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Berättelse 
över Statens väginstituts 
verksamhet under 
budgetåret 1966—1967

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, generaldirektören Gustav Vahlberg, ordförande, 
och chefen för institutet, överdirektören Nils G Bruzelius. Dessutom har Kungl 
Maj:t för tiden 1 juli 1963— 30 juni 1967 förordnat följande personer att vara 
ledamöter, nämligen professorn Sten Hallberg gatuchefen Einar Hultman, di
rektören Bo Jondal överingenjören Ragnar Klingberg, departementsrådet Karl 
O Wennerhorn och f d professorn 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: jur kand 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   5 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 76

Totalt 122

Lokaler

Väginstitutet har sedan 1939 haft sina lokaler i fastigheten Drottning Kristi
nas väg 25. Dessutom disponerar väginstitutet en del, ca 5 000 m2, av Linta- 
verken, Kvarnbacksvägen 30, Bromma. Lokalerna utnyttjas av Maskintekniska 
avdelningen med verkstad och av Trafiktekniska avdelningen.

Ekonomi
Se bilaga 1.

Publikationer

Följande skrifter har utkommit under budgetåret:
Meddelande:

93. Lätta fordonskombinationers kördynamik och bromsförmåga, av
G Kullberg, O Nordström , G Magnusson och C Fo rm gren   1967



Rapporter:

47. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret
1965— 1966 ...............................................................................................  1966

47 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute
for the Financial Year 1965 — 1966 ................................................... 1967

Specialrapporter (stencilerade):

43. Erfarenheter från studieresa i Kanada 1965, av R  Gandahl . . . .  1966
44. Tjälundersökningar vid provvägen Räktfors 1958, väg 98, Norr

bottens län, åren 1958— 1963, av R  G a n d a h l .................................  1966
45. Stenmaterials poleringsbenägenhet. Sammanfattning av tillgäng

liga metoder. Erfarenheter av utförda försök, av P Höbeda . . . .  1966
46. Bilars sidoläge på vägbanan. En litteraturöversikt, av L Bonde

stam ....................   1967
47. Undersökning av fordonsbromsar, av G Kullberg , O Nordström

och G Magnusson .................................................................................... 1 9^7
48. Statistisk analys av personbilars förmåga att vid bromsning ut

nyttja tillgänglig vägfriktion, av G Kullberg och B Broomé . . . .  1967
49. Bromsverkan med dubbade och odubbade flygplansdäck, av

G Kullberg och E O hlsson ....................................................................  1 9^7
50. Tjälundersökningar vid provvägen Klinten A i960, väg E 4,

Norrbottens län, åren i960— 1963, av R  G a n d a h l........................  1 9^7
51. Tjälundersökningar vid provvägen Klinten B i960, väg E 4,

Norrbottens län, åren i960— 1964, av R  G a n d a h l........................  1 9^7
52. Tjälundersökningar vid provvägen Klinten C i960, väg E 4,

Norrbottens län, under åren i960— 1963, av R  G a n d a h l  1 9^7
53. Tjälundersökningar vid provvägarna Brännland A och B i960,

väg 90, Västerbottens län, åren i960— 1963 av R  Gandahl . . . .  1967
54. Provvägen Edsvalla 1966. Byggnadsrapport, av L-O Svensson . . 1967

Artiklar till tidskrifter:

B Örbom, Svenska erfarenheter av cementbundna bärlagers vägbyggnadstek- 
niska egenskaper. Nordiska Vägtekniska Förbundets Flandlingar 1966, 
nr 10.

B Örbom, Cementbundna bärlager och betongbeläggningar på engelska motorvä
gar. Svenska Vägfören. Tidskr. (SVT), 1966, nr 8 och 10 samt 1967, 
nr 2.

F Rengmark, Om dimensionering av vägars överbyggnad. SVT, 1966, nr 8.
R Gandahl, Regionala tjälmätningar vid vägar, SVT, 1966, nr 10.
R Gandahl, Några noteringar från en resa i Kanada hösten 1965, SVT, 1967, 

nr 2.
R  Gandahl, Tjälen — på gott och ont. Industritjänstemannen, 1967, nr 3.



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.

Verksamheten på de fem tekniska avdelningarna har under budgetåret lång- 
tidsplanerats med användande av P E R T -metoden. Nätverken för maskintek
niska och trafiktekniska avdelningarna har på grund av dessa avdelningars 
verksamhet blivit mycket omfattande. Vid uppläggningen av PERT-planering- 
en inom samtliga avdelningar har i. forskningsingenjör G. Gynnerstedt, trafik
tekniska avdelningen medverkat.

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

Tekniska kansliet

I väginstitutets meddelande nr 92, Optimalt axeltryck, redovisas beräknings- 
exempel, som är baserade på såväl antagen godsmängd som antagen fordonspark. 
Dessa antaganden överensstämmer icke med de förhållanden, som existerar i 
praktiken, men är möjliga att göra för att dra slutsatser av rent principiell natur 
om sambandet transportkostnad—axeltryck. För att kunna bedöma huruvida 
högre bärighetsstandard är transportekonomiskt motiverad för vägnätet i fram
tiden, måste beräkningsexemplen baseras på förutsättningar som så långt möj
ligt blir anpassade till verklighetstrogna förhållanden. Härför erfordras särskilda 
studier eftersom befintliga data över godsmängder, lastvikt etc. på olika vägar 
inte är tillräckligt analyserade. Väginstitutet har försökt bearbeta befintliga 
data och då inriktat sig på resultaten från fordonsvägningarna för bedömning 
av godsmängder etc. Väginstitutet har också studerat väg- och vattenbyggnads
styrelsens redovisning av vägkostnader för bedömning av den merkostnad på 
vägsidan som högre axeltryck föranleder. Med ledning av dessa vägkostnader 
och data från fordonsvägningarna har två delrapporter utarbetats:

1. Axeltryck och transportekonomi

Denna rapport är utarbetad på uppdrag av Vägplaneutredningen och är endast 
distribuerad till dess ledamöter.



2. Godsmängd och godstransportarbete på det svenska vägnätet

Denna rapport är preliminär och skall därför överarbetas innan den publiceras.

Teknisk dokumentationscentral och bibliotek

Vid den tekniska dokumentationscentralen (Tedoc) har uppläggningen av refe
ratkort (A6) fortsatt under budgetåret (bestånd ca 7 500 referat). De UDK-klas- 
sificerade referatkorten har kompletterats med referatsammanställningar, er
hållna bland annat ur Dokumentation Strasse.

Den genom OECD:s initiativ bildade Europeisk organisation för vägforsk- 
ningslaboratorier (EORRL) har under budgetåret bland annat fortsatt sitt arbete 
med den internationella vägforskningsdokumentationen (IRRD). Under budget
året har väginstitutet mottagit ca 8 000 referat (format A4) från de tre huvud
centralerna för dokumentation, Laboratoire des Ponts et Chaussées, Paris, Road 
Research Laboratory, Crowthorne, England, och Forschungsgesellschaft flir das 
Strassenwesen, Köln. Väginstitutet har enligt överenskommelse framställt egna 
referat och överlämnat dessa till Road Research Laboratory.

Enligt IR R D  skall registreringen av de termindexerade referaten ske med an
vändande av det så kallade Peek-a-boo-systemet. A v flera skäl anser väginstitutet 
detta system olämpligt för manuell registrering (bland annat ca 3 500 söktermer). 
I samarbete med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har institutet därför tagit 
kontakt med en dokumentationscentral vid FOA. Vid FOA Index är man för 
närvarande sysselsatt med att undersöka möjligheten av att registrera referaten 
med användande av ADB.

Bibliotekets litteraturbestånd har under året avsevärt ökats. Katalogisering av 
boklitteraturen sker enligt UDK-systemet.

Beläggningsavdelningen

Bestämning av asfaltbeläggningars kompressionsegenskaper vid  trafiklast

De tidigare redovisade studierna av kompressionsförloppet i en asfaltbeläggning 
vid trafikbelastning har fortsatts och avslutats. Mätningarna har visat, att den 
initiala kompressionshastigheten ökar nära linjärt med hjulhastigheten och att 
den maximala kompressionen ökar nära linjärt med den ur hastigheten beräknade 
kontakttiden mellan hjul och körbana. Tiden för återhämtning efter maximal 
kompression är beroende av fordonets hastighet och är kortare ju snabbare for
donet går. Analoga egenskaper har observerats genom laboratoriestudier av asfalt
massors krypnings- och relaxationsförlopp. Resultaten redovisas i ett föredrag 
betitlat »Rheological behaviour of asphalt pavings under traffic» vid Second 
international conference on the structural design of asphalt pavements i Ann 
Arbor, Michigan, augusti 1967.



T r afikens inverkan pa asfaltbeläggningars packnings gr ad

Under sommaren 1965 utfördes på väg 73 söder om Västerhaninge försök med 
packning av asfaltbeläggningar på 48 provsträckor. Försöket upprepades under 
hösten 1965 enligt samma program. Varannan sträcka packades med slätvält, 
varannan med vibrerande vält. Antalet vältpassager varierades, och packningen 
påbörjades vid olika temperaturer hos massan på vägen. I båda försöksserierna 
utfördes 3 6 sträckor med beläggning av typ Ab 12 t och 12 sträckor av typ 
HAb 12 t. Från varje sträcka togs borrprov ur den färdigvältade beläggningen 
för bestämning av packningsgraden. Under våren och hösten 1966 uttogs åter 
borrprov från 24 av sträckorna. Undersökningen är ännu ej slutförd.

Försökssträckor med mjuka bituminösa bindemedel

På vägar med förhållandevis stor trafik men med låg bärighet kan normala 
asfaltbeläggningar icke användas, då de snabbt förstöres på grund av för stora 
deformationer i underlaget. Sådana vägar borde därför förstärkas, innan de 
belägges. A v ekonomiska skäl är detta ofta icke möjligt, och det har därför 
ansetts lämpligt att prova ett slitlager som tål stora deformationer. Bindemedlet 
i ett sådant slitlager måse vara mjukt, dvs fluxas med någon typ av lösningsmedel.

Med ledning av försök i institutets provvägsmaskin har ett förslag utarbetats 
till beläggningar med mjuka bindemedel. Dessa mjuka beläggningar har provats 
på 16 försökssträckor på väg 814 i Västerbottens län i närheten av Skellefteå. 
Trafiken som där uppgår till ca 900 fordon/dygn utgjordes till övervägande del 
av tunga grus- och virkestransporter. Efter läggningen, på eftersommaren 1966 
till juni 1967, har försökssträckorna med några undantag icke undergått några 
förändringar. En preliminär rapport över beläggningarnas sammansättning och 
över försökssträckornas läge avgavs på hösten 1966.

Vägoljor

Beläggningsavdelningen har under sommaren 1966 följt arbetet med blandning, 
läggning och sladdning av oljegrus vid de oljegrusarbeten, där vägolja PO 60 för
söksvis använts. I samband härmed har prov av vägolja, stenmaterial och oljegrus 
tagits för undersökning vid avdelningens laboratorium Det har framgått att väg
olja PO 60 i allmänhet är mer lämplig att använda till oljegrus än vägolja PO 47 

och väginstitutet har till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framfört åsikten att 
en allmän övergång till PO 60 är lämplig. Detta har också skett.

Återvinning av vägolja och asfaltlösning ur oljegrus och beläggningar

Bestämning av bindemedels förändring vid tillverkning av beläggningsmassa och 
i den färdiga beläggningen förutsätter en metod för återvinning av bindemedlet, 
som icke förorsakar förändringar av dess egenskaper. A v förekommande meto
der har den brittiska metoden IP 105 av avdelningen bedömts vara mest till
förlitlig. Försök har gjorts att modifiera metoden så att den bättre lämpar sig 
för vägoljor, men man har funnit det lämpligast att tills vidare använda den i



Tabell i .  Destillationsanalys av vägolja PO 47.

Destillat i vol.°/o 
av provets volym 
intill temperaturen:
260° 3 1 50 360°

Vatten
vol.°/o

Temperaturen vid 
500 cSt viskositet 
Vägolja Destillations- 

återstod

Ursprunglig olja 0 2 6 0,2 48° 65°
Återvunnen olja 0 0,4 2 0,4 69° 74°

Tabell 2. Fällningsanalys av vägolja PO  47.

Karboider +  Asfaltener Hartser Förhållandet
karbener Asfaltener/Hartser

Ursprunglig olja 0,1 6 2 6 0,24
Återvunnen olja 0,9 1 1 2 6 o,43

sin ursprungliga form. Efter återvinningen av en vägolja har denna underkastats 
destillationsanalys och fraktionerad fällningsanalys.

Som ett exempel återges i tabell 1 och 2 resultaten av de två förutnämnda 
analysmetoderna från ett på laboratoriet förvarat prov av en vägolja och från 
samma olja återvunnen från oljegrus som legat utlagt på vägen i 40 månader.

Vid genomlysning av prover med infrarödstrålning får man absorbtionsmaxi- 
ma vid frekvenser som är karakteristiska för kemiska bindningar i provet, och 
absorbtionens storlek är beroende av den förekommande mängden av respektive 
bindningar. Denna metod, IR-spektrometri, har prövats för bestämning av sam
mansättningen av vägoljor.

Vid jämförelse mellan IR-absorbtionen hos den återvunna oljan från det 40 
månader gamla oljegruset och från den på laboratoriet förvarade oljan befanns 
det att de mest utpräglade skiljaktigheterna förekommer vid frekvenser som mot
svarar karbonyl-, peroxid- och hydroperoxidgrupper, kondenserade aromatiska 
kolväten och polycykliska naftener. Halten av dessa grupper är större i den 
återvunna oljan än i den på laboratoriet förvarade. Den ökade halten av dessa 
grupper tyder på en oxidation av oljan i oljegruset under den tid den legat på 
vägen, en i och för sig icke oväntad effekt. Det är emellertid ännu icke möjligt 
att finna någon korrelation av halten av dessa ämnen och oljans egenskaper som 
bindemedel.
Beläggningar med asfaltlösning som bindemedel har under senare år blivit allt 
vanligare. Asfaltlösning av den mest använda typen hårdnar vid blandning och 
utläggning av beläggningsmassan och även senare i den färdiga beläggningen. 
Det är av stort intresse att känna till hur snabbt och hur långt detta hårdnande 
av bindemedlet fortskrider. Studiet av detta fenomen måste ske genom provtag
ning av beläggningar lagda vid olika tidpunkter samt återvinning av bindemedlet 
ur de tagna proven för bestämning av dettas egenskaper. Beläggningar med as



faltlösning som bindemedel har sedan 1961 utförts inom Västerbottens län i väg- 
förvaltningens egen regi, och väginstitutet har där beretts möjlighet att ta prov 
ur beläggningar utförda under åren 1961 till och med 1966. De asfaltlösningar, 
som använts till beläggningarna har varit av typ M A 65 och RM A 90. Binde
medlen återvanns ur proven enligt den normerade metoden IP 105. På de åter
vunna bindemedlen bestämdes mjukpunkten enligt kula och ring och brytpunkten 
enligt Fraass samt utfördes destillationsanalys enligt IP 27. Destillationsåtersto- 
dens mjukpunkt bestämdes. Det framgår att asfaltlösningarna i de provtagna 
beläggningarna vid provtagningstillfället hade mjukpunkter, som ungefär mot
svarar dem, som föreskrivs för asfalt A  130 och att brytpunkten enligt Fraass i 
samtliga fall var lägre än den för asfalt A  130 högsta tillåtna. Genom IR- 
spektrometri har fastställts att de återvunna asfaltlösningarna med stigande ålder 
innehöll högre halt syrehaltiga funktionella grupper och även mera kondenserade 
kolväten. Även halten av cykloparaffiner och cykliska naftener hade ökat. 
Däremot hade halten av paraffiniska kolväten minskat. Det bör framhållas att 
antalet prov är litet och därmed försöksmaterialets statistiska signifikans mot
svarande låg. Det är avdelningens avsikt att under de närmast följande åren fort
sätta provningarna för att få ett pålitligare underlag för bedömning av binde
medlets förändring i asfaltlösningsbetong.

Friktionsundersökningar av bituminösa beläggningar vid  barmarksväglag

I samarbete mellan beläggningsavdelningen och maskintekniska avdelningen har 
friktionsmätningar utförts vid barmarksväglag på bituminösa beläggningar av 
olika typer. Syftet har varit att jämföra friktionen hos beläggningar med olika 
yttextur, från mycket släta ytor som hos sandasfalt till mycket skrovliga ytor som 
hos beläggningar med i ytan nedvältad makadam (stenstorlek 20— 25 mm).

Friktionen mättes på beläggningar utförda både på särskilda försökssträckor 
och vid ordinärt vägarbete. Samtliga beläggningar är gjorda efter år i960. Mät
ningarna utfördes med institutets bromsvagn nr 5. Friktionen bestämdes på vatt
nad körbana både med låst hjul (100 %  slip) och med optimalt slip (15— 20 %
slip)-

Undersökningen var av relativt liten omfattning. Vidare var spridningen i 
friktionsvärdena stor. Materialet tillåter därför ej några säkra slutsatser an
gående friktionen på bituminösa beläggningar vid barmarksväglag. De resultat, 
som framkommit vid dessa undersökningar och som redovisas i följande punkter, 
har därför begränsad giltighet.

1. Beläggningar, som bedömts vara utan bindemedelsöverskott i ytan, har vid 
samma hastighet hos bromsvagnen i regel haft högre friktion än beläggningar, 
som bedömts ha bindemedelsöverskott i ytan. Vid exempelvis låst hjul och 
80 km/h var friktionskoefficienten för beläggningar utan bindemedelsöver
skott i ytan i samtliga fall större än 0,35 och för beläggningar med binde
medelsöverskott i ytan mindre än 0,35. På en »blödande» ytbehandling upp
mättes värden under 0,20.
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Fig. i. Kurvor för högsta och lägsta värden på frik- 
tionskoefficienter vid samtliga mätningar på belägg
ningar med tät asfaltbetong.
A optimalt slip. B låst hjul.

Fig. 2. Kurvor för högsta och lägsta värden på frik- 
tionskoefficienter vid samtliga mätningar på belägg
ningar med ytbehandling och sandasfalt med i ytan 
nedvältad asfalterad makadam.
A optimalt slip. B låst hjul.

Fig. 3. Kurvor för högsta och lägsta värden på frik- 
tionskoefficienter vid samtliga mätningar på en »blö
dande» ytbehandling.
A optimalt slip. B låst hjul.
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Friktionen på beläggningar med skrovlig yta (ytbehandling, sandasfalt med 
nedvältad makadam) var vid låst hjul som regel mindre hastighetsberoende 
än friktionen på beläggningar med slät yta (sandasfalt, topeka). Vid läst hjul 
och låg hastighet var friktionen på beläggningar med skrovlig yta i regel 
mindre än på övriga beläggningar. Vid högre hastigheter var den däremot 
lika stor eller större.
Skillnaden mellan högsta och lägsta värde på friktionskoefficienten vid sam
ma hastighet på beläggningar med ungefär samma yttextur var i regel rela
tivt stor. Sålunda uppgick vid låst hjul denna skillnad till ca 0,2 enheter 
utom för beläggningar av typ sandasfalt och topeka, där skillnaden var 
något mindre.
Friktionen på en och samma sträcka var ganska olika vid mätningar utförda 
vid skilda tidpunkter på året och dygnet.



5- Friktionen på beläggningar med tät asfaltbetong med synopal (8— 12 mm 
stenstorlek) var vid låst hjul ungefär lika stor som på motsvarande belägg
ningar med normalt använda stenmaterial.

6. Friktionen på beläggningar med tät asfaltbetong påverkades ej nämnvärt av 
stenmaterialets krossytegrad.

Inverkan av petroleumolja på vidhäftningsmedel, som består av ytaktiv amin

Det är sedan länge känt att hållbarheten hos vidhäftningsbefrämjande aminer 
är begränsad vid högre temperatur på grund av kemiska reaktioner med vissa 
beståndsdelar i oljan. I allmänhet brukar man anse, att de ytaktiva aminer som 
används som vidhäftningsmedel i vägoljor och asfaltlösningar, vars temperatur 
ligger under 900 C, icke med nämnvärd hastighet påverkas av de reaktiva 
ämnena i oljorna, såvida dessa icke utgörs av peroxider och deras reaktions
produkter med oljornas beståndsdelar. Avdelningen har gjort försök med väg
oljor innehållande 1,3 °/o av en viss amin.

I en försöksserie hölls temperaturen vid 90° C. Luften hölls borta genom att 
kvävgas långsamt fick strömma genom lösningen av amin i vägolja. Resultatet 
blev, att aminhalten minskade mellan 2 och 8 %  under det första dygnet. Efter 
fyra dygn var den största minskningen 19 °/o.

För att få en uppfattning om luftens inverkan på aminhaltens minskning gjor
des försök med lösningar av samma slags aminer i samma slags vägoljor, som 
använts vid ovanstående försök. Lösningsskikt av 3 mm tjocklek exponerades 
mot luft vid 900 C. På grund av skiktens ringa tjocklek var luftens inverkan 
större än vad som är fallet i en oljetank, under förutsättning att tryckluft icke 
används för blandning av oljan. Efter ett dygn konstaterades en minskning i 
aminhalten med 22— 34 °/o. Efter fyra dygn låg minskningen mellan 50 och 80 % . 
Minskningen var beroende av den individuella oljan och amintypen. Ingen regel
bundenhet i minskningen endast med hänsyn till amintyp kunde iakttagas.

Samma försök gjordes vid rumstemperatur. Efter ett dygn hade aminhalterna 
minskat med ungefär 1 procent och efter fyra dygn med 2— 8 °/o. Efter fem 
månader hade halten minskat 80— 100 % . Ej heller här kunde någon regel
bundenhet i minskningen iakttagas för olika amintyper. Olika vägoljor hade 
olika inverkan på aminhalten vid rumstemperatur och vid 90° C.

Resultaten av försöken vid rumstemperatur aktualiserar frågan om hur fort 
aminen förstörs genom luftens inverkan i oljegrus och asfaltlösningsbetong. Man 
har ännu icke funnit någon metod att återvinna på stenmaterialet sorberad amin, 
varför denna fråga endast kan besvaras genom indirekta observationer. Iakt
tagelser av god vidhäftning hos oljegrus åratal efter utläggningen på vägen tyder 
på, att den på stenmaterialet sorberade aminen, som är bärare av vidhäftnings- 
förmågan, genom sin orientering av amingruppen mot stenytan är i viss mån 
skyddad mot oxidationsangrepp.

Vid upplösning av amin i blandningar av petroleumolja och fotogen, som var 
avsedda att användas vid dammbindningsförsök, visade det sig vid några till
fällen att den analytiskt bestämda aminhalten var mindre än den, som skulle



ha funnits, enligt de uppvägda kvantiteterna amin och olja. Ett närmare studium 
av denna omständighet börjades då. Det visade sig bland annat, att en amin 
upplöst i fotogen mycket snabbt förstördes. Försöken upprepades sedan med 
andra prov av fotogen, men haltminskningen i dessa var mycket mindre. Det 
framgick att det aggressiva fotogenet hade en abnormt hög halt av peroxider, 
vilka snabbt oxiderar aminerna till föreningar, som icke låter sig bestämmas med 
den använda analysmetoden och som icke heller verkar som vidhäftningsmedel.

Undersökningarna av aminernas hållbarhet visar, att mycket ännu är outrett 
på detta område. Det är vid vägarbete därför viktigt att föreskriven aminhalt 
används och att tiden mellan amintillsats och utläggning görs så kort som 
möjlig.

Försök med dammbindning av grusvägar

De dammbindningsförsök, som börjades föregående år har fortsatts. Genom 
användning av olja med annan sammansättning och en förändrad teknik, har 
mer tillfredsställande resultat erhållits. Dammbindningens varaktighet skall stu
deras innan nya försök utförs.

Inverkan av dubbade däck på beläggningar

På uppdrag av Göteborgs stad och Stockholms stad har avdelningen i institutets 
provvägsmaskin påbörjat försök för studium av dubbade däcks inverkan på olika 
beläggningar. När försöken slutförts, vilket beräknas ske i slutet av juli 1 967, 
kommer rapport om försöken att utarbetas och tillställas uppdragsgivarna.

Bärighetsavdelningen

Jordarters mekaniska egenskaper

Bestämning av statisk elasticitetsmodul enligt den vid avdelningen utarbetade 
metoden har liksom tidigare utförts i samband med rutinundersökningar av jord
material, varvid samtidigt densitets-vattenhaltssambandet för varje jordart upp
tagits.

Den anordning för bestämning av jordarters egenskaper vid periodiskt åter
kommande belastning, som konstruerats och byggts vid institutet, har under året 
intrimmats och delvis ombyggts. Provet kan nu belastas med ett i tiden sinus- 
formigt varierande tryck, varierande mellan noll och på förhand inställbart 
maximaltryck på högst 100 kp, vilket med en 20 cm2 tryckplatta motsvarar 
5 kp/cm2. Trycket kan påläggas kontinuerligt eller genom ett programverk i 
form av pulsföljder, åtskilda av belastningsfria perioder. Den kontinuerliga puls
frekvensen kan varieras från V2 till 5 perioder per sekund, och pulsföljdsprogram 
på upp till 5 minuter kan inställas. Sådana pulsföljder upprepas automatiskt, 
varigenom utmattningssekvenser av godtycklig längd kan uppnås. Med modifie
rad audiobandutrustning kan hela deformationsförloppet arkiveras och mät
ningar på enskilda delar av förloppet vid behov utföras i efterhand.



Apparaturen används till en början för studium av jordmaterialens fundamen
tala reologiska egenskaper, varvid endast oavbruten sinusformad belastning före
kommer. Man kan i hittills studerat material (företrädesvis sand) finna en 
approximativt sinusformad kontraktion (»elastisk deformation») vars medel
värde hela tiden ökar (»permanent deformation»). Den permanenta deformatio
nen är till en början påtaglig men stagnerar mer eller mindre efter 500— 1 000 
tryckpulser. Stagnationen inträder tidigare vid torra än vid vattenmättade prov, 
där den sammanlagda permanenta deformationen icke uppnått konstans efter 
flera tusen tryckpulser. Tryck-deformationskurvan är icke linjär och har en viss 
hysteres. Den elastiska deformationen tilltager något med ökande antal belast
ningar.

Provbelastningar av vägar och underlag

Med väginstitutets bil för statiska belastningsförsök till max. 5 ton har av
delningen utfört provbelastningar på följande provvägar vari ingår lager sta
biliserade med cement, bitumen eller kalk: R v  15 delen Bäckaskog—Gualöv och 
R v  10— 14 vid Degeberga i Kristianstads län, R v  26 delen Fröslida— Torup och 
väg E 6 delen Ö. Kar up—Mellby strand i Hallands län, väg 619 delen Brånsta— 
Hallstahammar och väg 65 inom Västerås stad i Västmanlands län, R v  44 delen 
Lidköping— Götene i Skaraborgs län, väg 6 4 delen Jordkullen—Filip stad i 
Värmlands län samt väg E 75 vid Hålland i Jämtlands län.

På uppdrag av väginstitutets geologiska avdelning har avdelningen utfört 
provbelastningar på följande två provvägar med värmeisolerande lager: Nord- 
maling A  1961 (bark) och Nordmaling B (morän) på väg E 4 i Västerbottens län 
samt väg 356 delen Älvsbyn—Kor sträsk i Norrbottens län. Provbelastningar har 
även utförts på väg 234 delen Edsvalla—Fager ås i Värmlands län. Sistnämnda 
provväg, Edsvalla 1966, som också innehåller värmeisolerande lager, är utförd 
i samarbete med geologiska avdelningen.

På uppdrag av AB Mölnbacka—Trysil har provbelastningar utförts inom 
stationsområdena vid och på vägar inom Alsters och Skattkärs samhällen, på 
gator inom Karlstad och på väg 720 i Värmlands län.

I samband med dessa mätningar har i viss omfattning belastning pålagts med 
hjälp av belastningsbilens hjultryck och sjunkningsmätningar utförts med Ben- 
kelmanbalk, varvid ytterligare material för jämförelse mellan de två mätmeto
derna införskaffats.

Med den i årsberättelsen för budgetåret 1962—63 beskrivna statiskt-dyna- 
miska belastningsvagnen (efterfordon nr B 120) har avdelningen utfört belast
ningsförsök på Bromma flygplats, bandel 34. Dessa försök avsåg närmast att 
prova belastningsapparaturens funktionsduglighet i fält.

Med denna belastningsvagn har vidare utförts belastningsförsök på under 
byggnad varande motorväg B ar kar by—Stäkesön för att studera bl a

1. Sjunkningsförlopp, bärighet och stabilitet
2. Packningens inverkan på belastningsresultatet
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Fig. 4. Tryck-deformationskurva för bergbank vid Stäket. 
Tryckplattans diameter 80 cm.

3. Luft- och marktemperaturens inverkan på belastningsresultatet samt
4. Mätapparaturens funktion under en längre belastningsperiod.

Till skillnad från tidigare belastningsförsök registrerades sjunkningsrörelserna 
med differentialtransformatorgivare och belastningsförloppet med elektrisk 
tryckgivare. Tryck- och sjunkningsförloppen har registrerats med potentiometer- 
skrivare.

Belastningarna utfördes i dessa mätningar med plattor av 40 och 80 cm dia
meter och belastningen 5 resp 10 ton på ett sådant sätt att trycket blev 1 resp 2 
kp/cm2. Belastningscyklerna hade en periodicitet på 10 sek, varvid tryck-tid- 
kurvan var approximativt triangelformad. På varje mätpunkt utfördes 50 000 
belastningscykler. De flesta mätningarna utfördes direkt på en bergbank före 
påläggning av bärlager. Man observerade en permanent sjunkning, som växte 
snabbt under de första belastningscyklerna men sedan obetydligt, dock utan att 
bli helt konstant. Den apparenta elasticitetsmodulen härledd ur den periodiska 
deformationsandelen visade en mycket obetydlig och knappast signifikant för
ändring under belastningsförloppet. Tryck-deformationskurvan uppvisade en 
ansenlig hysteres samt var icke linjär, se fig 4. Storleken på sjunkningen på olika 
avstånd från tryckplattan tydde på att materialvandring förekom under hela 
förloppet. Tryck-deformationsförloppet liknar det, som registrerats vid pulse
rande belastning på laboratoriet. Mätningar i en skärning på en färdigbyggd del 
av samma motorväg visade ingen påtaglig skillnad från mätningarna på berg
banken. Mätningar på bergbanken utförda före och efter packning med en 
23 tons vibrovält visade ingen signifikant skillnad i de uppmätta värdena.

Dessa mätresultat är preliminära och mätningarna kommer att uppföljas under 
följande säsong, speciellt efter påläggning av nya skikt.

Vågutbredning

Utvecklingsarbetet på metoden att bestämma vägars bärighet genom att fram
kalla vågrörelser med känd frekvens i överbyggnadens olika lager och därvid



mäta de alstrade vågornas utbredningshastighet (fashastighet), som förutom fre
kvensen även beror på resp. lagers volymvikt, tjocklek och mekaniska egenska
per, har fortsatt. Avsikten är att utforma och standardisera en snabb, icke för
störande metod att bestämma vägars bärighet (dynamiska E-moduler).

Under året har den i rapport 47 i korthet beskrivna utrustningen kompletterats 
med en vibrationsgivare och en mottagare för högre frekvenser, bestående av två 
identiska halvledarkristaller av bariumtitanat (Technical Ceramics Ltd., Eng
land). Dessa kristaller får arbeta vid sina resonansfrekvenser (5,6; 11 ,4 ; 24,1 och 
38 kHz) och för att driva sändarkristallen har en avstämningsförstärkare special
byggts vid institutet. Det frekvensintervall i vilket mätningar kan utföras har 
härigenom utökats och omfattar numera 40— 38 000 Hz.

Mätningar har bl a utförts i avsikt att utröna klimatets inverkan på våghas
tigheten. Fig 5 visar resultaten från tre mättillfällen på en grusväg. Linje A kan 
anses representera vägens normaltillstånd, linje B vägen efter långvarigt regn
väder och linje C vägen med yttjäle efter nattfrost.

Vid mätningar på ett lerfält befanns att våghastigheten sjönk med stigande 
frekvens ( =  minskande våglängd), fig 6. Detta innebär att E-modulen sjunker 
mot ytan, vilket är naturligt med hänsyn till lerans konsolideringsgrad.

Ett exempel på mätresultat, som erhållits på den under byggnad varande mo
torvägen Hyltena— Röde Påle, strax söder om Jönköping, visas i fig 7.

Det vänstra diagrammet, som är resultatet av mätningar direkt på bärlagret 
innan det första 5 cm BG-lagret utfördes, visar att i tre mätpunkter av fyra 
erhölls samma våghastighet (jämn bärighet). Den fjärde mätpunkten gav en högre 
våghastighet. I det högra diagrammet visas att en sådan från vägen i övrigt av
vikande punkt kan påvisas även efter BG-lagrets utförande.

CHLOE-profilometer

Den år 1963 av avdelningen förvärvade CHLOE-profilometern har under tidi
gare år utprovats och icke befunnits helt tillförlitlig med avseende på registrering 
av mätdata. Då service icke kan erhållas från tillverkaren, beslöts att utbyta 
dataregistreringsdelen mot ett enkelt system av räkneverk (ett räkneverk för 
varje vinkelintervall) och överförande av all databearbetning till datamaskin. 
Det nya systemet har under året byggts och utprovats. Dataregistrering har där 
skett efter varje enskild mätsträcka genom fotografering av en panel uppbärande 
samtliga räkneverk.

Detta system har visat sig betydligt tillförlitligare än det tidigare mer kompli
cerade systemet. Mätningar har utförts på ett flertal vägsträckor av mycket varie
rande jämnhet, bl a en nybyggd motorväg, några äldre icke på lång tid repare
rade mindre vägar samt på avdelningens provvägar. Därvid registrerades kvadra
tiska medelavvikelsen (S) av den momentana lutningsvinkeln samt det därur 
enligt AASHO:s empiriska formel beräknade trafikvärdet (T). Vid beräkningen 
av T har endast tagits hänsyn till S, andra i ekvationen för T ingående storheter 
har icke beaktats. De erhållna värdena på S och T överensstämmer väl med den 
bedömning av vägens jämnhetstillstånd som man kan få på annat mer subjektivt 
sätt. En jämförelse mellan mätningar på provvägen vid Brista år 1966 och tidi-



Fig. 5. Samband mellan fashastighet och våg
längd, utvisande inverkan på bärlagret av hög 
vattenhalt och frysning.
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Fig. 7. Bestämning av fashas
tighet vid olika våglängder vid 
motorvägen Ffyltena— Röde
Påle. Mätningarna utfördes 
vid fyra punkter före och ef
ter påläggning av BG-lager.
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gare år visas i fig. 8. CHLOE-mätaren kommer att användas för uppföljning av 
ändringen i jämnhet på vissa starkt trafikerade vägar före och efter övergången 
till högertrafik.
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Stabiliseringar 1966—6y

De fältförsök med stabiliserade lager i vägkroppen, som bärighetsavdelningen 
följer, omfattar för närvarande 14 provvägar på det allmänna vägnätet, vartill 
kommer fyra större provbanor på flygfält. Försökens omfattning framgår av 
sammanställningen i tabell 3. Varje provväg innehåller förutom i tabellen an
givna stabiliserade provsträckor även jämförelsesträckor av mer konventionellt 
utförande. Försöksmetoden består i fortgående observationer av försökssträckor- 
nas tillstånd, mätningar för bestämning av deras egenskaper samt jämförelser av 
försöksresultaten mellan provvägens stabiliserade sträckor och de konventio
nella. Avsikten med provbanorna på flygfälten har varit att undersöka olika 
metoder för att eliminera eller minska den sprickbildning hos en asfaltbeläggning, 
som härrör från självsprickor i cementstabiliserade bärlager.
I fältförsökens natur ligger att de måste pågå ett flertal år innan de kan väntas 
ge tillförlitliga resultat. Under tiden kan emellertid fortlöpande erhållna resul
tat sammanställas, som anger vissa tendenser hos försöksobjektens förändringar. 
För provvägarna vid Gualöv och Brista har underhandsrapporter med dylika 
resultat utgivits (Specialrapport 39 resp 31).

På samtliga de i tabell 3 angivna provvägarna och provbanorna har under det 
gångna året mätningar och observationer utförts.

På initiativ av geologiska avdelningen utfördes en provväg vid Edsvalla hös
ten 1966 för ett fältmässigt studium av möjligheterna att minska eller eliminera 
tjälens nedträngning i vägkroppen med hjälp av olika slags högisolerande lager 
med högt läge i överbyggnaden. Då många av de tänkbara isoleringsmaterialen 
är starkt fjädrande vid belastning, innebär deras användning i överbyggnaden 
ökade påkänningar i överliggande lager. Högisolerande material av denna typ 
medför således ökade risker för belastningsskador på beläggningen, speciellt då 
denna utgöres av en asfaltbeläggning. Den tanken ligger nära till hands, att man 
med hjälp av ett högvärdigt, stabiliserat bärlager inlagt mellan beläggningen och 
isoleringslagret skall kunna kompensera den nedsättning i konstruktionens bärig-
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T a b e ll j .  P ro v v ä g a r  m ed  stab iliserade bärla g er

Plats Antal U t Typ av Läge i Anm.
prov- förd stabilisering konstruk
sträckor år tionen

Allmänna vägar

R v 4 Degeberga 4 1956 Cem.stab. sand Undre bärl. Utf. av v fv . i L-län

E 6 M ellby-
strand I 15 i960 Bit.stab. sand

Bit.stab. grus 
Cem.stab. sand

ö v re  och 
undre bärl. 
ö v re  bärl. 
Undre bärl.

Utf. av v fv . i N-län

E 6 Mellby-
strand II 2 1961 Bit.stab. grus 

Cem.stab. sand
ö v re  bärl. 
Undre bärl.

Utf. av v fv . i N-län

E 6 Mellby-
strand III 3 1961 Cem.br.bund. mak. ö v re  bärl. Utf. av v fv . i N-län

V 26 Torup 3 1961 Cem.stab. sand 
Kalk-cem.stab.

Bärlager
Först.lager

Utf. av v fv . i N-län

R v  15 Gualöv 8 1961 Cem.br.bund. mak. 
Bit.stab. grus 
Cem.stab. sand 
Cem.stab. grus

ö v re  bärl. 
ö v re  bärl. 
Undre bärl. 
Undre bärl.

R v  13 Alesta-
torp 4 1962 Kalkstab. Terrassytskikt

E 75 Unders
åker 12 1962 Cem.stab. grus 

Bit.stab. grus
Bärlager
Bärlager

Varierande efterbeh.

E 4 Brista 10 1963 Cem.br.bund. mak. 
Cem.stab. sand 
Cem.stab. grus 
Bit.stab. grus

ö v re  bärl. 
ö v re  bärl. 
ö v re  bärl. 
ö v re  bärl.

V 65 Västerås 6 1964 Cem.br.bund. mak. Bärlager

V  44 K ällby 3 1964 Cem.stab. grus Undre bärl. Utf. av v fv . i R-län

V  619 Hallsta-
hammar 3 1965 Kalkstab. Terrassytskikt

V  64 Nykroppa 10 1965 Kalkstab. Terrassytskikt

V  234 Edsvalla 2 1966 Bit.stab. grus 
Cem.stab. grus

ö v re  bärl. 
Undre bärl.

Flygfält

F 4 österund 5 1963 Cem.stab. sand Bärlager Varierande efterbeh.

Anl. 175 7 1963 Cem.stab. sand Bärlager Varierande efterbeh.

Anl. 163 6 1964 Cem.stab. sand Bärlager Varierande efterbeh.

Anl. 172 6 1964 Cem.stab. sand Bärlager Varierande efterbeh.
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Fig. 9. Inverkan på vägens bärighet (E-värde 
vid belastning på ytan) av högisolerande lager 
och olika typer av stabiliserade bärlager. (Prov
vägen Edsvalla 1966.)
1. Hösten 1966 i otrafikerat tillstånd.
2. Våren 1967 efter fem månaders trafikering.

het, som blir en följd av isoleringslagrets fjädring. A v denna anledning utfördes 
på Edsvalla-provvägen två sträckor med stabiliserade bärlager. Fig 9, som visar 
några resultat från provbelastningarna, anger att bärigheten hos de otrafikerade 
isolerade sträckorna med stabiliserade bärlager var avsevärt högre än för mot
svarande konstruktion med grusbärlager. Emellertid var skillnaderna mellan 
dessa konstruktioners bärighet i stort sett utjämnad våren 1967, efter fem måna
ders trafik. Orsaken till den starka minskningen av de stabiliserade konstruktio
nernas bärighet kan vara att den inre sammanhållningen i lagren (kohesionen) 
starkt nedsatts genom upprepad belastning från den rullande trafiken (ut
mattning).

En artikel av B. örbom, »Svenska erfarenheter av cementbundna bärlagers 
vägbyggnadstekniska egenskaper», har publicerats i N V F:s handlingar Nr 10.

Avdelningen har undersökt ett kommersiellt stabiliseringsmedel bestående av 
en vätska, som efter stark utspädning i vatten sprides över jordmaterialet och 
härvid enligt uppgift skall förbättra dess byggnadstekniska egenskaper. Under
sökningen omfattade en preliminär jämförande provning av kapillaritet, pack- 
ningsegenskaper, stabiliseringseffekt och bärighetsegenskaper hos sand, idealgrus 
resp styv mellanlera. Icke i något av ovannämnda avseenden visade sig emeller
tid preparatet ha någon inverkan av praktiskt värde på de utvalda jordarterna.

Undersökningar rörande betong och betongbeläggningar

Betongbeläggningar på allmänna vägar och flygfält har besiktigats.
Erfarenheter från en av N FV:s utskott 32 för medlemmarna anordnad resa till 

England våren 1966 för studium av betongbeläggningar och cementstabiliserade 
lager har publicerats av B. örbom i en artikelserie i Svenska Vägföreningens 
Tidskrift, oktober och december 1966 samt mars 1967.

Uppdragsverksamhet

Utöver vad som ovan nämnts har bärighetsavdelningen under året utfört föl
jande uppdrag.



Konstruktion av överbyggnader

På uppdrag av Boliden AB har avdelningen dels beräknat den för viss under- 
grundstyp vid olika belastningsfall och för olika trafikintensiteter och total tra
fikmängd erforderliga överbyggnadstjockleken hos en väg, som kommer att 
utsättas för belastning av truckar vars totala vikt uppgår till 94 ton och maxi
mala bakaxeltryck till 64 ton, dels avgivit förslag till typsektion för truckväg i 
Aitik  i Norrbottens län. Det för beräkningarna erforderliga värdet på det dimen
sionerande hjultrycket erhölls enligt den av väginstitutet utarbetade på utmatt- 
ningsteorin grundade beräkningsmetoden.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket tunga 
transporter

Av AB Mölnbacka-Trysil har avdelningen erhållit i uppdrag att avge yttrande 
om bärigheten hos de alternativa vägsträckor på vilka bolaget ämnade framföra 
en transformatortransport om totalt 85 ton från Alsters, alternativt Skattkärrs, 
järnvägsstation öster om Karlstad till bolagets transformatorstation i Skived i 
Värmlands län. Efter besiktningar av alternativa sträckor utförde avdelningen 
bärighetsundersökningar, omfattande provbelastningar och borrningar för fast
ställande av lagertjocklekar och djup till fast botten. Dessa undersökningar ut
fördes inom stationsområdena vid och på vägar inom Alsters och Skattkärrs sam
hällen, på gator inom Karlstad samt på väg 720. Avdelningen avgav utlåtande 
om vägarnas bärighet och om de förstärkningsåtgärder, som måste vidtagas för 
att transporten under sensommaren skulle kunna framföras med tillräcklig 
säkerhet.

Borrningar

Avdelningen har på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Stock
holms stads gatukontor uttagit 305 borrkärnor, samtliga ur asfaltbeläggningar. 
Total borrlängd ca 29 m.

övriga uppdrag

Dimensionering av banor på
Gävle/Sandvikens flygfält (Rörberg)
Luleå flygplats 
Frösö flyfält 
Rommeheds flygfält
Preliminär dimensionering av banor för ny flygplats i Skåne (Holmeja)

Geologiska avdelningen

T jälunder sökningar 

Längsgående tjälsprickor
Provvägarna Klinten A , B och C som byggdes år i960 vid vägföretaget Klinten 
—Smäkvarnarna, väg E 4, Norrbottens län, ingår som ett led i studiet av längs-



gående tjälsprickbildning. Vid dessa provvägar skulle ombyggnad ske av den 
gamla förstärkta vägen enligt tre linjer, nämligen dels genom utbyte av det sten- 
rika gruset i förstärkningslagret mot grusig sand, provvägen Klinten A  i960, 
dels genom inbyggning av V-formade barklager, provvägen Klinten B i960, och 
dels skulle djupdränering till 2,2 m djup vid varje körbanekant utföras, prov
vägen Klinten C i960. Provvägarnas uppbyggnad i tvärsektion framgår av 
fig 10.

Observationer i fält av de tre provvägarna har pågått under åren i960— 1963.
Längsgående sprickor av ungefär samma omfattning som före ombyggnaden 

har uppstått vid provvägarna Klinten A  och C. Vid provvägen Klinten B hade 
en avsevärd förbättring inträtt, dock förekom vissa mindre sprickor på några av 
delsträckorna.

Resultaten från provvägen Klinten A  visar att det icke är tillräckligt effektivt 
att använda ett finkornigt, i viss utsträckning vattenbehållande förstärknings- 
material (grusig sand) i stället för ett grovkornigt, vattensläppligt (stenigt grus) 
för att förhindra tjälsprickbildning, om en körtel av gammal väguppbyggnad 
ingår i överbyggnaden. Effekten av den senare måste elimineras, lämpligen genom 
att den gamla vägkroppen utplaneras eller bortskaffas.

Ett V-format barklager, som för väg i ny sträckning är fullt effektivt då det 
gäller att hindra längsgående tjälsprickbildning, är icke tillfyllest, om en gam
mal väguppbyggnad ingår i överbyggnaden.

Beträffande dräneringsåtgärderna konstateras att dessa icke synes kunna mot
verka tjälsprickbildning.

Med huvudsyfte att studera längsgående tjälsprickbildning byggdes år i960 
även provvägarna Brännland A  och B vid vägföretaget Kåddis—Norrfors i Väs
terbottens län. Vid dessa provvägar har utförts dräneringsförsök, vid provvägen 
A genom en längs- och mittgående dräneringsledning på 2 m djup under väg- 
baneytan och vid provvägen B genom dräneringsledningar på 2,5 m djup under 
varje vägdike.

Mätningar under observationstiden i960— 1963 visar att dräneringsåtgärderna 
vid dessa provvägar icke synes ha kunnat motverka tjälsprickbildning.

Fältundersökningarna vid 1961 års tjälprovvägar, nämligen Broängen i Norr
bottens län samt Nordmaling och Örträsk i Västerbottens län har avslutats och 
bearbetning av försöksresultaten pågår. Undersökningsresultaten från provvägen 
Broängen har lämnat vissa möjligheter till att bestämma erforderlig överbygg- 
nadstjocklek för begränsning av tjällyftningen till visst belopp, som en funktion 
av ortens köldmängd. Genom tjäldjupsmätningar i barklager vid provvägen 
Nordmaling har underlag erhållits för en bestämning av erforderliga barklager- 
tjocklekar i väguppbyggnader under hänsyntagande till ortens köldmängd.

Ojämna tjällyftningar

Främst med hänsyn till problemet med ojämna tjällyftningar har tjäldjupsmät
ningar samt profileringar av vägbanan utförts på bärighetsavdelningens prov
väg N y kroppa 1966 i Värmlands län.



Fig. io. överbyggnad hos provsträckor vid provvä
garna Klinten i960, a) provväg Klinten A  med grusig 
sand på gammal väg, b) provväg Klinten A  med ste
nigt grus på gammal väg, c) provväg B grusig sand 
på V-form at barklager underlagrat av gammal väg, 
d) provväg Klinten C  med stenigt grus på gammal 
väg och längsgående dränering.

I Värmlands län byggdes på vägen Edsvalla—Fageras under sommaren 1966 
en provväg, Edsvalla 7966,med isoleringslager av två typer av cellplast, mineral
ull och bark. Det visade sig att vid en luftköldmängd av 470 graddagar tjälen ej 
kunde tränga igenom de 8 cm tjocka plastlagren. För sommaren 1967 planeras 
att bygga ytterligare en provväg på samma väg, där även andra typer av isole
rande material skall provas.

Vid ett flertal vägsträckor, där ojämna tjällyftningar uppstått har avdelningen 
utfört markundersökningar och föreslagit åtgärder. Nämnas bör Hagjors—Gei- 
jersholm i Värmlands län, där undergrunden visade sig vara mycket inhomogen 
och bestå av sediment av mjälatyp med insprängda oregelbundna grovkorni
gare skikt, en markuppbyggnad, som medför en speciellt stor risk för ojämna 
tjällyftningar. Alternativa åtgärder är här bortgrävande av befintlig överbygg
nad och uppbyggande av ny sådan efter isolering med barklager på en nedsänkt 
terrassyta, eller ock användande av högisolerande material högt upp i över
byggnaden.

Jo r dar tskar tering genom flygbildstolkning

Vid vägföretaget Bye—Fröland i Västerbottens län har uppstått ojämna tjällyft
ningar och tjälsprickor på vissa begränsade lokaler. Vägen är byggd vid berg
sluttning på en kappa av svallsand, vars tjocklek ökar i riktning från berget. 
Sandlagrets tjocklek är varierande* varför tjälen i vissa lägen kunnat nå ned till 
det mycket tjälfarliga underlagret, som utgöres av en mjälig lera. Genom studium 
av markens geologiska uppbyggnad bl a med hjälp av flygbilder och framställ
ning av geologisk jordartskarta hade man här kunnat få ett säkrare underlag för 
bedömning av lämpligaste vägsträckning samt bättre kunnat planera markunder-
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Fig. i i . Tjällyftning, se diagrammet, i förhål
lande till lagerföljden i marken. De största 
lyftningarna har skett, där tjälfarlig lera un
derlagrar tunna sandskikt.

Triangeltecknen betecknar morän, prickar 
sand och streckteckning tjälfarlig lera som un
derlagrar sand.

sökningen. Längs den valda väglinjen beskrives markförhållandena på en plan
karta i fig i i .

Geoelektrisk blockletning

Erfarenheten har visat att större stenblock, belägna strax under en terrassyta, 
under vissa omständigheter kan orsaka besvärande ojämnheter hos den överlig
gande vägen. Geologiska avdelningen har fått i uppdrag av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att med en enkel och 
snabb geofysisk metod spåra dessa block genom mätningar på terrassytan. Där
igenom skulle man få möjlighet att gräva fram och bortföra blocken. De geo- 
fysiska metoderna grundar sig på att det objekt man letar efter genom någon 
mätbar fysikalisk egenskap skiljer sig från omgivningen. I detta fall är det två 
egenskaper hos bergmaterialet i blocket som skiljer detta från omgivande fin
korniga jordartsmaterial: i) Blocket har flera tiopotenser högre resistivitet än 
jordartsmaterialet, i)  Fortplantningshastigheten hos en mekanisk svängning är 
2— 5 gånger större i blocket än i omgivande material. Den förstnämnda egen
skapen utnyttjas vid geoelektriska undersökningar, den sistnämnda vid seismiska 
mätningar. A v flera skäl har valts att i första hand studera de möjligheter till 
identifiering av block som den geoelektriska metoden erbjuder. Därvid införes 
ett strömfält i marken via två elektroder i markytan samtidigt som potentialen 
mätes med hjälp av två andra markelektroder. Blocket framträder därvid som 
en störning i det elektriska fältet. För att studera metodens teoretiska förutsätt
ningar har ett stort antal modellförsök utförts i laboratoriet, varvid jordarts
materialet simulerats av en lämplig elektrolyt, medan blocken representerats av 
sfärer av oledande material. Vid laboratorieförsöken har undersökts bland annat 
relationen mellan anomaliens storlek och avståndet mellan de fältalstrande elek
troderna vid olika djup till blocket. Anomaliens förändring vid förflyttning av 
tre olika elektrodsystem över ett tämligen ytligt beläget block samt maximala 
anomalien som en funktion av avståndet mellan de fältalstrande elektroderna vid 
tre olika blockdjup framgår av fig 12 och 13.



Fig. 12. Samband mellan anomaliens storlek, 
elektrodavstånd och elektrodernas läge i för
hållande till blockets centrumaxel vid geoelekt- 
risk blockletning.
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Fig. 13. Storleken av maximala anomalien vid 
olika elektrodavstånd och blockdjup.



Försöken visar att förutsättningar finnes för att med geoelektriska undersök
ningsmetoder indikera block, som inte befinner sig på alltför stora djup. Vid de 
fortsatta undersökningarna, som i stor utsträckning kommer att ske i fält, avses 
bland annat att studera hur jordartsmaterialets elektriska inhomogeniteter inver
kar på möjligheten att detektera blocken. Vidare kommer vissa mer okonven
tionella elektriska markundersökningsmetoder att prövas, såsom användning av 
ett högfrekvent växelströmsfält.

Stenmaterialundersökningar

Hållfasthet

Undersökningar av fallhammarmetodens reproducerbarhet har fortsatts och en 
rapport har redovisats vid N V F:s bituminösa utskotts möte i Vejle, Danmark 
den io — 12 maj. Det har i vissa fall visat sig svårt att dra entydiga slutsatser 
ur gjorda försök på grund av alltför många okontrollerbara variabler. På grund
val av gjorda undersökningar har dock föreslagits en fallhammartyp (fig 14) 
som de övriga nordiska länderna förklarat sig villiga att anskaffa. Den tidigare 
påvisade otillfredsställande reproducerbarheten av resultat från olika väglabo- 
ratorier torde därigenom bli mindre.

Slitage och poleringsbenägenhet

Tidigare gjorda poleringsförsök har redovisats i väginstitutets specialrapport 45. 
Det har framkommit att den använda engelska laboratoriemetoden icke torde 
vara fullt lämplig för svenska förhållanden. Vid laboratorieförsök poleras sten- 
ytorna utan att något större slitage uppstår och stenmaterialets ursprungliga 
»yttopografi», som delvis betingas av krossningen vid materialets framställning, 
bestämmer i hög grad poleringsegenskaperna. I vägen slits stenytorna påtagligt, 
främst av dubbdäckstrafiken vintertid. De nordiska vägförhållandena och vår 
stora tillgång på gott stenmaterial gör att poleringsbenägenheten kanske icke här 
är av samma betydelse som i sydligare länder.

N ya poleringsförsök har dock utförts. Den engelska metoden har modifierats 
så att större slitage av stenytorna uppstår. Detta har åstadkommits genom viss 
snedställning av apparatens gummihjul och ett krafigt verkande syntetiskt slip
medel. Den ursprungliga »yttopografin» utjämnas ofta därigenom i stor utsträck
ning och stenmaterialets petrografiska sammansättning blir mera bestämmande 
för poleringsegenskaperna än tidigare. Noteras kan även att ingen korrelation 
råder mellan ursprunglig och modifierad metod.

Den ökande dubbdäckstrafikens slitage på vägbeläggningar har blivit ett på
tagligt problem. Förberedande försök har därför gjorts för att i laboratorieskala 
studera dubbdäckens slitage på stenmaterial i den modifierade poleringsmaskinen. 
De gängse metoderna för bedömning av stenmaterials hållfasthet, nämligen fall- 
hammarmetoden och Los Angelesmetoden ger icke något direkt mått på ett sten
materials slitageresistens.



Fig. 14. Handdriven fallhammare för sprödhetsbestäm- 
ning som använts vid försöken.

Ljusa stenmaterial

På senare år har stort intresse för ljusa stenmaterial uppstått och väginstitutet 
far fått många förfrågningar därom. Försök har därför påbörjats för att klar
lägga de petrografiska egenskaper som ger en god luminans och diffus reflektion. 
Mikroskopisk kristallstorlek, som ger ett otal speglande ytor och liten mikro- 
porositet så att »smutsande» kolloider icke insugs, är, exempelvis för kvartsit, 
önskvärda egenskaper. Den vita färgen hos vissa, ofta grovkristallina fältspat- 
bergarter (anorthosit eller labradorit) betingas delvis av vita, mycket finkorniga 
omvandlingsprodukter i fältspaten, vilka verkar som färgpigment.

Övrig verksamhet

På uppdrag av vägförvaltningen i Stockholms län har markundersökning utförts 
på viss del av Arlandavägen, sekt. 4/170—4/300, för att utröna orsakerna till här 
uppkomna skador. A v undersökningsresultaten framgår att skadorna främst 
torde vara betingade av bl a användning av glimmerskifferrikt stenmaterial i 
överbyggnaden och ringa djup till underliggande ojämna berggrundsyta med 
vattenrika jordfyllda fickor.

På uppdrag av vägförvaltningen i Kopparbergs län har undersökningar utförts



på vägen Borlänge—Naglarby för klarläggande av orsakerna till förekommande 
ojämna tjällyftningar. Undersökningarna är ej helt slutförda.

För samma vägförvaltning har förslag utarbetats till förhindrande av ojämna 
tjällyftningar på vägen Falun—Borlänge, förbifart vid Borlänge. Som skydds
åtgärd har föreslagits användning av barklager, vars tjocklek beräknats med led
ning av ortens köldmängdsfördelning.

Vidare har på vägföretaget Bjursås—Sågmyra markundersökning utförts för 
utredning av orsakerna till förekommande ojämna tjällyftningar och tjälsprickor 
och för utarbetande av förslag till reparationsåtgärder.

På uppdrag av vägförvaltning i Värmlands län har markundersökning utförts 
dels på projekterad vägsträcka vid vägföretaget väg 62, delen Vågbacken— 
Uddeholm—Bäckåsarna, varvid förslag till tjälskademotverkande åtgärder av
givits, dels på befintlig väg vid vägföretaget Hagfors— Geijersholm med anled
ning av här uppträdande ojämna tjällyftningar. Förslag till åtgärder till för
hindrande av nämnda tjällyftningar har utarbetats.

För skilda uppdragsgivare har undersökningar utförts av grus-stenmaterial- 
fyndigheter för bedömning av ingående massors kvalitet och kvantitet. För läns
styrelsen i Norrbottens län har undersökning utförts av grusfyndighet vid N y
strand, Älvsby kommun, för länsstyrelsen i Västmanlands län av grusfyndighet 
vid Vånsjöy Torstuna socken och Fjärdhundra kommun, för ingenjörsfirman 
Jacobson och Widmark av grusfyndighet vid Karlslund, Örebro och för vägför- 
valtningen i Örebro län av grusfyndighet vid Tälle—Brändåsen.

Maskintekniska avdelningen

Vinterväghållning 

Saltbehandling m m av is

Vissa studier av mindre omfattning har tidigare utförts beträffande användning 
av salt och andra fryspunktsnedsättande ämnen i vinterväghållningen för att 
avlägsna snö och is från vägarna. Som fortsättning härpå har omfattande littera
turstudier bedrivits rörande denna fråga och en sammanställning av litteratur
uppgifterna påbörjats.

Sandspridare

I anslutning till en tidigare utförd provning av ett antal sandspridare har sand
spridare typ Epoke TM 10 och Epoke T K  12 provats.

F riktionsunder sökningar

Friktionsmätningar vid sommarväglag, våta (bevattnade) beläggningar

Friktionsmätningar har utförts på några avsnitt av väg E 4 inom Kronobergs län. 
På dessa avsnitt hade ett betydande antal svårförklarliga trafikolyckor inträffat 
tidigare under året. Beläggningarna utgjordes av bl a Ab 8 t, Ab 12 t, Ab 12 ö, 
Ab 16 t och Y  1. Friktionen studerades med institutets friktionsmätningsvagn



BV 5 vid 60 km/h, optimalt slip, samt i några fall även vid 80 km/h och vid låst 
hjul.

I samband med sedan några år tillbaka pågående jämförelser mellan skrovliga 
och släta beläggningar har mätningar utförts på såväl äldre som nyare ytbehand
lingar, Y  8— 16 och Y  16 — 25, på väg 276 mellan Vettershaga och Skepp sdal. 
Friktionen studerades med institutets friktionsmätningsvagn BV 5 vid 60 km/h, 
optimalt slip.

Mätningar har utförts på ett avsnitt av väg E 6 vid Ängelholm, där friktions
mätningar utförts med viss regelbundenhet sedan beläggningens tillkomst. Be
läggningen utgörs av cementbetong borstad med olika hjälpmedel i samband 
med läggningen. Mätningarna har genomförts med BV 5 vid hastigheter 20— 80 
km/h och vid såväl optimalt slip som låst hjul.

Vidare har friktionsmätningar utförts på 30 provsträckor framställda år 1958 
av väginstitutet och Stockholms stads gatukontor på Bergslagsvägen i Stockholm. 
Avsikten med dessa provsträckor var att i nordiskt klimat jämföra egenskaperna 
hos asfalter av olika ursprung. Mätningarna genomfördes med friktionsmätnings
vagn BV 5 vid 30 och 50 km/h, vid optimalt slip och låst hjul.

Preliminära friktionsmätningar vid olika hjulbelastningar mellan 100 och 
500 kp har genomförts på en rullbana vid Rommeheds flygstation med friktions
mätningsvagn BV 5, som tidigare modifierats för ändamålet. Syftet med dessa 
mätningar var att inleda ett studium av friktionens variation med hjulbelast
ningen med särskild anknytning till den omfördelning av belastningarna som 
äger rum mellan fram- och bakhjul vid bromsning med en bil. I anslutning till 
detta program utfördes också några jämförande mätningar med en annan av 
institutets friktionsmätningsvagnar. Undersökningarna skall fortsätta.

Inom Stockholms stad har en serie om tre friktionsmätningar utförts på en 
topekabeläggning på Bergslagsvägen mellan Åkeshov och Islandstorget. Under
sökningarna föranleddes av misstankar att beläggningen var hal i vått tillstånd 
och därför orsakat trafikolyckor. Den första mätningen utfördes en kort tid efter 
beläggningens utförande sommaren 1966 och den sista omkring en månad senare. 
En friktionsmätningsvagn av typ BV 8 användes och mätningsprogrammet om
fattade optimalt slip och låst hjul vid huvudsakligen 70 km/h.

Blandningsbeläggningar med synopal har — likaledes inom Stockholms stad — 
studerats på Essingeleden samt på Sockenvägen öster om Huddingevägen. Be
läggningen på Essingeleden var vid mätningstillfället ännu ej trafikerad. Några 
avsnitt, som bedömdes vara bindemedelsrika, studerades särskilt noga. Friktions
mätningsvagn BV 8 användes och mätningarna genomfördes med optimalt slip 
och låst hjul vid hastigheterna 30, 50 och 70 km/h. Beläggningen på Sockenvägen 
var vid mätningstillfället väl trafikerad och hade erhållit den typiska, ljusa fär
gen. Såsom referenssträcka utnyttjades en anslutande beläggning, Ab 12 t, utan 
synopal. Friktionsmätningsvagn BV  8 användes och mätningarna genomfördes 
med optimalt slip och låst hjul vid hastigheterna 30, 50 och 70 km/h.

Bland friktionsmätningar av mindre omfattning kan nämnas en mätning på 
Ab 12 t på väg E 18 vid Kolbäck, samt en mätning på starkt trafikerad precoated 
chippings på väg E 4 invid Linvävar torp et i Solna stad.



Friktionsmätningar vid vinterväglag

Dubbade däck har i viss utsträckning vintertid använts i provsyfte på flygplan i 
reguljär trafik. För att objektivt kunna bedöma dubbarnas inverkan på broms
förmågan utfördes bromsprov på snötäckt rullbana med ett tvåmotorigt trafik
flygplan. Flygplanets huvudlandningsställ var vid vissa prov utrustat med dub
bade däck och vid andra med odubbade däck. Jämsides med bromsproven utför
des mätningar på rullbanan med en friktionsmätningsvagn av typ BV  8, vilken i 
anslutning till proven med flygplanet försågs med dubbat eller odubbat prov
däck. Undersökningen var förlagd till Rommeheds flygstation och utfördes 
gemensamt av Fagersta Bruks AB, Linjeflyg AB och statens väginstitut. En del 
av undersökningen utgjorde examensarbete för två teknologer. Resultaten har 
publicerats i specialrapport 49: »Bromsverkan med dubbade och odubbade flyg- 
plansdäck.»

Fördonskombinationer

Avdelningen har under året medverkat i utarbetandet av statens trafiksäkerhets
råds utredning: »Fordonskombinationer, längder och hastigheter» (SOU 1966: 
41). I betänkandet redovisas de fordonstekniska studier, som avdelningen utfört 
för denna utredning. Dessa har dessutom publicerats i institutets meddelande 93: 
»Lätta fordonskombinationers kördynamik och bromsförmåga.»

Undersökningar rörande fordonsbromsar

Fyra undersökningar rörande fordonsbromsars egenskaper, vilka tidigare utförts 
dels vid väginstitutet, dels vid institutionen för fordonsteknik vid tekniska 
högskolan i Stockholm i samarbete med väginstitutet, har sammanställts och pub
licerats i specialrapport 47: »Undersökning av fordonsbromsar». De fyra under
sökningarna utgörs av en stickprovsundersökning av sneddragning, bromskraft
fördelning mellan fram- och bakaxel och samband mellan pedalkraft och broms
kraft på bilar i trafiken, en undersökning av samma storheters variation under 
en längre körsträcka på ett mindre antal bilar med olika typer av bromsar, en 
undersökning av olika bromsbeläggs egenskaper med avseende på slitstyrka, frik
tion och fading, samt en undersökning rörande hastighetens inverkan på sam
bandet bromskraft — pedalkraft.

En tidigare påbörjad undersökning har slutförts, vilken behandlar en metod 
att ur statistiskt material rörande bilbeståndets bromskarakteristika och väg- 
beläggningars friktionsegenskaper beräkna sannolikheten för att en godtycklig 
bil skall kunna bromsas med en viss medelretardation från en given hastighet 
utan att hjullåsning sker. En förutsättning är att föraren utnyttjar bromssyste
met optimalt. Även fallet med låsta hjul behandlas liksom möjligheterna att 
uppskatta begynnelsehastigheten vid en bromsning om hastighetsfördelningen för 
trafiken och bromssträckan är kända. Undersökningen har publicerats i special
rapport 48: »Statistisk analys av personbilars förmåga att vid bromsning ut
nyttja tillgänglig vägfriktion.»



Jämnhetsstudier

Hittills i Sverige använda mätmetoder för vägars jämnhet har nackdelen att mät
ningen går för långsamt, varför en snabbare mätmetod är önskvärd. För den 
skull har en genomgång av litteratur på detta område utförts och försöksfordonet 
D Fi kompletterats med mätutrustning för jämnhetsmätning enligt en av General 
Motors utvecklad mätmetodik. Härvid mäts vertikalrörelsen hos ett femte hjul 
på ett fordon relativt fordonet samt vertikalaccelerationen hos fordonet. Verti
kalaccelerationen integreras två gånger, varigenom fordonets vertikalrörelse er
hålls. Genom kombination av dessa båda rörelser erhålls vägbanans profil. Labo- 
ratorieprov med denna mätutrustning och fältförsök på en vägbana, som pro
filerats på sedvanligt sätt, har utförts. För att förbättra mätsystemets prestanda, 
pågår konstrukion av ett nytt femte hjul, som skall medge mätning av ojämn
heter med högre frekvens, varvid en högsta mäthastighet av 90 km/h är målet.

För bedömning av uppmätta vägojämnheters inverkan på ett fordon har en 
enkel matematisk modell av vägbana och fordon studerats med hjälp av ADB. 
Ytterligare utveckling av modellen pågår för att hänsyn till ytterligare fordons- 
parametrar skall kunna tas.

Vägojämnheten inverkar även på åkkomforten, som påverkar förarens för
måga att säkert framföra sitt fordon. Obehagskänslor, trötthet, ryggskador och 
skador på inre organ är exempel på följder av dålig åkkomfort. Genomgång av 
litteratur rörande metoder för komfortmätning och rekommenderade tolerans
gränser pågår för att ge underlag vid val av mätmetodik för bedömning av en 
vägbanas inverkan på åkkomforten i ett typfordon vid den för vägen normala 
trafikhastigheten.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 

Automatisk sandmatare för sandspridare

A v de i tidigare årsberättelser nämnda sandmatarna har ett exemplar försetts 
med styvare styrbalk och hydraulcylindrar med större area. Den har under vin
tern varit i drift i vmo B 8. Ytterligare ett exemplar har ändrats på samma sätt 
och dessutom försetts med avskrapare mot bilflaket. Prov med denna tillsammans 
med olika spridare pågår. Bestämning av omfördelning av belastning på fram- 
och bakaxel har gjorts, dels vid användning av matare, dels vid tippning av 
flaket.

Maskin för bestämning av däckkarakteristika

En maskin för bestämning av de på ett bilhjul verkande krafterna och momenten 
vid olika hjulvinklar har konstruerats och i vad avser en första etapp även till
verkats. Den består av en i längdled rörlig vägbana, på vilken ett på en sväng- 
krans monterat hjul står, se fig 15. Svängkransen kan vridas så att hjulplanet 
bildar vinkel — kontinuerligt ställbar mellan o och 90° — mot banans rörelse
riktning. De vid banans rörelse uppstående längs- och tvärkrafterna på hjulet 
mäts och registreras.



Fig. 15. Maskin för bestämning av däckkarakteristika.

Data: Hjulbelastning 300— 700 kp ( 15 "  fälg)
Banans hastighet 0,5 eller 1,0 m/s
Banans rörelselängd 7 m
Vridhastighet 0,2° per sek

Banan kan förses med olika typer av beläggning. F n provas påklistrad slip
duk, kornstorlek 80.

En andra etapp av uppbyggnaden av denna maskin avser en hjulupphängning, 
som medger inställning av olika cambervinklar och där även återföringsmomen- 
tet på hjulet kan mätas. Däck av dimensioner från 5.20— 10 till 8.20— 15 skall 
kunna undersökas.

Maskin för hållfasthetsprovning av däck

Bildäck tål beroende på konstruktion, ringtryck och belastning m m en viss högsta 
hastighet utan att efter relativt kort tid förstöras på grund av för krafig upp
hettning orsakad av deformationsarbete i däcket. Det förekommer däck, där 
denna högsta hastighet ej är deklarerad, och även där så är fallet kan det före
ligga behov att kontrollera hållfasthetsegenskaperna vid höga hastigheter. En 
maskin för hållfasthetsprovning har därför konstruerats och är under tillverk
ning. Maskinen består av en ståltrumma med 1,7 m diameter, som drivs av en 
elektrisk motor med variabel hastighet. Maximal provningshastighet är 250 
km/h. Provhjulet, som rullar på trummans ytterperiferi, är lagrat på en sväng
arm och kan belastas med upp till 1 000 kp. Däck för fälgdimensioner mellan 
10 " och 16 "  kan provas.

Bromsmomentnav

Tidigare konstruerade bromsmomentnav, bl a avsedda att användas vid studier 
av broms- och drivkrafters inverkan på ett fordons köregenskaper, har under



budgetåret tillverkats i fyra exemplar. Bromsmomentnaven, som skruvas fast 
mellan bromstrumma och fälg, fungerar i princip som helt avlastade drivaxlar 
försedda med trådtöjningsgivare. Signalöverföringen sker via släpringsdon. 
Mätdonen är i första hand avsedda att användas på institutets försöksfordon 
DF i, men kan även monteras på andra bilar. Inledande funktionsprov har 
genomförts.

Bromsprovare 2

En befintlig bromsprovare har omkonstruerats för att medge provning vid has
tigheter upp till 100 km/h och hjulbelastningar upp till 1 000 kp. Den har ut
rustats med tre trummor, bl a för att även kunna användas vid dynamisk kalib- 
rering av bromsvagnar. Drivningen sker med en likströmsmotor på 1 10  kW, 
som matas över en transduktorstyrd likriktare. Hastigheten är därigenom kon
tinuerligt variabel mellan o och 100 km/h. Monteringsarbetet pågår.

Provningsutrustning för draganordningar för släpfordon

Med anledning av att institutet kommer att utföra typprovning av draganord
ningar för släpfordon har dels en provningsbock för statisk belastning och ut- 
mattningsbelastning på dragkopplingar, dels en provbänk för vridprov på drag- 
balkar konstruerats och tillverkats. Provning skall utföras enligt bestämmelserna 
i SMS 2333 och 2334.

Profilograf för provvägsmaskinen

För bestämning av avnötningen på beläggningar i provvägsmaskinen vid körning 
med dubbade däck har en profilograf konstruerats, vilken arbetar med en nål 
som avkänner vägytan punktvis med 2 mm intervall längs en linje. Förflyttningen 
av nålen från mätpunkt till mätpunkt sker automatiskt. Nålens läge i längd- och 
höjdled vid varje mätpunkt uttrycks som elektriska storheter, vilka f n registre
ras på en xy-skrivare. Andra registreringsanordningar kan dock anslutas till pro
filograf en. Fig 16  visar denna profilograf.

Diverse arbeten

För bärighetsavdelningen har mätsystemet till Chloe-profilometern byggts om 
och försetts med ett enkelt datainsamlingsdon, där de uppmätta lutningsvink- 
larna sorteras i klasser och räknas. Ett transportabelt diesel-elektriskt kraftaggre
gat för mätvagn B 120 har iordningställts. Den befintliga borrningsutrustningen 
för upptagning av prover ur beläggningar har flyttats över till en ny bil.

Elektriska systemet till ett antal friktionsmätningsvagnar av typ BV 8 har till
verkats för uppdragsgivares räkning.

För försäljning har laboratorieapparater såsom kapillarimetrar, stavsiktar m m 
tillverkats. Verkstaden har dessutom anlitats av statens geotekniska institut, 
institutioner vid tekniska högskolan m fl statliga och kommunala verk.



Fig. 1 6. Profilograf för 
bestämning av avnöt
ningen på beläggningar 
i provvägsmaskinen.

Trafiktekniska avdelningen

Fordonskombinationer

Avdelningen har under året medverkat i utarbetandet av statens trafiksäker
hetsråds utredning: »Fordonskombinationer, längder och hastigheter» (SOU 
1966 :4 1). I betänkandet redovisas de trafikstudier, som avdelningen utfört för 
denna utredning.

Framkomlighetsstudier

Dessa studier avser att belysa väggeometrins inverkan på bilarnas hastighets
anpassning under olika trafikförhållanden. Beträffande undersökningarnas upp
läggning m m, se rapport 47.

Hastighet

Resultaten av företagna hastighetsmätningar har använts dels för att förfina 
en modell för beräkning av personbilars restid över definierade sträckor, dels 
för att utveckla en liknande modell för tunga fordon. Mätresultaten skall även 
användas som underlag för att verifiera de modeller som utarbetats för trafik
simulering i datamaskin.

En beräkningsmodell för tunga fordons hastighet förutsätter kännedom om 
inverkan av vägens vertikala linjeföring på hastigheten, särskilt i uppförsbackar. 
Detta samband är för närvarande otillräckligt belyst, varför retardationsmät- 
ningar i uppförsbackar inletts.

Data har insamlats från två uppförsbackar och omfattar ca 200 fria lastbilar. 
Restiden har uppmätts över kortare ekvidistanta, konsekutiva sträckor. Dessa 
inledande studier avser att belysa enskilda fordons hastighet i uppförsbackar 
och skall huvudsakligen användas som valideringsmaterial i tidigare nämnda 
modeller.



Tabell 4. Hastighet för olika fordonstyper i dagsljus. Uppdelning pä goda och 
dåliga väderleksförhållanden

Väglag Fordons-
typ

Antal
fordon

Hastighet (km/h)

och
väderlek Medel

värde
20-de

percentilen1
Median-
värde2

80-de
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S-S P 20 99 IOI 86 99 1 15
bto
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70
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P 436 76 67 75 85
<D

__1 L i 58 68 69 72

C ^ L2 29 66 60 66 72
<u
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P  =  personbilar
L i  =  lastbilar utan släpvagn 1 Den angivna hastigheten underskrides av 20 °/o av bilarna

och bussar 2 Den angivna hastigheten underskrides av 50 °/o av bilarna
L2 =  lastbilar med släpvagn 3 Den angivna hastigheten underskrides av 80 °/o av bilarna
L3 =  semi-trailers

Vidare har fria fordons punkthastighet på rak horisontell väg uppmätts på 
ett 1 o-tal platser under hösten 1966. Syftet med dessa mätningar har varit att 
dels få ett aktuellt hastighetsmaterial speciellt för tunga fordon, dels att belysa 
väderleksfaktorns inverkan på hastighetsanpassningen, se tabell 4.

Resultaten i tabellen tyder på en fortsatt ökning av hastigheten för person
bilar med 1 — 1,5 km/h och år. Vidare framgår att hastigheten vid mycket dålig 
väderlek sjönk med ca 5 km/h för tunga fordon och fordonskombinationer och 
med ca 25 km/h för personbilar. Lastbilsförarna visade en bristfällig anpassning 
till gällande hastighetsbestämmelser. A v de lastbilar som är hastighetsbegränsade 
till 50 km/h höll ingen lägre hastighet än den tillåtna och av de lastbilar som får 
köra högst 70 km/h höll 20 %  lägre hastighet än den tillåtna.

För kontroll av teoretiska modeller bl a angående hastighet i lutningar har dess
utom kompletterande restidsmätningar företagits, företrädesvis över backiga 
sträckor.

Fria fordons hastighetsanpassning i horisontalkurvor har studerats på ett 25-tal 
platser i Mellansverige. Restiden över en serie lika långa konsekutiva sträckor 
uppmättes för varje fordon. Genom att vid analysen ersätta variabeln hastighet 
(km/h) med restid (s/km) har en förenklad beskrivning av sambanden mellan de 
ingående variablerna erhållits. Resultaten redovisas i kommande specialrapport.

En sammanställning av utländsk litteratur angående fordonshastighetens rela
tion till väg- och trafikkarakteristika har utförts på uppdrag av vägplaneutred- 
ningen (preliminärrapport nr 33).



Omkörningsstudier

Den metodik som utvecklats för studier av omkörningsförloppet har närmare 
beskrivits i rapport 46. En filmkamera på mätfordonets tak är placerad under 
två speglar, vilka reflekterar in en bild av väg- och trafiksituationen både fram
för och bakom mätfordonet.

Analysen av materialet avser bl. a. beräkning av sannolikheten för olika typer 
av omkörningar vid givna siktförhållanden (fig 17). Den övre delen av banden 
gäller för en hastighet av 60 km/h och nedre delen för hastigheten 80 km/h hos 
passiva fordonet. A v figuren framgår att förarna inte värderar en fristräcka lika 
när ett mötande fordon är synligt som när en kurva eller ett backkrön skymmer 
på samma avstånd, trots att ett mötande fordon i samma ögonblick kan dyka upp 
i fristräckans ändpunkt. En objektiv värdering skulle innebära att kurvorna sam
manfallit parvis. Om ett fordon skulle dyka upp just då siktförhållandena accep
terats för omkörning, synes de omkörande utgå från antingen att det omkörda 
fordonet och (eller) det mötande skall anpassa sina hastigheter, så att omkör
ningen kan slutföras, eller att vägens bredd är sådan att tre fordon kan mötas 
samtidigt. I endast två fall av 2 002 studerade omkörningar avbröts nämligen 
omkörningen och den omkörande svängde in bakom det passiva fordonet. Då den 
omkörande märker att situationen kan bli kritisk tar han sålunda hellre den 
trängda situationen framåt än att retirera in i egen fil.

Tidsmarginalen efter att det aktiva fordonet återgått i eget körfält till dess 
möte sker har observerats för alla omkörningar där ett mötande fordon varit syn
ligt under hela omkörningsförloppet, dvs tidsluckan i mötande trafik har varit 
väl definierad. Tidsmarginalen kan ses som ett mått på graden av konfliktsitua
tion, kortare tidsmarginal innebär en mer kritisk situation. Vägförhållandenas 
inverkan på tidsmarginalen framgår av fig 18. På vägar med breda belagda 
vägrenar sker procentuellt fler omkörningar med korta tidsmarginaler. Förarna 
har konsekvent utnyttjat den skyddszon, vägrenen, som står till förfogande, 
genom att kalkylera med en ömsesidig anpassning från alla inblandade fordon. 
Reshastigheten ökar, men detta sker på bekostnad av säkerheten.

Trafiksimulering i datamaskin

Utveckling av den modell för beskrivning av trafiken på tvåfältig landsväg 
genom simulering i datamaskin som beskrivits i föregående årsrapport, har fort
satt under arbetsåret. För att ernå bästa möjliga empiriska underlag för model
lens utformning har verksamheten i största utsträckning integrerats med avdel
ningens fältstudier. Genom PERT-planering har större överskådlighet ernåtts 
om projektets faser och erforderlig kapacitet för genomförande av detsamma. 
Problemen har närmare behandlats i preliminärrapport nr 39. En förenklad 
modell avses kunna programmeras under kommande arbetsår.

Fär dstudier i Stockholm

Stockholms stads gatukontor har uppdragit åt institutet att med praktiska kör- 
försök utveckla en rutin som skulle kunna användas vid mätning av hur restiden



Fig. 1 7. Sannolikheten för omkörning på en 
fristräcka av given längd. Uppdelning på olika 
typer av omkörningssituationer. Den övre delen 
av banden gäller för en hastighet av 60 km/h 
hos passiva fordonet och nedre delen för hastig
heten 80 km/h.

Fig. 18. Procentuell andel av omkörningarna 
(mötande fordon synligt) med kortare tidsmar
ginal till mötande efter omkörning (dt) än an
givet.

Väg utan vägrenar
Väg med breda belagda vägrenar

på olika sträckor förändras år från år. En särskild registreringsmetodik har ut
vecklats med hjälp av en vid institutet konstruerad och tillverkad färdanalysator 
(se apparatur nedan).

Denna har av Stockholms stads gatukontor dessutom tagits i bruk vid kör- 
försök för effektstudier av olika former för signalkoordinering inom en stadsdel.

T rafiksäkerhetsstudier 

Korsningsfria sträckor

Syftet med de bedrivna trafiksäkerhetsstudierna är i första hand att finna sam
banden mellan trafikolyckorna och den väg- och trafikmiljö i vilken de inträffar.

För närvarande studeras dessa samband för sträckor mellan korsningar. Under
sökningen omfattar omkring 6 000 olyckor, som under åren 1962 och 1963 in
träffat på europavägar och några av de större övriga riksvägarna.

Figur 19 visar antalet olyckor per kilometer på vägar utan vägren som funk
tion av trafikflödet. Materialet visar inga signifikanta skillnader mellan 6,0 och
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Fig. 19. Olyckor per km 
på tvåfältiga vägar 
utan vägren som funk
tion av årsmedeldygns- 
trafiken (ÅMD). Sve
rige, 1963.

—  Körbanebredd 6,0 och 6,5 m 
“  Körbanebredd 7,0 och 7,5 m

6,5 meters vägar inbördes och mellan 7,0 och 7,5 meters vägar inbördes. Dessa 
körbanebredder har därför slagits ihop parvis i figuren. Skillnaden mellan de två 
kurvorna är signifikant från ungefär 3 000 fordon per årsmedeldygn.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 ÅhW

  Körbanebredd 6,0 och 6,5 m
 Körbanebredd 7,0 och 7,5 m

Fig. 20. Olyckor per km 
på tvåfältiga vägar med 
vägren som funktion av 
årsmedeldygnstrafiken 
(ÅMD). Sverige, 1963.

Figur 20 visar olycksfrekvensen som funktion av årsmedeldygnstrafiken på 
vägar med vägren. Signifikanta skillnader förekommer även för dessa vägar från 
omkring 3 000 fordon per årsmedeldygn. Den bredare vägens företräde ur trafik
säkerhetssynpunkt relativt den smalare vägen är mer framträdande för vägar 
med än utan vägren.



T 1.8C

Fig. 2 i. Motorfordon — 
motorfordonsolyckor 
och singelolyckor per 
km på vägar med 7 m 
körbana och vägren 
som funktion av års- 
medeldygnstrafiken 
(ÅMD). Sverige, 1963.
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Antalet olyckor mellan motorfordon ökar mer än singelolyckorna med ökat 
trafikflöde. För 7 meters vägar med vägren framträder som framgår av figur 21, 
en tydlig skillnad mellan olyckor, som uppstått till följd av konflikt mellan minst 
två motorfordon, och singelolyckor. Vägar med 7 m körbana har signifikant 
lägre olycksfrekvens, då vägen är försedd med breda vägrenar ( >  2,0 m) än då 
vägrenarna är smala ( <  1,0 m). För vägar med 6 m körbana noteras lägre olycks
frekvens, då dessa är försedda med 1,0 m vägren jämfört med sådana vägar utan 
vägren.

För både 6 och 7 m asfaltvägar är olycksfrekvensen signifikant lägre om väg
renen är belagd med asfalt än då vägrenen är belagd med grus. I ovan lämnade 
resultat har hänsyn ej tagits till övriga för olyckornas förklarande vägpara- 
metrar.

Intervjuundersökning om vägtrafikolyckor

En intervjuundersökning om vägtrafikolyckor har slutförts. Några resultat publi
cerades i föregående årsberättelse.

Antalet personskadeolyckor var enligt undersökningen signifikant högre än 
antalet personskadeolyckor enligt den officiella statistiken. De icke polisanmälda 
olyckorna uppgick till 13 000 ±  4900. På 10 %  risknivå var minst omkring 
10000 personskadeolyckor ej polisanmälda, vilket tyder på ett stort bortfall i 
den officiella olycksstatistiken.

Andelen singelolyckor var klart signifikant högre än motsvarande andel enligt 
den officiella statistiken. Enligt centralbyrån uppgick antalet singelolyckor på 
landsbygden till omkring 30 °/o. Motsvarande siffra i undersökningen var när
mare 60 % . Mot bakgrund av denna höga andel har singelolyckorna blivit före
mål för en speciell litteratursammanställning (preliminärrapport nr 44).

De totala olyckskostnaderna för år 1964 beräknas uppgå till omkring två mil
jarder kronor. Andelen till polisen anmälda olyckor var endast 50 %  för olyckor 
som medfört reparationskostnader av minst 2 000 kronor, se figur 22.



Fig. 22. Andelen till po
lis resp. försäkringsbo
lag anmälda trafikolyc
kor som funktion av re
parationskostnader 
(log.skala). Sverige, 
1964.
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Högertrafikomläggningen

Under hösten 1966 gav högertrafikkommissionen väginstitutet i uppdrag att till
sammans med statens trafiksäkerhetsråd utarbeta en plan för uppföljning av tra
fikolyckor efter dagen H. Detta arbete sker med ledning av den promemoria, som 
arbetsgruppen H U G lämnade till högertrafikkommissionen den 16/5 1966. Under 
året har problemställningen ytterligare behandlats (preliminärrapport nr 40 A 
samt nr 41).

Avdelningen har i samråd med konsulter utarbetat förslag till trafikräknings- 
modeller för landsbygd och städer. Trafikräkningarna skall utgöra referensdata 
vid olycksanalysen i samband med uppföljningen av trafiksäkerheten efter över
gången till högertrafik. Från och med den 3 september 1966 utför väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen enligt dessa modeller trafikräkningar på landsbygden. 
Vid räkningarna användes 60 timregistrerande maskiner på riksvägnätet och 120 
ackumulerande maskiner på länsvägnätet. A v kostnadsskäl har högertrafikkom
missionen ej ansett sig kunna fatta beslut om räkningar i städer enligt väginsti- 
tutets förslag.

En utredning angående behovet av en utvändig backspegel efter trafikomlägg
ningen har utförts på uppdrag av högertrafikkommissionen. Det anses angeläget 
att i samband med trafikomläggningen införa en bestämmelse om obligatorisk 
yttre vänsterspegel, vilken ger en horisontell synfältsvinkel av minst 1 5 0 (preli
minärrapport nr 38).

Väginstitutet har studerat miljöns inverkan på fotgängarolyckor i stadsmiljö, 
särskilt med hänsyn till högertrafikomläggningen. Härvid har en checklista ut
arbetats för kontroll av hur gatumiljön anpassats till fotgängarna, särskilt med 
hänsyn till lokalisering och utformning av övergångsställen. Resultaten har redo
visats i preliminärrapporterna 42 och 45.

För att inför omläggningen öka kännedomen om fotgängares beteende vid kor
sande av en gata har över 1 500 fotgängare vid 8 övergångsställen i Stockholms
trakten filmats. Två kameror med automatik för enbildstagning användes sam
tidigt, varav den ena gav närbilder av fotgängaren och den andra översiktsbilder 
av mätplatsen.



Genom analys av varje bildruta i filmerna har fotgängarnas huvudvridningar 
vid passage av körbanan kunnat bestämmas. Fördelningar för fotgängarens läge, 
när han första gången iakttar trafiken från höger resp vänster har framtagits. 
För att visa åt vilket håll fotgängaren främst riktar sin uppmärksamhet har ett 
index för uppmärksamhetsinriktningen konstruerats. Kurvor över hur detta index 
varierar med fotgängarens läge på mätplatsen har uppritats.

Filmerna har även givit data beträffande av fotgängare förkastade och accep
terade tidsluckor, väntetider före körbanepassage, fotgängarens hastighet vid pas
sage av körbanan, fotgängarens avstånd till och förflyttning mot ett passerande 
fordon samt fotgängarens position före och vid ett fordons passage. Resultaten 
redovisades i preliminärrapport nr 37 med titeln: »Fotgängare vid övergångs
ställen».

Undersökningen ligger som grund för fortsatta studier av fotgängarnas an
passning till högertrafik. Parametrarna uppmärksamhetsinriktning och accepte
rade tidsluckor antas utgöra ett mått på anpassningen till högertrafik. Föränd
ringar i dessa parametrar avses kunna ge underlag för lämpliga åtgärder.

Apparatur för trafikstudier

Utvecklingen av trafikstudieapparatur med registrering av data på hålremsa har 
fortsatt och inriktats på en långt gående automatisering. Förutom utveckling och 
tillverkning av fem fordonsdifferentierande trafikräknare (se rapport 47) har 
även en ny typ axelräknande trafikräknare konstruerats och byggts i fem exem
plar. Även den nya typen trafikräknare har registrering på hålremsa av såväl 
antal axlar som tid på dygnet.

Institutets färdanalysator, som på hålremsa automatiskt registrerar väg- och 
tidkoordinater, har kompletterats med ett speciellt tangentbord för manuell regis
trering av data vid omkörningsstudier. Dessa data avser främst tidpunkter som 
beskriver köbildning och omkörningsförlopp. På tangentbordet finns symboler för 
fordon i kö, omkörande fordon osv. Den bild av inbördes positioner mellan for
donen som för tillfället råder och registrerats på tangentbordet markeras med 
lysande symboler för att underlätta en korrekt och väl differentierad instansning 
av trafikförloppet.

Genom att färdanalysatorerna även kan användas vid enbart tidregistrering, 
har de utnyttjats i utvecklingen av en apparatur för restidsmätning över längre 
mätsträckor (ca 5 km). I vardera av sträckans ändpunkter fotograferas automa
tiskt passerande fordon så att de kan identifieras. Passagetidpunkten registreras 
på hålremsa. Med radio ges signaler för tidsynkronisering med samtidig nollställ
ning av de elektroniska klockorna. Synkronisering mellan film och hålremsa sker 
dels manuellt vid starten, dels genom att den från givare på vägen styrda expo
neringen i sin tur styr stansningen av tidpunkten för passage. Apparaturen är 
batteridriven.

Utveckling har fortsatt av särskilda filmkameror som under situationsbilden 
kan registrera önskade mätdata, t ex tid och hastighet, i binär form. Sådana ka
meror kommer att ersätta de kameror som används i ovan nämnda restidsappa-



ratur, varigenom data på hålremsa och motsvarande data på filmbilden är iden
tiska.

Slutligen har en utrustning utarbetats för studium av hastighetsförloppet, t ex 
i backar och kurvor, vilken kommer att användas vid olika trafikstudier.

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 inom Norden samt i Europa.

Remisser

Institutet har under budgetåret avgivit ett flertal remissyttranden till departe
ment, nämnder och myndigheter.

Stockholms i september 1967.

STATEN S V Ä G IN ST IT U T

NILS G BRUZELIUS

överdirektör
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Bilaga i

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
under budgetåret 1966-1967

Anslag i. Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader

A. Verksamheten i allmänhet
Enligt stat Enligt

räkenskaper
Avlöningar

i . Till ordinarie tjänstemän, förslagsvis . . . . 390 OOO: — 437 3M:  35
2. Arvoden bestämda av Kungl. M aj:t . . . . 11 OOO: — 1 1  000: —

3- Till icke ordinarie personal........................ I 293 OOO: — 1 375 621: 55

Summa avlöningar I 694 OOO: — 1 823 946: 90

Omkostnader
i . Sjukvård m. m., förslagsvis ......................... 4 OOO: — 3 966:03
2. Reseersättningar, fö rslagsvis ...................... 29 OOO:— 28 176: 13
3- Expenser

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 40 OOO:— 38 2 1 6 :64
b) övriga expenser, högst ........................ 102 OOO: — 101 991: 28

4- Publikationstryck, förslagsvis .................. 20 OOO: — 1 9955 : 48
5- övriga utgifter

a) Materialkostnader m. m., högst ......... I23 OOO: — 122 082: 29
b) Tekniska inventarier och maskiner,

högst .......................................................... 50 OOO! -- 49 8 7 1 : 62
c) Kostnader för förhyrd datamaskintid

m. m., högst ............................................ 7 000: — 7 000: —
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 24 OOO:-- 23 265: 52
e) Bibliotek, högst ...................................... 9 000 :— 8 579:50
f) Avgifter för deltagande i fortbildnings

kurser, högst ............................................ 2 OO O !-- 1 5: —
Summa omkostnader 410 OOO: —■ 405 069: 49

Summa utgifter under A 2 IO4 OOO! -- 2 229 016: 39



B. U ppdragsverksamheten 

Avlöningar
Enligt stat Enligt

räkenskaper

Till icke ordinarie personal, fö rslagsvis ......... I 652 OOO: — 2 197 056: 20

Summa avlöningar I 652 OOO: — 2 197 056: 20

Omkostnader, förslagsvis .................................. 700 OOO: — I 508 973: 29

Summa utgifter under B 2 352 OOO: — 3 706 029: 49

Särskilda uppbördsmedel

Ersättningar för tillfälliga uppdrag m. m........ 2 682 OOO! — 4 746 5°

Utgifter Sammandrag

A. Verksamheten i allm änhet...........................
B. Verksamheten för u p p d rag .........................

2 IO4 OOO: — 
2352  OOO! —

2 229 Ol6: 39
3 706 029: 49

Summa utgifter 4 456 000: — 5 935 045=88
Inkomster
B. Verksamheten för u p p d rag ......................... 2 682 OOO: — 4 74 6 779: 50

Summa inkomster 2 682 OOO! — 4 746 779= 5°

Nettoutgifter för A  och B I 774 OOO: — I l88 266: 38

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning

Reservation 30/6 1966
Anslag för budgetåret 19 6 6 /6 7 .........................
./. Kostnader enligt räkenskaper....................

22 O99: 56
155 OOO! --- 177  099: 5 

77 789: 02
Reservation till budgetåret 19 6 7 /6 8 ................ 99 310:  54
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the N a tio n a l S w ed ish  R o a d  R esearch  Institute
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i —72. Se Meddelande 91.

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  ..................................................................................................  I947

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

76. Distillation Analysis o f Road Tars.
Metoder för destillationsanalys av vägtjäror, av S H allberg och H  A r n f e lt ................ 1949

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

78. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av vatten. The 
Adhesion of Bituminous Binders and Aggregates in the Presence of Water, av
S H allberg  ............................................................................................................................................  19 5°

79. D ifferential Thermal Analyses of some Quaternary Clays of Fennoscandia, by
U Soveri ............................................................................................................................................... 1951

80. Provväg med ytbehandlingar på Dalarövägen 1948. Test Road with Surface Treat
ments on the Dalarö Road near Stockholm 1948, av S G y  Ils j ö ......................................  19 51

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

82. Asfalters deformation och hållfasthet vid långsam och snabb belastning. Deforma
tion and strength of asphalts at slow and rapid loading, av R  E r ik s s o n ....................  1951

S3. Provvägen på Ekerö 1948. The Test Road at Ekerö 1948, av B Ö r b o m .................... 1952
84. En metod att på arbetsplatsen kontrollera bindemedelshalten i en bituminös be-

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

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

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

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

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

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

och F  R e n g m a rk .................................................................................................................................  1959
92. Optimalt axeltryck. Optimum Axle Loads, av C -E  Brinck ..............................................  1966
93. Lätta fordonskombinationers kördynamik och bromsförmåga. Dynamic Driving 

Characteristics and Braking Ability of Passenger Cars with Caravan Trailers, av
G Kullberg , O Nordström , G Magnusson och C  Formgren ............................................... 1 9&7



Rapporter

i — 22. Se rapport 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

30 A. Determination of the Ground Frost Line by Means of a Simple Type of Frost
Depth Indicator, by R  G a n d a h l ..................................................................................................  1963

31. Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis. Experi
ments with Protective Coatings and with Methods of Repairing a Scaled Concrete 
Road at Hällekis, av N  Odemark och S Engman .................................................................  1957

32. Procentvåg för siktanalys i fält. Per Cent Balance for Sieving Analysis in the Field 1958
33. Ytskador på svenska betongvägar 1955— 1957. Extent of Concrete Road Pavement

Scaling in Sweden 1955— 1957, av N  Odemark och S Engman ......................................  1958
34. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1958— 1959 ............. 1959
35. Axeltrycksmätningar. Axle Load Measurements, av S Edholm  ..................................... i960
36. Undersökning av vinterdäck och slirskydd ur friktionssynpunkt. Investigation of 

Friction Properties o f Winter Tyres and Anti-Skid Devices, av G Kullberg  och
B Kihlgren  ..........................................................................................................................................  i960

37. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1959— 1 9 6 0 ...........  i960
37 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens vägin
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40. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret i960— 1961 ...........  1961
40 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens väg
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41. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 19 6 1— 1962 . . . .  1962
41 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens väg

institut) for the Financial Year 19 6 1— 1962 ..........................................................................  1963
42. Provning av sandspridare. Tests on Sand Spreaders, av B K ih lg r e n ............................. 1963
43. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1962— 1963 ........... 1963
43 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens vägin

stitut) for the Financial Year 1962— 1963 ..........................................................................  1964
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stitut) for the Financial Year 1964— 1965 .......................................................................... 1966
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Specialrapporter

Statens väginstituts specialrapporter framlägger forskningsresultat m m, som antingen är av 
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berg och S E d h o lm .............................................................................................................................  1955
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