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Berättelse 
över Statens väginstituts 
verksamhet under 
budgetåret 1968—1969

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 Statens väg
verk, generaldirektören Gustav Vahlberg, ordförande, och chefen för institu
tet, överdirektören Nils G Bruzelius. Dessutom har Kungl. Maj:t för tiden 
1 juli 1967— 30 juni 1971 förordnat till ledamöter professorn Sten Hallberg, 
gatuchefen Einar Hultman, direktören Bo Jondal, tekn direktören Ragnar Kling- 
berg, departementsrådet Karl Otto Wennerhorn och f d professorn Torsten R 
Åström samt för tiden 2 febr 1968— 30 juni 1971 byråchefen Gustav Ekberg.

Organisation



Personal

Antal anställda för

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

Överdirektör: civilingenjör Nils G  Bruzelius .........................  1

Administrativa kansliet ................................................................... 8 6
Chef: jur kand Sune Lans

Tekniska kansliet ............................................................................  5
Chef: tekn dr Carl Erik Brinck

Beläggningsavdelningen ................................................................... 6 10
Chef: civilingenjör Åke Rosengren

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

Geologiska avdelningen ................................................................... 5 10
Chef: fil lic Folke Rengmark

Maskintekniska avdelningen .........................................................  14 22
Chef: civilingenjör Gösta Kullberg

Trafiktekniska avdelningen   5 14
Chef: civilingenjör Stig Edholm

Antal personer 48 70

Totalt 118

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:

Rapporter:
49. Berättelse över Statens väginstituts verksamhet under budgetåret

1967— 1968 ...........................................................................................  1968
49 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute

for the Financial Year 1967— 1968 ................................................  1969



Specialrapporter (stencilerade):
67. En permanent, statlig provbaneanläggning för forsknings- och prov-

ningsändamål, av B Kihlgren och O Nordström ............................  1968
68. Yttre backspeglar på personbilar, av G Carlsson .............................. 1968
69. Personbildäcks sidkraftsegenskaper. Förundersökning, av O Nord

ström och C Formgren ........................................................................  1968
70. Omkörningar av personbilar. Trafikstudier, av K-I Å hm an  1968
71. Förarbeteende vid trafiksignaler på vägar med hastighetsgränsen

70 KM/H, av L Sjöstedt........................................................................  1968
72. Ingenjörgeologiska problem i samband med vägbyggnad, av F Reng-

mark ........................................................................................................... 1968
73. Prowägarna Edsvalla A och B 1967. Byggnads rapport, av L-O

Svensson ....................................................................................................  1968
74. Tjälundersökningar vid provvägen Såå 1962, väg E 75, Jämtlands

län, åren 1962— 1965, av R G andahl..................................................  1969
75. Nedbrytningsförsök med bark av tall och gran. Några synpunkter på

barkens användning i vägar, av N  N ykvist.........................................  1969
76. Prov med cementstabilisering vid Vårgårda 1967, av E Lindh . . . .  1969
77. Utspetsningsförsök med mineralull i Järvsö, Gävleborgs län. Resul

tat från åren 1963— 1966, av R Gandahl .........................................  1969
78. Snöröjningsförsök vid Antnäs väg E 4, Norrbottens län vintern

1961— 1962. Studier av plogningsbreddens betydelse för längs - 
gående tjälsprickbildning, av R G andahl.............................................. 1969

Artiklar till tidskrifter:
N  Odemark 
R Gandahl

1968
1969

R Gandahl 1969

R Gandahl 1969

G Kullberg 1969

Modifikation av AASHO-ekvationerna. SVT nr 10, 1968. 
Priifung von frosthemmenden Isolierschichten in Edsvalla, 
Schweden. Forschungsarbeiten aus dem Strassenwesen. Neue 
Folge, Heft 74. Forschungsgesellschaft fur das Strassen
wesen E. V. Bad Godesberg 1969.
Tjäle i vägar. Statens råd för byggnadsforskning. Program
skrift 8, 1969.
Tjälisoleringsförsök vid Statens väginstitut. Vägnytt nr 2, 
1969.
Nytt antilåsningssystem baserat på elektroniken. SVT nr 2, 
1969.

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 statens vägverks centralför
valtning, vägförvaltningar, luftfartsverkets centralförvaltning, vattenfallsstyrel
sen, fortifikationsförvaltningen, flygförvaltningen, statens geotekniska institut, 
statens provningsanstalt, ingeniörsvetenskapsakademiens transportforskningskom- 
mission, statens trafiksäkerhetsråd, institutioner vid tekniska högskolorna i Stock
holm och Göteborg, universitet, tekniska läroverk m fl.

Verksamheten på de fem tekniska avdelningarna har under budgetåret lång- 
tidsplanerats med användande av PERT-metoden. Nätverken för maskintekniska 
och trafiktekniska avdelningarna har på grund av dessa avdelningars verksamhet 
blivit mycket omfattande.

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
Axeltryckhöjningarnas lönsamhet
Det arbete som beskrivs i föregående års verksamhetsberättelse och som behandlar 
frågan om olika axeltrycks lönsamhet har slutförts. Det har redovisats i medde
lande nr 94 under titeln:
”Benefits of Increased Axle Loads, Method of Calculation and its Application to 
Swedish Conditions”
I publikationen behandlas följande frågor:
1. Vad kostar ökad bärighet?
2. Med vilka axeltryck kör våra tunga fordon i dag?
3. Hur mycket sjunker tonkm—kostnaden för tunga fordon vid ökat axeltryck?
4. Hur är vår tunga lastbilspark sammansatt?
5. Hur stor del av alla lastbilar kan utnyttja ett förhöjt axeltryck?
6. Hur är godsmängden fördelad på det svenska vägnätet?
7. På hur stor del av vägnätet är det lönsamt att höja axeltrycket?

Teknisk dokumentationscentral och bibliotek

Den genom OECD:s initiativ bildade Europeisk organisation för vägforsknings- 
laboratorier (EORRL) har under budgetåret bland annat fortsatt sitt arbete med 
den internationella vägforskningsdokumentationen (IRRD). Under budgetåret har 
väginstitutet mottagit ca 14 000 referat- resp forskningsprojektblad (båda i form 
av totalblad A4) från de tre huvudcentralerna för väg- och transportforsknings - 
dokumentation: Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris (LCPC), Road 
Research Laboratory, Crowthorne, England (RRL) och Forschungsgesellschaft fiir 
das Strassenwesen, Köln. Väginstitutet har enligt överenskommelse framställt egna



referat och uppgiftsblad för pågående forskningsprojekt samt överlämnat dessa 
översatta och i indexerad form till Road Research Laboratory.

Datamaskinell registrering av de termindexerade referaten, för vilka OECD/ 
IRRD:s trespråkiga tesaurus med ca 3 000 nyckelord användes, har fortsatt under 
budgetåret och avsevärt utökats. Hittills har över 6 000 referatblad registrerats 
genom ADB i samarbete med FOA Index. Ett av dokumentationscentralens vikti
gare arbetsuppgifter har varit att vid förredigeringen av databearbetningsmateria- 
let förse det med ett speciellt, kompletterande klassifikationssystem (Highway 
Research Board /USA/, HRIS subject area list), omfattande ett speciellt kategori
system, försett med ett större antal underkategorier. Detta har visat sig mycket 
lämpligt vid ADB och givit mycket gott resultat vid maskinsökning. OECD, främst 
LCPC och RRL ovan, har även visat stort intresse för denna förbättring av klassi
ficeringen mm. För ytterligare förbättring av litteratursökningen med hjälp av 
ADB har införts ett standardiserat förkortningssystem för tidskriftstitlar mm 
( ” Coden for Materials Testing, USA” ).

Sökprofiler håller på att etableras för de registrerade referatbladen, varvid 
uppbyggnad har skett genom upprättande av olika avdelningars och experters 
sökfrågor. Speciella provsökningar har gjorts för testning av bland annat FOA:s 
programsystem CORSAIR-II.

Bibliotekets litteraturbestånd har under året avsevärt ökats. På grund av den 
mycket snabba tillströmningen av dokumentationsmaterial genom OECD/IRRD- 
verksamheten har anskaffnings- och utlåningsverksamheten m m betydligt ökat i 
omfång och betydelse. Biblioteksklassificeringen sker enligt UDK-systemet.

Beläggningsavdelningen
Aminers värmestabilitet i bituminösa bindemedel
I föregående årsberättelse redogjordes för studier över fettsyraamins värmebestän
dighet i asfalt. Under det gångna verksamhetsåret har liknande studier utförts 
över olika vidhäftningsmedels värmestabilitet i vägoljor av olika fabrikat vid 
temperaturen 90° och i asfaltlösningar av olika typer vid temperaturerna 100, 
120 och 130°. Erhållna resultat är av intresse för hanteringen av ifrågavarande 
bindemedel efter tillsatsen av vidhäftningsmedel.

Försökssträckor ?ned asfaltbeläggningar utförda med olika vidhäftnings- 
befrämjande medel
Under sommaren 1968 utfördes i Östergötlands, Malmöhus samt Göteborgs- och 
Bohus län försökssträckor för att studera hur olika vidhäftningsbefrämjande åtgär
der inverkar på hållbarheten hos asfaltbeläggningar. De åtgärder som vidtogs var 
att använda tjärasfalt som bindemedel, att utföra tjärinbränning samt att tillsätta 
amin (utfördes ej i Göteborgs- och Bohus län). Beläggningarna var av typ 
60 Abl2t och försöken utfördes i samband med ordinarie beläggningsarbeten. 
Massorna blandades vid en temperatur mellan 140 och 160° C. Blandningstiden



för massorna utan tjärinbränning var ung 30 sek. När tjärinbränning utfördes var 
inbränningstiden dels 5 sek dels 30 sek. Efter tillsats av asfalt blandades massorna 
därefter i ytterligare 30 sek.

Avsvahiingsförloppet i en asfaltbeläggning
Avsvalningsförloppet i en asfaltbeläggning efter utläggningen har studerats, dels 
genom temperaturmätningar i beläggningar i samband med utförandet, dels genom 
teoretisk analys.

Vid beräkning av värmeöverföringen mellan luft och beläggning har härvid 
hänsyn tagits till inverkan av vindförhållanden, lufttemperatur, instrålning från 
solen (genom bestämning av den sk  sol-lufttemperaturen), utstrålning från be- 
läggningsytan samt motstrålning från atmosfären.

Värmetransporten inom beläggningsmassan har antagits ske genom ledning. Vid 
beräkning av temperaturens förändring med tiden har den allmänna värmeled
ningsekvationen använts. Lösningen av denna har huvudsakligen skett genom 
differensräkning.

Vid beräkning av värmeöverföringen mellan beläggning och underlag har 
hänsyn tagits till de dygnsperiodiska temperaturvariationer som förekommer i 
underlaget.

God överensstämmelse har erhållits mellan de resultat, som uppmätts vid fält
försöken, och de, som beräknats.

Inspektion av försökssträckor med asfaltbeläggningar vältade till olika 
packnings grad-
Under sommaren 1965 utfördes på väg 73 i Stockholms län packningsförsök med 
asfaltbeläggningar. På hösten upprepades försöken enligt samma program (Rap
port nr 47, 1966). Beläggningarna vältades härvid till olika packningsgrad genom 
att antalet vältpassager varierades och genom att vältningen påbörjades vid olika 
temperatur i massan.

Vid slutinspektion våren 1969 kunde konstateras att för höstbeläggningarna var 
antalet skadade sträckor ca 3 gånger större än för sommarbeläggningarna. Belägg
ningar utförda sent på hösten blir nämligen mycket litet efterpackade av trafiken 
före vintern, och om dessa beläggningar har blivit dåligt packade vid utförandet 
är risken stor för att skador snart uppstår. En annan iakttagelse var att av de 
sträckor med Ab-beläggningar, som packats med slätvalsvält, ett relativt stort antal 
hade skadats när vältningen påbörjats vid en temperatur i massan under 100°C 
och när antalet överfarter med bakvals på en och samma punkt understeg 6 å 8 st.

Väckning av asfaltlösningsbetong
Under hösten utfördes på väg 657 i Kronobergs län packningsförsök av asfaltlös
ningsbetong i syfte att studera packningens beroende av välttyp och vältpara
metrar. De vältar, som användes, var en slätvalsvält, en vibrerande vält och en



gummihjuls vält. De vältparametrar, som varierades, var för slätvalsvälten välthas
tigheten, för vibrerande välten välthastigheten och svängningsamplituden samt 
för gummihjulsvälten välthastigheten, vikten och ringtrycket. Packningen bestäm
des som funktion av antalet vältöverfarter. Skrymdensiteten bestämdes med strål- 
ningsmätare av fabrikat Decca, typ HDM 4 S, och mätning utfördes efter varje 
vältöverfart. Efter avslutad vältning utsågades dessutom ur beläggningen prov
plattor, på vilka skrymdensiteten bestämdes enligt paraffinmetoden.

Av resultaten framgick att packning med vibrationsvälten i samtliga fall gav 
högre skrymdensitet än packning med slätvalsvälten. Likaså erhölls genomgående 
högre skrymdensitet i beläggningen vid packning med slätvalsvälten än med gum
mihjulsvälten. Resultaten tyder dessutom på att välthastigheten ej bör överstiga 
5 km/h vid packning med slätvalsvälten och vibrationsvälten (svängningsamplitud
0.40.mm) och ca 9 km/h vid packning med gummihjulsvälten. Packning med 
gummihjulsvälten bör ske vid maximal vikt hos välten och med ett ringtryck av
4— 6 kp/cm2.

Inverkan av dubbade däck pä beläggningar
Körningarna i prowägsmaskinen för att studera beläggningstypens och olika be- 
läggningstekniska faktorers inflytande på motståndet mot slitage genom dubbdäck 
har fortsatts. Liksom föregående år har de utförts med personbilsdäck vid tempe
raturer strax ovanför fryspunkten och under vattenbegjutning. Försök med ytbe
handling har givit dåligt resultat beroende på stensläpp. Förutsättningarna för god 
fasthållning av stenen kommer därför att studeras i ytterligare försök. För övriga 
asfaltbeläggningar ges hitintills erhållna resultat i figurerna 1 och 2. Resultaten 
har angivits både som bortsliten mängd massa i ton per 1 miljon fordonspassager 
och 1 km väg och som medeldjup i mm av det 25 cm breda spåret per 100000 
varv, d v s  200 000 hjulpassager. I fig 1 har värdena beräknats på basis av samt
liga 100 000 varv, i fig 2 på basis av de sista 75 000 eller 80 000 varven för att 
eliminera verkan av eventuellt snabbare slitage i början av körningen. Som framgår 
av tabellerna har rangordningen blivit följande:

1. Beläggningar med bituminiserad sten (BS) invältad i ytan.
2. Massabeläggning med tjärinbränning eller amintillsats.

3. Gjutasfalt;
4. Topeka.
5. Asfaltbetong HAb och Ab utan vidhäftningsförbättrande medel.

Asfaltlösningsbetong Alb 16 ö har givit ett anmärkningsvärt bra resultat, vilket 
förutom vidhäftningen sannolikt kan tillskrivas den höga stenhalten.

I vilken mån resultaten från körningarna i prowägsmaskinen kan överföras 
till slitage av körbanor under verklig trafik är ännu oklart. Förhållandena i prov- 
vägsmaskinen och ute på vägen är inte lika. Exempelvis är körbanan i maskinen 
cirkulär med diametern bara 5 m och har körningarna utförts vid konstant



Fig 1. Sammanfattning av resultaten från körningarna nr 1— 9 med dubbade personbilsdäck i prov- 
vägsmaskinen —  resultaten ej korrigerade för eventuellt snabbare slitage i början av körningen.

Fig 2. Sammanfattning av resultaten från körningarna nr 1—9 med dubbade personbilsdäck i prov- 
vägsmaskinen — resultaten korrigerade för eventuellt snabbare slitage i början av körningen.
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”väderlek” . Försök har emellertid påbörjats på en provbana utomhus med syfte 
att få en uppfattning om korrelationen mellan resultaten från prowägsmaskinen 
och slitaget på en rak väg.

Provbanan, som är belägen på Bromma flygplats, har två raksträckor med sam
manlagt åtta provsträckor av olika beläggningar. Banan trafikeras av en automat
styrd Volvo Duett med dubbdäck (se redogörelse för maskintekniska avdelningen). 
Slitaget av beläggningarna följs genom profilering. Bilen har gått 50 000 varv, 
vilket tycks vara för litet för att ge representativa slitagevärden. Körningarna 
kommer därför att fortsätta under den kommande vintersäsongen. Ett par av 
beläggningarna, som visat sig svåra att utföra, kommer dock att utbytas mot 
andra typer.

De föregående år inledda mätningarna av profiländringen hos vissa infartsleder 
till Stockholms stad har fortsatts genom bärighetsavdelningens försorg.

Kostnaderna för slitaget av beläggningarna genom dubbdäck kan i nuvarande 
läge uppskattas vara av storleksordningen 50 miljoner kr/år för staten och kom
munerna.

Ljusreflexion från beläggnings ytor
Studierna har inriktats på att klarlägga de kontrastförhållanden, som råder vid 
mörkerkörning utan stationär belysning, och hur vägbanans ljusreflexionsegenska- 
per inverkar på trafiksäkerheten, bl a möjligheten att varsebliva hinder på vägen.

Inledningsvis har utförts förberedande fältstudier av fotgängares och cyklisters 
läge i fordonsförarens synfält. Härvid har kunnat iakttagas, att körbanan endast 
i undantagsfall utgjort omedelbar bakgrund till sådana hinder.

Vid en studieresa i Europa framkom, att man är enig om nyttan av ljusa väg
ytor vid stationär belysning, medan meningarna är delade om deras betydelse vid 
belysning med enbart fordonsljus.

Försök med olika material för trafiklinjemarkering
Under maj månad igångsattes fältförsök med trafiklinjemarkeringar av olika färger 
och massor. Avsikten med försöken är att utvärdera de olika materialen genom 
bestämning av linjernas synbarhet under olika förhållanden och slitstyrka.

Dammbindning av grusvägar
De 1968 i Uppsala län utförda försöken har lett fram till en tillfredsställande 
arbetsmetodik för fördelning av oljan i gruset och har visat, att den oljade grus
vägen är lättare att underhålla än den saltbundna. Det har också visat sig, att en 
större del av oljan blir kvar i vägen över vintern, trots att grusvägskaraktären 
bibehålies i enlighet med målsättningen för arbetet.

De föregående år oljade vägarna har i maj 1969 på nytt behandlats med olja, 
och försök har också påbörjats med vägar, vars grus ligger utanför idealgrus- 
zonen. En noggrann uppföljning av sommarunderhållet utförs nu av vägförvalt-



ningen inom det vägmästarområde, där provsträckorna ligger, för att få en eko
nomisk jämförelse mellan de på olja och kalciumklorid baserade sommarunder
hållen.

Vägoljors re ologis ka egenskaper vid olika temperaturer och inflytande av par af finer
I syfte att få ett grepp om vägoljors reologiska egenskaper vid olika tempera
turer, vilka är av betydelse för såväl utläggningen av oljegruset som dettas bete
ende under trafiken, har undersökningar utförts i Ferranti-viskosimeter. Därvid 
har också inflytandet av paraffiner studerats. Det betydelsefullaste resultatet av 
undersökningarna var att paraffinernas kemiska struktur visade sig ha stort infly
tande på viskositeten vid lägre temperaturer.

Kontroll och provning av ?naterial till oljegrus
För att erhålla en jämförelse av vägoljor PO 60 från olika leverantörer har för- 
sökssträckor med oljegrus utförts inom Östergötlands län i augusti— september 
1968.

Alla vägoljeleveranser har kontrollerats med avseende på gällande leverans
bestämmelser. Oljorna från olika leverantörer har också studerats genom kompo
nentanalys, paraffinbestämning och viskositetsbestämningar vid låga temperaturer.

Erforderlig mängd vidhäftningsmedel i asfaltlösningsbetong
Halten vidhäftningsmedel har hittills hållits lika hög i asfaltlösningsbetong som 
i oljegrus, trots att den förra tillverkas vid högre temperatur och att stenmate
rialet därför har lägre vattenhalt vid blandningen med bindemedlet. Det är tänk
bart, att mängden vidhäftningsmedel kan hållas lägre vid tillverkningen av asfalt
lösningsbetong. Undersökningar har därför påbörjats för att bestämma den mängd 
vidhäftningsmedel som erfordras för att erhålla en tillfredsställande vidhäftning 
mellan bindemedel och stenmaterial i asfaltlösningsbetong.

Laboratorieförsök genom draghållfasthetsprovningar på beläggningsplattor med 
asfaltlösningar innehållande olika mängder vidhäftningsmedel som bindemedel har 
utförts. Med ledning av de vid laboratorieförsöken erhållna resultaten har fältför
sök utförts under 1968. För att få exempel på inverkan av olika stenmaterial och 
på varierande väderleksbetingelser utfördes försökssträckorna i olika delar av 
landet och vid olika tidpunkter under beläggningssäsongen. Försökssträckorna är 
belägna vid Sjöbo i Malmöhus län, Degerhamn i Kalmar län, Bernshammar i 
Västmanlands län och Brände i Västerbottens län. Bindemedel har varit asfalt
lösning RMA 90 med petroleumdestillat som lösningsmedel och asfaltlösning 
SA 90 med tjärprodukter som lösningsmedel. Som vidhäftningsmedel har använts 
amin HPL och amin DHBG, levererade av Liljeholmens Stearinfabriks AB. Till
satt mängd vidhäftningsmedel har varit av amin HPL 1,0, 1,25 och 1,5 vikt-%, 
av amin DHBG 0,6, 0,9 och 1,2 vikt-%. Stenmaterialets temperatur vid bland-



ningen av massan har varit mellan 60° och 75°. Vattenhalten i den färdigblandade 
massan har varierat mellan 0,1 och 2,5 vikt-%.

Fram till juni 1969 har inga skador som kan antas förorsakade av bristande 
vidhäftning mellan bindemedel och sten kunnat iakttagas. Observationerna på 
försökssträckorna fortsätts.

Asfaltlösningsbetong —  1966-års försökssträckor
Försökssträckorna med mjuka bituminösa bindemedel, som utfördes 1966 på 
väg 814 i Västerbottens län, har besiktigats. På det hela taget är beläggningarna 
i gott skick. Två prov har uttagits från beläggningarna och trafikerats med dubb
däck i prowägsmaskinen. I synnerhet det ena provet, som hade hög stenhalt, 
gav mycket bra resultat. Se under rubriken ” Inverkan av dubbade däck på belägg
ningar ” .

Bestämning av skrymdensitet med radiometrisk metod
Under hösten utfördes i samarbete med Decca Navigator och Radar AB en under
sökning för att studera sambandet mellan två olika metoder för bestämning av 
skrymdensitet hos asfaltbeläggningar. De metoder, som jämfördes, var en radio
metrisk metod med gammastrålning och den konventionella paraffinmetoden. 
Strålningsmätaren, typ HDM 4 S, var av Deccas fabrikat. Försök utfördes på en 
numera ej trafikerad vägsträcka strax söder om Stockholm. Försöksbeläggningarna 
var av typ Abl6t och Ab25t. Varje beläggning vältades på sådant sätt, att en 
stor variation i packningsgrad erhölls. Ungefär 100 mätpunkter utvaldes på varje 
beläggning. På vardera mätpunkten bestämdes skrymdensiteten, först genom strål- 
ningsmätning direkt på beläggningsytan, därefter genom strålningsmätning på ytan 
sedan denna tätats med filler. Från alla mätpunkter utborrades provkroppar, på 
vilka skrymdensiteten bestämdes enligt paraf finmetoden.

Resultaten tyder på ett approximativt lineärt samband mellan de båda metoder
nas värden. Linjen representerande detta samband går ej genom origo, och dess 
lutning avviker något från 45°. Spridningen kring linjen är relativt stor. Använd 
på rätt sätt bör emellertid den radiometriska metoden kunna användas vid rutin
kontroll. Metoden måste dock kontrolleras genom konventionell provtagning och 
bestämning av skrymdensitet.

Fältförsök har även utförts för att ytterligare studera inverkan av temperaturen 
i massan, när vältningen påbörjas. Försöken har omfattat enbart packning med 
slätvalsvält, och skrymdensitetens förändring i beläggningen har bestämts genom 
strålningsmätning efter varje vältpassage över mätpunkten.

Övriga undersökningar
Laboratorieundersökningar av icke forskningskaraktär, i synnerhet sådana angå
ende vidhäftning, har utförts åt olika uppdragsgivare.



Bärighetsavdelningen
Jordarters mekaniska egenskaper

Studier av jordarters mekaniska egenskaper har fortsatts huvudsakligen med hjälp 
av registrerande tryckprovare för mätning av deformation vid cykliskt varierande 
tryckbelastning. Mätningarna har huvudsakligen varit inriktade på bestämning av 
den icke linjära relationen mellan tryck och deformation hos jordarter. Mät
ningarna har utförts på prover som komprimerats i cylinderformiga behållare, som 
är öppna upptill och utsatts för tryck via en tryckplatta, som är betydligt mindre 
än provets fria överyta.

Man kan på teoretiska grunder antaga att det tryck som erfordras för att uppnå 
en viss nedsjunkning ökar mer än proportionellt med deformationen. En ansats 
byggd på Hooke’s lag påbyggd med en exponentialfaktor exp(x/x0) har prövats 
(x =  nedsjunkning). Detta har möjliggjorts bl. a. genom automatisk databehand
ling. Ansatsen motsvarar väl de hittills prövade jordarternas egenskaper (olivin- 
sand och sandig morän). Eftersom förloppet har hysteres, är parametrarna olika 
vid pålastning och avlastning. Formfaktorn x0 har visat en obetydlig variation med 
frekvensen (0,5— 5 p/s) men en påtaglig ökning med amplituden. Någon syste
matisk variation hos den modifierade elasticitetsmodulen med amplitud och frekvens 
har hittills icke kunnat fastställas.

Konstruktion av en vibrationsutrustning för bestämning av vägkonstruktioners 
dynamiska egenskaper har påbörjats och delvis slutförts. Med denna utrustning 
kan vägkonstruktioner via tryckplattor av konventionellt utförande utsättas för 
sinusformigt varierande tryck med frekvenser i intervallet 15— 75 Hz och ampli- 
tuder upp till 2 ton. Mätutrustningen är avsedd att registrera momentan- och 
medelvärde av kraft och nedsjunkning. Apparaturen är främst avsedd för studier 
av vägkonstruktioners utmattningsegenskaper vid dynamisk påkänning.

Provbelastning av vägar

Med den i tidigare årsberättelser beskrivna belastningsvagnen för upprepad statisk 
belastning (efterfordon B 120, efter viss ombyggnad) har belastningsförsök ut
förts på en nedlagd del av väg 849 mellan Rotebro och Stäket, Stockholms län.

Undersökningen omfattar långtidsförsök, varvid studerats mekanismen hos 
sjunkningsförloppet samt underbyggnadens och temperaturens inverkan på sjunk- 
ningsförloppet. Vägen bestod av 10 cm indränkt makadam, därunder grusig stenig 
morän. Undergrunden utgöres av sandigt grus.

Belastningen utfördes vid dessa mätningar med plattor med 28, 31, 56 och 
80 cm diameter, motsvarande 6,0, 5,0, 1,5 och 0,75 kp/cm2. Belastningsfrekvensen 
var 6 perioder per minut. Mätningarna utfördes dels på vägbanan, dels på skikt
ytorna 0,1, 0,3 och 0,6 m under vägbanan.

Försöken visar att en långtidsbelastning föga påverkar materialets elasticitets- 
modul. Det är emellertid viktigt att konstatera att den beräknade E-modulen är 
en sekantmodul. Upptagning med två-koordinatskrivare visar nämligen mycket



påtaglig nonlinearitet. Storleken på den permanenta sjunkningen är beroende av 
antal belastningar i synnerhet i det inledande skedet.

De uppmätta rörelserna på olika avstånd från plattan tyder på att materialvand
ring förekom under belastningsförloppet.

Man kan även observera att lufttemperaturen påverkar sjunkningsrörelserna, 
däremot ändras inte den periodiska sjunkningsandelen nämnvärt.

Konventionella plattbelastningar till max 5 ton med väginstitutets belastningsbil 
har, liksom tidigare år, utförts i stort antal på bl a väginstitutets provvägar, på 
väg med lager av bark, vid undersökningar för tunga transporter m m. Vid dessa 
provbelastningar har i viss utsträckning även jämförande mätningar för studium 
av olika mätförfaranden med Benkelmanbalken utförts.

Vågutbredning
Apparaturen för mätning av deformationsvågors utbredningshastigheter, som be
skrivits i närmast föregående rapporter, har provats vid olika fältförsök. Det 
hittills erhållna försöksmaterialet bearbetas för närvarande och resultatet kommer 
att framläggas i form av ett särskilt meddelande.

Samtidigt undersöks möjligheten att använda vågutbredningsmetoden för konti
nuerlig mätning av vägars bärighet. Av denna anledning pågår utvecklingsarbete 
med att automatisera mätprocessen och datainsamlingen så att elasticitetsmoduler 
och skikttjocklekar kan erhållas genom automatisk databehandling.

Jordpackning och packningskontroll
Studiet av jordarters packningsegenskaper samt metoder för bestämning av pack- 
ningsresultat har under året närmast bedrivits genom uppföljning av utvecklingen 
inom området. En undersökning avseende bestämning av olika packningsmetoders 
inverkan på packningsresultatet avses att påbörjas.

På begäran av statens vägverk har avdelningen avgivit synpunkter på ett av väg
verket utarbetat utkast till ”Produktionstekniska anvisningar” i ”Packningsteknik” .

På begäran av Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF:s) vägforsk- 
ningsgrupp har avdelningen utarbetat en promemoria angående ”Bestämning av 
optimal bestående packningsgrad för olika jordmaterial efter upprepad tjälning 
och tjällossning” .

På anmodan av en av Utskott 30, ” Överbyggnad och grundförstärkning” , inom 
Nordiska Vägtekniska Förbundet tillsatt arbetsgrupp för ” Förändringar i skrym
densitet vid terrasseringsarbeten” har avdelningen utarbetat förslag till program 
för studium av sådana förändringar.

Undersökningar och förslag till förstärkning av vägar för mycket tunga transporter
På statens vattenfallsverks uppdrag har avdelningen utfört undersökningar på 
vägarna 1116 och 76, sträckan Hargshamn—Harg—Gråska sekundärstation i 
Stockholms län, samt avgivit utlåtande rörande deras bärighet och erforderliga



förstärkningsåtgärder. På sträckan om ca 20 km skall framföras en transformator
transport med totalvikten 215 ton för vagn och transformator.

Avdelningen har på uppdrag av Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB efter 
besiktningar av vägarna 76 och 743, delen Oskarshamn—Fårbo—kärnkraftverket 
i Simpevarp i Kalmar län, vid överläggningar framfört synpunkter på förutsätt
ningarna för, att även under tjällossningen utan förstärkningsåtgärder framtaga 
tunga transporter med totalvikter om ca 325 ton på den ca 26 km långa sträckan.

Av Sydsvenska Kraftaktiebolaget har avdelningen erhållit i uppdrag att, efter 
besiktning av alternativa vägar om ca 90 km, avge förslag på vilka undersökningar, 
som kan anses erforderliga för rätt bedömning av förutsättningarna för att, med 
hänsyn till bärigheten, transportera tunga enheter om max 500 ton för vagn och 
last till kärnkraftverket i Barsebäck i Malmöhus län.

På uppdrag av Kommunaltekniska Planeringsbyrån AB i Borås har avdelningen 
yttrat sig över vilken överbyggnadstjocklek som erfordras på svag undergrund av 
lera, för att en tung transport om ca 100 ton skall kunna genomföras inom en 
tomt tillhörig elverket i Kristinehamn, Värmlands län.

CHLOE- profilometer

Med den år 1963 förvärvade CHLOE-mätaren, som beskrivits i rapporterna 43,
45, 46 och 48, har under året en tidigare påbörjad mätserie fortsatt. Avsikten har
härvid varit att studera:

1. Avdelningens prowägar på väg 44 vid Källby, Skaraborgs län, väg E 3 vid 
Vårgårda, Älvsborgs län och väg 234 vid Edsvalla, Värmlands län. På provväg 
Edsvalla har två jämnhetsmätningar utförts, den 20 november 1967 och den 
12 november 1968. Mellan de två mättillfällena har konstaterats att provsträc
kor med isoleringslager av skumplast och mineralull fått större försämring 
i trafikvärde än de övriga.

2. Eventuella ändringar i vägytans jämnhet före och efter övergången till höger
trafik på vägar med tung trafik (timmertransporter) huvudsakligen i den ena 
riktningen. På väg E 75 delen Sundsvall—Östersund, där tre sträckor inom 
Y-län mätts, har inga betydande förändringar kunnat konstaterats.

3. En vägs förändring med tiden. På motorväg Barkarby— Stäksön har jämnheten 
uppmätts vid fyra tillfällen, nämligen omedelbart före vägens öppnande den 
3 september 1967, den 5 oktober 1967, den 30 maj 1968 och den 25 oktober 
1968. De tre första mätningarna har utförts på beläggningstyp 100 Ab 25 t och 
den fjärde mätningen på typ 80 HAb 16 t, se tabell 1.
Jämnhetstillståndet den 30 maj 1968 var i de högra körfälten sämre än i de 
vänstra. Detta beror sannolikt på den större trafikbelastningen. Under som
maren 1968 belädes vägen med ett slitlager 80 HAb 16 t. Motorvägen trafi
kerades 3—4 månader, innan jämnhetsmätning på nytt utfördes den 25 okto
ber 1968. Förhållandet blev därvid det motsatta, möjligen beroende på att 
höger körfält blivit bättre packat av trafiken.



Tabell 1. Bestämning av trafikvärde för motorväg Barkarby—Stäksön (E 18).

Datum Beläggningstyp Körfält
mot Enköping mot Stockholm

vänster höger vänster höger

30.8.67 100 Ab 25 t 3,51 3,62 3,54 3,68
5.10.67 —  „ — 3,59 3,66 3,64 3,67
30.5.68 —  „  — 3,27 3,19 3,48 3,02
25.10.68 80 HAb 16 t 4,00 4,04 3,99 4,24

4. Beläggningstyp Y 1 förändring med tiden. På väg 800, Lovön, Stockholms län, 
sträckan Kanton—Tillflykten har fyra trafikvärdebestämningar utförts under 
1967 och 1968, se tabell 2.

Tabell 2. Bestämning av trafikvärde för väg 800, sträckan Kanton— Tillflykten

Datum Beläggningstyp Körfält
mot Tappström mot Stockholm

28.7.67 Ab 8 t 3,85 3,76
16.10.67 Y  1 1,63 1,87
13.5.68 ,, 2,54 2,64
30.10.68 ” 3,45 3,39

Skillnaden i trafikvärde från den 16 oktober 1967 till den 30 oktober 1968 beror 
troligen på att stenmaterialet i beläggningen har tryckts ned i asfalten och givit 
vägytan ett bättre trafikvärde. CHLOE-mätaren ger med denna typ av beläggning 
en skev bild av förhållandena då den registrerar de kortvågiga ojämnheterna som 
förorsakas av pågruset. Körbekvämligheten har under hela perioden enligt en 
subjektiv bedömning varit densamma.

Stabiliseringsteknik

Planenliga observationer och mätningar har utförts på bärighetsavdelningens prov
vägar och provbanor, angivna i årsredogörelsen 1966— 67, tabell 3. Utöver de i 
nämnda årsredogörelse upptagna provytorna har tillkommit prowägarna vid Vår- 
gårda och Edsvalla 1967 (se årsredogörelsen 1967— 68). Årets observationer och 
mätningar har omfattat prowägarna vid Mellbystrand, Torup, Gualöv, Alestatorp, 
Undersåker, Brista, Västerås, Källby, Hallstahammar, Nykroppa, Edsvalla 66 och 
Edsvalla 67 samt Anl. 163. En rapport över Vårgårdavägens utförande och de 
inledningsvis erhållna mätningsresultaten på denna väg har publicerats (Special
rapport 76).



Utförande av jordbankar vintertid
Den för Svenska Byggnadsentreprenörföreningens räkning 1967 igångsatta under
sökningen om möjligheterna att förbättra byggnadsresultaten vid jordterrasserings- 
arbeten vintertid har planenligt fortsatt under året med mätningar såväl i fält som 
på laboratoriet. Fältmätningarna har tyvärr i hög grad försvårats beroende på att 
den ursprungligen avsedda utrustningen för sättningsmätningar i jordbankar visat 
sig svåranvändbar särskilt under vinterförhållanden. Vid institutet har därför 
utförts en inventering av andra tänkbara metoder för mätning av sättningar på 
olika nivåer hos bankar från tiden för utförandet och en godtycklig tid härefter. 
På en sådan metod uppställdes önskemålen att den skulle vara användbar vid låga 
yttertemperaturer och att den icke skulle erfordra kostsamma jordborrningsmetoder 
med specialutrustning. Prototypen till en utrustning, som synes uppfylla dessa 
önskemål har framställts. Metoden är följande. I samband med bankens lagervisa 
uppbyggnad utläggs nät av magnetiskt material på de nivåer, där sättningarna skall 
mätas. Om mätningar skall utföras på mer än en nivå i samma punkt, placeras 
näten mitt över varandra. Näten påverkar ej packningen vid bankens uppbyggnad 
och stör ej heller de vertikala fuktrörelserna i mätområdet. Då banken fullbordats, 
upptages med hjälp av tryckluftdriven sond ett litet vertikalt hål från bankytan 
genom ståltrådsnäten. I hålet nedföres ett foderrör av plast. I detta nedsänkes en 
elektromagnetisk sond, med vars hjälp man kan registrera de olika nätens läge 
i höjdled på någon millimeter när. Genom att bestämma avståndet från rörets 
övre ände till de olika näten i mätpunkten och samtidigt avväga röränden erhålles 
nätens och därmed motsvarande jordskikts absoluta höj dläge vid mättillfället.

Lätta vägbyggnadsmaterial
Studier av bärighets- och hållfasthetsegenskaperna hos en väg med förstärknings- 
lager av bark har bedrivits på en sträcka av väg 728, delen Kinnared— Fegen, i 
Hallands län. Målsättningen är att finna en lätt men bärig överbyggnad för svaga 
undergrunder av t ex mosse eller torv.

Betongbeläggningsprovväg pä E 6, delen Görarp—Djurhagshus
Vägöverbyggnader med betongbeläggningar är — som de utförs i vårt land för 
närvarande —  dyrare att anlägga än motsvarande asfaltbeläggningskonstruktioner. 
Att trots detta välja betong som beläggningsmaterial kan därför vara ekonomiskt 
berättigat endast om underhållskostnaderna för betongbeläggningar är avsevärt 
lägre än för asfaltbeläggningar. Det är välkänt att skador, som föranleder under
håll, i vårt land i första hand har drabbat tvärfogarna hos betongbeläggningar, 
utförda enligt hittills gällande konstruktionsnormer.

En konstruktionsmetod, avsedd att starkt minska behovet av fogunderhåll, 
innebär kontinuerligt armerade beläggningar utan tvärfogar. Sådana har tidigare 
provats i vårt land senast på E 6 vid Ängelholm år 1958. Erfarenheterna har emel
lertid visat, att de s k fria tvärsprickor, som uppkommer vid denna beläggnings typ,



icke förblivit underhållsfria såsom avsetts. Av denna anledning utfördes på E 6 
år 1964 två nya provsträckor med kontinuerligt armerade betongbeläggningar av 
modifierad konstruktion. Vid den ena (Strövelstorp) användes sprickanvisnings- 
inlägg tvärs över arbetsbandet för styrning av sprickbildningen. Den andra (Hof- 
terup) utfördes med elastiska fogar, en speciell fogtyp, där man eliminerat de två 
främsta orsakerna till uppkomsten av skador, nämligen snedställning hos de 
tvärkraftöverförande dymlingarna i fogen och stora fortgående ändringar av fog
bredden på grund av temperaturvariationerna. Under den gångna 5-årsperioden 
har man kunnat konstatera, att speciellt den sistnämnda typen av kontinuerligt 
armerade beläggningar fungerar som avsetts och förblivit oskadad.

Av denna anledning ansågs det berättigat att i samband med utförandet av 
etappen Görarp— Djurhagshus på E 6 prova en kontinuerligt armerad betong
beläggning med elastiska fogar i större skala. Förutom denna beläggningstyp i fyra 
olika varianter med en sammanlagd längd av 1700 m, utfördes en för Sverige 
helt ny typ av betongbeläggning, nämligen helt oarmerad betongbeläggning, vilande 
på ett cementstabiliserat underlag. Denna beläggningstyp, som använts i åtskilliga 
år i Kalifornien och sedan några år i Frankrike och Danmark, kan sägas vara 
resultatet av en ur vägbyggnadssynpunkt så långt som möjligt rationaliserad 
beläggningsmetod, speciellt lämpad för utförande med glidformsläggare. I de 
nämnda länderna utföres såväl underlaget (cementstabiliserat grus), som själva 
betongbeläggningen med denna automatiskt nivåkontrollerade läggartyp, som har 
mycket stor kapacitet. Prowägen på vägdelen Görarp—Djurhagshus, Ramlösa- 
pro v vägen, innehåller en provsträcka med längden 300 m av sistnämnda typ, 
utförd med konventionella betongbeläggningsmaskiner. Tvärfogarna är helt utan 
dymlingar och något snedställda för att eventuella ojämnheter hos fogen skall bli 
mindre kännbara i de rullande fordonen.

Vid Ramlösaprowägens tillkomst har bärighetsavdelningen medverkat i såväl 
planeringen som utförandet. Vid utförandet har materialkontroll utövats, varjämte 
fogbreddsändringarna, den vertikala temperaturfördelningen samt storleken av 
armeringsspänningarna mätts under och efter utförandet.

Annan uppdragsverksamhet
Skaderisk för byggnader på grund av markskakningar alstrade av arbetsmaskiner 
och passerande trafik

Under året har flera förfrågningar gjorts rörande mätningar av vibrationer orsa
kade av trafik och storleken av de skakningar, som därvid kan tillåtas. Efter genom
förda mätningar har på uppdrag utlåtande avgivits till Länsstyrelsen i Stockholms 
län och byggnadskontoret i Järfälla kommun.

Undergrundens inverkan på vägkonstruktioners nedbrytning vid olika axeltryck
För särskild uppdragsgivares räkning har utvecklingen av den permanenta defor
mationen vid cyklisk belastning mätts hos olika svenska undergrundsmaterial. 
Dessa mätningar har även utförts på undergrundsmaterialet från de amerikanska



AASHO-försöken. Ur försöksresultaten har framräknats en ekvivalensfaktor, som 
representerar antalet belastningar, och sambandet mellan denna ekvivalensfaktor 
och tryckamplituden tyder på att de svenska undergrundsmaterialen i medeltal 
är betydligt mindre känsliga för ändring i axeltryck än det amerikanska materialet 
från AASHO-försöken.

Bärigheten hos flygfältsbanor

Under året har på Luftfartsverkets uppdrag utförts systematiska provbelastningar 
på de hårdgjorda ytorna på flygplatserna i Sundsvall— Härnösand, Umeå, Jönkö
ping, Karlstad och Visby. Avsikten med provningarna har varit att genom beräk
ningar grundade på provningsresultaten dels fastställa banornas bärighet vid olika 
hjulställningar hos flygplanen, dels klassificera banornas bärighet enligt det inter
nationella LCN-systemet. Arbetet pågår och kommer att utsträckas över nästa år 
med provning av ytterligare ett antal flygplatser.

Inverkan av dubbade däck på betongbeläggningar

Som komplement till den 1967— 68 genomförda undersökningen av inverkan av 
dubbade däck på betongbeläggningar har avdelningen under året uttagit prov på 
äldre, otrafikerad beläggningsbetong och utsatt denna för kontrollerad trafik i 
prowägsmaskinen. Avnötningens storlek hos dessa beläggningsprov (ålder 11— 15 
år) visade sig vara ca 50 % av avnötningen hos motsvarande betong i den tidigare 
serien med en ålder av ca 2 månader.

Borrningar

Med väginstitutets bilburna borrmaskin har avdelningen på uppdrag av statens 
vägverk, AB Svenska Shell, AB Vägförbättringar, AB Bergendahl och Höckert 
och för egen räkning under året uttagit tillhopa 201 borrkärnor. Samtliga kärnor 
har borrats ur asfaltbeläggningar och lager av bitumenstabiliserat grus (BG). Total 
borrlängd ca 22 m.

Undersökning av jord- och vägbyggnadsmaterial

För statens vägverk, AB Granit och Betong, AB Samuelsson och Bonnier, AB Nya 
Asfalt m fl har olika materials lämplighet undersökts i avseende på packnings- 
och bärighetsegenskaperna.

Konsultation

På anmodan av statens vägverk har avdelningen utarbetat en promemoria angå
ende ”Utrustning till vägförvaltningarnas central- och fältlaboratorier” .



På hemställan av statens vägverk har avdelningen utarbetat yttrande över VV:s 
”Provisoriska anvisningar för handläggning av dispensärenden som avser undantag 
för bestämmelserna om största tillåtna axel- och boggitryck samt bruttovikt” .

På uppdrag av Skandagentur, Malmö, har avdelningen utfört laboratorieprov- 
ningar med ett jordstabiliseringsmedel benämt Soil Consolid RPS (SC-RPS).

Geologiska avdelningen
Tjälunders ökningar 

Provvägar

Vid provvägen Såå 1962, väg E 73 i Jämtlands län, provade väginstitutet för 
första gången mineralull som tjälbromsande material. Under första tjälsäsongen 
uppvisade mineralullen goda isolerande egenskaper, som emellertid under de 
senare säsongerna försämrades på grund av mineralullens sammantryckning och 
ökade vatteninnehåll. En något modifierad mineralullsprodukt kom till använd
ning vid ett utspetsningsförsök 1963 i Järvsö, Gävleborgs län. Utspetsningen var 
utförd vid en övergång i undergrunden mellan mycket tjälfarligt sediment och 
morän, där svåra, ojämna tjällyftningar förekommit. De ojämna tjällyftningarna 
kunde genom isolerings åtgärder i hög grad motverkas. Undersökningsresultaten 
från dessa två prowägar är redovisade i specialrapporterna 74 och 77.

Observationerna vid de somrarna 1966 och 1967 byggda prowägarna Eds- 
valla 1966 och Edsvalla A och B 1967 har fortsatt. Byggandet av 1967 års prov
vägar har redovisats i specialrapport 73.

Under vintern 1968— 1969 har speciella undersökningar utförts vid Edsvalla- 
prowägarna för att utröna skumplastmaterialens kondition. Härvid har samman
tryckning och vattenhalt i tjälat tillstånd bestämts. Största uppmätta tjockleks- 
minskningen hos de 8 cm tjocka plastlagren var 8 mm. De 4 cm tjocka plastlagren 
hade minskat i tjocklek med belopp som rörde sig om 3— 5,5 mm. Vattenhalterna 
hade efter 2 år i Styrofoamlagren gått upp till högst 1,5 volymprocent, i Frigolit- 
lagren till drygt 20 volymprocent. Preliminära resultat från hittills utförda mät
ningar vid Edsvallaprovvägarna kommer att redovisas i specialrapport.

Vid vägföretaget Kinnared—Fegen väg 728, där undergrunden utgöres av 
torvmark, har utförts en ombyggnad genom att befintligt minerogent material 
i överbyggnaden utbytts mot bark, varefter ny minerogen överbyggnad utförts på 
barklagret. Avsikten med detta ombyggnadssätt var att få en ny bärig överbyggnad, 
som ej belastade den svaga torvmarken mer än den ursprungliga överbyggnaden. 
Ombyggnadsarbetena är beskrivna i specialrapport 79.

Vid projektering av barkbankar har ett visst samarbete skett mellan vägförvalt- 
ningen i Värmlands län och avdelningen. Bl a har en barkbank utförts vid väg 174 
vid Karlanda. Barklagertjockleken är ca 1 m och påbyggnaden på bark varierar 
mellan 30 och 60 cm.



Övriga fältförsök
Vid Hällabrottet har i samarbete med Ytong AB utförts ett mindre förförsök för 
att prova lättbetongs tjälisolerande förmåga.

För utredning av skilda tjälproblem har i samråd med andra intressenter tjäl- 
mätningar igångsatts i Kiruna, Älvsbyn och Göteborg.

Laboratorieförsök
Under senare år har tjälskador uppstått på vägar där bergkross använts i bär- och 
förstärkningslager, trots att det använda materialet av allt att döma uppfyllt gäl
lande normer. I samarbete med Norges Tekniske Högskole i Trondheim har 
påbörjats undersökningar över tjällyftningsegenskapernas beroende av partiklar
nas form och deras mekaniska och kemiska ytbeskaffenhet. Man har därvid bland 
annat funnit att om en större mängd bladiga mineral ingår blir lyftningen i vissa 
fall ca 5 till 10 gånger större än vad man kan förvänta sig efter en bedömning av 
en på konventionellt sätt framställd kornfördelningskurva. För att studera ytegen
skapernas inverkan har olika mineral krossats och uppsiktats i mycket snäva korn- 
storleksintervall. Eftersom de använda mineralen alla ger i stort sett kubiska kross
produkter bör skillnaderna i lyftegenskaper återspegla de ytkemiska variationerna. 
Preliminära resultat visar en skillnad på ca 100 % mellan lägsta och högsta lyft
hastighet.

Stenmaterialundersökningar
Utredningar i samband med stenmaterials kvalitet för vägändamål har samman
fattats och redovisas i kommande specialrapport. Petrografiska analyser är ofta 
nödvändiga komplement till konventionella provningsmetoder, särskilt om svagare 
stenmaterial skall undersökas. Inverkan av petrografiska parametrar som mineral
sammansättning, särskilt glimmer- och kvartshalt, mineralkornens storlek och hop- 
fogning, porositet, vittrings- samt anisotropigrad har studerats. Försök till en 
petrografisk klassificering av vägmaterial har gjorts. Särskilt sådana vägtekniskt 
betydelsefulla egenskaper som slitstyrka och vittringsgrad uppfattas icke genom 
provning av slaghållfasthet enligt sprödhetsmetoden. Vissa stenmaterial har således 
trots gynnsamma styrkegrader visat sig kunna snabbt slitas ner i vägbeläggningar 
på grund av hög glimmerhalt. Speciella undersökningar av stenmaterials nötnings- 
hårdhet planeras då problemet aktualiserats genom dubbdäckstrafiken. Utredningen 
av sprödhetsmetoden har fortsatts och bl a har utvärderingsmetoden tagits upp till 
behandling.

Svaga stenmaterials vittringsbenägenhet har börjat undersökas enligt den på 
många håll utomlands normerade och föga komplicerade ” soundness test” . Meto
den är ett kristallisationssprängningsförsök med hjälp av mättad Na2S 0 4-lösning. 
Provet vätes och torkas upprepade gånger i saltlösning. Vid vätning uppstår på 
grund av kristallvattenbildning ett tryck i stenmaterialens porer som får vissa 
prover att delvis sönderfalla. I viss mån efterliknas därvid frysande vattens inver



kan på stenmaterial. Kompletterande porositetsmätningar enligt gravimetriska och 
volymetriska metoder har även utförts. Vittringsbenägenheten enligt ” soundness 
test” visar sig starkt avhängig av petrografin, vid skiffermaterial spelar således 
metamorfosgraden stor roll medan för kalksten är lermineralinnehållet betydelse
fullt. Närmare undersökningar av olika svaga stenmaterials sönderfall genom fry
sande vatten vid olika vattenhalter är nödvändiga, likaså utredning av den vatten- 
mättnadsgrad stenmaterial kan erhålla under olika förhållanden i en vägkonstruk- 
tion.

Undersökningar av bergkvalitén har gjorts i samband med projekterade motor
vägar i Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Hallands samt Södermanlands 
län. I skärningar där krossanläggningar kan bli aktuella har bergmaterialet under
sökts med avseende på petrografi enligt en metod som beskrivits i specialrapport 49 
och stickprov har tagits för bestämning av krossningsegenskaper (partikelfördel
ning och partikelform) samt hållfasthet enligt styrkegrads- och Los Angelesmetod. 
Den senare har dock i vissa fall visat sig kunna ge anomala resultat. Vid projekte
rade större skärningar har även sprickkarteringar börjat utföras enligt struktur
geologiska metoder och resultaten väntas kunna bli av värde vid utförandet av 
bergslänter. Vissa utredningar av bergarters borrbarhet och sprängbarhet samt 
bergslänters stabilitet har gjorts då en prognos av dessa egenskaper kan vara 
värdefull på projekteringsstadiet.

Bedömningar, särskilt av svaga stenmaterial, har utförts på uppdrag av statliga 
och kommunala myndigheter samt privatföretag.

Övrig verksamhet
Uppföljning genom löpande observationer har skett på vissa vägföretag, där 
avdelningen avgivit utlåtande beträffande tjälskyddsåtgärder. Bland sådana väg- 
företag kan nämnas väg 60, Falun—Borlänge, där barkisolering utförts, samt 
väg 90, Långsele—Sollefteå, där olika tjälskyddsåtgärder vidtagits. Vid det 
senare vägföretaget har undersökningar igångsatts för att utreda orsakerna till 
vissa inträffade skador.

Undersökningar startades sommaren 1966 vid väg företaget Naglarby—Borlänge 
för att utreda orsakerna till vissa inträffade tjällyftningsskador. På grund av under 
våren 1968 uppkomna mycket svåra tjällossningsskador inom delar av vägföre
taget, som förut ej blivit undersökta, utsträcktes undersökningarna detta år till 
att omfatta även dessa delar. Tjällossningsskador uppkom även våren 1969 i samma 
omfattning som året innan, vilket föranledde en mindre, kompletterande under
sökning, varefter principutlåtande över tjälskyddsåtgärder avgavs. Som alternativa 
åtgärder föreslogs bark- och skumplastisolering samt konventionell förstärkning 
med grusmaterial.

Markundersökning för bestämning av tjälskyddsåtgärder har utförts vid Valla— 
Töva, väg E 75. Bland de alternativa åtgärderna som föreslagits kan nämnas bark- 
och skumplastisolering.

Tjälskadeutredning för väg 827, Luleluspen— Sjaunjaälven har slutförts och 
redovisats i form av specialrapport 80. Vägsträckan ligger inom de delar av Norr



land där vinterkylan är sträng, mycket tjälfarliga jordar förekommer och mark
fuktigheten är hög, varför vägen blivit i hög grad tjälskadad. Utredningsresultatet 
visar på olika typer av tjälskador och diskuterar deras uppkomst.

Vissa inledande undersökningar av rekognoscerande karaktär har under våren 
1969 ägt rum vid den tilltänkta motorvägsleden Falkenberg—Fjärås, väg E 6. 
Enligt uppgjorda planer skall vissa jord- och bergundersökningar utföras under 
sommaren 1969 eller 1970, som skall vara till ledning för trafikledens projek
tering.

Maskintekniska avdelningen
Vinterväghållning
Natriumklorid har under en följd av år använts i vinterväghållningen dels för att 
förbättra effekten av sandning, dels för att åstadkomma snö- och isfria vägbanor. 
Av flera skäl har kritik riktats mot användningen av natriumklorid. Statens vägverk 
beslöt därför att under vintern 1968— 1969 försöksvis använda ett annat frys- 
punktsnedsättande ämne, nämligen karbamid eller urea, på ett avsnitt av väg E 18 
och uppdrog åt väginstitutet att i samband härmed utföra friktionsmätningar och 
observationer om salt- och ureabehandlingarnas verkan samt om väderlek och 
nederbördsförhållanden. Sammanställning av observationerna pågår.

Provbanor
Den i föregående årsberättelse omnämnda utredningen beträffande behovet av 
samt lämplig utformning och placering av en permanent, statlig provbana har 
slutförts och publicerats som institutets specialrapport 67 ” En permanent, statlig 
provbaneanläggning för forsknings- och provningsändamål” .

Friktionsunders ökningar 
Friktionsundersökningar vid sommarväglag
De fältförsök avseende vattenplaning, som påbörjades hösten 1967 och som under 
försommaren 1968 utfördes på en mycket slät slityta (stenmaterial 0— 2 mm), 
har under eftersommaren och hösten 1968 fortsatts på en skrovlig yta (stenmaterial 
6— 12 mm). Proven utfördes på samma sätt som tidigare, med samma däck och 
vid motsvarande vattendjup.

Mätresultatet är bearbetat och en rapport är under arbete. Fig 3 visar ett del
resultat från några försök i ett vattenskikt med 4 mm djup och på anslutande 
enbart våt referenssträcka dels med däck med fullt mönsterdjup, dels med däck 
utan kvarvarande mönster på skrovlig och på slät beläggning. Av figuren framgår 
att skillnaden i friktion mellan däck med fullt mönsterdjup och däck utan kvar
varande mönster på slät beläggning är betydande. Speciellt gäller detta på den 
enbart våta referenssträckan. Begynnande vattenplaning inträder också vid betyd
ligt lägre hastighet med däck utan kvarvarande mönster än med däck med fullt
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Fig 3. Samband mellan frik
tion vid optimalt slip och 
hastighet på våt yta resp i 
vattensamling med 4 mm 
djup samt skrovlig resp slät 
beläggning för ASTM-däck 
med olika mönsterdjup.
Skrovlig beläggning ---------
Slät beläggning -------

1. 10 mm mönsterdjup, en
bart våt yta.

2. 0 mm mönsterdjup, en
bart våt yta.

3. 10 mm mönsterdjup, vat
tensamling.

4. 0 mm mönsterdjup, vat
tensamling.
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mönsterdjup. Fullständig vattenplaning inträder dock i stort sett samtidigt för de 
båda däckvarianterna. På skrovlig beläggning är friktionsnivån allmänt sett lägre 
men i mindre grad hastighetsberoende. Vidare är skillnaden mellan däck utan 
kvarvarande mönster och däck med fullt mönsterdjup ganska ringa såväl i vatten
samlingen som på den enbart våta referenssträckan.

På uppdrag av luftfartsverket har friktionsmätningar utförts på några avsnitt 
av rullbanorna på Torslanda flygplats speciellt med hänsyn till vattenplanings- 
effekter. Undersökningen utfördes på ungefär samma sätt som tidigare utförda 
vattenplaningsförsök, vilket innebär att några rullbaneavsnitt invallades med gum
milister, så att bassänger erhölls i vilka ett konstant vattendjup kunde hållas. Ett 
exempel på erhållna resultat visas i fig 4, som anger sambandet mellan friktions-

0 20 40 60 80 100 120 140

Hastighet km/h

Fig 4. Samband mellan friktion vid 
optimalt slip och hastighet på våt 
yta resp i vattensamling med 0,3—  
1 mm djup på rullbaneavsnitt på 
Torslanda flygplats.

1. Enbart våt yta.

2. Vattensamling.



koefficient och hastighet för ett däck med fullt mönsterdjup på en beläggning 
Ab 12, dels i enbart vått tillstånd, dels med en vattensamling om 0,5— 1 mm djup. 
Av figuren framgår, att friktionen avtar starkare med ökande hastighet i vatten
samlingen än på den våta referenssträckan. Vid hastigheten 120 km/h ligger dock 
friktionskoefficienten i vattensamlingen vid en så hög nivå som 0,5— 0,7, medan 
den på den våta referenssträckan var 0,8. Vid högre hastighet torde större skillnad 
erhållas.

På uppdrag av Vejdirektoratet i Danmark har friktionsmätningar utförts på 
motorvägen Helsingör—Köpenhamn, Helsingörvejen, samt på en genomfartsled 
i Köpenhamns utkant, Ringmotorvejen. Mätningarna utfördes på bevattnad väg
bana med väginstitutets friktionsmätvagn BV 8 vid optimalt slip och i viss utsträck
ning också med låst hjul vid körhastigheterna 40, 65 och 90 km/h. De undersökta 
beläggningsytorna utgjordes till övervägande del av cementbetong, vars yttextur 
var mycket fin. Viss risk för vattenplaning ansågs föreligga vid kraftig nederbörd. 
Rapport över mätningarna har tillställts uppdragsgivaren.

Den undersökning av friktionen på beläggningstyperna tät asfaltbetong och 
ytbehandling som igångsattes föregående budgetår för att utröna inverkan av geo
grafiskt läge, väderleksbetingelser, trafik mm har fortsatts under innevarande 
budgetår. Sålunda har på de 20 försökssträckorna utförts en höstmätning 1968 
och en vårmätning 1969. Resultatet är under bearbetning.

På uppdrag av Stockholms stads gatukontor har förnyade mätningar utförts på 
en topekabeläggning på Bergslagsvägen mellan Åkeshov och Islandstorget. Denna 
beläggning, som omedelbart efter färdigställandet 1966 visade sig vara hal i vått 
tillstånd, har enligt såväl årets som föregående års mätningar efterhand nått en 
relativt hög friktionsnivå.

Förnyade friktionsmätningar har, likaledes på uppdrag av Stockholms stads 
gatukontor, utförts på 8 försökssträckor med topekabeläggning, även de belägna 
på Bergslagsvägen.

Friktionsundersökningar vid vinterväglag
På uppdrag av försvarets materielverk, flygmaterielförvaltningen, har jämförande 
mätningar vid några olika vinterväglag utförts med en av institutets friktions- 
mätvagnar BV 8 och en friktionsmätvagn av engelsk tillverkning, kallad My-meter. 
Friktionsmätvagn BV 8 mäter den optimala bromskraften mellan ett luftgummi
hjul och en farbana. Till skillnad härifrån mäter My-metern sidkraften mellan 
ett i förhållande till färdriktningen snedställt hjul och en farbana. Det kan anses 
principiellt möjligt att bilda sig en uppfattning om en vägbanas friktion medelst 
en anordning som mäter sidkraften på ett snedställt hjul, men numerisk överens
stämmelse med mätresultat från anordningar för bromskraftmätning kan dock ej 
förväntas, vilket också bekräftades av försöken. Sannolikt är snedställningsvinkeln 
för My-meterns hjul, 7,5°, i minsta laget för att optimalt friktionsvärde skall 
erhållas. Undersökningen visade också att My-metern vid låga friktionsnivåer var 
känslig för mönstrets typ på mätdäcken.



Geometrisk utformning av skogsvägar
Fortsatt arbete har utförts på den undersökning angående geometrisk utformning 
av skogsvägar som omnämnts i föregående årsberättelse.

För utformning i horisontalplanet har förberedande modellförsök i skala 1:50 
utförts, vilka åtföljts av fullskaleförsök med såväl lastade som olastade timmer
transportfordon. Fältförsöken bedrevs på en parkeringsplats i anslutning till Timrå 
isstadion. Bearbetning av resultaten pågår.

Inom den del av undersökningen som avser utformning i vertikalplanet har 
dragkraftsmätningar för timmerlastbilar vid vinterväglag utförts i närheten av 
Stömne i Värmland. Mätningarna har utförts med olika drivaxelbelastningar, med 
och utan slirskydd samt på såväl sandad som osandad vägbana. Maximalt tillåtna 
stigningar för olika typer av timmertransportfordon kommer att framräknas med 
ledning av uppmätta data.

fämnhetsstudier
I syfte att med hjälp av empiriskt bestämda väg- och fordonsdata beräkna den 
försämring av väghållning och komfort som för ett givet fordon erhålls vid olika 
hastigheter på en ojämn vägbana i relation till förhållandena på en plan vägbana, 
har en matematisk modell av ett tvåaxligt fordon uppställts och programmerats 
för analogimaskin. I modellen utför hjulen på samma axel samma rörelse, d v s  
ojämnheterna för höger- och vänsterhjul är identiska. Modellen innefattar en 
förare, uppburen av ett förarsäte bestående av en vertikal sitsfjäder och en hori
sontell ryggstödsfjäder. Föraren betraktas som två stelt förbundna punktmassor. 
Programmet har hittills endast deltestats.

Fortsatta teoretiska studier av ett bilhjuls beteende på ojämn vägbana har utförts. 
Vanligen används vid studier av detta slag en matematisk modell av däcket bestå
ende av en fjäder med punktanliggning mot vägbanan. För ojämnheter med stor 
våglängd är denna modell tillfredsställande, men för ojämnheter med liten våg
längd är modellen ej lämplig. Däcket får då betraktas som uppbyggt av flera 
fjädrar, på vilka hjulbelastningen fördelas. En jämförelse har skett mellan en 
modell bestående av tre parallella fjädrar med anliggning inom däckets kontakt
yta mot vägbanan och den konventionella enfjädermodellen. För att undersöka 
trefjäderdäckmodellens möjligheter att återge det verkliga kraftförloppet mellan 
hjulaxel och vägbana har ett personbilshjul, utrustat med radial- resp diagonal
däck, rullats över hinder i form av sinusvåg, triangel samt nivåändring via ramp 
och steg. Hjulaxelns ursprungliga höj dläge bibehölls därvid och den för detta 
erforderliga kraften uppmättes. Analys av mätresultaten pågår.

För kommande jämförelser mellan teori och praktik har en experimentell be
stämning utförts av fjäderkarakteristika och dämpning hos personbilsdäck av 
diagonal- och radialtyp, vilka skall användas på försöksfordon.



Fordons köregenskaper
Resultaten av den under föregående år genomförda undersökningen av person- 
bilsdäcks sidkraftsegenskaper har publicerats som specialrapport 69 ” Personbils- 
däcks sidkraftsegenskaper” .

Resultaten av den under föregående år genomförda undersökningen av däckens 
inverkan på en personbils köregenskaper har under året slutbearbetats och en 
rapport föreligger i manuskript.

En litteraturgranskning avseende bildäcks uppbyggnad och egenskaper har på
börjats.

Det under föregående år påbörjade arbetet med komplettering av ett analogi- 
maskinprogram för studier av vägfordons köregenskaper speciellt under kritiska 
manöverförhållanden har fortsatts.

Körförsök har utförts i syfte att visa följderna av bromsning med låsta hjul vid 
körning i kurva på is. Försök utfördes dels med framhjulslåsning, dels med bak- 
hjulslåsning, dels med låsning av samtliga hjul. Försöksfordonen var försedda 
med olika kombinationer av däck, nämligen samtliga odubbade, enbart framhjulen 
dubbade, enbart bakhjulen dubbade och samtliga dubbade. Vidare utfördes försök 
i form av en given omkörningsmanöver med samma körhastighet dels med dubbar 
runt om, dels med dubbar enbart fram, dels med dubbar enbart bak. Försök som 
visar inverkan av gaspådrag vid dels framhjulsdrift, dels bakhjulsdrift utfördes 
också.

Hållfasthetsprovning av fordonsdelar
För olika uppdragsgivare har provning av draganordningar pågått under hela året. 
Samarbetet med SMS specialkommitté 27 (dragkopplingar) har fortsatt och resul
terat i att ett förslag till revidering av SMS-bladen 2333 och 2334 är klart för 
utsändande på remiss. Enligt detta förslag skall även draganordningar för lätta 
fordon utmattningsprovas.

På grund av att sprickor uppstått i hjul till viss typ av ambulanser, har ett 
antal sådana hjul provats och för jämförelses skull även några hjul av andra 
fabrikat. Fig 5 visar exempel på sprickor som uppstått under drift resp vid prov
ning. Resultaten av provningen visar att livslängden på hjulen till ifrågavarande 
ambulanser är helt otillfredsställande.

Konstruktion och tillverkning av utrustning 
Automatstyrt fordon
Ett system för automatstyrning av ett fordon har utvecklats i syfte att användas 
vid beläggningsavdelningens undersökningar rörande inverkan av dubbade däck 
på beläggningar.

I en för nämnda ändamål avsedd provbana, bestående av två raksträckor om 
vardera 200 m längd och två 180°-kurvor med 18 m kurvradie, nedlades en styr
kabel av 25 mm2 koppartråd i ett i beläggningen fräst spår. Styrkabeln bildar en



Fig 5. Sprickor i bilhjul, vilka uppstått under drift (vänstra hjulet) resp vid provning (högra hjulet).

sluten slinga för bilen att följa. Styrkabeln matas med växelström 0,4 A, 5 kHz. 
Dessutom lades detektorslingor, 2X5 m, ner på lämpliga ställen för fordons- 
detektering och ordergivning till bilen. Dessa slingor matas med växelström 0,2 A, 
12 kHz. Fig 6 visar detta system.

En bil, avsedd att köras med dubbade däck på provbanan, utrustades med ett 
elektriskt rattservosystem, som styrs av två antennspolar, placerade symmetriskt 
strax framför bilen med ett inbördes avstånd av 1,5 m. Dessa spolar känner av 
magnetfältet från styrkabeln. Så länge bilens mittlinje befinner sig rakt ovanför 
styrkabeln, blir summasignalen från spolarna noll. Skulle bilen avvika från detta 
läge uppstår en obalans i spolsignalerna, som matas till rattservot med sådan 
polaritet att ratten drivs tills obalansen är noll igen, d v s  bilen tvingas tillbaka 
mitt över styrkabeln. På detta sätt följer bilen styrkabeln med en reproducerbar- 
het, som är vida överlägsen vad en vanlig bilförare kan prestera.

Fig 6. Provbana med anordningar 
för körning av automatstyrt for
don.



Fig 7. Schema över rattservosystem 
och kontrollsystem för gaspådrag till 
automatstyrt fordon.

Bilen är även utrustad med ett kontrollsystem för gaspådraget. Vid passage 
av nyss nämnda detektorslingor bringas bilen att accelerera under en viss tid samt 
därefter motorbromsa under en viss tid. Tiderna är valda så att hastigheten i kur
vorna blir 15— 20 km/h medan maximihastigheten på raksträckorna blir 35—40 
km/h. Fig 7 visar ett schema över rattservosystemet och kontrollsystemet för gas
pådraget. Ett säkerhetssystem har införts på bilen, som bryter tändningen och 
slår till bromsarna, om bilen avviker mer än 1 m från styrkabeln eller om ström
avbrott inträffar.

Den med dessa system utrustade bilen har under flera månader varit i konti
nuerlig drift utan övervakning på provbanan med avbrott endast för bensin
påfyllning och service på bilen samt mätning av slitaget på banan. Bilen har där
vid tillryggalagt 55.000 varv på banan motsvarande en körsträcka av 28.000 km.

Mätsystem för horisontalkurvor

För statens vägverk har ett system för uppmätning av horisontalkurvor utvecklats 
och inmonterats i en bil. Mätsystemet innefattar ett gyroinstrument, fabrikat Novo- 
technik, en digitalvoltmeter samt vid institutet tillverkad förstärkare, kontrollogik, 
vägregistreringsdon och modifierad färdskrivaranalysator med 8-kanals hålremsa 
som registreringsmedium. Sistnämnda analysator är utvecklad vid trafiktekniska 
avdelningen.

Gyroinstrumentet lämnar en utspänning som till storlek och tecken är propor
tionell mot vinkeländringen från en godtycklig referensriktning. Spänningen digi
taliseras i digitalvoltmetern och resultatet kopplas till den ena av färdskrivarens 
två registreringskanaler. Från framhjulet på mätfordonet erhålls via vägregistre- 
ringsdonet mätpulser för varannan meter tillryggalagd väg, vilka kopplas till 
färdskrivarens andra registreringskanal. Stansning sker då en vinkeländring av 1° 
erhållits eller då en vägsträcka av 64 m tillryggalagts utan så stor vinkeländring.



Hålremsan behandlas i datamaskin, som ur relationen
dS =  R • d (p

där dS =  vägelementet 
R =  kurvradien 
dy> =  vinkelelementet 

beräknar kurvradierna längs en väg.

Mätfordonet kan normalt köras med hastigheten 50— 60 km/h utom vid små 
kurvradier då hastigheten måste nedbringas till 5— 10 km/h på grund av att mät
utrustningen endast kan registrera tio mätningar per sekund.

Jämnhetsmätare
På ett exemplar av den av institutet konstruerade och tillverkade jämnhetsmätaren 
har räkneverket byggts om i syfte att underlätta handhavandet. Ojämnhetsvär- 
dena mäts på elektrisk väg och registreras av ett räkneverk, som är placerat i 
dragbilen. Vidare har medarna försetts med slitskenor, bestående av fastlimmade 
hårdmetallplattor. Detta prototypexemplar av en förbättrad jämnhetsmätare utpro
vas nu i praktisk drift av statens vägverks östra byggnadsdistrikt.

Maskin för provning av stötdämpare
En maskin för provning av stötdämpare har konstruerats och tillverkats. Avsikten 
är att bestämma sambandet mellan kraft och amplitud vid olika svängningsfrekvens.

Utrustning för provning av draganordningar
Det kan väntas att stora anspråk på provningskapacitet kommer att ställas när 
förslaget om utmattningsprovning av draganordningar för lätta fordon blir fast
ställt. Därför har en rigg speciellt för sådan provning konstruerats. Då denna 
färdigställts skall provning av draganordningar för tunga och lätta fordon kunna 
pågå samtidigt.

Diverse arbeten
Maskinen för bestämning av däckkarakteristika har kompletterats med en anord
ning som möjliggör samtidig mätning av på hjulet verkande driv- eller broms
krafter och dessas moment. Laboratorieapparater såsom kapillarimetrar, fallkon- 
apparater m m  har liksom tidigare tillverkats för försäljning. Den i föregående 
årsberättelse nämnda fallhammaren har tillverkats i 10 exemplar och försålts till 
bl a Finland och Norge. Verkstaden har dessutom anlitats av statens geotekniska 
institut, institutioner vid tekniska högskolan m fl statliga och kommunala verk.



Trafiktekniska avdelningen
Forsknings planering

Vid avdelningen har förslag utarbetats till planredovisning av institutets uppdrag 
för statens vägverk. Redovisningsformerna anknyter till samarbetsformer, som 
utvecklats efter en analys av problemet att samordna forskning och tillämpning, 
se fig 8. I figuren har samarbetet illustrerats som överlappningsfält mellan akti
viteter inom forskning resp administration. Förslaget har utarbetats i samarbete 
med vägverket.

Framkomlighet i landsvägstrafik
Vägverkets uppdrag till institutet att studera framkomligheten i landsvägstrafik 
har under 1968/69 huvudsakligen varit inriktade på tunga fordon och har avsett 
punkthastigheter på plan och rak väg, retardationer i lutningar, restider över 
backiga sträckor samt omkörningsbenägenhet och omkörningsförlopp med passivt 
tungt fordon.

Hastighetsstudier
Punkthastighetsstudierna har främst varit inriktade på tunga fordons hastighet 
på rak och plan väg före en uppförslutning i samband med studier av retarda
tioner i lutningar, se nedan. Samtidigt erhållna resultat för lätta fordon har utnytt
jats i en undersökning om hastighetsanpassningen till den generella differentierade 
hastighetsbegränsningen, se sid 38.

För beräkning av hastighetsbegränsningens inverkan på den lätta trafikens tids- 
kostnader har enkla modeller utvecklats. Fig 9 visar hur medianhastigheten vid 
hastighetsbegränsning beror av dels hastighetsgränsen och dels den sannolika medi
anhastigheten vid fri fart. Sambanden uttrycks i en ekvation (se fig 9) som bygger



på mätningar under 1967 och 1968. Sambanden illustrerar att den reella hastig- 
hetsreduktionen ökar då hastighetsgränsen sänks, samtidigt som efterlevnaden blir 
sämre. Ekvationens båda konstanter kan anses uttrycka efterlevnaden av bestäm
melserna. Ändrad efterlevnad beskrivs således med ändrade värden på dessa två 
parametrar.

Retardationer i uppförslutningar

Fria fordons hastighetsförlopp i 18 st uppförsbackar av varierande lutning och 
längd har studerats. Dessa studier har visat att beräkning av lutningars inverkan 
på tunga fordons hastighet utföres med hjälp av förhållandet mellan den uttagna 
effekten och fordonens bruttovikt emedan denna storhet (p) kan betraktas som 
konstant längs hela lutningen. Den fordonsdynamiska modell som ansatts och 
verifierats genom dessa studier kan således användas för att erhålla hastighetsför- 
delningar för fria fordon i backar med valfri lutning och längd. Då modellen har 
en fysikalisk grund kan den även användas för att prognostisera vad en framtida 
utveckling av de tunga fordonens motorstyrkor och bruttovikter kan innebära för 
deras hastighetsreduktioner i lutningar. En redogörelse för resultaten har lämnats 
i preliminärrapport 56. Modellen utgör även en del av den simuleringsmodell för 
trafik på tvåfältig väg som utvecklas på avdelningen, se sid 37. Genom simulering 
kan även hänsyn tas till interaktioner i trafiken varigenom regler för utformning 
av lutningar och stigningsfält kan erhållas.

Som exempel på användning av modellen visas i fig 10 några hastighetsförlopp 
från en backe på E 18 mellan Karlskoga och Kristinehamn för fordon som har 
fem eller fler axlar och ett värde på effektviktsförhållandet (p =  effekten per kg 
bruttovikt) som motsvarar 10, 50 respektive 90-percentilerna i p-värdesfördel- 
ningen.
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Fig 10. Hastighetsförlopp för tunga fordon med fem eller flera axlar,
10-, 50- och 90 percentiler enligt mätning i backe på E 18 mellan Kristinehamn och Karlstad.

Restidsmätningar

De ovan nämnda retardationsstudierna skall ligga till grund för en beräknings
modell för tunga fordons restider över längre sträckor, som är planerad att utveck
las. För uppbyggandet av denna modell har mätningar av fordons restider över
5— 10 km långa backiga sträckor inletts.

Omkörningsstudier

I specialrapport 70 har en redovisning lämnats av utförda studier beträffande 
förloppet vid omkörning av personbil och sannolikheten för att en sådan omkör
ning skall äga rum. Vid studierna har det passiva fordonet utgjorts av en personbil 
i vilken registrering skett. I en andra etapp har det passiva fordonet utgjorts av 
lastbil utan, respektive med släp och materialet omfattar totalt ca 1 400 omkör
ningar. Materialbearbetningen har avslutats och utarbetandet av rapport har på
börjats.

Framkomlighet i stadstrafik

På uppdrag av Stockholms Stads Gatukontor har institutet tidigare utvecklat mät
metoder och mätapparatur (färdanalysator) för restids- m fl studier i stadstrafik. 
Genom registrering på hålremsa kan såväl väg/tid -diagram (fig 11) som statistik 
från färder med mätbil, utrustad med färdanalysator, automatiskt erhållas genom 
ADB.

Under 1969 har kontorets undersökningar utvidgats och i anslutning härtill har 
institutet fortsatt det mättekniska utvecklingsarbetet samt biträtt med utveckling 
av försöksuppläggning, analys och redovisningsteknik. En ny kartografisk illu- 
strationsteknik, stegmetoden, har utvecklats för att på ett praktiskt användbart sätt 
sammanfatta det statistiska resultatet av färdstudier. Längs en route i given kör- 
riktning markeras för viss tid på dygnet den genomsnittssträcka som tillrygga-



lägges under ett fixerat tidsintervall, t ex en minut. Startpunkten i ett intervall 
väljes lika med slutpunkten i närmast föregående intervall. Metoden förutsätter 
att det kontinuerliga väg/tid -sambandet kan rekonstrueras ur varje färd, vilket 
kan ske då ovan nämnda färdanalysator användes.

För liknande undersökning har Danmarks tekniske Höjskole inköpt en färd
analysator från väginstitutet.

T rafiksimulering
I tidigare årsberättelser har syftet med den vid avdelningen bedrivna verksamheten 
angående simulering av trafik på tvåfältig landsväg redovisats. Den praktiska 
målsättningen är i första hand att beräkna inverkan på trafikförloppet av vägens 
geometriska utformning under olika betingelser.

Systemtekniskt har uppdraget delats i tre delprojekt. Det första delprojektet om
fattar modeller för beskrivning av väg, ekipageenheten (fordon-förare karak
teristika), samt ekipagets hastighetsberoende av vägfaktorn. Denna del är under 
programmering och simuleras under kalenderåret 1969. Det andra delprojektet 
behandlar emission av ekipage ut på den betraktade vägsträckningen, ekipagets 
hastighetsanpassning till omgivande trafik samt registrering av den simulerade 
trafikprocessen. Denna del har förberetts för programmering. Det tredje delpro
jektet omfattar bearbetning, validering och analys av det erhållna datamaterialet. 
I samband med systemuppläggningen har frågeställningarna preliminärt behand
lats men erfordrar ytterligare bearbetning så snart simuleringsresultaten ger grund 
härför.

Verksamheten under det gångna året redovisas i preliminärrapport 58, 63, 66, 
67, 68.

Trafikolyckors väg- och trafikberoende
Två undersökningar rörande dels trafikolyckors beroende av väg- och trafikmiljön 
och dels en intervjuundersökning om vägtrafikolyckor har presenterats på ett 
OECD-symposium om statistiska metoder för analys av trafikolyckor i april 1969 
i England. Undersökningarna har beskrivits i tidigare årsberättelser.



I pågående studier av sambanden mellan olyckor och vägens geometriska utform
ning utnyttjas polisrapporterade olyckor från 1962— 63. För att kunna genomföra 
mer detaljerade analyser av bl a olyckors beroende av siktförhållanden har det 
visat sig vara nödvändigt att utöka olycksmaterialet med minst ett observationsår, 
varför kodning och platsbestämning av även 1964 års olyckor har gjorts.

En viktig ansats i studier om olyckors beroende av vägens utformning är att 
närmare undersöka orsakerna till att olyckor koncentreras till vissa platser och 
sträckor. Några sådana förberedande studier har gjorts. Studierna är till att börja 
med inriktade på att finna kriterier för bestämning av s k black spots i avseende 
på antal konsekutiva olycksplatser och avstånden mellan dessa. Genom dessa stu
dier hoppas man kunna finna miljöfaktorer, som påverkar olycksutfallet. Avsikten 
är att senare även undersöka om trafikbeteendet skiljer sig mellan mer och mindre 
starkt olycksbelastade sträckor och platser.

Väglagets inverkan på antalet trafikolyckor har blivit föremål för vissa inle
dande studier. Se preliminärrapport 74. Undersökningsmaterialet utgörs av 3.178 
olyckor, som inträffat på europavägar och några av de större övriga riksvägarna 
under tiden 28.9-66— 21.6-67. Den totala väglängden uppgår till omkring 
4.500 km. Väglaget har beskrivits med hjälp av uppgifter om nederbördsmängd 
och temperatur på 38 observationsorter utefter det studerade vägnätet. Väglaget 
har bestämts utifrån den väderlekstyp, som rådde på flertalet observationsorter 
under resp dygn. Väglagsklasserna beskrivs enligt följande.

Väglagsklass I: Nederbörd ( >  1 mm) och temperatur varierande omkring
eller under 0°C.

Väglagsklass II: Ingen nederbörd och temperatur omkring eller under 0°C  eller 
nederbörd ( >  1 mm) och temperatur över 0°C.

Väglagsklass III: Ingen nederbörd och temperatur över 0°C.

Uppgifter om trafikarbetet har inhämtats från de speciella trafikräkningar på 
riksvägnätet, som gjordes i samband med högertrafikomläggningen. Dessa värden 
ligger till grund för indelningen av dagarna i trafikarbetsklasser. Resultaten, som 
framgår av fig 12, visar att antalet trafikolyckor per dag är betydligt större under 
dagar med dåligt resp mycket dåligt väglag (väglagsklass I resp II) än under 
dagar med bra väglag (väglagsklass III) då hänsyn tagits till trafikarbetet under de 
undersökta dagarna. Det bör dock observeras, att effekterna även kan vara bero
ende av t ex mörker.

På uppdrag av vägplaneutredningen har väginstitutet utarbetat en rapport som 
behandlar frågor rörande vägens trafiksäkerhet. Arbetet publiceras i form av en 
specialrapport från väginstitutet (nr 60).

Differentierad hastighetsbe gränsning
Institutet har av Statens Trafiksäkerhetsverk fått i uppdrag att undersöka den 
differentierade hastighetsbegränsningens inverkan på trafiksäkerheten. Uppdraget 
kräver förutom olycksstudier även undersökningar av hastighetsanpassningen, 
trafikarbetet m m.



Trafikarbete (miljoner fordonski

Fig 12. Antal olyckor per dag under tiden 
28.8.1966— 21.6.1967 (vid fri fart) på några 
större riksvägar som funktion av trafikarbetet på 

r°) riksvägnätet fördelade på väglagsklasser.

Olycksuppf öl j ning
Olycksuppföljningen utföres enligt en plan, som redovisats i preliminärrapport 
nr 52. Målsättningen är att ge underlag för val av lämpliga hastighetsgränser i 
skilda väg- och trafikmiljöer. För detta ändamål studeras olyckorna på vägar med 
hastighetsgränserna 90 och 110 km/h jämfört med fri fart-förhållanden. Dessutom 
har olycksutfallet på vägar med likartad standard och trafik men med olika has
tighetsgränser jämförts.

Många skäl talar för att ett försök med differentierade hastighetsgränser bör 
utföras som ett experiment med statistisk försöksuppläggning. Väginstitutet har 
även utarbetat ett sådant förslag. Försöket har ej genomförts i enlighet med detta 
förslag.

För undersökningen har information om vägens geometriska utformning inhäm
tats från ett vägregister, som institutet förfogar över. Registret omfattar samtliga 
europavägar samt några av de övriga större riksvägarna. Samtliga vägavsnitt, som 
erhöll 110 km/h f r o m den 2 september 1968 ingår i registret, och det omfattar 
totalt 4 500 km väg och närmare 40 % av totala trafikarbetet utanför tätbebyg
gelse. Förutom vägars geometriska utformning beaktas även trafikens storlek, väg
laget och den verkliga fordonshastigheten.

Resultaten från denna undersökning beräknas bli redovisade under hösten 1969.
Vid sidan av denna undersökning upprättar institutet en snabbstatistik som 

redovisar antalet personskadeolyckor med avseende på bl a hastighetsgräns och 
tvärsektion. Redovisning till statens trafiksäkerhetsverk har skett i stort sett månat
ligen.

Hastighetsuppföljning
Under tiden oktober 1968 till mars 1969 mättes punkthastigheterna stickprovsvis 
över hela det vägnät som olycksanalysen omfattar. Vid mätningarna delades väg
nätet upp i 14 regioner, som undersöktes i en slumpmässigt vald ordningsföljd 
varvid endast en region studerades i en given mätperiod. I varje region mättes 
hastigheten ett helt dygn per plats på fyra slumpvis placerade platser varav två 
med hastighetsgränsen 90 km/h och två med gränsen 110 km/h. Sammanlagt stu



derades 56 platser. Med kompletterande mätningar under sommarväglag kan inver
kan av hastighetsgränsens nivå studeras såväl med hänsyn till eventuella trender 
i efterlevnaden av bestämmelserna som med avseende på inverkan av vägen, 
väglaget, trafiken och ljusförhållandena. De vid mätningarna erhållna trafik- 
flödesdata kompletterar informationen från vägverkets trafikräkningar på de 
undersökta vägarna och utgör underlag för skattningar av trafikarbetet under 
perioder för vilka olyckorna redovisas.

Värderingsproblematik

En lämplig anpassning av hastighetsgränser till rådande väg- och trafikförhål
landen kräver ingående analyser av hur relationen mellan olyckskostnader och 
övriga trafikantkostnader påverkas av hastighetsgränsen. Dessutom måste värde
ringen av dessa kostnader kunna redovisas om en optimalt differentierad hastig
hetsbegränsning skall kunna utformas. Väginstitutet har påbörjat undersökningar 
av dessa frågor.

Tekniska metoder för avgiftsuttag i vägtrafiken
Vägkostnadsutredningen har uppdragit åt institutet att lämna förslag till vissa 
metoder för avgiftsuttag i vägtrafiken, se rapport nr 49. Inom ramen för upp
draget har såväl teoretiska kostnadsfunktioner som uppmätta färdförlopp i stads
trafik undersökts med hänsyn till olika trafikförhållanden.

Trafiksignaler
Institutet har på uppdrag av vägförvaltningen i Stockholms län undersökt trafikant
beteendet vid olika gultider på väg med trafiksignaler och hastighetsgräns 70 km/h. 
Resultaten har redovisats i specialrapport nr 71. Rapporten visar bl a att gultiden 
bör ökas om den lokala hastighetsgränsen höjs.

Apparatur m m
Institutets befintliga typer av trafikanalysatorer (för mätning av hastighet, tids
avstånd m m ) har hittills krävt manuell betjäning vid markering av fordonstyp, 
se rapport nr 49. Genom komplettering med bl a kretsar för elektronisk tid
mätning kan institutets fordonsdifferentierande trafikräknare (se specialrapport 
nr 30) utvecklas till fordonsdiffentierande trafikanalysatorer. Konstruktionen av en 
prototyp med beteckning D TAl har utförts och tillverkning av fem exemplar har 
inletts.

Befintliga trafikanalysatorer av typ TA4 har genomgått viss ombyggnad för 
förbättring av precisionen vid tidmätning och betecknas sedan som typ TA5.

Utveckling av dataprogram till TA5 och D TA l har påbörjats. TA5 har utnytt
jats vid restidsmätningar med fotografisk dataregistrering för mätning av fordons 
passagetidpunkter, punkthastigheter mm, se rapport nr 51. Erforderliga komplet



teringar av TA5 för denna tillämpning har utförts och omfattar bl a dataomvand
lare. För dessa mätningar har dessutom datakamerorna försetts med bl a en pro
grammeringsenhet för t ex val av variabelintervall.

Institutets färdanalysator har vidareutvecklats för såväl framkomlighetsstudier 
i stadstrafik som för omkörningsstudier.

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

Deltagande i konferenser m m
För studier och deltagande i konferenser m m  har flera av väginstitutets tjänste
män företagit resor inom Norden, övriga Europa samt USA och Canada.

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

Stockholm i september 1969.

STATENS VÄGINSTITUT
N ILS G BR U ZELIU S 

Överdirektör





Bilaga I

Redogörelse beträffande statens väginstituts ekonomi 
budgetåret 1968 — 1969
Anslag 1. Statens väginstitut: Avlöningar och omkostnader 
A. Verksamheten i allmänhet

Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar till tjänstemän ............................... 2.006.000
Arvoden och särskilda ersättningar, förslagsvis 14.000

Summa avlöningar 2.020.000

2.005.746: 38 
15.108: —

2.020.854: 38

Omkostnader
1. Sjukvård m m, förslagsvis.......................... 4.000: 3.989:85
2. Reseersättningar .......................................... 47.000:: — 46.654: 03
3. Expenser:

a) Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis . . 25.000 — 24.902:93
b) Övriga expenser ................................... 77.000 — 76.910: 63

4. Publikationstryck .......................................... 20.000 19.997: 11
5. Övriga utgifter, förslagsvis 

a) Materialkostnader ................................. 150.000:: — 149.856: 48
b) Tekniska inventarier ............................ 50.000:: — 49.994: 64
c) Kostnader för förhyrd datamaskintid 

m m  ......................................................... 25.000 25.000: —
d) Underhåll av tomt och gata, förslagsvis 24.000 — 23.941:40
e) Bibliotek ................................................ 9.000 — 8.879: 71
f) Avgifter för deltagande i fortbildnings

kurser ....................................................... 2.000 — 1.979: 38
Summa omkostnader 433.000 —  432.106: 16

Summa utgifter under A 2.453.000 — 2.452.960: 54



B. Verksamheten för uppdrag

Enligt stat Enligt
räkenskaper

Avlöningar till tjänstemän, förslagsvis............. 1.836.000 —  2 .3 3 7 .5 3 0 :69
Summa avlöningar 1.836.000 —  2 .3 3 7 .5 3 0 :69

Omkostnader, förslagsvis ................................. 1.610.000 —  1 .683 .641 :71

Summa utgifter under B 3.446.000 —  4 .0 2 1 .1 7 2 :4 0

Särskilda uppbördsmedel
Ersättningar för tillfälliga uppdrag mm . . . . 4 .200.000:: —  4.838.526: 47

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

2.453.000:
3.446.000:

—  2 .452 .960 :54
—  4 .0 2 1 .1 7 2 :4 0

Summa utgifter 5.899.000:: —  6 .4 7 4 .1 3 2 :9 4

Inkomster
B. Verksamheten för uppdrag ........................ 4.200.000 —  4 .8 3 8 .5 2 6 :4 7

Summa inkomster 4.200.000 4.838.526: 47

Nettoutgifter för A och B 1.699.000 —  1.635 .606 :47

Anslag 2. Statens väginstitut: Utrustning
Reservation 30/6 1968 .......................................  1.347: 60
Anslag för budgetåret 1968/69   170.000: —  171.347: 60
./. kostnader enligt räkenskaper  170.894: 42
Reservation till budgetåret 1969/70 ...............  453: 18
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Utgången
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Rapporter
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34. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1958— 1959 ................  1959
35. Axel trycksmätningar. Axle Load Measurements, av S E d h o lm ................................................. I960
36. Undersökning av vinterdäck och slirskydd ur friktionssynpunkt. Investigation of Friction 

Properties of Winter Tyres and Anti-Skid Devices, av G Kullberg och B Kihlgren . . I960
37. Berättelse över statens väginstituts verksamhet under budgetåret 1959— 1960 ................  I960
37 A. Annual Report of the National Swedish Road Research Institute (Statens väginstitut)
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38. Undersökningar rörande snöplogar. Snow Plough Investigations, av B Kihlgren . . . .  1961
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berg och E Ohlsson ............................................................................................................................... 1961
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