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BERÄTTELSE 

ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAMHET UNDER 

BUDGETÅRET 
1 9 6 4 — 1 9 6 5

Direktion

L e d å M Ö T E R  I  D I R E K T I O N E N  för statens väginstitut är chefen för Kungl
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav Vahlberg, ordförande, 
och chefen för institutet, överdirektör Nils G Bruzelius. Dessutom har Kungl 
M aj:t för tiden 1 juli 1963— 30 juni 1967 förordnat följande personer att vara 
ledamöter, nämligen professor Sten Hallberg, gatuchef Einar Hultman, direktör 
Bo Jondal, överingenjör Ragnar Klingberg, byråchef Karl O Wennerhorn och 
f d professor Torsten R  Åström.

Organisation



Personal

Antal anställda för

verksamheten 
verksam- för särskilda
heten i all- uppdragsgivares
mänhet räkning

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

Administrativa k a n s lie t .......................................................................  7 4

Chef: Byrådirektör Lars G Biörkman

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

Chef: civilingenjör Carl Erik Brinck

Beläggningsavdelningen .....................................................................  7 1 1

Avdelningschef: fil lic H arry Arnfelt
Bärighetsavdelningen ............................................................................  4 8

Avdelningschef: civilingenjör Nils Odemark

Geologiska avd eln in gen   5 12

Avdelningschef: fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avd eln in gen ............................................................... 12 28

Avdelningschef: civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avd eln ingen   5 13

Avdelningschef: civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 46 y6
Totalt 122

Lokaler

Väginstitutet har sedan 1939 haft sina lokaler i fastigheten Drottning Kristi
nas väg 25. 1952 förhyrdes 5 rum i IVA :s byggnad vid Drottning Kristinas 
väg 45 för maskintekniska avdelningens trafiktekniska sektion, vilken 1961 om- 
bildades till trafiktekniska avdelningen. 1962 föhyrdes'lokaler för denna av
delning i Tennisstadion, Fiskartorpsvägen 22, varvid lokalerna i IVA:s bygg
nad övertogs av maskintekniska avdelningen.

Sedan 1959 har undersökningar pågått för att söka erhålla en definitiv lös
ning på väginstitutets lokalproblem. Sålunda har i samarbete med byggnads
styrelsen utarbetats lokalprogram och principritningar.

Det visade sig emellertid vara svårt att erhålla lämplig tomt för en nybygg
nad. Vidare skulle den 1963 tillsatta transportforskningskommittén bl. a. under
söka lämpligheten av att låta väginstitutet ingå i ett nybildat transportforsk
ningsinstitut. Med hänsyn till det ovan nämnda ansågs det icke möjligt att 
definitivt lösa väginstitutets byggnadsfråga.



För att det expanderade väginstitutet i avvaktan på bl. a. ovannämnda ut
redning skulle få tillräckliga lokaler förhyrde byggnadsstyrelsen i juni 1964 
en del, ca 5.000 m2, av Lintaverken, Kvarnbacksvägen 30, Bromma, som tidi
gare disponerats av SAS för instrumentreparationer. Efter ombyggnad inflyt
tade maskintekniska och trafiktekniska avdelningarna i de nya lokalerna den 
1 februari 1965.

Ekonomi
Se bilaga 1.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:

Rapporter:

43 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Year 1962— 1963 ...................................    1964

45. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1963— 1964 ........................................................................................... . . 1964

45 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Year 1963— 1964 ................................................... 1965

Specialrapporter (stencilerade):

23. Tjäldjupsmätningar i vägtrumma av plåt, av S. F red en ................  1964
24. Försökssträckor med vägoljor vid Vansbro i Kopparbergs län . . . .  1964
25. Förhandlingar i Stockholm den 12 och 13 juni 1963 med utskottet

för bituminösa bindemedel och beläggningar inom Nordiska väg- 
tekniska förbundet .................................................................................. 1964

26. Längsgående tjälsprickbildning vid vägsträckan Ersnäs-Broängen,
väg E 4, Norrbottens län, av R  G an d ah l..........................................  1964

27. Framkomlighetsstudier. Förundersökning, av B K o lsru d ................  1965
28. Fiastighetsbestämmelser för tunga fordonskombinationer. Trafik

studier, av B Kolsrud .............................................................................  1965
29. Fiastighetsbestämmelser för lätta fordonskombinationer. Trafik

studier, av K -I Åhman ......................................................................... 1965
30. Fordonsdifferentierande trafikräknare, av S Edholm, B Kolsrud,

C östman ...............................................................................................  1965
31. Bärlagerprovvägen vid Brista, av B ö r b o m ......................................  1965
32. Flygfotografering vid trafikstudier, av L S jö sted t.........................  1965
33. Tjälundersökningar vid provvägen öjebyn 1957, väg E4, Norr

bottens län, åren 1957— 1963, av R  G an d ah l.................................  1965



Dessutom har väginstitutets tjänstemän utarbetat rapporter till internationella 
kongresser samt publicerat uppsatser i svenska vägföreningens tidskrift m fl.

Artiklar till kongresser och tidskrifter:

Försök med cementbundna bärlager, av B örbom , Gullkornet nr 5, 1964.
Svenska erfarenheter av cementbundna bärlagers vägbyggnadstekniska egenskaper, av B örbom , 

N V F:s kongress i Göteborg 1965.
Use of Mineral Wool for Preventing Frost Penetration in Roads, by F Rengmark. Proc. of the 

V Ith Int. Conf. on Soil Mechanics and Found. Engineering, Montreal 1965.
Längsgående tjälsprickor i vägar, av R  Gandahl, Sv. Vägfören. Tidskr. (SVT) nr 1, 1965.
Vattenståndsobservationer i brunnar vid Ormsjön, Malgomaj och inom Stornorrforsens däm- 

ningsområde, av R  Gandahl, Grundförbättring nr 3, 1965.
Mechanism of Frost Heave and its Relation to Heat Flow, by S Freden. Proc. of the V Ith Int.

Conf. on Soil Mechanics and Found. Engineering, Montreal 1965.
Some Aspects on the Physics of Frost Heave in Mineral Soils, by S Freden. Surface Chemistry 

Köpenhamn 1965, kap. 7.
Trafikundersökningar vid Mörby Centrum, av S Edholm och H  Norrby, SV T  nr 9, 1964.
Framkomlighetsstudier, av B Kolsrud, SV T  nr 10, 1964.
Signalreglering — några utvecklingstendenser, av L Sjöstedt, SV T  nr 2, 1965.
Trafikens dygnsvariation vid en vågplats, av S Edholm, SV T nr 3, 1965.
Fordons sidoläge vid några olika väg- och trafikförhållanden, av S Edholm och L Bondestam,

SV T nr 4, 1965.
Traffic Research at the National Swedish Road Research Institute, by S Edholm. T raffic 

Engineering &  Control, 1964, 6, (5), 290— 295.
Effects of Road Environments and Traffic Characteristics on T raffic Accidents, P-O Roos- 

mark. Paper presented at »7th International Road Safety and T raffic Review», nr 2, 1965.

Institutets forsknings- och undersökningsverksamhet

Institutets allmänna vägtekniska forskning har under budgetåret fortsatt efter 
samma linjer som tidigare. Liksom föregående år har institutet i stor omfattning 
mottagit forskningsuppdrag i aktuella frågor beträffande vägar och flygfält av 
olika statliga och kommunala myndigheter samt enskilda företag. Verksamheten 
har även omfattat större och mindre uppdrag av konsultativ art. Institutet har 
sålunda under budgetåret mottagit uppdrag från väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen, vägförvaltningar, luftfartsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, fortifikationsför- 
valtningen, flygförvaltningen, statens geotekniska institut, statens provnings- 
anstalt, ingeniörsvetenskapsakademiens transportforskningskommission, statens 
trafiksäkerhetsråd, statens högertrafikkommission, institutioner vid tekniska 
högskolorna i Stockholm och Göteborg, universitet, tekniska läroverk m. fl.

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



Tekniska kansliet

Optimalt axeltryck

Den utredning om optimalt axeltryck som påbörjades under förra året har 
fortsatts och i huvudsak avslutats.

Som angavs i föregående årsberättelse är problemställningen den, att ju högre 
axeltryck en väg dimensioneras för, desto högre blir anläggnings- och kanske 
också underhållskostnaderna. Det har konstaterats, att fordon med höga axel- 
eller boggitryck genom sin större lastförmåga blir transportekonomiskt gynnsam
mare än fordon med låga axeltryck. Fordon med höga axeltryck leder därför till 
sjunkande fordonskostnader per ton transporterat gods. På grund av att en axel- 
tryckshöjning sålunda medför en kostnadsökning på vägsidan, men en kostnads
minskning på fordonssidan, har man utgått från att här föreligger ett optimal
problem, dvs. ett problem som innebär att vid ett visst axeltryck — det optimala 
— når summan av vägkostnad och fordonskostnad ett minimivärde. Med väg- 
kostnad menas då alla kostnader för en vägs anläggning och underhåll och med 
fordonskostnad kostnader för fordonens anskaffning och drift. Genom att be
räkna det optimala axeltrycket skulle man få en antydan om för vilket axeltryck 
vägnätet eller delar därav borde dimensioneras för att uppnå så ekonomiska 
transporter som möjligt. Att bestämma det optimala axeltrycket innebär sålunda, 
att de två kostnadselementen, vägkostnad och fordonskostnad, beräknas var för 
sig för olika antagna axel- och boggitryck.

Sedan kostnadssambanden mellan vägkostnad och axeltryck och mellan for
donskostnad och axeltryck bestämts och uttryckts i samma enhet, exempelvis 
öre/tkm, kan de summeras för vart och ett av de antagna axeltrycken. Därmed är 
transportkostnaden bestämd som funktion av axeltrycket.

Kostnadssambanden mellan vägkostnad och axeltryck å ena sidan och for
donskostnad och axeltryck å andra sidan har var för sig bestämts för olika an
tagna axeltryck under vissa förutsättningar.

I ett särskilt avsnitt i utredningen redovisas beräkningen av överbyggnadskost- 
nader för två vägsektioner, K  7,0 +  2 V  3,0 och K  7,0 +  2 V  1,0. Resultatet 
redovisas som ett samband mellan anläggningskostnaden (överbyggnadskostna- 
den) och tjockleksindex D — ett begrepp som används i analysen av AASHO - 
försöket (The AASH O  Road Test i USA) som ett mått på vägens bärighet.

Som lastfordon har valts sådana typer som förekommer i praktiken. För mass- 
godstransporter har sålunda fyra olika typer valts; vanlig lastbil samt semitrailer, 
båda med och utan boggi. För fjärrgods- och virkestransporter har ett fordons- 
tåg bestående av 3-axlig dragbil +  2-axlig släpvagn förutsatts komma till an
vändning. För varje fordonstyp varieras axeltrycket i tre steg, 8, 10 och 12 ton 
(boggi: 12, 16 och 20 ton) och därmed också lastförmågan.

Vid en ekonomisk jämförelse mellan vägar byggda för olika axeltryck är det 
vidare nödvändigt att förutsätta, att vägarna under sin livstid betjänar samma 
godsmängd. Om denna antages framförd av fordon med olika lastförmåga inne
bär detta att antalet axelöverfarter kommer att variera, eftersom små fordon 
måste göra fler turer än stora för att transportera samma godsmängd. En dimen-



sioneringsmetod som tar hänsyn till såväl axeltryck som antal axelöverfarter 
redovisas i resultatet från AASHO-försöket.

Den kostnadsanalys i utredningen, som behandlar fordonskostnader, är base
rad på en separat utredning, som på väginstitutets uppdrag utförts av över
ingenjör L-Ä Jöndell, Göteborg.

Denna utredning hänför sig till samma fordonstyper som lagts till grund för 
vägkostnadernas beräkning. Sedan vägkostnader och fordonskostnader samman
ställts konstateras att det optimala axeltrycket beror på godsmängdens storlek.

Utredningen kommer att utges i väginstitutets publikationssserie.

Teknisk dokumentationscentral och bibliotek

Vid den tekniska dokumentationscentralen har för den interna verksamheten 
uppläggningen av referatkort (format A 6) fortsatt under budgetåret (bestånd ca 
6 ooo referat), varvid UDK-systemet använts.

Den genom OECD:s initiativ bildade europeiska organisationen för vägforsk- 
ningslaboratorier (EORRL) har på sitt program även upptagit utarbetandet av ett 
dokumentationssystem för vägforskningsområdet. Detta dokumentationsarbete 
påbörjades i januari 1965 och befinner sig under stark utveckling. Tre huvud
centraler för insamling och bearbetning av tidskriftsartiklar, rapporter och övriga 
dokument har inrättats: en vid Laboratoire Central des Ponts et Chaussées i 
Paris, en vid Road Research Laboratory i Harmondsworth, England, och en vid 
Forschungsgesellschaft fiir das Strassenwesen i Köln. De flesta europeiska väg- 
forskningslaboratorier refererar ett urval av inom resp. land utkommande tid
skrifter, översätter och klassificerar referaten till franska, tyska eller engelska 
och skriver ut dem på referatblad (format A4), som åtföljda av originaltexten 
insändes till en av ovannämnda centraler (för väginstitutets vidkommande Road 
Research Laboratory).

Klassifikationen bygger på principerna för koordinerad indexering med hjälp 
av normerade deskriptor- (nyckelords)listor (thesauri) på de tre huvudspråken 
och kompletterande språk samt begreppsindelning enligt fastställda huvud
grupper (34 st) med tillhörande undergrupper, inordnade på rutade pildiagram. 
Registrering av dokumenten sker genom uppläggning på hålkort. Referatbladens 
antal uppgick den 30 juni 1965 till ca 800 st.

Vid upprättande och justering av ordlistorna (facktermer och synonymer), 
vilka är synnerligen omfattande och därtill erfordrar komplettering med svenska 
termer och ekvivalenter, äger intimt samarbete rum med bl a Svenska National
kommittén för Dokumentation.

Den koordinerade indexeringsmetoden, som visat sig vara ett nödvändigt kom
plement till vissa hierarkiska system, t ex UDK, är avsedd att bl a underlätta 
sökning och delgivning av litteraturuppgifter.

Bibliotekets litteraturbestånd har under budgetåret avsevärt ökats. Katalogise
ring av boklitteraturen sker enligt UDK-systemet.



Beläggningsavdelningen

Asfaltbeläggningars packningsgrad

Under sommaren och hösten 1964 utfördes i samband med pågående belägg- 
ningsarbeten bestämningar av packningsgraden i asfaltbeläggningar. Dessa be
stämningar utfärdes på provkroppar, som tagits ut ur beläggningarna efter av
slutad vältning, men innan trafiken släppts in. Som mått på den packningsgrad, 
beläggningarna erhållit, har volymvikt och relativ hålvolym använts. Dessa 
värden har sedan jämförts med de värden, som erhållits på laboratoriet för prov
kroppar instampade enligt marshallmetoden. Massorna till dessa provkroppar 
erhölls genom provtagning vid utläggningen av motsvarande beläggning.

Undersökningarna utfördes på fyra olika vägsträckor under tiden juli—novem
ber 1964. Beläggningarna är av typ Ab 12 t. Mängden av utlagd massa per 
kvadratmeter varierar från sträcka till sträcka. Bindemedlet består av asfalt 
A 120. Stenmaterialet är krossat berg eller krossat åsgrus. På tre av sträckorna 
är grus eller sand tillsatt stenmaterialet. Beläggningarna vältades med 10— 12 
tons slätvält. Försöksbetingelserna var alltför olika på de skilda vägsträckorna för 
att tillåta säkra slutsatser om i vad mån de enskilda försöksbetingelserna har 
inverkat på packningsgraden.

Beläggningsavdelningen kommer för den skull under sommaren och hösten 
1965 att utföra nya försökssträckor för mera systematiska studier av asfaltbelägg
ningars packning.

Tabell 1. Beläggningarnas utförande

Sträcka
nr

Tid
punkt

Beläggn.
tjocklek
mm

Bindemedel

Stenmaterial
T yp Halt 

vikt fl/o

1 *5/7 24 A  120 6,1 Krossat berg
2 17/8 3 i A 120 5>9 Krossat och okrossat grus

3 21/9 2 6 A 120 6,2 Krossat åsgrus och sand

4 9/11 34 A  120 6>9 Krossat berg och sand

Tabell 2. Vältningsförlopp

Yttemp. i massan Antal vält- Antal
q .. 1 Luft- vid vältningens turer över vältturer gånger

rac a temp. ------------------------  ' provtag- last/cm
början slut ningsstället valsbredd

nr °C  °C  °C  st rc-kp/cm1)

1 25 109 49 10 381
2 19 106 49 13 63 7
3 10 105 38 19 997
4 5 1 14 43 22 941

ny antal vältturer.



Sträcka

Relativ hålvolym 
Prov från vägen, tagna

Relativ
hålvolym1 0 -i 1 ä Packnings-

efter vält- 
ningen

i slutet 
av oktober

erhallen vid 
packning enligt 
Marshall

förhållande1)

nr vol. °/o vol. °/o vol. °/o °/o

1 ” »5 6 4 92A
2 10 7 3>5 93>4
3 5 4 M $>6,5
4 3? 5 — M 98,0

Med packningsförhållande avses förhållandet mellan volymvikten 
hos en provkropp av vältad beläggning tagen från vägen och volym 
vikten hos en provkropp av beläggningsmassan packad genom in- 
stampning enligt Marshall.

Spänningsrelaxation i asfalt och asfaltmassor

Bland de reologiska egenskaperna hos asfalt och asfaltmassor har spännings- 
relaxationen rönt föga uppmärksamhet. I en nyligen framlagd doktorsavhand
ling^ har det angivits att inflexionslutningen hos den normaliserade relaxations- 
kurvan

— iÄa ).
6 \d log t ) inflexion

a =  spänning 
t =  tid

Ao — spänningsminskning vid relaxation

inom snäva gränser är lika för en stor grupp av material. I nämnda avhandling 
behandlas plaster, gummi och papper samt metaller, varvid de senare provats 
även i enkristallform. Den angivna lutningen har vid dragprov visat sig ligga 
nära 0,1.

Vid beläggningsavdelningen har liknande mätningar utförts på asfalt och 
asfaltmassor. Asfaltmassorna sammansattes enligt typ Ab 4 t i K . väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivningar. Proven tillverkades i formar av
sedda för marshallprov. Asfalthalten var 6,7 °/o. Provkropparnas relativa hål
volym varierades från 2,5 %  till 15 % . Tryckmätningar har utförts i en prov- 
ningsmaskin av märket Alwetron, varvid proven komprimerats mellan tryck
plattor vid olika konstanta hastigheter. Trycket har vid bibehållen komprime
ring fått avta med tiden, tills intet ytterligare avtagande registrerats. För prov
kroppar av enbart asfalt var det slutliga trycket noll och för asfaltmassorna 
10 —20 °/o av det högsta trycket. Alla mätningar utfördes vid 250 ±  0,1 °.

Josef Kubat, A similarity in the stress relaxation behaviour of high polymers and metals. Diss. 
Stockholm 1965.



Ovannämnda lutning visade sig variera mellan 0,1 och 0,16 med medeltalet 
0,13, varvid inga systematiska variationer med försöksparametrarna kunna fast
ställas. Resultatet av undersökningen tyder på att den grundläggande relaxations- 
mekanismen både för asfalt och för asfaltbeläggningar är av likartat slag som för 
de helt olikartade material, vilka omfattas av ovannämnda doktorsavhandling.

Vägoljor

Försökssträckor med vägoljor från olika leverantörer

Försökssträckor har utförts avseende en jämförelse mellan de vägoljor, som 
från olika leverantörer levererats till väg- och vattenbyggnadsverket under år 
1964. Försökssträckorna utfördes i augusti 1964 på väg 233, delen Kopparberg— 
Kloten inom Örebro län. Försökssträckor med de under år 1965 levererade väg- 
oljorna utfördes vid månadsskiftet maj—juni 1965 på väg 661, delen Skinnskatte- 
berg— Sundet, inom Västmanlands län. Försökssträckorna kommer i fortsättningen 
att observeras och prov tagas av oljegruset för studium av oljornas förändring 
med tiden. Från motsvarande försökssträckor utförda under 1962 och 1963 har 
prover tagits, varur vägolja återvunnits. I specialrapport nr 24 behandlas 
resultat erhållna från de 1962 utförda provsträckorna.

Försökssträckor med vägoljor, som har högre benämningstemperatur än 
den specificerade

De år 1962 utförda försökssträckorna med dylika oljor har hållits under 
observation och den regelbundna provtagningen av oljegruset har fortsatts. På 
grund av vägomläggning kommer försökssträckorna vid budgetårets utgång att 
läggas ned. De försökssträckor som planerats på grundval av erfarenheterna från 
de nu nämnda, utfördes i augusti 1964 på väg 2 1 1 ,  delen Borensberg—Kvarn 
inom Östergötlands län. Den använda oljans benämningstemperatur var 540 och 
benämningstemperaturen för den vid destillationsanalysen erhållna återstoden 
8o°. På våren 1965 hade oljans benämningstemperatur stigit till omkring 650. 
Försök med rivning av oljegruset har ägt rum i juni 1965, varvid det visade sig 
att oljegruset vid denna tidpunkt gick att riva upp och sladda.

Försökssträckor med vägolja med paraffintillsats

Försökssträckorna med tillsats av paraffin och mikrovax till vägolja, som ut
fördes år 1963 i Södermanlands län (se rapport 45) har observerats, varvid iakt
tagits att ju högre halten varit av tillsatserna, desto mindre har oljegruset påver
kats av trafiken. Emedan en paraffintillsats icke endast åstadkommer en förhöj
ning av en vägoljas viskositet vid låg temperatur utan även har en gynnsam inver
kan på en vägoljas bindförmåga (se sid. 15) har det ansetts vara angeläget att fort
sätta detta slags försök. Sålunda utfördes sommaren 1964 en försökssträcka på 
väg 661 i anslutning till de ovan nämnda försökssträckorna, där en vägolja 
användes, som innehåller en relativt stor halt av naftenkolväten och en förhål
landevis låg halt av paraffin. T ill vägoljan sattes ca 2 procent paraffin.



Utarbetande av metod för bestämning av halten av fast paraffin i vägoljor

Närvaron av fast paraffin i bituminösa bindemedel är av betydelse för dessas 
reologiska egenskaper och bindförmåga. Även en relativt liten halt av fast paraf
fin i bindemedel åstadkommer vid låga temperaturer en betydande ökning av 
viskositetens temperaturkoefficient genom bildning av en kristallinisk struktur. 
Bindförmågan påverkas i olika grad beroende av paraffinets kemiska samman
sättning, fysikaliska egenskaper och dess halt i bindemedlet.

Trots att halten av fast paraffin är en viktig faktor vid bedömning av väg- 
oljors lämplighet för oljegrustillverkning finns för närvarande ingen tillförlitlig 
analysmetod för bestämning av paraffinhalten. Vid en kritisk granskning av i 
litteraturen beskrivna analysförfaranden för bestämning av paraffinhalt i asfalt 
föreföll en av R  Betts och H  Wirsig utarbetad metod vara lämplig även för väg
oljor.

Metoden grundar sig på utfällning av asfaltener med petroleumnafta, behand
ling av den återstående lösningen med aluminiumklorid för avlägsnande av hart
ser och hartsliknande ämnen, indrivning av lösningen, upplösning av återstoden 
i sekundärt butylacetat och utkristallisation av fast paraffin ur den så erhållna 
lösningen vid — 20°. Efter smärre ändringar av den ursprungliga metoden och 
utförande av ett antal kontrollanalyser bedömdes metoden vara användbar för 
bestämning av halten av fast paraffin i vägoljor. Med hänsyn till det komplice
rade analysförfarandet och den varierande sammansättningen av vägoljorna kan 
den uppnådda reproducerbarheten, 5 procent, betraktas som tillfredsställande 
och fullt tillräcklig för rutinundersökningar. Genom mätning av brytningsindex 
för utvunnet paraffin påvisades att paraffinets sammansättning icke påverkas av 
analysbetingelserna.

Med den ovan beskrivna metoden undersöktes ett antal vägoljor med mycket 
olika paraffinhalt och av olika ursprung. För att få en uppfattning om de i väg
oljorna förekommande fasta paraffinkolvätenas art och sammansättning bestäm
des smältpunkt och brytningsindex för de ur oljorna utfällda fasta paraffinerna. 
Exempel på erhållna värden ges i tabell 4.

Tabell 4

Olja

nr

H alt av 
fast paraf
fin

Vo

P araffi
nets
smpt

°C

Paraffinets
brytnings
index

n f '

1 4?1 56 I .438 J
2 3 6 56 1,4381

3 3>5 58 1,4408

4 2,2 62 1.4435
5 6,1 59 i ,4423

Brytningsindex, mätt vid 90° och i dagsljus.



Halten av fasta paraffiner i de undersökta vägoljorna varierar från 1,8 till 
7,5 % . Paraffinernas smältpunkt och brytningsindex ligger inom ganska snäva 
gränser, vilket tyder på en tämligen likartad sammansättning och likformig 
struktur. Den med ledning av brytningsindex beräknade molekylstorleken anger 
att dessa paraffiner består av kolväten med relativt korta och föga förgrenade 
kedjor.

Undersökning av förhållandet mellan asfalten- och hartshalten i vägoljor

Om förhållandet mellan asfalten- och hartshalt i bituminösa bindemedel över
stiger ca 0,6 finns en risk för att de övergår i ett tvåfasigt tillstånd, vilket medför 
att deras bindförmåga starkt försämras. Exempel på data, som erhållits vid under
sökning av vägoljornas halt av asfaltener och hartser vid statens väginstitut ges i 
följande tabell.

Tabell $

Olja

nr

Asfalten-
halt

Vo

Hartshalt

Vo

Förhållandet
asfaltenhalt/
hartshalt

Paraffinhalt

°/o

1 5,2 22,0 0,24 4 ,i
2 7,4 1 7,6 0,42 3,6
3 6,4 2 5,9 0,25 3,5
4 8,4 1 1,6 0,72 1,8

5 5,8 24A 0,24 6,i

Några av vägoljorna har ett värde på asfalten-hartsförhållandet, som ligger 
betydligt högre än o,6. Oljornas nedsatta bindförmåga vid höga värden på för
hållandet kan förbättras genom tillsats av peptiseringsmedel, till vilka bl. a hör 
fast paraffin. Vid optimal paraffinhalt minskas eller försvinner risken för ut- 
flockning av asfaltener, varigenom bindförmågan bibehålls.

Spektrofotometrisk analys av vägoljor med hjälp av infraröd strålning 
(I  R-spektrofotometri)

Vägoljors strukturella uppbyggnad och även deras proveniens kan snabbt och 
enkelt bestämmas med IR-spektrofotometri. För analysen används en io -%  lös
ning av vägolja i koldisulfid och mätningarna utförs vid rumstemperatur med 
en dubbelstrålig spektrofotometer i koksaltkyvetter, varvid samma skikttjocklek 
alltid användes.

För bestämning av vägoljors proveniens är det fördelaktigt att isolera asfalten- 
och hartsfraktionerna och utföra mätningarna på dessa. Exempel på spektrofoto- 
metrisk analys för bestämning av oljans proveniens återges i tabell 6, 7 och 8.

Halten av aromater, paraffiner, naftener och aromatiska derivat anges i dessa 
tabeller i %  kolatomer, som är bundna i respektive grupper.



Olja Paraffiner Aromater Aromatiska
derivat Naftener

nr Vo Vo Vo Vo

1 ^3>5 i >9 22,6 12 ,1

4 5 5 >7 3>9 19,8 20,7

Tabell 7. Asfaltener

Olja Paraffiner Aromater Aromatiska
derivat Naftener

nr Vo Vo Vo Vo

1 <>5>4 13,0 19,8 1,8

4 52?4 10 ,1 16,9 20,6

Tabell S. Har t ser

Olja Paraffiner Aromater Aromatiska
derivat Naftener

nr Vo Vo Vo Vo

1 7°>9 2,0 27> 1 0

4 5$,6 2,4 12,8 26,2

Enligt Sachanens klassifikation är vägolja nr i av ren paraffinisk typ, medan 
olja nr 4 kan karaktäriseras som paraffinisk-naftenisk.

Återvinning av vägoljor ur oljegrus

Vid återvinning av vägoljor ur oljegrus enligt metod IP 105/64 erhölls i en 
del fall otillfredsställande resultat på grund av stora differenser mellan de upp
mätta viskositetsvärdena för de ursprungliga och de återvunna oljorna. Det an
sågs därför lämpligt att närmare undersöka denna återvinningsmetod och even
tuellt införa nödvändiga förändringar. Efter ingående studium av återvinnings- 
betingelserna modifierades metoden på följande sätt: koldioxiden inleddes över 
oljan i stället för i oljan och trycket höjdes från 160 Torr till 390 Torr. Destilla- 
tionskurvorna för vägoljor, som hade återvunnits ur på laboratoriet blandat 
oljegrus var identiska med de ursprungliga oljornas, när den modifierade meto
den användes.

Viskositetsskillnaden mellan de ursprungliga och de återvunna oljorna var 
maximalt 3 %>, varvid reproducerbarheten låg inom ett intervall av 2 °/o.



Övriga undersökningar

På uppdrag av det tekniska utskottet hos Föreningen för Bituminösa Belägg
ningar har avdelningen vid olika tidpunkter utfört provtagning av stenmaterial 
vid ett antal krossverk för att få en uppfattning om variationen av halten av fint 
material hos de olika verkens produkter och om variationerna av sprödhet och 
flisighet. På något undantag när, var halten av fint material normal, likaså 
sprödheten och flisigheten. Anmärkningsvärt är att på vintern krossat stenmate
rial hade en påfallande större flisighet än det vid andra årstider krossade sten
materialet. Detta kan möjligen bero på att krossverken om vintern arbetar med 
lägre kapacitet, men det kan även tänkas att den låga temperaturen på något sätt 
inverkar. För att avgöra detta krävs vidare undersökningar.

I provvägsmaskinen har provats skrovliga beläggningar med minsta möjliga 
relativa hålvolym. Beläggningar av denna typ är avsedda för framtida försök 
över fordonens friktion mot vägbanan under olika årstider. Provvägsmaskinens 
vägbana har försetts med en asfaltbeläggning, som har en ca 4 cm fördjupning 
på den yta, som trafikeras av maskinens hjul, för att möjliggöra försök med 
oljegrus och mjuka beläggningar i provvägsmaskinen. Förberedande försök har 
utförts. En serie liknande försök har även utförts på uppdrag av finska statens 
tekniska forskningsanstalt. Packning av beläggningarna har skett med en liten 
vibrationssläde.

Möjligheten att göra detta fastställdes vid de i föregående årsredogörelse på 
sidan 13 omnämnda försöken.

Avdelningen har, liksom under tidigare år, för skilda uppdragsgivare bestämt 
vidhäftningen mellan stenmaterial och bindemedel och i övrigt företagit mindre 
omfattande undersökningar på material till vägbeläggningar.

Bärighetsavdelningen

Vägars och rullbanors konstruktion och bärighet 

Dimensioneringsmetoder

Trafikutvecklingen har resulterat i att allt större fordringar ställs på vägarnas 
och flygfältrullbanornas kvalitet främst i avseende på deras bärighet, jämnhet, 
kapacitet och trafiksäkerhet. De ökade kvalitetsfordringarna, olika för olika 
typer av vägar och rullbanor, har bl a understrukit behovet av en fortsatt utveck
ling av de nu tillämpade på teoretisk grund byggda beräkningsmetoderna för er
hållande av överbyggnader, som, med hänsyn till den enligt prognoserna sanno
lika trafikutvecklingen, är dels rätt sammansatta dels givna erforderliga men 
också ekonomiska dimensioner.

För dimensionering av vägars och rullbanors överbyggnader har bärighetsav
delningen med ledning av resultaten av såväl i liten skala på laboratoriet som i 
full skala i fält utförda statiska belastnings- och körförsök, de senare i mindre 
omfattning, kunnat utarbeta en på elasticitetsteorin för s k skiktade system grun
dad beräkningsmetod, benämnd »ekvivalentmetoden». Med ekvivalentmetoden,



som 1949 framlades i statens väginstituts meddelande 77 och som sedermera ut
vecklats, erhölls en enkel approximativ metod att oavsett undergrundstyp be
räkna de spänningar och deformationer, som uppkommer i skiktade system då 
dessa utsätts för en över en cirkulär yta jämnt fördelad last. överbyggnadens 
tjocklek bestäms härvid bl a av att krökningsradien i beläggningen och skär
spänningen i undergrunden och i överbyggnadens olika lager icke tillåts under- 
resp. överskrida vissa för olika jord- och vägbyggnadsmaterial fastställda värden.

För att kunna ge en vägs överbyggnad en såväl bärig som ekonomisk konstruk
tion måste spänningarna i de olika lagren beräknas för belastningar motsvarande 
det dimensionerande hjultrycket Pd. Detta hjultrycks storlek är när de tunga 
fordonens trafikintensitet är hög, dvs vid beräkningsmässigt sett oändligt antal 
överfarter, lika stort som de tunga fordonens verkliga hjultryck, men minskar 
med minskande antal överfarter.

Avdelningen har utarbetat och under längre tid tillämpat en på utmattnings- 
teorin grundad beräkningsmetod att, med hänsyn till trafikintensiteten av tunga 
fordon, beräkna det dimensionerande hjultryckets storlek. I den av väginstitutet 
uppställda formeln

p d =  n,+  • pn -f- s y m

är P  det verkliga hjultrycket, n det antagna totala antalet överfarter, y m en 
bärighetskonstant, 5 en vägkonstant och Pd det dimensionerande hjultrycket.

Vägkonstanten 5 har med ledning av bl a de erfarenheter avdelningen gjort 
vid de s k tungtransporterna, då vikten av fordon och last överstigit 300 ton, 
givits värdet 3. Detta innebär att vägen, om det dimensionerande hjultrycket är 
exempelvis 5 ton, även kan bära en enstaka överfart av fordon med ca 15 tons 
hjultryck utan att skador uppstår.

Bärighetskonstanten y m måste bestämmas genom omfattande körförsök. Enär 
väginstitutet icke kunnat genomföra körförsök av tillräcklig omfattning har be
räkningsmetoden under lång tid tillämpats med antagna ehuru erfarenhetsmässigt 
och logiskt väl underbyggda värden på y m.

Resultatet av AASHO-försöken har sammanfattats i en komplicerad formel, 
s k matematisk modell för beräkning av tjockleksindex D, som införts såsom ett 
uttryck för vägens bärighet. Formeln har förutsatts gälla för följande fyra försöks- 
grupper: asfalt- resp. betongbeläggning samt semitrailers utrustade med enkel
axlar resp boggier (fordonens framaxel ej medräknad). I formeln ingår fyra 
grupper av konstanter representerande de fyra försöksgrupperna. De av AASHO 
för dimensionering av överbyggnaden givna formlernas tillämpbarhet begränsas 
till den på försöksplatsen förekommande undergrundstypen. Resultaten av för
söken har av AASH O  åskådliggjorts i fyra diagram, 2 för asfalt- och 2 för be
tongbeläggningar, visande sambandet mellan antalet överfarter och tjockleks
index. Vid beräkningen av diagrammen har trafikvärdena 1,5 resp. 2,3 insatts i 
formlerna. Värdet 1,5 har av AASHO  valts såsom ett uttryck för det tillstånd 
en asfalt- eller betongbeläggning befinner sig i då brott anses ha uppnåtts.

Det av AASH O  i »Special Report 61» redovisade undersökningsmaterialet 
har i vissa avseenden närmare studerats och behandlats vid avdelningen i för



hoppningen att erhålla ett statistiskt underlag för en vidareutveckling av de vid 
institutet tidigare utarbetade beräkningsmetoderna. Härvid har den amerikanska 
matematiska modellen kunnat framställas i en modifierad och mer koncentrerad 
form. Efter analys av i AASHO-rapporten redovisade formler har även en enkel 
approximativ formel framtagits som, för axeltryck över 3 ton, ger godtagbart 
noggranna värden på tjockleksindex D.

D =  C  • A? • ny — 2,5

I denna formel insätts dels värden på för vägen gällande axeltryck (A) och 
antal axelöverfarter (n), dels värden på de ingående tre konstanterna C, cp och y, 
som är beroende av aktuell biltyp och vägens trafikvärde. Erforderliga värden 
har framtagits med hjälp av de av AASHO redovisade diagrammen och de fyra 
givna grupperna av konstanter. Genom behandlingen av det amerikanska under
sökningsmaterialet har avdelningen kunnat utarbeta en serie diagram visande 
sambandet mellan axeltryck och tjockleksindex vid olika antal överfarter med 
enkelaxel- resp. boggibilar på asfalt- resp. betongbelagda vägar som har trafik
värdena i , j  resp. 2,5.

Om det amerikanska betraktelsesättet, här utvecklat med den vid avdelningen 
framtagna approximativa formeln, tillämpas för en och samma överbyggnad, 
dvs. då D  +  2,5 är konstant, i två alternativa fall för hjultrycken Pd och P med 
antalet överfarter rid och n erhålles

CD
där är känd för de olika fall, som den approximativa formeln och därur

utvecklade uttryck ange.
Den på statistiskt material grundade formeln för värden utanför det för 

AASHO-försöken aktuella området, 10 000— 1 000 000 överfarter, ger i mot
sats till den vid avdelningen utvecklade formeln för P d orimliga värden. Ge
nom att beräkna och i diagram framställa sambandet mellan y m och v har som

Fig i. Dimensionerande hjultrycket 33 1
Pd i procent av verkligt hjultryck 2Q 1 _________________  ; :_____ _____________ _
P vid olika antal överfarter enligt 1 
AASHO-försöken och enl. utmatt- 10 !:' ■ 
ningsteorin. 0 • i
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medeltal för samtliga AASHO-försök avdelningen kunna ange ett jm-värde på 
55 ooo och ett v-värde på 4 såsom gällande för den svenska resp. amerikanska 
formeln för beräkning av det dimensionerande hjultrycket. Resultatet av en sådan 
beräkning ger, fig 1, två utmattningskurvor; den svenska som, när antalet över
farter är mycket stort, ger ett värde på det dimensionerande hjultrycket som 
är något mindre än utmattningskurvans asymptot dvs det verkliga hjultrycket 
och den amerikanska som, när antalet överfarter är större än det vid försöken 
maximala, ger ett dimensionerande hjultryck som med ökande antal överfarter 
alltmer överstiger det verkliga.

Synpunkter beträffande den matematiska behandlingen av försöksresultaten 
från the AASHO  Road Test kommer under 1965 att publiceras i väginstitutets 
rapportserie.

Dynamiska undersökningsmetoder

Det utvecklingsarbete som under några år pågått på teorin om en vägöver- 
byggnads verkningssätt vid trafiklastens överförande till undergrunden liksom 
även den teoretiska behandlingen av problemet att med dynamiska metoder 
bestämma vägars och rullbanors bärighet genom att mäta i materialen framkal
lade vågrörelsers egenskaper har fortsatt. Genom den teoretiska behandlingen 
och genom litteraturstudier har sådan kännedom i frågan uppnåtts, att en för 
alstrande och mätning av vågrörelser lämplig apparatur kunnat utväljas och 
under året anskaffas och trimmas. I utrustningen, som kostat ca 10 000 kronor 
men ännu icke är komplett, ingår f n endast en lätt elektrodynamisk vibrator för 
frekvenser upp till 5 000 Hz och en detektor för mätningar till 1 000 Hz. Utrust
ningens olika enheter framgår av fig 2.

Laboratorie- och fältförsök har påbörjats, som närmast avser att genom stu
dium av vågutbredningshastigheten, som karakteriserar ett materials mekaniska 
egenskaper, bestämma olika vägbyggnadsmaterials och överbyggnaders dyna
miska E (elasticitets)-moduler. Härvid kan värdefulla jämförelser göras med 
genom belastningsförsök erhållna statiska E-moduler. Undersökningen omfattar 
bl a studium av apparaturens verkningssätt och inverkan av ändringar i olika 
moment i mätmetodiken. Målsättningen är att framtaga och standardisera en 
snabb icke förstörande metod att bestämma vägars bärighet.

Konstruktion av överbyggnader

Stockholms stads gatukontor har konsulterat avdelningen angående uppbygg
naden av de gator, som i området vid korsningen av Huddinge- och Magelungs- 
vägarna skall byggas på mycket svag undergrund. Avdelningen har framfört syn
punkter på utförandet av utfyllning, schaktning och dränering samt utarbetat 
förslag till överbyggnadskonstruktion med hänsyn till framtida sättningar och 
till att anslutande väg är grundlagd på pålar.

På uppdrag av AB Nils P Lundh i Västerås har utlåtande avgivits beträffande 
underlag för och konstruktion av ett betonggolv om ca 15 000 m2 i den av ASEA 
planerade s k Finnslättsverkstaden. Golvet skall tåla trafik av gaffeltruckar och 
lastbilar med resp. 3 och 5 tons hjultryck.



På uppdrag av AB Nils P Lundh i Umeå har utlåtande avgivits beträffande 
uppbyggnaden av underlaget till en asfaltbeläggning i en förrådsbyggnad i Umeå. 
överbyggnaden ligger på mycket svag lerundergrund och beläggningen, som utgör 
byggnadens golv, trafikeras av truckar och lastbilar. Golvet är lokalt även utsatt 
för långtidsbelastning av lagrat materiel.

Avdelningen har av Luossavaara Kiirunavaara AB i Malmberget konsulterats 
angående utförandet av donlägiga transportvägar under jord, som omfattar 
ca 15 km ort med en ortbredd av 8,5 m. Vägarna kommer att trafikeras av 
gummihjulsburna truckar och lastmaskiner och utsättas för ett hjultryck av 
20 ton.

A Elektrodynamisk vibrator  
B Detektor 
C Tongenerator 
D Effektförstärkare  
E Anpassningstransformator 
F Fasmärkningsenhet 
G  Kalibreringsenhet,
H Oscilloskop  
i Instrumentbil 
J M åttband

Fig 2. Statens väginstituts utrust
ning för alstrande och mätning av 
vågrörelser i ett elastiskt medium, 
exempelvis en vägs överbyggnad.



Avdelningen har av AB Centerlöf och Holmberg i Lund konsulterats angående 
vissa grundläggningsfrågor, som aktualiserats vid planerandet av kemiskt cen
trum vid universitetet i Lund.

På framställan av fortifikationsförvaltningen har avdelningen avgivit förslag 
till överbyggnadskonstruktioner till rullbanor och uppställningsplaner på vissa 
krigsflygfält.

Genom den inom skogsbruket pågående strukturomvandlingen, som bl a 
tagit sig uttryck i övergång till större brukningsenheter, i en accelererande över
gång från flottning till landsvägstransporter och i ökad mekanisering vid avverk
ning och transport, har fordringarna på såväl det interna som allmänna vägnätet 
snabbt ökat. För förbättring av skogsbrukets konkurrenskraft är det därför nöd
vändigt att det interna vägnätet, varpå de allt tyngre maskin- och transporten
heterna kommer att framgå under förhållandevis korta, intensiva men relativt 
sällan återkommande avverkningsperioder, kan dimensioneras så att summan av 
väg- och lastbilskostnaden blir ett minimum. Avdelningen har under året dels 
deltagit i de av skogs- och lantbruksakademiens skogsvägskommitté ledda dis
kussionerna rörande enkla skogsvägar, dels framfört synpunkter på deras dimen
sionering och utförande.

»CH LO E  — profilometer»
Mätningar med den i rapporterna 43 och 45 beskrivna mätutrustningen för 

bestämning av en vägs momentana trafikvärde, »Present Serviceability Index», 
har under året utförts bl a vid Märsta och på bärlagerprovvägen vid Brista på 
väg E 4 i Stockholms län och på väg 6 5 vid Västerås, vars bärlager utgöres av 
cementbruksbunden makadam (CM). Försök har utförts när hjulaxelavståndet på 
profilometerns »mätvagn» varit dels det ursprungliga 22,5 cm dels det dubbla. 
Även inverkan av vissa modifikationer på »vinkelindikatorn» har studerats.

Provbelastningar av vägar
Med väginstitutets bil för statiska belastningsförsök till max. 5 ton har avdel

ningen utfört provbelastningar på två provvägar med stabiliserade bärlager: på 
R v 15 mellan Bäckaskog och Gualöv i Kristianstads län och på R v  26 mellan 
Fröslida och Torup i Hallands län.

På uppdrag av väginstitutets geologiska avdelning har liksom under föregående 
år provbelastningar utförts såväl före tjälningen som omedelbart efter tjälloss
ningen på provvägarna Nordmaling A 1961 (bark) och Nordmaling B 1961 
(morän) på väg E 4, delen A va— Nordmaling i Västerbottens län.

På uppdrag av Stockholms stads gatukontor har avdelningen under sommaren 
1964 och våren 1965 utfört provbelastningar på en å Sockenvägen utförd prov- 
väg.

På uppdrag av vattenfallsstyrelsen har provbelastningar utförts på vägarna 
581 och 583 samt på enskild väg mellan väg 584 och vattenfallsverkets trans
formatorstation vid Kolbotten i Stockholms län.

På uppdrag av Sydsvenska Kraftaktiebolaget i Malmö har provbelastningar 
utförts på vägarna 541, 553, 569 och 585 i Blekinge län.



0 20  40 60  80  100  120
kg-värde, kg/cm3

Hjulbelastningsm etoden A rea: 1240 cm2 
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Sjunkningsm ätningarna utförda med Benkelmanbalken

Under 1950-talet utarbetades i USA av A C Benkelman i samband med the 
WASHO Road Test i Idaho ett mätförfarande för snabb bestämning av flexibla 
beläggningars deformation vid belastning av ett rullande fordon. För mätningar
na framställdes en enkel apparatur benämnd »Benkelman Beam» (Benkelman
balken). Balken består, fig 3, i huvudsak av en 366 cm lång aluminiumsond (1), 
som i sin tredjedelspunkt är vridbar kring en i ett stativ lagrad axel. Stativet (2) 
är utfört av lönn och vilar på tre i höjdled justerbara stödben (3). Det är utrustat 
med vattenpass, indikatorklocka (4) med fästanordning, batteridriven vibrator 
(5), låsanordning samt bärhandtag. Vibratorns uppgift är att under mätnings- 
proceduren eliminera störande friktion i klockan och lagren. Vid mätning hori
sonteras stativet (referensbalken) och klockspetsen anbringas mot översidan på 
änden av den kortare delen av sonden.

Den ursprungliga av Benkelman utarbetade mätproceduren »the WASHO 
Benkelman Beam Procedure» har sedermera standardiserats som »the Normal 
Procedure» men även modifierats såsom i »the Rebound Procedure» i »CGRA 
Benkelman Beam Procedure» (CGRA =  Canadian Good Roads Association) eller 
i en i Danmark utarbetad procedur.

Vid deformationsmätningar med Benkelmanbalken användes, oavsett vilken 
mätprocedur som tillämpas, med fördel en större lastbil utrustad med däck i 
dubbelmontage. För beräkning av belastningsytan erfordras kännedom om såväl 
däcktyp och inre lufttryck som hjultryck. När mätningar utföres enligt »the Nor
mal Procedure» föres 137 cm (4,5 fot) av den vid stativet låsta sonden in mellan



ett av hjulparen. Därefter ställes balken i mätläge, stativet horisonteras och son- 
den frigöres så att dess spets kommer att vila på beläggningsytan i mätpunkten. 
Sedan indikatorklockan justerats, vibratorn satts i arbete och klockan avlästs 
köres lastbilen sakta framåt. Den maximala deformationen uppmäts när hjul
axeln passerar mätpunkten. Klockan avläses åter när bilens bakaxel befinner sig 
minst 3 m från mätpunkten. På grund av att sondens vridningspunkt ligger i den 
närmast klockan belägna tredjedelspunkten måste avlästa värden multipliceras 
med 2.

Avdelningen har under året påbörjat en serie jämförande mätningar mellan 
plattbelastningsmetoden och hjulbelastningsmetoden för studium av den senare 
metodens tillförlitlighet och reproducerbarhet för bärighetsbestämningar. Vid 
hjulbelastningsförsöken har bl a tillämpats här angivna mätprocedurer med 
Benkelmanbalken. I fig 3 visas sambandet mellan de vid plattbelastnings- och 
hjulbelastningsförsöken på olika vägöverbyggnader erhållna k-värdena. Belast- 
ningsplattans area har varit 1 250 cm2 och den totala anliggningsytan av däcken 
i dubbelmontage har beräknats till ca 1 240 cm2. Medeltrycket på resp. belast- 
ningsyta 4,0 och 3,4 kg/cm2. De punktanhopningar som förekommer i diagram
met vid samma »platt-k-värde» representerar i flera fall var och en resultatet 
av mätningar enligt olika mätprocedurer med Benkelmanbalken vid upprepade 
hjulbelastningsförsök i samma mätpunkt.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket tunga 
transporter

Antalet vägtransporter med exceptionellt tunga laster på specialbyggda vagnar 
har starkt ökat med utbyggnaden av landets industri för produktion och distri
bution av elektrisk kraft. Vikten på de transporterade enheterna tenderar att bli 
allt större.

Avdelningen har sålunda av vattenfallsstyrelsen erhållit i uppdrag att utreda 
vilka förstärkningsåtgärder, som behöver vidtagas på alternativa vägar från 
järnväg till transformatorstation vid Kolbotten i Stockholms län för att en trans
formatortransport om ca 350 ton (vagn +  last) skall kunna framföras. Vikten 
på den tyngsta landsvägstransport, som hittills utförts i landet har uppgått till 
305 ton. Transporten kommer eventuellt att utföras med en nybyggd vagn eller 
med vagn SA-200, som är utrustad med två boggier, vardera försedd med 32 
gummiringar, fördelade på 4 axlar. I senare fallet kommer hjultrycket när samt
liga hjul bär att uppgå till 5,5 ton. Efter besiktning av de av vattenfallsstyrelsen 
aktualiserade alternativa vägsträckorna har avdelningen under året utfört bärig- 
hetsundersökningar dels på vägarna 581 och 583 från resp. Rönninge och Utt- 
rans järnvägsstationer dels på enskild väg från väg 584 till transformatorstatio
nen samt avgivit utlåtande om sträckornas bärighet och erforderliga åtgärder.

A v Sydsvenska Kraftaktiebolaget har avdelningen erhållit i uppdrag att avge 
yttrande om bärigheten hos de alternativa vägsträckor, som kan bli aktuella för 
framförandet av en transformatortransport om 310  ton från Mörrums järnvägs
station till nybyggd transformatorstation i Hemsjö i Blekinge län. Transporten 
kommer att utföras med vattenfallsverkets vagn SA 200, hjultryck ca 4,8 ton. A v



delningen har under året efter besiktningar av de föreslagna alternativa sträckor
na utfört bärighetsundersökningar på vägarna 541, 553, 569 och 585 samt av
givit utlåtande om vägarnas bärighet och om vilka förstärkningsåtgärder, som 
behöver vidtagas beroende på vilken årstid transporten skall framföras.

Bestämning av olika jordarters bärighets- och packningse genskap er

Försöken med att på laboratoriet bestämma bärighetens, dvs. E-modulens, 
beroende av materialens kornsammansättning, volymvikt och vattenhalt genom 
instampnings- och statiska belastningsförsök i väginstitutets E-modulapparat 
har under året fortsatt.

Jämsides med denna undersökning har försök påbörjats i en av maskintekniska 
avdelningen provisoriskt iordningställd prototyp för en dynamisk belastnings- 
apparat för upprepade på- och avlastningar. I apparaten, som är hydraulisk, 
kan i E-modulcylindrarna instampade prov belastas med maximalt 100 kg på 
plattor om 20 cm2. Apparaten är så elektroniskt utrustad att belastningsförloppet 
inom vissa gränser kan programmeras. Härigenom kan det av trafiken på en 
väg åstadkomna belastningsförloppet i viss mån efterliknas.

De jämförande försök som avdelningen tidigare utfört på laboratoriet för 
studium av den packning (täthet) ett jordmaterial kan uppnå i en cylinder dels 
när det instampas med fallvikt, dels när materialet belastas med en stämpel och 
cylindern vibreras på ett vibrobord, har under året kompletterats med försök att 
packa materialet med en vibrerande stämpel. Målsättningen är att utveckla en 
laboratoriemetod, som dels medger större maximal kornstorlek i provet dels är 
snabbare och mindre beroende av operatörens arbetsmetodik än de nuvarande 
metoderna.

Undersökningen av de s k svagmaterialens (bl a material med låg volymvikt 
och hållfasthet) användbarhet som vägbyggnadsmaterial har under året främst 
bestått i belastningsförsök i en under året iordningställd laboratorieapparat för 
upprepad belastning till max 5 ton. Undersökningen omfattar förutom studium 
av materialkornens rörelser och nedbrytning vid upprepad belastning samt nöt
ningens inverkan på sjunkning, kornfördelning och stabilitet även bestämning av 
materialens vattenupptagningsförmåga, vattenmättnad, kapillära uppsugnings- 
förmåga och benägenhet för sönderfrysning.

På uppdrag av AB Skånska Cementgjuteriet (SCG) har avdelningen liksom 
under föregående år utfört laboratorieundersökningar på jordprover, som SCG 
uttagit med anledning av bolagets utredning om schaktmassors volymändring.

I anslutning till geologiska avdelningens provvägsförsök med olika tjocka 
isoleringslager av mineralullplattor har på laboratoriet utförts en serie belast
ningsförsök för mätning av plattornas sammantryckning vid olika överlaster och 
för bestämning av plattornas E-modul vid olika tjocklek och fasthet.

HSB:s riksförbund har konsulterat avdelningen angående dels valet av material 
ur olika fyndigheter till förstärkningslager och bärlager för interna transport
vägar, uppställningsplatser och underlag för golv i förrådsbyggnader inom indu
striområde i Landsbro i Jönköpings län, dels sättet för materialens utläggning 
och packning. Besiktningar har utförts på byggnadsplatsen.



Avdelningen har på uppdrag av Byggnadstekniska Byrån Jönköping AB under
sökt insända prov på schaktmassor samt avgivit utlåtande om uppbyggnad, ut
läggning och packning av 12 m höga jordbankar för läktare till Rosenlundssta- 
dion i Jönköping.

På uppdrag av myndigheter och enskilda har avdelningen genom laboratorie- 
försök undersökt olika jordarters lämplighet ur bärighets- och packningssyn- 
punkt. Lämpligheten har i huvudsak bestämts genom okulärbesiktning, instamp- 
ningsförsök och E-modulbestämningar.

Jordstabilisering med bitumen, cement och kalk

På bärlagerprovvägarna vid Brista på väg E 4 i Stockholms län och vid Gualöv 
på R v 15 i Kristianstads län har avdelningen utöver besiktningar upprepat under 
föregående år utförda jämnhetsmätningar, tvärprofilmätningar och avvägningar. 
Jämnhetsmätningarna har utförts med väginstitutets jämnhetsmätare M/47. För 
tvärprofilmätningarna har använts ett av avdelningen utvecklat mätförfarande 
att i ett stort antal punkter i varje tvärsektion mäta avståndet mellan beläggningen 
och en rätskiva med en indikatorklocka. Rätskivan vilar på fixar som avvägas. 
Metoden medger en avläsningsnoggrannhet av 0,01 mm. På Brista-provvägen har 
jämnheten även mätts med »CHLOE-profilometer». Provvägen vid Gualöv har 
under året provbelastats före och efter utläggningen av ny beläggning.

Cementstabiliseringsprovvägen vid Torup på väg 26 i Hallands län har prov
belastats och i beläggningen uppkomna sprickor har karterats.

Västerås stads gatukontor har vid nybyggnad av väg 6 5 utfört bärlagret av 
cementbruksbunden makadam (CM). Vägen kommer att utsättas för tung och 
intensiv trafik mellan hamnen och väg E 18. Under bärlagrets uppbyggnad och 
bindning utförde avdelningen observationer, journalföring och viss kontroll samt 
uttog prover. Såväl bärlagerytans som beläggningsytans jämnhet har mätts med 
jämnhetsmätare. Beläggningens jämnhet har även mätts med »CHLOE-profilo
meter». Besiktningar har utförts efter vägens färdigställande.

Den på uppdrag av Svenska Skifferolje AB under föregående år påbörjade 
laboratorieundersökningen av den osläckta kvarntorpskalkens lämplighet för 
stabilisering av jord har under året fortsatt. Undersökningen, som även omfat
tat blandningar av osläckt kalk +  olika kvaliteter av skifferaska, har utförts 
på lätt mellanlera. Kalkens strukturomvandlande förmåga vid olika kalkhalter 
har studerats bl a genom bestämning av materialets halt korn <C 0,074 mm dels 
före dels 1 och 7 dygn efter kalkens inblandning. Förändringarna i kornsamman
sättningen har bestämts medelst en vid väginstitutet utarbetad maskinell tvätt- 
ningsprocedur. Även kalkens inverkan på materialets packningsegenskaper och 
bindningsförmåga har studerats genom instampningsförsök och provtryckning av 
under olika lång tid i fuktrum lagrade provkroppar. Den vid kalkinblandningen 
genom termisk och kemisk verkan uppnådda vattenhaltsminskningen har be- 
stämts.

På uppdrag av AB Svenska Stenbeläggningar i Uppsala av AB N  P Lundh i 
Västerås och av vägförvaltningen i Västmanlands län har avdelningen på labora
toriet undersökt bränd osläckt kalks inverkan på olika lerjordarter tagna ur



terrassen på väg E 18, delen Köping—Västjädra. Försöken har utförts med kalk 
av tre olika fabrikat. Undersökningen har omfattat bestämning av: material
provens jordartstyp och mullhalt, materialens volymviktskurvor vid 5 resp 8 
viktprocent osläckt kalk, kornfördelningen för kalksorterna och instampade 
provkroppars tryckhållfasthet efter 7 och 28 dygns lagring i fuktmättad luft. Viss 
provtagning har utförts på den aktuella kalkstabiliseringssträckan.

På uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har väginstitutet i samarbete 
med vägförvaltningen i Värmlands län på väg 64, delen Jordkullen— Filipstad, 
utvalt lämpliga provsträckor och utarbetat principförslag för sträckornas ut
formning för undersökning av hur kalkstabiliserade lager närmast under över
byggnaden inverkar på en vägs uppträdande från färdigställandet och under 
lång tid framöver. Avsikten med försöken är, förutom att studera och utveckla 
arbetstekniken vid kalkstabilisering, att erhålla underlag för en bedömning av 
om terrasslagret genom stabiliseringen uppnått sådana bärighetsegenskaper att 
det ur dimensioneringssynpunkt kan inräknas i överbyggnadens förstärknings- 
lager. Det framlagda förslaget omfattar 10 provsträckor om vardera 40 m. På 5 
av sträckorna, som utgör jämförelsesträckor, utföres ingen kalkstabilisering, 
överbyggnadstjockleken har föreslagits till 80 (enl. dimensioneringstabellen), 65 
och 50 cm. Ett PM över terrasseringsarbetenas utförande har även utarbetats. 
Ur terrassens ytlager har materialprov uttagits för bestämning av undergrunds- 
materialets volymviktskurva vid olika kalkhalter samt för framställning av 
provkroppar. Ostörda materialprov har uttagits för laboratoriebestämning av 
E-modulen vid den in situ rådande tätheten och vattenhalten.

På uppdrag av fortifikationsförvaltningens väg- och vattenbyggnadsbyrå har 
avdelningen undersökt av byrån insända jordprov, som tagits ur undergrunden 
inom blivande banområde på anl. 174. Undersökningen avsåg bestämning av den 
relativa mängd kalk, som erfordras för uppnåendet av god stabiliseringseffekt. 
Försök har utförts med två kalksorter.

För fortifikationsförvaltningens räkning har avdelningen på olika krigsflyg- 
fält studerat dels omfattningen av den icke styrda sprickbildningen på ban- 
konstruktioner innehållande cementstabiliserade lager, dels effekten av de vid 
utförandet av cementstabiliserade lager genom sågning upptagna sprickanvisning
arna eller av den genom vibrovältning åstadkomna sprickbildningen.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

A v vägförvaltningen i Stockholms län har avdelningen konsulterats angående 
utförandet av foglagningar i betongbeläggningen på Norrtäljevägen.

På initiativ av Nordiska vägtekniska förbundets svenska avdelnings betong- 
beläggningsutskott (32) har bärighetsavdelningen i samarbete med väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen utarbetat detaljförslag till provsträckor om totalt 425 m 
med kontinuerligt armerad betongbeläggning på väg E 6, delen Djurahagshus— 
S. Varalöv i Kristianstads län. Beläggningen har försetts med sprickanvisnings- 
inlägg. Besiktningar har utförts vid utförandet av sträckorna under augusti 1964 
samt våren 1965.

Betongbelägningar på allmänna vägar och flygfält har okulärbesiktigats.



Fig 4. Väginstitutets bilburna borrmaskin. Med maskinen, som är utrustad med diamantpulver- 
borrkronor, kan borrkärnor med 5, 10  och 15 cm diameter uttagas ur betong- och asfaltbelägg

ningar samt cement- eller bitumenstabiliserade lager.

Borrningar

Avdelningen har på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholms 
stads gatukontor, AB GE-konsult och AB Armerad Betong uttagit 5 16 borrkärnor 
med institutets bilburna borrmaskin, fig 4. A v borrkärnorna, som har 15 cm dia
meter, har 488 borrats ur asfaltbeläggningar, 24 ur bärlager av cementbruks- 
bunden makadam och 4 ur stabiliserade överbyggnadslager.

Geologiska avdelningen

T j alunder sökningar 

Tjälsprickor

Under tjälsäsongen 1956— 1957 utförde vägförvaltningen i Norrbottens län 
höj davvägningar av vägbanan på en sprickskadad belagd vägsträcka mellan 
Er snäs och Broängen, väg E 4, i Norrbottens län. På hösten 1957 markunder- 
söktes samma sträcka av väginstitutet. Sprickor i vägbanan inmättes av vägför
valtningen i januari 1958.



Väg- och markuppbyggnad har bestämts efter upptagande av längsgående 
provgropar vid beläggningskanterna. överbyggnaden är utförd med konventio
nella planparallella lager av huvudsakligen grusigt och sandigt material, tjäl- 
farlighetsklass I. Undergrunden består av torv, moigt sediment av tjälfarlighets- 
klass I-II, moigt sediment av tjälfarlighetsklass III-II, mjäla-lera av tjälfarlig- 
hetsklass III-II  och som underlager morän av tjälfarlighetsklass III-II.

Under arbetsåret har de insamlade undersökningsresultaten från vägsträckan 
bearbetats, varvid följande resultat kan noteras. Största uppmätta tjällyftning 
vid sprickskadade sträckor var i medeltal 13 cm, variationsvidd (29— 3) cm =  
26 cm, och vid icke sprickskadade sträckor 8 cm, variationsvidd (18— 2) cm =  
16 cm. Sannolikheten för att sprickor skall uppstå ökar alltså om tjällyftningen 
blir större, men den är icke ensam kriterium för sprickbenägenhet.

Bomberingsändringen synes i högre grad än själva tjällyftningen vara ett till
förlitligt kriterium på sprickbenägenhet eller sprickrisk. Vid vägsträckan kunde 
följande konstateras ifråga om den bomberingsändring som skett under tjäl- 
säsongen intill den 1/4 (resp 3/4) 1957. Längsgående sprickbildning uppträdde 
vid samtliga sektioner där bomberingsändringen var ^ 4  cm samt förekom vid 
vissa sektioner där bomberingsändringen låg vid 2— 3 cm, medan längsgående 
sprickbildning ej förekom där bomberingsändringen var ^  1 cm.

Sprickfrekvensen har vid vägsträckan Ersnäs—Broängen icke varierat med 
överbyggnadstjockleken inom mäktighetsområdet 90 +  20 cm (beläggnings- 
tjocklek ej medräknad.)

Vid sträckor med högt liggande grundvattenyta (ej lägre än 50 cm under 
terrassytan) har undergrundens typ ifråga om materialslag och lagermäktighet 
varit avgörande för uppkomst av sprickor.

Svåra längsgående sprickskador har uppstått, när undergrunden bestått av 
uppifrån räknat 20— 100 cm mäktiga lager av moigt sediment III-II  och mjäla
lera III-II, underlagrat av morän III-II.

Längsgående sprickskador har icke uppstått när undergrundsmaterialet 
ovanpå den underliggande moränen bestått av uppifrån räknat moigt sediment 
I-II samt moigt sediment III-II  och mjäla-lera III-II  och sammanlagda mäktig
heten av överbyggnadslager (beläggning oräknad) och det moiga sedimentlagret 
I-II överskridit 150— 160 cm, och ej heller när nämnda undergrundsmaterial 
bestått av (uppifrån räknat) moigt sediment I-II samt mjäla-lera III-II  och sam
manlagda mäktigheten av överbyggnadslager (beläggning oräknad) och det 
moiga sedimentlagret I-II likaledes överskridit 150— 160 cm.

Provvägen Öjebyn 1957, väg E 4, Norrbottens län, har ingått som ett led i 
studiet av längsgående tjälsprickskador i vägar. Den byggdes år 1957 och har 
legat under observation från hösten 1957 till våren 1963.

A v fig 5 framgår provvägens och markens uppbyggnad.
Undersökningar beträffande längsgående tjälsprickbildning har vid provvägen 
sammanfattningsvis givit följande resultat.

a) Under tjälsäsongen 1957— 1958, då vägbanan plogades till en bredd av 7 m, 
uppkom sprickor vid samtliga uppbyggnadstyper. Efter det ny beläggning på
förts hösten i960, uppkom icke några typiska körbanesprickor under säsongen
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Fig 5. Vägens och markens uppbyggnad vid provvägen ö jebyn  1957.



i960— 1961, då vägbanan plogades till en bredd av 12  m, men däremot 1961 — 
1962 och 1962— 1963, då vägbanan likaledes plogades till en bredd av 12 m. 
Under de sistnämnda säsongerna uppkom sprickor på sträckorna 5 och 8, upp
byggda med plankonvext moränlager, samt under 1962— 1963 därjämte på 
sträcka 6, uppbyggd med planparallellt förstärkningslager av grusig sand. Samt
liga vintrar har på sträcka 9 förekommit en längsgående spricka nära körbane- 
kanten. Orsaken till denna spricka är emellertid främst att söka i ojämna under- 
grundsförhållanden. A v försöksresultatet framgår att en ökning av snöröjnings- 
bredden från 7 till 12 m motverkar tjälspricksbildning i själva körbanan, dock 
inte när i vägkroppen förekommer en centralt belägen plankonvex körtel av 
morän II, närmast motsvarande en gammal grusvägsuppbyggnad. Trots bred- 
plogning synes en viss risk för sprickskador i körbanan dessutom föreligga vid 
uppbyggnad med planparallella förstärkningslager av grus-sand.

b) Provvägsförsöket har visat att vid ett flertal uppbyggnadstyper med såväl 
planparallella som icke planparallella lager på mjäla-lerasediment i fuktigt läge 
och med en köldmängd av ca 1 000 graddygn eller mer har vägrenssprickor 
benägenhet att uppstå, då vägbanan plogas till en bredd upp till 12 m.

c) När vägbanan vintern 1958— 1959 för första gången plogades till en 
bredd av 12 m uppkom körbanesprickor i ungefär samma omfattning men icke 
genomgående vid samma lägen som vintern 1957— 1958, då plogningen endast 
skedde till en bredd av 7 m. Härav framgår att sprickor, som en gång uppstått 
lätt återbildas följande tjälsäsonger, även om plogningsbredden ökas. Större 
delen av körbanesprickorna återuppstod emellertid icke efter det ny beläggning 
pålagts hösten i960.

d) En mer ingående utredning om de provade uppbyggnadstypernas varieran
de sprickbenägenhet kommer senare att utföras i samband med bearbetning av 
material från observationer vid andra provvägar. Noteras kan dock att de plan- 
konvexa uppbyggnaderna med torv eller grusig sand, som använts på sträckorna 
1, 2, 9 och 10, synes vara minst sprickbenägna vad gäller sprickor i själva kör
banan. Tjällyftningen vid dessa uppbyggnadstyper har nämligen oftast varit 
mindre i vägmitt än vid körbanekanterna, vilket icke är sprickframkallande.

Tjälsprickor och ojämna tjällyftningar i relation till markuppbyggnad

I årsberättelsen för budgetåret 1963— 64 redogjordes för undersökningar vid 
vägföretaget Varuträsk—Strömfors, väg 94, i Västerbottens län. Genom ytter
ligare bearbetning av observationsmaterialet framgår att skador hos en väg kan 
vara nära betingade av markens beskaffenhet. Marken uppbygges här huvud
sakligen av morän, tjälfarlighetsklass II och III  samt ovanpå denna mycket tjäl- 
farliga sediment av finmoig till lätt mellanlering typ. Då morängrunden är kupe
rad medför detta att dessa sediment, som utfyller lågpartierna i moränmarken, får 
en fläckvis utbredning. Vägens undergrund växlar följaktligen starkt mellan 
mycket tjälfarliga sediment och morän och ställvis i mindre mängd grovkorni
gare sediment. A v fig 6 åskådliggöres sambandet mellan marktyp och vägskador.

Fig 6 a visar ett terrängläge med sidolutande moränmark och på denna ut- 
kilande mycket tjälfarliga sedimentlager. I vägens längdled förekommer mindre



Fig 6 a.

Fig 6 b.

Fig 6 c.

Fig 6 a, b, c. Beskaffenheten hos markens ytlager i vägens närmaste omgivning samt läget av 
vägbanesprickor och ojämna tjällyftningar för tre vägavsnitt vid vägföretaget 

Varuträsk— Strömfors.

ojämnheter i marklinjen som medför att sedimentlagrens tjocklek växlar, vilket 
kan medföra ojämna tjällyftningar och andra skador. Vid sektionerna 12/260— 
12/460 har vänstra delen av vägbanan höjts kraftigt genom tjällyftning samtidigt 
som längsgående sprickor utbildats. Orsaken härtill synes vara de uttunnade 
mycket tjälfarliga sedimenten, som i samband med moränens bättre vattenföring



M ycket tjä lfa r lig t  sediment Torv
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Fig 7 a, b. Beskaffenheten hos markens ytlager i vägens närmaste omgivning samt läget av 
vägbanesprickor och ojämna tjällyftningar för två vägavsnitt vid vägföretaget

M orjärv— Räktfors.

ger en större tjällyftning än de tjockare sedimentskikten vid höger väghalva. 
Samma fenomen kan iakttas vid andra delar av vägsträckan. Ojämna lyftningar 
i längdled med tjälgupp och tvärsprickor förekommer även som följd av markens 
växlande uppbyggnad.

Fig 6 b visar ett kraftigt kuperat terrängparti. Terrängformen bestämmes 
främst av moränmarken, som i svackorna är skålformigt utfylld med mycket 
tjälfarliga sediment. A v plankartan framgår hur tjälgupp och tillhörande spric
kor utvecklat sig i det närmaste konformt med terrängens nivålinjer.

Ett tredje parti av vägen med starkt växlande mark återfinns i fig 6 c, som 
visar hur tjällyftningsojämnheter och sprickor nära ansluter till de lokalt före
kommande tjälfarliga sedimenten. Vid sektion 25/130—25/170 följer det genom 
tjällyftning förhöjda partiet väl terrängens nivålinjer. Den framskjutande udden 
inom denna vägdel uppbygges ytligt av mycket tjälfarligt sediment. Dess kärna 
består dock av morän.

På uppdrag av vägförvaltningen i Norrbottens län har markundersökning 
utförts vid vägföretaget M orjärv—Räktfors, väg 98, i Norrbottens län. I sam
band härmed har olika typer av skador på vägen inmätts. Skadornas frekvens i 
förhållande till svagheter i undergrunden har därvid kunnat påvisas. Marken



uppbygges här av underifrån räknat morän av tjälfarlighetsklass II och III, 
mycket tjälfarliga sediment från finmo till lätt mellanlera, vilka lokalt är gytt
jiga samt överst torv. Fig 7 åskådliggör samvariationen mellan marktyp och 
noterade vägskador.

Fig 7 a visar markbeskaffenheten inom ett terrängavsnitt med småkuperad 
moränmark, där svackorna är utfyllda med mycket tjälfarliga sediment. I rit
ningens högra del består marken av enbart morän och där förekommer inga ska
dor. Dessa blir frekventa när jordartsfördelningen blir ojämn genom att tjälfar
liga sediment uppträder som undergrund i vägsträckans övriga delar. Förekoms
ten av spricksystem och tjällyftningsojämnheter torde vara betingad av att det 
tjälfarliga sedimentets mäktighet varierar.

I fig 7 b redovisas ett vägavsnitt liknande det i fig 7 a, men med större sido- 
lutning hos terrängen samt tillkomsten av ett icke tjälfarligt sediment, sand- 
grovmo. De kraftigast skadade partierna ligger i anslutning till uddar av morän, 
som sticker ut i sedimentområdena. Denna växlande undergrund medför såväl 
ojämna tjällyftningar som tjälsprickor. I de partier, där jordarten btecknats som 
sand-grovmo, uppträder skadorna i mindre skala, men förekommer dock på vissa 
ställen. Anledningen till det senare är, att jordarten fläckvis är något finkornigare 
än som kunnat angivas på kartan samt att jordskiktet har varierande tjocklek, 
varvid den underliggande tjälfarliga leran ibland kommer att ligga så högt, att 
tjälen når ned i denna med tämligen stor tjällyftning som följd.

Laboratorieundersökningar

Vid avdelningens laboratorium utföres regelmässigt undersökningar av jord
arters tjälegenskaper varvid bland annat lyfthastigheten bestämmes. Provet får 
därvid tjäla i en speciell apparatur där last, grundvattentryck och temperatur
förlopp kan regleras. De därvid erhållna resultaten ger ett begrepp om jordartens 
allmänna tjälfarlighet men kan endast i begränsad utsträckning användas för 
kvantitativ beräkning av lyftning och vattenanrikning vid samma jordarts tjäl- 
ning i en vägkropp. För att öka utbytet av provningsförfarandet har detta 
granskats teoretiskt och praktiskt. Ett studium av det fysikaliska förloppet vid 
tjälprocessen har lett till att nya normer för provningen har införts, varvid bland 
annat stor vikt lagts vid reglering av de termiska förhållandena under försöket. 
Vidare har beräkningsmetodiken ändrats så att det skall bli möjligt att ge ett 
allmänt siffermässigt uttryck för lyftegenskaperna. I detta sammanhang har det 
visat sig att kunskapen om det fysikaliska skeendet vid iskristallernas tillväxt 
i tjälande jordarter är ganska bristfällig. Dessa frågor har därför tagits upp till 
studium och hittillsvarande resultat finns publicerade i bl a Specialrapport nr 22.

Kalkstabilisering

I samarbete med bärighetsavdelningen har förslag till provsträckor vid Ny- 
kroppa på väg 64 Jordkullen— Filipstad utarbetats i och för provning av kalkens 
betydelse för bärigheten och den stabiliserade undergrundens tjälningsegenskaper.



Markundersökning har utförts längs den planerade provsträckan, varvid fram
gick att marken är mycket likartat uppbyggd utmed sträckan och att den till 
övervägande del består av styvare leror. Variationen av dessas hållfasthet intill 
ett djup av ca 2 m u.m.y. är även likartad och med ett högsta proctorbärighets- 
värde av 14 å 19 kg/cm2 (motsvarande en skärhållfasthet av 1.0 å 1 .1  kg/cm2) 
vid ett djup av drygt 1 m u.m.y.

Provtagning har även skett på en sträcka av den under byggnad varande 
vägen E 18 mellan Köping och Västjädra för klassificering av jordartsmaterialet 
och bestämning av dess humushalt för bedömning av möjligheterna till stabi
lisering med kalk.

Stenmaterialundersökningar

Hållfasthet

Sprödhetsbestämningen har underkastats en närmare granskning enär metoden 
rönt viss kritik för dålig reproducerbarhet, särskilt vid bestämning i olika fall
apparater. Det har framgått att det är mycket angeläget att apparatens utförande, 
montering och fundament noga standardiseras. För reproducerbarheten är lika 
försöksbetingelser i fråga om kornform och antal korn i provet även viktiga.

Eftersom sprödhetstalet är beroende av materialets flisighet är det lämpligt 
for att få jämförbara värden på sprödhetstalet att fallförsöket göres på material 
som tillhör samma flisighetsgrupp, ex. f  — 1,42 vilket erhålles, om man tar ut 
material som ligger mellan stavsiktarna 5,6 och 8 mm. Sprödhetstalet vid refe- 
rensflisighet 1,42 benämnes sprödhetsvärde. Inverkan av variationen i kornens 
längsta dimension på sprödhetsvärdet har systematiskt undersökts på prov vid 
konstant flisighet. Inverkan av denna axellängd på sprödhetsvärdet synes i regel 
vara försumbar.

Prov av naturgrus och kalksten med rundade kornformer, den senare fram- 
preparerad i särskild avnötningstrumma, synes ge bättre sprödhetstal än samma 
material i krossad form. På grund av de rundade kornytorna uppstår ej lika höga 
kontakttryck som vid skarpkantiga kornformer. Man kan således ej direkt jäm
föra sprödheten för ett krossat prov med den för rundat åsgrus. Hur man bör 
förfara i sådana fall bör närmare undersökas.

För inhomogena grusprover erhålles ett medelvärde av de ingående bergarter
nas hållfasthet. Göres en petrografisk undersökning av fraktionerna efter fall
försöket kan man emellertid få en viss uppfattning om de ingående bergarternas 
inbördes hållfasthet i grusblandningen. Fig 8 visar en beräkning gjord på grus 
från Hulje, Östergötland (SV 8922). Som härav framgår har grönstenen den 
högsta och alunskiffern den lägsta hållfastheten.

Andra variabler som studerats är slagantal, provmängd, fallhöjd och provets 
komprimering i provcylindern. Sprödhetstalet synes vara ringa beroende av små 
skillnader i fallhöjd och provmängd. Jämförelser har vidare gjorts mellan vissa 
bergarters slaghållfasthet i torrt resp. fuktigt tillstånd. Några nämnvärda skill
nader kunde härvid ej påvisas för bergartstyper, som normalt användes i väg
byggnad. En märgelsten (SV 75008) krossades däremot betydligt kraftigare i



A = Grönsten 
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Fig 8. Kornfördelning för ingående 
bergarter ( >  i mm) i grus (SV 8922, 
Ffulje, Östergötland) efter fallförsök 
på fraktion 8— 11,3  mm.

fuktigt tillstånd så att en plastisk, kohesiv massa uppstod. Vattenkänslighet har 
även konstaterats med nednötningsapparat på skiffrar och lerkalkstenar.

Inverkan av provets förkrossning i laboratoriekross och kornformens och korn
fördelningens beroende av krossens gapöppning har även undersökts. I käk
krossen erhöll den fraktion som bildades i optimal mängd och den närmast denna 
grövre fraktionen den minst flisiga kornformen, medan finkornigare fraktioner 
blev allt flisigare och mera stavformiga. Enstaka större partiklar blev extremt 
flisiga. Konkrossen gav den bästa kornformen åt fraktionen närmast under den 
optimala.

Då det är känt att vissa bergarter uppvisar olika hållfasthet vid dynamisk 
resp. statisk belastning har tryckförsök påbörjats. Samma behållare, stämpel och 
provmängd som vid fallförsöket har härvid använts. Provet har uttagits genom 
harpsiktning, så att ett material med flisighetstalet 1,42 erhållits. Fig 9 visar ned- 
krossningen, uträknad analogt med sprödhetstalet vid varierande statisk belast
ning. Den last som erfordrats för att få samma nedkrossning som vid fallförsöket 
(dvs. samma viktsprocent av krossprodukterna skall passera 8 mm sikt) har 
markerats på kurvorna med fylld ring. Jämföres bergarterna med varandra 
framgår det att kvartsiten har sämre slag- än tryckhållfasthet, medan förhållan
det är omvänt för marmorn. Knyckarna på kurvorna för kvartsiten och stock- 
holmsgraniten torde markera »kanthållfastheten». När de skarpa kanterna brutits 
av börjar hela korn sönderdelas, vilket ger kurvan ett mer rätlinjigt förlopp. Den 
finkorniga, mylonitiserade kvartsiten bör i överensstämmelse med undersöknings
resultatet ha betydligt bättre kanthållfasthet än den av grovkornigare och mer 
lättspaltande mineral uppbyggda stockholmsgraniten. Den grovkorniga, mjuka 
dolomitmarmorn utbildar ej gärna skarpa kanter och de som finns bryts lätt 
sönder vid låga tryck. Efter 10 tons belastning har marmormaterialet packats 
till en tät, stabil massa, varefter ytterligare krossning icke sker.

A v fig 9 kan vidare följande utläsas beträffande erforderlig statisk belastning



Tryckförsök

Fig 9. Sambandet mellan mängden nedkrossat material och belastningstryck för
olika stenmaterial.

för uppnående av samma nedkrossning som vid bestämning av sprödhetsvärdet 
samt erforderlig belastning för uppnående av viss nedkrossning ex 35 °/o.

Tabell 9

Prov, SV  nr 
Bergart

Erforderlig belastning för

samma nedkrossning som 
för sprödhetsvärdet 
ton

3 5 °/o-ig
nedkrossning
ton

75670, kvartsit .................................... .........  11 ,2 10,9
72850, stockholmsgranit .................. .........  9A 8,0
77805, marmor .................................... 8,5 4 f i

Kornform

Denna är bestämmande för bl a stenmaterialets komprimerbarhet, volymvikt 
och hålrumsprocent. Komprimeringsförsök har utförts med kvartsit (SV 75670) 
av frakt. 8— 11,3  mm. Axelförhållandena har systematiskt ändrats genom harp- 
siktning och den lägsta dimensionen har kontrollerats genom handplockning av 
långsträckta korn. Komprimeringen har skett i tre lager i en stålcylinder med



Bestämningar utförda med:

• en f1 i sighetsgrupp

a  f = 1,0 och 2,0 i lika del ar

□ f = 1,42 och 2,0 i lika delar

■ f = 1,0 och 1,42 i 1 i k a delar

Löst ifyllt prov

Komprimerat prov 

( 1 0 0  stötar)
Fig io. Samband mellan 
hålrums-°/o och flisighetstal 
för löst ify llt resp. kompri
merat material (SV  75670, 
kvartsit från Bingsta, Jäm t
lands län).
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25 50 75 100

Fig 1 1 .  Minskning av hålrum vid olika kornformer som funktion av komprimeringsenergi.



i 3&o cm3 volym genom lätta stötar med en järnstav. Det har framkommit att 
hålrumsprocenten ej är en rätlinjig funktion av flisigheten vid konstant längd 
av kornen utan är beroende av andra variabler, såsom partiklarnas geometriska 
form. »Kubiska» partiklar innehåller mest kilformer medan flisiga partiklar blir 
bladformiga. Kilformer utbildas ej enär ytterst skarpa kanter är instabila. Yt- 
texturen bör även få större inverkan vid flisigt material på grund av dettas större 
sammanlagda yta. Fig io visar att en något bättre komprimering erhålles, om 
prov av flisighetsgrupp 1,0 blandas med lika delar av flisighetsgruppen 1,42 än 
när enbart »kubiska» partiklar komprimeras. Flisighetsgrupp 1,42 intar dock en 
mindre volym än samma flisighet erhållen genom blandning av flisighetsgrup- 
perna 1,0 och 2,0.

Försök att mäta komprimerbarheten har gjorts genom att mäta hålrumspro
centen efter o, 25, 50 och 100 stötar på varje lager. Fig 1 1  visar resultaten för 
kvartsit vid prov med olika axelförhållanden. Två karakteristiska lutningar kan 
urskiljas. Sålunda har kurvorna för prov med långsträckta partiklar fått en 
brantare lutning än för mindre långsträckta. Flisighetens inverkan märks i hål
rumsprocenten. Sålunda har flisiga partiklar den största hålvolymen (45 °/o) efter 
komprimeringen. Det framgår att stavformiga partiklar är mer rörliga vid den 
använda komprimeringsmetoden än flisiga, men fordrar hög energi för upp
nående av tätaste packning. Flisiga partiklar är ytterst svårpackade och tenderar 
att orientera sig med de flata ytorna vinkelrätt mot komprimeringsriktningen. De 
»kubiska» partiklarna är mest lättpackade. Trots stora olikheter i kornform rör 
sig emellertid skillnaderna i hålrumsprocent i komprimerat tillstånd blott om 
några enheter. Rundningsgraden har visat sig ha större inverkan och skillnaden i 
hålrumsprocent mellan ett kantigt och välrundat provmaterial kan vara upp till 
tio procent.

Övriga undersökningar

På uppdrag av vägförvaltningen i Jämtlands län har markundersökning utförts 
vid vägföretaget Åre—Staa. Med ledning av undersökningsresultaten har förslag 
till förebyggande åtgärder för motverkande av längsgående tjälsprickbildning 
och ojämna tjällyftningar givits.

På uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrlands län har undersökning av grus
fyndighet vid Skuleberget utförts genom geoelektrisk kartering.

På uppdrag av länsstyrelsen i Västerbottens län har grusundersökning utförts 
vid fyndighet vid Klutmark, Skellefteå socken för bedömning av mängden in
gående material och dess användbarhet för bärlagerändamål.

På uppdrag av vägförvaltningen i Jämtlands län har stenmaterialundersökning 
utförts vid ett antal bergfyndigheter för uppskattning av ingående mängder 
kvartsit.

Avdelningen har därjämte undersökt ett stort antal insända prov från statliga 
och kommunala myndigheter samt enskilda företag. Denna verksamhet har främst 
omfattat bestämning av tjälfarlighet samt olika stenmaterials användbarhet för 
skilda vägändamål. I stor utsträckning har härvid petrografisk undersökning av 
stenmaterialen varit erforderlig för bedömning av deras användbarhet.



Maskintekniska avdelningen

Halkvarnare

Observationerna från tidigare utförd provning av en s k halkvarnare (väg
institutets rapporter nr 43, sid 42, och nr 45, sid 28) har nu slutbearbetats. Som 
tidigare nämnts, indikerar denna halkvarnare halka då endera lufttemperaturen 
eller marktemperaturen är lägre än o°C  och då relativa luftfuktigheten samtidigt 
är större än 95 % . Kontroll av huruvida halka förelåg eller ej skedde med en vid 
institutet utvecklad automatisk friktionsmätare, som under hela provningsperio- 
den mätte friktionen på beläggningsytan med 5 minuters intervall. Dessutom 
registrerades lufttemperatur och relativ luftfuktighet med en Lambrecht termo- 
hygrograf.

Under provningsperioden 13 november 1963— 20 april 1964 har halkvarnaren 
gett halkvarning 43 gånger utan att halka uppstått under den tid halkvarningen 
varat. Vidare har halkvarnaren gett halkvarning 8 gånger varvid halka på grund 
av isbildning på vägbanan konstaterats under den tid halkvarningen varat. 
Emellertid har halkvarningen i dessa fall kommit från 19,5 timmar före halkans 
inträde till 3,8 timmar efter halkans inträde. Endast 2 halkvarningar har kom
mit inom en period av 2 timmar före halkans inträde. Slutligen har halka på 
grund av isbildning inträffat 3 gånger utan att halkvarning över huvud taget 
erhållits från halkvarnaren.

En jämförelse av tillslagstidpunkterna för den av temperaturen påverkade 
kontakten i halkvarnaren, då marktemperaturen med största sannolikhet varit 
över o°C , och lufttemperaturregistreringarna från termohygrografen visar en 
god följsamhet hos den temperaturpåverkade kontakten vid lufttemperaturens 
fall från plusgrader till minusgrader.

En jämförelse av tillslagstidpunkterna för den av luftfuktigheten påverkade 
kontakten i halkvarnaren och luftfuktighetsregistreringarna från termohygro
grafen visar många gånger en skillnad på flera timmar mellan den tidpunkt då 
luftfuktigheten mätt med termohygrograf vid stigande fuktighet passerar 95 %> 
och den tidpunkt då halkvarnarens fuktighetspåverkade kontakt sluts. Anled
ningen härtill kan förmodas vara otillfredsställande luftväxling i den låda, i 
vilken känselkroppen för luftfuktighet är placerad.

Den utförda provningen visar att ifrågavarande halkvarnare ej fungerat på 
ett tillfredsställande sätt. Dels har halkvarning erhållits vid ett stort antal till
fällen utan att halka uppkommit, dels har i de fall då halka uppkommit, halkvar
ningen i regel kommit på för stort tidsavstånd från halkans inträde eller helt 
uteblivit. Detta beror på att principen för halkvarnaren ej motsvarar de meteoro
logiska förhållanden som leder till isbildning på vägytan.

Friktionsunder sökningar vid  sommarväglag 

Jämförande friktionsmätningar med olika bromsvagnar

Som fortsättning på institutets jämförelser mellan olika bromsvagnar utfördes 
i september— oktober 1964 mätningar med två bromsvagnar typ BV 8 (beskriv



Fig 12. Samhöriga värden på friktions- 
koefficienter erhållna med två broms
vagnar typ B V  8.
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ningar och figurer i institutets rapporter nr 41, 43 och 45) samt i början av de
cember 1964 mätningar med två bromsvagnar typ BV 9 (beskrivningar och 
figurer i institutets rapporter nr 43 och 45), i båda fallen på bevattnad bituminös 
beläggning Ab 12 t med 6,4 till 7 %  bindemedel.

Mätningarna med de båda bromsvagnarna BV 8 utfördes med s k ASTM-däck 
— ribbmönstrade standarddäck av dimensionen 7.50— 14 avsedda uteslutande 
för friktionsmätningar — vid hastigheterna 30, 60, 90 och 120 km/h såväl vid 
13 %  slip som 100 %  slip, låst hjul. Mätningarna gav resultat med mycket god 
reproducerbarhet. Den ena vagnen visade emellertid något högre friktions
värden än den andra, se fig 12. Detta kan bero på att vagnarna inte var helt 
lika med avseende på fjädrings- och dämpningsegenskaper hos bromshjulsupp- 
hängningen. Olikheter i detta avseende kommer inte till synes vid kalibrering 
av vagnarna enär kalibrering — med syfte till enkelhet — sker statiskt medan 
friktionsmätningar självfallet avser ett dynamiskt förlopp. Undersökningar med 
syfte att lösa dessa problem pågår vid institutet.

Enär mätningarna med de båda bromsvagnarna BV 9 samtidigt skulle utgöra 
slutprov före den ena vagnens leverans till Continental Gummi-Werke AG, Han
nover, utfördes de med två i handeln förekommande personbilsdäck, Continen
tal Record, av dimensionen 7.00— 14. Inre lufttrycket var 1,2 atö och hjulbelast
ningen ca 300 kp. På grund av tidsbrist utfördes alla mätningar vid en enda 
hastighet, 60 km/h, och vid ett enda slip, 3 6 % . Undersökningen genomfördes 
i tre lika omgångar I, II och III. Resultatet spaltades upp med avseende på de två 
däcken, här benämnda 139 och 140, så att redovisningen för dem kunde ske var 
för sig för varje försöksomgång. Tabell 10 visar resultatet.



D ä c k 139 D ä c k 140

Omgång BV  9001 BV  9002 ff BV  9001 B V  9002

V H V H V H V H

I o,93 0,98 o,97 1,00 o,95 o,94 o,99 0,96

o,93 0,96 0,98 o,99 o,93 o,95 0,98 o,95

II o,97 0,98 1,0 1 o,97 o,95 o,97 o,99 0,96

o,95 o,99 1,0 1 o,97 o,95 0,98 o,99 o,94

III o,95 0,96 1,04 0,98 o,94 o,93 o,95 o,97
o,95 o,94 o,99 o,97 o,93 o,97 o,97 0,96

Medelvärde o,95 o,97 1,00 0,98 o,94 0,96 0,98 0,96
±  medelfel ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1

Standardavvikelse ±0,02 ±0,02 ±0,03 ± 0 ,0 1 ± 0 ,0 1 ±0,02 ± 0 ,0 2 ± 0 ,0 1

A v tabellen framgår att de båda däcken ur friktionssynpunkt är praktiskt taget 
likvärdiga. Genomsnittliga skillnaden mellan dem är o,oi för båda vagnarna. 
Skillnaden mellan höger (H) och vänster (V) sida är i medeltal 0,02 för BV 9001 
och —0,02 för BV 9002. Genomsnittliga skillnaden mellan de båda vagnarna är 
0,03 med det ena däcket och 0,02 med det andra. Båda vagnarna ger väl re- 
producerbara resultat. Orsakerna till de smärre skillnader som föreligger mellan 
höger- och vänstersida på varje enskild vagn samt emellan de båda vagnarna är 
sannolikt desamma som nyss nämnts beträffande mätningarna med bromsvagn
arna typ BV 8.

Friktionsmätningar på långa vägsträckor

Analysen av resultatet från de i rapport 45 beskrivna och delvis redovisade 
friktionsmätningarna på vägarna E 4 och E 18 i Uppsala län har slutförts. Tabel
lerna 1 1  och 12 visar resultatet. Tabellerna innehåller medelfriktionskoefficien- 
ter vid optimalt slip samt väglängder med från medelvärdet räknat större varia
tion i friktions värde än 0,1 för båda körriktningarna av 39 respektive 24 ca 2 500 
m långa avsnitt av E 4 och E 18. Sektionsbeteckningarna i tabellerna för avsnit
tens början överensstämmer med beteckningarna i KV VS vägliggare.

Fordonstekniska studier av lätta fordonskombinationer

Det av kommunikationsdepartementet i maj 1964 till statens trafiksäkerhets
råd och statens väginstitut lämnade utrednings- och forskningsuppdraget rörande 
lätta fordonskombinationer, som för institutets maskintekniska avdelning om-



A v s n i t t
K  ö r f  i 1 

Norrgående Södergående

SV I
nr

Total
längd

m

Börjar
enligt
vägliggaren 

sektion km

Unge
färlig
orts-
angivelse

Medel-
friktions-
koeffi-
cient

Väglängd Medel- 
med friktions- 
friktions- koeffi- 
variation cient 
> 0 , 1  
m

Väglängd
med
friktions-
variation
> 0 , 1
m

1 2 500 C .i. 1 +  528 B-läns 
gräns —

0,67 — o,75 —

2 2 500 C .i. 4 +  000 Uppsala
södra

0,66 — o,73 —

3 2 380 C .i. 6 +  500 gräns 0,68 — 0,70 10

4 2 500 C.2. 5 +  855 Uppsala 
norra gräns

0,69 — o,75 —

5 2 500 C.2. 8 +  350 — väg 
Bälinge

0,67 — 0,69 —

6 2 500 C .2 .10 +  850 k:a 0,67 — o,73 —

7 2 500 C.3. 2 +  200 Väg Bälinge 
k:a —

0,69 — o,75 —

8 2 500 C.3. 4 +  7OO 0,70 20 0,76 10

9 2 500 C.3. 7 +  200
väg Viksta

o,74 10 o,74 10

10 2490 C .3. 9 +  700 k:a 0,68 220 0,72 40

1 1 2 500 C .4. 0 +  850 Väg Viksta 
k:a —

o,73 30 o,73 30

12 2 500 C-4- 3 +  35° 0,78 — o,75 —

13 2 500 C.4. 5 +  850 o,79 — 0,78 —

14 2 500 C.4. 8 +  350
väg

o,79 — 0,76 —

15 2490 C.4.10 +  850 Bolandet o,79 — o,75 —

16 2 500 C.5. 1 +  800 Väg
Bolandet —

0,78 — o,75 —

17 2 500 C.5. 4 +  300 o,75 — 0,76 —

18 2 500 C .5. 6+800
väg

o,73 30 0,76 —

19 2430 C.5. 9 +  300 Kastebo o,74 — 0,76 —

20 2 500 C.6. 2 +  300 Väg
Kastebo —

o,73 — 0,71 60

21 2 500 C.6. 4 +800
väg Tierps

0,70 50 0,72 70

22 2470 C.6. 7 +  300 köping o,74 — 0,76 —



K ö r f i l
A  Y s n 1 1 1

Norrgående Södergående

SV I
nr

Total
längd

m

Börjar
enligt
vägliggaren 

sektion km

Unge
färlig
orts-
angivelse

Medel-
friktions-
koeffi-
cient

Väglängd Medel- 
med friktions- 
friktions- koeffi- 
variation cient 
>  0,1 
m

Väglängd
med
friktions- 
variation 
>  0,1 
m

23 2 500 C .7. 0 +  800 Väg Tierps 
köping —

0,78 — 0,76 —

24 2 500 C.7. 3 +  300 0,78 — 0,76 —

2 5 2 500 C.7. 3 +  800 väg
Orrskogs

0,80 — 0,80 —

2 6 2 490 C .7. 8 +  300 stn 0,81 — 0,80 —

27 2 500 C.8. 0 +  800 Väg
Orrskogs

0,81 — o,79 —

28 2 500 C.8. 3 +  300 stn — o,8i — o,79 —

29 2 500 C.8. 5 +  800 bro över 
jv  söder

0,81 — 0,78 —

30 2 470 C.8. 8 +  300 Marma 0,80 — o,77 —

3 i 2 500 C.9. O +  IOO Bro över 
jv  söder

°>77 120 0,78 90

32 2 500 C.9. 2 +  600 Marma — 0.75 340 0,78 80

33 2 500 C.9. 5 +  100 Väg
Älvkarleö

°.79 — o,79 —

34 2 480 C.9. 7 +  600 stn 0,80 — 0,82 —

35 2 500 C .io .0 +  650 Väg
Älvkarleö

o,79 — o,79 —

3^ 2 500 C.10.3 + 150 stn — o,77 — o,77 —

37 2 500 C .io .5 + 6 50 väg
Skutskär

0,78 — 0,78 20

38 2 430 C .io .8 + 1 5 0 k:a o,77 — 0,78 30

39 1 250 C .i 1 .1  +85 0 X-läns gräns o,77 — o,79 —

fattade studier rörande bromsförmåga, kursstabilitet under bromsning samt kör- 
dynamik, har pågått kontinuerligt under budgetåret 1964— 1965. Under som
maren 1964 förbereddes fältförsök med husvagnsekipage. Dessa genomfördes 
under hösten 1964 och omfattade bromsprov med olika bromsutrustning, prov



A v s n i t t
K ö r f  i l  

Västergående östergående

SV I
nr

Total
längd

m

Börjar
enligt
vägliggaren 

sektion km

Unge
färlig
orts-
angivelse

Medel-
friktions-
koeffi-
cient

Väglängd
med
friktions- 
variation 
>  0,1 
m

Medel-
friktions-
koeffi-
cient

Väglängd
med
friktions- 
variation 
>  0,1 
m

1 2 500 C .i .0 +  000 U-läns 
gräns —

0,68 180 0,67 410

2 2 500 C .1 .2 +  500
väg

0,71 30 o,73 60

3 2 480 C .i .5 +  000 Lundby stn 0,72 — o,73 —

4 2 500 C .2.1 +  600 Väg
Lundby stn —

0,72 — o,75 —

5 2 350 C.2.4 +  IOO väg Strängnäs o,74 — ° ,72 —

6 2 500 0.5.5 +  550 Enköpings 
östra gräns —

o,73 — 0,71 —

7 2 500 C .5.3 +  050 väg H ällby o,73 — 0,70 —

8 2 439 C .5.0 +  550 Väg H ällby — o,77 — o,73 —

9 2 500 c .4 .9 + 4 5 0 o,74 — 0,72 —

10 2 500 C.4.6 +  950 0,71 — 0,71 —

11 2 500 c .4 .4 + 4 50
väg

0,72 — 0,69 20

12 2405 c .4 .1 + 9 50 Hjälsta k:a 0,71 30 0,69 60

13 2 500 C .3.9 +  850 Väg
H jälsta k:a —

0,72 — o,73 —

14 2 500 c .3 .7 + 3 5 0 0,72 — o,74 —

15 2 500 C .3.4 +  850
väg

0,71 — o,73 —

16 2407 c .3 .2 + 3 5 0 Kalm ar k:a 0,69 5° 0,70 50

*7 2 500 C .2.9 +  250 Väg
Kalm ar k:a —

0,71 10 0,65 20

18 2 500 C.2.6 +  750 0,72 10 0,71 30

19 2 500 C .2.4 +  250
väg

0,71 — o,75 —

20 2470 C .2.1 + 7 5 0 Bro stn 0,72 — o,73 —

21 2 500 C.I.9 +  650 Väg
Bro stn -—

o,75 — o,73 20

22 2 500 C .i .7 + 1 5 0 0,72 — o,73 —

23 2 500 C .1.4  +  650 0,69 — 0,68 —

24 4 300 C .i .2 + 1 5 0 B-läns gräns 0,70 10 0,72 10



rörande dynamisk stabilitet vid kortvarig störning som funktion av körhastig- 
heten samt manöverprov i form av omkörningsmanöver, filbyte och slalomkör- 
ning. För referens utfördes bromsproven växelvis med och utan tillkopplad hus
vagn. Vid bromsproven, som utfördes på våt asfaltbeläggning, registrerades väg, 
tid, hastighet, bromsoljetryck, manöverkraft respektive manöverström i släp- 
fordonsbromsarna, retardation samt via radiolänk passagen av två körbanetvär- 
snitt kort före bromsningens början. Bromssträckemätning med en via bromsljus
kontakten utlöst signalpistol användes också. Bromssträckan kunde således be
räknas enligt flera olika metoder vilket gav goda kontroll- och jämförelsemöjlig
heter. Vid stabilitets- och manöverproven registrerades även sid- och vinkel
acceleration samt vinkeln mellan fordonen. Större delen av försöken utfördes med 
institutets försöksfordon DF i som dragfordon och övriga med en personbil av typ 
Volvo n i  som dragfordon. Vid sistnämnda försök överfördes mätvärdena till 
DF i via en lätt släpkabel.

Under vintern 1964 och våren 1965 har bearbetning av försöksresultat samt 
teoretiska analyser rörande fordonskombinationers bromsförmåga och dynamiska 
stabilitet utförts. För att erforderligt antal beräkningar skulle kunna göras har 
dessa utförts med hjälp av elektronisk databehandlingsmaskin av typ IBM 7044. 
Programmeringsarbetet har utförts av väginstitutets personal. Utveckling av mer 
exakta matematiska fordonsmodeller pågår.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 

Medelvärdesbildande friktionsmätsystem

I föregående årsberättelse och tidigare i denna årsberättelse har omnämnts 
friktionsmätningar på långa vägsträckor. Då sådana mätningar ger stora och i 
vissa fall svårhanterliga datamängder, har bromsvagn 8 kompletterats med en 
datautrustning, som — parallellt med den ordinarie registreringsremsans momen
tana friktionsvärden — på en särskild pappersremsa trycker friktionsmedel- 
värdet över en inom intervallet 100— 1 000 m inställbar mätsträcka. Förutom 
friktionsmedelvärdet trycks också datum, månad och klockslag. Fig 13 visar den 
nya mätutrustningen och fig 14 ett avsnitt av en registrering samt tillhörande 
tryckta remsa. Mätsträckan är här vald till 100 m.

Den kompletterande utrustningen består av delar enligt blockschemat fig 15.
Den självbalanserande potentiometerskrivare, som ingår i bromsvagnens mät

utrustning, har kompletterats med en s k slavpotentiometer, som överför momen
tana friktionsvärden från skrivaren till ett integrationsdon. Slavpotentiometern 
matas med en likspänning — proportionell mot bromsvagnens hastighet — från 
en tachometergenerator, monterad på bromsvagnens vänstra ytterhjul. Från slav
potentiometern erhålls en spänning, e, proportionell mot produkten av frik
tionsvärdet och bromsvagnens hastighet.

Integrationsdonet omvandlar spänningen e till ett antal pulser n enligt ekva-



Fig 13. Utrustning för registrering av friktionsmedelvärden.

Fig 14. Friktionsregistrering från bromsvagn 8 med tillhörande tryckta uppgifter från 
medelvärdesbildande mätsystem.
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Fig 15. Blockschema för medelvärdesbildande friktionsmätsystem.

Dessa pulser matas in på ett tryckande impulsräkneverk, som styrs av ett pro
gramverk. Programverket får via ett kontaktdon på ett av bromsvagnens ytter- 
hjul information om tillryggalagd vägsträcka och bestämmer när integrationen 
skall avbrytas, medelvärdet tryckas och nollställning av impulsräkneverket ske. 
Efter nollställningen börjar omedelbart en ny integrationscykel.

Vid varje tryckning av friktionsmedelvärdet kommer automatiskt datum, 
månad och klockslag in på ett parallellt tryckräkneverk, som får minutpulser 
från ett tidur med 4 dygns gångreserv.

Programverket kan programmeras för integrationssträckorna 100, 200, 400, 
600, 800 och 1 000 m. Om friktionsvärdet representeras av siffrorna o— 100, blir 
noggrannheten i medelvärdesbildningen ±  1 enhet.

Denna utrustning är också av stort intresse vid friktionsmätning på flygfälts 
rullbanor. Den möjliggör nämligen omedelbar rapportering av noggranna frik- 
tionsmedelvärden — utan manuell utvärdering av registreringsremsan — för 
exempelvis varje tredjedel av rullbanans längd. Programverket måste givetvis 
omställas att passa rullbanor av olika längd. En rullbana av 2 000 m längd kan 
ge 3 medelvärdesbildningar över 600 m långa sträckor, och är rullbanan 3 300 m 
lång, kan 3 medelvärdesbildningar över 1 000 m långa sträckor erhållas.

Mätare för hastighet, tidsavstånd och sidoläge

I samband med studier av enkla metoder för överföring av mätvärden i digital 
form — lämpade för maskinell databehandling — samt klassindelning av mät
värden för statistisk analys, har en elektronisk, vägbaserad hastighetsmätare ut-
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Fig 1 6. Blockschema för elektronisk hastighetsmätare.

vecklats. Principerna för denna fram togs redan 1961 men det praktiska utföran
det av apparaten har på grund av tidsbrist ej varit möjligt förrän innevarande år.

En grundläggande princip vid apparatens konstruktion har varit att i största 
möjliga omfattning använda i handeln förekommande komponenter eller bygg
block. Detta garanterar god reservdelshållning och möjliggör snabb och enkel 
underhållstjänst. Den elektroniska delen är uppbyggd på kretskort med komplet
ta digitalblock av Philips fabrikat och den tillhörande separata hålremsstansen 
är av konventionell typ, som används allt mer i kontorsautomationen.

Apparaturen använder en binär 5-hålskod för hastighetsområdet 15 — 155 
km/h, uppdelat i 28 klasser med klassbredden 5 km/h.

I anslutning till blockschemat fig 16 skall apparatens funktion närmare för
klaras.

Då en vägdetektor, VD 1, initieras, utgår en puls till en elektronisk vippa, 
FF 1, som »kantrar» och lämnar nollställningspuls till räknare 1 och 2. Samtidigt 
öppnas en grind så att pulser från en noggrann oscillator kan passera till räk
nare 1. Vid fordonets passage av vägdetektorn VD 2 erhålls en puls, som åter
ställer vippan FF 1 till utgångsläget, varvid grinden stängs och räkningen av 
oscillatorpulserna upphör. Skulle denna andra puls av någon anledning utebli, 
lämnar räknare 1 efter ca 1 s en nollställningspuls till FF 1. Räknaren ställer 
alltså automatiskt in sig i beredskapsläge för nästa fordon. Räknare 1 följs 
av en avkodningsmatris, som avkänner framräkningen i de tidsögonblick, som 
motsvaras av klassbredden 5 km/h, och lämnar då en puls till räknare 2. Denna 
innehåller 5 st vippor och representerar det binära utläsningsorganet för hastig- 
hetsmätaren. Varje vippa styr en stansmagnet i hålremsstansen. Utgångsläget för



Fig 1 7. Blockschema för blockeringskrets till 
elektronisk hastighetsmätare.

räknare 2 motsvarar 155 km/h och för varje puls från avkodningsmatrisen 
minskas inställningen ett steg =  5 km/h. Efter 28 pulser motsvarar inställ
ningen 15 km/h. Stanskommando till hålremsstansen utgår från FF 1 då denna 
nollställs. Stanskoden är en vanlig binär kod: 1, 2, 4, 8 och 16, som ger hastig
heten i km/h om den multipliceras med en faktor 5.

En hastighetsberoende blockeringskrets ger en mot hastigheten omvänt pro
portionell fördröjningstid, som används till att förhindra att hastighetsmätaren 
påverkas av mer än en axel under mätningen, d v s  blockeringssträckan kan 
sägas vara approximativt konstant. Kretsen fungerar enligt blockschemat fig 17 
på så sätt att då FF 1 kantrar får dess utgång Q* negativ spänning och laddar 
via ett emitterföljarsteg en kondensator. Vid nollställning av FF 1 blir spän
ningen på Qi nära noll, d v s  uppladdningen avbryts. Utgången Q2 växlar från 
noll till negativ spänning och öppnar en grind så att spänningen på konden- 
satorn påverkar ingång W2 på FF 1 och låser denna i nollställt läge. FF 1 kan 
ej påverkas av pulser från vägdetektorerna VD  1 och VD 2 förrän kondensator- 
spänningen urladdats till ett visst värde.

Hastighetsmätarens noggrannhet är beroende av oscillatorns precision och 
därför har en stämgaffelresonator med frekvensnoggrannheten +  5 X  io ~ 6 Hz 
och temperaturstabiliteten ±  5 X  io“ 6 Hz per grad Celsius valts.

För komplettering av utläsningen har en särskild siffertablå konstruerats, där

Fig 18. Blockschema för 
tillsatsapparatur till 
elektronisk hastighets
mätare för registrering 
av tidsavstånd mellan 
köfordon.



Fig 19. Blockschema för elektronisk mätare för hastighet, tidsavstånd mellan 
köfordon och sidoläge.

omkodning till decimal form sker från räknare 2. På denna siffertablå kan has
tigheten avläsas i tydliga arabiska siffror, som kvarstår till nästa fordonspassage.

För registrering av tidsavstånd mellan köfordon kan till den beskrivna has- 
tighetsmätaren användas en apparatur enligt blockschemat fig 18. Samtidigt 
som stanskommando avges, nollställs och startas räknare 3. Då räknare 1 noll
ställs upphör räknare 3 att räkna och stanskommando för tidsavståndet avges 
till hålremsstansen, d v s  tidsavståndet till föregående fordon stansas före det 
utlösande fordonets hastighet. Tidsavståndet kan t ex registreras i intervallet 
o— 30 s med upplösningen 1 s. I de fall då tidsavståndet är större än 30 s, stänger 
vippa 3 grinden för räknare 3.

En vidareutveckling och förenkling av denna apparatur visas i blockschemat 
fig 19. Apparaten har utrustats med 3 st vägdetektorer, utlagda i form av bok
staven 2 , med vars hjälp tiderna för passage av vägdetektorerna 1 och 2 samt 
1 och 3 uppmäts. Följande samband kan t ex uppställas med hjälp av dessa 
tider:

sidoläge l =  b — — m
6 h — h

hastighet v  =  a —  ---- m/s
h  — h

Apparaten kan även förses med ett register för mätning av tidsavstånd mellan 
köfordon. Beräkning av sidoläge, hastighet och tidsavstånd m m sker bäst i 
datamaskin.



Apparaten är uppbyggd av tre identiska register, vartdera innehållande tre 
dekadräknare. I motsats till den tidigare beskrivna hastighetsmätaren sker här 
ingen omkodning. De tre registren representerar de binära utläsningsorganen och 
styr i denna form magneterna i en hålremsstans. Det första registret ger sido
läget, det andra registret hastigheten och det tredje slutligen tidsavståndet mel
lan fordon 1 kö. De två förstnämnda matas av en noggrann oscillator med 
frekvensen 1 000 Hz av samma typ som den förut beskrivna med en upplösning 
av 1 ms. Det tredje registret matas av samma oscillator via två dekadräknare 
som ger en upplösning av 0,1 s. Det maximala tidsavståndet har begränsats till 
100 s. Då denna tid uppnåtts, stängs grind 3 för detta register av en vippa FF 4.

En kort beskrivning klargör sekvensen för de olika förloppen i apparaten. 
(Tidsavståndsregistret antas här vara i gång.) Då vägdetektorn VD 1 initieras 
av ett fordon, nollställs och startas räknarna 1 och 2. När vägdetektor VD 2 
initieras stoppar räknare 1 och sidolägesmarkeringen ligger klar i sitt register 
(minne). Vid initiering av VD 3 stoppar räknare 2 och 3 varvid hastighet och 
tidsavstånd ligger klara i sina resp register. Nu startar en avsökning av registren 
med hjälp av en serieutläsningkrets och nedstansning sker på en hålremsa. Då 
stansningen avslutats, utgår en puls som nollställer och startar räknare 3, varvid 
denna räknare är i gång tills nästa fordon initierar VD 3, dock maximalt i 100 s.

För att vägdetektorerna inte skall initieras av samtliga axlar i ett fordon, bör 
blockering för varje enskild vägdetektor göras. Denna blockering kan antingen 
göras fast eller hastighetsberoende. I det senare fallet kan man använda samma 
typ av blockeringskrets som förut beskrivits, med den skillnaden att blockerings- 
spänningen går in på vägdetektorn i stället för på registrens resp styrvippa.

H  j uldynamometer

Konstruktionsarbete har påbörjats, avseende en apparat för mätning av längs- 
kraft och sidkraft samt återföringsmoment på ett hjul som rullar på en trumma, 
med vars axel hjulaxeln bildar vinkel. Hjulaxelns vinkel mot trumaxeln skall vara 
inställbar i två plan. För att eliminera friktion vid kraftmätningen monteras 
apparatens axlar i stålmembran, inspända vid omkretsen. En prototyp av en 
dylik axelupphängning har tillverkats och provats med gott resultat.

Specialfälgar för momentmätning

På de bromsvagnar som används vid friktionsmätningar är provhjulet mon
terat på fordon vars rörelse endast obetydligt påverkas av vid bromsningen upp
kommande krafter. I syfte att möjliggöra mätning av framdrivnings- och broms
krafter vid körning med ett normalt fordon har konstruktion påbörjats av spe
ciella fälgar för mätning av driv- och bromsmoment. Dessa fälgar skall i första 
hand monteras på försöksfordonet DF 1.

Bromsvagn

I rapport nr 45 har omnämnts en bromsvagn 8 S för friktionsmätning vid låst 
hjul. Låsningen sker medelst en hydrauliskt påverkad skivbroms. För att undvika 
användande av hydraulik och för att uppnå en viss standardisering har en ny typ



konstruerats där låsningen sker medelst på axeln monterade, elektriskt påverkade 
trumbromsar. Denna nya bromsvagn utgör ett enhetsfordon, som efter önskan 
kan utrustas för mätning enbart vid slip eller för mätning både vid slip och vid 
låst hjul. Den kan om så önskas utrustas med bromsar på ytterhjulen.

Diverse arbeten

För norska vägväsendets räkning har två vågplattor för axeltrycksvågar av 
institutets konstruktion tillverkats.

Provvägsmaskinen, som nu varit i drift i över tjugo år, har ägnats en omfat
tande översyn.

Bland mindre arbeten kan nämnas konstruktion av en apparat för mätning av 
hysteres i gummidäck, komplettering av såg för upptagning av beläggningsprover, 
komplettering av utrustningen i DF i och av utrustning för tidigare nämnda 
undersökningar rörande lätta fordonskombinationer.

För försäljning har laboratorieapparater såsom fallkonapparater, kapillari- 
metrar m m tillverkats. På tidigare levererade apparater har servicearbeten ut
förts. Verkstaden har dessutom anlitats av statens geotekniska institut, tekniska 
högskolans i Stockholm väglaboratorium och andra institutioner. Personal från 
verkstaden har biträtt vid fältförsök, speciellt vid försöken med lätta fordons
kombinationer.

Trafiktekniska avdelningen

Högertrafikomläggningen
På uppdrag av statens högertrafikkommission utför väginstitutet vissa forsk

ningsuppgifter inför övergången till högertrafik. Under vintern har ett förslag 
till forskningsprogram utformats. Avsikten med de undersökningar, som ingår i 
programmet är att skaffa underlag för åtgärder som kan vidtagas före eller vid 
trafikomläggningen i syfte att minska risken för olyckor efter densamma. Forsk
ningsresultaten måste därför föreligga i så god tid att hänsyn därtill kan tas i det 
planeringsarbete som bedrives av högertrafikkommissionen.

De litteraturstudier som föregått programförslaget har resulterat i två prelimi
nära rapporter, varav den ena belyser några av de poblem som vid högertrafik 
kan uppkomma i en gatukorsning, där förkörsrätt från höger resp. vänster råder, 
och den andra rapporten behandlar .några av de viktigaste skillnaderna mellan 
höger- och vänsterrattplacering i högertrafik.

De fältundersökningar som bedömts som mest brådskande har påbörjats. 
Bl a pågår studier av fotgängare i stadstrafik samt förberedelser för sidoläges- 
mätningar i Sverige och Danmark i syfte att belysa hur avståndet mellan fordon 
och oskyddade trafikanter kan komma att påverkas av trafikomläggningen.

Framkomlighet

Huvudmålsättningen för institutets framkomlighetsstudier, som påbörjades 
under verksamhetsåret 1962/63, är att belysa de samband som under olika trafik



v i r t u e l l t  f ö r e m å l

f ö r e m å l

Fig 20. Spegelarrangemang vid filmning från bil av 
trafiksituationer. Endast strålgången för den högra 
spegeln visas.

förhållanden råder mellan bilarnas hastighet och vägens tekniska utformning. 
Målsättningen har sedan dess vidgats, dels på grund av att resultaten från studier
na skall utnyttjas vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsens omarbetning av väg- 
tekniska normer, dels som följd av metodutveckling vid fältstudierna. Således 
skall det undersökas under vilka vägförhållanden som bilisterna håller hög 
hastighet på bekostnad av trafiksäkerheten. Vid jämförelser mellan olika väg- 
och trafikmiljöers framkomlighet bör nämligen hänsyn tagas även till trafik
säkerheten. Har två miljöer samma trafiksäkerhet, är framkomligheten bättre där 
fordonens hastighet är högre. Sådana jämförelser möjliggöres med bl a statistik 
över trafikolyckornas väg- och trafikberoende (se sid 62) samt med fältstudier 
av bilisternas trafikmanövrer och inbördes hastighetsanpassning m m. Manöver
studierna är av grundläggande betydelse för en rätt tolkning av de kombinerade 
resultaten från hastighetsmätningar och olycksstatistik. De är särskilt inriktade 
på frågor angående under vilka förhållanden och på vilket sätt omkörningar 
sker. Emedan arbetet på väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägtekniska normer 
kräver en vidgad kännedom om hur en väg används av trafikanterna vid varie
rande trafikbelastning, har dessa manöverstudier bedömts vara av särskilt in
tresse i normsammanhang.

En speciell metodik har utvecklats för manöverstudierna. Med filmkamera 
jämte två vinkelställda speglar, se fig 20, monterad på mätfordonets tak erhålles 
en på samma medium samlad upplysning om såväl sikt, väggeometri samt bakom- 
varande kösituation som mötande trafikström. Filmkameran är kopplad till 
bilens hastighetsmätare så att exponering sker var 15 :e meter. Se bildsekvens, 
fig 2 1. För att få en noggrannare upplysning om tidsavstånden mellan fordon i 
mötande trafikström registreras på en pennskrivare varje möte samt två huvud
moment vid alla omkörningar, se fig 22.

Under sommaren 1964 gjordes försök med ovan beskrivna apparatur längs 
sträckan Pilkrog—Stavsjö Bruk på E 4.

Den minsta tidslucka (avståndet i tid mellan mötande fordon mätt från obser- 
vationsfordonet) som accepterades för omkörning uppmättes till 5 sekunder. 
Den sk  kritiska tidsluckan låg vid omkring 10 sekunder. D v s  omkörningarna
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Fig 2 1. Bildsekvens vid filmning från bil av trafiksituationer.
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Fig 23. Medelhastighet vid olika kurvradier på tvåfilig  väg. Personbilar och lätta lastbilar. 
Torrt väglag. Mätningarna utförda dels 1952 dels 1964,

sker i regel endast om tidsluckan är större än 10 sek. För en närmare definition 
av s k kritiska tidsluckor se Rapport 37, sid. 49— 50.

Då observationsfordonet höll högre hastighet minskade omkörningsfrekvensen 
medan däremot efterliggningssträckan för köfordonen ökade, vilket framgår av 
de nedan beskrivna köstudierna. Tidsförlusterna som köfordonen åsamkas avtar 
dock vid högre hastighet hos observationsfordonet.

Försöken visade dessutom att de flesta omkörningarna påbörjades när mötan
de trafik ej fanns inom synhåll och att den omkörande därvid tycktes acceptera 
en kortare fristräcka än då ett mötande fordon var synligt. Resultaten kan tolkas 
så att ju sämre siktförhållanden som råder, desto större är trafikanternas benä
genhet till chanstagning vid omkörningar.

Framkomlighetsstudierna skall primärt resultera i metoder för tillräckligt 
noggranna teoretiska beräkningar av restiden för skilda fordonsslag över befint
liga eller projekterade vägsträckor vid olika trafikflöden. Därvid förutsättes 
tillgång till en detaljerad beskrivning av sträckornas tvärsektion, linjeföring samt 
vägbeläggning. Beräkningarna skall kunna användas för utredning av plane
rade väginvesteringars konsekvenser med hänsyn till räntabilitet m m och således 
tjäna som underlag för prioritetsgradering av vägprojekt.

För restidsberäkningarna krävs undersökningar av hastigheten i kurvor. Hittills 
har ett femtiotal horisontalkurvor studerats. För att exemplifiera mätresultaten 
visas i fig 23 medelhastigheten för personbilar och lätta lastbilar som funktion av 
kurvradien. Hänsyn har icke tagits till de skillnader i siktlängd, skevning m m, 
som råder mellan kurvor med olika radie, utan dessa faktorers inverkan analyse
ras med en speciell statistisk analys. I figuren anges även resultat som erhölls vid 
mätningar ca 12  år tidigare. Det framgår att hastigheten i kurvor ökat starkt 
under de mellanliggande åren. Samma tendens till hastighetsökning har iaktta-

KM /H
90



gits på rak väg (jämför rapport 43, s 78). Mätning av hastigheten i kurvor 
kompletteras med bestämning av accelerationer och retardationer för att möj
liggöra de teoretiska restidsberäkningarna. Speciella studier göres i trevägskäl 
(jämför sid 62).

Från andra undersökningar har resultat erhållits, som direkt kan utnyttjas vid 
framkomlighetsstudierna. A v de köstudier som gjordes i samband med utred
ningen om ändrade hastighetsbestämmelser för fordonskombinationer, framgår 
att fordonens storlek vid måttlig trafik i hög grad bestämmer längden av den 
kö som bildas bakom dem. Detta gäller oberoende av hastigheten, som ej nämn
värt påverkar antalet köfordon.

Resultatet beror bl a på att då ett fordons hastighet ökar, minskar omkörnings- 
behovet hos de andra, snabbare fordonen, samtidigt som det blir svårare eller 
mindre angeläget att köra om. Minskningen i omkörningsbehov och ökningen 
av den sträcka som fordonen i genomsnitt ligger i kö ger således upphov till att 
antalet köfordon approximativt är oberoende av köledarens hastighet. En hastig
hetsökning för köledaren minskar givetvis tidsförlusten för köfordonen, men som 
framgått av ovanstående sker detta utan någon nämnvärd ändring av deras antal.

Bland de beräkningsmetoder som prövas vid framkomlighetsstudierna ingår 
även simulering på datamaskin av trafik över befintliga eller projekterade väg- 
sträckor. Metodens största betydelse torde ligga i att den kan användas för att 
experimentellt belysa hur framkomligheten beror av väggeometriska karaktäris- 
tika under starkt varierande trafikbelastningar.

Hastighetsbegränsning för fordonskombinationer

Kungl M aj:t uppdrog i december 1963 åt statens trafiksäkerhetsråd att i sam
råd med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och väginstitutet verkställa praktiska 
prov rörande förhållandena ur trafiksäkerhetssynpunkt vid olika hastighet för 
lätta fordonskombinationer.

Vid avdelningen har trafikstudier utförts för att belysa de lätta fordonskombi- 
nationernas förekomst, hastighet och inverkan på köförhållandena.

Materialet för studierna insamlades på 2-filig väg av riksvägsstandard på två 
platser under juli månad 1964. För varje passerande fordon uppmättes hastighet 
och tidsavstånd till framförvarande fordon. Materialet omfattar närmare 9 000 
fordon, som alla fotograferades för typbestämning. Dessutom har inregistrerings-, 
försäljnings- och importstatistik studerats.

Resultatet av dessa studier kommer att tillsammans med andra undersökningar 
av fordonskombinationer framläggas för kommunikationsdepartementet.

Trafikantbeteende vid  signalreglerade korsningar

Under verksamhetsåret 1963/64 påbörjades en undersökning av trafikanternas 
beteende vid signalreglerade korsningar på vägar med hastighetsgränsen 70 km/h. 
Denna undersökning har fortsatt under det gångna året. Fotografiska registre
ringar av inbromsningsförlopp med 3 sekunders gultid har gjorts i korsningarna 
vid Inverness och Mörby lasarett på Norrtäljevägen samt vid Sockenvägen på



Nynäsvägen. Dessutom har vid Inverness gjorts registreringar med gultiden för
längd till 5 sekunder samt med en 12-tums signal uppmonterad.

Filmmaterialets bearbetning som ännu ej är helt avslutad har givit bl a följande 
resultat.

1. Antalet fordon som körde mot rött ljus var vid 3 sekunders gultid mycket 
stort, medan vid 5 sekunders gultid endast ett fåtal bilister körde mot rött 
ljus.

2. De fordon som studerats utgjordes av det första fordonet i varje fil, som 
efter en signalväxling till rött ljus stannade före korsningen. A v  dessa över
skred ett stort antal gränsen för vad som brukar betecknas som en bekväm 
retardation.

3. Gultidens längd föreföll att föga påverka bilistens beslut huruvida han 
skulle stanna eller ej, när han upptäckte att signalerna växlat från grönt till 
gulgrönt sken.

Trafikantbeteende i trevägskäl

För undersökningen har en speciell observationsteknik utvecklats. Fotografisk 
registrering sker då flera fordon befinner sig inom ett angivet observationsom- 
råde kring vägskälet. Fordonen har sådana körriktningar att de kan tänkas kom
ma i interaktion med varandra. Registreringen utlöses automatiskt genom en 
elektronisk enhet, som förbundits med pneumatiska detektorer, placerade vid 
observationsområdets yttre gränser.

Ett preliminärt förslag till hur insamlade data kan utnyttjas för bedömning 
av trafiksäkerheten och framkomligheten i vägskäl har framlagts och på grund
val av de vunna erfarenheterna har apparaturen vidareutvecklats.

Fotgängarbe te ende vid  övergångsställe

Resultaten från observationer vid en obevakad fotgängarövergång i Mörby 
Centrum har sammanställts.

Liknande undersökningar beträffande fotgängarnas allmänna beteende visar 
god överensstämmelse med de erhållna resultaten. Den tidigare undersökningen 
utförd vid hastighetsbegränsning till 70 km/h ledde till förslag om sänkning av 
hastighetsgränsen till 50 km/h. Inga fotgängarolyckor har inträffat året efter 
förslagets genomförande. Resultaten har utnyttjats för att vidareutveckla obser- 
vationsmetodik och kriterier för kritiska situationer.

Vidareutveckling av metod för for dons sep ar er ing vid registrering 
av en fordonsström

I föregående årsrapport beskrivs en metod för att vid trafikstudier åtskilja 
på varandra följande fordon i en fordonsström. Metoden har vidareutvecklats 
under det gångna året.

De trafikräknare, hastighetsregistrerande apparatur etc., som här åsyftas, 
har givare som förutsättes vara av en typ, som avkänner de passerade fordonens 
hjulpassager.
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Fig 24. Samband mellan hastighet V, tidsavstånd Zlt, blockeringstid t , blockeringssträcka S, 
axelavstånd 1.
I diagrammen har angivits gällande hastighetsgränser samt uppdelning av lätta fordon och tunga 
fordon med avseende på max. axelavstånd.
Tre blockeringstidsprinciper visas.

1. x =  konst, ( t  =  0,5 s)
2. S =  korist. (S =  8 m)
3. S =  för V  <  Vo; S =  S(V) för V  >  V 0; (Vo =  100 km/h).

(Med lätta fordon avses här fordon vars totalvikt är mindre än 5 ton)

Då endast en registrering av varje fordon är önskvärd, medan antalet axlar 
hos de passerande fordonstyperna varierar, har i apparaturen införts en blocke- 
ringskrets, så att endast fordonets första hjulpassage registreras. Blockeringskret- 
sen ger en förlängd blockeringstid för varje efterföljande hjulpar — förutsatt hjul
paret passerar givarna inom den givna blockeringstiden. Skulle blockeringstiden 
vara för kort utlöses en ny registrering, varvid fordonet blir registrerat två 
gånger. För att ett fordon med godtyckligt antal axlar skall registreras som 
endast ett fordon, krävs således att blockeringstiden är längre än den tid for
donet behöver för att förflytta sig en sträcka lika med det största axelavståndet. 
Då även det sista hjulparet utlöser en blockering, kommer apparaten ej att regist



rera ett efterföljande fordon, om det befinner sig alltför nära. För separering 
av en tät fordonsström önskas således en så kort blockeringstid som möjligt. 
De principer, som varit vägledande för val av lämplig blockeringstid med hän
syn till ovanstående beskrivna förhållanden, redogörs för nedan.

Vid val av blockeringstid, ( t ) ,  betraktas sambandet r =  S/V; där S är en 
blockeringssträcka, som på förhand valts större än det längsta förväntade axel
avståndet hos de passerande fordonen. V  är den av apparaten registrerade hastig
heten. Ur sambandet erhålles den kortast möjliga blockeringstiden, r, med av
seende på det enskilda fordonet. Blockeringstiden skall enligt ovan vara längre 
än passagetiden, (//), för det största axelavstådet hos det enskilda fordonet. 
I fig 24 innebär detta att koordinatparet (//, V) faller till vänster om den angivna 
hyperbelgrenen S — konstant. För konsekutiva fordon däremot skall tidsluckan, 
dt, vara så stor att koordinatparet (dt, V) faller till höger om kurvan S =  kon
stant.

A v trafikobservationer på vägar med fri fart framgår att samhörande (dt, V)- 
koordinater bildar en punktmängd belägen företrädesvis i det skuggade området 
i fig 24 a. Som framgår av diagrammet ger den hastighetsberoende blockerings
tiden en god upplösning av trafikantströmmen. Den tätnande och allt snabbare 
lätta trafiken kan ytterligare beaktas så som framgår av det följande:

Förutom ovan beskrivna huvudprincip S =  konstant beaktas de lätta fordo
nens kortare axelavstånd och som regel högre hastighet än de hastighetsbegrän- 
sade tunga fordonens. Som framgår av r =  S/V samverkar parametrarna S och 
V  till en avsevärt kortare erforderlig blockeringstid, r, för de lätta fordonen, 
speciellt i det högre fartregistret. Genom att införa en hastighetsberoende blocke
ringssträcka, S =  S(V), som avtar med växande hastighet när denna överstiger 
ett visst värde — enligt vad som framgår av figurerna 24 a och 24 b — blir sanno
likheten än större för att de allt frekventare kolonnerna av snabba lätta fordon 
skall bli rätt registrerade.

Apparatutförandet av ovanstående blockeringsprinciper tillåter val av såväl 
den konstanta blockeringssträckan, S, som de parametrar som bestämmer lut
ningen av funktionen S =  S(V) för anpassning till vitt skilda trafik- och väg- 
miljöer.

Den beskrivna separeringsprincipen är tillämpad i den nedan gjorda redo
görelsen för den fordonsdifferentierande trafikräknaren.

F or dons differentierande trafikräknare

Som omnämnes i rapport nr 41 och 45 har principerna för en fordonsdifferen
tierande trafikräknare utarbetats och provats. Principerna för trafikräknaren 
grundar sig på:

1. att fordonstypen återspeglas i axelarrangemanget
2. att axelarrangemanget kan bestämmas av den impulsföljd som erhålles om 

ett fordon passerar över tre detektorer, som spänts över körbanan på be
stämda avstånd 1,7 resp. 3,3 m från varandra.



Utvecklingsarbetet med räknaren är nu slutfört. Pulsföljden från detekto- 
rerna överföres elektroniskt till en binär kod, som anger den fordonsgrupp det 
passerande fordonet tillhör. Koden instansas på en hålremsa, som kan ADB- 
behandlas efter önskat program. Vid databehandlingen erhålles beräkningar per 
tidsenhet av antal fordon, fordonens sammanlagda bruttovikt, lastvikt m m med 
fördelning på olika fordonsgrupper. Programmeringen sker vid K V V S i sam
arbete med väginstitutet.

De detektorer, som användes till trafikräknaren, är en förbättrad version av 
den konventionella slangdetektorn. De har utvecklats vid institutet och utgör 
resultatet av flera års forskningsarbete.

Prov utförda med trafikräknaren visar, att antalsräkning, fordonsdifferen- 
tierande räkning och en härpå baserad viktberäkning kan utföras med en ur 
praktisk synpunkt tillräcklig precision.

Flygfo t o gr a f  er in g

Främst i Amerika men även i Europa används i växande utsträckning flyg
fotografering som hjälpmedel vid trafikstudier. Som förberedelse till eventuella 
svenska trafikstudier från luften har utförts en litteraturgenomgång för att 
undersöka vilka flygplanstyper och fotografiska utrustningar som är lämpliga.

I Amerika används såväl lätta, långsamma flygplan som helikoptrar. Kamera
utrustningen skiftar från konventionella 35 mm filmkameror till professionella 
flygkameror med negativformat upp till 9 X 1 8  tum. De större filmformaten är 
i regel att föredra trots de högre kostnaderna. En intressant nyhet är den s k 
continuous strip fotografin, som ger en enda sammanhängande bild av det över
flugna området i form av en lång 9 tum bred filmremsa.

Vägmyndighetens krav rörande statistisk olycksinf or mation

Hösten 1961 tillsattes av statistiska centralbyrån och statens trafiksäkerhetsråd 
en samarbetsgrupp med uppgift att söka åsadkomma en revidering av den offi
ciella olyckssatistikens uppläggning och olycksblankettens utformning. Gruppen 
har bl a föreslagit, att uppgiftsplikten skall inskränkas till att omfatta endast 
olyckor med personskada. Den stora mängden olyckor med endast egendoms- 
skada skulle därigenom icke redovisas i den officiella statistiken.

Representanter för väg- och vattenbyggnadsverket, statens väginstitut och 
städerna Stockholm och Göteborg har bildat en arbetsgrupp, som redovisat väg- 
och gatumyndighetens behov av olycksinformation.

Det trafiksäkerhetsarbete, som bedrives av väg- och gatumyndigheten, har 
skiftande karaktär. Dels bedrives forskning för att utröna generella samband 
mellan vägens geometriska utformning, trafiken och olyckorna, dels är arbetet 
inriktat på lösandet av praktiska problem för att möjliggöra trafiksäkerhets- 
främjande åtgärder ifråga om trafikreglering och väggeometri.

Antalet trafikolyckor, som kommer till de trafiksäkerhetsvårdande organens 
kännedom är avsevärt mindre än som ur statistisk synpunkt skulle vara önskvärt. 
Personskadeolyckorna utgör totalt sett endast en tredjedel av samtliga nu polis-



rapporterade vägtrafikolyckor, varför en inskränkning av uppgiftsplikten till 
att omfatta endast dessa olyckor skulle innebära, att undersökningsperioderna 
måste göras minst tre gånger längre för att erhålla samma totala olycksantal. Vid 
vägmyndighetens lokala trafiksäkerhetsstudier är denna synpunkt av stor bety
delse.

För vägmyndighetens trafiksäkerhetsarbete erfordras förutom uppgifter om 
tid och plats för olyckan även information om hur olyckan ägt rum, då sam
banden mellan olyckorna och skilda väg- och trafikmiljöer varierar för olika 
typer av olyckor. Saknas upplysning om olycksförloppet, kan oftast inga slut
satser dragas. För vägmyndigheten är informationen om händelseförloppet vid 
och omständigheterna kring en olycka som regel av långt större värde för åt- 
gärdsfrågan än kännedomen om olyckans skadepåföljd. Arbetsgruppen har där
för betonat nödvändigheten av att beskrivning av händelseförloppet även läm
nas för egendomsskadeolyckorna.

Olyckor i trevägskorsningar

Inom ramen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens uppdrag åt väginstitutet 
att studera förutsättningarna för genomförandet av en trafikolycksstatistik, som 
belyser olyckornas väg- och trafikberoende har sambanden mellan olyckorna 
och trafikens storlek i trevägskorsningar inom ej tättbebyggda områden när
mare studerats. Kännedomen om dessa samband utgör en förutsättning för 
studier rörande vägfaktorns roll för olyckornas uppkomst. Trafiken har dif-

Fig 25. Differentiering av trafiken i trevägsskäl vid studium 
av sambandet mellan olycksfrekvens och trafikflöde.

ferentierats i olika riktningar enligt fig 25. Olyckorna har fördelats i av
seende på de konflikterande fordonens manövrer i två grupper, där det ena 
fordonet ingår i Q-strömmen i båda grupperna och det andra i ^i-strömmen i den 
ena gruppen och i g^-strömmen i den andra gruppen. Om man betraktar antal 
olyckor per vägkorsning, som hänför sig till Q-gy-strömmen och betecknar dem 
0 1 kan sambandet mellan olycksfrekvensen och trafiken uttryckas enligt formeln

O i  =  K 1  q \  Q ö

där K i  är en konstant, bl a beroende av vägfaktorn.
För att bestämma storleken av exponenterna a och b har i log-logdiagram 

antalet olyckor per vägkorsning avsatts som funktion av dels Q, dels q± resp #2- 
Detta framgår av fig 26 och 27. Linjerna har bestämts enligt minsta kvadrat
metoden.



0i/3 år

Fordon/dygn

O2/3 år

Fordon/dygn

Materialet omfattar totalt 568 vägkorsningar och 283 olyckor. A v figurerna 
framgår att för såväl O r  som 0 2-olyckorna a approximativt är lika med 0,5 och 
b approximativt är lika med 1,0. Sambandet mellan olyckorna och trafiken skulle 
sålunda kunna uttryckas enligt formeln Oi =  K± • QV#i under förutsättning att 
Q och q± är okorrelerade. En dylik test har ännu ej gjorts. Uttrycket överens
stämmer med av väginstitutet tidigare utförd undersökning av trevägskorsningar 
i Göteborgs och Bohus län, som visade att olycksfrekvensen varierade starkare 
med primärvägens än med sekundärvägens trafikflöde. I en motsvarande engelsk 
undersökning har Tanner kommit fram till att olycksfrekvensen approximativt
är proportionell med VQ q  1.

Uttrycket K, =  —=  • io4 resp. K 2 =  Q — • io 4 har beräknats för
QVtfx

anslutningsvinklar mindre än, lika med samt större än 90°.
Resultatet, som framgår av fig 28, visar att för Ox-olyckor vägkorsningar



Fig 28. Relativ olycksfrekvens för olika typer 
av 3-vägskorsningar.

med a >  90° och för 02-olyckor vägkorsningar med a <  90° är de minst 
fördelaktiga. Då undersökningsmaterialet är relativt litet beträffande antalet 
olyckor är det önskvärt att en förnyad undersökning göres på om möjligt ett 
större olycksmaterial. Resultaten strider delvis mot en engelsk undersökning 
från 1951 av Glanville.

De relativa olyckstalen har även beräknats med avseende på den fria sikt- 
sträckan fram till vägkorsningen med sekundärvägen belägen till höger. Resul
tatet redovisas i tabell 13. Det framgår att för Oi-olyckor olycksrisken ökar 
med ökad siktlängd. Förklaringen härtill torde vara, att i stort sett samtliga om- 
körningsolyckor hänför sig till denna olyckstyp. Vad gäller CVolyckor som ej 
omfattar omkörningsolyckor synes olycksrisken vara relativt oberoende av sikt- 
längden.

Tabell i j . Relativ olycksfrekvens fördelad efter siktlängd

Siktlängd

 > K\ — ^  -  • i o4 K2 =  • ic 4
i  i  Q V t f l  Q V < ? 2

< 2 0 0  m 
200— 500 m 

> 5 0 0  m

Olyckor i fyrvägskorsningar

A v totalt 199 undersökta olyckor utgjordes 4 %  av singelolyckor, 75 %  av 
olyckor med två fordon inblandade samt 21 %  av olyckor i vilka fler än två 
fordon ingick i trafiksituationen. I tabell 14 har två- och flerfordonsolyckorna 
fördelats efter de konflikterande fordonens manövrer.

0,09 0,03
0,16 0,07
0,20 0,06



Tabell. 14. Olyckor i fyrvägskorsningar fördelade efter konflikttyp

Konflikttyp

Antal olyckor

i abso
luta tal i %

1
I. — * 59 30>9

3i 16,2

3- —  t. ’ ) 47 24,6

t1t14- 7 3.7

5- *■ \ ’ )
t

6- ♦* J >)
00 9̂,9

2,6

övriga 4 2,1

Summa 191 100,0

x) Påbörjad eller tillämnad avsväng

A v tabellen framgår, att i närmare 45 %  av olyckorna ett fordon antingen på
börjat eller ämnat företaga högersväng från primärvägen. I 47 %  har fordon på 
primärvägen befunnit sig i konflikt med på sekundärvägen antingen från vänster 
eller höger kommande fordon. Olyckor i samband med vänstersväng från pri
märvägen är mycket sällsynta.

I drygt 8 0 %  har de konflikterande fordonen även kolliderat och i knappt 
20 %  har kollision ägt rum mellan andra fordon. 20 °/o av olyckorna utgörs av 
omkörningsolyckor. Andelen är något mindre än i trevägskorsningar, men är 
dock betydligt större än på vägarna i allmänhet.

Trafikolyekornas kostnader

Statens väginstitut har i samråd med Statistiska centralbyrån påbörjat en 
intervjuundersökning rörande inträffade vägtrafikolyckor. I undersökningar 
rörande trafiksäkerhetsfrågor är man idag hänvisad till de polisundersökta 
olyckorna. Man vet emellertid att dessa endast utgör en mindre del av samtliga 
olyckor. Fördelningen av t ex olyckstyper får idag gälla för hela populationens 
fördelning. Ett av undersökningens syften är därför att söka utröna de polis
undersökta olyckornas representativitet.

En annan målsättning är att studera olyckskostnaderna i avseende på väg- 
miljön. Väghållaren har bl a att väga investeringskostnaderna för planerade 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder mot det förväntade bortfallet av olycks- 
kostnader.



Institutets övriga verksamhet

Utlandsförbindelser

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

Deltagande i konferenser m m

För studier och deltagande i konferenser m m har flera av väginstitutets 
tjänstemän företagit resor till Danmark, England, Finland, Frankrike, Italien, 
Kanada, Norge, U. S. A., Västtyskland och Österrike.

Remisser

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

Stockholm i september 1965.
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Bilaga i

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 

under budgetåret 1 9 6 4 - 1 9 6 5

Anslag i .  Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader 

A. Verk samhet en i allmänhet

Avlöningar

1. Till ordinarie tjänstemän, förslagsvis
2. Arvoden, bestämda av Kungl Maj:t . . .
3. Till icke ordinarie personal ....................
4. Rörligt tillägg, förslagsvis ......................

Omkostnader

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

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

4. Publikationstryck, fö rslagsvis ....................
5. övriga utgifter

a) Materialkostnader m m, h ö g s t ...........
b) Tekniska inventarier och maskiner, 

högst ..........................................................
c) Kostnader för maskinell databehandling 

m m, h ö g s t ...............................................
d) Underhåll av tomt och gata, förslags

vis ..............................................................
e) Bibliotek, h ö g s t ........................................
f) Avgifter för deltagande i fortbildnings

kurser, h ö g s t ............................................

Summa omkostnader 474 000: — 464 270: 13

Summa utgifter under A 1 998 700: — 1 953 841:  18

Enligt stat Enligt
räkenskaper

3 4 6  OOO: —  

10  0 0 0 : —  

7 3 4  7 0 0 - —  
4 3 4  0 0 0 : —

2 4 0  7 8 6 : 50  

9 7 5 0 :  —

7 ^ 7  9 4 9 : 55 
5 1 1  0 8 5 :  —

1 5 2 4  7 0 0 : — 1 4 8 9  5 7 1 : 0 5

2 5 0 0 : —  

2 7  0 0 0 : —

5 4 2 9 : 9 1

2 1 8 0 4 : 8 5

2 9  5 0 0 : —  

1 4 2  5 0 0 : —  

15  0 0 0 : —

3 1  5 4 9 : 9 1  

1 4 1 4 5 5 : 8 1  

1 4  9 3 2 : 8 1

1 5 8  0 0 0 : — 1 5 4  4 6 9 : 6 3

7 5  0 0 0 : — 7 0  2 1 2 : 3 3

1 2  0 0 0 : — 1 1  1 1 2 : 2 0

3 5 0 0 : —  
8 000:  —

3 97 i : 10 
8 3 3 1 : 5 8

1 0 0 0 : — 1 0 0 0 : —



B. Uppdragsverksamheten

Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar

1 .  Till icke-ordinarie personal, förslagsvis . .
2 . Rörligt tillägg, fö rslagsvis ...........................

7 4 7  OOO: —  

3 3 6  OOO: —
I I l 8  1 0 5 : 2 3  

5 4 9  a  —

Summa avlöningar I 0 8 3  OOO: — i  6 68  0 6 6 : 23

Omkostnader, förslagsvis ................................. 4 0 0  OOO: — 88 6 94 4 : 7 7

Summa utgifter under B I 4 8 3  OOO: — 2 5 5 5  0 1 1 : —

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga u p p d rag ............... I 6 99  OOO: — 2 9 4 7  9 0 1 : 6 5

Sammandrag
Utgifter
A. Verksamheten i allmänhet ........................
B. Verksamheten för u p p d rag ........................

I 998 7 0 0 : — 
I 4 8 3  OOO: —

1 9 5 3  8 4 I :  l 8

2 5 5 5  0 1 1 : —

Summa utgifter 3 4 8 1  7 0 0 : — 4 50 8  8 5 2 :  1 8

Inkomster
B. Verksamheten för u p p d rag ........................ I 699 OOO*. — 2 9 4 7  9 0 1 : 6 5

Summa inkomster I 699 OOO: — 2 9 4 7  9 0 1 :  5

Nettoutgifter för A  och B I 782 7 0 0 : — 1 56 0  9 5 0 : 53

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Reservation 30/6 1964 ...................................... 31 871:  17
Anslag för budgetåret 19 6 4 /6 5   120 000: — 15 1  871:  17
./. Kostnader enligt räkenskaper....................  1 50462 : 30

Reservation till budgetåret 19 6 5 /6 6 ................ 1 408: 87
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