolan i Stockholm och flera andra institutioner.

T rafik tek n isk a  avdelningen

Axeltryckmätningar

Metod för beräkning av lastvikten om bruttovikten är bekant

För att kunna belysa vägars transportfunktion, har en metod utarbetats och 
provats, vilken gör det möjligt att rutinmässigt beräkna sammanlagda vikten av 
den last, som transporteras på en väg där axeltrycksmätningar sker. Metoden 
möjliggör även approximativt studium av lastviktsfördelningar, hur stora gods
mängder som transporteras av fordon i olika fordonsgrupper etc.

För att empiriskt bestämma sambandet mellan last- och bruttovikt för olika 
fordonsgrupper har fotografiska studier utförts i direkt anslutning till pågående 
axeltrycksmätningar vid sju vågplatser i Mellansverige.

De passerande fordonen fotograferades jämte en längdskala vid vägkanten, 
fig 37. Vid filmens utvärdering avlästes de data som erfordras för att bestämma 
tjänstevikten, t. ex. fordonstyp, fabrikat, karosserityp, axelavstånd och last
utrymmets längd. Samtidigt utvärderades registreringsremsan från axeltrycks- 
vågen. På detta sätt har fordonsgrupp, fordonstyp, tjänstevikt, bruttovikt och 
lastvikt bestämts för varje lastfordon.



Fig 37. Bilder som använts för bestämning 
av fordonens tjänstevikt. V id vägkanten 
syns axeltrycksvågens instrumentskåp och 
ett antal vita stolpar som utgör längdskala.

Fig 38. Samband mellan lastvikt l f r och 
bruttovikt b\ för fordonsgrupp i.

Lastvikten / för ett fordon är skillnaden mellan bruttovikten b och fordonets 
tjänstevikt c.

d v s  / — b— c .................................................................................................. (1)

Om tjänstevikten c för det enskilda fordonet ej är känt kan lastvikten skrivas 
som en funktion av bruttovikten enligt

U* =  / {bi) ................................................................................................ (2) där

i betecknar fordonsgruppens nummer,
* betecknar att värdet är beräknat på grundval av vissa teoretiska antaganden 

och
l *  en beräknad lastvikt för det fordon tillhörande grupp i, vars bruttovikt upp

mätts till bi.

Statistiskt studium av det erhållna materialet visar att sambandet mellan 
bruttovikt och lastvikt för den enskilda fordonsgruppen är starkt och kan 
för ifrågavarande problemställningar, med god approximation beskrivas med 
två räta linjer, inom området o <  bt <C boi av abskissan och för bi >  boi av en 
linje med vinkelkoefficienten 1 d v s lutningen 45°, se fig 38.



Tabell 9. Grupptjänstevikten b0 för olika for dons gr up per eller för flera 
fordonsgrupper sammanslagna

Grupptjänstevikter

Fordonskod Symbol för fordon med axelavstånd

< 3 ,5  m >  3,5 m

21 3,1 ton

22 6,1 ton

34 8,4 ton

37 7,4 ton

ö v rig a  3-axliga lastfordon . . 4,0 ton 7,9 ton

4 9 m 10,5 ton

46 J É I H I I  V  f 1 1 , 1  ton

4i J É M 9,3 ton

ö v rig a  4-axliga lastfordon . . 4,5 ton 10,3 ton

5i j j g g  1 1 1 ,7  ton

59 12,0 ton

ö v rig a  5-axliga lastfordon . . 5,5 ton 12,0 ton

6-axliga lastfordon .................. 6,5 ton 13,5 ton

7-axliga lastfordon .................. 7,0 ton 16,0 ton

boi benämnes grupptjänstevikt och dess värde bestämmes så att summan av 
de beräknade lastvikterna blir lika med summan av de uppmätta.

Sambandet kan således skrivas:

1%k b i b oi om bi b oi ................................................................. (3)

och / * =  o om b i< ib 0i   (4)

Tjäns te vikten c kan skrivas:

Ci =  b0i om b i >  boi ................................................................. (5)

Ci =  bi om bi <  b0i ................................................................. (6)

Genom att sambandet i ekv (2) kan uttryckas på ett så enkelt sätt som 
ekv (3) och (4) visar blir den följande databehandlingen mycket lätt att utföra.

I tabell 9 redovisas de grupptjänstevikter som rekommenderas för använd
ning vid lastviktsberäkningar enligt den föreslagna metoden.



De sällsynta fordonsgrupperna har sammanslagits till grupper, i vilka fordon 
med samma axelantal och axelavstånd ingår. Grupptjänstevikterna för dessa 
grupper har beräknats med hänsyn till inom gruppen förekommande fordons
typer, deras tjänstevikter och frekvenser.

I tabell io visas beräknade och uppmätta värden på lastvikten vid de sju 
vågplatserna. De i tabell 9 redovisade grupptjänstevikterna har använts för 
samtliga platser. Avvikelsen mellan den beräknade och den observerade last- 
viktssumman uppgick maximalt till 6 °/o, vilket tyder på att noggrannheten 
är tillfredsställande. Beräkningar visar att korrelationen mellan verkliga och 
uppmätta lastvikter uppgår till 0,99 vilket innebär att sambandet är mycket 
starkt.

I fig 39 och 40 visas de kumulativa lastviktsfördelningarna för tre fordons
grupper vid två mätplatser, Svärta på E 4 i Södermanlands län och Jädra på 
rv 70 i Uppsala län. De heldragna kurvorna är baserade på uppmätta värden 
av lastvikten enligt ekv (1), och de streckade kurvorna på den ovan beskrivna 
beräkningsmetoden för lastvikten enligt ekv (3) och (4).

De uppmätta och beräknade fördelningarna överensstämmer som synes bra 
för olika fordonsgrupper, vilket innebär att de beräknade lastviktsfördel
ningarna i allmänhet bör kunna användas vid översiktliga studier.

Sidolutningens och centrifugalkraftens inverkan på mätnoggrannheten

Vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens (VVS:s) axeltrycksmätningar beräk
nas axeltrycken med utgångspunkt från de uppmätta trycken från hjulen på 
axlarnas ena sida. Saknar vägbanan vid vågplatsen sidolutning kan i genom
snitt axeltrycket erhållas genom att det uppmätta hjultrycket multipliceras 
med 2. (Detta gäller givetvis för det enskilda fordonet endast under förutsätt
ning, att det icke påverkas av tröghetskrafter, att lasten är jämnt fördelad i 
sidled o s v). Lutar vägbanan vid vågplatsen ger denna beräkningsmetod för 
höga värden, och resultaten måste korrigeras. Korrektionens storlek beror bl a 
på vägens sidolutning och axeltryckets storlek. Resultaten av en teoretisk och 
empirisk undersökning visar att korrektionens procentuella värde ökar med 
sidolutningen och är proportionell mot axeltryckets storlek, fig 41.

Kör fordonet i kurva över vågplattan uppstår på grund av centrifugal- 
kraften ett fel, som tilltager när kurvradien minskar och när fordonets vikt 
och hastighet ökar. Detta fel kan under vissa förhållanden bli mycket stort. 
Trafiken skall därför ledas så att fordonen tvingas att hålla rak kurs över 
vågplattan samt att hastigheten icke tillåtes överstiga 20 km/h.

Beräkning av sammanlagd bruttovikt med ledning av trafikräkningsdata

På grund av att VVS:s vågplatser är stationära och en bestämd tidplan för 
mätningarna uppgjorts är dessa fixerade i såväl rum som tid. Således erhålles 
i den nuvarande mätningsrutinen ingen information om trafiken vare sig mel
lan vågplatserna eller mellan mätningsperioderna. Kompletterande studier i 
större omfattning kan bl a av ekonomiska skäl inte utföras genom axeltrycks
mätningar. Då vissa samband visat sig råda mellan trafikräkningsdata och bl a



Fordons-
kod

21

22

34

46

41

37

49

59

5i

64

Fordonsgrupp

JÉ 9  J M B P

ö vrig a

Samtliga grupper

bo
3.1

6.1

8.4

1 1 , 1

10.5

7.4 

9,3 

12,0 

n ,7

13.6 

I O O -

n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
n
L
l *
n
L
L*
n
L
L*
n
L
L*
L
L*

Svärta

20
19,0
23,6

390
1095.5
1208.6

57
361.4
345,8

62
283.3
309.7 
44

234.7
238.7

94
1060.6
1072.4 

12
214.7
215.5

60
1027.5
1042.4

34
606.1
580.2

5
92.3
95.4

6
75.3
75.3

7 8 4

5070.4
5207.6 

103

Bönsta

5
o,7
5,2

136
333.5 
339,8

12
59,9
55,i

8
— 0,9

n ,9
7

12.7
14.7 

3
22.5
21.3

3
25.7
25.0

3
53.1 
55,o
3

65.8
63.3 

2
26.6
26.3

182
599.6
617.6 

102

Jädra

18
n ,5
7,2

43
72,9
73.4
27

160.8
167,5
3i

193.9
194.8

9
51 .4
47.7
29

235,2
227.8 

1
14.7
14.2
26

503.9
501,7

5
46.3 
50,0

189
1290,6
1284,3

100

Spelbo

6
0,5
0,4

53
102.1
106.8

4 i
240.9
244.1

39
234.8
278,5

9
72,9
83.2 

8
63,0
60.3 

1
21.3
22.2

24
497.8
504.8

4
26,6
29.8

3
30.5
29.6 

8
90.2
86.8 

196
1380,6
1446,5

105

Litslena

27
48.5
54.2 
93

256.3
177.6 
44

337.5
349.2
34

225.1
214.4

21
227.7
235.6 

16
1 57.1
154.6

5
74.6
75.3 
21

384.3
374.8

1
17,5
18.3

4
98,9
97,o

266
1827,5
175 1,0

95

Arboga

13
18.0
14.2

55
99,6
62.4
36

244,8
237,8
17
57.0
58.5
7

28.6
23.2

2
12.0
12.2

5
99,4
98.3 
1 1
 ̂5 7.6 

261,4

1
5.1
5.1 

147
822.1
773.1

94

Köping

20
15.4
1 1 .6
96

339.3
304.8 

67
439.0 

451,8

57
497.9
459.9 

26
157.4
144.7 
76

716 .1
71 9.1 

12
205.4 
205,0

23
449.2
439.8 

17
277.9 
306,6

2
30.7
1 9.5 

396
3128,3
3062,8

98

Samtliga
platser

109
113 ,6
116 .4  
866

2299.1
2273.4 

284
1844.3
1851.3 

248
14 9 1.1
1527.7 

123
785.4
787.8
228

2266.5
2267.7

39
655.8
655.5 
168

31 73.4 
3i 79,9

59
993.9
998.2

14
248.3
248.3 

22
247.6
^36,7

2160
14 119 ,0
14142,9

100

Tabell io. Beräknade resp uppmätta sammanlagda lastvikter„  U* resp L, för de studerade vågplatserna, 
bo — grupptjänstevikt, n =  antalet fordon



Lastvikt I i ton
------  Uppmätt lastviktsfördelning
---------Beräknad lastviktsfördelning

Fig 39. Beräknade och uppmätta kumulativa lastviktsfördelningar för mätplatsen vid  Svärta E 4,
23— 24 maj 1962.
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Lastvikt I i ton
30

------  Uppmätt lastviktsfördelning
---------Beräknad lastviktsfördelning

Fig 40. Beräknade och uppmätta kumulativa lastviktsfördelningar för mätplatsen vid Jädra
rv 70, 5— 6 juni 1962.

1/20 sidolutning

Pber — 2 * PA 
Pv =  Pa + Pb
Pa och Pb är trycket från hjulet på axelns 
vänstra resp högra sida.

Pber ' to n

Fig 4 1. Korrektionens procentuella värde vid olika sidolutning och axeltryck.



sammanlagd bruttovikt kan erforderliga kompletterande mätningar utföras med 
hjälp av den fordonsdifferentierande trafikräknare, som konstruerats vid väg- 
institutet.1 Med denna är det möjligt att indela fordonen i grupper i stort sett 
efter samma principer som tillämpats vid axeltrycksmätningarna. Resultaten 
från axeltrycksmätningarna har utnyttjats för studier av den noggrannhet 
med vilken en beräkning av sammanlagd bruttovikt bör kunna göras.

I tidigare rapporter, nr 34 och 41, från institutet har resultatet från mindre 
omfattande studier av denna typ redovisats, varför förutsättningarna för den 
nu föreliggande undersökningen är bekanta.

Lastfordonens sammanlagda bruttovikt vid ett vägsnitt är en funktion av 
antalet lastfordon och dessa lastfordons medelvikter och kan beräknas enligt 
Bb =  2  ni b{.

Vid beräkning av den beräknade sammanlagda bruttovikten, Bb, vid en våg
plats har medelvikterna, biy för de olika fordonsgrupperna (i) antagits vara 
konstanta över hela landet. Antalet lastfordon, niy per fordonsgrupp har er
hållits från resultatet av axeltrycksmätningarna vid vågplatsen. Noggrannheten 
i denna beräkning framgår vid jämförelsen av den för resp vågplats beräknade 
sammanlagda bruttovikten Bb med den uppmätta sammanlagda bruttovikten, Bu.

Kvoten C  =  är direkt beroende på huruvida antagandet om medelvik- 
Db

ternas konstans gäller för vågplatsen. Den har studerats för ett stort antal våg
platser i landets fem mätområden. Kvotens värde vid de olika vågplatserna 
i resp område framgår av fig 42—46 och för områdena sammanslagna av fig 47.

Vid de vågplatser där det tillåtna axel- och boggitrycket var lägre än 8 
resp 12 ton (schaffrerade staplar i figurerna) var kvoten C i stort sett lika 
stor som vid de övriga vågplatserna inom resp område vilket tyder på att 
axeltrycksbestämmelserna inte nämnvärt påverkat fordonsvikterna.

Diagrammen visar att avvikelserna från 100 %  inte är stora vilket innebär 
att det är möjligt att på grundval av trafikräkningsdata inom måttliga fel
marginaler beräkna den sammanlagda bruttovikt som passerat ett vägsnitt.

För att ytterligare minska avvikelsernas storlek vid beräkning av viktsum
mor utifrån trafikräkningsdata återstår i första hand att finna de lagar som

bestämmer variationen i kvoten C =  mellan olika platser och tidpunkter.
B b

Metod för beräkning av bruttoviktens årsvariation.

Axeltrycksmätningarna utföres under en veckas tid per halvår och vågplats 
utom för sex vågplatser i vardera av de fem mätningsområden där fem veckors 
mätning utföres under året.

På grundval av dessa stickprov skall årsmedeltal för den sammanlagda 
bruttovikten beräknas. Enär mätningarna utföres så sällan på varje vågplats

1 Se statens väginstituts Rapport nr 4 1.
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för vågplatserna i resp mätområde och för hela landet sammanlagt. Streckade staplar betecknar 
vågplatser där det tillåtna axel/boggitrycket är mindre än 8 ton/12 ton.

är det ännu ej möjligt att studera variationen under året individuellt för var 
och en av dem. I detta avsnitt skall redovisas resultatet från en undersökning 
där bruttoviktens genomsnittliga årsvariation för hela landet beräknats*

De rutinmässiga axeltrycksmätningarna nådde sin fulla omfattning först i 
juni 1961, varför det totala mätmaterialet från detta år är reducerat. Upp
repade mätningar vid samma vågplats utfördes vid ca 130 vågplatser. Vid ca 
100 av dessa vågplatser gjordes två mätningar, vid 18 gjordes fyra och vid 
12 gjordes fem mätningar. Dessa upprepade mätningar bildade underlag för
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undersökningen. Om t ex axeltrycksmätningar på ett antal vågplatser utfördes 
både i april och oktober beräknades kvoten mellan den i oktober och den i 
april uppmätta sammanlagda bruttovikten. Dessa kvoter uppställdes i en tolv- 
radig matris som genom ett beräkningsförfarande kompletterades i de posi
tioner där uppmätta värden saknades. Vid denna komplettering togs även 
hänsyn till antal och geografiskt läge för de vågplatser som de uppmätta kvo
terna representerade. A v matrisen har bruttoviktens relativa variation under 
årets månader, xi3 beräknats, fig 48. Xi motsvarar den i:te månadens godstrans- 
portsintensitet jämfört med årets medelmånads. I figuren framgår resultatet 
av beräkningen samt den relativa årsvariationen för antalet lastbilar med max 
lastförmåga >  1,5 ton under år 1959 enligt bilaga 5 i »KVVS:s årsrapport för 
trafikräkningar under 1959».

Jämförelsen mellan de på två helt olika underlag beräknade årsvariatio- 
nerna visar god samstämmighet. Mätningarna har utförts dels på skilda punkter 
i vägnätet dels under två olika år 1959 resp 1961. Årsvaritionen avser i det 
ena fallet lastfordonsantalet och i det senare lastfordonens bruttovikt. Då alla 
data för resp kurva härrör från ett och samma kalenderår, har vid beräkningen 
ingen hänsyn tagits till lastfordonstrafikens årliga ökning, vilken torde uppgå 
till ca 7 %>.

Resultatet får dock endast betraktas som en approximativ skattning som 
kan vara till hjälp vid planeringen av det framtida mätningsprogrammet beträf
fande rutinmässiga axeltrycksmätningar och kompletterande mätningar och 
studier. Det kan även vara till nytta vid tolkning av resultaten från utförda 
axeltrycksmätningar med hänsyn till den årstid de genomförts.

Trafikanternas beteende v id  en avfartsramp på motorväg

På den nybyggda vägsträckan av E 4 vid Nyköping inträffade under oktober 
1961 några olyckor vid trafikplatsen närmast motorvägens östra ändpunkt, 
fig  4 9-

Olycksbilden var i samtliga fall densamma, fordon som skulle fortsätta mo
torvägen fram körde av misstag in på en avfartsramp med olycka som följd. 
Dessa misstag antogs bl a bero på att den optiska ledningen var otillfredstäl- 
lande. För att utröna om antagandet var riktigt och om det var möjligt att 
eliminera eventuella brister, har väginstitutet studerat trafikanternas beteende 
vid trafikplatsen under några olika betingelser.
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Enligt de förundersökningar som utfördes i november 1961 på torr vägbana 
hade de genomgående fordonen samma medelhastighet eller drygt 90 km/h 
såväl vid trafikplatsen som på en raksträcka ca 700 m före densamma.

Vid studier som utfördes sommaren och hösten 1962 fotograferades trafikan
ternas beteende vid trafikplatsen med en filmkamera monterad på bron över 
körbanan. Kameran fotograferade automatiskt varje fordons passage genom 
trafikplatsen i en serie om ca 12 bilder på 10 sek, d v s  den tid fordonet befann 
sig inom observationsområdet. Bildserien startade när fordonet passerade en 
pneumatisk detektor som spänts över vägbanan vid avfartsrampens början. 
Vid varje exponering fotograferades även ett tidräkneverk, som visade tid
punkten på 1/10  sek när.

Genom att använda seriefotografering med så låg exponeringsfrekvens blev 
filmåtgången och kostnaderna för materialets utvärdering låga. Apparaturen 
behövde endast tillses i samband med filmbyte och vid större ändringar i ljus
värdet.

Studierna utfördes i tre etapper:

Etapp I. Med 10 cm breda intermittenta kantlinjer.
Etapp IL  Med spärrområde och 10 cm breda intermittenta kantlinjer. 
Etapp III . Med spärrområde och 25 cm breda heldragna kantlinjer.

Vid utvärderingen av de upptagna filmerna var de olika bearbetnings- 
momenten:

a) flödesräkning
b) felfrekvensstudier
c) studier av fordonens sidoläge.

Moment a och b var obligatoriska medan c utfördes i begränsad omfattning. 
I huvudsak förekom två typer av felkörningar:

A  Fordon som avsåg att köra motorvägen rakt fram men missuppfattade dess 
sträckning och började köra upp mot avfartsrampen.

B Fordon som avsåg att köra in på avfartsrampen men som uppfattade denna 
för sent för att svänga av på ett normalt sätt.



Vid utvärderingen indelades feltyperna A  och B i följande klasser beroende pa 
dels hur stor del av fordonet som vid körning rakt fram överskred kantlinjen:

någon del av fo rd o n et...............................    Klass A  i
över halva fordonets b re d d ................................  » A 2
minst hela fordonet   ............................................ » A 3

dels vid vilket avstånd från grenpunkten fordonet passerade över kantlinjen:

mellan 82 och 55 m .....................................  Klass B 1
» 55 » 28 »   » B 2

mindre än 28 m .................................................... » B 3

Mätningarna utfördes i huvudsak på vardagar vid uppehållsväder. Jäm för
barheten mellan de olika mätetapperna fordrar likartade yttre betingelser. 
Detta var mycket svårt att åstadkomma i regn då graden av dess häftighet 
starkt inverkade på resultaten. Mätningarna på söndagar blev missgynnade 
ur väderlekssynpunkt varför de ej kunde användas för mer ingående jäm
förelser. I tabell 1 1  framgår resultatet av undersökningen. Jämförelsen visar 
att någon avgörande skillnad mellan felfrekvenserna under de olika mätetap
perna I, II  och I II  ej förelåg. Det målade triangelformade spärrområdet mins
kade dock sannolikt antalet grövre felkörningar av typ A. Den målade breda 
kantlinjen minskade sannolikt antalet grövre felkörningar av typ B.

Mätningarna i regn var svåra att bedöma, men i stort sett konstaterades att 
regn ökade antalet och svårhetsgraden av felkörningarna, speciellt när regnet 
föll ymnigt.

Mätningarna styrker uppfattningen att verkan av den olämpliga utform
ningen av trafikplatsen icke kan kompenseras enbart av målade markeringar 
på körbanan.

För att studera hur fordonens sidoläge ändras när den 10 cm breda inter- 
mittenta linjen ommålades till en 25 cm heldragen linje, filmades fordonen 
även på en raksträcka ca 700 m före trafikplatsen. Kameran monterades därvid 
på ett 8 m högt torn ca 4 m från vägkanten. Vid utvärderingen indelades 
sidolägena i 8 olika intervall vardera av 50 cm bredd. Ca 500 personbilar 
studerades vid den 10 cm breda intermittenta kantlinjemålningen och ca 500 
personbilar när den 25 cm breda heldragna kantlinjen var målad. Medelvärdet 
för avstånden mellan kantlinjen och vänstra bakhjulet var för personbilar 86 
cm vid 10 cm bred linje och 10 1 cm vid 25 cm bred linje, d v s en förskjutning 
av 15 cm mot vägmitten, fig 50.

Metoder v id  re stids studier 

Allmänna principer och mätteknik

Mätning av restiden mellan två punkter på en väg är det enklaste sättet att 
i väsentliga avseenden bestämma fordonsförarnas beteende över en sträcka. 
På grund av att beteendet på sträckan i detta fall endast beskrives med utgångs



Tabell i i . Antal felkörande av iooo fordon vid  olika utformning av 
spärromräde och kantlinje v id  trafikplatsen.

punkt från observationer i två punkter, blir informationen fixerad. Primär
data består för varje fordon endast av tidpunkterna för passage in på och ut 
från sträckan, körriktning och fordonsslag.

Om manuell registrering göres vid dessa mätningar kan speciellt vid tät trafik 
anteckningar angående tidpunkten för passagen och registreringsnumret m m 
endast göras stickprovsvis om personalåtgången skall kunna hållas på rimlig 
nivå. Genom att icke alla fordon i trafikströmmen studeras blir informationen 
reducerad bl a beträffande omkörningsfrekvens och kösituation. Manuella me
toder är ej helt tillförlitliga och kräver dessutom stor personal även om endast 
stickprov tages.

Föreligger däremot data för varje fordon som passerat sträckan, kan trafik
händelserna i ett flertal avseenden lätt beskrivas. Vid mätningarna användes 
därför en kamera i sträckans ändpunkter, som fotograferar dels passerande for
don, dels en tavla med ett synkronur som visar tiden i tiondels sekunder och ett 
räkneverk som visar filmbildens nummer (väginstitutets rapport 40 och 41). 
Till utrustningen hör även en automatikenhet och en pneumatisk detektor, 
fig. 51. Fordon som passerar den snett över hela vägen placerade detektorn, 
exponeras automatiskt varje gång ett hjul passerar om fordonen kör lång
samt. Vid högre hastigheter sker endast en exponering per fordon. Kameran är 
placerad vid sidan av vägen så att en bild av fordonet framifrån erhålles vid 
passage i filen närmast kameran och av fordonet bakifrån vid passage i andra 
filen. Metoden är användbar även vid mycket tät trafik.

Genom radioförbindelse mellan personal vid sträckans ändpunkter kan syn
kronuren med stor exakthet startas och stoppas samtidigt. Urens tidsskillnad



Sidoläge S i cm

-------------- Vid 10 cm bred intermittent kantlinje
-------------- Vid 25 cm bred heldragen kantlinje

Fig 50. Sidolägesfördelning för personbilar vid 
olika kantlinjemarkeringar.

uppgår till högst ett par tiondels sekunder efter två timmars mätning, vilket 
torde motsvara sammanlagda start- och stoppfelen.

Sträckornas längd uppmätes med en noggrant kalibrerad s k färdskrivare 
monterad på en bil.

Grafiska metoder och databehandling

Fig 52 visar ett konventionellt väg-tiddiagram för trafiken över en väg- 
sträcka A —B. Vid tätare trafik övergår diagrammet till ett visuellt svåröver
skådligt nät av tätt liggande linjer. Vid restidsmätningen är endast den infor
mation angående tidsförloppen tillgänglig, som markeras i fig 52 av punkterna 
på tidkoordinaterna för platserna A och B. Det ligger då nära tillhands att 
för varje fordon illustrera dessa två tidkoordinater med en punkt i ett tid(A)— 
tid(B)-diagram, se fig 53. Punkterna över en 45°-linje genom origo utgöres av



Fig 52. Väg-tiddiagram, konstruerat exempel.

Tid (A)

Tidpunkt för passage av plats A i sek

Fig 53. Tiddiagram över en 6 km lång sträcka.

fordon som passerat sträckan i riktningen från A  till B, medan punkterna under 
45°-linjen är fordon i motsatt körriktning. Den bild som framträder blir sedan 
lätt att överskåda och tolka.

Längden av normalen från 45°-linjen till en punkt i detta diagram är pro
portionell mot restiden, och avståndet från origo till den punkt där normalen 
skär 45°-lmjen, är proportionell mot summan av tid(A) och tid(B).

Det är därför praktiskt att vrida axelsystemet + 4 5 °  om origo och detta är 
utfört i fig 54. Genom ändring i skalan kan de nya koordinaterna skrivas:

X =  ^  [tid (A) +  tid (B)] =  2- -  [tid (A) +  tid (B)]
V  2 2

y =  [tid (B) — tid (A)] =  restiden =  t
V  2

T =  -  [tid (A) +  tid (B)] kan tolkas som tidpunkten då fordonet passerat
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• Personbilar och lätta lastbilar = P

*  Tunga lastbilar = L

Fig 54. Restidsdiagram från sträckan Pershagen—Pilkrog på E 4.

sträckans mittpunkt, om dess hastighet varit konstant. Som framgår ovan måste 
i fig 54 tidsenheten för T anges i dubbel skala på x-axeln i förhållande till t 
på y-axeln.

Figur 54 visar resultaten av en restidsmätning på den backiga och krokiga 
sträckan Pershagen—Pilkrog på E 4. Fordon i riktning norrut har innan detta 
vägavsnitt kört på väg med hög hastighetsstandard. På sträckan måste vid 
tätare trafik köbildning äga rum i nordlig riktning B—A, som även framgår 
av diagrammet, jämför tabell 12.

Figur 54 och tabell 12 visar den information som grafiskt kan erhållas genom 
en fullständig tvåpunkts restidsmätning.

Denna framställningsform är överskådlig och kan därför användas bl a för 
bedömning av vilka trafikparametrar som är meningsfulla vid en given under
sökning. Metoden gör det även möjligt att kvantitativt bestämma värdet av de 
valda trafikparametrarna.

Sambandet mellan dessa parametrar och en vägs framkomlighet resp olycks- 
fallsfrekvens kan studeras med olika analysmetoder. Syftet med dylika studier 
är att försöka finna generella samband mellan vägens geometriska utformning 
och framkomlighet resp olycksfallsfrekvens under olika trafikbetingelser.

Enär det med utgångspunkt från grundmaterialet är lätt att enligt ovan 
bestämma dessa parametrar genom EDB-behandling kan en undersökning göras 
på mycket stora material.



Tabell 12. Anvisningar för tolkning av restidsdiagram.

Avläsningar ur figur 54 Symbol etc

För varje fordon kan följande avläsas:
— körriktning (riktn 1 eller 2)
— fordonsslag (P eller L) II y II r*

— restid t
— reshastigheten v (mäts med mall)
— tidpunkt för infart F för fordonet E
— » » utfart G » » »
— omkörda fordon (aktiva omkörningar) Punkterna i BEC  omk. av E
— omkörande fordon (passiva omkörningar) » » EFG  kört om E
— mötande fordon » » H F G K  mött E
— om fordonet med stor säkerhet gjort uppe

håll » utanför AD
eller H K

Övriga avläsningar:
— trafikflöde i varje ändpunkt (tid F—G) Punkterna i H C D I resp A JK B
— fordonstäthet i varje körriktn (tidp F) » A F C  » H F J
— nybildade köer » » L
— upplösta köer » » M
— varaktiga köer » » N

Hastighetsbegränsning

Trafikstudier i samband med tillfällig hastighetsbegränsning under 1962

Sedan försök med tillfällig hastighetsbegränsning påbörjades vid årsskiftet 
1960/61 har institutet studerat hastighetsbegränsningarnas inverkan på punkt- 
och reshastighet, förekomsten av köer, köernas längd samt fordonens inbördes 
hastighetsanpassning. Vid pingsten, midsommaren och hösten 1961 gjordes
studierna på uppdrag av 1961 års trafiksäkerhetskommitté på två sträckor
som valdes av kommittén för att representera en genomsnittlig riksvägsstandard. 
På kommitténs uppdrag gjordes undersökningar även under 1962 med huvud
syfte att fastställa den maximala restidsökningen vid hastighetsbegränsning till 
90 och 100 km/h. Dessutom undersöktes hur vägens hastighetsstandard gene
rellt inverkade på restidsökningen.

Mätningarna genomfördes med ovan beskrivna fotografiska metod på fyra 
snabba och två långsamma sträckor om vardera ca 1/2 mils längd. Sträckornas 
läge och typ framgår av tabell 13. Mättider, materialets omfattning samt det 
vid mätningarna rådande trafikflödet visas i tabell 14. Mätningarna företogs 
på vardagar (dock ej på lördagar) vid dagsljus och torrt väglag samt vid god
sikt, varför resultatet endast gäller dessa betingelser.



Tabell i j .  Läge m m av mätsträckor som studerades i samband med tillfällig 
hastighetsbegränsning under 1962

Sträcka (A—B) Riksväg
nr

Längd 
i km

Sektion 0. beläggning

°/o väg med 
siktlängd 

mindre än 
200 m

Vägens
allmänna
karaktär

Körbana Vägren A —B B—A

1) Pilkrog—Hölö . . . . 1 6,42 7,0 m 
asfalt grus

6 2 Rak

2) Pershagen—Pilkrog . 1 5 >44 6,o— 6,5 
asfalt

saknas S6 54 Mycket
krokig.
Backig

3) Uppsala— Flottsund. 13 5>87 7,0 m 
asfalt

1,0 m 
grus

0 0 Rak

4) Litslena—Enköping. 12 5 >69 7,0 m 
asfalt

2,5 m 
grus

2 1 Rak

5) Valskog—Arboga . . 1 1 4>45 7, om  
asfalt

1,0 m 
asfalt

0 0 Mycket
rak

6) Hällbybrunn—Tumbo 6 4,55 6,0— 6,5 
asfalt

saknas 44 37 Krokig och 
backig

Resultaten för de fyra snabba sträckorna var mycket lika och har därför 
sammanslagits i fig 55, som illustrerar huvudresultatet i relation till sträckornas 
hastighetsstandard. Som mått på hastighetsstandarden har tagits den mot me
delrestiden svarande hastigheten vid fri fart för personbilar och lätta lastbilar. 
Denna hastighet var på de fyra snabba sträckorna i genomsnitt 87,3 km/h. För 
de två långsamma sträckorna var den 73,1 resp 65,9 km/h.

Vid hastighetsbegränsning till 90 resp 100 km/h ökade restiden för person
bilar och lätta lastbilar på de snabba sträckorna med i medeltal 12 resp 6 % . 
Resultatet överensstämmer med undersökningarna från hastighetsbegränsning 
till 90 km/h vid påsken 1961, då personbilarnas och de lätta lastbilarnas restid 
på en 17,7 km lång sträcka med hög hastighetsstandard på riksväg 1 ökade 
med 12 %  (väginstitutets rapport 40 samt rapport 41). Figuren antyder även 
vid vilken hastighetsstandard hos vägen som hastighetsbegränsning till 90 eller 
100 km/h upphör att inverka på reshastigheten för de lätta bilarna. Inverkan 
på de tunga lastbilarnas hastighet konstaterades ej.

Vore trafikarbetets fördelning på vägar med olika hastighetsstandard känd, 
skulle det vara möjligt att med hjälp av fig 55 göra en beräkning av den för 
hela landet gällande restidsökningen som hastighetsbegränsningar till 90 och 
100 km/h medför.



Tabell 14. Utförda mätningar samt materialets omfattning m m  vid  restidsmät
ning i samband med tillfällig hastighetsbegränsning under 1962

Sträcka (A—B) Mätdag

Hastig
hets
gräns
km/h

M edeltrafikflöde, 
antal fordon/h

Utvärderat material, 
antal fordon

Riktn. 
A —B

Riktn. 
B — A Tot.

Riktn. 
A —B

Riktn. 
B — A Tot.

P L P L P L P L

1) Pilkrog— Ti 24/4 fm 100 *97 29 H i 20 397 3^3 40 254 3 i 688
Hölö F 27/4 em 100 179 28 144 16 367 277 44 259 21 601

Ti 8/5 fm saknas 94 27 48 21 190 i 72 39 81 34 326
Ti 19/6 fm 90 127 32 67 22 248 204 48 98 28 378

2) Pershagen— F 27/4 fm 100 119 39 99 39 296 20 6 66 178 64 514
Pilkrog Ti 19/6 em 90 169 28 154 13 364 228 39 169 16 452

Ti 7/8 em saknas 185 36 221 29 471 249 46 279 3i 605

3) Uppsala— O 25/4 fm 100 106 32 *32 26 296 161 54 2 H 43 473
Flottsund O 16/5 fm saknas 75 3i 97 29 232 118 53 150 48 369

O 13 16 fm 90 94 23 1 1 2 29 258 157 42 188 55 442

4) Litslena— O 25/4 em 100 152 29 246 21 448 29l 55 436 32 814
Enköping O 16/5 em saknas 106 3i 128 23 288 194 59 23 6 39 528

F 15/6 fm 90 163 33 H 3 32 381 191 39 i 72 32 434

5) Valskog— To 26/4 fm 100 61 19 57 27 164 I08 38 97 5i 294
Arboga To 10/5 fm saknas 60 25 49 30 164 IIO 50 95 58 313

To 14/6 fm 90 84 27 57 24 192 I 72 54 1 14 44 384

6) Hällbybrunn To 26/4 em 100 75 28 76 28 2 °7 126 46 134 38 344
— Tumbo To 10/5 em saknas 76 27 83 30 216 134 38 140 50 362

To 14/6 em 90 10 1 29 81 33 244 158 42 I2 3 50 373

Anm .: Mätningarna ägde rum under ca 1V2— 2 timmar per mätdag och sträcka. 
P =  Personbilar och lätta lastbilar.
L  =  Tunga lastbilar.

Vägars framkomlighet 

Framkomlighetsstudiernas inriktning

Tillräcklig kännedom om vägarnas framkomlighet saknas för att väginveste
ringarna skall kunna göras på ett optimalt sätt. Väginstitutet har därför fått 
i uppdrag av VVS att studera vägars framkomlighet. Huvudmålsättningen för 
dessa studier är att belysa, vilka samband som under olika trafikförhållanden 
råder mellan bilarnas hastighet och vägens tekniska utformning.

Studierna uppdelas i etapper. Den första etappen, en förundersökning, utför
des för att underlätta en rationell uppläggning av de fortsatta studierna.
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vägens hastighetsstandard, dels vid fri fart, dels vid hastighetsbegränsning 90 och 100 km/h.



Den andra etappen avser en förenklad deskriptiv målsättning, nämligen att 
visa med vilken genomsnittlig hastighet bilarna kör vid gles och normal trafik 
på olika vägtyper.

I den tredje etappen sker en ingående analys av totalmaterialet. En even
tuell materialkompiettering torde i huvudsak avse bilarnas hastighet under 
mera extrema betingelser såsom vid tät trafik och på mycket kurvig väg.

Problemställning

Vid förundersökningen behandlades den allmänna problemställningen och 
framkomlighetsbegreppet, resultat av vissa hastighetsmätningar som utförts 
vid väginstitutet samt metodfrågor och teori.

Problemställningen begränsades i ett flertal avseenden. Hastigheten på vägar 
med långa stigningar, d v s i viss terräng med stora höjdskillnader, borde stu
deras i särskilda undersökningar. Framkomligheten kan därför i dessa studier 
i huvudsak anses uttryckt med de icke hastighetsbegränsade lätta bilarnas has
tighet. A v praktiska skäl, bl a med hänsyn till att fotografiska mätmetoder 
användes, måste studierna tills vidare begränsas till att endast avse förhållan
dena under vardagar vid dagsljus, torrt väglag och god sikt på vägsträckor 
utanför tätbebyggt område och med litet trafikerade vägskäl.

För att kunna lösa problemet om sambanden mellan fordonets hastighet, 
vägen och trafiken, kräves en beskrivning i lämpliga mättal av vägen och tra
fiken. Dessa variabelproblem aktualiseras delvis redan i studiernas andra etapp.

Material och mätresultat

Förundersökningens mätmaterial avser hastigheten för personbilar och lätta 
lastbilar på ett antal platser i Mellansverige under vardagar i dagsljus och på 
torr väg. Materialet omfattar dels restidsmätningar, företagna med antingen 
manuell eller fotografisk metod över 18 olika sträckor dels punkthastighets- 
mätningar på 8 olika platser på rak väg. Restidsmätningarna med fotografisk 
metod utfördes enligt den tidigare beskrivna metoden. Punkthastighetsmätning- 
arna gjordes med institutets trafikanalysatorer.

Resultaten av mätningarna omfattar följande frågor:

Hastighetstrenden

Punkthastighet kontra reshastighet

Inverkan av tvärsektion och kurvighet på hastigheten

Restidsfördelningens beroende av vägens hastighetsstandard.

Punkthastighetsmätningar på två platser med 7 m bred, asfaltbelagd kör
bana, visade att hastigheten där i genomsnitt stigit med ca 1 km/h per år under 
tiden 1956/57— 1961, fig 56. Även utomlands har en liknande farttrend kon
staterats. Resultatet är i prognossammanhang av stort intresse.



Hastighet v i km/h

Fig 5 6. Punkthastighetsfördelningar för fria personbilar på E 4, rak väg med 7 m asfaltbelagd 
körbana. Mätningarna företagna vid dagsljus på torr väg, dels 1956— 1957, dels 1961.

Reshastighetsmätningar vid låga flöden på 5 sträckor med rak eller måttligt 
kurvig väg och 7 m bred, asfaltbelagd körbana gav en fördelning av reshastig- 
heter som endast obetydligt skilde sig från punkthastighetstfördelningen för fria 
fordon på motsvarande rak väg, se kurvorna till höger i fig 57. En sådan över
ensstämmelse beskriver optimal framkomlighet på en vägsträcka med given 
tvärsektion och beläggning, emedan sträckan då har samma framkomlighet som 
en rak väg.

Jämförelser mellan hastigheten på olika vägtyper kunde på detta material av 
punkt- och reshastigheter göras på grundval av objektiva data angående tvär
sektionen och subjektiva indelningar av vägens kurvighet. Resultatet av en 
sådan jämförelse visar starkt minskad hastighet på såväl mycket kurvig som 
smal väg, tabell 15.

Den ur trafikekonomisk synpunkt viktigaste variabeln vid hastighetsstudier 
är restiden i sek/km. En överföring av reshastighetsfördelningar till denna 
variabel har därför gjorts för grupper av olika snabba sträckor. Se fig 57 och 58. 
Det visar sig att restidsförlängning på grund av låg framkomlighet approxi
mativt är lika stor för snabba som långsamma bilar, vilket tidigare icke upp
märksammats. Den praktiska användbarheten av en sådan iakttagelse kommer 
att studeras ingående, då den i hög grad kan underlätta beskrivningen av en 
vägs framkomlighet.

Undersökningarnas andra etapp påbörjades under 1963 då ytterligare ett 
20-tal sträckor i Mellansverige studerades. För att säkerställa en variation i 
terrängförhållandena skedde urvalet så, att lika många sträckor studerades 
i vardera tre olika typer av brutenhetsregioner, dock med höjdskillnader av 
högst 75 m inom 5 kvadratkm.



Tabell i  y. Personbilars och lätta lastbilars hastighet med hänsyn till vägens 
tvärsektion och linjeföring
Anm .: Punkthastigheterna avser fria fordon, v  (t) är den mot medelrestiden t svarande hastig
heten. B =  beläggning, a =  asfalt, b — betong, g =  grus, og — oljegrus.

Antal
platser

Antal
sträckor

Tvärsektion v (t) km/h

Körbana Vägren Vägens linjeföring

meter B meter B Rak »Ganska
rak» »Krokig» »Mycket

krokig»

1 8,0 a 3.0 a 9 I1

1 7»o a 2.5 g 871
1 7>° a 2,5 g 86

1 7>o a 0,5— 2 .5 g 901
1 7>o a 0,5— 2 .5 g 89
1 7>° a 1,0 a 87

1 7>° a 1,0 g 871
2 7>° a 1.0 _ g _ _ 87

1 6,0—6,5 a — — 73
1 6,0— 6,5 a — — 66

1 6,0 a 1,0 g 811
1 6,0 b 1,0 a +  g 70

2 6,0 a o.5 g 821

1 5 , 5 — a — — 70
1 5.5 og — — 771

1 5.0— 5.5 og — — 73
1 5.5 g — — 57

1
1

4
1

4.5
4.5
4.5 
4.0

g
g
g
g

—
—

58
52

48
47

8 18 — — — — — — — —

1 1 sek/km beräknad på grundval av punkthastighetsmätning.

Trafikolyckors väg- och trafikberoende 

Planering av kommande undersökningar

En av trafiksäkerhetsforskningens huvuduppgifter måste vara att studera 
vägtrafikolyckorna i deras väg- och trafikmiljö. En statistik, som på ett till
fredsställande sätt belyser vägtrafikolyckornas väg- och trafikberoende erford
ras därför.
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Personbilar och lätta lastbilar:

Sträcka a l — 6 --------------------  325 fordon Sträcka b2  + c2   699 fordon
» a 7— 8 ------------------------94 » » b 6 +  c 1 +  c3   590 »

Plats e l — 2 o------- 1465 » » b 1 +  b 3—5 + c 4  ------- ------- 1491 »

Fig 57. Punkthastighetsfördelning för fria fordon på rak väg samt reshastighetsfördelningar 
för skilda grupper av vägsträckor. Personbilar. Dagsljus och torr väg. Punkthastigheten uppmätt 

på väg med 7 m bred asfaltbelagd körbana.

30 40 50 60 70 80 90 100 110

Restid t i sek/km

Personbilar och lätta lastbilar:

Sträcka a l —6 ------------------  325 fordon Sträcka b6 +  c l + c 3  ---------  590 fordon
» a 7— 8 ----------------------94 » » b 1 +  b 3— 5 + c 4  1491 »
» b 2 +  c 2 --------------------- 699 » Plats e 1—2  o-------o -  1465 »

Fig 58. Restidsfördelningar motsvarande hastighetsfördelningar i fig 57. 
ö v re  skalan anger hastigheten i km/h.



Såsom ett första led i en undersökning avseende förutsättningarna för genom
förandet av en dylik statistik har institutet valt att studera olycksfrekvensen 
i trevägskorsningar inom ej tättbebyggda områden. Senare kommer även andra 
vägmiljöer att studeras.

Syftet med den planerade undersökningen är att studera sambanden mellan 
olycksfrekvens och vägens utformning under givna trafikbetingelser. Man vill 
sålunda söka utröna olyckornas beroende av t ex vägens geometriska utform
ning, vägbeläggning, sekundärvägens anslutningsvinkel och rådande siktför- 
hållanden. Även frågan om trafikreglerande åtgärders inverkan på olycksfre
kvensen kommer att studeras.

Undersökningen, som grundar sig på olyckor, som inträffat åren 1957— 1959 
kommer att genomföras etappvis med avseende på vägarnas karaktär. Till att 
börja med kommer endast korsningar mellan riksväg och övrig allmän väg att 
studeras.

I fig 59 lämnas i schematisk form en koncentrerad redogörelse av den pla
nerade undersökningens systemuppläggning.

Olycksmaterialet utgörs av statistiska centralbyråns uppgifter rörande polis- 
undersökta vägtrafikolyckor. Data rörande bl. a. olycksförloppet med avseende 
på fordonens art och manöver och den rådande trafiksituationen samt olycks
platsens lokalisering kodas och stansas. Till hålkortet överföres vissa ytterligare 
olycksdata på maskinell väg direkt från originalkortet.

Insamlade uppgifter rörande vägen och trafiken för såväl olycksbelastade 
som icke olycksbelastade vägkorsningar kodas och stansas. Till hålkorten för 
de olycksbelastade vägkorsningarna överföres sedan maskinellt de stansade upp
gifterna i motsvarande olyckskort. Man erhåller sålunda två typer av hålkort, 
dels ett för olycksbelastade korsningar, som omfattar uppgifter rörande såväl 
olyckan som vägen och trafiken, dels ett för icke olycksbelastade korsningar, 
som innehåller uppgifter om vägen och trafiken.

Hålkorten bearbetas maskinellt och tabeller framställes varvid dessa utformas 
så att de kan lämna svar på inledningsvis antydda frågeställningar.

Olyckstyper i trevägskäl

I väginstitutets rapport nr 41 redovisades vissa resultat från en pågående 
undersökning rörande olycksfrekvens i trevägskorsningar mellan allmänna vägar 
på landsbygden i Göteborgs- och Bohus län åren 1957— 1959. Från denna un
dersökning, som slutförts under budgetåret 1962— 1963, lämnas här vissa kom
pletterande resultat.

Tabell 16  ger en procentuell fördelning av olyckorna efter olyckstyp och 
fordonsslag. Det framgår, att olyckor som uppkommit till följd av att två 
fordon, som färdats i samma riktning på primärvägen och det ena fordonet 
företagit en avsvängningsmanöver åt höger, är den vanligaste olyckstypen i 
trevägskorsningar (42 % ). En annan vanligt förekommande olyckstyp är när 
ett fordon svänger ut på primärvägen till höger och kolliderar med ett på 
primärvägen i motsatt färdriktning kommande fordon (25 °/o).



Fig 59. Flödesschema för undersökning rörande olycksfrekvens i trevägskorsningar.



Tabell 16. Vägtrafikolyckor i trevägskäl procentuellt fördelade efter olyckstyp 
och fordonsslag (Göteborgs län 1957— 1959)

Fordons
slag1

Olyckstypi

1 II III IV V VI
Samtliga
olyckor

n < r n r -J r r r r r n r
M— M 6,6 16,3 2,7 47 8,5 29,7 68,5

M— C 4,3 6,9 1,2 1,2 3,1 11,2 27,9
n 1 n 1,6 - 0,4 0,4 1,2 3,6

Summa 10,9 24,8 3,9 6,3 12,0 42,1 100,0

1 M =  trafikelement bestående av personbil, lastbil, buss eller traktor. 
C  =  » » » tvåhjuling med eller utan motor.

Totala antalet högersvängsolyckor utgjordes av 54 %  olyckor av typen 
avfart från och närmare 36 %  olyckor av typen infart på huvudvägen samt 
4 %  av en kombination av dessa båda olyckstyper, eller tillsammans 94 % . 
Vänstersväng förekommer endast i 6 %  av olyckorna. Dessa olyckstyper spelar 
sålunda en relativt underordnad roll i jämförelse med högersvängsolyckorna. 
Orsaken till de många högersvängsolyckorna torde vara den relativt långa tid 
en högersväng kräver i förening med den risk korsandet av en vägbana innebär.

I tabell 16 är olyckstyperna även fördelade efter i olyckan delaktiga trafik
element. Som väntat dominerar de olyckor i vilka enbart bilar varit delaktiga. 
Andelen i olyckor delaktiga motorcyklister och cyklister var större i trevägs- 
korsningar än på vägarna i allmänhet i hela riket (32 resp 21 % ), vilket kan 
tyda på att dessa oskydade trafikantgrupper är utsatta för större olycksrisk i 
trevägskorsningar än på vägarna i allmänhet.

Tidigare har i korthet redogjorts för systemuppläggningen av en kommande 
undersökning rörande trafikolyckors väg- och trafikberoende i trevägskors
ningar. Bl a för att testa systemets funktionsduglighet har vissa tabeller fram
ställts, som här skall redovisas i koncentrerad form.

Materialet utgöres av uppgifter om trafikolyckor som inträffat i trevägs
korsningar mellan riksvägar, enligt det tidigare vägnumreringssystemet, och 
övriga allmänna vägar i tre län, nämligen Kristianstads, Östergötlands och 
Västernorrlands län. Undersökningsperioden omfattar åren 1957— 1959- Mate
rialet utgöres av totalt 303 korsningsolyckor som inträffat i eller i närheten 
av vägkorsningar. Olyckan skall ha föregåtts av en manöver av något i olyckan 
delaktigt fordon, vidtagen med anledning av vägkorsningen (t ex avsvängning, 
inbromsning för avsvängning).

T i l l  fö ljd  a v  i vissa fa ll  o fu lls tä n d ig  platsa n g ive lse  p å  b la n k e tte n  h a r  det ej 
a lltid  v a r it  m ö jlig t a tt  m e d  säkerhet a v g ö ra  den t ill  rik s vä g e n  a n slu ta n d e  vägens 
k a r a k tä r  a v  a llm ä n  eller e n skild  v ä g . R e d o v is n in g e n  få r  d ä r fö r  i d e tta  a v 
seende ej b e tra k ta s  såsom d e fin it iv .



Tabell iy . Vägtrafikolyckor i trevägskäl fördelade efter de i trafiksituationen 
ingående elementen (Kristianstads, Östergötlands och Västernorrlands län 
*957— 1959)

Antal olyckor
Olyckstyp ---------------------- ----------------

i absoluta tal i procent

S ingleolyckor............................................................................................ 27 8,9
End. två fordon i trafiksituationen  205 67,6
Mer än två fordon i trafiksituationen ..........................................  55 18,2
Fotgängarolyckor ................................................................................... 12 4,0
Djurolyckor   4 1,3

Samtliga olyckor 303 100

Tabell 18. F  or dons olyckor (ej singleolyckor) i trevägskäl fördelade efter de i 
konfliktsituationen ingående fordonens manövrer (Kristianstads, Östergötlands 
och Västernorrlands län 19 5 J— 1959)1

Manöver 
för ele
ment 1

Manöver för element 2

n  r ~ r — l t r

Samtliga
olyckor

n V
89 (80) 36 (32) 2  ( i ) 127 (113)

n ! r *

16 (10) 24 (3) 3 ( - ) 43 (13)

n r r

21 (19) 31 (29) — 52 (48)

r

— 6 (4) 1 o) 7 (5)

( 15

1 2) — 2 (2) — 2 (2)

[ T

4 (2) 13 (12) — 17 (14)

n t r

— 4 (2) 8 (8) 12 (10)

Samtliga
olyckor 130 (111) 116 (84), 14 (10) 260 (205)

1 Inom parentes angivna siffror gäller för olyckor i vilka endast två fordon ingår i trafiksitua
tionen.
2 Markeringen avser tillämnad färdriktning.



Vid en beskrivning av korsningsolyckorna skiljes mellan trafik- och kon
fliktsituationer. Det förstnämnda begreppet syftar på samtliga de trafikelement 
som ingår i trafikbilden omedelbart före olyckans inträffande och som direkt 
eller indirekt haft betydelse för olycksförloppet. Med element i konfliktsitua
tion förstås de i trafiksituationen ingående elementen, vars inbördes förhållande 
i vägkorsningen i avseende på elementens manövrer varit den direkta orsaken 
till olyckans inträffande.

Siffrorna i tabell 17 visar stark dominans för olyckor där endast två fordon 
ingår i trafiksituationen (68 % ). A v  205 dylika olyckor har i 194 fall kolli
sion ägt rum mellan de två delaktiga fordonen medan i resterande antal olyckor 
( 11)  endast det ena fordonet varit direkt delaktigt i olyckan (körning av vä
gen, kullkörning) och det andra fordonet bidragit till olyckans uppkomst. 
A v  55 redovisade olyckor i vilka mer än två fordon ingår i trafiksituationen 
har 20 eller 36 %  inträffat i fordonskö (minst tre fordon) på primärvägen med 
sekundärvägen belägen till höger i fordonsköns färdriktning. Det köledande 
fordonet har vid dessa olyckor antingen påbörjat högersväng eller inbromsat 
för att företaga en dylik manöver. I singleolyckorna har fordonet sladdat vid 
försök att göra avsväng med körning av vägen eller kullkörning som följd.

I tabell 18 redovisas olyckorna med avseende på konfliktsituation. Siffrorna 
visar i likhet med resultaten i Göteborgsundersökningen (sid 84) att högersvängs- 
olyckorna dominerar starkt. I 85 %  av olyckorna har dessa inträffat till följd 
av en påbörjad eller tillämnad högersväng. Den vanligaste konfliktsituationen 
för olyckor där mer än två fordon varit delaktiga (differensen mellan utom 
resp inom parentes angivna siffror) är när ett fordon stannar på primärvägen 
för att göra avsväng åt höger men först lämnar företräde åt på primärvägen 
i motsatt riktning kommande fordon.

Tabell 79. Vägtrafikolyckor i trevägskäl fördelade efter de i konfliktsituationen 
ingående elementens art (Kristianstads, Östergötlands och Västernorrland län 
I 957— I 959)1

Konfliktkombination Absoluta tal Procent

B il—bil ........................................ 142 69,2
B il—mc ........................................ 22 10,7
B il— moped ............................... 1 6
Bil— cykel .................................... 10 4 ,9
B il— övriga fordon .................. 9 4,4
M c—mc ........................................ — —

Mc— moped ................................. 2 1,0
Mc— cykel ................................... 3 M
M c— övriga fordon ..................

Summa

1

205 100,0

1 Olyckor i vilka endast två fordon ingår i trafiksituationen.



I tabell 19 redovisas de i konfliktsituationen ingående fordonens art. Som 
väntat är inslaget av bil mycket markant. Minst en bil ingår i konfliktsitua
tionen i 97 %  av olyckorna. Tvåhjulingar förekommer i drygt en fjärdedel 
av samtliga olyckor.

Institutets övriga verksamhet

U tlandsförbindelser

Institutets förbindelser med olika forskningsinstitut inom dess arbetsområde 
har varit omfattande. Publikationsutbytet har fortsatt liksom under tidigare år. 
Institutet har även mottagit besök av ett flertal utländska vägfackmän och 
forskare.
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fur das Strassenwesen ..............................................................  22/9 — 23/9 1962
(Resan företagen på egen bekostnad)
Avdelningschef Ernst Ericsson:
Österrike.
Väg- och brobyggnadsstudier ................................................. 24/9 — 3/10 1962
Avdelningschef S Edholm:
Madrid.
International Road Federation
The IV  World M eetin g ............................................................ 14/10—20/10 1962



Avdelningschef G Kullberg:
Braunschweig.
Verein Deutscher Ingenieure Fachgruppe
Fahrzeugtechnik .........................................................................  23/10— 24/10 1962

Avdelningschef G Kullberg:
Paris.
Sammanträde med Comité de la Glissance de PA IP C R  29/10— 30/10 1962

Avdelningschef Ernst Ericsson:
Köpenhamn.
Kurs i beläggningsteknik .......................................................  5 / 11— 9 /11 1962

Avdelningschef G Kullberg:
Montreal.
Seventh Session of the Aerodromes,
Air Routes and Ground Aide Division,
International Civil Aviation
Organization ................................................................................  2 1 / n — 24/11 1962

i forskningsingenjör FI Arnfelt:
Sandefjord.
Undersökningar av v ä g o ljo r ................................................... 3/12— 4/12 1962

överdirektör Nils G Bruzelius:
Helsingör.
Möte angående koordinering av den
nordiska trafiksäkerhetsforskningen...................................... 10/12— 12/12  1962

Avdelningschef N  Odemark:
Briissel.
Konferens angående resultaten från
ASSHO Road Test, Ottawa, 111. U S A .................................  2 1/ 1  — 22/1 1963

Avdelningschef Ernst Ericsson:
Bad Meinberg.
Allgemeine Baumachinen Gesellschaft: IX  inter
nationella kursmötet ................................................................  11/2  — 16/2 1963
(Resan företagen på egen bekostnad)

överdirektör Nils G Bruzelius:
Oslo.
Diskussion av forskningsproblem samt 
deltagande i invigning av
Norges väginstitut ..................................................................... 22/3 — 26/3 1963

Avdelningschef N  Odemark:
Paris.
Konferens angående betongvägsproblem anordnad av
the International Committee on Concrete Roads ..........  21/5 — 22/5 1963
(Resan företagen på egen bekostnad)



Avdelningschef Ernst Ericsson, i forskningsing. B Lilja, 
ing. G Hillgren och K  Andersson:
Köpenhamn.
Studier med anledning av stenmaterialprovvägen
vid Norrköping .............................................................................  4/6 — 7/6 1963

1 forskningsingenjör B örbom:
Hannover.
Konferens angående cementstabiliserade bärlager 
anordnad av Cembureaus Sub-Committee on Lean
Concrete and Soil C em en t................................................................   10/6 1963
(Resan bekostad av cementföreningarna i de nordiska 
länderna)

Avdelningschef S Edholm och 
i forskningsingenjör B Kolsrud:
London.
The Second International Symposium on 
the Theory of Road Traffic Flow,
Department of Scientific and Industrial
Research Road, Road Research Laboratory .  ................ 2516 — 27/6 1963

Remisser

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

Stockholm i september 1963

ST A T EN S V Ä G IN ST IT U T

NILS G BRUZELIUS

Överdirektör



90

Bilaga i

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 

under budgetåret 1 9 6 2 - 19 6 3

Anslag 1. Statens väginstitut: Avlöninga r och omkostnader

A. Verksamheten i allmänhet
Enligt stat Enligt

räkenskaper

Avlöningar

1. Till ordinarie tjänstemän, förslagsvis . . . . 313 600: — 336 9 17 :4 5
2. Till icke ordinarie personal.................... 526 400: —* 524 287:25
3. Rörligt tillägg, förslagsvis ................... 247 OOO: — 348 7 7 9 :—
4. Komp. för höjda folkpensionsavg., för

slagsvis ................................................. 16 500: — 9 639: —

Summa avlöningar 1 103 500: — 1 219 622:70

Omkostnader

1. Sjukvård mm, fö rslagsvis..................... 2 5OO: — 2 754 :53
2. Reseersättningar, förslagsvis ................. 20 OOO: — 19 965:52
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 27 OOO: — 28 524:30
b) övriga, h ö g s t ............................................ 55 500: — 55 495:44

4. Publikationstryck, förslagsvis ................ 15 000: — 14 802:68
5. övriga utgifter

a) Materialkostnader m m, h ö g s t .......... 68 000: — 67 997:89
b) Tekniska inventarier och maskiner, högst 25 000: — 24 976:69
c) Kostnader för maskinell databehand

ling m m, högst ............................... 10 000: — 9 937: 5
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 3 50 0 :— 4 9 6 7 :52
e) Bibliotek, högst ............................... 6 000: — 5 997:30
f) Avgifter för deltagande i fortbildnings

kurser, h ö g s t .................................... 1 000 :— I  O O O !--

Summa omkostnader 233 500: — 236 4x9: 52

Summa utgifter under A  i 337 000: — 1 456 042: 22

* Enligt K gl brev av den 21 december 1962 förhöjning med 16 600 kr.



Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar

i .  T i l l  ic k e -o rd in a rie  p e rs o n a l, förslagsvis . . 7 5 2  OO O : — 73 8  7 2 7 : 9 6
2 . R ö r l ig t  tillä g g , förslagsvis ........................ 225 6 00: — 269 4 6 8 : —
3. K o m p . fö r  h ö jd a  fo lk p e n s io n s a v g ., för

slagsvis .......................................................... 15 O O O : — 9 0 3 1 : —

S u m m a  a v lö n in g a r 992 6 00: — 1 0 1 7  2 2 6 : 96

Omkostnader, fö rslag sv is .................................... 400 O O O : — 622 956:  66

S u m m a  u tg ifte r  u n d e r B I 392 6 0 0 : — 1 640 1 8 3 :  62

Särskilda uppbördsmedel

E r s ä ttn in g a r  fö r  tillfä llig a  u p p d r a g ......................... I  591 OO O : — 1 9 7 7  6 5 3 : 7 2

ö v e r s k o t t 198 4 0 0 : — 3 3 7 470:10

Sammandrag
U t gifter

A .  V e rk s a m h e te n  i a llm ä n h e t ...................................... 1 337 o o o : — 1 4 5 6  0 4 2 :  22
B . V e rk s a m h e te n  fö r  u p p d ra g  ...................................... 1 392 6 0 0 : — 1 640 1 8 3 :  62

S u m m a  u tg ifte r 2 7 1 3  0 0 0 : — 3 096 2 2 5:  84

Inkomster

B .  V e rk s a m h e te n  fö r  u p p d ra g  ...................................... 1 591 0 0 0 : — 1 977653 = 7 2

S u m m a  in k o m s te r 1 591 0 0 0 : — 1 9 7 7 6 5 3 =  7 2

N e t t o u t g i ft e r  f ö r  A  och B 1 12 2  0 0 0 : — 1 1 1 8  5 7 2 :  12

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

R e s e rv a tio n  fr å n  b u d g e tå re t 1 9 6 1 / 6 2 ........................
A n s la g  fö r  b u d g e tå re t 19 6 2 /6 3  ................................................

18 9 2 3 : 5 6  
90 0 0 0 : —

D is p o n ib e lt b e lo p p  .................................................................................. 108 9 2 3 :  56

K o s tn a d e r  e n lig t r ä k e n s k a p e r ......................................
R e s e rv a tio n  t ill  b u d g e tå re t 1 9 6 3 / 6 4 ..................................

39 696: 38
69 2 2 7 : 1 8

S u m m a 108 9 2 3 :  56



F Ö R T E C K N I N G

Ö V E R

PU B LIK A T IO N ER  FRÅN STATENS VÄGINSTITUT
I n d e x  o f  P u b lica tio n s fro m  

the N a tio n a l S w e d ish  R o a d  R esearch  Institute

M e d d e l a n d e n  

i — 62. Se Meddelande 91.

63. Snabb bestämning av bitumenhalten i vägbeläggningar. Rapid Determination o f the
Bitumen Content in Pavements, av H  A rn fe lt ..........................................................................  1942

64. Arbetsbeskrivning för byggnad och underhåll av slitlager av grus. Specifications
for Gravel Roads, utgivna av K . Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen .............................. 1942

65. Försök med pågrus. Tests with Chippings, av N  v  Matern och A H je lm é r ...............  1943
66. Skador på betongvägar uppkomna genom saltbehandling vintertid. Damage on

Concrete Pavements by Wintertime Salt Treatment, av H  A rnfelt .............................. 1943
67. N ågra undersökningar av snöskärmar. Some Investigations as to Snow Fences, av

S H a llb e r g .............................................................................................................................................  1943
68. Undersökningar rörande konsistens hos betong. Investigations as to the Consistency

of Concrete Mixtures, av N  v  Matern och N  O d e m a r k ....................................................  1944
69. Statens väginstituts provvägmaskin. The Road Machine of the State Road Institute,

av G  Kullberg (utgånget) ................................................................................................................. 1944
70. Ett långtidsprov på betongrör. Iakttagelser på en tioårig provledning i aggressivt

myrvatten. A  Long-time Test on Concrete Pipes. Observations on a Ten Years Old 
Pipe-line in Aggressive Moorland Water, av H j G ra n h o lm ................................................ 1944

7 1. Sambandet mellan viskositet och temperatur för bituminösa bindemedel i grafisk
framställning. Graphical Representation of Viscosity of Bituminous Substances as a 
Function of Temperature, av S H a llb e r g ...................................................................................  1945

72. Statens väginstituts inventeringar av naturliga vägmaterialförekomster (»Grusin
venteringar») 1933— 1944. Investigations into Natural Deposits of Gravel and other 
Material for Roads in Sweden 19 33— 1944, av F  Rengmark ...........................................  1945

73. Undersökning av avnötning hos smågatsten i provvägmaskinen år 1945. Investi
gations into the Wear of Sett Pavings carried out with the Road Machine in 1945,
av O Gabrielson ................................................................................................................................  1947

74. Köldsprickor i gjutasfalt. Cracks in Mastic Pavements due to low Temperatures,
av S H allberg  och N  Lindholm  ...................................................................................................  1947

75. Tjärbeläggningar på Spångavägen 1946. Tests with Tar Pavements on the Spånga-
vägen near Stockholm 1946, av O M a r t in .................................................................................  1949

76. Distillation Analysis of Road Tars.
Metoder för destillationsanalys av vägtjäror, av S Hallberg  och H  A r n f e l t ................  1949

77. Undersökning av elasticitetsegenskaperna hos olika jordarter samt teori för beräk
ning av beläggningar enligt elasticitetsteorin. Investigations as to the Elastic Pro
perties of Soils and Design of Pavements according to the Theory of Elasticity, av
N  O d e m a rk ...........................................................................................................................................  1949

78. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av vatten. The 
Adhesion of Bituminous Binders and Aggregates in the Presence of Water, av
S H a llb e r g .............................................................................................................................................  195°

79. D ifferential Thermal Analyses of some Quaternary Clays of Fennoscandia, by
U Soveri ...............................................................................................................................................  19 51

80. Provväg med ytbehandlingar på Dalarövägen 1948. Test Road with Surface Treat
ments on the Dalarö Road near Stockholm 1948, av S G y l ls jö ....................................... 1951

81. Amerikansk och svensk jordklassifikation speciellt för vägar och flygfält. American
and Swedish Soil Classification. Especially for Flighways and Airfields, G  Beskow  1951



82. Asfalters deformation och hållfasthet vid långsam och snabb belastning. Deforma
tion and strength of asphalts at slow and rapid loading, ay R  E r ik s s o n ....................  19 5 1

83. Provvägen på Ekerö 1948. The Test Road at Ekerö 1948, av B Ö r b o m ...................  1952
84. En metod att på arbetsplatsen kontrollera bindemedelshalten i en bituminös be-

läggningsmassa genom bestämning av massans specifika vikt. A  Field Method for the 
Control of the Binder Content of a Bituminous M ix by Specific G ravity Measure
ments, av S H a llb e r g ..........................    1953

85. D ragprov på sandasfalt. Tension Tests on Sheet-Asphalt, av R  E r ik s s o n ...................  1954
86. Hyvelblandningsförsök med vidhäftningsmedel vid Aneby 1952. Road M ix Tests

with Antistripping Agents at Aneby 1952, av R  Eriksson ...............................................  1954
87. Om komprimering av jord. A  study of the Compaction of Soil, a v  N  G  Bruzelius

m .fl. (Utgånget) ...............................................................................................................................  1954
88. Provvägen Hälsingborg—Viken—Höganäs efter 20 år. The Test Road at Hälsing

borg after 20 years, av S H allberg och R  Eriksson ............................................................  1955
89. Fett- och hartsaminer som tillsatser till bituminösa bindemedel. Investigation of some

Fatty and Rosin Amines as Additives to Bituminous Binders, av A Z v e jn ic k s   1956
90. Försök med oljegrusvägar. Test with Oiled Gravel Roads, av S H a llb e r g ...............  1958
9 1. Köldmängdskartor över Sverige. Maps of freezing indexes for Sweden, av B Fellenius

och F  R e n g m a rk .................................................................................................................................. l 959

Rapporter

1 — 22. Se rapport 34.

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

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

25. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial och dess betydelse för
vägbeläggningar. A  short Treatise 011 the Adhesion of Bituminous Binders and Aggre
gates and its Importance to Road Pavements, av S H a llb e r g ..........................................  1953

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

27. Några problem rörande fri sikt i vägkurvor. Some Problems Concerning Sight
Distance on H ighway Curves, a v  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 1953— 1956 ...................................................................................................................................... 1956

29. Kort redogörelse för oljebehandling av grusvägar. A  Brief Account of Oil Treatment
of Gravel Roads, av S H a llb e r g ..................................................................................................  1957

30. Bestämning av tjälgräns i mark med enkel typ av tjälgränsmätare. A  Frost Depth
Indicator, av R  G a n d a h l.................................................................................................................. 1957

30 A. Determination of the Ground Frost Line by Means of a Simple Type of Frost
Depth Indicator, by R  Gandahl ..................................................................................................  1963

31. Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis. Experi
ments with Protective Coatings and with Methods of Repairing a Scaled Concrete 
Road at Hällekis, av N  Odemark och S Engman ................................................................. l 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 n g m a n ....................  1958
34. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1958— 1959 ............  1959
35. Axeltrycksmätningar. Axlq Load Measurements, av S Edholm  ....................................  i960
36. Undersökning av vinterdäck och slirskydd ur friktionssynpunkt. Investigation of 

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 vägin
stitut) for the Financial Year 1959— 1960 ............................................................................... 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  O h lss o n ..............................................................................................................  1961
40. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret i960— 1961 ...........  1961
40 A. Annual Report o f the National Swedish Road Research Institute (Statens väg

institut) for the Financial Y ear i960— 1961 ..........................................................................  1962
41. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 19 6 1— 1962 . . . .  1962
41 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens väg

institut) for the Financial Y ear 19 6 1— 1962  ....................   1963
42. Provning av sandspridare. Tests on Sand Spreaders, av B K ih lg r e n .............................  1963
43. Berättelse över Statens Väginstituts verksamhet under budgetåret 1962— 1963 ...........  1963

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 Traffic on Two Lane Roads, av G Kullberg  och S Edholm  1954
2. Supplement 1 —4. Experimental Study of Traffic on Two Lane Roads, av G  K u ll

berg och S E d h o lm .............................................................................................................................. 1955
3. Försök på provvägar 1953 och 1 9 5 4 ...........................................................................................  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 E d h o lm .................................. 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 g ru sv ä g a r .............................  1957
9. Försök med cementstabiliserat bärlager på Nynäsvägen 1955, av L J a n s o n ................ 1 957

10. Försök på provvägar 1957 .............................................................................................................  J 957
1 1 .  Provningsmetoder för material till bituminösa vägbeläggningar ...................................... 1959

Reviderad upplaga ...........................................................................................................................  1961
12. Försök med beläggningar av cementbetong på riksväg 1 vid Törnevalla 1953. Försök

med cementstabiliserat bärlager på Södertälje vägen 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 Bituminous 
Binders and Surface 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 in 1957 and 1958, av B L i l j a ...................................................................................  i960

16. Försök till praktisk definition av begreppet framkomlighet, av S G r u n d e n ...............  1961
17. Methods of T raffic  Measurement. Determination of Number and Weight of Vehicles,

av S Edholm   ............................................    1962
18. Försökssträckor med oljegrus i960— 1961  .........................            1962
19. Fältförsök med elektroosmotisk avvattning av lera, av S F r e d e n ...................................  1962
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