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FÖRETAL.
1 nästan alla länder hava under de senaste åren anlagts 

s. k. provvägar för att utröna den lämpligaste konstruk
tionen av vägar, särskilt deras körbanebeläggning. Av 
naturliga skäl har Förenta staterna, motorfordonens för
lovade land, därvid gått i spetsen, varvid särskilt be- 
tongvägar blivit föremål för ingående undersökning. 
Sedan motorfordonens allmänna förekomst även i Europa 
gjort det nödvändigt att förbättra vägarna därstädes, 
hava också provvägar av ett eller annat slag blivit ut
förda i flertalet europeiska länder. Av de i Europa hit
tills utförda provvägarna torde den vid Braunschweig av 
”Deutscher Strassenbauverband” åstadkomna utan tve
kan vara den främsta och mest rationellt anlagda. De 
hittills framkomna resultaten äro, trots avvikelser från 
svenska förhållanden beträffande byggnadsmaterial och 
trafik, av så stort värde för oss, att svenska väginstitutet 
ansett sig böra förmedla kännedom om Braunschweig- 
vägen till svenska vägteknici och andra vägintresserade. 
Detta meddelande utgör ett med vederbörligt tillstånd 
verkställt utdrag ur berättelserna från provvägen, inne
hållande uppgifter, som äro av särskilt intresse för oss, 
Fotografier och seismogram äro tagna ur berättelserna. 
Uppgifterna rörande materialprovningar äro hämtade 
från ett föredrag vid Strassenbauverbands årsmöte i sep
tember 1927. Därjämte hava vissa kompletterande upp
lysningar erhållits från Strassenbauverband. Till utdra
get hava fogats några anmärkningar, gjorda av vägin
stitutet, till en del grundade på personliga iakttagelser 
vid besök vid olika tillfällen av ledamöter av institutets 
direktion och svenska ingenjörer, med vilka väginstitutet 
stått i förbindelse.

Meddelandet har utarbetats av väginstitutets sekrete
rare, civilingenjören E. N o r d e n d a h l .





PROVVÄGEN VID BRAUNSCHWEIG.

Provvägens administration.
Förslaget till anläggning av en provväg (på tyska 

”Versuchstrasse”) framlades av ”Deutscher Strassen- 
bauverband”, en ideell förening för vägväsendets befräm
jande, vars ledamöter utgöras av de myndigheter i de 
olika delstaterna eller fristaterna och (preussiska) pro
vinserna, vilka omhänderhava gatu- och vägväsendet. 
Förvaltningarna representeras av en tjänsteman, väg- 
ingenjör i chefsställning. Ursprungliga anledningen till 
provvägens tillkomst var en åstundan att utreda, i vad 
mån lastbiltrafikens, särskilt den tunga trafikens, inver
kan på de vanliga stensatta och makadamiserade vä
garna, under för övrigt lika hjultryck, var beroende av 
bilarnas hastighet och ringbeskaffenhet.

Programmet för provvägen uppgjordes av ett av 
Strassenbauverband tillsatt utskott på 6 personer, näm
ligen 2 ombud för Strassenbauverband, 1 ombud för riks- 
kommunikationsministern, 2 professorer från de tekniska 
högskolorna, bland dem professor N e u m a n n , nu vid 
tekn. högskolan i Stuttgart, men vid tiden för provvägens 
tillkomst vid tekn. högskolan i Braunschweig, och 1 om
bud för ’’Studiengesellschaft fiir Automobilstrassenbau”, 
det senare en motsvarighet till svenska väginstitutet. För 
bearbetande av resultaten tillsattes ett särskilt utskott 
på 3 personer. Provvägens byggnad och provningskör- 
ningen på vägen har utförts av fristaten Braunschweigs 
byggnadsdirektion genom dess väg- och vattenbyggnads
styrelse. Chef för byggnaden och företagets ledande 
man har hela tiden varit Oberbaurat Dr. Ing. N a g e l , 
Braunschweig, samtidigt ledamot av de båda utskotten. 
Bland andra ledamöter av ett eller båda av dessa märka? 
Landesbaurat W i e n e c k e , Berlin, ordförande för styrel
sen för Strassenbauverband, och professor O t z e n  vid 
tekn. högskolan i Hannover, båda välkända för svenskar, 
som i vägstudier besökt Tyskland.

Provningar av använda byggnadsmaterialier hava 
utförts av den ovan nämnde prof. N e u m a n n , vid dels
Svenska väginstitutets m eddelande 9.
Särtryck ur Teknisk Tidskrift, Väg- & vattenbyggnadskonst 1, årgång 1928.
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tekn. högskolan i Braunschweig, dels försöksanstalten 
för vägbyggnad vid tekn. högskolan i Stuttgart.

Medel för vägens byggnad, underhåll och trafikering 
hava anskaffats genom bidrag från dels till Strassen
bauverband anslutna förvaltningar, dels rikskommunika- 
tionsministeriet.

Provvägens konstruktion.
Provvägar bruka utföras i två typer. Den ena typen 

provvägar ingår som ett led i det allmänna vägnätet och 
trafiken utgöres av den vanliga vägtrafiken. Vill man 
å en dylik provväg studera inflytandet av olika trafik
slag, kan detta ske genom att uppdela vägen i flera 
banor, varvid olika trafikslag, uppdelade efter exempel
vis hjulringarnas beskaffenhet, inledas på var sin bana. 
Så har skett på den intressanta provbanan på Roskilde- 
vägen utanför Köpenhamn. Den andra typen provvägar 
utföres uteslutande för pr övningsändamål, med särskilt 
anordnad trafik. I det senare fallet har man full frihet att 
utvälja just det slags trafik, vars inverkan skall studeras. 
Provvägen vid Braunschweig är av den senare typen.

Provvägen är belägen i utkanten av staden Braun
schweig, huvudstad i fristaten med samma namn, invid 
pumpverket för stadens vattenledningsverk. Vägen är ut
förd som en cirkelbåge med en yttre diameter av 360 m. 
Från början hade man tänkt sig utlägga vägen längs 
gränserna av det till disposition stående jordområdet, 
varvid vägen skulle fått formen av en oregelbunden fyr
kant med de raka sidorna förbundna med kurvor med 
50 m radie. Härvid skulle man kunna prova belägg
ningarna i såväl raklinje som å skarpa kurvor. Med 
hänsyn till svårigheten att med stor hastighet befara en 
dylik väg, övergick man till cirkelformen. Ehuru slitaget 
på en raksträcka kan ställa sig annorlunda än i en kurva, 
bliva dock med den valda cirkelformen samtliga sträc
kor nötta på ett och samma sätt. Vägen är förlagd på 
ett i det närmaste plant, öppet fält, där grunden över
allt till 11m djup består av fin sand och därunder grövre 
sand och grus. Grundvattenytan står lågt, 6 m under 
markytan.

För att undvika sättningar har vägen till hela sin 
längd förlagts i en grund, några decimeter djup skärning 
eller jordlåda. De naturliga förutsättningarna äro så
lunda mycket gynnsamma.



Vägens längdprofil ligger överallt i svag lutning, högst 
1 : 100, lägst 1 : 500, med lutningskur vo r mellan olika lut
ningar. Vägbredden är 15,3 m, varav 11,0 m komma på 
den belagda körbanan och resten på med kantstenar be
gränsade banketter om vardera 2,15 m. Uppmätt i vä
gens mittlinje utgör längden 1 080 m. Körbanan har 
plats för 4 banor om vardera 2,75 m. I tvärsektion är vä
gen utformad med takprofil med kort avrundning i mitten 
och sidolutningen varierande mellan 1 : 25 och 1 : 100.

Fig. 1. Plan av provvägen vid Braunschweig.

Underbyggnaden eller bärlagret består av ett 18 cm 
högt packstenslager av sandsten, satt ovanpå den med 
hastvält tillpackade jordlådans botten. Sedan pack- 
stenen avjämnats och vältats, utfördes ovanpå densamma 
ett i vältat tillstånd 6 cm tjockt mellanlager av maka
dam med styckestorlek 40—60 mm av olika slags sten
material, tä tat med finmakadam och stenmjöl. På be
tongsträckan utfördes dock icke detta mellanlager. 
Kantstenen längs vägens båda sidor har på baksidan om
sorgsfullt stoppats med stenskärv. Vägen är i längdled 
indelad i 6 delar om 180 m, varje del med sin beläggning 
(se fig. 1).



Följande beläggningar förekomma:
1. Sm,ågatsten, 180 m, sidolutning 1 : 33 (fig. 2).
90 m 10—12 cm gabbro och 90 m 8—10 cm basalt 

(båda av tyskt ursprung). Smågatstenen har satts i grus 
med 2 cm grus under den färdiga beläggningen. Sten
materialet i makadammellanlagret utgöres av diabas.

2. Vanlig (vattenbunden) makadam, 180 m, sidolutning 
1 : 25 (fig. 3), 3 delsträckor om vardera 60 m, med sten
materialet resp. gabbro, basalt och diabas. Beläggningen 
består av makadam med 30—50 mm styckestorlek, dess 
tjocklek efter vältning 6 cm, med ytan avjämnad med 
fmmakadam, sand och stenmjöl, som vältats under vat- 
tenspolning. Sedan en del av provningskörningen u t
förts, undergick denna beläggning — augusti 1926 —■. en 
ytbehandling med tjäremulsion.

3. Makadam (vattenbunden) med yttätning (ytbehand
ling), 180 m, sidolutning 1:33, utförd i 60 m delsträckor 
på samma sätt som beläggning 2, med enahanda sten
material, Yttätningen utfördes med en massa, bestående 
av 25 delar asfalt (”spramex”), 30 delar antracenolja och 
45 delar stenkolstjärebeck. Massan anbringades varm 
till en mängd av 2,4 kg/m2 på den med stålborstar om
sorgsfullt rengjorda makadambanan och avgrusades med 
ett ca 1 cm tjockt lager grus eller finmakadam med högst 
15 mm styckestorlek, vilket därpå vältades. Yttätningen 
utfördes först sedan beläggningen genom lätt trafik nått 
tillräcklig fasthet. Senare utfördes ytterligare en ytbe
handling med varm asfalt (spramex) och avgrusning.

Materialprovningarna av bergarten i det stenbrott, 
varifrån makadamen till denna och föregående belägg
ning levererats, hava givit följande resultat.

Bergartsprovningar.

Bergart Tryckhållfasthet,
kg/cm2

Avnötning mot skiva, 
varv för 1 mm 

avnötning

Gabbro ................. 3510 177
Basalt ................. 3740 213
Diabas ................. 2190 141

Svensk gnejs och granit uppvisa i regel tryckhållfasthet av 2000—2800 
kg/cm2, väginst. anm.

4. Sandasfalt ovanpå asfaltbetong (asfaltbetong med 
täcklager av sandasfalt, på tyska ”Asphaltschotter”), 
180 m, sidolutning 1:50,



Fig. 2—4. Tvärsektioner av provvägen vid Braunschweig.



Det undre lagret utgöres av asfaltbetong, med högst 
40 mm styckestorlek hos stenmaterialet (basalt) och 8 
cm tjocklek i vältat tillstånd. Det övre lagret utgöres 
av sandasfalt, sammansatt av fint grus, fin sand, filler 
(cement) och asfalt, med 1 cm tjocklek efter vältning. 
Sammanlagda tjockleken efter vältning uppgick sålunda 
till 9 cm. Sandasfalten ytbehandlades med varm asfalt, 
som avgrusades med ett tunt lager 6—8 mm stenmjöl, 
vilket tillvältades. Till all vältning användes en 12 
tons ångvält. Sträckan är indelad i 2 delsträckor om 
vardera 90 m, för den ena utgjordes asfalten av petro
leumasfalt med 30/40° smältpunkt och för den andra 
asfalt av märket ”Emmerich’’ med 40/50° smältpunkt.

(Enligt uppgifter lämnade till en svensk besökande 
ingenjör hava sandasfalten och asfaltbetongen följande 
sammansättningar:

Sandasfalt: 86 viktprocent grus och sand
5 „ filler
9 „ asfalt

Summa 100
Asfaltbetong: 35 viktprocent 30—40 mm makadam 

315 „ 20—30 „
16 „ 5—20 „

8 ,, sand (ingen filler)
6 „ asfalt

Summa 100 „ ).

Vid denna och andra tjär- och asfaltbeläggningar 
(tjärbetong och Dammannbeläggning) hava materialprov
ningarna inskränkt sig till kontroll av den av entrepre
nören uppgivna hårdheten hos asfalten och tjäran.

5. Betong (Portlandcementbetong), 180 m, sidolut- 
ning 1 : 100 (fig. 4).

Under betongsträckan har, som redan nämnts, det 
under samtliga andra beläggningar ovanpå packstenen 
utförda 6 cm tjocka makadammellanlagret utelämnats. 
Istället har packstenen avjämnats med 1 cm tjockt lager 
mycket fin makadam. Betongbeläggningen har utförts i 
2 skikt, ett undre med .14 cm tjocklek, ökad till 20 å 25 
cm längs vägkanterna, och ett övre med 6 cm tjocklek, 
summa tjocklek 20 cm. En längsgående mittfog med not 
och fjäder går genom båda skikten. Det undre skiktet 
är försett med längsarmering av 4 st. 8 mm rund järn i 
kanterna. Tvärfogar äro anordnade på alternativt 6, 8



och 10 m avstånd. På den ena hälften av sträckan stöta 
fogarna stumt emot varandra, på den andra utfylldes de 
med asfalt. Det övre betongskiktet, det egentliga slit
lagret, utfördes med en mitt i skiktet förlagd korsarme- 
ring av 8 mm rundjärn, med 6 och 8 järn per m i vägens 
resp. tvär- och längdled. Det övre skiktet anbragtes på 
det undre innan cementet i det senare börjat binda. Ce
mentmängden utgjorde 250 och 350 kg per m3 färdig 
betong i resp. det undre och övre skiktet. I det övre 
skiktet utgjordes stenmaterialet av Wesersand (flodsand)
0—10 mm och diabasfinmakadam 10—25 mm. Betongen 
skyddades under 28 dagars tid omsorgsfullt för uttork- 
ning genom täckning med sand och vattning. Betongbe
läggningens yta behandlades på tre fjärdedelar av läng
den med strykning med resp. tjära, inertol och vatten
glas, återstoden behandlades ej alls.

Provning av betongkuber, gjutna från biandaren vid 
3 tillfällen under arbetet, har vid 30—55 dagars ålder vid 
förvaring i fuktig luft visat följande tryckhållfasthet i 
genomsnitt:

undre l a g r e t ..................... 327 kg/cm2
övre lagret ..................... 192 „ 1

De låga siffrorna för det övre lagret utvisa, a tt be
tongen i detta lager ej kan anses vara förstklassig. Ut
förda avnötningsprov, jämförda med prov från andra 
betongvägar, bestyrka denna uppfattning. Den ringa 
hållfastheten torde bero på dels ogynnsam styckestor- 
leksfördelning hos stenmaterialet, i det sanden varit för 
fin, dels för stor vattentillsats (ur prof. N e u m a n n s  redo
görelse).

6. Tjärbetong, 180 m, dels egentlig tjärbetong, här 
kallad tjärbetong (6 a), dels Dammannbeläggning (6 b).

6 a. Tjärbetong, 90 m, sidolutning 1:33, varm metod, 
utlagd i 3 lager med olika styckestorlek hos stenmate
rialet. Bottenlagret utgöres av makadam 10—50 mm, 
mellanlagret av makadam 10—30 mm jämte grus och 
sand 0—5 mm och ytlagret av sand och filler, allt blandat 
varmt i maskin med bindemedlet. Detta utgöres för de

i  Enligt de svenska norm albestäm m elserna fordras för betong- 
med här förekomm ande cem enthalt m inst 220 kg/cm 2 tryckhåll
fasthet.



båda understa lagren av preparerad tjära (60 % hårt 
beck och 40 % antracenolja) och för ytlagret av 75 % 
preparerad tjära som förut och 25 % asfalt (mexphalt) 
50/60°. Mellanlagret utlades strax efter bottenlagret. 
Efter några dagars väntan vältades båda lagren på en 
gång med en 12 tons vält till 4 cm sammanlagd tjocklek. 
Ytlagret pålades därpå och vältades med lätt handvält, 
varvid dess tjocklek efter sammanpressning blev 2 cm. 
Hela beläggningens tjocklek blev sålunda inalles 6 cm. 
Några månader efter provningskörningens början ytbe- 
handlades beläggningen med preparerad tjära och av
grusades.

6 b. Dammannbeläggning eller Essenbeläg g ning (upp
kallad efter uppfinnaren, gatuchefen i Essen Stadtbaurat 
Dammann), 90 m, kall metod, sidolutning 1:33. Huvud
beståndsdelen av beläggningen utgöres av makadam 
30—50 mm, i huvudsak krossad av kalksten, med en 
mindre del av gabbro. Bindemedlet, Dammannmassa, 
utgöres av malen masugnsslagg, fabriksmässigt blandad 
med ca 6 % tjära. Först utlades massan i kallt tillstånd, 
därovanpå makadam, så massa, därovanpå makadam och 
överst massa, tjocklek före vältning inalles 9 cm. Efter 
vältning med ångvält, under utbredning av ytterligare 
massa där så erfordrades, nedgick tjockleken till 6 cm. 
Några månader efter trafikens början ytbehandlades be
läggningen med preparerad tjära, varpå utbreddes ca 1 
cm massa, vilken vältades med handvält.

Provvägen blev färdig i slutet av juni 1925, med un
dantag för den redan omnämnda tätningen eller y t
behandlingen av den ena makadamsträckan och Dam- 
mannsträckan. Dessa utfördes först i oktober 1925, se
dan beläggningarna genom trafiken blivit tillräckligt 
fasta.

Arbetet har utförts på entreprenad, varvid underbygg
naden utförts av en entreprenör och beläggningarna av 
olika firmor, specialister inom sina resp. fack.

Anläggningskostnad.

Anläggningskostnaden för de olika beläggningarna, 
uppdelad på olika detaljer, framgår av nedanstående 
tabell:



Anläggningskostnad i Rm per ?n2 (1 Rm — 0,88 —  0,89 kr.)
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1 .  Smågatsten ........... 0,79 0,89 3,42 3,17 14,28 1.99
1.99

25,54
2. Makadam, vanlig..
3. Makadam med yt-

0,79 0,88 3,42 3,25 3,78 14,06

tätning ............... 0,79 0,88 3,42 3,25 5,43 1,99 15,76
4 . Sandasfalt ........... 0,79 0,88 3,42 3,17 8,85 1,99 19,10

| 5. Betong ................... 0,79 1,18 3,42 0,65 11,00 1,99 18,98
6a. Tjärbetong ........... 0,79 0,88 3,42 3,17 10,20 1,99 20,45
6b. Dammannbeläggn. 0,79 0,88 3,42 3,10 6,89 1,99 17,07;

För hela provvägen uppgick anläggningskostnaden till 
ca 220 000 Rm.

Provningskörning med uppdelad trafik. (Första och andra 
körserien.)
Översikt.

Provningen av vägen har tillgått på så sätt, att fordon 
körts på densamma. Yägen var därvid uppdelad i 4 
koncentriska banor, vardera 2,75 m, åtskilda genom upp
målade ränder (fig. 5). Banorna numrerades inifrån 
räknat med siffrorna I—IV. Fordonens vikt, ringbeskaf
fenhet, hastighet och tillryggalagd väglängd anteck
nades. Körriktningen växlades ofta vid såväl denna som 
senare beskrivna provningskörningar. Under körningen 
imderhölls vägen omsorgsfullt och varje skada, som upp
stod, avhjälptes så snart årstid och väderlek medgav. 
Genom att förfara på detta sätt och sålunda icke trafi
kera vägen till förstöring avsåg man att få fram förhål
landen motsvarande dem som i verkligheten råda på 
landsvägarna. Underhållskostnaden bokfördes nog
grant, specificerad för varje bana och varje beläggning. 
Den sålunda erhållna underhållskostnaden utgör en vik
tig faktor vid bedömning av beläggningarnas inbördes 
värde. Yid körningen uppdelades trafiken i regel på de 
olika banorna efter fordonens, enkannerligen hjulringar
nas beskaffenhet. Körningen pågick under så lång tid, 
att de olika årstidernas inflytande gjorde sig gällande.



Genom tvärsektionering vid olika tillfällen sökte man ut
röna avnötningen. Vibrationsmätningar utfördes för att 
utröna storleken av de stötar mot beläggningen, som for
donen orsakade.

Det utfördes 3 serier provningskörningar, av vilka 
dock den första och den andra serien äro utförda på i 
det närmaste samma sätt, nämligen med trafiken upp
delad efter ringbeskaffenhet på de olika banorna. Den 
tredje serien utfördes med blandad trafik på en och sam
ma bana, bana II.

Man hoppades få körningen utförd gratis genom att

Fig. 5. Provvägen under trafik. Vägen indelad i 4 körbanor.

bilfabrikanter skulle använda provvägen till inkörning 
av bilar (en stor lastbilsfabrik är belägen i Braun
schweig). Då man på detta sätt ej erhöll tillräckligt med 
trafik av önskvärt slag, blev man tvungen att övergå till 
förhyrda fordon. Man betalade härvid för lastbilar med 
halv- eller helmassiva ringar 0: 50—0: 55 Rm och för 
bilar med luftringar 0:85—1 :— Rm per å provvägen 
körd kilometer.

Fordon.
Innan provningskörningen på allvar påbörjades, åstad

koms en tillpackning av beläggningarna genom körning 
på hela bredden, 11,0 m, med motorfordon av olika slag. 
Härvid fördelades trafiken möjligast jämnt över hela



bredden genom utlagda spärrstenar. Denna förberedande 
körning pågick under inalles 22 dagar under juli och 
augusti 1925. Enär den sammanlagda trafiken uppgick 
till endast 6 500 ton eller 1 625 ton per bana har i det 
följande hänsyn icke tagits till denna trafik eller dess 
in verkan. Den första serien omfattade tiden 18 augusti 
1925—28 januari 1926 med 138 kör dagar och den andra 
serien tiden 2 februari—30 oktober 1926 med 201 kör- 
dagar, inalles 339 kör dagar under en observationstid av 
442 dagar. För bana IV var dock antalet kördagar 
mindre.

Under första och andra körperioden uppdelades trafi
ken på banorna på följande sätt:

Hastighet, km
Bana F o r d o n per tim.

1. ser. 2. ser.

1 Lastbilar, luftringar............................ 30 45
II » halvmassiva ringar (Fulda

Parabel Luftkammer) .... 25 35
III » massiva ringar ................. 20 25
IV Traktorer med släpvagnar hel- och

halvmassiva samt järnringar .......... 6 6—10

Den i programmet för körningen förutsatta hastigheten 
på den första banan av 50 km kunde icke uppnås med till 
buds stående fordon.

Trafiken leddes så, att möjligast lika trafikmängd er
hölls på banor I—III.

Beskaffenheten av de lastbilar, som användes vid den 
första serien, framgår av nedanstående.

Lastbilar vid första kör ser ien, banor 1— / / .

T y p
Hjultryck med last, ton Totalvikt med 

last, tonfram bak

t r e - to n s ................... 1,0
1,875
1.5
1.5
1.5
1,25

2,5
2,375
3.0 
3,25
3.0

1,875 +  1,875

7.0
7.5
9.0
9.5
9.0

10,o

fy r- to n s ...................
fy r- to n s ...................
fem-tons...................
fem-tons...................
sex-tons ............... \
3 a x la r ................... /

Till den andra körserien användes för bana I lastbilar 
vägande 10 ton, av vilka 2/3 voro 3-axliga samt för bana



II lastbilar vägande 10 ton och bana III vägande 8,5— 
10 ton, allt med last.

Bana IV trafikerades med traktortåg, bestående vid 
den första serien av en 2,3 tons traktor med halvmassiva 
giunmiringar och 1—2 släpvagnar med dels halvmassiva 
ringar, dels järnringar och bruttovikten ca 5 ton per 
släpvagn. Vid den andra serien drog traktorn 1—4 släp
vagnar med dels gummi, dels järnringar. Traktortågens 
vikt uppgingo till högst 29 ton, varav 3,0—4,5 ton föllo 
på traktorerna och resten på släpvagnarna. Vid släp
vagnar med järnringar förekommo hjultryck av upp till 
2,0 ton med ett tryck mot vägbanan av sannolikt över 
150 kg per cm hjulringsbredd.

Väderleken var under den första körserien ganska 
ogynnsam. Temperaturen varierade mellan högst +  32 0 
och lägst — 15°, frost inträdde under oktober, november, 
december och januari månader med häftiga omslag från 
frost till tö. Under nämnda månader voro max. och min. 
temperaturerna resp. följande -f- 21 ° och — 3°, -(-15° 
och — 5 °, +  13° och — 15 ° samt +  9° och — 10°. Ne
derbörden under hela tiden augusti 1925 t. o. m. januari 
1926 var ovanligt stor och uppgick i medeltal per månad 
till 72 mm med lägst 38 mm i oktober och högst 
101 mm i december. Största nederbörden per dygn in
träffade i december med 30 mm. Snötäcket uppgick till 
högst 25 cm. Vid inträffade snöfall plogades banan, och 
beströddes därjämte stundom med salt.

Efter den första körseriens slut hade provvägen upp
burit följ.ande trafikmängd:

Bana Ringar Summa ton Medeltal ton per 
kördag

I luft .................
1

258 000 1870
II halvmassiva g. 261 0 0 0 1890

III massiva g....... 261 0 0 0 1890
IV I gummi .......... 28 0 0 0 470

järn..... ........... 2 0  0 0 0 460
Summa 828 0 0 0

Trafikmängden efter andra körseriens slut, dvs efter 
avslutandet av den uppdelade körningen, framgår av 
nedanstående,



Trafikmängd vid uppdelad provkörning.

Bana Ringar Summa
ton

Antal kör- 
dagar

Medeltal 
ton per 
kördag

I luft ............................ 939 000 389 2 800
II halvmassiva g........... 942 000 339 2 800

1 111 massiva g.................. 941000 339 2 800
1 IV halv. o. helm. g........ 148 000 222 670

» järnr. släpv............... 28 000 82 340 1

Trafiken på banor I—III har som synes varit av prak
tiskt taget samma storlek. Den gummiringade delen av 
trafiken på bana IV härrör från både traktorer och släp
vagnar.

En jämförelse har gjorts mellan den ovannämnda tra
fiken på provvägen och trafiken på en landsväg. Här
vid måste hänsyn tagas till, att på en landsväg, som i 
regel har plats för 2 körfiler, är trafiken fördelad över 
en jämförelsevis bred körbana, samt att vid möten och 
omkörning en del av trafiken faller på banketterna 
längs körbanan (dessa äro på tyska huvudvägar i regel 
ett par m breda). Trafiken på en bana på provvägen 
anses därför motsvara en landsvägstrafik, som är åt
minstone 50 % större. Den nyssnämnda genomsnittliga 
provvägstrafiken av 2 800 ton skulle sålunda motsvara 
en landsvägstrafik av 2 800 X 1,5 X 365 eller ca 1 500 000 
ton. En dylik trafik är 2,8 gånger större än trafiken på 
den mest trafikerade landsvägen i fristaten Braunschweig 
och nära 13 gånger medeltrafiken på landsvägarna i 
denna stat. Vid en dylik jämförelse måste dock noga 
beaktas, att hela trafiken på de banor vid provvägen, 
med vilka jämförelse skett, banorna I—III, varit 
motortrafik på gummiringar, under det trafiken på 
Braunschweigs landsvägar till övervägande del består av 
hästfordon med järnringar (1 oktober 1924—30 oktober 
1925 i medeltal per dag 326 ton, varav 143 ton motor
fordon med gummiringar och 183 ton hästfordon med 
järnringar).

Den uppdelade trafikens åverkan på beläggningarna.
Efter avslutningen av en var av de båda nyssnämnda 

kör serierna undergick provvägen en noggrann besikt
ning. Härvid gjordes följande iakttagelser vid besikt
ningen efter den första körserien.



1. Smågatsten. Begynnande spårbildning på alla fyra 
banorna, spåren äro 12—16, högst 20 mm djupa, underhållet 
har bestått i fyllning av fogarna med sand.

2. Vanlig makadam. På banorna II—IV talrika, grunda 
potthål. Vid ett tillfälle under ihållande fuktig  väderlek 
hade översta m akadam lagret å samtliga banor börjat m ista 
sammanhållningen.

3. Makadam med yttätning. Bana I god, i banor II och 
särskilt III  uppstodo ta lrika  sår i y ttätningen och potthål 
hava börjat uppstå, i bana 4 var yttätningen s ta rk t skadad.

4. Sandasfalt. Banor I—III var i gott stånd och visade 
sinsemellan ingen skillnad, i bana IV var på en yta av 1 m 2 

översta skiktet förstört, ytan i hjulspåren syntes lä tt an
gripen.

5. Betong. Banor I—III i gott stånd, på en ca 20 m 
lång del av bana III, som ej ytbehandlats, finnas enstaka 
avlagringar i ytan. Bana IV visar tydlig förslitning i hju l
spåren. Vid icke fyllda tvärfogar hava betongkanterna 
splittrats, så a tt fogarna m åst fyllas med asfalt. Ytsprickor 
hava icke iakttagits.

6 a. Tjärbetong. Bana I i gott skick, i bana II och delvis 
i bana III finnas ta lrika  sår i ytan, sannolikt beroende på 
utförandefel. I bana IV förefinnas 2 st. 0,5 m breda tvärs 
över banan gående såriga arealer.

6 b. Dammannbeläggning. Banor I—III i gott stånd. 
I bana IV har på ca 46 m lång sträcka uppstått en skada 
i hjulspåren, i det m aterialet i det översta lagret förlorat 
sammanhållningen. Underlaget, som här utgjordes av fin 
kalkstensmakadam , har delvis krossats, så a tt beläggningen 
sannolikt måste förnyas över det skadade stället.

Vid bana I är skillnaden i slitage vid de olika belägg* 
ningarna föga framträdande. På den vanliga makada
men framträda dock hjulspåren, vilket ej är fallet på 
de andra sträckorna.

Vid banorna II och III är skillnaden mellan de olika 
beläggningarna också obetydlig, med undantag för 
makadamen med och utan yttätning. Dessa senare 
beläggningar kunde hållas i stånd endast genom ständigt 
sorgfälligt underhåll.

Vid bana IV hade de till en början framförda traktor
tågen med gummiringade släpvagnar och 6 km hastig
het ej orsakat skador å någondera beläggningen. Där
emot har den senare trafiken med järnringade släpvagnar 
orsakat jämförelsevis stora skador.

Underhållets utförande var enklast vid makadamen 
och smågatstenen. Vid bana IV kunde skadorna på de 
andra beläggningarna icke repareras under vintern, utan



därmed måste anstå till lämplig årstid, varigenom ska
dorna växte i omfattning.

Underhållskostnaderna per beläggning för samtliga 
banor uppgingo under den första kör serien till följande 
avrundade värden, beräknade per sträcka om 180 m. Där 
beläggningens längd, som för 6 a och 6 b blott utgör 
90 m mot 180 m vid de övriga, har den bokförda siffran 
dubblats.

1. Sm ågatsten............................. 165 Rm
2. Makadam, vanlig ................  1 340 „
3. Makadam med yttätning .. . 400 ,,
4. Asfaltbetong ......................... 165 „
5. Betong ................................... 185 „
6a. Tjärbetong ............................. 165 ,,
6b. Dammannbeläggning ..........  190 „

Underhållskostnaderna vid den uppdelade trafiken.

Yid bedömande av de olika beläggningarnas hållbarhet 
måste ihågkommas, att samtliga beläggningar genom 
fortlöpande underhåll ständigt bevarats i gott skick. 
Ett så omsorgsfullt underhåll hade ej kunnat verkställas 
på landsvägarna med där tillgänglig personal. Under
hållskostnaderna (dvs. kostnader för materialier och 
arbetslöner, inberäknat den obetydliga renhållningskost- 
naden) vid provvägen äro höga och kunna icke utan 
vidare användas vid en jämförelse med förhållandena 
på landsvägarna. För provvägens vidkommande ger 
emellertid en jämförelse mellan underhållskostnaderna 
för olika beläggningar och olika spår en god bild av 
beläggningarnas inbördes värde ävensom av inverkan 
av olika slags hjulringar.

Under 1 och 2 körserierna, omfattande sammanlagt 
389 kördagar under tiden 18 augusti 1925—31 oktober 
1926, hava underhållskostnaderna uppgått till följande 
belopp:

Mellan de olika underavdelningarna gabbro, basalt 
och diabas hava skillnaderna varit små och icke gått i 
bestämd riktning.



Underhållskostnad under första och andra körserien, 
uppdelad tra fik , i Rm  per m 2 .

B i i  n a

Beläggning
i

luftringar 
2 914 m2 

areal

n
halvmassiva 

g. ringar 
|  2 959 m2 

areal

III
massiva g. 

ringar 
3 010 m2 

areal

IV
gummi- och 
järnringar 

3 084 m2 
areal

1. Smågatsten .... 0,18 0,30 0,28 0,19
2. Vanlig maka

dam ............. 2,60 2,53 3,11 4.49
3 . Makadam med

yttätning...... j 0,89 0,75 3,14 6,19
4. Sandasfalt...... ! 0,08 0,08 0,08 0,49

I 5. Cementbetong. 0,14 0,14 0,14 0,32
2,156a. Tjärbetong .... 0,08 0,16 0,91

[  6b. Dammannbe- j
läggning ...... j 0,79 j 0,86 2,52 4,85

i Medeltal för alla "

1 beläggningar...... ! 0,64 0,72 1,39 !

|  D:o d:o med un-;
dantag av 2  och 3' 0,21 i 0,26 0,54

Ovanstående tabell är grafiskt framställd i fig. 6.
(Vid jämförelser mellan dessa siffror bör beaktas, a tt 

siffrorna erhållits genom observationer av små beläggnings- 
arealer, där en på tillfälligheter beroende variation av några 
tiotal Rm kan rubba den inbördes ordningen. För smågat- 
sten är exempelvis största summa-kostnaden vid någon bana 
ca 150 Rm, väginst. anm.)

Inverkan av olika slags hjulringar.
A. Banor I—III, trafik med uteslutande gummiringade 

fordon.
Vid avslutandet av den andra körserien var bana I 

i det bästa skicket, bana II något sämre och bana III 
väsentligt sämre än de båda föregående, ehuru under
hållskostnaden varit minst för I och störst för III.

Av dessa framgår, a tt fordon med luftringar och upp 
till 45 km fart orsakat mindre åverkan än fordon med 
halvmassiva ringar och 35 km fart, och dessa i sin tur 
väsentligt mindre än fordon med massiva ringar, trots 
dessa senares lägre fart, 25 km. Den massiva gummi
ringen har visat sig särskilt skadlig för både de makad a- 
miserade sträckorna ävensom för sträckorna med tjär- 
betong och Dammannbeläggning.



Smågatsten, sandasfalt och betong i banorna I—II 
ävensom tjärbetong i banorna I—II hava uthärdat tra 
fiken, 2 800 ton per dag, utan anmärkning vid över
komlig underhållskostnad. Tjärmakadamen i bana II 
samt Dammannbeläggningen och den yttätade makada
men i banor I—II kunde motstå trafiken endast med 
hjälp av mycket betydande underhållsarbeten. I ännu 
högre grad var detta förhållandet vid bana III för 
Dammannbeläggningen och den yttjärade makadamen, 
ävensom vid den vanliga makadamen i samtliga banor. 
Den sistnämnda beläggningen visade sig alldeles otill
räckligt motståndskraftig vid här förekommande trafik.

Fig, 6. Underhållskostnad i pfennig per m* för försöksvägen för tiden 
18 aug. 1925 till 31 okt. 1926. Uppdelad trafik, körserier 1 och 2.

En stark trafik med tunga lastbilar försedda med massiva 
ringar bör därför icke tillåtas på makadamis erad e väg
banor.

B. Bana IV, trafik med både gummiringade och järn- 
ringade fordon.

Traktortåg med enbart gummiringar hava icke orsakat 
någon nämnvärd åverkan, under det att de järnringade 
släpvagnarna hava angripit banan starkt, särskilt vid 
de svaga beläggningarna, och orsakat den ovan anförda 
höga underhållskostnaden. De makadamiserade sträc
korna måste helt och hållet förnyas, och tjärbetong- 
sträckan samt Dammannsträckan till större delen. En
dast smågatstensbeläggningen har uthärdat den icke allt



för stora trafiken utan väsentlig skada. Å sandasfalten 
hava några sår uppstått, vilka reparerats. Betongen har 
avslipats av järnhjulen och skulle icke längre hava kun
nat uthärda den pågående trafiken. På en sträcka voro 
såren så stora, att reparation måste vidtagas. Detta 
skedde på så sätt, att ett 12 mm tjockt lager Dammann- 
massa utlades ovanpå betongen, en reparationsmetod, 
som visade sig framgångsrik. Kostnaden för makadam
beläggningarna är så hög, att exempelvis en smågat- 
stensbeläggning, trots den höga anläggningskostnaden, 
efter endast 2 år skulle hava ställt sig billigare.

Ekonomisk jämförelse mellan de olika beläggningarna.
På grund av under körserierna 1 och 2 antecknade 

underhållssiffror gjordes en ekonomisk jämförelse mel
lan de olika beläggningarna, med hänsynstagande till 
ränta, amortering och underhåll. Räntor och amortering 
hava förutsatts endast för kostnaden av själva belägg
ningarna. Med stöd av gjorda erfarenheter beträffande 
beläggningarnas motståndskraft uppskattades deras livs
längd, en sak, som för de tre bästa beläggningarna små-

jBeräknad årskostnad för olika beläggningar, banor 1— III 
sammanslagna, Rm per m2.
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11. Smågatsten ...... 14,28 25-40 0,71 0,57— 0,36 0,24 1,52— 1,31
2.
3.

Vanlig makadam 
Makadam med

3,73 3 0,19 1,24 2,75 4,18

yttätning ...... 5,43 5 0,27 1,09 1,44
0,08

2,80

i4 - Sandasfalt ...... 8,85 20—80 0,44 0,44— 0,30 0,96 — 0,82
5. Betong .............. 11,00 1 5 - 2 0 0,55 0,73— 0,55 0,14 1,42— 1,24
6a. Tjärbetong ......
6b. Dammannbe-

10,20 10 0,51 1,02 0,39 1,92 !

läggning.......... 6,89 10 0,34 0,69 1,40 2,43

gatsten, sandasfalt och betong, är mycket svår. För 
dessa beläggningar genomförde man fördenskull beräk
ningar under antagande av tvenne gränsvärden för livs
längden, ett lägre och ett högre.

Följande årskostnader erhöllos (härvid synes under
hållskostnaden per år hava räknats lika med kostnaden



under de 339 trafikdagarna, vilken utan nämnvärt fel 
kan äga rum. Väginst. anm.). Beräkningarna hava 
genomförts för banorna I—III sammanslagna samt för 
bana IV.

Beräknad årskostnad för olika beläggningar, bana IV, 
Rm per m2. Antaganden beträffande livslängd so?n ovan.

B e l ä g g n i n g S:ma årskostnad

1. Smågatsten.....................
2. Yanlig makadam ..........
3. Makadam med yttätning
4. Sandasfalt........................
5. Betong ............................
6a. Tjärbetong .....................
6b. Dammannbeläggning......

1,47— 1,26
6,06
7,55

1,87— 1,23
1,60— 1,42

3,68
5,38

En grafisk framställning av de beräknade årskost
naderna är återgiven å fig. 7, under antagande av

Fig. 7. Grafisk framställning av den beräknade årskostnaden 
för olika beläggningar.

den kortaste av de alternativa livslängderna. Som synes, 
beräknas därvid sandasfalten i båda fallen ställa sig 
billigast, under det a tt ordningsföljden mellan de båda 
därnäst billiga beläggningarna som vid banor I—III är 
betong och smågatsten, omkastats vid bana IV.

Yägkostnaden per å provvägen körd tonkm beräknas 
under de gjorda alternativa antagandena rörande livs
längder att skola uppgå till



vid banor T—III (endast gummiringstrafik), för utförda 
3 037 000 tonkm till resp. 0,61 och 0,64 pfennig per 
tonkm och

vid bana IV (delvis järnringstrafik), för utförda 190 000 
tonkm till resp. 5,7 och 5,9 pfennig per tonkm eller ca 9 
gånger så mycket som vid enbart gummiringstrafik.

Provningskörning med blandad trafik (tredje körserien).

Fordon.
Den betydande skillnaden som visats mellan inverkan 

av enbart gummiringstrafik, på banor I—II, och blandad 
gummi- och järnringstrafik å bana IV, gav anledning att 
söka utröna den blandade trafikens inverkan. Den prov
ningskörning, som erfordrades härför, verkställdes å bana 
II, vilken grundligt iståndsatts efter föregående körning. 
Körningen ägde rum under tiden 6 november—30 decem
ber 1926 och pågick i 45 kördagar med följande fordon:
1 st. lastbil, massiva gummiringar, bruttovikt 9,2 ton, 

framhjuls- och bakhjulstryck vardera 2,3 ton, kör- 
hastighet 20 km.

2 st. traktortåg om 3 enheter: traktor med gummiringar, 
vikt 2,3—3,1 ton, fjädrad släpvagn med järnringar, vikt 
7,0—5,5 ton, ofjädrad släpvagn med järnringar, vikt 
3,6—4,2 ton, körhastighet 6 km. Ringbredden hos släp
vagnarna utgjorde 8—11 cm och trycket per cm ring
bredd 100—160 kg.

3 st. hästfordon med ofjädrade vagnar med järnringar, 
vagnvikten brutto 3,6—4,5 ton, ringbredd 6—10,5 cm, 
tryck per cm ringbredd 100—150 kg, körhastighet 3,5 
—4 km.
Omkörningar frånräknade (dessa ägde rum å de an

gränsande banorna) uppgick trafiken till
på gummiringar ..........  43,100 ton per dag 960 ton
„ järnringar ................  39 500 „ „ „ 880 „

Summa 82 600 ton 1 840 ton

Väderleken var under 3. körserien ovanligt regnig och 
sålunda ogynnsam. Under tiden 6 november—30 decem
ber, 55 dagar, inträffade nederbörd, regn eller snö, under 
28 dagar, med max. 10 mm per dag. Temperaturen höll 
sig i medeltal vid + 4 ° ,  max. 16° och min. — 7°, 
frost inträffade under 7 dagar.



Den blandade trafikens åverkan på beläggningarna.
Besiktningen efter avslutningen av den ovannämnda 

blandade körningen gav vid handen följande:
1. Smågatsten. Inga skador, ehuru hjulspåren äro dju

pare än före den blandade trafikens början. Den ojämna 
gabbrostenen har blivit slätare.

2. Vanlig makadam (i augusti 1926 ytbehandlad med tjär- 
emulsion). ,S tark t skadad. Beläggningen är dock bättre än 
makadam med yttätning, enär den använda underhållsmeto- 
den, påförande av makadam, visat sig lämplig för vanlig 
makadam.

3. Makadam med yttätning. Beläggningen helt förstörd, 
försök a tt fö rbättra den genom påförande av makadam hava 
misslyckats.

4. Sandasfalt. Talrika småsår uppstodo i ytan, vilka upp
stå tt genom hästhovarnas angrepp och förvärrats av jä rn 
ringarna. Det övre lagret behöver förnyas.

5. Betong. Beläggningen har angripits av jä rnringarna 
och dess yta är genomgående rå och ojämn. På sina ställen 
är avnötningen så stor, a tt arm eringsjärnen ligga strax 
under ytan. I fogarna hava betongkanterna icke avsplitt
rats och fogarnas fyllning med asfalt utgör tillräckligt 
skydd för kanten.

6 a. Tjärbetong. I regel ä r det översta lagret i trasor 
och även det näst översta har angripits. Särskilt dåliga 
ställen ha i den utsträckning, väderleken medgivit, lagats 
med Dammannmassa, vilken hållit sig bra.

6 b. Dammannbeläggning. I sin helhet dräglig. Visser
ligen hava ta lrika potthål uppstått, men dessa hava be
gränsad storlek. F örbättringar genom påförning av Dam
mannmassa hava här som annorstädes s tå tt sig bra.

Slitaget å de mindre motståndskraftiga beläggningarna 
(makadam, tjärbetong och Dammannbeläggning) kunde 
till en början neutraliseras genom underhåll. Från och 
med slutet av november månad tilltog förstörelsen i så 
hög grad, att underhållet icke kunde hålla jämna steg 
därmed. Särskilt gällde detta tjärbetongen. Förstörel
sen var huvudsakligen att tillskriva fordonen med järn- 
ringar, men i viss mån även lastbilen.

I fråga om motståndskraft mot den blandade trafiken 
anses beläggningarna komma i följande ordning med 
den kraftigaste nämnd först:

1. Smågatsten.
5. Betong.
4. Sandasfalt.
6b. Dammannbeläggning.



6a. Tjärbetong.
2. Vanlig makadam (efteråt ytbehandlad med emul

sion).
3. Makadam med yttätning.
Vid uppställandet av denna ordning har hänsyn icke 

tagits till underhållskostnaden, vilken blir känd först 
sedan samtliga beläggningar satts i stånd. Detta har 
ännu icke ägt rum.

Uppmätning av avnötningen.
För att uppmäta avnötningen på provvägen hade tvär

sektioner uppmätts på 80 ställen. Uppmätningen skedde

Fig. 8. Schmidts profilograf.

med hjälp av mätapparater, kallade profilograf er. Till 
utgångspunkt för tvärsektioneringen tjänade fixpunkter, 
2 i varje tvärsektion, i form av järndubbar ingjutna i 
betongfundament, nedförda till frostfritt djup, vilka pre- 
cisionsavvagts. Avnötningen visade sig svår att fast
ställa, enär tvärsektioneringen visade, särskilt tydligt 
vid sådana beläggningar som ej kunde sammanpressas, 
ex. betong, att grunden undergått sättning eller sam
manpressning. Flera olika profilografer försöktes. På 
grund av banans stora bredd skulle en mätapparat, som 
räckt tvärs över banan, hava ställt sig för tung, och 
man använde sig av apparater, som blott räckte över



halva banan och följaktligen vilade på blott 1 fixpunkt, 
varav noggrannheten led. Två av profilograferna voro 
självregistrerande. Apparaten visad å fig. 8 är konstru
erad av Baurat S c h m i d t  och den å fig. 9  har konstru
erats vid provvägen och byggts av firman D e n n e r t  & 

P a p e , Altona. Den senare visade sig uppfylla alla ford
ringar. Även användes en av Baurat N i e m a c k - S t e n - 
d a l  konstruerad enkel apparat, fig. 10, där emellertid 
upptecknandet måste ske för hand genom att uppmäta 
de vertikala tvärstängernas överskjutning över den övre 
ramstången, vilken inställts horisontellt.

Fig. 9. Dennert & Papes profilograf.

Genom profilmätningar har ett avsevärt material sam
lats, som är under bearbetning.

Vibrationsmätningar.
Slitaget på en beläggning beror till största delen på de 

stötar, som härröra från fordonen. Därför är det av stor 
vikt att lära känna de skakningar (vibrationer), vilka 
fordon med olika slags »ringar framkalla hos olika be- 
läggningar. Under ledning av Dipl. Ing. H . W i t t i g , 
Byggnadsnämnden, Magdeburg, hava vibrationsmät
ningar utförts vid provvägen med användande av en av 
firman S p i n d l e r  & H a g e n , Göttingen, tillverkad verti
kalseismograf.

Apparaten uppställdes på beläggningen invid det fram



gående fordonet. Med seismografen uppmättes endast 
vertikala rörelser, men icke horisontella, enär detta skulle 
nödvändiggjort en omständig inbyggnad i körbanebe- 
läggningen av ytterligare en seismograf. Vid annor
städes utförda vibrationsmätningar har det visat sig, att 
de horisontella stötarna förhålla sig till de vertikala som 
1:4, dvs. de vertikala äro de viktigaste. De erhållna seis- 
mogrammen giva en direkt bild av skakningarnas stor
lek, och göra det också möjligt att bestämma svängnings- 
rörelsens acceleration.

Vibrationsmätningar utfördes för tre med sten lastade 
lastbilar av samma slag, med samma bruttovikt, 10 ton,

Fig. 10. Profilograf, system Niemack-Stendal.

men utrustade med olika gummiringar, resp. massiva, 
halvmassiva (Fulda Parabel Luftkammer), båda nya, och 
luftringar, framförda med resp. 15, 25, 30, 35 och 45 km 
hastighet, för luftringarna dessutom 60 km hastighet. 
Dessutom gjordes undersökningar vid traktortåg med 
traktorn dragande en ofjädrad järnringad släpvagn med 
3,5 tons bruttovikt. Även andra fordon undersöktes; 
inalles gjordes 315 mätningar.* Fordonen framfördes å 
dels en väl underhållen bana, dels en mindre väl under
hållen. Det erhållna materialet har endast delvis hunnit 
bearbetas.

Å fig. 11 återgives ett seismogram, upptaget å sliten 
Dammannbeläggning, och å fig. 12 en från diagrammet 
härledd framställning av den vertikala stötverkan, ut-



Fig. 11. Seismogram upptaget å sliten Dammannbeläggning.

Fig. 12. Grafisk framställning av sambandet mellan vertikal stötverkan 
(acceleration i mm/sek^) och fordonshastighet för olika slag av ringar.



tryckt i rörelsens acceleration i mm/sek2. Av mätning
arna framgick bl. a., att för halvmassiva ringar och luft
ringar accelerationen synes nå ett maximum vid ca 35 
km hastighet (se fig. 12), under det att vid massiva 
ringar rörelsens acceleration växer med fordonets hastig
het, samt att vidare denna tillväxt sker snabbare än vid 
de båda andra slagen ringar. Av traktortåget med järn- 
ringad släpvagn orsakade vibrationer uppvisade vid 10 
km hastighet lika stor eller större acceleration än för en 
lastbil med massiva gummiringar vid 45 km.

Vid provvägens beläggningar uppträdde de minsta 
vibrationerna vid betongen, därnäst vid de bituminösa 
beläggningarna (sandasfalt, tjärbetong och Dammann- 
beläggning) samt vid makadam med yttätning. Betydligt 
större vibrationer uppstodo vid vanlig makadam och 
smågatsten. Vid dessa uppträdde för bilar med massiva 
gummiringar och 30—35 km hastighet vibrationer, som 
måste anses alldeles otillåtna.

Erfarenheterna från vibrationsmätningarna gå sålunda 
i samma riktning som erfarenheter från provningskör- 
ningen med massiva ringar på bana III, i det de påvisa 
de massiva gummiringarnas skadliga inverkan på lands
vägarna. Fordon med järnringar med stort hjultryck per 
cm ringbredd verka också i hög grad förstörande. Även 
vid låg hastighet orsakade de större skador än gummi- 
ringade bilar med väsentligt högre hastighet, ehuru hjul
trycket per cm hjulringsbredd i båda fallen är detsamma.

Kostnader.
Exakta uppgifter angående totala kostnaden för prov

vägens anläggning och drift hava icke stått att erhålla. 
Anläggningskostnaden synes hava uppgått till ca 220 000 
Rm samt driften intill slutet av januari 1926 till ca 70 000 
Rm. För ytterligare kostnader har beviljats ett belopp 
av 60 000 Rm. Allt som allt synes ledningen för prov
vägen till dato (oktober 1927) hava kunnat förfoga över 
ett belopp av minst 350 000 Rm, varav från rikskommu- 
nikationsministeriet 120 000 Rm.

Fortsatta provningar.
Då detta skrives, oktober 1927, fortgå provningarna. 

Enligt uppgift har den ursprungliga försöksbanan upp- 
rivits, och nya beläggningar, betong, betongplattor, tjär- 
makadam o. d.‘ hava utlagts.



Väginstitutets anmärkningar.
Provvägens konstruktion.

Ehuru provvägen är byggd i cirkelform, har dess tvär
sektion utförts symmetrisk kring vägens mittlinje och 
icke med ensidig skevning inåt. Vidare är sidolutningen 
vid de båda inre banorna icke tillräcklig för att motverka 
eentripetalkraften hos fordonen. För att vid samtliga 
banor hjultrycket skulle hava blivit vinkelrätt mot väg
banan skulle vid de använda körhastigheterna av 45, 35, 
25 och 10 km sidolutningen inåt varit resp. 1:11, 1:18, 
1:34 och 1:220.

Slitaget från trafiken bör sålunda hava varit större an 
på rak bana, men enär slitageökningen bör hava varit 
ytterst obetydlig, torde sidolutningsförhållandena icke 
hava inverkat vid jämförelserna.

Underbyggnaden är utförd med samma kraftiga kon
struktion med vilken de tyska landsvägarna sedan lång 
tid tillbaka äro byggda.

Smågatstensbeläggningen, särskilt den av gabbro (10—• 
12 cm sten) föreföll att vara ojämnare och utförd med 
avsevärt knöligare sten än vad som är vanligt i Sverige. 
Möjligen kan den iakttagna spårbildningen bero på att 
underbädden var för färsk vid beläggningens utförande 
och icke tillräckligt tillpackad av trafik. Spårbildningen 
kan också bero på de stora hjultrycken. Det är a tt be
klaga, att smågatsten av svenskt fabrikat, som ju i stor 
utsträckning användes i Tyskland, icke blivit provad.

Sandasfalten på asfaltbetong är utförd med ett efter 
svensk praxis mycket tunt sandasfaltlager, blott 1 cm 
tjockt, men däremot med ett relativt tjockt asfaltbetong- 
lager, 8 cm tjockt, summa tjocklek 9 cm. Hos oss van
liga mått äro: sandasfalt 3 cm ovanpå 5 cm asfaltbetong. 
Ytbehandling av sandasfalt torde hos oss icke före
komma. I förhållande till det kraftiga utförandet före
faller priset för beläggningen, 8: 85 Rm per m2, relativt 
lågt.

Betongbeläggningen är utförd på en från svensk syn
punkt mycket kraftig underbädd, vilket torde samman
hänga dels därmed, att i Tyskland nästan alla vägar, där 
varaktig beläggning kan komma ifråga, äro försedda 
med packstensbädd, dels med en önskan att utföra samt
liga beläggningar på ett och samma slags underbädd. 
Beläggningens utförande i två skikt med det översta



korsarmerat är omständigt och dyrbart, i jämförelse med 
det vanliga amerikanska utförandet i ett skikt, med en 
tjocklek av 15—10 cm, i regel utan korsarmering. Den 
i förhållande till cementmängden, 350 kg/m3, mycket låga 
hållfasthetssiffran, 192 kg/cm2, för betongen i det övre 
skiktet, slitlagret, gör, att erfarenheterna från betongen 
endast få begränsad tillämpning.

Tjärbetongen, som i Sverige vid rådande relativt låga 
pris på asfalt endast förekommer i begränsad omfattning, 
synes också utförd efter ett omständigt och dyrbart för
farande. Priset, 10,20 Rm per m2, för en beläggning med 
endast 6 cm tjocklek förefaller mycket högt, särskilt i 
jämförelse med priset på sandasfalt, som var 8,85 Rm per 
m2 för 9 cm tjocklek. I jämförelse med detta pris borde 
tjärbetong betinga ett pris av endast 6 Rm per m2. 
Under antagande av det sistnämnda priset, bleve den be
räknade årskostnaden för tjärbetong för resp. banor
1—III och bana IV 1,29 och 3,05 Rm per m2 mot tidigare 
angivna 1,92 och 3,68 Rm. Med de nya siffrorna för års
kostnad skulle tjärbetongen på den grafiska framställ
ningen å fig. 7 beträffande banor I—III rycka upp före 
cementbetong och smågatsten. För bana IV skulle ord
ningen mellan beläggningarna icke ändras.

Dammannbeläggningens relativt ringa motståndskraft 
mot trafikens slitage kan förklaras därav, att till belägg
ningen använts kalkstensmakadam, dvs mjuk och föga 
slitstark makadam.

Den i flera fall till synes höga kostnaden för belägg
ningarna torde förklaras av dels den stora omsorg, med 
vilken arbetet utförts, dels den ringa omfattningen av 
varje enskild beläggning. Kostnaden för beläggning
arna, omräknad i svenskt mynt, torde ungefär motsvara 
kostnaden efter stockholmska (dvs. höga) löneförhål
landen.

Provning skörningen.
De för trafikeringen använda lastbilarna med hjul

tryck upp till 3,25 ton äro för svenska förhållanden 
mycket tunga. Trafiken på de tyska landsvägarna ut
märker sig genom sin stora tyngd jämförd med den rela
tivt lätta svenska gatu- och landsvägstrafiken. I vårt 
land få bilar och släpvagnar med större hjultryck än 2 
ton ej framföras utan särskilt tillstånd av vederbörande 
myndighet.



Por att g*iva ett begrepp om storleken av trafiken på 
provvägen, exempelvis den vid 1. och 2. körserierna i me
deltal per dag nppnådda trafiken av 2 880 ton uppnådda 
med fordonsvikter av 8,5—10 ton, må meddelas, att vid 
Järva vägskäl, strax norr om Stockholm, uppgick enligt 
räkningar sommaren 1926 trafiken i medeltal per dygn 
till följande värden:

R i k t n i n g Antal
fordon Antal ton

Medelvikt 
per fordon 

ton

mot Stockholm ..................... 1 9 0 0 2 7 0 0 M
„ Upsala............................ ' 1 1 0 0 1 5 0 0 ! 1,4
„ Enköping ..................... 7 5 0 | 1 1 0 0 j 1,5

Beläggningarnas m otståndskraft mot trafikens inverkan  
(jämför fig, 7).

Resultaten från provvägen visa otvetydigt de varak
tiga beläggningarnas (sandasfalt, betong och smågatsten) 
stora överlägsenhet från ekonomisk synpunkt vid tät och 
tung trafik över de andra undersökta beläggningarna, 
tjärbetong, dammannbeläggning och makadam med och 
utan ytbehandling. Särskilt för de båda sistnämnda be
räknas årskostnaden till mycket högre belopp än för de 
varaktiga beläggningarna. Makadambeläggningarna voro 
dessutom svåra att ständigt bibehålla i gott skick.

Resultaten från provvägen göra det dock icke möjligt 
att slutgiltigt angiva rangordningen från ekonomisk syn
punkt mellan beläggningar av dels sandasfalt, dels be
tong och dels smågatsten, därtill äro variationerna i un
derhållskostnad för små och antagandena beträffande 
livslängd för approximativa.

Inverkan av olika slags hjulringar.
Järnringarna visade sig farligast för beläggningarna 

och åverkade samtliga hårt. Smågatsten synes hava bäst 
motstått järnringarna. De massiva gummiringarna orsa
kade också stor åverkan på alla andra beläggningar än 
de varaktiga beläggningarna, sandasfalt, betong och 
smågatsten. Anmärkningsvärt är, att makadam med yt- 
tätning (ytbehandling) gent emot de massiva ringarna 
och järnringarna icke visat sig mera motståndskraftig än 
vanlig makadam. Vid trafik med järnringar var under
hållskostnaden för den yttätade makadamen t. o. m.




