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BERÄTTELSE 

ÖVER STATENS VÄGINSTITUTS 

VERKSAM HET UNDER 

BU D GETÅRET 

1 9 6 5  — 1 9 6 6

Styrelse

L e d a m ö t e r  I  S T Y R E L S E N  för statens väginstitut är chefen för Kungl väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, generaldirektör Gustav Vahlberg, ordförande, och 
chefen för institutet, överdirektör N ils G  Bruzelius. Dessutom har Kungl M aj:t 
för tiden 1 juli 19 6 3— 30 juni 1967 förordnat följande personer att vara leda
möter, nämligen professor Sten Hallberg, gatuchef Einar Hultman, direktör 
Bo Jondal, överingenjör Ragnar Klingberg, departementsråd K arl O Wenner- 
horn 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 kansliet ........................   7 4
Chef: Byrådirektör Sune Lans

Tekniska kansliet .......................................................................... 5
Chef: civilingenjör Carl Erik Brinck

Beläggningsavdelningen ..............................................................  7 1 1
Avdelningschef: fil lic H arry Arnfelt

Bärighetsavdelningen ................................................................... 4 8
Avdelningschef: tekn dr Olle Andersson

Geologiska avdelningen   > 12
Avdelningschef: fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avdelningen .....................................................  12  28
Avdelningschef: civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avdelningen   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. Dessutom disponerar väginstitutet en del, ca 3 000 m2, av Linta- 
verken, Kvarnbacksvägen 300, Bromma. Lokalerna utnyttjas av Maskintek
niska avdelningen med verkstad och av Trafiktekniska avdelningen.

Ekonomi
Se bilaga 1.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:
M eddelande:

92. Optimalt axeltryck, av C arl Erik  B r in c k ............................................  1966



Rapporter:

46. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1964— 1965   1965

46 A . Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Y ear 1964— 1965 .....................................................  1966

Specialrapporter (stencilerade):
34. Lastbilskostnader 1964, av L-Å Jöndell  .............................................  1965
35. Rechts oder Links im Srassenverkehr (Dr.Ing. Werner Lutter)

— Sammandrag, av L B on d estam .......................................................... 1965
36. Fotgängare i trafiken. En litteraturöversikt, av S-A E lof sson . . . .  1965
37. Sidolägesmätningar i Halland och på Sjaelland, av L Bondestam  1965
38. Dubbade däck. Undersökningar 1963 — 1964, av G Kullberg  och

E Ohlsson .......................................................................................................................................................  *96)
39. Bärlagerprovvägen vid Gualöv, av B Örbom  .................................... 1965
40. Jäm förelser mellan höger- och vänsterrattplacering i högertrafik,

av L B on d esta m ............................................................................................  1966
4 1. Erfarenheter av hållfasthets- och kornformbestämningar för sten

material till vägändamål, av P  E lö b e d a ..............................................  1966
42. Tjälundersökningar vid provvägen ö jebyn  1958, väg 96, Norrbot

tens län, åren 19 58— 1963, av R  G a n d a h l ............................................  1966

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

Institutets forsknings- och undersökningsverksamhet

Institutets allmänna vägtekniska forskning har under budgetåret fortsatt efter 
samma linjer som tidigare. Liksom föregående år har institutet i stor omfattning 
mottagit forskningsuppdrag i aktuella frågor beträffande vägar och flygfält av 
olika statliga och kommunala myndigheter samt enskilda företag. Verksamheten 
har även omfattat större och mindre uppdrag av konsultativ art. Institutet har 
sålunda under budgetåret mottagit uppdrag från väg- och vattenbyggnadssty
relsen, vägförvaltningar, luftfartsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, fortifikations- 
förvaltningen, 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

Den utredning om optimalt axeltryck som påbörjades under 1963 har avslutats. 
Utredningsarbetet har sammanfattats i en stencilerad utgåva men kommer 
senare att utges i Institutets meddelandeserie. Utredningen har presenterats och 
diskuterats vid ett seminarium på K T H :s  institution för vägbyggnad den 8 
december 1965, till vilket representanter för såväl myndigheter som näringsliv 
och tekniska högskolor kallats.

I anslutning till nämnda utredning har följande tidskriftsartiklar publicerats:

Axeltrycks ekvivalens, Svenska Vägföreningens Tidskrift nr 1, 1966.
Axeltryck och vägkostnad, Svenska Vägföreningens Tidskrift nr 2, 1966. 
Problem et optimalt axeltryck, Svenska Vägföreningens Tidskrift nr 4, 1966. 
V arför är boggiaxlar gynnsamma?, Dansk Vejtidskrift nr 6, 1966.

Teknisk dokumentationscentral och bibliotek

V id den tekniska dokumentationscentralen har uppläggningen av referatkort 
(format A 6) fortsatt under budgetåret (bestånd ca 7 000 referat), varvid  U D K - 
systemet använts.

Den genom O EC D :s initiativ bildade europeiska organisationen för vägforsk- 
ningslaboratorier (EO RRL) har på sitt program även upptagit utarbetandet av 
ett dokumentationssystem för väg- och trafikforskningsområdet. Det härpå 
grundade internationella dokumentationsarbetet, som inleddes i januari 1965, 
befinner sig för närvarande under stark utveckling. Utöver de tre huvudcentra
lerna vid Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris, Road Research 
Laboratory, Harmondsworth, och Forschungsgesellschaft fiir das Strassenwesen, 
Köln, har tillsatts en samarbetskommitté för vissa nomenklatur- och översätt- 
ningsfrågor. De flesta europeiska vägforskningslaboratorier refererar ett urval 
av inom resp land utkommande periodika, rapporter etc, klassificerar och över
sätter referaten till franska, tyska eller engelska och skriver ut dem på speciella 
referatblad (format A4), som åtföljda av originaltexten insändes till en av ovan
nämnda centraler (för väginstitutets vidkommande Road Research Laboratory). 
Ett stort antal referat är dessutom avfattade på ryska, spanska, italienska osv.

Klassifikationen sker genom koordinerad indexering med hjälp av normerade 
ordlistor (tesaurer) på de tre huvudspråken och kompletterande språk samt 
begreppsindelning enligt fastställda huvudgrupper med tillhörande underindel
ningar (antal nyckel- eller sökord ca 2 000). Registrering av dokumenten har 
försöksvis skett genom hålkortsutrustning enligt O EC D :s rekommendationer, 
varjäm te övergång till en mera mekaniserad lagrings- och sökningsmetod utpro
vas. Referatbladens antal uppgick den 30 juni 1966 till ca 5 000 st.

Vid upprättande och komplettering av ordlistorna (facktermer, synonymer) 
äger intimt samarbete rum med bl a Svenska Nationalkommittén för Doku
mentation.

Bibliotekets litteraturbestånd har under budgetåret avsevärt ökats. K atalogi
sering av boklitteraturen sker enligt UDK-systemet.



Beläggningsavdelningen

Asfaltmassors reologiska egenskaper

Asfaltmassors reologiska egenskaper har studerats på avdelningens laboratorium 
genom upptagning av diagram över olika samband mellan tryck, kompression 
och tid. Studierna har bl a avsett inverkan på relaxationsförloppet av kompres- 
sionshastigheten vid den kompression, som föregår relaxationen. Kompressions
hastigheten har varierats från V2 mm/min till 16  mm/min. I relaxationsdia- 
grammen kan man vid användning av en logaritmisk tidsskala iaktta en in- 
flexionspunkt, som vid ökande kompressionshastighet uppträder tidigare, vilket 
även äger rum hos andra material med visko-elastiska egenskaper. Denna iakt
tagelse visar, att i packade asfaltmassor vid stor kompressionshastighet tidsbe
roende, icke-elastiska egenskaper ger sig till känna även vid mycket kortvarig 
belastning. Likartade studier av belastningshastighetens inverkan på krypning i 
det nämnda materialet har påbörjats. De nämnda försöken har avsetts att vara 
ett led i kartläggningen av det relaxations- och krypningsmönster, som uppstår 
vid normalt trafikflöde över en bituminös beläggning.

De undersökta massorna har begränsats till två typer, Ab 12 t och sandasfalt. 
Massorna förelåg vid försöken i form av provkroppar erhållna genom instamp- 
ning enligt Marshall.

För att få kunskap om de kompressionshastigheter, som kan förekomma i 
beläggningar under trafik, har kompressioonshastigheten mätts på väg nr 73 
invid Berga gård under normala trafikförhållanden och i institutets provvägs- 
maskin. I det senare fallet har såväl hjultryck som körhastighet systematiskt 
varierats. Kompressionshastigheten har mätts genom att en kompressionsmätare 
har införts i en bladtunn kavitet i en 25 mm tjock platta av asfaltbetong, som 
bragts att utgöra en integrerande del av vägbeläggningen. Ett stort antal kom- 
pressions-tids-kurvor har därigenom erhållits. Genom mätningarna har kompres
sionshastigheter upp till 50 mm/sekund i en 25 mm tjock beläggning påvisats 
i början av en genom ett fordonshjuls tryck åstadkommen kompression. Kom- 
pressionsförloppet är först lineärt med tiden, men kompressionshastigheten avtar 
snart och kompressionen uppnår ett maximum, varefter den avtar betydligt 
långsammare än den stigit och minskar sedan asymptotiskt till nära noll. Vid 
ökande hjultryck stiger kompressionens initialhastighet. Vid konstant hjultryck 
genomlöper denna ett maximum vid ökande körhastighet.

I anslutning till förberedande undersökningar av asfaltmassors reologi har en 
artikel, Stress Relaxation of Bitumen and Bituminous Mixtures, av O Andersson, 
inlämnats för publicering i Nature (vol. 2 1 1 ,  Ju ly , 1966).

Optiska egenskaper hos stenmaterial

I samband med strävandena att förse vissa vägbanor med en väsentligt mer ljus- 
reflekterande beläggning än den som erhålls med gängse stenmaterial, har beho
vet av en lämplig mätteknik för reflexionsförmågan hos stenmaterial aktuali
serats. För mätning av reflexionsförmågan har en apparat konstruerats, där 
ljus faller vinkelrätt in på det stenmaterial, vars reflexionsförmåga skall be



stämmas. Mätning sker av styrkan av det ljus, som reflekteras i 45 ° vinkek 
Orsaken till att denna geometri valdes är, att mätytan kan göras stor i förhål
lande till partikelstorleken i beläggningsytan utan att apparaten får ohanterliga 
dimensioner. Den kan göras bärbar och ställas på en vägbana. M ätytan är 
cirkulär med 10 cm diameter.

Försök rörande packnings förloppet i asfaltbeläggningar under 
olika förhållanden

Under sommaren 1965 utfördes på väg 73 omkring 1,5 km söder om Väster
haninge försök över packningsförloppet under olika förhållanden. Försöket 
upprepades under hösten 1965 enligt samma försöksprogram. I det förra fallet 
var temperaturen i den underliggande vägbanans yta mellan + 2 0 °  och +  250 
och i det senare mellan + 5 °  och + i o ° .

Antalet försökssträckor var i båda fallen 48 stycken. H älften av sträckorna 
packades med en 1 o-tons slätvält, den andra hälften med en 4-tons vibrerande 
vält. Vältningen började, när det gällde beläggningen av typ Ab 12  t, då tem
peraturen i den utlagda massan var io o °, 8o° och 6o°. N är beläggningen var 
av typ H A b 12  t började vältningen vid 1 1 5 °,  950 och 7 5 °. Vältningen utför
des enligt ett på förhand bestämt schema. I båda försöksserierna utfördes 36 
stycken försökssträckor med beläggning av typ Ab 12  t och 12  stycken av typ 
H A b 12  t. Före och under vältningen bestämdes den utlagda beläggningsmas- 
sans temperatur som funktion av tiden. Vikten av utlagd massa är dels omkring 
60 kg/m 2, dels omkring 80 kg/m 2. Från varje försökssträcka togs från den fär- 
digvältade beläggningen ett borrprov för bestämning av packningsgraden. Borr
prov kommer att i framtiden tagas ut vid bestämda tidpunkter i avsikt att följa 
packningsgradens förändring med tiden genom trafikens inverkan.

Försökssträckor med vägoljor, som har högre benämningstemperatur 
än den tidigare specifierade

Tidigare försökssträckor med vägoljor med högre benämningstemperatur har 
studerats. De erfarenheter, som vunnits därvid, har använts vid planeringen 
av en serie försökssträckor, som under sommaren 1965 utfördes på väg 68, delen 
H orndal—Dalgränsen i Kopparbergs län. Ett antal vägoljor bereddes, hos vilka 
följande egenskaper varierades inom vissa gränser: benämningstemperaturen, de 
flyktiga beståndsdelarnas halt och kemiska natur, sammansättningen och be- 
nämningstemperaturen hos den återstod, som erhålls vid  vägoljornas fraktione- 
rade destillation enligt den för närvarande använda, normerade metoden för 
vägoljors destillationsanalys. Förändringen av en oljas viskositet med tiden har 
varit olika på de skilda försökssträckorna.

Förslag till specifikationer till en ny vägolja förslagsvis betecknad PO  60.

Med ledning av erfarenheter från tidigare utförda försökssträckor och särskilt 
från de under budgetåret utförda har avdelningen fram lagt ett förslag till leve
ransspecifikationer för en vägolja med benämningstemperaturen 60°. Samtidigt



har ett förslag till nya leveransspecifikationer för den tidigare använda oljan 
framlagts, dock utan att innebära någon förändring av dess egenskaper. För 
de bägge vägoljorna har avdelningen föreslagit beteckningen PO 47 och PO 60. 
Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har upphandlat vägolja PO 60, 
att försöksvis användas inom fyra  län. Avdelningen skall följa tillverkning och 
utläggning av oljegrus inehållande denna olja. Oljegrusets tillstånd och för
ändring under trafik  skall även periodiskt observeras.

Försök i institutets provvägsmaskin med vägolja PO  47 innehållande 
olika halt av inblandad fast paraffin
Försök har under budgetåret utförts i väginstitutets provvägsmaskin med väg
olja PO 47, i vilken olika halter av fast paraffin  blandats in. Försöken utfördes 
under ständig vattning av vägbanan. Temperaturen varierades från + 5 0 till 
+  30°. Försöken visade att en lämpligt avpassad halt av paraffin  hade en gynn
sam inverkan på oljegrusets hållbarhet under trafik, vilket stämmer med de 
erfarenheter, som avdelningen fått från försökssträckor med oljegrus innehål
lande vägolja med inblandad fast paraffin.

Försök med dammbindning

På några vägar i U ppsala län har försök med dammbindning utförts. Damm
bindningen har skett genom att sprida ett tunt skikt av lättfluten olja, inne
hållande vidhäftningsmedel. Vägbanan har i en del fall hyvlats lätt. Avsikten 
med försöken är att åstadkomma en dammbunden väg utan att en hård hud 
bildas på vägytan och utan att vägbanan blir hal. Flittills har försöken varit 
någorlunda lyckade. I samband med dammbindningsförsöken har ett stort antal 
laboratorieförsök utförts för utprovning av bästa oljesammansättning och lämp
ligaste val av vidhäftningsmedel.

Försök på laboratoriet och i provvägsmaskinen rörande bituminöst bindemedel 
på vägar med förhållandevis stor trafik , men med måttligt god bärighet
Avdelningen har ansett det vara av betydelse att till vägväsendets förfogande 
ställa ett bindemedel anpassat till svenska förhållanden och avsett att användas 
på vägar, där trafiken är för stark, för att oljegrus skall kunna användas, men 
där vägens bärighet är för låg för att en beläggning med varm asfalt skall få 
nöjaktigt stor livslängd. Lämplig benämningstemperatur hos bindemedlet torde 
vara omkring 80°. E fter avdunstning av flyktiga beståndsdelar och andra för
ändringar av bindemedlet i den färdiga beläggningen bör den slutliga benäm- 
ningstemperaturen troligen icke överstiga 105 °. Blandningen av beläggnings- 
massor är avsedd att ske vid omkring 50° med fuktigt stenmaterial. Genom ut
förande av ett antal provningar på laboratoriet och genom att lägga försöks
sträckor i institutets provvägsmaskin har stenmaterialets kornstorleksfördelning 
och bindemedlets viskositet kunnat utprovas så långt, att förslag till försöks
sträckor på väg kunnat utarbetas. Försökssträckorna avses att utföras under 
senare hälften av sommaren 1966.



Lab or atorieunder sökningar

Avdelningen har utfört ett antal uppdrag beträffande bestämningar av belägg
ningars och beläggningsmaterials egenskaper. Laboratoriet har varit hårt belastat 
med bestämningar av detta slag i samband med utförande och efterföljande 
observationer av försökssträckor. Denna kontroll har ofta krävt utvecklande 
och prövning av olika slags bestämningsmetoder.

Bärighetsavdelningen

Vägars och rullbanors konstruktion och bärighet 

Optimalt axeltryck vid vägtransporter

I avsikt att erhålla ett underlag för bedömning av ekonomin vid landsvägs
transporter med olika typer av fordon framlade avdelningen i en PM  av den 
4 februari i960 en metod att beräkna optimalt hjultryck för ett enkelt fall, till 
exempel då man på en given väglängd skall transportera en given mängd gods, 
exempelvis malm. Denna beräkningsmetod har sedermera i en PM  av den 27 
oktober 19 61 utvecklats att gälla även för en mer utvidgad problemställning 
avseende transporter över ett system av vägar med olika godsmängder. De här 
utvecklade beräkningsmetoderna har under året kompletterats för en mer all
män tillämpning. De kommer att publiceras i väginstitutets meddelandeserie.

Dynam iska undersökningsmetoder

Utvecklingsarbetet på metoden att bestämma vägars bärighet genom att med en 
vibrator fram kalla vågrörelser av känd frekvens och amplitud i överbyggna
dens olika lager och mäta de uppkomna vågornas utbredningshastighet, som är 
en funktion av resp lagers mekaniska egenskaper, har under året fortsatt. Den 
i rapport 46 i korthet beskrivna utrustningen har med ledning av vunna erfaren
heter kompletterats med en avstämningsförstärkare, en accelerometer för mät
ningar i intervallet 1 000— 5 000 H z, en 90°-fasförskjutningsenhet och ett vid 
institutet tillverkat stativ till den elektrodynamiska vibratorn. Även accelero- 
metern har monterats på ett av institutet tillverkat stativ, fig 1.

Mätningar har bl a utförts på bärlagerprovvägen vid Brista på väg E4 i 
Stockholms län och på den under byggnad varande motorvägen vid Jönköping 
på väg E4 i Jönköpings län.

Konstruktion av överbyggnader

På uppdrag av Avesta stads byggnadskontor har avdelningen dels beräknat den 
vid olika belastningsfall och för olika trafikintensiteter och total trafikmängd 
erforderliga överbyggnadstjockleken dels föreslagit överbyggnadskonstruktionen 
för gator, som skall grundläggas på mycket tjälfarliga jordarter. Enligt de givna 
förutsättningarna kommer axeltrycket att uppgå till maximalt 35 ton. Det för



Fig i. Accelerometer (detektor) med 
stativ till statens väginstituts utrust
ning för alstrande och mätning av 
vågrörelser i ett elastiskt medium. 
Accelerometern avsedd för mätningar 
inom intervallet i ooo— 5 000 Hz.

beräkningarna erforderliga värdet på det dimensionerande hjultrycket erhölls 
enligt den av väginstitutet utarbetade på utmattningsteorin grundade beräk
ningsmetoden.

På uppdrag av A B Kjessler och Mannerstråle har förslag avgivits över olika 
överbyggnaskonstruktioner till en industriväg för trafik av specialfordon med 
maximala axeltryck av 20 och 30 ton.

Avdelningen har på uppdrag av W idmark och Platzer AB i utlåtande dels av
givit yttrande över de av uppdragsgivaren föreslagna överbyggnadstjocklekar- 
nas och konstruktionernas lämplighet för hamnplan vid Svenska Cellulosa A B :s 
terminal i Tunadal vid Sundsvall dels fram fört synpunkter på planens längd- 
och sidolutningar i avseende på områdets avvattning.

År 1947 lät Skånska Cement A B:s Hällekisavdelning anlägga en 2,7 km lång 
och 7,8 m bred väg mellan kalkbrottet och cementfabriken. Vägen, som belädes 
med en 14 — 19 cm tjock underkantsarmerad betongbeläggning, har utsatts för 
mycket hård trafik av kalkstenslastade truckar. Enär bredare och även tyngre 
fordon med maximalt bakaxeltryck 50 ton insattes i trafik år 1965 utfördes en 
breddning av den väghalva, som trafikerades av de olastade truckarna. För att 
kunna uppnå fullgod trafiksäkerhet vid fordonsmötena måste även den andra 
och tyngst belastade väghalvan breddas. Med anledning härav har avdelningen 
på uppdrag av Skånska Cement AB i Hällekis utarbetat förslag över konstruk
tion och utförande av den senare breddningen.

Avdelningen har under året liksom under de närmast föregående åren del
tagit i de av skogs- och lantbruksakademiens (K SLA ) skogsvägskommitte ledda 
diskussionerna rörande enkla skogsvägar och uppläggningen av den framtida 
skogsvägsforskningen.



Fig 2. Statens väginstituts vagn för pulserande belastning till max 14 ton och statiska belastningar 
till max 20 ton. Vagnen är utrustad med en oljedomkraft, en oljepump, ett elkraftaggregat samt

manöver- och säkerhetsorgan.

»CH LO E-profilom eter»
Under sommarhalvåren 1963 och 1964 utfördes mätningar med en från U SA  
anskaffad utrustning kallad »CHLOE-profilom eter» för bestämning av en vägs 
longitudinella ojämnheter och momentana trafikvärde. I rapporterna 43, 45 
och 46 har lämnats dels kortfattade beskrivningar över utrustning, mätförfa- 
rande och mätteori dels redovisning för vissa mätresultat.

Vid mätning måste den ca 7 m långa och låga profilometern, som drages av 
en bil, framföras med låg hastighet, högst 10 km/h, tillsammans med den ordi
narie vägtrafiken. Trots rigorösa skyddsåtgärder blev mätaren redan i början 
av säsongen 1965 vid körningar på provvägen vid Brista på väg E4 av ett 
omkörande fordon så allvarligt skadad att den, på grund av såväl reparatio
nernas omfattning som tidsödande nyanskaffning av vissa detaljer, varit obruk
bar fram till maj månad 1966.

Provbelastningar av vägar

Ä r 1963 tog avdelningen i bruk en apparatur för pulserande belastningar till 
15 ton och statiska belastningar till ca 20 ton på stålplattor av olika storlek, 
vanligen med 28, 40, 56 och 80 cm diameter, för provning av olika överbygg - 
nadskonstruktioners bärighetsegenskaper. Apparaturen, som består av oljedom
kraft, pumpaggregat, generatoraggregat samt manöver- och säkerhetsorgan, är 
monterad på en tvåaxlig släpvagn med axelavstånd 5,74 m, fig 2. På vagnen 
vilar två stora I-balkar, två betongkuber och fem vattentankar för erhållande 
av erforderligt mottryck. Till utrustningen hör även en ca 4,8 m lång mätbalk 
och instrument för mätning av vägytans rörelser i förhållande till balken på 
olika avstånd från belastningsplattans centrum när plattan belastas.



Enär ringa erfarenhet har gjorts särskilt beträffande elkraftaggregat men även 
beträffande hydraulisk utrustning som under lång tid och med täta intervall 
utsätts för stora påfrestningar har avdelningen under åren 1963 och 1964 för 
testning av apparaturen utfört provbelastningar på lager av olika vägbyggnads- 
material, som utlagts på golvet i en försökshall. Dessa försök har successivt lett 
till viss modifiering och ombyggnad av apparaturen.

Under sommarhalvåret 1965 utfördes pulserande belastningar i ett antal för- 
sökspunkter på en av de mindre rullbanorna på Bromma flygfält. H ärvid ut
sattes 80 cm plattan för min 2 020 max 19 275 belastningar och 40 cm plattan 
för min 5 600 max 10 750 belastningar till max 14 ton. Under belastningarna 
har rörelserna i mätbalkens upplagspunkter följts genom precisionsavvägningar 
och mätningar med Benkelmanbalken. Under försöken, som även pågick under 
natten, journalfördes vind- och väderleksförhållandena samt mättes och registre
rades luftens och beläggningens temperatur med termograf. I såväl elkraftför
sörjningen som i det hydrauliska systemet och säkerhetssystemet uppkom stör
ningar. Med ledning av de under försöken gjorda iakttagelserna har under vin
terhalvåret vissa ändringsarbeten utförts på utrustningen.

Med väginstitutets bil för statiska belastningsförsök till max 5 ton har av
delningen under augusti månad utfört provbelastningar på dels cementstabilise- 
ringsprovsträckorna på R v  10 — 14 vid Degerberga och på R v  100, delen Simris
hamn— Baskemölla, båda i Kristianstads län dels kalkstabiliseringsprovsträc- 
korna på R v  13 , delen S. Åsum—Alestatorp  i Malmöhus län, och på väg 64, 
delen Jordku llen—Filipstad  i Värmlands län.

På uppdrag av väginstitutets geologiska avdelning har bärighetsavdelningen 
under år 1965 liksom under åren 19 6 1, 1962 och 1964 såväl omedelbart efter 
tjällossningen som på senhösten före tjälningen utfört provbelastningar på prov
vägarna Nordmaling  A 19 61 (bark) och Nordmaling B 19 61 (morän) på väg E4, 
delen A va—Nordmaling  i Västerbottens län. Belastningarna har utförts med 
stålplattor i diameter 80 och 28 cm.

I anslutning till beläggningsavdelningens undersökning av asfaltbeläggningars 
packningsgrad har bärighetsavdelningen under månaderna juni och oktober 1965 
utfört provbelastningar på väg 73 söder Västerhaninge i Stockholms län.

På uppdrag av A B  GE-konsult har avdelningen utfört provbelastningar på 
dels en av bolaget på Essingeleden utförd provsträcka med bitumenstabiliserade 
bärlager av olika tjocklek och packade med olika maskiner och packningsarbete 
dels en nyligen färdigställd överbyggnad på Rålambshovsleden i Stockholms 
stad.

På uppdrag av Stockholms stads gatukontor har avdelningen utfört provbe
lastningar på två manhålsbrunnar och två rännstensbrunnar, som av gatukon
toret byggts på en försöksyta inom området för Hornsbergs asfaltverk. Brunns- 
betäckningarna vilade på olika tjocka lager av asfaltbetong och hård asfalt- 
betong. Belastningarna utfördes dels när asfaltbetongens yttemperatur var lika 
med lufttemperaturens dels när massans yttemperatur genom strålningsvärme 
från element höjts till ca + 5 o ° C . Brunnarna utsattes för en statisk belastning



om maximalt 5 ton, som på manhålsbrunnarna var pålagd under 9 min och på 
rännstensbrunnarna under 29 min.

Under föregående verksamhetsår påbörjades jämförande mätningar mellan 
plattbelastningsmetoden och hjulbelastningsmetoden för studium av den senare 
och enklare metodens användbarhet för bärighetsbestämningar. Deformations- 
mätningarna vid tillämpningen av den enkla metoden utfördes med Benkelman- 
balken varvid  olika i U SA , Canada och Danm ark utvecklade mätprocedurer 
studerades. Benkelmanbalken och m ätförfarandet är beskrivna och mätresul
tatet till en del redovisat i rapport 46. De jämförande mätningarna har under 
året fortsatt, varvid  även andra mätprocedurer prövats. Det samband som här
vid uppnåtts mellan de två metoderna överensstämmer i stort med det i fig 3 
i rapport 46 redovisade.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket 
tunga transporter

A v  tidigare berättelser över verksamheten framgår att avdelningen ofta erhål
ler i uppdrag att utreda förutsättningarna för att på vissa vägar fram föra 
exceptionellt tunga transporter vid vilka vikten av vagn och last kan överstiga 
300 ton. Fram förallt i samhällen och städer kan betydande risker föreligga 
för skador på de i gatorna liggande vatten-, avlopps- och dagvattenledningarna, 
skador som kan få mycket vittgående konsekvenser. Med anledning härav har 
avdelningen under året på uppdrag av Sydsvenska Kraftaktiebolaget komplette
rat sin tidigare utförda utredning av i vilken omfattning förstärkningsåtgärder 
behöver vidtagas på vägen Mörrum— Hemsjö för framförandet av en transport 
om 320 ton med en utredning omfattande såväl en bedömning av risken för 
uppkomsten av skador på rörnätet i aktuella gator inom Mörrums samhälle som 
utarbetandet av förslag till åtgärder.

Bestämning av olika jordarters bärighets- och packningse genskap er

U töver försöken i avdelningens E-modulapparat för statiska belastningar med 
bestämning av olika materials bärighet vid olika täthet och fukthalt har även 
försöken i den av maskintekniska avdelningen utvecklade och provisoriskt iord
ningställda laboratorieapparaten för pulserande belastning till max 100 kg på 
plattor om 20 cm2 fortsatt. I den sistnämnda apparaten har försök utförts på 
av morän, sand och bärlagergrus instampade prover. H ärvid  har på några prov 
antalet belastningar överstigit 50 000. Apparaten har under verksamhetsårets 
senare del delvis ombyggts och förbättrats. Till utrustningen hör numera för
utom en motordriven oljepump, en belastningsenhet och ett programeringsverk 
även en elektrisk tryckgivare, en förskjutningsgivare av differentialtransfor- 
matortyp och en registreringsapparatur. Apparatens belastningsområde är för 
närvarande 20— 100 kg.

De i rapport 46 omnämnda laboratorieförsöken att bestämma ett jordmate
rials maximala volym vikt och optimala vattenhalt genom att packa materialet



i en vid ett städ, vars vikt kan varieras, fastspänd cylinder med en vibrerande 
stämpel har under året fortsatt.

De i tidigare verksamhetsberättelser omnämnda laboratorieförsöken på mate
rial av låg volym vikt och hållfasthet har under året utförts i endast ringa om
fattning, enär den för försöken provisoriskt iordningställda apparaturens om
råde visat sig vara alltför begränsat. N y  utrustning är därför under utveckling.

En serie belastningsförsök har utförts bl. a. i E-modulapparaten på mineral
ullplattor av olika tjocklek, fasthet och fabrikat vid olika laster, överlaster och 
vatteninnehåll.

På uppdrag av myndigheter och enskilda har avdelningen genom laboratorie- 
försök undersökt olika jordarters lämplighet ur bärighets- och packningssyn- 
punkt.

] ordstabilisering m ed bitumen , cement och ka lk
De mätningar som avdelningen under de senaste åren utfört på bärlagerprov- 
vägarna för bestämning av om förändringar uppkommit i vägarnas jämnhet och 
bärighet har under året upprepats. Vägytans jämnhet har sålunda undersökts i 
såväl längdled med institutets jämnhetsmätare M /47 som i tvärled med institu
tets profilometer eller med rätskiva och mätdon. På bärlagerprovvägen vid 
Brista har de longitudinella ojämnheterna under året även mätts med C H L O E - 
profilometern. Bärigheten har liksom föregående år bestämts genom provbelast
ningar till max. 5 ton, i år på fyra av provvägarna.

På väg 64, delen Jordku llen—Filipstad  i Värmlands län har under året på 
den under föregående verksamhetsår planerade och i rapport 46 omnämnda 
provvägen vid N ykroppa  utförts kalkstabilisering av terrassytan på vilken 
sedan uppbyggts provsträckor med varierande tjocklek hos förstärkningslagret. 
Provvägens bärlager och slitlager kommer att utläggas under sommaren 1966 
varefter vägen öppnas för trafik. Återkommande mätningar av provvägens 
jämnhet och bärighet samt av tjällyftningen kommer därefter att utföras. Insti
tutets geologiska avdelning registrerar sedan hösten 1965 fukthalten på olika 
nivåer i vägkroppen. Avsikten med provvägen är främst att utröna om kalk
stabiliseringens bärighetsförbättrande effekt är så stor att överbyggnadens tjock
lek på ifrågavarande undergrundstyp kan minskas.

Med samma målsättning påbörjades under oktober månad utförandet av en 
mindre kalkstabiliseringsprovväg på väg 619, delen Brånsta—Halls t ahammar, 
i Västmanlands län. Även på denna provväg kommer bärlager och slitlager att 
utläggas under sommaren 1966. Mätningar avses att börja så snart vägen är fär
digställd. För studium av bindningseffektens utveckling med tiden vid kalsta
bilisering har ostörda prov uttagits ur såväl terrassens kalkstabiliserade som dess 
icke stabiliserade ytlager. På dessa prov har, sedan de under olika lång tid lag
rats antingen nedgrävda i terrassens ytlager eller i fuktig luft vid + 2 o °C ,  ut
förts E-modulbestämningar i avdelningens laboratorieapparat. För studium av 
bindningseffektens utveckling har även provbelastningar i full skala direkt på



den kalkstabiliserade terrassytan utförts från i till 7 dygn efter stabiliseringens 
utförande.

För fortifikationsförvaltningens räkning har avdelningen sedan några år för
sökt utveckla metoder för eliminering eller minskning av den sprickbildning, 
som uppkommer i asfaltslitlager vilande på cementstabiliserade bärlager, vari 
på grund av temperatur och krympspänningar i första hand uppkommer tvär
gående sprickor på jämna inbördes avstånd. På avdelningens inrådan har för
valtningen på ett flertal mindre och större provytor på olika flyg fä lt provat 
olika metoder såsom upptagandet av sprickanvisningsspår på inbördes små av
stånd i den färdigställda men färska stabiliseringsytan, fram kallandet av ett 
relativt finmaskigt spricknät i den just hårdnande bärlagerytan med vibrerande 
vältar och utläggandet av ett mellanlager av låg skärhållfasthet mellan bärlag
ret och slitlagret så att endast en ringa del av de vid bärlagrets rörelser upp
komna krafterna överföres till slitlagret.

Den på uppdrag av Svenska Skifferolje A B utförda undersökningen av stabi- 
liseringseffekten av osläckt kvarntorpskalk utan och med tillsats av  skifferaska 
har avslutats och redovisats för uppdragsgivaren.

Till såväl myndigheter som konsulterande firmor och entreprenadfirmor har 
råd och anvisningar lämnats för utförande av väg- och flygfältkonstruktioner 
innehållande stabiliserande lager.

En artikel av B örbom , Cementbundna bärlager  —  erfarenheter frän en tysk 
provväg, har publicerats i tidskriften Gullkornet, april 1966.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar 

Betongbeläggningar på allmänna vägar och flygfält har besiktigats.

Borrningar

Avdelningen har på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholms 
stads gatukontor, A B  GE-konsult och Armerad betong uttagit 504 borrkärnor 
med institutets bilburna borrmaskin, fig. 4 i rapport 46. Samtliga kärnor har 
borrats ur asfaltbeläggningar och bitumenstabiliserade bärlager, total borrlängd 
ca 37 m.

Geologiska avdelningen

T  jälunder sökningar 

Längsgående tjälsprickor

Provvägarna Öjebyn  1958 och R äktfors  1958 i Norrbottens län ingår som led 
i studiet av längsgående tjälsprickor i vägar. Båda provvägarna är uppbyggda 
med plankonvexa torvlager så som framgår av figur 3. Torvtjocklekarna i väg-



Mjälig finmo — finmoig mjäla

Lerig mjälig finmo — lerig finmoig mjäla

Sandig morän

Torv

mitt projekterades för provvägen i ö jeb yn  till 15 , 25 och 35 cm och för prov
vägen i Räktfors till 20, 30 och 40 cm. Undergrunden vid öjebyvägen utgörs 
av ett lerigt mjäla-finmosediment och vid Räktforsvägen av samma typ av sedi
ment jämte en gammal väguppbyggnad.

Observationer i fält har för båda provvägarna pågått under åren 1958 till

1 9 6 } oN ågra längsgående tjälsprickor har icke uppstått på provvägen ö jebyn  1958. 
Om bomberingsändringen förutsättes vara ett känsligt mått på sprickbenägen
heten, vilket påvisats vid andra försök, kan fastställas att vid denna provväg 
på mäktiga leriga mjäla-finmosediment uppbyggnader utan torvlager, eller 
sådana med endast tunt plankonvext torvlager (vägmittjocklek ca 15 cm), är 
något sprickbenägna, medan uppbyggnader med tjockare plankonvexa torv
lager (vägmitt 25— 35 cm) icke är sprickbenägna.

V id provvägen Räktfors 1958 har samtliga sträckor, alltså även de som upp
byggts med torvlager, utsatts för längsgående sprickbildning. Den företagna 
tjälsprickmotverkande åtgärden med torvlager har sålunda inte varit fullt 
effektiv. Anledningen härtill kan vara:

1. Torvlagren har icke erhållit den ideala plankonvexa form, som projekterats. 
Se figur 3.

2. Redan i den gamla vägen, på vilken provvägen byggdes, förekom en längs
gående mittspricka, som främst orsakats av den i tvärled heterogena upp-

Fig 3. Jordartsprofil vid prov
vägen öjebyn  1958, överst, och 
vid provvägen Räktfors 1958, 
underst.

r . j Krossgrus

Grusig sand ■
* *  Gammalt vägmaterial ^



byggnaden av vägen med en vid vägmitt uppskjutande längsgående rygg 
av mycket starkt tjällyftande material. D ärtill kommer att undergrunden 
i sig själv består av mycket tjälsprickfarliga sediment.

Ojämna tjällyftningar

I Västernorrlands län har fältundersökningar vid vissa vägavsnitt med ojämna 
tjällyftningar igångsatts, där vägförvaltningen utfört höjdavvägningar. Det 
gäller vägföretagen Bye—Fröland , väg E  4 och Sunnansjö—Sörgissjö, väg 352. 
Försökssträckorna har instrumenterats för observation av tjäl- och grundvat
tenförhållandena och mätningar har påbörjats. V id 5 skilda försökssträckor på 
vägföretaget Bye— Fröland har därjämte avdelningen utfört markundersökning.

Provvägar och andra fältförsök

Vid provvägarna Broängen 19 6 1 i Norrbottens län med grusöverbyggnad av 
varierande tjocklek, Nordmaling A 19 61 i Västerbottens län med isoleringslager 
av bark av varierande tjocklek, Nordmaling B 19 6 1 i Västerbottens län med 
förstärkningslager av morän av varierande tjocklek, Säd 1962 i Jämtlands län 
med isoleringslager av mineralull av varierande tjocklek samt vid en försöks- 
sträcka med mineralull i Järvsö  i Gävleborgs län har fältundersökningar i form 
av observationer av tjäl- och grundvattenförhållanden, uppmätning av väg- 
baneprofiler och provborrningar fortsatt i enlighet med försöksprogrammen.

Vägförvaltningen i Norrbottens län byggde hösten 1965 en försökssträcka 
med mineralull vid Korsträsk, väg 90. Geologiska avdelningen har gjort vissa 
instrumentmonteringar vid sträckan för att kunna studera tjälförhållandena. 
Enklare markundersökning, som även hade till syfte att beskriva markvatten
förhållandena har dessutom utförts.

I samråd med geologiska avdelningen har vägförvaltningen i Västernorrlands 
län byggt en provväg med V-form at isoleringslager av bark vid vägföretaget 
B jästa— Sidensjö, väg 9 1, med syfte att pröva denna metod för att motverka 
uppkomsten av såväl längsgående tjälsprickor som ojämna tjällyftningar. Prov
vägen har instrumenterats för observation av tjäl- och grundvattenförhållanden 
och mätningar har igångsatts.

I Västerbottens län har ett flertal av de vägar, som uppbyggts med V-terrass, 
markundersökts genom tjälborrning. Vägbanans tvärprofil har därjämte upp
mätts med profilograf.

Laboratorieundersökningar

Vid avdelningens jordartslaboratorium har under året ca 2 800 prover under
sökts med avseende på bland annat kornstorleksfördelning, vattenhalt, lerhalt 
m m. Dessa rutinmässiga provningsförfaranden ger oftast tillräcklig grund 
för en indirekt bedömning av jordartens tjälfarlighet. I vissa fall är det emel
lertid nödvändigt att direkt studera sambandet mellan last, porvattentryck och 
tjällyftningshastighet för att erhålla en tillräckligt noggrann bild av jordartens 
tjälegenskaper. Den därvid använda apparaturen har under året delvis om



byggts. Bland annat har helautomatisk registrering av relevanta storheter in
förts för att minska arbetskraftsbehovet och därmed kostnaden för provningen. 
Vidare har konstruerats en anordning för tillverkning av provkroppar med låg 
vattenhalt och hög packningsgrad, avsedda för tjälförsök. Laboratorieforskning 
beträffande tjäle har i stort sett legat nere, dels på grund av tidsbrist, dels då 
lokalerna i samband med montering av ett kylrum varit utrymda under 
längre tid.

För mätning av marktemperaturer har konstruerats ett instrument avsett att 
nedföras i tjälmätarrör. Instrumentet består av fem termistorer, monterade på 
en 2,5 m lång nylonstav och jämnt fördelade efter stavens längd. Temperatur
jäm vikt uppnås sedan staven varit nedförd i ett tjälmätarhål ca 30 min och 
avläsningsnoggrannheten är därvid ca ±  o ,i °  C.

] or dar tskar tering genom f  ly gbil ds tolkning

I syfte att påvisa vilka möjligheter, som kan finnas att välja vägsträckning med 
hänsyn till marktyp, har genom flygbildstolkning och fältkartering en geologisk 
jordartskarta framställts (SGU) längs en terrängkorridor omkring väg 94, delen 
Varuträsk—Strömfors, i Västerbottens län. Figur 4 utgör en del av kartan och 
visar den oregelbundna utbredningen av det tjälfarliga mjälasedimentet. Vägen 
är som synes byggd på denna starkt växlande tjälfarliga mark, vilket predispo- 
nerat till skador i form av ojämna tjällyftningar och tjälsprickor. U r marksyn
punkt hade det här varit bättre att förlägga vägen till den rena moränmarken.

Flygbildstolkning och jordartskartering på tidigt projekteringsstadium har 
utförts (SGU) längs Utteråns dalgång sträckan Gottne—Gålberget i Västernorr- 
lands län. Figur 4 utgör ett avsnitt av kartan. Man har vid detta vägprojekt 
goda möjligheter att fastlägga väglinjen med hänsyn till mark- och terrängför
hållanden. Genom kartan har man fått värdefulla informationer bland annat 
om förekomsten av en rullstensås, som kontinuerligt eller med mindre avbrott 
löper längs ådalen, och vilken utgör antingen en förträfflig byggnadsgrund eller 
kan ge ett ypperligt byggnadsmaterial. A v  speciell betydelse är noteringen av 
de tunna tjälfarliga sedimenten på morän, en markuppbyggnad som ofta ger 
anledning till både längsgående tjälsprickor och ojämna tjällyftningar.

Jordartskartor av här ovan nämnt slag ger ett gott underlag för bedömning 
av väglinjens lämpligaste placering under hänsynstagande till förekommande 
markslag. Vidare ger de en god bild över var risker finns för uppkomst av tjä l
sprickor (ex. tunna jässediment på morän) och ojämna tjällyftningar (ex. vid 
tvära övergångar mellan olika tjällyftande jordarter). Med ledning av karte- 
ringsresultaten kan man även få en uppfattning om var moräntäcket är tunt 
och därigenom få en anvisning om, inom vilka terrängavsnitt man kan förvänta 
bergklackar i skärningar. Med ledning av den uppträdande moränens petrogra- 
fiska beskaffenhet kan man stundom bedöma, huruvida i ytan förekommande 
block även uppträder inuti moränen. Anvisning kan även erhållas om var risker 
för geotekniska problem kan föreligga och var ex. sand och grus till överbygg
naden kan erhållas. V id slutlig markundersökning, sedan väglinjen fastlagts,



ger kartan dessutom en god orientering om var noggrannare markundersökning 
eventuellt behöver utföras och om var provpunkterna kan placeras mera glest. 
Härigenom kan de relativt dyrbara borrningarna inskränkas till ett minimum.

Stenmaterialundersökningar

Hållfasthet

Resultat av undersökningar av stenmaterials hållfasthet enligt fallhammare- och 
Los Angelesmetod samt kornform har sammanfattats i väginstitutets specialrap
port 4 1. Det är främst olika faktorer i samband med försökens utförande som 
har studerats. Fallförsöket används i väglaboratorier över hela Norden, men 
det har visat sig att utförandet och monteringen av apparaturen kan variera 
avsevärt. Detta torde vara förklaringen till att reproducerbarheten från olika 
väglaboratorier icke alltid varit tillfredsställande. En undersökning har därför 
påbörjats, som syftar till att standardisera fallapparaterna. En del olika utföran
den av fallvikt, stämpel och montering har hittills provats och resultaten har 
i hög grad visat sig vara beroende av dessa faktorer.

Andra undersökningar har bl a omfattat jämförelser av stenmaterials håll
fasthet under dynamiska och statiska påkänningar. Det har visat sig att både 
fallförsöket och Los Angelesmetoden, som båda ger ett uttryck för stenmate
rialets slaghållfasthet, i en del fall kan ge missvisande resultat. Undersökningen 
bör därför kompletteras med petrografisk analys.

Poleringsbenägenhet

Genom att trafiken på senare tid starkt ökat i intensitet, hastighet och tyngd 
utsätts även stenmaterialet i beläggningsytan för allt större påkänningar. Utom
lands har man under de sista åren visat stort intresse för stenmaterialets pole-- 
ringsbenägenhet. Man har funnit att bildäckens nötande och polerande verkan 
på stenytorna sommartid är en av orsakerna till att väggreppet på våt vägbana 
minskar starkt. V id väginstitutet har tidigare påbörjade undersökningar med 
den engelska »Accelerated Polishing Machine» och friktionspendeln »Skid 
Resistance Tester» fortsatts och resultaten kommer att sammanfattas i en spe
cialrapport. De petrografiska faktorer som bestämmer poleringsegenskaperna 
och förändringarna i stenytornas »topografi», efter det att ytorna trafikerats 
av gummihjul, har undersökts. Dessutom har litteraturstudier gjorts över labo
ratoriemetoder använda i utlandet för bestämning av poleringsresistensen och 
även av olika metoder att mäta och utvärdera stenmaterials ytjämnhet. Några 
modifikationer av den engelska laboratoriemetoden har provats. Det har visat 
sig att värdena och ordningsföljden mellan proverna är i hög grad beroende 
av hur poleringen utförs och resultat, erhållna med olika metoder i olika labo
ratorier är ej direkt jäm förbara. Vanligen har frakt. 8— 11 , 3  mm av stenmate
rialen studerats, men senare undersökningar har även omfattat sandfraktioner 
av naturliga och syntetiska material, bundna i epoxyharts.

Under vintern utsätts stenmaterialet för särskilt kraftiga påkänningar, spe
ciellt av fordon försedda med dubbdäck, men även på grund av frysning och
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upptining samt vinterväghållning med salt och abrasionsmedel. Den eventuella 
»polish»» som stenmaterialet fått under sommaren torde under vintern snabbt 
avmattas varför utländska undersökningsresultat, erhållna under andra klim a
tiska förhållanden ej är direkt tillämpbara. Undersökningar av stenmaterialets 
förändringar i vägen har påbörjats. Sålunda har borrkärnor från vägbelägg- 
ningar före och efter trafik i väginstitutets provvägsmaskin studerats.

Övriga undersökningar

På uppdrag av vägförvaltningarna i Norrbottens och Västerbottens län har 
markundersökning utförts på vägföretagen M orjärv— R äktfors  resp. Varuträsk 
— Strömfors. H ärvid  har kartering av jordartsförhållandena i resp vägars om
givning samt undersökning av uppbyggnaden av vägens överbyggnad, under
byggnad och undergrund utförts. Rapport över undersökningsresultaten har 
lämnats, vari orsakerna till förekommande tjälsprickor och ojämna tjä llyft- 
ningar diskuterats, samt förslag till skadeavhjälpande åtgärder avgivits.

På uppdrag av vägförvaltningen i Jäm tlands län har markundersökning ut
förts på vägföretaget N äskott— Ytterån— Trångsviken. Sammanställning av 
undersökningsresultaten, som är avsedda att ligga till grund för bedömning av 
erforderliga skyddsåtgärder mot uppkomst av tjälsprickor och ojämna tjä llyft- 
ningar, har översänts till uppdragsgivaren.

På väg 35 6, Älvsbyn—Korsträsk  utför vägförvaltningen i Norrbottens län 
försök med mineralullplattor. Avdelningen har följt utläggningen av plattorna 
samt utfört markundersökning längs provsträckorna. Resultaten har i särskild 
rapport redovisats för vägförvaltningen.

På uppdrag av vägförvaltningen i Skaraborgs län har undersökning utförts 
av väguppbyggnaden vid Hushagen på väg 49, Skara—Skövde , vilken starkt 
skadats under tjällossningen 1965. A v  undersökningsresultaten, som i utlåtande 
redovisats för vägförvaltningen, framgår att skadeorsakerna främst torde vara 
en följd av stark söndervittring av skiffermaterial, som ingår i det till förstärk- 
ningslager använda grusmaterialet. Finkornhalten i detta har härigenom starkt 
ökat, varigenom materialet blivit tjälfarligt.

För skilda uppdragsgivare har undersökningar utförts av grus-stenmaterial- 
fyndigheter för bedömning av ingående mängd massor. H ärvid  har undersök
ningarna i stor utsträckning skett med bl a geoelektrisk metod. Nämnda under
sökningar har utförts vid Danbyholm, Södermanlands län för Försvarets C iv il
förvaltning, vid Bälingeberget, Norrbottens län för länsstyrelsen, vid Åkerby  
inom Enköpings stad för Uppsala universitet samt vid Snörom , Uppsala län 
för A . B. Svenska Stenbeläggningar. Undersökningsresultaten har i rapporter 
redovisats för resp uppdragsgivare.

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



Maskintekniska avdelningen

Is smältning nied vattenånga

H alka på vägarna vintertid på grund av förekomst av is bekämpas i regel genom 
spridning av sand. Vid större trafikintensitet visar det sig dock svårt att hålla 
en godtagbar friktionsnivå med sandspridning, emedan sanden kastas bort från 
vägbanan av fordonen. Det är därför önskvärt att avlägsna isen från vägbanan, 
varigenom en mer varaktig och större friktionsförbättring ernås. Detta sker i 
regel genom spridning av fryspunktsnedsättande medel, främst natriumklorid. 
Användningen av natriumklorid medför dock vissa nackdelar, varför även 
andra metoder för att avlägsna is från vägar bör undersökas.

Om värme tillförs isskiktet på en väg, kommer isen att smälta. Närm ast till 
hands ligger att blåsa heta förbränningsgaser mot isytan. Värmeöverföringskoeffi- 
cienten för gaser är dock låg (5 — 100 kcal/m 2 h°C ) och då den värm eöverföran
de ytan är given, erfordras lång kontakttid eller stor temperaturdifferens mellan 
gaser och is för att överföra en viss värmemängd till isen. Värmeöverförings- 
koefficienten för kondenserande vattenånga är däremot hög (5 000— 10 000 
kcal/m 2 h °C ), varför det kan var lämpligare att generera vattenånga med för
bränningsgaserna och sedan smälta isen med denna ånga.

Försök med issmältning enligt denna metod har utförts vid  väginstitutet. För 
detta ändamål användes en nedåt öppen plåtlåda, i vilken torr, mättad vatten
ånga infördes och fördelades genom ett system av munstycken. Lådan förflytta
des i vägens längdriktning med konstant hastighet. Ånga erhölls från ett trans
portabelt ångtvättningsaggregat, vilket var försett med anordning för genere- 
ring av torr, mättad ånga. Försöksanordningen hade en issmältningskapacitet 
av ca 1 000 m2/h o-gradig is av 1 mm tjocklek. För praktiskt bruk erfordras 
dock en anläggning med avsevärt högre kapacitet.

Smältvattnet måste förhindras att ånyo frysa till is på vägbanan, vilket skulle 
kunna medföra en svårare halka än den ursprungliga. Arbete med komplette
ring av anordningen för issmältning med en anordning för att avlägsna smält
vattnet från vägbanan pågår.

Sandspridare

Den tidigare utförda provningen av ett antal sandspridare (se institutets rap
port nr 4z) har under året kompletterats med provning av en sandspridare 
typ Forshaga 5 Synkron, vilken är en vidareutveckling av den tidigare provade 
sandspridaren typ Forshaga 3, och ytterligare provning av sandspridare typ 
Mustad.

F riktionsundersökningar 

Friktionsmätningar vid hög hastighet

D et har såväl i Sverige som i utlandet kunnat konstateras, att hastigheten för 
personbilar och lätta lastbilar successivt ökar. Punktmätningar på vissa avsnitt 
av E 4 (statens väginstituts rapport nr 43, sid 78— 79) visar t ex, att hastigheten



för denna kategori steg med ca i km/h per år under en femårsperiod samt att 
omkring 75 %  av alla personbilar och lätta lastbilar höll högre hastighet än 
80 km/h på de undersökta avsnitten vid femårsperiodens slut.

I Sverige har rutinmässiga friktionsmätningar hittills endast undantagsvis 
utförts vid högre hastigheter än 80 km/h. För att hålla jämna steg med utveck
lingen och få  anknytning till aktuella trafikförhållanden, syns det emellertid 
vara nödvändigt att utföra sådana mätningar även vid avsevärt högre hastig
heter, på vissa vägar kanske vid 140— 150 km/h.

I avsikt att skaffa erfarenheter och lösa de praktiska problem som uppstår 
i samband med höghastighetsmätningar, har institutet utfört en serie försök på 
ett avspärrat avsnitt av väg E 4, motorvägen K olm ården— Stenkullen , vid has
tigheter upp till 140 km/h. Beläggningen, som utgjordes av nylagd, icke tra
fikerad Ab 12  t, bevattnades med en stationär bevattningsanläggning under för
söken. För friktionsmätningarna användes en bromsvagn B V  8 (beskrivning i 
institutets rapporter nr 4 1, sid 54 och nr 43, sid 54— 55). Genom att successivt 
använda en serie olika stödhjul till vagnen kunde friktionen mätas vid olika 
slipvärden mellan 6 och 25 %>. Dessutom mättes friktionen vid låst hjul. Två 
däcktyper användes, dels A ST M  standardtyp för friktionsmätning, dels en däck
typ för normalt trafikbruk.

Sambandet mellan en vägbanas friktionsegenskaper och en bils 
bromsförmåga

Som inledning till en serie undersökningar av sambandet mellan vägbanors 
friktionsegenskaper och bilars bromsförmåga har under vintern x 965 — 1966 
utförts friktionsmätningar med en bromsvagn B V  8 samtidigt med bromsprov 
under retardationsmätning med avdelningens försöksfordon D F 1 (kort beskriv
ning i institutets rapport nr 45, sid 34). Mätningarna ägde rum på ett flygfält, 
där en isbelagd startbana disponerades.

Friktionsmätningar med B V  8 utfördes vid optimalt slip och låst hjul. Kör- 
hastigheterna för bromsvagnen var desamma som utgångshastigheterna vid 
bromsproven, nämligen 30, 40, 6o och 90 km/h.

Bromsprov med D F 1 utfördes dels med en varaktighet av en å två sekunder 
med samtliga fyra  hjul låsta, dels till stillastående med enbart framhjulen låsta 
och bakhjulen fritt rullande. V id dessa prov användes förutom försöksfordonets 
egna accelerometrar två tapleymetrar, som är enkla maximivisande retardations- 
mätare av pendeltyp.

V id den första typen bromsprov kan — om friktionskoefficienten är låg och 
hastigheten måttlig — motstånden, bl a luftmotståndet, betraktas som konstanta 
under varje prov. Retardationen är därigenom också konstant och den utnytt
jade friktionskoefficienten kan således beräknas efter relativt enkla korrektio
ner. V id den andra typen bromsprov blir beräkningen av utnyttjad friktions- 
koefficient avsevärt mer komplicerad beroende på att motstånd och framaxel- 
belastning varierar betydligt under inbromsningen. Bromsprov från hög hastig
het med bibehållande av kurs kan emellertid knappast utföras enligt någon 
annan metod.



Dubbade däck

Materialet från institutets undersökningar av dubbade däck vintern 1962— 
1963, sommaren 1963 samt vintern 19 6 3— 1964 har sammanställts under bud
getåret och utgivits som institutets Specialrapport 38, Dubbade däck.

Fordonstekniska studier av jordonskom binationer

Det av kommunikationsdepartementet i maj 1964 till statens trafiksäkerhets
råd och statens väginstitut lämnade utrednings- och forskningsuppdraget röran
de fordonskombinationer som för institutets maskintekniska avdelning omfat
tade studier rörande lätta fordonskombinationers kördynamik, bromsförmåga 
och kursstabilitet under bromsning samt tunga fordonskombinationers utrym- 
mesbehov vid kurvkörning har slutförts under budgetåret och kommer att redo
visas både i statens offentliga utredningar och i en av väginstitutets publika- 
tionsserier.

M ätning av däckkar akter istika

Ett bilhjul måste, för att kunna överföra krafter i sidled, rulla med en av kra f
tens storlek beroende vinkel mot färdriktningen, avdriftsvinkeln. Sambandet 
mellan sidkraft och avdriftsvinkel är beroende av däcktyp, däckdimension, ring
tryck, hjulbelastning, m m. För att kunna mäta sidkraften som funktion av av
driftsvinkeln har ett mätdon konstruerats och monterats på institutets broms
vagn BV  9. Med detta mätdon har hittills uppmätts data för däck använda 
vid kördynamiska prov med lätta fordonskombinationer. Mätningarna har ut
förts på asfaltbelagda utomhusbanor vid hastigheter upp till 70 km/h.

Konstruktion och tillverkni?2g av utrustning 

Utrustning för bearbetning av mätresultat
En utrustning för bearbetning av registreringar från skrivande instrument har 
iordningställts. Denna utrustning, fig 5, består av ett kurvläsningsbord, en 
analog-digital enhet, båda från Southern Instruments i England, och två  alter
nativa utläsningsorgan.

Kurvläsningsbordet ger möjlighet att utvärdera x- och y-koordinater inom 
arean 50 X  30 cm med en noggrannhet, som är bättre än 1 promille. På en 
traversliknande anordning sitter ett läshuvud med ett hårkors, som kan fö rfly t
tas över hela bearbetningsarean. Hårkorset inställs över mätpunkten, varigenom 
dennas koordinater avkänns av två precisionspotentiometrar i traversen. A ppa
raten har plats för registreringsremsor med maximalmått 60 m X  30 cm. Vid 
utvärdering av fotografier, kurvblad och diagram kan dessa fästas på läsbordet 
med magnetiska lister. Apparaten kan kompletteras med en projektionsenhet för 
utvärdering av filmregistreringar. Traversen kan fås att automatiskt förflytta  
sig i x-led i steg om 2,5, 5, 10, 25 och 50 mm.

Analog-digital enheten omvandlar de analoga mätsignalerna från läsbordets 
x- och y-potentiometrar till siffervärden för inmatning i utläsningsorganen.



Fig 5. Utrustning för bearbetning av mätresultat. Från vänster till höger: kurvläsningsbord, 
hålremsstans, tangentbord, analog-digital enhet med statistikdon, elektrisk skrivmaskin.

Enheten innehåller dessutom ett programverk, där önskat antal mätkanaler, 
mätområde och decimalkommaplacering kan inställas. Utrustningen är utförd 
för maximalt 12  mätkanaler med mätområdet individuellt uppdelbart i 1 000, 
2 000 eller 4 000 enheter. Kanal 1 är reserverad för x-koordinaten, vilket läm
nar 1 1  kanaler för utvärdering av y-koordinater.

De två alternativa utläsningsorganen utgörs av en elektrisk skrivmaskin, 
" IB M  16 ", och en hålremsstans, Friden modell SP 2. Skrivmaskinen kan tabu
leras att ge tabeller med den gemensamma x-koordinaten längst till vänster och 
ett antal samhörande y-koordinater på samma rad. Hålremsstansen används 
tillsammans med ett tangentbord för inmatning av ingångsdata t ex datum, iden- 
tifieringsnummer m m på hålremsan.

Hålremsan från stansen kan köras i en remsläsare med tillhörande sorterings- 
elektronik, inställbar på valfri y-kanal. Remsläsaren presenterar resultaten an
tingen på elektrisk skrivmaskin eller på en adderande räknemaskin, varvid  en 
summa erhålls av alla y-koordinater i den inställda kanalen. Medelvärdet av 
y-koordinaterna erhålls genom att denna summa divideras med antalet mät
värden i kanalen.

Till analog-digital enheten har ett speciellt statitistikdon utvecklats, som kan 
kopplas in på valfri y-kanal. Donet grupperar mätvärdena i 2 1 klasser med



hjälp av 2 i räkneverk. Statistikdonet möjliggör en snabb presentation av mät
värden i histogramform eller en approximativ beräkning av medelvärden och 
standardavvikelser.

Kalibreringsdon för bromsvagnar

För bromsvagnar typ B V  8 har ett nytt kalibreringsdon konstruerats, som är 
enkelt att montera på bromsvagnen och som medger snabb och noggrann 
momentkalibrering av bromsvagnens mätsystem. Kalibrering sker med upphissat 
mäthjul, tillslagna kopplingar samt ett mothåll för bromsvagnens dragstång. 
Momentarmen har radien 320 mm, vilket är en god approximation av den 
centrumhöjd ett ASTM -däck har under normala provbetingelser vid hastigheten 
60 km/h. Vid noggranna mätningar måste korrigering för centrumhöjdens has- 
tighetsvariation ske vid utvärderingen av friktionsresultatet. Kalibreringsdonet 
kan ersätta en tidigare använd, större och dyrbarare kalibreringsutrustning, 
vilken är baserad på lutande plan-principen.

Bromsvagnar

Bromsvagn  j  har omkonstruerats och ombyggts för en hjulbelastning av 500 kp 
mot förutvarande 300 kp.

Till bromsvagn 8 har konstruerats och tillverkats ett skrivardriftdon, drivet 
av en rak kuggväxel som ersättning för en skruvhjulsväxel. För att möjliggöra 
att vid mätning medföra skrivaren i dragbilen, har konstruerats och tillverkats 
en elektrisk skrivardrift, där pulser från ett elmagnetdon på ena hjulaxeln via 
en kabel överförs till en stegmotor, inmonterad i skrivaren.

För bromsvagn 9 har konstruerats och tillverkats en tillsatsanordning för 
mätning av på provhjulet uppträdande sidkrafter vid snedställt hjul. Maximal 
snedställningsvinkel är io °  och största hjulbelastning 700 kp.

Diverse arbeten

Till provvägsm askinen  har konstruerats och tillverkats tillsatsanordningar för 
att möjliggöra provning med personbilshjul med en största hjulbelastning av 
ca 500 kp.

För beläggnings av delningen har konstruerats och tillverkats dragklämmor 
för infästning av beläggningsplattor i vertikal dragprovmaskin, reflektansmä- 
tare för mätning på laboratorium och i fält av beläggningsytors reflektionsför- 
måga samt extraktionsapparat för beläggningsprov med provstorlekar upp 
till 15 kg.

För geologiska avdelningen  har en fallhammarkonstruktion för krossning av 
stenmaterial för att bestämma dess sprödhetstal modifierats. Avsikten är att 
studera inverkan av olika utförandeformer på fallv ikt och stämpel samt fall
viktens styrning.

För bärighetsavdelningen har konstruerats och tillverkats en hydraulisk press 
för pulserande belastning av större provkroppar. Presstativet är dimensionerat 
för en belastning av 40 ton — med befintlig hydraulutrustning är maximibelast-



ningen 5 ton. Vidare har kompletterande utrustning för dynamiska undersök
ningar iordningställts.

För trafiktekniska avdelningen  har konstruerats och tillverkats detaljer till 
ett modifierat utförande av fordonsdifferentierande trafikräknare.

För försäljning har verkstaden tillverkat laboratorieapparater såsom fallkon- 
apparater, kapillarimetrar, flytgränsapparater, fallhammare och stavsiktar samt 
tvä jämnhetsmätare för vägbeläggningar. Verkstaden har dessutom anlitats för 
reparation och översyn av försålda laboratorieapparater och instrument samt av 
statens geotekniska institut för bl a tillverkning av  borrutrustning och labora
torieapparater och av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för reparation av hjul- 
trycksvågar.

Trafiktekniska avdelningen

Fram kom ligh ets studier

Målsättningen för dessa studier är att finna de generella samband, som under 
olika trafikförhållanden råder mellan bilarnas hastighet och vägens tekniska 
utformning. Första fasen i detta arbete är att bestämma hur denna hastighet vid  
låg trafik beror av vägens utformning och den andra fasen hur mycket hastig
heten reduceras vid ökande trafik, främst till följd av att omkörningsmöjlig- 
heterna minskar. Dessutom studeras de restidsförlängningar som förorsakas 
av på- och avsvängande trafik  i vägskäl. En empirisk modell för beräkning av 
medelrestider vid låg trafik  har uppställts. En annan beräkningsmetod som pro
vas är simulering i A D B. Den modell som användes vid simuleringen bygger på 
empiriskt funna samband, som beskriver den enskilde trafikantens beteende 
med hänsyn till vägen och trafiken.

N y  fältapparatur har utvecklats och beskrives på sid 34.
Undersökningarnas uppläggning, samordningen med trafiksäkerhetsforskning- 

en samt det praktiska utnyttjandet av resultaten illustreras i figur 6.

Hastighet

Bilarnas hastighet har dels uppmätts i enskilda punkter, dels över ca 5 km långa 
sträckor (restidsmätningar). Dessutom har bilarnas hastighetsändringar (p g a 
kurvor, vägkorsningar m m) studerats längs ca V2 km långa vägavsnitt. Ett 
åttiotal platser eller sträckor har hittills undersökts. Mätresultaten har legat till 
grund för en modell för teoretisk beräkning av lätta bilars genomsnittliga has
tighet vid gles trafik  på tvåfilig  belagd väg med måttliga lutningar. Beräk
ningarna baseras på uppgifter om vägens tvärsektion, horisontalkurvornas 
radier, trafikflödets storlek samt tidpunkt (år). Modellen skall vidareutvecklas 
med hänsyn till bl a siktförhållanden, fordonssammansättning, väglag och ljus
förhållanden samt även utformas för beräkning av tunga bilars hastighet (pre
liminär rapport nr 29). Vidare har utländska undersökningsresultat samman
ställts för att bl a användas inom vägplaneutredningen (preliminär rapport 
nr 33).



Fig 6. Framkomlighetsstudiernas uppläggning.

En artikel, N ågra exempel på fordonens hastighet och sidoläge, av S Edholm, 
har publicerats i Svenska Vägföreningens Tidskrift, nr 9, 1965.

Omkörningar

Med den apparatur, som utvecklats för studier av omkörningsförloppet och som 
beskrivits i årsrapporten 1964/65, har mätningar gjorts på riksvägar med olika 
väg- och trafikförhållanden.

N är vägliggare saknats har färgfilm ning av mätsträckan jämte studium av 
kartverkets flygfotografier möjliggjort upprättande av ny vägbeskrivning med 
avseende på vägens tvärsektion, horisontalkurvornas radie, siktlängder m m.

Primärmaterialet omfattar ca 2 000 observerade omkörningar förbi mätfor- 
donet (personbil). Med nuvarande mät- och analysmetodik erhålles uppgif
ter om:
1. Typ av omkörning.
2. De i omkörningsförloppet inblandade fordonens hastigheter och inbördes 

avstånd vid olika moment i omkörningsförloppet.
3. Avståndet till närmaste hinder (terrängföremål eller mötande fordon).
4. Tidsåtgången för de olika omkörningsmomenten samt tidsmarginalen till 

närmast fram förvarande fordon efter avslutad omkörning.
5. Väg- och trafikkarakteristika vid omkörningstillfället och under efterligg- 

ningstiden.



H ittills erhållna resultat har framlagts i preliminär rapport nr 3 1. U tveck
ling av mätapparatur pågår för övergång till integrerad databehandling av pri
märdata. Detta beräknas avsevärt nedbringa kostnaderna för de fortsatta stu
dierna.

Trafikantbeteende i vägskäl

Studiet av trafikantbeteendet i vägskäl har dels inriktats på vägskälet som fram - 
komlighetsreducerande element dels på undersökning av riskbildande typer av 
interaktioner mellan trafikanter i vägskälet. Vägskälet som framkomlighets- 
reducerande element har analyserats (preliminär rapport nr 26) för att närmare 
precisera frågeställningen, vilken kan sammanfattas i följande två punkter:

1. H ur stor är skillnaden i medelrestid mellan ett vägavsnitt utan vägskäl och 
ett vägavsnitt av motsvarande geometriska standard med en anslutande väg.

2. V ilket samband råder mellan restid och förklarande variabler såsom väg- 
skälstyp, trafikflöden, andelen tung trafik i de olika trafikströmmarna, osv.

Apparaturen för fältstudierna har funktionsprovats och en metod för utvär- 
värdering och analys har utarbetats.

Trafiksimulering i datamaskin

En modell för studium av trafiken på tvåfilig landsväg genom simulering i 
datamaskin är under utveckling (preliminär rapport nr 30).

Simuleringen utföres så att såväl trafik- som vägkarakteristika skall kunna 
analyseras. Som exempel kan följande frågeställningar nämnas:

1. H ur påverkas framkomligheten — uttryckt som medelhastighet, medelrestid 
eller annan lämplig parameter — av trafiksammansättning och flöde för en 
viss given väg.

2. H ur ändras framkomligheten a) vid lokala förändringar av t ex vägens 
standard och geometri b) genom införande av lokala hastighetsbegräns
ningar.

3. H ur ändras framkomligheten vid a) förändring av hastighetsgränser för olika 
fordonsgrupper b) införande av generella hastighetsgränser.

Simuleringsmodellen skall även ge underlag för riskmasseberäkningar t ex 
genom beräkning av frekvensen av konfliktbildande situationstyper, se fig 6. 
Arbetet beräknas under det kommande året framskrida så att simuleringsresul- 
tat blir tillgängliga för analys.

T  rafiksäkerhet

Väginstitutet har i uppdrag att studera förutsättningarna för en statistik som 
belyser sambandet mellan olyckor och den väg- och trafikm iljö de inträffar i.



Som ett led i detta arbete ingår en undersökning om olyckornas väg- och trafik
beroende i trevägskorsningar på europavägnätet. Undersökningen har avslutats 
och redovisas i preliminär rapport nr 22. Följande resultat må nämnas.

Ingen signifikant skillnad i olycksrisken noteras för vägkorsningar med eller 
utan refuge i sekundärvägens mynning.

Korsningar med bred eller smal körbana på primärvägen uppvisar samma 
olycksrisk.

För korsningar med körbanebredd mindre än 6,75 m är olycksrisken vid 
högersväng från primärvägen eller vänstersväng från sekundärvägen (denna 
olycksrisk betecknas större för vägar med än utan vägren. En viss tendens 
kan urskiljas till att Rt sjunker med ökad körbanebredd om vägren finns, medan 
förhållandet är motsatt om vägren saknas. R* minskar med ökad vägrensbredd. 
För olyckor vid vänstersväng från primärvägen eller högersväng från sekundär
vägen (denna olycksrisk betecknas R 2) är olycksrisken väsentligt mindre när 
vägrenen är bred.

R i ökar med ökad A-sikt, dvs den längsta fria siktlängden från en punkt på 
primärvägen fram till korsningen med sekundärvägen till höger, ökningen för
klaras av det ökade antalet omkörningar vid längre A-sikt. R 2 synes vara obe
roende av A-sikten. R i visar ett relativt stort värde för korsningar med lång 
såväl A-som B-sikt. B-sikten definieras som A-sikten fast från motsatt håll av 
korsningen.

Risken för olycka är större i korsningar på rak väg än i korsningar belägna 
i eller intill en kurva.

R i ökar med ökad kurvradie och uppvisar de högsta risktalen i kurvor med 
liten skevning.

Vidare pågår en undersökning om sambandet mellan olyckor på sträckor 
mellan korsningar och väg- och trafikmiljön. Undersökningen om fattar ca 6 000 
olyckor, som inträffat på europavägarna och några av de större övriga riks
vägarna. Programmeringsarbetet har påbörjats och resultaten väntas föreligga 
hösten 1966.

En sammanställning av utländsk litteratur om trafikolyckors samband med 
väg- och trafikkarakteristika har gjorts på uppdrag av vägplaneutredningen 
(preliminär rapport nr 32).

Intervjuundersökning om vägtrafikolyckor

På väginstitutet har genomförts en intervjuundersökning rörande inträffade väg
trafikolyckor åren 19 63— 64. Intervjuerna och valet av stickprov har statistiska 
centralbyrån ansvarat för, medan analysen har skett vid väginstitutet. Under
sökningens två huvudsyften har varit att dels undersöka de polisanmälda tra
fikolyckornas representativitet och dels uppskatta vissa kostnader i samband 
med trafikolyckor.

Populationen, från vilken stickprovet om 2 988 personer är draget, omfat
tade 5 262 641 i Sverige mantalsskrivna personer.

Bland hittills framtagna resultat må följande nämnas.
Totala antalet i riket inträffade trafikolyckor exklusive parkeringsolyckor



på allmän väg under 1964 har uppskattats till 276 000 ± 1 2  % . Genomgående 
anges de uppskattade antalen med 95 % -iga konfidensintervall. Antalet polis- 
rapporterade olyckor uppgick till 54500 ±  2 6 % ,  vilket väl överensstämmer 
med den officiella statistiken. Olyckor anmälda till försäkringsbolag var 
14 1 000 ± 1 6  % . O lyckor vilka ej rapporterats till vare sig polisen eller för
säkringsbolag uppgick till 12 1  000 ±  18 % .

Totala antalet olyckor fördelade sig på 2 1 000 ±  41 %  personskadeolyckor 
samt 255000 ±  1 2 %  egendomsskadeolyckor. A v  de sistnämnda hade 
40 400 ±  30 %  polisanmälts.

Högertrafikomläggningen
Studier har bedrivits för statens högertrafikkommissions räkning enligt ett 
arbetsprogram från våren 1965.

Tidigare nämnda undersökningar av trafikolyckors väg- och trafikberoende 
har anpassats till frågor föranledda av högertrafikomläggningen.

Utländsk trafikexpertis har tillskrivits och utfrågats om sina åsikter beträf
fande ur säkerhetssynpunkt centrala frågeställningar i samband med trafik
reformen. Brevsvaren har sammanställts och redovisats (preliminär rapport

nr 2y)'
Fotgängare i stadstrafik har studerats med avseende på beteende före och vid 

passage av övergångsställen. Filmning av trafiken har skett vid nio skilda typer 
av övergångsställen i Stockholm. Undersökningen är i det närmaste slutförd.

Under sommaren 1965 har mätningar utförts av fordonens sidoavstånd på 
vägar i Sverige och Danmark. Mätvärden från väg E 3 i Fialland och väg E 4 
på Sjaelland har använts för att bl a utröna om skillnad råder mellan svenska 
och danska bilisters läge i sidled i högertrafik (specialrapport nr 37).

I samarbete med statens trafiksäkerhetsråd har institutet under 1965 — 1966 
gjort en utredning för att belysa inverkan på trafiksäkerheten av olika hastig
hetsgränser för tiden närmast efter trafikomläggningen. Väginstitutet har svarat 
för den del som berör stadstrafiken (preliminär rapport nr 23).

Den optiska ledningen spelar en allt större roll vid modern vägprojektering. 
På grund av ovana vid högertrafik kommer trafikanterna efter omläggningen 
att vara särskilt beroende av en fullgod optisk ledning. I preliminär rapport 
nr 25 redogörs för en studie avseende ett försök att belysa den optiska ledning
ens betydelse i samband med högertrafikreformen. Vidare har en undersökning 
angående behovet av yttre backspegel efter trafikomläggningen påbörjats.

Under våren har högertrafikkommissionens uppföljningsgrupp (FiUG) bildats 
med uppdrag att ge förslag om hur arbetet med att följa upp trafiksäkerhets- 
läget under perioden närmast efter omläggningen skall organiseras. I den rap
port vari gruppens arbete redovisas, föreslås att väginstitutet skall utföra ett 
flertal undersökningar.

Apparatur fö r  trafikstudier

De mätningar, som utförs i samband med trafikstudier är mestadels komplice
rade och kräver speciell apparatur. Mätningarna ställer även stora krav på att



en rationell observationsmetodik används vid insamling av de mycket stora 
material som nästan alltid krävs.

Den trafiktekniska forskningen hämmas f  n av att observationstekniken inom 
detta område är outvecklad. En stor del av arbetet måste därför ägnas åt ut
veckling av mätmetoder och instrument. Enär utvärdering och bearbetning av 
insamlat material vanligen blir mycket dyrbart, måste trafikstudierna utföras 
så att en s k integrerad databehandling skall kunna tillämpas, dvs att data 
insamlas i sådan form att en maskinell databehandling direkt kan tillämpas utan 
manuellt mellanled.

Ett mångsidigt utvecklingsarbete har ägt rum under året och nedan ges exem
pel på apparatur som utvecklats.

Den fordonsdifferentierande trafikräknaren (specialrapport nr 30) har vidare
utvecklats, bl a avseende separeringen mellan fordonskoder. Omfattande fält
prov pågår i samråd med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

T ill trafikräknaren har tillsatsapparatur konstruerats så att förutom fordons- 
slag även hastighet, tidsavstånd och sidoläge registreras på hålremsan. Givarna 
kan utgöras av tunn ståltråd eller gummislang som uppspännes på konventio
nellt sätt tvärs över vägbanan. Den till givarna kopplade detektoranordningen 
är av ny typ, som ger hög noggrannhet och inte kräver någon justering.

Ett nytt registreringssystem har provats i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
axeltrycksvågar, där de hittills använda pennskrivarna ersatts med en utrust
ning så att fordonstyp och axeltryck m m erhålles på hålremsa. Den fordons
differentierande trafikräknaren har kompletterats med elektronisk utrustning 
för registrering av axeltryck. Genom att bearbetningen kan ske i A D B  minskar 
utvärderingskostnaderna avsevärt.

För att få  ett flexibelt och enkelt apparatsystem för olika typer av  trafik
studier, där information om medelvärde och spridning hos uppmätta storheter 
är tillfyllest, har ett antal apparatenheter utvecklats. Grundläggande synpunk
ter vid konstruktionen har varit följande: fältmässighet, enkelhet i handhavan- 
det, väl avpassad precision, data registrerade i lämplig form, låga tillverknings- 
och underhållskostnader samt låg strömförbrukning.

Systemet omfattar för närvarande följande enheter:

1. Restidsmätare.
2. Tillsats för fördelningsmätningar för beräkning av restids- och hastighets- 

fördelningar.
3. Tillsats för accelerations- och retardationsmätningar.
4. Automatiskt urvalsdon för uteslutande mätning av visst eller vissa fordons- 

slag.
5. Tillsats för registrering av fordons sidoavstånd.
6. Tillsats för registrering av tidsavstånd.

Restidsmätaren utgör systemets grundenhet med ett räkneverk för antalsregi- 
strering och ett för ackumulering av fordons restid. G ivarna utgöres av antingen 
tunn ståltråd eller gummislang. G ivaravståndet är godtyckligt och kan därför 
avpassas efter problemställningen. Restiden registreras i intervall om 30 ms.



En kamerautrustning för trafikstudier har utvecklats som på filmrutan, för
utom situationsbilden, även ger data i binärform av t ex hastighet, tidpunkter 
m m. Dataregistreringen är oberoende av kamerans optik genom att den utgöres 
av ett antal punkter som markeras med ljusdioder monterade på en panel intill 
filmen.

Slutligen har en färdanalysator utvecklats efter en ny princip för diskret 
registrering av samhörande värden på olika variabler. I färdanalysatorn regi
streras på hålremsa vägkoordinat och tidpunkt, så att ett väg-tiddiagram för 
färden med stor noggrannhet kan rekonstrueras efter bearbetning av hålremsan 
i A D B. Samtidigt kan olika trafikhändelser som i kodform manuellt instyrts 
på hålremsan infogas i ADB-bearbetningen. Färdanalysatorn skall bl a använ
das vid omkörningsstudierna.

Fordonskombinationers längd och hastighet

Avdelningens undersökningar angående högsta tillåtna hastighet och längd för 
fordonskombinationer har skett i nära samarbete med maskintekniska avdel
ningen. Undersökningarna har slutförts och redovisats delvis i Specialrapporter 
(nr 28 och 29).

Institutets övriga verksamhet

U tlands förbindelser

Institutets förbindelser med olika forskningsinstitut inom dess arbetsområde 
har varit omfattande. Publikationsutbytet har fortsatt liksom under tidigare år. 
Institutet har även mottagit besök av ett fleral 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 kommu
nikationsdepartementet, finansdepartementet och väg- och vattenbyggnadssty
relsen.

Stockholm i september 1966.

S T A T E N S  V Ä G IN S T IT U T
N ILS G B R U Z EL IU S  

överdirektör



Bilaga i

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
under budgetåret 1 9 6 5 -1 9 6 6

Anslag i. Statens väginstitut: Avlöningar och om kostnader

A. Verksamheten i allmänhet 

Avlöningar
1.  Till ordinarie tjänstemän, förslagsvis . . . .

2. Arvoden, bestämda av Kungl M aj:t . . . .
3. Till icke-ordinarie personal .......................
4. Rörligt tillägg, förslagsvis  ......................................
5. Kompensation för höjda folkpensionsav

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

Summa avlöningar

Enligt stat Enligt
räkenskaper

279 OOO: — 
1 1 OOO: — 

760 OOO: — 
592 OOO: —

I 642 OOO: —

2 3 7  7 * 4 : 35 
1 1  000: — 

758 737 :  ° 5
554 8 2 2 : —

1 1  2 3 3 : — 

1 5 7 3  5 1 6 : 4 0

Omkostnader

1. Sjukvård m m, fö r s la g sv is ...................................... 4 OOO! — 2 284: 10
2. Reseersättningar, förslagsvis  ............................... 27 OOO: — 2 6843: 74
3. Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis  . . 3 9  5 0 ° : — 37 6 5 8 : 2 5
b) ö v rig a  expenser, högst ...................................... 92 500: — 91 O9O: 29

4. Publikationstryck, fö r s la g sv is .............................. 18 000: — 1 7  4 7 4 : 55
5. ö v rig a  utgifter

a) Materialkostnader m m, h ö g s t ................. 1 1 3  000: — 1 1 2  449: 42
b) Tekniska inventarier och maskiner,

högst .......................................................................................... 45 000: — 42 657:  12
c) Kostnader för maskinell databehand

ling m m, h ö g s t ........................................................... 12  000: — —

d) Underhåll av tomt och gata, förslags
vis ................................................................................................. 7 OOO: — 7 3 1 6 : 0 4

e) Bibliotek, högst ........................................................... 8 000: — 7 9 7 8 : 5 7
f) Avgifter för deltagande i fortbildnings

kurser, h ö g s t ..................................................................... 2 OOO: --- 1 7 3 4 : 4 5

Summa omkostnader 368 000: — 347 486: 53

Summa utgifter under A 2 010  000: — 1 921 002: 93



B. Uppdragsverksamheten  

Avlöningar
Enligt stat Enligt

räkenskaper

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

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

861 000*. —
491 O O O : —

I 33 1 344: 90 
664 878: —

1 1 824: —

Summa avlöningar 1 3 5 2  O O O : — 2 008 O46: 90

O m kostnader, förslagsvis .................................................... 600 O O O : — 997 33 5 = oB

Summa utgifter under B I 952 O O O : — 3 005 3 8 1 : 98

Särskilda uppbördsmedel
Ersättningar för tillfälliga u p p d ra g ................ 2 222  O O O : ----- 3 7 7 2  7 4 2 : 80

Utgi fter S ammandraZ

A. Verksamheten i allmänhet .........................
B. Verksamheten för u p p d ra g ..........................

2 O I O  O O O : -----
I  952 O O O ! -----

I 921 002:93 
3 005 3 8 1 : 98

Summa utgifter 3 962 000: — 4 926 384: 91

Inkomster

B. Verksamheten för u p p d ra g .......................... 2 222 000: — 3 7 7 2  7 4 2 : 80

Summa inkomster 2 222 000: — 3 772  7 4 2 : 80

Nettoutgifter för A  och B x 740 000: — I  I53 642: I I

Anslag 2 . Statens väginstitut: Utrustning

Reservation 30/6 1965   1 400
Anslag för budgetåret 1965/66 ............................  140000
./. Kostnader enligt räk en sk ap er.....................
Reservation till budgetåret 1966/67 ............

14 1  400: — 
119  309: — 
22 000: —



F Ö R T E C K N I N G

Ö V E R

P U B L I K A T I O N E R  F R Å N  S T A T E N S  VÄG I N S T I T U T
In d e x  o f  P u b lica tio n s fro m  

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

M e d d e l a n d e n  

i — 62. Se Meddelande 91.

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

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

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

Concrete Pavements by Wintertime Salt Treatment, av H  Arnfelt .............................  1943
67. Några undersökningar av snöskärmar. Some Investigations as to Snow Fences, av

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

of Concrete Mixtures, av TV v  Matern och N  Odemark .................................................... x944
69. Statens väginstituts provvägmaskin. The Road Machine of the State Road Institute,

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

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

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

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

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

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