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BERÄTTELSE 

ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 

BUDGETÅRET 
1 9 6 3 — 1 9 6 4

D irektion
L e d å M Ö T E R  I  D I R E K T I O N E N  för statens väginstitut är chefen för Kungl 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav Vahlberg, ordfö
rande, och chefen för institutet, överdirektör Nils G  Bruzelius. Dessutom har 
Kungl M aj:t för tiden 1 juli 19 63— 30 juni 1967 förordnat följande personer 
att vara ledamöter, nämligen professor Bo Th:son Björkman, gatuchef Einar 
Hultman, direktör Bo Jondal, överingenjör Ragnar Klingberg, byråchef K arl 
O Wennerhorn och f  d professor Torsten R  Åström. Den 6.9 1963 förordnade 
Kungl M aj:t att professor Sten J  Hallberg skulle inträda i direktionen i stället 
för professor Bo Th:son Björkman.

Organisation



Personal
Antal anställda för

verksamheten 
för särskilda 

verksamheten uppdragsgivares
i allmänhet räkning

överdirektör: civilingenjör Nils G Bruzelius .............................  i

Administrativa k a n s lie t ........................................................................ 5 3

C hef: Byrådirektör Lars G Biörkman

Tekniska kansliet .......................................   5

Chef: civilingenjör Carl Erik Brinck

Beläggningsavdelningen .....................................................................  7 9

Avdelningschef: civilingenjör Ernst Ericsson

Bärighetsavdelningen ............................................................................  3 ^

Avdelningschef: civilingenjör Nils Odemark

Geologiska avd eln in gen   5 10

Avdelningschef: fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avd eln in gen   13 22

Avdelningschef: civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avd eln ingen ................................................................. 4 9

Avdelningschef: civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 43 59

Totalt 102

Ekonom i
Se bilaga 1.

Publikationer
Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

41 A. Annual Report of the N ational Swedish Road Research Institute
for the Financial Y ear 19 61 — 1962 ..................................................... 1963

43. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1962— 1963 ...................................................................................................  1963

44. A  Simple Ground Temperature Indicator, av P T  Hodgins . . . .  1963



Specialrapporter (stencilerade):

20. Tjälundersökningar vid provvägen Rutvik 1956, av F Rengmark
och R  G a n d a h l.........................................................................................  1963

2 1. Dubbade däck. Friktionsmätningar med nydubbade vinterdäck
vintern 1962— 1963. Förslitningsprov med dubbade vinterdäck 
sommaren 1963 ............................................................................................  1963

22. Studier över tjällyftningsmekanismen, av S F re d e n ..........................  1964

Dessutom har väginstitutets tjänstemän utarbetat rapporter till interna
tionella kongresser samt publicerat uppsatser i svenska vägföreningens tid
skrift m fl.

A rtiklar till kongresser och tidskrifter
Betydelse och behov av vägforskning, av Nils G Bruzelius. SV T  (Svenska Vägföreningens 

Tidskrift) nr 2, 1964.
Strassenbauforschung in Schweden, von Nils G Bruzelius. Forschungsgesellschaft fiir das 

Strassenwesen, Miinchen, 1964.
Tillämpning av radiometriska metoder inom vägbyggnadstekniken, av S Engman. Symposium 

vid K T H  1963 beträffande Isotopteknik inom markfysik och geohydrologi. Grundförstärkning, 
1963 : 4.

H ighway Pavement Design in Frost Areas in Sweden, by F Rengmark. Annual Meeting 
of H ighway Research Board, Washington, 1963.

Notes on Freezing and Thawing of a Road, by F Rengmark and R  Gandahl. X llth  Int.
Road Congress, Rome, 1964.

Some Aspects of Geoelectric Soil Surveying, by S Freden. X llth  Int. Road Congress, Rome, 
196 4.

Influence of speed and temperature on friction between rubber and snow or ice, by G
Kullberg, B Kihlgren and O Nordström. X llth  Int. Road Congress, Rome, 1964.

Influence of the amount of water on a pavement upon the coefficient of friction, by 
G Kullberg and E Ohlsson. X llth  Int. Road Congress, Rome, 1964.

Investigations concerning the improvement of friction on winter roads by means of sand 
and salt, by G Kullberg and B Kihlgren. X llth  Int. Road Congress, Rome, 1964.

Grafisk representation av restidsmätningar, av B Kolsrud. SV T  nr 8, 1963.
Beräkning av den tunga trafikens bruttovikt, av S Edholm och H  Norrby. SV T  nr 9, 1963. 
En metod för fordonsdifferentierande trafikräkning, av S Edholm och B Kolsrud. SV T  nr 10, 

1963.
Theory of T raffic  Flow, av S Edholm och B Kolsrud. S V T  nr 2, 1964.
Metod för beräkning av lastvikten, av S Edholm och H  Norrby. SV T  nr 3, 1964. 
Restidsstudier vid tillfällig hastighetsbegränsning under 1962, av B Kolsrud. SV T  nr 4, 1964. 
Trafikolyckors väg- och trafikberoende: olyckor i trevägskorsningar, av P-O Roosmark. 

SV T  nr 5, 1964.
Methods of T raffic  Measurement, by S Edholm. X llth  Int. Road Congress, Rome, 1964.

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 flygfä lt 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 insitut, statens provnings- 
anstalt, ingeniörsvetenskapsakademiens transportforskningskommission, 1961 års 
trafiksäkerhetskommitté, institutioner vid tekniska högskolorna i Stockholm 
och Göteborg, universitet, tekniska läroverk m. fl.

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

Tekniska kansliet

Optimalt axeltryck

Tekniska kansliets huvudsakliga forskningsuppgift har varit av transport- 
ekonomisk natur. Bakgrunden är lastbilstransporternas under senare år stän
digt stigande omfattning. I mitten av 1930-talet utgjorde det årliga transport
arbetet för lastbilar 1 miljard tonkm. 1950 hade denna siffra stigit till ca 3 
miljarder, och för 1965 beräknas den uppgå till ca 10  miljarder.

Denna ökning har inneburit en kraftig tillväxt i transportkostnaderna, och 
det är uppenbart att stora samhällsekonomiska vinster skulle kunna göras även 
vid procentuellt sett liten minskning av dessa kostnader. För att nå god trans
portekonomi är det angeläget att i första hand skaffa sig en bild av det sam
band som råder mellan vägkostnader och fordonskostnader. Med vägkostnader 
menas alla kostnader för vägens anläggning och underhåll och med fordons
kostnader alla kostnader för fordonens anskaffning och drift.

Det skulle givetvis vara önskvärt att kunna bestämma den investeringsvolym 
för vägväsendet som ur samhällsekonomisk synpunkt är den mest räntabla — 
den optimala investeringsvolymen — men detta är ett mycket komplicerat pro
blem med en m ångfald aspekter. En del av detta problem är emellertid av täm
ligen renodlad teknisk-ekonomisk karaktär, och det är frågan om hur en höj
ning av de tillåtna axel- och boggietrycken påverkar transportkostnaden (sum
man av överbyggnadskostnad och fordonskostnad). Användning av tyngre 
lastbilar medför sjunkande fordonskostnader men ökade kostnader för vägens 
överbyggnad. H är föreligger sålunda ett optimalproblem, dvs. vid ett visst 
axeltryck — det optimala — når transportkostnaden ett minimivärde.

Problemet illustreras schematiskt i figur 1. Kurvan (linjen) V  visar hur 
överbyggnadskostnaden stiger med stigande axeltryck och kurvan F hur for- 
donskostnaden samtidigt sjunker. Summeras de båda kurvorna erhålles en sum
makurva som representerar transportkostnaden. Minimum uppnås i punkten M.

Kurvan F kan man bestämma på basis av uppgifter från det transportområde 
man önskar studera. För skogstransporter t ex gäller en viss kurva, för transpor
ter inom gruvindustrin en annan osv. Svårare är det att beräkna överbyggnads
kostnaden, dvs. att bestämma kurvan V. För att kunna kostnadsberäkna en väg 
måste man ju känna överbyggnadens tjocklek, och denna beror av såväl axel-



tryckens storlek som trafikintensiteten. Kansliet har i sin undersökning utgått 
ifrån resultaten från de mycket omfattande amerikanska kör försöken, »The 
A A SH O  Road Test», då dessa ger möjlighet att beräkna sambandet mellan 
axeltryck, antal överfarter och erforderlig överbyggnadstjocklek. Även om 
resultaten hänför sig till amerikanska förhållanden, bör de i viss utsträckning 
vara tillämpbara på svenska förhållanden.

Med ledning av  resultaten från AA SH O -försöket har också utarbetats en 
metod att evalvera olika stora axeltryck till ett ekvivalent antal normalaxel- 
tryck av viss storlek t ex 8 ton. Enär den trafik, som förekommer på vägarna i 
allmänhet är blandad, är det nödvändigt att använda en dylik metod för att 
kunna uttrycka den sammanlagda belastning, som dessa utsättas för.

Beräkningar för vissa fordonstyper och axel- och boggietryck har redan ge
nomförts men mera återstår. Det torde emellertid vara klart att ett optimalt 
axeltryck gällande hela vårt vägnät knappast går att beräkna. I stället torde 
varje väg eller vägtyp  ha sitt optimum beroende på hur stora godsmängder 
som skall transporteras.

Biblioteksverksam het m m

T ill tekniska kansliets verksamhet hör dessutom redigering av väginstitutets 
publikationer samt biblioteksverksamhet. Denna senare är uppdelad i dels ordi
narie biblioteksverksamhet med litteraturinköp, registreringar, utlåning osv. och 
dels dokumentationstjänst.

Bibliotekets litteraturbestånd har under budgetåret avsevärt ökats. Genom 
en nödvändig omläggning till ett rationellt registrerings- och katalogiserings- 
system av speciellt boklitteraturen har ett fletal klassifikations- och andra re



gistreringssystem ingående studerats i samråd med andra statliga myndigheter 
och privata företag. Sålunda har under en längre tid försök gjorts att för den 
allmänna bibliotekstjänsten anpassa ett system som för närvarande håller på 
att utvecklas för användning inom hela byggnadsbranschen (med anslag från 
statens råd för byggnadsforskning), nämligen det tekniska universalsystemet, 
T U S.

För det systematiska dokumentationsarbetet, särskilt vad beträffar uppfölj
ning, urval och referering respektive registrering och delgivning av för institutet 
viktiga handlingar, såsom tidskriftsartiklar, uppsatser, rapporter, sammandrag 
m m, har det mest brukliga bibliotekssystemet, universaldecimalklassifikations- 
systemet (U D K), hittills visat sig vara det lämpligaste och därför kommit att an
vändas vid  uppläggningen av dokumentationskartoteket. Genom användning 
av detta system har även genom prenumeration inkommande färdiga och för- 
handsklassificerade referat kunnat införlivas i samma kartotek.

För det allmänna biblioteksarbetet, särskilt vad beträffar boklitteraturen, har 
även en övergång till ett reducerat UDK-system  påbörjats för att organisera de 
båda, för närvarande separata, kartoteken på motsvarande sätt. Genom denna 
användning av samma slags system har ett bättre samarbete med andra bibliotek 
och dokumentationscentraler kunnat etableras, varigenom såväl inhemska som 
internationella kontakter upprättats och vunna erfarenheter tillvaratagits.

Det till UDK-systemet hörande ämnesregistret, som finns på bl a svenska, 
tyska, engelska och franska, har kunnat utnyttjas väl vid t ex litteratursökningen 
(information retrieval), och det används som grund vid upprättande av de spe
ciella ordlistor som inom en snar framtid synes bli aktuella som nyckelord- 
listor o d (thesaurus).

För några år sedan tog O EC D  initiativ till bildandet av en europeisk orga
nisation för vägforskningslaboratorier (EO RR L). Ehuru konventionen för orga
nisationen ännu ej antagits, har arbetet med inrättande av en internationell 
dokumentationscentral för insamling och bearbetning av tidskriftsartiklar, rap
porter, datasammanställningar etc. påbörjats. Detta arbete bedrivs av en av 
O EC D  anställd konsult.

Beläggningsavdelningen

Försökssträckor med olika stenmaterial i asfaltbeläggningar

Under september månad utfördes på den för södergående trafik  avsedda 
vägbanan av motorvägen Norrköping— Å by vid Norrköpings norra stadsgräns 
tio stycken försökssträckor med varmblandade beläggningar innehållande asfalt 
som bindemedel. På de olika försökssträckorna skall friktionsmätningar utföras 
med regelbundna tidsmellanrum. V id samma tillfällen skall de olika belägg
ningarnas tillstånd observeras och prov tagas för bestämning av hålvolyms- 
procent.



Det i beläggningarna ingående stenmaterialets kornstorleksfördelning och 
krossytegrad har systematiskt varierats. På åtta av de tio sträckorna är sten
materialets kornstorleksfördelning sådan, att den ligger ungefär mitt emellan 
gränskurvorna för Ab 1 6 t enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar 
av år i960. Stenmaterialet på dessa sträckor består av fyra typer: okrossat ås- 
grus, krossat åsgrus med krossytegraden 8/44, krossat åsgrus med krossytegraden 
4 4/11 och krossat berg. V ar och en av dessa fyra  typer förekommer på två 
sträckor. Beläggningens vidhäftning på den ena av dessa har förbättrats genom 
»tjärinbränning» på stenmaterialet. Beträffande den andra har inga vidhäft- 
ningsbefrämjande åtgärder vidtagits. Kornstorleksfördelningskurvan för sten
materialet på de två övriga sträckorna ligger i stort sett inom gränskurvorna 
för Ab 16 ö enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar av  år i960, 
men är icke jämnlöpande med dessa. Stenmaterialet består av krossat berg. 
Vidhäftningen har förbättrats genom »tjärinbränning».

Bindemedlet i alla beläggningarna är asfalt A  120. Halten av bindemedlet 
valdes så, att beläggningarna efter avslutad vältning skulle få ungefär samma 
hålvolymprocent och i ytan vara utan synbart överskott av bindemedel. Varje 
försökssträcka är ca 80 m lång och 4 m bred.

Försökssträckor med brobaneisoleringar

Under augusti månad utfördes fy ra  försökssträckor med brobaneisoleringar 
på en vägport av betong vid Norrsunda kyrka, ö v e r  vägporten går, intill nästa 
utbyggnad av motorvägen Stockholm— Uppsala, den södergående trafiken på 
väg E  4. Brobaneisoleringen på en av försökssträckorna är en membranisole
ring, på de tre övriga isoleringsgjutasfalt.

Membranisoleringen består av asfalterad mineralfiberfilt, ovanpå bestruken 
med asfalt A  140 och lagd i två lager. För att klistra membranisoleringen till 
den underliggande betongen hade denna bestrukits med asfaltlösning RAO. 
Som skyddslager anbragtes ovanpå membranisoleringen ett lager sandasfalt 
(25 kg/m2).

Isoleringsgjutasfalten består av asfalt A  140, trinidadasfalt, kalkstensråfiller 
och sand. Dess skikttjocklek är ca 10  mm. Såväl det gasavledande skiktet mel
lan betongunderlaget och gjutasfalten som skyddslagret mellan denna och över
liggande asfaltbeläggning är olika på de tre försökssträckorna. Följande kombi
nationer finns:

Gasavledande skikt Skyddsskikt

1. E tt tunt lager sand Sandasfalt (25 kg/m2)
2. Glasfiberfilt Asfaltbetong Ab 4 t (25 kg/m2)
3. Ab 4 t (25 kg/m2) Finmakadam nedvältat i isoleringsgjutasfalten.

Ovanpå brobaneisoleringarna ligger en asfaltbeläggning Ab 16 t (120  kg/m2) 
utlagd i två omgångar. På alla försökssträckorna är de olika lagrens totala 
tjocklek 70 mm. Vid budgetårets slut hade inga iakttagbara spår eller blåsor 
uppstått på försökssträckorna.



Vägoljor

Leveranskontroll

Leveranskontroll av vägoljor till väg- och vattenbyggnadsverket har verk
ställts även under detta år. Upphandlingsbestämmelserna är oförändrade sedan 
hösten 1962. Egenskaperna hos vägolja från olika leveranser från samma leve
rantör har varit nästan desamma, när det gällt två leverantörer. Ganska stora 
skillnader har konstaterats i fråga om leveranser från övriga leverantörer.

Försökssträckor med vägoljor från olika leverantörer

Försökssträckor avseende en jämförelse mellan de vägoljor, som under år 
1963 levererats av fyra  olika leverantörer till väg- och vattenbyggnadsverket, 
utfördes under juli månad 1963 på väg 303 i Gävleborgs län. Prov av oljegrus har 
regelmässigt tagits från de under 1962 utförda motsvarande försökssträckorna. 
Vägolja har återvunnits ur oljegrusproven och dess egenskaper har bestämts, 
varigenom de olika vägoljornas förändring med tiden har kunnat följas. För de 
under år 1962 utförda försökssträckorna kommer hittills erhållna resultat att 
redovisas i en specialrapport.

Försökssträckor med vägoljor med högre benämningstemperatur 
än den föreskrivna

De år 1962 utförda försökssträckorna i Uppsala län med vägoljor med högre 
benämningstemperatur, än den som föreskrivs i upphandlingsbestämmelserna 
har hållits under observation. Den regelbunda provtagningen av oljegruset för 
studiet av de olika oljornas förändring med tiden har fortsatts. Med ledning av 
de erfarenheter, som hittills erhållits, har försök planerats med vägolja med 
något högre benämningstemperatur än den föreskrivna. Försöken avse att kom
ma till stånd under hösten 1964.

Försökssträckor med vägolja innehållande tillsatsämnen för att ge 
vägoljan en vid lägre temperatur snabbt ökande viskositet

För att i praktiken studera inverkan av genom tillsatsmedel åstadkommen 
strukturviskositet hos vägolja (se väginstitutets rapport 43) utfördes på väg 
223 i Södermanlands län under juli— augusti försökssträckor med en vägolja 
innehållande en relativt stor halt av naftenkolväten, i vilken blandats in vid rums
temperatur fasta paraffinkolväten. Tillsatsmedlen var dels paraffin  med smält- 
punkt 570— 6o°, dels ett m ikrovax med smältpunkt 7 4 Av  paraffinen 
användes tre olika halter i vägoljan, nämligen 1, 2,5 och 4 viktprocent och av 
m ikrovaxet två halter, 3 och 6 viktprocent.

Kontroll av vidhäftningsmedelshalten i vägolja

För att få kännedom om noggrannheten i doseringen av vidhäftningsmedel 
till vägolja har vid några oljegrusverk avdelningen på uppdrag av väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen tagit prov av vägolja innehållande vid verken tillsatt



vidhäftningsmedel. Halten av vidhäftningsmedel har bestämts genom titrering 
under användning av normaler, bestående av på avdelningens laboratorium 
framställda blandningar av samma olja och samma vidhäftningsmedel som i de 
olika proven. Kontrollen kommer att fortsättas.

Övriga undersökningar

Experimentella undersökningar har gjorts över beläggningsmassors deforma
tion och packning under inflytande av på olika sätt applicerat tryck enligt 
Marshalls metod och vid avdelningen utarbetade metoder. Undersökningarna är 
icke avslutade och kommer att fortsättas.

På laboratoriet har under året pågått ett visst utvecklingsarbete beträffande 
provningsmetoder för olika typer av gjutasfalt.

I samarbete med maskintekniska avdelningen har friktionsmätningar gjorts på 
försökssträckorna på motorvägen vid Norrköping och på väg 76 vid Rosen
källa. M ätningarna kommer att fortsättas.

För att undersöka möjligheten av en rationalisering av tillverkningen av 
bituminösa beläggningsprov i institutets provvägsmaskin har en jämförelse 
gjorts mellan den packning, som erhålls genom vibrering och den som erhålls 
vid vältning med institutets, på en cirkulär bana gående, slätvält.

På begäran av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har avdelningen vid försök 
med oljeanrikning utfört provtagning och laboratorieundersökningar av de 
tagna proven.

Avdelningen har dessutom för skilda uppdragsgivare bestämt vidhäftningen 
mellan stenmaterial och olika bindemedel, bindemedelshalt i beläggningsmassor 
och återvunnit bindemedel från beläggningar för bestämning av bindemedlets 
egenskaper samt i övrigt verkställt olika mindre omfattande undersökningar på 
material till vägbeläggningar.

Bärighetsavdelningen

Vägars och rullbanors konstruktion och bärighet

De amerikanska resultaten och erfarenheterna av de omfattande körförsöken, 
»The A A SH O  Road Test», på provvägen vid Ottawa, Illinois, har av H ighw ay 
Research Board (H RB) redovisats i en mycket omfattande rapport. Vissa av
snitt i denna rapport har under verksamhetsåret ingående studerats vid bärig
hetsavdelningen.

A A SH O -provvägen bestod av 6 slingor vari ingick vägöverbyggnader av 
mycket olika konstruktioner. A v  de 644 försökssektionerna var 332 försedda 
med beläggning av asfalt och 3 12  med beläggning av betong.

Vid körförsöken, som i huvudsak utfördes med i marknaden vanligast före
kommande lastbilstyper, studerades dels inverkan av bilar med eyikel bakaxel



respektive boggi dels inverkan av olika stora axel- respektive boggitryck hos 
dessa bilar.

I H R B :s rapport har man redovisat slutresultatet genom en formel, s. k. 
»matematisk modell» av exponential typ. Genom bärighetsavdelningens studier 
av  H R B :s  rapport har framkommit synpunkter, vilka eventuellt kan öka för
utsättningarna för att de redovisade amerikanska erfarenheterna skall kunna 
tillämpas i Sverige. Avdelningen har därför av det amerikanska försöksresul
tatet fram ställt en modifierad matematisk modell. En redogörelse för både den 
i den amerikanska rapporten redovisade matematiska behandlingen av A A SH O - 
resultaten och den av bärighetsavdelningen framställda matematiska modellen 
kommer att publiceras i en särskild rapport.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningen har avdelningen avgivit yttrande 
beträffande dels vägbyggnadskonstruktionerna till rullbanor på 4 flottiljflygfält 
och 4 krigs flyg fä lt dels bärigheten hos befintlig rullbana på ett flottilj flygfält.

På uppdrag av A B GE-konsult, Stockholm, har väginstitutet avgivit förslag 
beträffande utförande av bankfyllnad av asfaltstabiliserad Leca (granulerad 
lera).

På uppdrag av Bolidens Gruvaktiebolag har väginstitutet avgivit y tt
rande över dels belastningsförändringarna på en vägkonstruktion vid använ
dandet av olika fordons- och däckstyper dels i vilken omfattning vägslitaget 
minskar när vid transport av en given godsmängd, visst transportredskap med 
viss lastförmåga och tjänstevikt utbytes mot annat transportredskap med sam
ma lastförmåga men med lägre tjänstevikt.

Med anledning av från skogs- och lantbruksakademiens skogsvägskommitté 
fram fört önskemål har väginstitutet bl a genom bärighetsavdelningen dels del
tagit i diskussioner rörande överbyggnadsdimensionerna hos och utförandet 
av  enkla skogsvägar dels medverkat vid utarbetandet av utkast till dimensione- 
ringstabell för sådana vägar.

På uppdrag av H SB:s riksförbund har avdelningen avgivit förslag till över- 
byggnadskonstruktioner för interna transportvägar och uppställningsplatser in
om förbundets industriområde i Landsbro i Jönköpings län.

Förslag har avgivits beträffande konstruktion och utförande av för hästsport 
lämplig bädd på betonggolvet i Stockholms Ridhus på N orra Djurgården, som 
nu är under byggnad.

»C H L O E -profilom eter»

Under föregående verksamhetsår inköpte väginstitutet från U SA  en mätut
rustning, »CHLOE-profilom eter» (i korthet beskriven i väginstitutets rapport 
43), som konstruerats med ledning av genom AASHO -försöken vunna erfaren
heter. Denna utrustning är avsedd för bestämning av en vägs momentana trafik- 
värde, »serviceability index». Trafikvärdet erhålles som ett kvalitetsindex- eller 
poängtal avsett att i huvudsak ange hur trafikanten anser att vägen vid mät
tillfället kan betjäna trafiken. Trafikvärdet bestäms enligt formeln



P S I =  5,03 — 1,9 1 log (1 +  SV) — 1,38 R D 2 — o ,o iV C  +  P

SV = * . 4 4 ^ - ( ^ ) !] - 3
R D  — medeldjupet hos båda hjulspåren, tum 
C  — krackelering i ft2 per 1 000 ft2 
P =  flickad yta i ft2 per 1 000 ft2

Enär sådana egenskaper hos en väg såsom bredd, linjeföring, friktionsegen- 
skaper, ljusreflexionsförmåga m m  icke ingår i trafikvärdet får detta värde, 
jäm fört med värde erhållet vid  mätningar omedelbart efter vägens färdig
ställande och satt i relation till vägens ålder och trafikens mängd och tyngd 
närmast anses ge uttryck för vilken bärighetsklass vägen tillhör. Vid A A SH O - 
försöken tillämpades en trafikvärdesskala från 5 till o varvid värden mellan 
5— 4 innebar att vägen var mycket bra, 4— 3 bra, 3— 2 godtagbar, 2— 1 dålig 
och 1 — o mycket dålig. En redogörelse för samt en kritisk granskning av den 
vid AASH O -försöken i Am erika utvecklade teorin för bedömning av en vägs 
trafikvärde enligt system C H L O E  kommer av väginstitutet att publiceras i en 
särskild rapport.

För att få  CH LOE-profilom etern i funktionsdugligt skick har väginstitutet 
under året nödgats utföra betydande reparations- och förbättringsarbeten på 
mätutrustningen.

Under året har avdelningen utfört profilmätningar bl a på väg E 4 i Stock
holms län dels vid Märsta dels på bärlagerprovvägen på samma väg delen 
Brista— Söderby. Mätningarna på provvägen utfördes som dubbelprov (I och II  
i tabellen) dels den 18 september 1963 innan vägen öppnades för trafik dels 
den 20 april och som enkelprov den 17  juni 1964 sedan vägen trafikerats under 
ca 7— 8 månader. A v  mätningarna, som utfördes i samma spår såväl i vänster
som högerfilen räknat mot Uppsala, erhölls nedanstående resultat. Provvägens 
uppbyggnad framgår av tvärsektionen och tabellen i figur 3.

Tabell 1

Matsträcka

Trafikvärde i 
1963
18/9 2 

I I I  I

vänsterfil 
1964 

,0/4 17/6 
II  I

Trafikvärde i 
1963
18/9 2 

I II I

högerfil
1964

0/4
II

17/6
I

Bärlagerprovvägen 
Brista-Söderby, E4 
Provsträcka nr 1 ........... 3,4 3,4 3,6 3,9 3,7 3,6

» » 2 ......... 3,5 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,5 3,o 3,4 3,o
» » 3 ............. 3,9 3,8 3,6 3,7 3,7 3,3 3,2 3 ,1 3 ,i 3 ,1
» » 4 ............ 3,5 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3 ,1 3,2 3,o
» » 5 ............ 3,8 3,7 3,4 3,4 3,5 —  3,6 3,3 3,2 3,3
» » 6 ........ 4 , i 3,8 3,9 3,8 4,o 3,9 3,7 to 3,8 3,6
» » 7 ............ 3,5 3 ,'6 3,4 3,8 3,8 3,o 3,o 3,6 3,5 3,5
» » 8 .......... 3,o 2,9 3,o 3,o 3 ,° 2,8 2,9 2,7 2,9 2 ,7
» » 9 ............ 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 00NÔ

2,4 2,4 2,6

» 10 .......... 3,5 3,4 3,2 3,4 3,4 2,9 2,8 3,o 3 ,i 3,o



Provbelastningar

Avdelningen har under året utfört belastningsförsök med den av maskintek
niska avdelningen för provbelastningar upp till 5 ton fram ställda hydrauliska 
belastningsapparaturen, som monterats på en för ändamålet ombyggd lastbil. 
Belastningsvagnen är beskriven i väginstitutets rapport 43.

Provbelastningar med denna vagn har utförts på dels bärlagerprovvägarna: 
väg E 4 , delen Brista— Söderby i Stockholms län, väg E 75 vid H ålland i Jäm t
lands län och R v  15 mellan Bäckaskog— Gualöv i Kristianstads län dels stabi- 
liseringssträckan på R v  10  mellan Simrishamn— Baskemölla i Kristianstads län 
dels kalks tabiliseringsprovvägarna; väg 77 vid Olunda och väg 255 vid ösm o 
i Stockholms län, väg 585 vid  Frösshyttan och väg 502 vid Fatburn i Örebro 
län samt R v  13  vid Alestatorp i Malmöhus län. På geologiska avdelningens upp
drag har avdelningen även under detta år utfört provbelastningar på dels prov- 
vägen på väg E 75, delen H ålland— Såå i Jämtlands län dels provvägen mellan 
A v a — Nordmaling på väg E  4. Dessutom har bärighetsavdelningen utfört be
lastningsförsök på geologiska avdelningens provsträckor med isoleringslager av 
mineralull dels på väg 83 genom Järvsö samhälle i Gävleborgs län dels på väg 
E  3 vid  K ärr i Skaraborgs län.

På uppdrag av Stockholms stads gautkontor har provbelastningar utförts på 
en i Västberga allé utförd provväg.

Sedan den 2-axliga belastningssläpvagnen för statiskt-dynamiska provbelast
ningar (pulserande last) till maximalt 14 ton färdigställts av maskintekniska 
avdelningen i slutet av föregående verksamhetsår, påbörjade bärighetsavdel
ningen belastningsförsök på grusbärlagermaterial, som utlagts på betonggolvet 
i en försökshall. Under dessa försök, som till att börja med främst utfördes 
för testning av belastningsapparaturen, studerades i vilken omfattning materia
let packades och krossades under belastningsstämpeln. Dessa senare studier har 
under året, på grund av det alltmer ökade behovet av att vid vägbyggen kunna 
använda dels grusmaterial innehållande stenmaterial av låg styrkegrad dels 
bankfyllnadsmaterial med låg volym vikt, kommit att omfatta försök på dels 
grusmaterial med hög skifferhalt dels fabriksmässigt framställda byggnadsmate
rial, exempelvis Leca, eller avfall från sådana material såsom siporexavfall och 
masugnsslagg.

Bestämning av olika jordarters packnings- och bärighetsegenskaper

I anslutning till de av bärighetsavdelningen under året bedrivna studierna 
av den amerikanska redogörelsen för resultaten av körförsöken vid Ottawa, 
Illinois, har avdelningen utfört en relativt ingående undersökning av ett från 
»The A A SH O  Road Test» erhållet prov, som tagits ur det homogeniserade 
skiktet i underbyggnaden. Bärighetsavdelningen har genom laboratorieförsök 
sökt bestämma materialets vägtekniska egenskaper, främst i avseende på dess 
packnings- och bärighetsegenskaper. En redogörelse för försökens utförande och 
resultatet kommer att lämnas i en särskild rapport. Undersökningen har ingått



i den tidigare påbörjade och under året fortgående systematiska laboratorie- 
undersökningen av olika vägbyggnadsmaterials bärighetsegenskaper.

På uppdrag av A B  Skånska Cementgjuteriet har avdelningen i anslutning till 
bolagets undersökning av schaktmassors volym ändring utfört laboratorieunder- 
sökningar på jordprover, som av SC G  uttagits på olika arbetsplatser. Med 
anledning av denna av SC G  bedrivna undersökning har avdelningen upptagit 
studiet av det i samband med jordmassors uttagning, transport och packning 
ofta aktuella problemet »svällning— svinn».

På uppdrag av A B  Svenska Stenbeläggningar har avdelningen utfört volym- 
viktsbestämningar på ett material av mellansand för fastställande av materia
lets volym vikt vid olika vattenhalter dels när det löst utfyllts på ett lasbils- 
flak dels på flaket efter transport dels när det packats med olika stort arbete. 
Kurvorna i volymviktsdiagrammet i figur 2 åskådliggör dels hur resultatet av 
packningsarbetet, när detta är lika stort, är beroende av materialets vattenhalt 
dels i hur hög grad resultatet av packningsarbetet vid samma vattenhalt är 
beroende av den tillförda packningsenergin.

Med den i väginstitutets rapport 43 beskrivna elektroniska packningsmätaren 
har försök påbörjats dels för testning av utrustningens tillförlitlighet dels för 
mätning av sjunkningsförloppet vid belastningar med den statiskt-dynamiska be- 
lastningssläpvagnen.

På uppdrag av A B  GE-konsult har avdelningen utfört dels kontroll av tät
heten på olika nivåer i en av bolaget utförd ca 3 m tjock bankfyllnad av 
asfaltstabiliserad Leca, som packats med gummihjulsvält dels E-modulbestäm- 
ningar i väginstitutets E-modulapparat på prover, som uttagits in situ genom att 
E-modulcylindern, sedan den försetts med en ring vars ena kant slipats till 
en vass egg, nedtryckts i och därefter fram grävts ur det packade Leca-mate- 
rialet.

På uppdrag av myndigheter och enskilda har avdelningen undersökt olika 
jordarters lämplighet ur bärighets-, packnings- och stabiliseringssynpunkt.

Jordstabilisering med bitumen> cement och kalk

Kvalitetskravet på de i vägöverbyggnaderna ingående materiallagren har 
starkt ökat med trafikens ökade tyngd, hastighet och intensitet. För att vägarna 
skall bibehålla sin jämnhet under lång tid erfordras numera, utöver att de i 
överbyggnaden ingående lagren gives tillräcklig tjocklek och packning, även att 
lagren genom stabilisering med asfalt, cement m m gives både bättre tryckför- 
delande egenskaper och bättre förmåga att upptaga de av trafiken åstadkomna 
vibrationerna så att risken för materialkornens migrering elimineras.

I avsikt att söka åstadkomma bärlager med hög hållfasthet, god beständighet, 
god tryckutbredande förmåga samt ringa benägenhet för migrering har avdel
ningen i samarbete med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (K V V S) och vägför- 
valtningen i B-län under året utfört en provväg om 1 000 m uppdelad i 10 prov
sträckor alla med bärlager av olika utförande och tjocklek. Provvägen är belä
gen på väg E  4 vid Märsta delen Brista— Söderby i Stockholms län.
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Fig 2. Volymviktsbestämningar på mellansand.

Volym viktskurva I bestämd enl. metod T99 (standard proctor), instampningsarbete 57 kgm.
Volym viktskurva II  bestämd enl. metod T180 (modifierad proctor), instampningsarbete 255 kgm.
Volym viktskurva I I I  bestämd i princip enl. metod T180 men instampningsarbetet utökat till 

1020 kgm. (100 slag/lager).
Volym viktskurva A/o, materialet löst utfyllt i en 5 1. cylinder, fri fallhöjd, räknad till cylin

derns kant 10 cm.
Volym viktskurva A/10, det enl. A/o löst utfyllda materialet packat genom att cylindern me

delst ett skakbord lyftes 12,5 mm varefter den av egen vikt får falla tillbaka till utgångs
läget, antal lyftningar 10.

Volym viktskurva A/20, d:o men antalet lyftningar 20.
Volym viktskurva A/40, d:o men antalet lyftningar 40.
Volym viktskurva A/60, d:o men antalet lyftningar 60.
Volym viktskurva B/o, materialet löst utfyllt i en 5 1. cylinder, fri fallhöjd, räknad till cylin

derns kant 100 cm.



F ö rs tä rk n in g s la g e r. av grusig  och stenig  s

U nd erg rund av styv lera på r

Fig 3. Längdsektion av bärlagerprovvägen på väg E 4  vid Märsta delen Brista—Söderby samt 
sammanställning över överbyggnadens uppbyggnad.

Provsträcka
nr:

Beläggningstyp: Bärlagertyp:

9
10

60 Ab

60 Ab

60 Ab

60 Ab

60 Ab

60 Ab

60 Ab 
100 Ab 
100 Ab 

60 Ab

10 cm massabunden makadam (MM) +
+  10 cm grusbärlager (G)

10 cm cementbruksbunden makadam (CM) +
+  10 cm grusbärlager (G)

15 cm cementbruksbunden makadam (CM) +
+  5 cm grusbärlager (G)

15 cm cementstabiliserat grus (CG) +
+  5 cm grusbärlager (G)

15 cm cementstabiliserad sand (CS) +
+  5 cm grusbärlager (G)

15 cm bitumentstabiliserat grus (BG) +
+  5 cm grusbärlager (G)

5 cm Ab (bindlager) +  15 cm bitumenstabiliserat grus (BG)
19 cm grusbärlager (G)
9 +  10 cm makadam tätad med grus 

19 cm massabunden makadam (MM)

Undergrunden utgöres på större delen av sträckan av styv lera lagrad på 
morän. Lerlagrets tjocklek är i allmänhet > 0 , 5  m. På större delen av sträcka 
1 och lokalt på sträckorna 4 och 10  vilar överbyggnaden emellertid på morän. 
Förstärkningslagret består av grusig och stenig sand respektive sandigt grus. 
överbyggnadens tjocklek är för provsträckorna 1 — 7 och halva sträcka 8 70 
cm och för övriga sträckor 80 cm. A v  längdsektionen och tabellen i figur 3 
fram går vilka bärlagertyper och bärlagertjocklekar som ingår i provvägens 
överbyggnad. En redogörelse för provvägens utförande är under utarbetande.

På bärlagerprovvägen vid M ärsta samt på de tidigare utförda stabiliserings- 
provvägarna har avdelningen under året utfört inspektioner samt avvägningar, 
jämnhetsmätningar, belastningsförsök, provtagningar m m.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningen har avdelningen dels avgivit för
slag beträffande utförandet av  provytor vari ingår cementstabiliserade lager, 
dels undersökt olika jordmaterials lämplighet för kalkstabilisering.

På uppdrag av Svenska Skifferolje A B  har avdelningen påbörjat en under
sökning av den osläckta och den släckta kvarntorpskalkens lämplighet för sta
bilisering av jord.



Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

Avdelningen har under året, ehuru i väsentligt mindre omfattning än tidigare 
på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, luftfartsstyrelsen, fortifika- 
tionsförvaltningen och Stockholms stads gatukontor med institutets betongborr
maskin uttagit 154  borrkärnor varav 25 ur betongbeläggningar, 60 ur stabili
serade bärlager och 69 ur asfaltbeläggningar.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningen har avdelningen dels utfört un
dersökningar beträffande vidhäftningen mellan gammal betongbeläggning och 
därpå gjuten ny betongbeläggning dels avgivit förslag beträffande armering i 
betongbeläggningar.

Geologiska avdelningen

T  jälunder sökningar 

Fältförsök

De tidigare påbörjade undersökningarna beträffande tjälsprickor i vägar har 
fortsatts. V id  provvägarna ö jeb yn  1957, ö jeb yn  1958, Räktfors 1958 och 
Brännland i960 har markundersökningar utförts genom upptagande av tvär
gående gravar för bestämning av  den exakta väg- och markuppbyggnaden vid 
de skilda delsträckorna. Fältundersökningarna vid dessa provvägar är därmed 
avslutade och slutgiltig bearbetning av de under de föregående åren insamlade 
mätuppgifterna har påbörjats. V id provvägen Klinten A  och C  i960 har likaså 
fältundersökningarna avslutats och bearbetning av undersökningsmaterial på
börjats. Observationer och mätningar har utförts under tjälsäsongen 19 63— 1964 
vid provvägarna Klinten B i960, Broängen 19 6 1, Nordm aling A  och B 19 6 1, 
örträsk  19 61 och Såå 1962.

På vägförvaltningens uppdrag, har undersökningar utförts på väg 83 i 
Järvsö samhälle, Gävleborgs län, med syfte att förebygga uppkomst av svår
artat gupp vintertid till följd av ojämn tjällyftning.

Vid platsen för den ojämna lyftningen utfördes markundersökning för be
stämning av uppbyggnaden hos befintlig väg och mark. Markundersöknings
resultatet redovisas i figur 4. Som härav fram går upptränger en bergklack mel
lan sekt. ca 0/700 och 0/725 genom den mycket tjälfarliga sedimentlagerserien. 
Mellan dessa sektioner ligger ovanpå bergklacken en grusig, mycket litet tjäl- 
farlig morän samt icke tjälfarligt grus- och sandmaterial, de senare ingående i 
den befintliga vägens överbyggnad. Djupet till berget är på det nämnda vägav
snittet i vägm itt omkring 1 ,7 — 1,8 m. Vid sekt. 0/725 stupar bergklacken i rikt
ning mot Ljusdal mycket brant. Sålunda ökas djupet från vägbaneytan till 
berget från 1,7  m vid  sekt. 0/725 till 2,6 m vid sekt. 0/727 och 4,5 m vid sekt. 
0/729. Samtidigt ökar tjockleken på de i undergrunden uppträdande mycket 
tjälfarliga sedimenten vid nämnda sektioner från 15 till 75 respektive 120 cm. 
Mellan de mycket tjälfarliga sedimenten och berget ligger ett lager av grusig



Fig 4. Väg 83 i järvsö  samhälle, Gävleborgs län. Markuppbyggnad i längdsektion hos 
befintlig väg före ombyggnad samt projekterat läge för mineralullsisoleringen.

morän, vars tjocklek, som vid sekt. 0/725 är ca 70 cm, ökar mot norr. T ill för
hindrande av fortsatt ojämn tjällyftning har isolering med mineralull utförts, 
vilkens projekterade läge i vägen framgår av figur 4. Beträffande tjälning och 
upptining efter isoleringens utförande kan för tjälsäsongen 19 63— 1964 noteras, 
att tjälen enligt observation med tjälgränsmätare uppnådde djupet 155 cm på 
icke isolerad vägdel och drygt 100 cm på de isolerade vägdelarna samt att 
fullständig upptining inträffade omkring 13 april vid de isolerade vägdelarna 
och omkring 4 maj vid  den icke isolerade vägdelen. Vägbanan har under tjäl
säsongen legat i stort sett stilla enligt utförda längs- och tvärgående profile
ringar. T ill ledning för bedömning av undersökningsresultatet kan nämnas, att 
vinterns köldmängd var 880 graddagar mot normalt ca 700.

Körförsök under tjällossningsperioden

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har avdelningen medverkat 
vid körförsök, som utförts i samband med tjällossningen våren 1964. Sålunda 
har förberedande undersökningar i form av provtagningar vintertid för jord
arts- och vattenhaltbestämning utförts vid körförsökssträckorna vid Ollsta på 
väg 88, Häggenås— Ollsta, Jämtlands län, vid Näsåker, på väg 90, Näsåkers 
kyrka— Rå, Västernorrlands län samt vid Korsträsk på väg 90, Vistträsk—  
Korsträsk, Norrbottens län. Vattenhalterna, som bestämts på tjälade prov, var 
genomgående låga för de övre delarna av väguppbyggnaden. Med ledning här
av kunde förväntas, att när urtjälning skett till större djup än ca 50 cm, kunde 
den upptinade överbyggnaden till följd av upptorkning under gynnsamma vä
derleksförhållanden ha uppnått sådan bärighet på stora delar av försökssträc- 
korna, att dessa ej skulle skadas i större omfattning genom försökstrafiken. Att 
så även blev förhållandet verifierades genom de utförda försökskörningarna, 
som i Näsåker ägde rum den 5, 8 och 22 maj i Ollsta den 1 1 — 13 maj och i 
Korsträsk den 20 och 21 maj. V id försökskörningarnas början var urtjälnings- 
djupen i genomsnitt på de olika försökssträckorna i nämnd ordning ca 65, 
ca 100 och ca 100 cm.



Profileringar vid  vägar byggda med V-terrass

Profilering av vägbanans tvärsektion med användande av väginstitutets profi- 
lograf har utförts i Västerbottens län vid  nybyggda vägsträckor med s. k. V- 
terrass. Som isoleringsmaterial har härvid bark och torv använts. Näm nda pro
fileringar ingår som ett led i en undersökning av V-terrassers förmåga att effek
tivt motverka längsgående tjälsprickbildning. I figur 5 redovisas 8 st profiler 
från en vägsträcka vid väg 92, N orrfors— Brattby, Västerbottens län, där 
vägen uppbyggts med V-terrass och barkisolering.

V-terrassens effekt att motverka uppkomsten av sådan positiv  bomberings- 
ändring genom tjälning, vilken utgör ett kriterium på att sprickrisk föreligger, 
fram går av de i figur 5 angivna värdena på bomberingsändring, dvs. vägmittens 
förhöjning i förhållande till körbanekanterna. En negativ bomberingsändring 
betecknar frånvaro av sprickrisk. Sådan kan väntas föreligga, då bomberingsänd- 
ringen är positiv. Riskens storlek är enligt tidigare undersökningar (ex. vid väg
sträckan Ersnäs— Broängen, Norrbottens län) en funktion av den positiva bom- 
beringsändringens storlek.

Markundersökningar vid vägar som skadats genom tjällyftning

V id vägföretaget Varuträsk— Strömfors, väg 94— 95, Västerbottens län har 
under vintrarna 19 61 — 1962, 19 62— 1963 och 19 63— 1964 uppstått såväl tjäl- 
sprickor som ojämna tjällyftningar. Sommaren 1962 undersöktes väg- och mark- 
uppbyggnad genom upptagande av längs- och tvärgående gravar vid de delar 
av vägen, som varit utsatta för de svåraste tjälskadorna. En allmän, översiktlig 
kartering av markbeskaffenheten utfördes sommaren 1963. A v  markundersök
ningsresultaten har efter preliminär bearbetning framgått, att vid vägsträckan 
förekommer fläckvis mycket tjälfarliga sediment på morän, vilket i förening 
med ogynnsamma grundvattenförhållanden, dels orsakat längsgående tjälspric- 
kor, dels vid övergångar mellan nämnda tjälfarliga sediment och mindre tjäl- 
f  ar lig morän orsakat ojämn lyftning och sprickor. Detaljbearbetning av under
sökningsmaterialet pågår.

Längsgående sprickor i grusväg har under en följd av år förekommit vid 
vägsträckan Bjurholm— N yb y, väg 333,  Västerbottens län. Markundersökning 
genom upptagande av tvärgående gravar har utförts för bestämning av väg- 
och markuppbyggnad. Bearbetning av undersökningsmaterialet pågår.

V id en vägdel vid Balåker, väg 92, Högås— ö . N yland, Västerbottens län har 
vägförvaltningen utfört en vägbyggnad med V-terrass och barkisolering men 
trots detta har längsgående tjälsprickor uppstått. U tförd markundersökning 
visar att markläget är extremt tjälsprickfarligt. Utformningen av V-terrass och 
barkisolering syns vidare ej helt överensstämma med angivna normer. Sålunda 
är isoleringen tämligen jämntjock i tvärled och tunnar icke ut tillräckligt mot 
vägkanterna. Sannolikt är nämnda förhållande bidragande orsak till här upp
komna längsgående tjälsprickor.



Sektion 23/200
Konventionell väguppbyggnad 

Tjällyftning i vägsnitt = 5 0  mm 
Bomberingsändring =  +  1 mm

Sektion 23/280 
V-terrass med bark 

Tjällyftning i vägmitt =  16  mm 
Bomberingsändring =  — 6 mm

Sektion 23/390 
V-terrass med bark 

Tjällyftning i vägmitt =  17  mm 
Bomberingsändring =  — 5 mm

Sektion 23/470
Konventionell väguppbyggnad 

Tjällyftning i vägmitt =  41 mm 
Bomberingsändring — +  3 mm

Fig 5. Resultat av profilering av väg 92, 
Norrfors—Brattby, Västerbottens län vid 
två skilda tillfällen under tjälsäsongen 
1963— 1964. Vid de båda yttersektioner- 
na har vägen konventionell uppbyggnad, 
medan mittsektionerna är byggda med 
V-terrass och barkisolering.

Vagbanans 
hojdändring, cm
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Stenmaterialundersökningar

Hållfasthet
Olika stenmaterialtyper har undersökts med avseende på hållfasthet genom 

bestämning av sprödhetstal och det s. k. Los Angeles-värdet. Det senare har ut
tryckts på två sätt, dels genom den mängd (viktprocent) av stenmaterialet som 
efter krossning i Los Angeles-trumman passerar sikt i mm och dels genom ett 
ytförhållande, nämligen förhållandet mellan ytan under siktkurvan för det i 
trumman krossade materialet och totala ytan av siktdiagrammet mellan sikt 
0,074 och övre gränsen för den undersökta fraktionen ( i 6 mm). Som framgår av 
figur 6 föreligger rättlinjig korrelation mellan de båda Los Angeles-värdena.

Ser man på förhållandet mellan sprödhetstal och Los Angeles-värde för olika 
bergartstyper, så fram går av figur 7 att för bergarter uppbyggda av hårda mine-

e rup t lv a  och metamorfa berg-  
*  a r t e r  bestående av hårda

mineral
O ka lkst ena r  och kalkstensgrus  
•  marmor

20
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Los Angelesvårde: V ik t - £  passerande s ik t  1 mm
To 2 0  30 40 50 60  70 0 0  90

Fig 7. Relationen mellan sprödhetstal och Los 
Angelestal för olika bergartstyper.



ral, huvudsakligen kvarts, fältspat, hornblände, föreligger ett rätlinjigt förhål
lande. Anmärkas bör, att ingen hänsyn tagits till flisighetstalets inverkan vid 
dessa undersökningar och att resultaten är att betrakta som preliminära.

Poleringsbenägenhet

Olika stenmaterials poleringsbenägenhet genom trafikens inverkan har under 
senare år alltmer uppmärksammats som en viktig faktor ur trafiksäkerhetssyn
punkt. En apparat för polering av stenmaterial och en pendelapparat, båda 
konstruerade av Road Research Laboratory i England för studium av sten
materials friktionsegenskaper efter polering har anskaffats och vissa undersök
ningar har påbörjats dock icke i större omfattning, varför några undersöknings
resultat ännu ej kan redovisas. För att studera olika ytors och smörjmedels in
verkan på friktionen gjordes ett försök med vattenfast sandpapper av 4 olika 
grovlekar för v ilk a friktionen undersöktes dels i torrt tillstånd dels efter be- 
gjutning med vatten respektive glycerin och en blandning av 70 %  glycerin 
och 3 0 %  vatten. Undersökningsresultaten redovisas i följande tabell, i vilken 
friktionsvärdet uttrycks genom det pendelutslag som erhålls med den använda 
apparaturen (högt värde på pendelutslag anger stor friktion).

Tabell 2

Pendelutslag vid användning av 
Y ta  smörjmedel

Sandpapper (avtagande 0/ , .
grovlek nedåt) Intet Vatten ^  y atten Glycerin

N r. 80 C ........................................... 50 55 35 17
» 280 A    58 50 12  10
» 400 A    60 51 9 10
» 600 A    60 51 5 10

Slät yta (metallfolie) ....................  70 8 5 10

A v  försöken fram går att friktionen på torr yta ökar med minskad grovlek 
på ytstrukturen, vilket beror på ökad anliggningsyta och därmed ökad adhesion 
mellan gummi och den undersökta ytan.

Med vatten som smörjmedel erhölls i stort sett ett friktionsvärde, som är 
av samma storleksordning för de olika sandpapper sgrovlekarna, möjligen med 
undantag för den grövsta. I intet av fallen har vattenhinnan förmått helt täcka 
topparna av sandkornen, varför smörjningseffekten blivit obetydlig. För den 
släta ytan framträder däremot smörjningseffekten synnerligen väl. H är synes 
endast vätskefriktionen få någon betydelse.

Den använda blandningen av glycerin och vatten synes ha förmåga att i stor 
utsträckning täcka topparna även på de grövre sandpapperytorna. Som syns av 
tabell 2 sjunker samtliga friktionsvärden vid användning av denna blandning.



Full täckning av topparna uppnås på det finaste sandpapperet , där endast vät- 
skefriktionen inverkar. Ren glycerin har ännu bättre förmåga att täcka top
parna på sandpapperen. Sålunda har friktionen sjunkit kraftigt på det grövsta 
sandpapperet och från nästa sandpappergrovlek har endast vätskefriktionen 
haft betydelse för den uppnådda friktionen, medan den fasta ytans struktur icke 
haft någon betydelse för resultatet.
Frostvittring

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har undersökningar på
börjats för studium av risken för sönderfrysning av lättbetongmaterial, använt 
som fyllnad i väg över svag mark. H ärvid  undersöktes först materialets vatten- 
upptagningsförmåga vid förvaring under vatten i rumstemperatur under varie
rande tid. Som framgår av figur 8 uppnåddes en mättningsgrad av 80 °/o 
(vattenhalt 140 % ) efter ca 3 månader och 98 %  efter ca 12  månader.

Fig 8. Vattenupptagning hos gasbetongkross 
(fraktion 8— 5,6 mm) nedsänkt i vatten (vat
tentemperatur ca 2 2 °C ).

, dygn

Materialets benägenhet för sönderfrysning undersöktes genom frysning av ma
terial med olika vattenhalt, Figur 9 visar resultatet för ett lättbetongmaterial 
(frak 5,6— 8 mm) med en vattenhalt av ca 1 5 0 %  (mättningsgrad 9 4 % ). A v  
siktkurvan för det frusna materialet fram går att samtliga partiklar i det ur
sprungliga materialet har frusit sönder. Vidare fram går att ca 8 0 %  av mate-
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Fig 9. Frysförsök med gasbetongkross med ca 1 5 0 %  vattenhalt. Kurva A  återger ursprungs
materialets kornfördelning, kurva B kornfördelningen efter vattenupptagning (förvaring under 
vatten i 9 månader) till 15 0 %  vattenhalt och nedfrysning till ca — i8 °C  i två cykler. 
K urva C  återger kornfördelningen efter omsiktning av ursprungsfraktionen enligt samma 

förfarande som tillämpats vid siktning av fruset prov.



rialet efter frysning ligger inom fraktionsområdet 0,2— 2 mm, medan finkorn- 
halten (mängd material <C 0,074 mm) däremot endast ökat obetydligt. För att 
kontrollera om siktningsproeeduren i väsentlig grad slagit sönder materialet 
gjordes en omsiktning av ursprungsfraktionen. Som synes av figur 6 (kurva C) 
har siktningen endast orsakat en ringa nednötning.

ö v r ig a  undersökningar

På uppdrag av vägförvaltningen i Norrbottens län har markundersökning 
utförts på väg 395, Pajala— Vittangi, delen Junosuando— M yllyvuom a för be
dömning av erforderliga skyddsåtgärder mot uppkomst av längsgående tjäl- 
sprickor.

På uppdrag av försvarets fastighetsnämnd har grusundersökning utförts inom 
ett expropriationsområde för L v  4 Malmö för bedömning av kvalitet och kvan
titet hos förekommande grus-sandfyndigheter.

På uppdrag av försvarets fastighetsnämnd har grusundersökning utförts inom 
det för Svea livgarde avsedda området i Upplands-Bro kommun, Uppsala län. 
Undersökningen har utförts för att ge en uppfattning om storlek och kvalitet 
hos grusfyndigheterna inom området.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningen har undersökningar utförts beträf
fande orsakerna till uppkomsten av vissa beläggningsskador. A v  undersöknings
resultaten har fram gått att skadorna främst beror på att stenmaterial inne
hållande kisförande bergarter använts, vilka vid närvaro av vatten och luft 
kan vittra sönder.

Maskintekniska avdelningen

Sal the handling m m  av is

Tidigare påbörjad undersökning av den isborttagande verkan av klorkalcium, 
bergsalt och en blandning av dessa salter vid samtidig inverkan av trafik (väg- 
institutets rapport nr 4 1, sid 43, och nr 43, sid 4 1) har fortsatts i begränsad 
utsträckning. Försök, varvid  200 g/m2 salt eller saltblandning spreds på is av 
4 mm tjocklek, utfördes vid temperaturerna — 4, — 7 och — n ° C .  Vid samt
liga temperaturer visade sig bergsalt ge den bästa isborttagande effekten. Detta 
resultat skiljer sig från utländska erfarenheter, enligt v ilka klorkalcium skulle 
vara bäst. Anledningen härtill har ännu ej kunnat fastställas.

För att befria flygplatsers rullbanor från tunna isskikt saluförs speciella avis- 
ningsvätskor. Orienterande prov med en sådan vätska, huvudsakligen bestående 
av en blandning av etylenglykol och isopropylalkohol, utfördes på ett 3 mm 
tjockt isskikt vid — 4 °C  temperatur i samband med nyssnämnda undersökningar. 
Vätskan utspreds på olika partier av isytan i mängder motsvarande 0,05 till 1,00 
l/m2. Eftersom inga åtgärder vidtogs för att hindra vätskan att flyta ut i om
givningen, blev den verksamma mängden per m2 något lägre. Redan efter 15 
minuter hade vissa beläggningstoppar frilagts där minst 0,25 l/m2 vätska spritts 
och efter 30 minuter var större partier av beläggningsytan isfria där minst



0 ,7 5  l/m2 vätska hade spritts. Under de närmaste timmarna uppstod inga nämn
värda förändringar. Efter 7 ,5  timmar observerades dock en begynnande åter- 
frysning som fortsatte under observationstiden, dvs. 24 timmar. Återfrysningen 
förorsakades sannolikt av att alkoholen avdunstade, varefter endast en mot 
glykolmängden svarande vattenmängd kunde förbli i flytande form.

H alkvarnare

Under föregående budgetår påbörjades provning av en s k halkvarnare (väg
institutets rapport nr 43, sid 42). Denna undersökning har fullföljts under den 
senaste vintern. I enlighet med önskemål av halkvarnarens tillverkare ställdes 
därvid apparaten om så att halka indikeras då endera lufttemperaturen eller 
marktemperaturen är lägre än o °C  (tidigare — i°C )  och då relativa luftfuktig
heten samtidigt är större än 95 % . Bearbetningen av gjorda observationer är 
ännu ej avslutad, varför apparatens tillförlitlighet ej kan fastställas. Det före
faller dock som om halkindikering erhållits i åtskilliga fall utan att halka rått.

Friktionsundersökningar v id  sommarväglag 

Korrelationsmätningar

Flera olika typer av bromsvagnar används vid institutets friktionsmätningar. 
Vagnarnas mätsystem är uppbyggda efter olika principer. För att studera och 
samordna mätresultaten inbördes för de olika vagnarna har förberedande korre
lationsmätningar med broms vagnarna B V  4, B V  5 och B V  8 utförts. Mätningar
na har tills vidare endast ägt rum på en enda beläggningstyp — bevattnad 
cementbetong — men skall fortsättas på andra underlag med annan friktions- 
nivå och dessutom även med övriga broms vagnar. För att erhålla en jämn 
bevattning av vägbanan, lika för samtliga bromsvagnar, utprovades till dessa 
mätningar ett nytt stationärt bevattningssystem bestående av vattentank, motor
driven pump samt 200 m plastslang med munstycken var tredje meter.

Friktionsmätning på klistrad vägbana

Vid beläggningsarbeten utförs en klistring på vägbanan innan slitlagret på
förs. Det har ifrågasatts om en sådan klistring, lämnad öppen för trafik  innan 
slitlagret påförts, skulle medföra slirningsrisker för trafikanterna. Maskintek
niska avdelningen har därför — under kontrollerade trafikförhållanden — ut
fört friktionsmätningar på Ab 8 t resp Y  1 på vilka klistringar med R A  O 
utförts. V id 80 km/h, optimalt slip, bevattnad väg, var på båda beläggnings- 
typerna skillnaden i friktionskoefficient mellan klistrade och intilliggande icke 
klistrade sträckor 0,4— 0,5. Friktionen ökade med tiden på de klistrade sträc
korna men skillnaden var efter ca 30 timmar fortfarande ungefär 0,2. V id  sam
ma hastighet, låst hjul, var skillnaderna absolut sett något mindre men med 
hänsyn till den lägre friktionsnivån vid låst hjul procentuellt lika stora. M ät
ningarna visar angelägenheten av att avspärrningsanordningar eller åtminstone 
skyltar används vid klistringsarbeten.



Friktionsmätning på provsträckor

I samarbete med institutets beläggningsavdelning har maskintekniska avdel
ningen utfört friktionsmätningar på ett antal provsträckor på E 4, motorvägen 
norr om Norrköping. Mätningarna kommer att fortsättas.

Friktionsmätning på långa vägsträckor

Sedan länge har institutet ansett det ur trafiksäkerhetssynpunkt vara av värde 
om belagda vägars friktionsnivå kunde mätas i större utsträckning och anges 
tillsammans med de övriga uppgifter, som normalt finns tabellerade om väg- 
beläggningarnas typ, ålder m m. Bromsvagn 8, som ursprungligen konstruerades 
för friktionsmätningar på rullbanor, ansågs väl lämpad för sådana rutinmät
ningar och en speciell metodik för friktionsmätningar utefter längre väg
sträckor utvecklades för denna vagn. Dragbilen för bromsvagnen utrustades med 
vattentank och spridare för bevattning av vägbanan fram för bromshjulet. K on
tinuerlig radiokommunikation mellan bromsvagnens operatörer och en med
följande rekognoseringsbil ordnades.

D å statens trafiksäkerhetsråd visat sig intresserat av beläggningarnas friktion 
på vägarna E  4 och E 18 inom Uppsala län, utförde maskintekniska avdelningen 
mätningar på dessa vägar i oktober 1963. De genomfördes vid 60 km/h i båda 
riktningarna i ett hjulspår beläget ca 1,2  m från vägbanans kantmarkering och 
med ca 15 %  slip. Friktionskraften mättes och registrerades kontinuerligt under 
bevattning med ca 20 l/min. Vid ungefär var 10  km gjordes kort uppehåll för 
kontroll av  slip och ringslitage, m m. V id undersökningarna användes standard
ringar av dimensionen 5.90— 15 och med inre lufttrycket 3,0 atö. Bromshjulets 
belastning var 500 kp. Ringslitaget belöpte sig till ca 0,05 mm/km. Samman
lagt utfördes friktionsmätningar på ca 19 1 km av E 4 och ca 134  km av E 18.

Fig 10 och 1 1 .  Exempel på friktions- 0 1 2 5 * 5 *■
koefficientens variation längs del av
väg E 4 vid sommarväglag. H



Primärresultatet, vilket erhålls i form av en kurva på en pappersremsa, är utom
ordentligt väl lämpat för maskinell bearbetning och utvärdering. V id  förelig
gande undersökningar har endast en manuell bearbetning utförts. Diagrammen 
figur io och n  visar som exempel en sammanställning av medelfriktionen för 
två olika avsnitt av E  4 norr om Uppsala. För kommande undersökningar pla
neras maskinell bearbetning. Förutom beräkningar av  triviala medelvärden och 
spridningsmått kan då genom sållning låga friktionsnivåer och riskabla frik- 
tionssprång lätt bestämmas och lokaliseras.

Friktionsmätning med ringar av s k trögt gummi

På senare år har bilringar med slitbana av speciellt gummi med hög hysteres 
— s k  trögt gummi — kommit i marknaden. Ringarna anses härigenom få bättre 
friktionsegenskaper speciellt på våta beläggningar. Det tröga gummit förekom
mer endast i slitbanan för att inte onödigtvis öka ringarnas rullmotstånd. Under
sökningar har inletts, vilka går ut på att jäm föra dessa specialringar med van
liga standardringar på svenska beläggningar. Undersökningarna skall fortsättas 
under nästa år, men indikationer finns redan på att friktionen vid  bromsning 
på vissa beläggningar inte skulle vara bättre än för vanliga ringar.

Friktionsundersökningar v id  vinterväglag  

Dubbade däck

Under budgetåret 19 62— 1963 utfördes en omfattande undersökning av ny- 
dubbade däck. Under det gångna året har resultatet av denna undersökning 
sammanställts och en rapport utarbetats (specialrapport 2 1). Föregående års 
undersökningar gällde som nämnts endast nydubbade däck och har därför i 
februari— april 1964 kompletterats med friktionsmätningar på is med fem 
dubbdäck som tidigare underkastats förslitningsprov genom ca 10  000 km 
körning på barmark med varje däck. Vidare har under samma tid en typ av 
rördubb undersökts. Arton vinterdäck av annan typ än föregående års uttogs 
och dubbades dels med olika antal rördubbar, dels för jämförelses skull även 
med olika antal spetsdubbar av samma typ som använts föregående år. T vå  
odubbade däck användes som referensdäck.

Friktionsmätningar utfördes på isbanor — huvudsakligen på Orsasjön — 
med två av institutets bromsvagnar, B V  5 och B V  9, beskrivna i institutets rap
porter nr 37, 40 och 42. E fter preliminära friktionsmätningar med åtta ny
dubbade däck kördes dessa 10  000 km på personbil. Efter detta förslitningsprov 
utfördes förnyade friktionsmätningar på isbana.

Resultatet från friktionsmätningarna är primärbearbetat och sammanställ
ningen av slutresultatet beräknas bli färdig under kalenderåret. V id  planlägg
ningen av försöksprogrammet har statistisk expertis anlitats och kommer även 
att anlitas för resultatsammanställningen.



Friktionsmätning på viadukter

Under viss väderlek såsom vid temperaturfall under o °C  vid hög luftfuktig
het eller regn kan farbanan på viadukter och broar på grund av konstruktioner
nas ringa värmekapacitet överdras med en tunn ishinna. U r trafiksäkerhets
synpunkt är isbildningen så mycket mer riskabel som vägbanan på ömse sidor 
om viadukten eller bron kan ha mycket god friktion. Institutet har länge haft 
uppmärksamheten riktad på detta problem. Tabell 3 visar en friktionsmätning 
med B V  5 på E  4, omfattande viadukterna på motorvägsdelen Norrsunda— 
Tureberg. Mätningen utfördes i december 1963, lufttemperaturen var — 5 °C  
och snö, is eller sand förekom inte på vägbanan mellan viadukterna. Belägg
ningen utgjordes av asfaltbetong. A v  tabellen framgår att friktionssprången i 
sämsta fall blev ungefär 0,6.

T abell 3

Plats
Friktionskoefficient

före viadukt på viadukt efter viadukt

Viadukt nr 1 efter Norrsunda ........... .........  0,87 0,27 0,78
» » 3 » » ........... ......... 0,86 0,25 0,80
» » 5  » » ............. 0,25 °>74
» » 6  » » ............. 0,27 0,76

Järnväg, Rotebro ...................................... .........  0,91 0,42 °>73
Trafikplats, Rotebro ............................... °>33 0,86
300 m söder Rotebro ............................. 0,88 0,41 0,86
200 m norr H ä g g v ik ............................... 0,88 0,41 0,86
Trafikplats, H ä g g v ik ............................... .........  0,90 0,61 0,87
400 m söder H ä g g v ik ............................. .........  0,83 0,24 o>73
Trafikplats, T u reb erg ............................... .........  0,84 0,23 0,67
500 m söder T u re b e rg ............................. .........  0,85 0,25 0,66

Fordonstekniska undersökningar 

Körförsök på is med och utan däckdubbar

Under mars månad 1964 utfördes ett antal körförsök på en isbana på Orsa- 
sjön. Försöken utfördes med försöksfordonet D F 1 (se vidare under rubriken 
»Konstruktion och tillverkning av utrustning») och omfattade bromsning med 
låsta bakhjul, körning genom 900 kurva samt väjningsmanöver med återgång 
till ursprunglig kurs. Dessa försök kördes utan däckdubbar, med däckdubbar 
runt om, med dubbar endast på framhjulen samt med dubbar endast på bak
hjulen. Varje dubbat däck hade 232 dubbar. Utöver dessa prov utfördes ett 
antal broms- och accelerationsförsök vid övergång från hög till låg friktion och 
omvänt.

Bromsning med låsta bakhjul: Försöken avsåg att kontrollera teoretiska be
räkningars överensstämmelse med verkligheten, påvisa betydelsen av dubbade



däcks placering samt att belysa förarens möjligheter att med rattkorrektioner 
hålla fordonet i rätt kurs.

Körning genom 90° kurva: Försöken avsåg att belysa hur kurvtagningsför- 
mågan påverkas om man förser samtliga hjul, endast framhjulen eller endast 
bakhjulen med däckdubbar.

Väjningsmanöver: Försöken avsåg att belysa hur manöverförmågan vid upp
repade kursändringar påverkas när man förser samtliga hjul, endast framhjulen 
eller endast bakhjulen med däckdubbar.

Bromsning och acceleration vid övergång från en friktionsnivå till en annan: 
Försöken avsåg att belysa instabilitetsfenomen i samband med bromsning och 
acceleration.

Resultaten kan ännu ej redovisas då erhållna mätvärden ej hunnit bearbetas.

Fordonskombinationers kör- och bromsegenskaper

På uppdrag av kommunikationsdepartementet har institutet påbörjat en un
dersökning rörande kör- och bromsegenskaper hos personbilar med tillkopplade 
husvagnar. Teoretiska förstudier och förberedelser för praktiska körförsök har 
hittills utförts. Undersökningen beräknas vara slutförd under hösten 1964.

Utredning angående bromsprovare för säkerhetsinspektion av motorfordon

På uppdrag av AB Svensk Bilprovning utfördes under december 19 6 3— mars 
1964 en utredning angående utformningen av bromsprovare för den årliga 
säkerhetsinspektionen av motorfordon. D å utländska undersökningar ej gav till
fredsställande underlag för utredningen utförde väginstitutet ett antal under
sökningar med en vid institutionen för fordonsteknik vid tekniska högskolan i 
Stockholm konstruerad rullbromsprovare, på vilken bromsprov vid hastigheter 
mellan ca 2 km/h och ca 50 km/h kunde utföras. Rullarna var grovsvarvade 
med diametern 415 mm. De undersökningar, som utfördes med denna appara
tur, berörde provningshastighetens inflytande på vid bromsprov erhållen broms
verkan, möjligheterna att prova bromsar på bilar utrustade med dubbade däck 
samt möjligheterna att prova bromsar på bilar med våta och nedsmutsade däck. 
Dessutom utfördes ett antal korrelationsmätningar mellan olika kommersiellt 
tillgängliga bromsprovare med hjälp av en väginstitutet tillhörig accelerometer- 
utrustad försöksbil (DF 1).

Resultaten av försöken med rullbromsprovare visade att bromsverkan vid has
tigheter under 20 km/h kan avvika avsevärt från den bromsverkan som erhålls 
vid hastigheter överstigande 30 km/h. För att erhålla provningsresultat som ger 
god överensstämmelse med den bromsverkan som erhålls vid de vanligast före
kommande körhastigheterna, bör provningshastigheten således inte vara lägre 
än 20 km/h.

Resultaten av bromsproven med dubbförsedda däck visade att godtagbar 
friktion kan erhållas, att dubbarna inte skadas samt att slitaget på rullarna är 
obetydligt.



Prov vid hastigheterna 2 respektive 30 km/h visade att våta, rena däck och 
torra, dammiga däck ger lägre friktion vid 2 km/h än vid 30 km/h, beroende på 
att centrifugalkraften vid den högre hastigheten ger en snabb rensning av däcken 
från vatten respektive damm. Våta, leriga däck ger en mycket låg friktion 
vid 2 km/h och upprepade bromsningar ger ingen förbättring. V id 30 km/h 
erhålls däremot acceptabel friktion redan vid andra inbromsningen.

Korrelationsmätningarna visade att plattbromsprovare kan jämställas med 
rullbromsprovare med mycket låg provningshastighet.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 

Automatisk sandmatare för sandspridare

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har låtit tillverka 8 st automatiska sand
matare av  den under föregående budgetår konstruerade typen för lastbilar. 
Dessa har placerats inom olika vägmästarområden för praktisk utprovning. 
En modifierad typ, avsedd att användas på släpvagnar har tillverkats för för- 
söksändamål.

Bromsvagn 5

Denna bromsvagn har utrustats med ett nytt drivningsdon för registrerings- 
remsan, varigenom denna frammatas så att en viss körsträcka alltid ger samma 
remslängd, oavsett körhastigheten. Längdskala 1 : 1  000. Vidare har tillverkats 
en anordning, som möjliggör kontinuerlig mätning och registrering av prov- 
hjulets rullningsradie under körning.

Bromsvagn 8 S

Den med anordning för friktionsmätning vid låst hjul försedda varianten av 
bromsvagn 8 har tillverkats i 2 exemplar, det ena för institutet och det andra 
för Technische Universität, Berlin. Figur 12  visar denna vagn.

Fig 12. Bromsvagn 8 S.



Fig 13. Bromsvagn 9.

Bromsvagn 9

Institutets bromsvagn 9 har färdigställts och tagits i bruk. Figur 13  visar 
denna vagn.

Friktionsmätdon för provvägsmaskinen

Konstruktionsarbetet på den i institutets rapport nr 4 1 omnämnda anord
ningen för friktionsmätning i provvägsmaskinen har avslutats. Detaljerna är i 
huvudsak tillverkade, men monteringsarbetet återstår.

Försöksfordon för kördynamiska undersökningar (DF 1)

Det tidigare anskaffade försöksfordonet för kördynamiska undersökningar 
(DF 1), en amerikansk stations vagn, har under innevarande år utrustats med 
mätdon för registrering av vinkelacceleration kring en vertikalaxel, lin jär accele
ration i tre mot varandra vinkelräta axelriktningar, rattutslag, hjulutslag, väg- 
sträcka samt bromspedalkraft. För registrering av mätvärdena har en 14-kanals 
ljusstrålskrivare av typ Honeywell Visicorder installerats. Strömförsörjningen 
till denna erhålles från ett bensinmotordrivet generatoraggregat på 1,5 kV A  
som inbyggts i fordonets bakre del och avskilts med en mellanvägg. Bilen har 
försetts med kommunikationsradio. I fordonet har en 35 mm stillbildskamera 
och en 16  mm filmkamera monterats. Ytterligare mätutrustning håller på att 
installeras. Figur 14  visar en interiör av detta fordon.

Diverse arbeten

Konstruktion och tillverkning av dels en kontakttrycksvåg för bestämning av 
kontakttrycket i olika punkter av kontaktytan mellan ett däck och vägbanan, 
dels en våg för bestämning av ett däcks rullningsmotstånd har utförts.

En motordriven apparat för snabb omspolning och samtidig granskning av 
registreringsremsor har konstruerats.



Fig 14. Försöksfordon för kördynamiska 
undersökningar.

Mindre ändringar har utförts på väg- och vattenbyggnadsverkets registre
rande axeltrycksvågar.

För försäljning har laboratorieapparater såsom kapillarimetrar, fallkonappa- 
rater m m tillverkats. För väg- och vattenbyggnadsverkets laboratorievagnar 
har ett antal extraktionsapparater tillverkats och centrifuger kompletterats. 
På tidigare levererade apparater har servicearbeten utförts. Verkstaden har 
dessutom anlitats av statens geotekniska institut och flera andra institutioner. 
Personal från verkstaden har även biträtt vid fältarbeten, speciellt vid försöken 
med dubbade däck.

Trafiktekniska avdelningen

T  unga fordonskombinationer

Hösten 1963 fick trafiksäkerhetsrådet i uppdrag av kommunikationsdeparte
mentet att undersöka de verkningar, som skulle kunna uppstå vid eventuell 
höjning av de obligatoriska maximihastigheterna för vissa tunga fordonskom
binationer. Undersökningarna skulle genomföras i samråd med väg- och vat
tenbyggnadsstyrelsen och väginstitutet. Som ett led i detta arbete har avdel
ningen utfört vissa trafikstudier. Studierna har avsett den tunga trafiken med 
hänsyn till olika fordonstypers förekomst, längd, hastighet och inverkan på 
köförhållanden.

Förekomsten av olika typer av tunga fordon har undersökts på grundval av 
material dels från väg- och vattenbyggnadsstyrelsens axeltrycksmätningar, dels 
från väginstitutets trafikstudier med fotografisk metod under åren 1962/63, 
jämför institutets rapport nr 43, sid 69— 7 1. Det fotografiska materialet om
fattar nära 8 000 tunga bilar och har medgivit en noggrann bestämning av for- 
donstyp med hänsyn till för olika fordon gällande hastighetsbestämmelser. En 
sådan typbestämning har endast ofullständigt kunnat genomföras på materialet 
från axeltrycksmätningarna. Detta material från hela landet har i huvudsak an
vänts för vissa jämförelser med det fotografiska materialet, som i regel hämtats 
från riksvägar i östra Mellansverige.



Även längd och reshastighet för olika typer av tunga fordon har undersökts 
fotografiskt. Dessutom har olika fordonstypers egenskaper som köbildare vid 
varierande hastigheter undersökts genom en kombinerad punkthastighets- och 
tidsavståndsmätning, jäm för rapport nr 41 sid 55 — 57.

Resultatet av dessa studier skall tillsammans med andra undersökningar an
gående fordonskombinationer framläggas för kommunikationsdepartementet.

Fram kom lighet

Framkomlighetsstudierna avser att belysa, vilka samband som under olika 
trafikförhållanden råder mellan bilarnas hastighet och vägens tekniska utform
ning. I institutets rapport nr 41 har redovisats mätningar av punkthastigheter 
på raksträckor samt restider för 18 olika sträckor med varierande vägstandard. 
M aterial från ytterligare 18 sträckor har insamlats och bearbetats. Totalmate- 
rialet, som omfattar över 10 000 bilar, har delvis utnyttjats vid studier av 
tunga fordonskombinationers förekomst och hastighet.

Som ett led i tolkningen av resultaten från restidsmätningarna pågår för när
varande speciella undersökningar av hur horisontalkurvor påverkar fordons- 
hastigheten. H ärför krävs en noggrann beskrivning av de kurvor som finns på 
de aktuella vägsträckorna, kombinerad med mätningar av hastigheten i de
samma. A v  den mångfald vägkarakteristika, som påverkar hastigheten i en viss 
kurva kan nämnas kurvradie, kurvlängd, vägens vinkeländring på grund av 
kurvan, körbanans bredd, kurvans skevning, beläggning, sikt och körbanans lut
ning i längdriktningen. Problemet kompliceras av att ingen kurva kan studeras 
separat, eftersom hastigheten ej endast beror av den enskilda kurvans utform
ning utan även i hög grad av den allmänna standarden på vägen före kurvan.

För att beskriva rådande trafikförhållanden har metoder utarbetats, som möj
liggör analyser av köer vid olika fordonssammansättningar. Metoderna har prö
vats vid studium av hur tunga fordon påverkar köförhållandena. Vidare har 
apparatur konstruerats för filmning av omkörningsförlopp från ett observations- 
fordon, som färdas med olika hastigheter.

N y  metod att separera enskilda fordon i en fordonström

Vid trafikstudier i vägsnitt för bestämning av fordonsflöde, hastighetsfördel- 
ningar, fördelningar av tidsavstånd mellan konsekutiva (på varandra följande) 
fordon etc., beror mätresultatets tillförlitlighet i hög grad av den automatiska 
registreringsapparaturens förmåga att åtskilja de enskilda fordonen i fordons- 
strömmen. I den apparatur, som här avses, ingår pneumatiska, elektriska eller 
mekaniska detektorer, som anbringats på vägen. Den är anpassad för att i första 
hand användas för observation av landsvägstrafik.

Apparaten skall separera de enskilda fordonens impulser ur den impulsföljd 
som bildas då fordonens hjul passerar över detektorerna. Denna funktion bygger 
på att impulser från ett och samma fordon kommer tätare än impulserna från 
skilda fordon. Genom att varje inkommande impuls får utlösa en blockering av



lämplig längd, bildas för det enskilda fordonet en obruten blockering, medan 
däremot blockeringen upphör mellan konsekutiva fordon på grund av det större 
tidsintervaller mellan dessa impulser, varigenom data angående varje fordon kan 
registreras för sig. Sålunda önskas en så lång blockeringstid som möjligt för 
undvikande av a tt mer än en registrering sker av varje enskilt fordon, medan 
den däremot önskas så kort som möjligt för att konsekutiva fordon skall bli 
registrerade var för sig.

Ett empiriskt underlag för sambandet mellan hastighet V  och tidsavstånd 
At mellan konsekutiva fordon uppmätt på landsväg med fri fart ger vid han
den att tidsavstånden mellan dessa vid höga hastigheter ofta är kortare än vid 
lägre hastigheter.

Institutets trafikanalysatorer har hittills en konstruktion som ger konstant 
blockeringstid t efter varje inkommande impuls från detektorerna (se rapport 
nr 40). Denna princip fungerar tillfredsställande inom ett begränsat hastighets- 
intervall. Om i stället en konstant blockeringssträcka S införes efter varje im
puls kan mätningar i princip utföras oberoende av fordonens hastighet och 
utan att varje enskilt fordon registreras mer än en gång. I realiteten får dock S 
ej väljas alltför stor enligt vad som ovan sagts.

I ett hastighets-tidsdiagram (figur 15) illustreras sambandet mellan V  och Åt 
av en punktsvärm inom det snedsektionerade området, samt verkan av de olika 
blockeringsprinciperna. Enligt principen t =  konst, erhålles i diagrammet en 
vertikal linje. Enskilda fordon för vilka axelavstånd / och hastighet V  är 
sådana att l/V  7> t blir registrerade mer än en gång. I diagrammet ligger 
dessa fall till höger om linjen r =  konst, och utgöres i första hand av långa 
fordon med låg hastighet. Konsekutiva fordon med tidsavstånd At <  r blir där
emot registrerade som ett fordon. Dessa fall ligger till vänster om linjen 
t  =  konst, och representeras enligt det empiriska materialet merendels av kon
sekutiva, snabba personbilar.

Fig 15. Principiellt samband mellan hastighet, v, och tidsavstånd, zlt, mellan konsekutiva 
fordon vid små värden på At. Blockeringstidens, r, variation med hastigheten enligt den nya 
principen »konstant blockeringssträcka» har inritats för exemplet: r  =  0,4 s, s =  7 m (v m/s).



Enligt principen S — konst, kommer blockeringstiden r att variera med has
tigheten längs en hyperbelgren bestämd av ekvationen r =  S/V  där S  är den på 
förhand valda blockeringssträckan. A lla enskilda fordon med axelavstånd — S 
blir rätt registrerade, då ju S valts så stort att punkterna (At, V) faller till vänster 
om hyperbeln. Konsekutiva fordon blir separerade så snart avståndet mellan 
fordonens närmaste hjulaxlar >  S. Detta förhållande uppträder som regel vid 
landsvägstrafik.

Fordonsdifferentierande trafikräknare

Vid avdelningen har utvecklats en fordonsdifferentierande trafikräknare, vars 
arbetsprinciper grundar sig dels på att fordonens transportfunktion i regel åter
speglas i axelarrangemanget och dels på att axelarrangemanget i väsentliga av
seenden kan utläsas av impulsföljden från tre detektorer, anbringade enligt ett 
visst system på vägen (se rapport nr 4 1, sid 76— 79). De pulser, som hjulen 
utlöser då fordonen passerar över detektorerna, registreras på en pappersremsa, 
som utvärderas maskinellt. På grundval av pulsernas antal och inbördes ord
ningsföljd (pulsföljden) kan fordonsregistreringarna uppdelas i olika grupper, 
som korresponderar mot bl. a. den fordonsindelning som används vid  väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens fordonsvägningar.

Den i föregående avsnitt omnämnda principen för att särskilja mellan på var
andra följande fordon kan även användas i trafikräknaren, varigenom en rems
markering mellan varje fordon erhålles, vilket förenklar utvärderingen av regi- 
streringsremsan.

Utvärderings- och databehandlingssynpunkter har gjort det nödvändigt att 
utveckla funktionssäkrare givare och att modifiera registreringslogiken. För
bättringarna har medfört att felregistreringar samt felaktigheter i utvärderingen 
av registreringarna i stort sett eliminerats.

Den nyutvecklade givaren är av pneumatisk typ. Pneumatiska givare erbjuder 
stora fördelar på grund av sin användbarhet under olika väg- och klim atförhål
landen. De hittills använda givarna ger ibland dubbla pulser för en hjulpassage 
(vanligen vid låg hastighet) och ibland uteblir pulser (vanligen vid hög hastighet). 
Den nya givartypen eliminerar praktiskt taget risken för dessa felregistreringar. 
Givaren behöver aldrig justeras i fält, vilket är av stor praktisk betydelse.

Registreringslogiken möjliggör att man med hög precision kan avgöra, om ett 
fordons axelavstånd över- eller understiger avståndet mellan två av  givarna. 
Omfattande prov har visat att upplösningsförmågan i detta avseende är bättre 
än ± 2 , 5  cm. Metoden i den nya registreringslogiken består i att låta regist
reringar av pulser från den mellersta detektorn (B), figur 16 , bortfalla eller för
flyttas enligt vissa regler. I tabell 4 visas hur registreringarna ändras för två- 
axliga fordon genom denna modifiering. Ytterligare en fördel är att differen- 
tieringsskärpan i princip är oberoende av fordonens hastighet och körriktning 
och att kraven på precision i den vid den maskinella utvärderingen använda 
remsavläsaren ej behöver vara så hög.

Sedan dessa förbättringar av givarna och registreringslogiken utförts har en 
noggrann provning av olika givaravstånds fordonsdifferentierande effekt kun-
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Fig 1 6. Givararrangemang.

Tabell 4. F  ordonsdifferentierande trafikräknarens nya registreringslogik

K ö r r i k t n i n g P u ls
T i d i g a r e  r e g i s t r e r i n g Nuvarande r e g i s t r e r i n g

P u l s d i a  gr  am P u l s f ö l j d P u l s d i a  gram P u l s f ö l . id
A x e l a v s t å n d  under 1, 70  m
C y k l a r ,  mopeder,  m o t o r c y k l a r

A II AA II AA
A -  C B II BB

C ............... . 1 1 ....... CC 11 CC
A 11 AA 11 AA

C -  A B 11 BB 11 BB
C 11__ ____ CC 11 CC

A x e l a v s t å n d 1, 70  -- 3, 30  m
P e r s o n b i l a r , , L a s t b i l a r  med t o t a l v i k t  under 5 ton

Å I | AA 1 1 ÅA
A -  C B 1 I B B ' 1 B

C .._..... L i ... C C. 1 1 C C
A | | ÅA 1 i 1Öl

C -  A B 1 1 B B 1 1 B B
C 11 C C 1 1 C C

A x e la v s  tånd 3, 30  -- 5*00 m
L a s t b i l a r  med t o t a l v i k t  öv e r  5 ton

A I 1 A A t 1 AA
A -  C B 1 1 B B 1 1 B B

C ......... L I  ... C C 1 1 C C
A 1 1 A A 1 1 AA

C -  A B . 1 1 B B 1 1 B B
C ____ l l ... ...... C C ...._..L i .  .... . C C

A x e l a y s tå n d ö v e r  5 , 00  m
L a s t b i l a r  »ed t o t a l v i k t  ö v e r  5 ton

A 1 1 A A 1 | A Ä
A -  C B 1 1 B B

C ........... 1 .. 1 C C 1 1 C C
A 1 1 A A 1 1 Å A

C -  A B 1 1 B B 1 1 B B
C L_.JL, ... C C ___________ _ C C

Anm .: Pulserna från detektorerna A  och C registreras som förut.
I pulsföljderna ABB och A B C  registreras icke B (uteslutning).
I pulsföljden A B A  registreras B samtidigt med efterföljande A. Pulsregistreringen från detek
tor B är således förflyttad.



nat påbörjas. Föreliggande resultat antyder att detektoravstånden 3,30 m (A — B) 
och 1,70 m (B— C) med nuvarande fordonsbestånd är optimala ur differentie- 
ringssynpunkt. Vid dessa prov har varje fordon som registrerats av trafikräkna
ren samtidigt fotograferats automatiskt. Det material som därvid erhållits har 
bearbetats och resultaten har sammanfattats i tabell 5. Tabellen visar att lätta 
bilar i regel hade kort ( <  3,30 m) och tunga bilar långt ( >  3,30 m) axelav
stånd. Avvikelserna härifrån var fåtaliga och dessa kompenserade varandra, 
dvs. i materialet ingick 21 lätta, långa bilar och 19 tunga, korta bilar. Antalet 
tunga bilar (223) var därför ungefär lika med antalet långa bilar (225).

T abell 7. Differentiering av tunga och lätta tväaxliga fordon med ledning av  
fordonsdifferentierande trafikräknarens registrering

Registrering
Antal tvåaxliga fordon

°/o lätta
Lätta2 Tunga Samtliga

K orta1 ................................. 2 487 19 2 506 9 9 ,2
Långa .................................... 21 204 225 9 ,3
Samtliga ............................. 2 508 223 2 7 3 1 9 1 ,8
%  korta ............................... 99,2 8,5 9 X,8

1 Axelavstånd <  3,30 och >  1,70 m.
2 Totalvikt <  5 ton.

O ly eks frekvens i trevägskorsningar

Statens väginstitut har av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fått i uppdrag 
att studera förutsättningarna för genomförandet av en trafikolycksstatistik, 
som belyser olyckornas väg- och trafikberoende. För att erhålla kännedom om 
den nödvändiga datainformationen fordras studier av olyckor i skilda miljöer. 
I en första etapp har studerats trevägskorsningar mellan riksväg och övrig all
män väg inom ej tättbebyggda områden åren 19 57— 1959.

Olycksbeskrivning

Totalt har i 805 trevägskorsningar inträffat 708 olyckor. Fördelningen av 
vägkorsningarna efter det antal olyckor som inträffat i dem karakteriseras av 
stark överspridning, dvs. ett fåtal vägkorsningar svarar för ett relativt stort 
antal olyckor. Genom att lämpliga åtgärder vidtas i dessa korsningar, kan en 
icke oväsentlig nedgång i den absoluta olycksfrekvensen förväntas.

Olyckorna dominerades (61 % ) av sådana i vilka endast två fordon ingick i 
trafiksammansättningen (den för olyckan relevanta trafiken). Flerfordonsolyc- 
korna utgjorde 28 % , singelolyckorna 7 %  samt fotgängarolyckorna 4 % .

Den vanligaste olyckstypen utgjordes av den i vilken ett fordon befann sig i 
konflikt med ett framförvarande fordon, som påbörjat högersväng in på sekun- 
därväg (33 % ). Med konflikterande fordon avses de fordon, som genom sina



manövrer givit upphov till olyckan. Vänstersvängsolyckorna förekom endast i 
drygt 6 °/o.

För vissa vägkorsningar kan noteras överrepresentation av vissa konflikttyper, 
vilket visar, att ett samband råder mellan olyckornas art och dessa vägkors
ningars geometriska utformning.

Den faktiska olyckssituationen överensstämmer till 70 %  med konfliktsitua
tionen. A v  olyckor i samband med avsväng från primärvägen har kollision in
träffat mellan fordon som färdats i samma riktning som det avsvängande for
donet i 73 °/o, varav i 58 %  sistnämnda fordon kolliderat och i 15 °/o kollisionen 
ägt rum mellan två bakomvarande fordon. A v  samtliga olyckor inträffade 
kollision mellan fordon i samma färdriktning i 54 %  och i korsande färdrikt
ning i 26 °/o.

27 %  av olyckorna har skett i samband med omkörning. Andelen är markant 
större än på vägarna i allmänhet. A v  samtliga olyckor inträffade 17  °/o när 
fordon befann sig i kö. A v  dessa olyckor ägde kollision rum i 3 1 %  mellan de 
två köledande fordonen och i 62 %  mellan bakomvarande fordon.

I konfliktsituationerna ingick personbilar till 95 % , lastbilar till 20 % , motor
cyklar till 1 1  °/o. Lastbilarna var i förhållande till personbilarna mer än dubbelt 
så ofta inblandade i högers väng från primär vägen. I högers väng från sekundär
vägen var den relativa frekvensen av tvåhjulingar omkring tre gånger så hög 
som motsvarande frekvens för personbilar och lastbilar.

O lyckor i förhållande till trafiken

Sambandet mellan olyckorna och trafiken inom det aktuella trafikintervallet 
låter sig tämligen väl beskrivas genom lineär utjämning. Olyckorna ökar i stort 
sett proportionellt med primärvägens trafikflöde. H ärav följer sålunda att 
olycksrisken, mätt som antal olyckor per 1 miljon fordonspassager på prim är
vägen, statistiskt är i det närmaste konstant och sålunda oberoende av trafikens 
storlek på primärvägen (se kurva A  i figur 17). Iakttagelsen tyder på, att de i 
undersökningen ingående korsningarna syns vara av relativt homogen standard. 
Såsom påpekats, omfattar dessa landets större vägar.

I en vid väginstitutet tidigare utförd undersökning rörande trevägskorsningar 
(234 olyckor i 507 korsningar) med i genomsnitt lägre trafik och standard än de 
aktuella korsningarna har visats, att olycksfrekvensen per 1 miljon fordons
passager minskar med primärvägens trafikflöde (figur 17). Relativa antalet

Fig 17 . Antal olyckor per 1 milj. for
donspassager på primärväg som funk
tion av primärvägens medeldygnstrafik 
i trevägsskäl.
A  =  korsningar med riksvägar.
B =  korsningar mellan vägar med lägre 

standard. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Primärvagens medeldygnstrafik



olyckor är högst vid låg trafik på primärvägen och sjunker därefter med till
tagande trafik för att asymptotiskt närma sig ett minimivärde. V id  vägkors
ningar med större trafik är olycksfrekvensen sålunda i likhet med vad gäller 
riksvägarna i stort sett proportionell med trafikflödet. N ivåskillnaden mellan 
kurvorna torde kunna förklaras av olikheter i de jäm förda korsningarnas stan
dard, såtillvida att för korsningar, som har relativt heterogen standard, denna 
kan förväntas vara lägre vid låg än vid hög trafik på primärvägen medan stan
darden på riksvägarna kan förväntas vara högre och homogen, oberoende av 
trafikens storlek.

Andelen högersvängsolyckor ökar med stigande trafik på primärvägen. Orsa
ken härtill synes bl a vara, att stark trafik på primärvägen medför ökad risk 
för dels omkörningsolyckor, dels olyckor genom påkörning bakifrån.

Olyckor i förhållande till vägmiljön

Den helt eller i det närmaste rätvinkliga vägkorsningen visade den lägsta 
olycksbelastningen. Den högsta olycksfrekvensen visade korsningar med trub
big anslutningsvinkel. Med anslutningsvinkel förstås vinkeln mellan prim ärvä
gen och den till höger belägna sekundärvägen. I sistnämnda vägkorsningar 
redovisades per vägkorsning det största antalet olyckor som under treårsperio
den uppstått till följd av högersväng från primärvägen (0,64), medan antalet 
olyckor i samband med högersväng från sekundärvägen var störst (0,18) i kors
ningar med spetsig anslutningsvinkel. Vad gäller båda olyckstyperna har kors
ningens utformning inneburit mindre kursförändring för det olycksindicerande 
fordonet än vid  annan korsningsutformning. Resultatet tyder på att frågan om 
korsningsolyckornas uppkomst delvis är ett hastighetsproblem.

I figur 18 redovisas olyckorna per vägkorsning efter korsningens utformning 
och primärvägens trafikflöde. Figuren visar, att den rätvinkliga vägkorsningen 
har det minsta antalet olyckor oberoende av primärvägens trafikflöde.

A tt hastigheten kan vara av betydelse vid olyckor i vissa typer av  korsningar 
tyder även olyckornas fördelning efter den fria siktlängden på. Denna omfattar 
avståndet mellan korsningen och den punkt på vägbanan från vilken fordons- 
föraren har möjlighet att först upptäcka vägkorsningen, då sekundärvägen är 
belägen till höger i färdriktningen. Antalet olyckor per vägkorsning var större 
för trubbvinkliga än rätvinkliga korsningar endast när den fria  sikten var 
större än 200 m. Om hypotesen, att hastigheten anpassas efter den fria sikt- 
längden gäller, pekar resultatet på att olyckorna är hastighetsberoende i kors
ningar med trubbig anslutningsvinkel.

Trafikundersökningar v id  M örby centrum

På grund av att ett oväntat stort antal fotgängarolyckor in träffat vid över
gångsstället på Norrtäljevägen vid M örby Centrum under det senaste året har 
avdelningen på uppdrag av vägförvaltningen i Stockholms län utfört en under
sökning av bl a trafikförhållandena på platsen.

Undersökningen visar att från och med i960 har tolv fotgängare skadats eller



Fig 1 8. Medeltal olyckor per väg
korsning med varierande anslutnings- 
vinkel som funktion av primärvägens 
trafikflöde i trevägskorsningar.

.................Trubbig anslutningsvinkel.
------------ Spetsig »
------------ Rät »

Anm .: Med anslutningsvinkel avses 
vinkeln mellan primärvägen och den 
till höger belägna sekundärvägen.

Primärvägens trafikflöde

dödats på sträckan mellan Mysingsvägen och Edsviksvägen. N io av olyckorna 
inträffade sedan hastighetsgränsen i mitten av år 1962 höjdes till 70 km/h. 
Sex av dessa nio olyckor inträffade i den norrgående högra filen och drabbade 
fotgängare i riktning från M örby Centrum. H älften av de skadade fotgängarna 
var över 6 5 år. A v  samtliga skadade och dödade fotgängare i Sverige är endast 
tjugo procent äldre än 65 år. Tre av de tolv olycksförarna var yngre än tjugo år. 
V id nio av de tolv olyckorna rådde mörker eller halvdager. I tätbebyggt område 
i Sverige inträffar endast ca en tredjedel av alla fotgängarolyckor i mörker och 
av fotgängarolyckor med dödlig utgång inträffar nära hälften i mörker.

Resultatet, som baserar sig på ett alltför litet material för att statistiska slut
satser skall kunna dragas, ger dock en viss antydan om att speciella förhållan
den kan råda vid en fotgängarövergång över en större genomfartsled i ett 
bostadsområde.

Fotografiska studier av trafiken i övergångsstället visar att endast ungefär 
60 %  av fotgängarna går mellan de gula strecken.

Medianhastigheten uppmättes vid rusningstid till 45 — 50 km/h och under låg- 
trafiktid till 55— 60 km/h. Endast 10 — 20 %  av fordonsförarna håller 70 km/h 
eller högre vid lågtrafiktid.

Fotografiska studier har även använts för att uppskatta antalet risksituationer 
mellan fotgängare och bilar. D ärvid har en risksituation ansetts föreligga om:

a) ett fordon passerar korsningspunkten mellan sin egen och en fotgängares 
kurs inom två sekunder efter det att fotgängaren passerar densamma,

b) ett fordon passerar på ett avstånd mindre än 1 m från en fotgängare som 
befinner sig på körbanan.



T abell 6. Antal registrerade risksituationer och inträffade olyckor 
v id  fotgängarövergå?2gen v id  M örby Centrum

Gångtrafikanternas rörelseriktning
Inom övergångsställe

A 1 
1 *

Utanför övergångsställe

1  i

Antalet olyckor — O
Antalet risksituationer =  R O R O R O R O R

Sydgående biltrafik i:
Vänsterfil ........................... 1 *9 0 22 0 1 1 6

^  Högerfil ............................... 0 1 1 1 10 0 3 0 1

Nordgående biltrafik :
Högerfil ............................... 7 52 0 26 0 2 0 1
Vänsterfil ........................... 0 34 0 26 1 1 0 2

I tabell 6 upptages dels antalet risksituationer och dels antalet i de fyra 
filerna inträffade olyckor för båda gång- respektive körriktningarna. Tabellen 
visar att där antalet risksituationer är högst har de flesta olyckorna inträffat. 
Undersökningen ger en antydan om att ett samband råder mellan antalet risk
situationer och antalet inträffade olyckor i en viss punkt. Om detta samband 
studeras ytterligare, bör det vara möjligt att enbart genom studier av risksitua
tionerna förutsäga om en trafikanordning ur säkerhetssynpunkt är god eller 
dålig.

Trafikantbeteende v id  signalreglerade korsningar

Sommaren 1962 ändrades hastighetsgränsen på flera av Stockholms tillfarts
vägar från 60 km/h till 70 km/h. Man har konstaterat, att antalet bromsspår i 
asfalten vid signalreglerade korsningar på dessa vägar ökat kraftigt efter höj
ningen. Detta tyder på att tvära inbromsningar med därav uppkommande säker
hetsrisker är mycket vanliga. V id avdelningen har därför påbörjats en utred
ning av erforderliga gultider för trafiksignaler på vägar med höga hastigheter, 
kombinerad med studier av trafikantbeteendet i signalreglerade korsningar på 
Norrtäljevägen.

Som allmän regel bör kunna föreskrivas, att en bilist, som närmar sig en 
signalreglerad korsning med lagstadgad fart, skall ha möjlighet att vä lja  endera 
av följande alternativ, om signalväxling från grönt till grönt +  gult ljus in
träffar.

1. Med en måttligt kraftig inbromsning stanna före stopplinjen.
2. Utan nämnvärd hastighetsökning passera korsningen innan den röda fasen 

börjar.



För närvarande har flertalet signalanläggningar en gultid av 3 sekunder. 
Teoretiska beräkningar grundade på realistiska antaganden om reaktionstider, 
retardationer och korsningsbredder visar emellertid, att med en så kort gultid 
riskerar bilisten vid signalväxling att försättas i en situation, där inget av de 
nämnda alternativen är utförbart. Den sträcka inom vilken detta kan inträffa 
benämnes kritiskt område. På vägar med 70 km/h hastighetsgräns är det kritiska 
området så långt, att flera bilar samtidigt kan rymmas där. Detta är en farlig 
situation, enär den förste bilisten eventuellt väljer att stanna, medan näste bilist 
bedömer avståndet till stopplinjen som alltför kort för en inbromsning och 
därför beslutar sig för att passera korsningen. Risken för seriekrockar är uppen
bar.

För att kunna studera trafikantbeteendet gjordes fotografiska registreringar 
av trafiken i vägskälet vid Inverness på Norrtäljevägen, där högsta tillåtna 
hastighet är 70 km/h. Korsningen ifråga är försedd med fordonsstyrda ljus
signaler. Vid fotograferingen användes väginstitutets filmkamerautrustning med 
automatik för enbildstagning. Kameran placerades på en balkong med god ut
sikt över korsningen samt området intill denna. V ia ett extra uttag från styr
apparaten synkroniserades kameran med trafiksignalerna, så att tagningen av 
en ny bildserie startades i samma ögonblick signalerna växlade från grönt till 
grönt +  gult för den norrgående trafiken. Varje bildserie omfattade 8 sekunder 
registreringstid, varav 3 sekunder utgjorde gultiden.

Bearbetningen av filmerna har hittills givit bl. a. följande resultat:

1. Fördelarna med fordonsstyrning av trafiksignalerna är som väntat mest 
framträdande vid låg trafiktäthet. Ljusväxlingen äger då oftast rum efter det 
att en grupp fordon passerat korsningen men innan nästa grupp anländer, vilket 
medför att endast ett fåtal bilister råkar i en besvärlig situation.

2. Om en signalväxling inträffar medan en bilist närmar sig korsningen, hän
der ofta att denne efter en mer eller mindre häftig inbromsning stannar delvis 
ute i korsningen. I många fall befinner sig bilisten vid signalväxlingen så långt 
från korsningen, att han borde kunnat stanna före stopplinjen om han i tid 
observerat det gula varningsljuset.

3. Ett stort antal fordon kör mot rött ljus, särskilt vid hög trafiktäthet då i 
genomsnitt minst en bilist varannan signalperiod passerar genom hela korsningen 
mot rött ljus.

Institutets övriga verksamhet
U  tlands förbindelser

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



Deltagande i konferenser m m

För studier och deltagande i konferenser m m har flera av väginstitutets 
tjänstemän företagit resor till Belgien, Danmark, England, Frankrike, Island, 
Italien, Norge och Västtyskland.

Remisser

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

Stockholm i september 1964
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Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonom i 
under budgetåret 1 9 6 3 -1 9 6 4

Anslag i.Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader

A. Verksamheten i allmänhet 

Avlöningar

1. Till ordinarie tjänstemän, förslagsvis . . . .
2. Till icke ordinarie p e rso n a l.........................
3. Rörligt tillägg, förslagsvis .........................

Summa avlöningar

Enligt stat

343 700 - — 
572 900: — 
4 12  500: —

1 329 100: —

Enligt
räkenskaper

344 799 : ö  
571 851 :  10 
429 376: 55

1 346 026: 80

Omkostnader

1. Sjukvård m m , fö r s la g s v is ............................ 2 5 0 0 : — 4 296 :45

2. Reseersättningar, förslagsvis ....................... 23 000: — 14 675: 44

3. Expenser
a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 27 000: — 18 728: 58

b) ö v rig a  expenser, h ö g s t ............................ 65 500: — 62 300: 47

4. Publikationstryck, förslagsvis ..................... 15 000: — 1 4989 : 9 5

5. ö v r ig a  utgifter
a) Materialkostnader m m, h ö g s t .............. 83 000: — 81 261 :  32
b) Tekniska inventarier och maskiner, högst 35 000: — 34 308: 32
c) Kostnader för maskinell databehand

ling m m, högst ......................................... 10  000: — 975: —
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 3 500* — 5 895:82
e) Bibliotek, högst ......................................... 8 000: — 6 7 9 8 :06
f) A vgifter för deltagande i fortbildnings

kurser, h ö g s t ................................................ 1 0 0 0 : — 957* 30
Summa omkostnader 273 500: — 245 1 8 6 : 7 1

Summa utgifter under A 1 602 600: — 1 591 2 1 3 :  51



B. Uppdragsverksam heten

Enligt stat Enligt
räkenskaper

A vlöningar

1. T ill icke-ordinarie personal, förslagsvis . .
2. Rörligt tillägg, förslagsvis .........................

7 4 9  9oo: — 
3 3 7  5 0 0 : —

828  7 8 9 : 88 

3 6 5  9 4 1 :  60

Summa avlöningar 1 0 8 7  4 0 0 : —■ 1 19 4  7 3 1 : 4 8

Omkostnader, fö rs la g s v is ..................................... 4 0 0  0 0 0 : — 7 8 6  5 7 4 :0 3

Summa utgifter under B 1 4 8 7  4 0 0 : — 1 9 8 1 3 0 5 : 5 1

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga u p p d ra g ................ 1 7 0 5  0 0 0 : — 2 3 2 3  9 8 4 : 20

överskott 2 1 7  6 0 0 : — 3 4 2  6 7 8 : 69

Sammandrag
Utgifter

A. Verksamheten i allmänhet .........................
B. Verksamheten för uppdrag .........................

1 6 0 2  6 0 0 : — 
1 4 8 7  4 0 0 : —

I 59I 2 1 3 :  51
1 981 305: 51

Summa utgifter 3 090 000: — 3 572 5 1 9 : 0 2

Inkomster

B. Verksamheten för uppdrag ......................... 1 705 000: — 2 323 984: 20

Summa inkomster 1 705 000: — 2 323 984: 20

Nettoutgifter för A  och B 1 3 8 5  000: — I 248 534: 82

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Reservation från budgetåret 19 6 2 / 6 3 ................  69 227: 18
Anslag för budgetåret 1963/64   105 0 0 0 : — 174 227: 18
./. Kostnader enligt räkenskaper   142 356: 01

Reservation till budgetåret 1964/65 ........................................................  3 1 871 :  17
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M e d d e l a n d e n  
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63. Snabb bestämning av bitumenhalten 1 vägbeläggningar. Rapid Determination of 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. Några 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  Odemark ...................................................  1944
69. Statens väginstituts provvägmaskin. The Road Machine of the State Road Institute,
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