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Företal.

D a n s k a  vägförhållanden äro i flera avseenden olika våra.
Förutsättningarna äro delvis andra. Den jäm na terrängen, den tä tt  be* 

folkade bygden sam t en i det stora hela livligare trafik  äro omständighe* 
ter, som man vid en jämförelse bör hålla i m innet. I D anm ark finnas ej 
sådana grustillgångar som i Sverige. Dessa tillgångar på utm ärkt, granit* 
haltigt grus ha medfört, a tt vi m ed framgång utvecklat grusvägsunderhål* 
let. I D anm ark var e tt rationellt bedrivet m akadam underhåll under där* 
varande förhållanden lika naturligt, intill tidpunkten för m otortrafikens 
fram trädande. Medan det är m öjligt a tt använda grus till underhåll av 
bilvägar upp till en rä tt hög trafikkapacitet, blir därem ot en m akadam väg 
redan vid m åttlig biltrafik oekonomisk.

Danskarna befunno sig sålunda för några år sedan i den situationen, 
a tt de m åste helt omlägga sitt system  för vägunderhåll. Denna omlägg* 
ning, som ännu pågår, har skett med hjälp av tjä ra  och asfalt. I Dan* 
mark har man m ålm edvetet gått in för lätta och enkla behandlingar med 
dessa ämnen. A tt detta tillvägagångssätt varit riktigt, synes den o ms t än* 
digheten visa, a tt tro ts  den stark t ökade biltrafiken, likväl landets väg* 
underhållskostnader hållit sig i det närm aste konstanta under de senaste 
4 åren.

Dessa danska vägförhållanden äro, synes det, av e tt  sto rt intresse för oss.
På många ställen i Sverige står den frågan på dagordningen, vad som 

skall göras, när den övre gränsen för en grusvägs kapacitet' och ekonomi 
är eller snart blir uppnådd. Skall man då direkt övergå till en mer var* 
aktig och dyrare beläggning, som likväl har en begränsad livslängd, eller 
skall man, såsom danskarna, gå in för någon enklare och billigare be* 
handling, som årligen eller vart annat år m åste upprepas? Svaret på denna 
fråga är av stor ekonom isk betydelse för vägväsendet i vårt land.

U nder studieresan blev jag på e tt  älskvärt sä tt m ottagen av de danska 
vägmän, som besöktes. Senare ha flera av dem per korrespondens givit 
mig ytterligare upplysningar. V ejlaboratoriets förste ingenjör Axel Riis 
har dessutom benäget genomläst denna berättelse före tryckningen. För 
all den hjälp och välvilja, som sålunda visats från danska vägmäns sida, 
s tår Svenska V äginstitutet i tacksam hetsskuld.

Stockholm den 20 december 1929.
N IL S  von M A T É R N .





V Ä G S T U D I E R  I D A N M A R K  Å R  1929
IN TRY C K  FRÅN EN STUD IERESA

Med bidrag från Svenska V äginstitu tet företog undertecknad, N . von 
M atérn, en resa till D anm ark under tiden 14—20 juli 1929. A vsikten med 
resan var fram förallt studier rörande enkla vägbeläggningar med tjä ra  
och asfalt sam t studier av provvägen vid G lostrup på Roskildevägen. Stu^ 
dierna koncentrerades uteslutande till Själland, dels till Köpenham n med 
omnejd, dels till landsbygdens vägnät.

U nder de fyra första dagarna hade over ve j inspektören L. A. M adsen 
välvilligt lå tit V ejlaboratoriets förste ingenjör Axel Riis m edfölja som min 
ciceron. V id besöken i de olika am ten m edföljde dessutom  amtsvejinspek* 
törerna: i Fredriksborgs am t A. K. Kjaergaard, i Holbaek am t S. Ellert sam t 
i Presto am t J. P. Jensen*L0vstrand. Vid besöket i Köpenham n voro in* 
genjörerna K. V. M. Koefoed och J. C. Raabyemagle under em dag m ina 
ciceroner, under en annan dag m edföljde ingenjören Ingvard Pedersen, 
tidigare i Köpenhamns stads tjänst. Provvägen vid Roskilde demonstre* 
rades av ingenjörerna Axel Riis och A. O. Malvig. Den senare, som är 
posthavande ingenjör på provvägen, m edföljde under en dagsexkursion 
jäm te ingenjören P. H ansen i vägm askinsfirm an H. Meisner*Jensen. Ar* 
betena i G jentofte Kommune dem onstrerades av avdelningsingenjören E. 
Suhr.

U nder resan hade jag sålunda tillfälle a tt sam m anträffa m ed flera av 
de mest fram stående danska vägmännen, varigenom resan kom a tt med* 
föra en rik behållning.

I det följande redogöres för de viktigaste erfarenheterna och iaktta* 
gelserna, som gjordes under färden.

Allmänna intryck.

De allmänna intryck av danskt vägväsende, som jag fick under resan, 
sammanfalla i allt väsentligt med dem, som ingenjör E. N ordendahl erhöll 
under sin resa i D anm ark år 1928 och som han skildrat i sin berättelse."

Genom sin större bredd, den raka sträckningen och sin dammfria y ta 
stå  de danska vägarna i regel i en helt annan klass än våra svenska vägar. 
D etta gäller särskilt huvudvägarna, amtsvägarna, d. v. s. de vägar, som di*

* Svenska Väginstitutets meddelande 16. ”Iakttagelser från en studieresa i bil 
genom Danmark och norra Tyskland”.



Fig. 1. Vägen Roskilde—Korsör, ytbehandlad med asfalt till 8.20 m bredd.

rekt stå under am tsrådets uppsikt och vård och vilkas byggnad och underhåll 
direkt le des av am tsvejinspektörerna. Sogne* och kommunevägarna  skötas 
av vederbörande kommun själv, således en ordning, som liknar den svenska 
vägdistriktsorganisationen. Dessa vägar — av bygdekaraktär — hava ofta 
icke samma sakkunniga tillsyn och underhåll.

Flertalet danska huvudvägar byggdes mellan 1764 och 1868. D et var 
J. H. E. Bernstovff, som härvid till en början  var den drivande kraften." 
I Frankrike, där han varit am bassadör, hade han lärt känna de utm ärkta 
franska vägarna. Efter sin hem kom st genomdrev han som dansk m inister, 
a tt skickliga franska vägingenjörer inkallades, bland dem Jean MavmiU 
lod. U nder dennes ledning började e tt sto rstila t arbete med ombyggnad 
av de danska vägarna. M armillod bildade en god skola. Visserligen läm* 
nade han landet efter 11 års tjänst, men hans elever fortsa tte  arbetet i 
lians anda. N är D anm ark nu kan glädja sig åt e t t  förträffligt vägnät, som 
i allt väsentligt är läm pat för den m odärna m otortrafiken, är det Bernstorff 
och Marmillod,. som äran i första rum m et tillkom m er och vilka för 150 år 
sedan lade grunden. Jäm föras de danska vägarna med de svenska, fram* 
träder en betydande skillnad. M edan man intill våra dagar i Sverige fått 
nöja sig med m edeltida vägar, kom D anm ark redan i slutet på 1700*talet 
med i den europeiska utvecklingen på vägom rådet.

Enligt en vägförordning av 1793 indelades vägarna i ”hovedlandeveje” 
och ”m indre landeveje”, V ägbredden på huvudvägarna fastställdes i denna 
förordning till 20 alnar (12 m) mellan dikena. V ägkroppen skulle på en 
bredd av 8—9 alnar förses m ed en kraftig  stenbädd och därpå grus till 
minst 9 tum s tjocklek. På vägkanterna skulle träd  planteras.

* Ur "Roskilde Landevej” av J. T. Lundbye og V. Hermansen.



Fig. 2. Vägen Roskilde—Holbsek, ytbehandlad med asfalt till 5 m bredd.

Huvudvägarna stakades snörrä tt mellan huvudorterna. Vägarna mellan 
Köpenhamn och Kallundborg, Köpenhamn och Roskilde, Roskilde och Kors* 
ör, Köpenhamn och Helsingör (över Horsholm) m. fl. äro sådana gamla 
”kongeveje”. Från Köpenhamn över de danska öarna och norru t eller söderut 
på Jylland kan man nu köra mer än 40 mil på vägar, som ha 10—15 m 
bredd på långa sträckor.

D et var e tt  sådant vägnät, som stod  färdigt, då den nya trafiken med 
m otorfordon började. D et var ett s to ra rta t arv, som den nya tiden fick 
taga i bruk.

A v fig. 1 och 2 framgår tvärsektionen av några danska huvudvägar. 
N ärm ast dikena äro gräsklädda vägkanter, ”rab a tte r” av 1 å 2 m bredd, 
på vilka vägträden stå. Dessa ”rab atte r” tjäna även som upplagsplatser, 
plats för parkerande fordon m. m. sam t utgöra även en reserv för fram tida 
behov av breddning. Bredden varierar mellan 7,5 och 15 m.

Bomberingen utföres vid asfalt* eller tjärbehandlingar i regel 1/60 av 
vägbredden.

Huvudvägarna underhöllos intill 1868 av m ilitära vägkårer. D etta år 
övertogs underhållet och adm inistrationen av huvudvägarna av amten, 
som allt sedan dess haft denna uppgift under kontroll av overvejinspek* 
t0ren, som direkt lyder under m inisteriet för offentliga arbeten.

Om sålunda vägbredd, vägsträckning, vägnätets utform ning och väg* 
adm inistration voro väl avpassade för den m odärna m otor trafiken, var 
detta därem ot icke förhållandet med vägbanan.

Biltrafiken åstadkom  här som i andra land en revolution för vägarna. 
D et visade sig snart, a tt de gamla körbanorna icke höllo för den nya 
trafiken.



Genom skatt på bilar (nu gällande lag är av år 1927) erhöll m an medel 
till de nya utgifterna. Bilskatten i D anm ark inbragte 1928—1929 ca 35 
milj. kronor (härav fordonsskatt ca 13,5 milj., bensinskatt ca 14 milj. och 
om sättningsskatt ca 7,5 milj. kronor.)

Vägutgifterna i am t och sognekommuner framgå av tabellen nedan."

Å r Amtkommunerne Sognekommuner ne

1913-1914....................................................
1923-1924 ....................................................

ca 3.3 milj. kr.
» 20.5 » »

ca 4.4 milj. kr. 
y> 11.7 » »

1924-1925 .................................................... » 25.8 » » » 19.0 » »
1925-1926 .................................................... » 27.8 » » » 20.8 » »
1926-1927 .................................................... » 25.8 » » » 1 9 .5  » »
1927-1928 .................................................... » 26.1 » » 18.9 » »

Den to tala längden av de offentliga vägarna i D anm ark är ca 50,950 km, 
varav ca 7,590 km äro amt svägar och oa 43,360 km sognevägav.

U tgifterna ha senaste åren hållit sig ganska konstant, omkring 45—50 
milj. kr, m otsvarande 0:90 å 1:—• kr pr m. V ägväsendets kostnader pr 
vägm eter synas vara ungefär lika i Sverige och Danm ark. B ilskatten be*
talar f. n. omkring 80 % av vägutgifterna.

A ntalet m otorfordon i D anm ark är f. n. omkring 110,000. A ntalet cyklar
är ca 1,500,000, det senare är något typ isk t för D anm ark.

Då m otortrafiken började, underhöllos de danska vägarna i regel som 
m akadamvägar. Grus finnes icke i samma utsträckning och m ed samma 
goda kvalitet som i Sverige.

Snart nog visade sig m otortrafiken ödeläggande på m akadam banorna. 
Men fram för allt blev dam m et en plåga för det tä t t  befolkade landet. 
Man fordrade snart, a tt energiska åtgärder m ot dam m et skulle vidtagas.

Liksom i Sverige har m an försökt m ed klorkalcium  som dam m bindande 
medel. Sulfitlut har m an därem ot ej försökt, enär detta  ämne icke till* 
verkas i landet och ställer sig dyrbart. Enligt vad som från flera håll 
uppgavs, anser man emellertid, a tt klorkalcium kan ge upphov till en skad* 
lig vattenanrikning i vägbanan.

Tidigt började man i D anm ark även använda tjä ra  som dammbindnings* 
medel. D et var Köpenhamns stad och några kringliggande landskommu* 
ner, som började härmed. U nder de sista 5—6 åren ha tjä ra  och asfalt 
även använts inom am ten på landsbygdens vägar i större om fattning.

Till en början avsåg m an a tt enbart vinna e tt  medel m ot dammet. 
Men tjäran  och asfalten ha även visat sig vara u tm ärk ta vägförbättrings* 
medel. I konkurrensen m ed dessa ämnen var klorkalcium snart helt 
utslaget.

* Ur ”Trafikforhold i Danmark” av J. P. Stensballe, Ingenjören nr 34, år 1929.



A v tabellen nedan framgår utvecklingen av vägbeläggningav på amts* 
vägarna i Danmark under senare år *

Grus?
eller

maka?
dam?
vägar
km

Ytbe?
hand?
lade

vägar
km

»Top?
lags?
fyld?

ning»
km

»Asfalt?
maka?
dam»

km

Tjär?
betong

km

Asfalt?
betong

km

Ce?
ment?
betong

km

Smågata
sten

km

Stor?
gatsten

km

1 april 1923... 7129 296 17 0.3 144 13
1 » 1924... 6886 470 — — 18 2 0.5 190 13
1 » 1925... 6610 674 — — 21 24 2.6 221 18
1 » 1926... 6113 1116 2 — 21 46 2.6 269 12
1 » 1927... 5551 1569 50 2 21 61 3.2 324 12
1 » 1928... 4855 2029 195 11 23 74 3.2 384 12
1 » 1929... 4074 2463 438 18 29 81 3.2 461 12

Tabellen, som är grafiskt fram ställd i diagram men fig. 3 och 4, ger an* 
ledning till följande slutsatser:

1) F. n. är nära hälften av D anm arks am tsvägar försedd med damm* 
fri beläggning av ”perm anent” eller ”halvperm anent” natur.

2) De m era perm anenta beläggningarna ha icke utvecklats i samma grad 
som de ”halvperm anenta”. A v de förra — gatsten, cementbetong, asfalt* 
och tjärbetong  — fanns år 1929 586 km; av de ”halvperm anenta” — yt* 
behandling, ”toplagsfyldning” och ”asfaltm akadam ” — funnos 2,919 km.

3) E nbart under sista året utfördes ytbehandling eller ”toplagsfyld* 
ning” på mer än 68 mil.

4) För fullständiga indränkningar, ”asfaltm akadam ”, finnes i D anm ark 
mindre intresse. Man gör istället i regel s. k. ”toplagsfyldning”, som är 
”sem igrouting”, d. v. s. halvindränkning.

På detta  område har sålunda D anm ark kom m it avsevärt längre än Sve* 
rige, där vår generation i första hand få tt ägna krafterna åt omläggning 
av vägnätet, vilken uppgift för D anm arks del redan väsentligen blivit 
löst långt tidigare. Förstärkning av själva vägbanan är en uppgift, som 
i Sverige få tt vänta.

D en skillnaden finnes även mellan danskt och svenskt, a tt hos de 
m era perm anenta och dyrare beläggningarna få tt relativt större  sprid* 
ning, m edan danskarne, tro ts  sitt m indre vägnät gått in för enklare och 
billigare behandlingar.

Därigenom  har man i D anm ark snabbt kunnat behandla avsevärt större 
väglängder. Man har nu få tt den viktigaste delen av vägnätet 1 ett för 
den m odärna trafiken avpassat skick. T ro ts trafikens enorma ökning ha 
vägutgifterna icke ökats under senaste åren, vilket tyder på, a tt det 
använda arbetssätte t varit gott.

* Uppgifterna ha välvilligt erhållits av overvejinspekt0ren L. A. Madsen.



Fig. 3.

Vägbeläggningar på amtvägarna 1923—1929.



Fig. 4.

Vägbeläggningar på amtvägarna 1928—1929.



I Köpenhamns stad har utvecklingen varit liknande den, som försig* 
gått på landsbygdens vägar. Tabellen nedan ger k lart besked därom.

Gatu* och vägbeläggningav i Köpenham n*, som underhållas av staden.

Längden i km.

1/4 1928 1/4 1929

Asfalt, stamp? eller gjutasfalt .................................................... 14.0 16.6
T räkubb............................................................................................. 0.6 0.6
»Engelsk brolaegning» (storgatsten på betong )................... 19.1 19.1
Vanlig storgatsten ........................................................................ 94.0 90.5
Smågatsten ..................................................................................... 17.4 17.4
Cementbetong ................................................................................ 0.1 0.1

Asfaltmakadam (efter indränkningsm etoden)....................... 1.9 2.1
Tjär? och kitonmakadam (efter indränkningsmetoden) ... 
Emulsionsmakadam (»topfyldning» eller »semigrouting») 
Asfaltbetong (efter blandningsmetoden) ................................

0 i 
4.3 

15.7

0.1
4.4

17.9
Tjär betong — » — ............................. 0.1 0.1
Essen beläggning ............................................................................ 0.1

Ytbehandling med Tarvia, Tarnac eller Tarnach ............... 0.3 0.3
D:o med raffinerad (destillerad) tjära ........................... 27.5 21.9
D:o med vanlig eller centrifugerad tjä ra ....................... 5.7
D:o med raffinerad jordolja (asfaltolja, Spramex, 

Sprafalt, D. D. P. A.?asfalt eller d y l.) ....................... 1.5 0 3
D:o med asfaltemulsion (Colas. Danbit, Mexas el. dyl.) 61.6 76.6

Vanlig makadam (med makadam eller harpad sten) .......
G rusvägar.................... ....................................................................
U tan beläggning.............................................................................

| 10.8 8.7

Summa km 274.7 276.8

Förbrukningen i ton  åren 1928—1929 var i Köpenhamn:
Tjär? och tjärpreparater ........................................................  234.0 ton
Asfalt? och asfaltpreparater till ytbehandling .............. 0.9 »
Asfaltemulsioner ....................................................................  1,882.1 »

Studieresan ägnades så gott som helt och hållet de enklaste vägbe* 
handlingarna m ed asfalt eller tjära , vilka, såsom fram går av det före* 
gående, kom m it till stor användning i Danm ark.

Dessa enkla behandlingar äro alla väsentligen av sam m a typ: tjära , varm 
eller kall asfalt utsprides på vägbanan, varefter man påför so rtera t na* 
turligt grus eller finkrossad makadam. D ärest denna behandling ut,föres 
på e tt nylagt makadamlager, kallas m etoden indränkning.  Beroende på

* Uppgifterna ha välvilligt erhållits av ingenjören K. V. M. Koefoed, i Köpen? 
hamns stads tjänst.



bindem edlets art kunna dy* 
lika beläggningar benämnas 
resp. asfaltmakadam, t jäv? 
makadam  eller emulsions? 
makadam. U tfylles samtli? 
ga hålrum i m akadam lagret 
med bindemedlet, är in? 
dränkningen fullständig,
”grouting”. Utfylles en del 
av hålrummen m ed grus är 
indränkningen ofullständig,
(semig routing =  halvin? 
dränkning), vilken arbets? 
m etod lämpligen skulle kun? 
na kallas lätt indränkning 
eller ytindvänkning.

Danskarna benämna en 
dylik ytindränkning m ed or? 
det ”toplagsfyldning”.

D ärest bindem edlet ut? 
sprides på gammal rengjord 
maka dam vägbana eller på 
en tidigare gjord in dränk* 
ning, kallas arbetsm etoden 
ytbehandling, av danskarna 
b en ämn d ” o ve r f 1 a d e be han d? 
ling”. Denna behandling 
upprepas med jäm na mel? 
lanrum, vanligen varje år.
Första gången en vanlig 
m akadam väg ytbehandlas, erhåller den vanligen två behandlingar med 
några veckors mellanrum.

På provvägen vid G lostrup på Roskildevägen har alltsedan vägens an? 
läggning år 1926 funnits provsträckor m ed ytbehandlad makadam . U r 
Forsogsvejbanen paa Roskildevej, Meddelelse Nr. 1 häm tas följande be? 
skrivning av de ytbehandlade sträckornas utförande:

”De banor, som äro belagda med ytbehandlad makadam, ha en bombering av 1/60 
av vägbredden. I makadamiseringens översta lager är använt lerfritt grus. Ytbehand* 
lingen är först utförd med vejtjaere Nr. 1 A, som lätt tränger ner i makadamlagret, 
varefter vägbanorna övergrusades med 2—5 mm granitskärv. Sedan dessa banor varit 
öppnade för trafik i c:a 14 dagar, utfördes den andra ytbehandlingen, i det att på 
ena hälften av banorna användes ”Tarnach” avtäckt med 2—5 mm granitskärv och på 
den andra hälften ”Spramex” avtäckt med 6—12 mm granitskärv. Det sista blev efter 
utläggningen först vältat med handvält och sedan med en 7 tons motorvält. Sprid* 
ningen av såväl tjäran som asfalten utfördes med handspridarmaskin”.

Fig. 5. Gatu^ och vägbelägsningar i Köpenhamn 
1928-1929.



Provvägen på Roskildevägen har man, såsom tidigare beskrivits av väg* 
institu tet", indelat i tre olika vägbanor, var och en avsedd för e tt viss 
slags trafik. Dessa trafikkategorier äro följande:

a) hästfordon
b) m otorfordon m ed massiva ringar
c) m otorfordon med luftringar.
Vägbanan för hästtrafik  har u ts tå tt en trafik  av i medeltal 135 ton 

pr dygn (under tiden 1/11 1926—1/7 1929); vägbanan för m otorfordon med 
massiva ringar 300 ton pr dygn sam t vägbanan för m otortrafik  med luft* 
ringar 2,343 ton pr dygn. V ägbanorna ha en bredd av blott 3 m.

Den ytbehandlade sträckan på vägbanan för m otorfordon m ed luft* 
ringar erhöll sin första reparation år 1928, och denna reparation var dess* 
utom blott lokal.

Den ytbehandlade sträckan på vägbanan för m otorfordon med massiv* 
ringar har även den s tå tt sig gott och endast k rävt m indre reparationer. 
De ytbehandlade sträckorna, på de båda nu näm nda vägbanorna, voro 
vid m itt besök jäm na och goda.

Den ytbehandlade sträckan på vägbanan för hästtrafik  var därem ot 
rä tt sönderkörd med sår och potthål. T ro ts a tt på denna vägbana blott 
framgår ca 5 % av trafikm ängden på vägbanan för luftringad m otortrafik, 
har denna relativt obetydliga hästtrafik  haft en avsevärt skadligare in* 
verkan än den luftringade m otortrafiken. Denna vägbana har varit före* 
mål för upprepadfe reparationer och e tt betydligt dyrare underhåll än 
övriga vägbanor, som ytbehandlats. (Se fig. 6—8.)

* Svenska Väginstitutets meddelande nr 16: ”Iakttagelser från en studieresa i bil 
genom Danmark och norra Tyskland av E. N ordendahl”.

Fig. 6, 7 och 8 
Provvägen på 
Roskilde vägen, 
den ytbehand= 
lade sträckan
19. 7. 1929.

Fig. 6. Körbanan 
för hästtrafik. I 
Fig. 7. Körbanan 
för massivringas 

de bilar.
Fig. 8. Körbanan 
för luftringade 

bilar.



Erfarenheten från Roskildevägen ger sålunda vid handen, a tt hästtra* 
fik är mer skadlig för en ytbehandling än m otortrafik .

Man anser i Danmark, a tt en väl u tförd  ytbehandling kan upptaga en 
trafik  av upptill 1,500 å 2,000 ton per dygn, föru tsa tt a tt livlig och tung 
hästtrafik  icke förekommer.

Stor omsorg måste givetvis nedläggas på a tt erhålla en jäm n vägbana 
vid dessa enkla behandlingar. De danska ytbehandlade vägarna voro i 
några fall rä tt ojämna, något ojäm nare än en god nyhyvlad grusväg. 
Men vid stark  trafik  blir även grusvägen ojäm n och korrugerad, och vid 
fuktig) väderlek; spårig och slirig. Den ytbehandlade leller indränkta väg* 
banan håller sig därem ot rä tt lika under olika tider av året och kan 
som näm nt upptaga en betydande trafik, långt större  än grusvägen. En 
väl utförd dylik enkel beläggning har man svårt a tt vid en ytlig besikt? 
ning skilja från mer högklassiga asfaltbeläggningar som asfaltbetong och 
topeka.

Jäm nheten hos en indränkt eller ytbehandlad väg är beroende av föl* 
jande om ständigheter:

rörelser och sättningar hos undergrunden,
överskott av asfalt eller tjä ra  i förhållande till stenm aterialierna,
ojäm n spridning av m aterialierna.
Rörelser och sättningar hos undergrunden bekämpas m est effektivt ge* 

nom ett' k raftig t bärlager av packsten teller m akadam  sam t genom vält* 
ning med tung vält vid utförandet.

E tt överskott av asfalt eller tjä ra  ger upphov till vågbildning till följd 
av den uppm jukning eller rent av ”blödning”, som e tt dylikt överskott 
m edför vid varm väderlek.

E tt överskott av bindemedel innebär, a tt det påföres m er bindemedel 
än det finnes hålrum mellan stenarna. Beläggningens stabilitet är därige* 
nom ej längre beroende på e tt fastkila t skelett av stenar u tan  på binde* 
medlets karaktär. Blir bindem edlet m jukt eller flytande i varm t väder, 
så blir även beläggningen m juk och flyter ut. E tt överskott av bindemedel 
är sålunda till skada och bör undvikas.

Tekniken vid spridningen har på senare tid  i hög grad förbättrats. 
A sfalten eller tjäran  sprides vid ytbehandling num era ofta under tryck 
med hjälp av maskiner, som utsprida m aterialet under gång fram åt till 
en bredd av 2,0 till 2,5 m.

Även spridning av gruset vid ytbehandling sker num era ofta med hjälp 
av maskin, som sam tidigt sprider gruset och vältar ned det. Dessutom  
användas ofta trak tordrivna borstar för vägbanans rengöring. Man kan 
härigenom behandla större arealer per dag sam t kan reglera materialtill*



gången bättre. Genom dessa maskinella anordningar kan en avsevärt jäm* 
nare ytbehandling åstadkom m as än vid spridning för hand av asfalt, 
tjä ra  och grus.

På senare tid gjorda behandlingar i D anm ark äro avsevärt jäm nare än 
äldre sådana. D et fordras givetvis en viss teknik och vana vid utförandet, 
huru enkelt detta än förefaller.

A v stor vikt för e tt lyckligt resultat är vidare, a tt de använda stenma* 
terialierna äro rena och fria från sm uts och lera.

Indränkningar.

I D anm ark äro de fullständiga indränkningarna rä tt sällsynta. I stäl* 
let äro de lätta indränkningarna, ”toplagsfyldning”, m ycket på mo? 
det och utföras i synnerligen stor om fattning. Man anser där, a tt man 
härm ed erhåller lika gott resultat, om ej bättre , än med fullständig in* 
dränkning. A tt anläggningskostnaden blir lägre är självfallet.

I D anm ark anse många, a tt en fullständig indränkning icke ger en 
tillräckligt stabil beläggning. D et är ofta svårt a tt  få asfalten a tt tränga 
till botten  av beläggningen, stundom  beroende på a tt den kontrak terade 
asfaltm ängden är för liten i förhållande till stenlagrets tjocklek. D et hän* 
der även, a tt y tlagret får överskott av asfalt, varigenom stenarna ej ligga 
fast i asfaltmassan, som vid varm väderlek blir m juk och rörlig. Asfalt* 
m assan i en sådan beläggning har benägenhet a tt komma upp till y tan  
och flyta u t åt sidorna, varigenom beläggningen saknar stabilitet. V äljes 
en hård asfalt, vinner man visserligen ökad stabilitet, men asfalten tränger 
säm re ner och beläggningen blir så småningom spröd och spricker sönder.

V id ytindränkning — ”toplagsfyldning” *— därem ot åstadkom m es sta* 
biliteten av en vanlig, väl bunden och vältad m akadam bädd. G enom  be* 
handling med asfalt eller tjä ra  erhålles en seg och m otståndskraftig  yta. 
Stenen i beläggningen skall, enligt danskarne, vara det bärande elem entet, 
skelettet i beläggningen. Bitum enet är endast till för a tt åstadkom m a 
större bindning i ytan.

Erhåller man genom ytindränkning icke den beläggning, som erfordras 
med hänsyn till trafiken, övergår m an till blandningsm etoden och u tför 
asfaltbetong, sandasfalt, tjärbetong el. dyl.

B eträffande utförandet av en indränkning med emulsion må följande 
citeras ur en uppsats* av ingenjören Ingvavd Pedersen:

”Vägbanan upprives och justeras. Därefter utsprides ett makadamlager av 5—9 cm 
tjocklek, löst mått, tjockleken beroende på den trafik, som beläggningen skall bära, 
och på den mängd emulsion, man vill använda.

Det utlagda makadamlagret vältas lätt, varefter man nedvattnar skarpt rent grus 
upp till en sådan höjd från ytan, att emulsionsåtgången avpassas till ett efter trafikens 
storlek passande antal kg pr m2.

* ”Asfaltemulsioners anvendelse och egenskaper”, Ingenioren nr 2, 1928.



Efter grusningen färdigvältas makadamlagret. Ytan står då med hålrum, svarande 
mot makadamstenarnas storlek. Dessa hålrum fyllas med makadamstenar av passande 
storlek. Då 45/60 mm makadam finnes i bottenlagret, är 20/25 mm makadam passande. 
Genom ny vältning kilas de fast i hålrummen.

På detta sätt får man en makadamisering, som nedtill är fylld och tätad med grus 
som vanlig makadam men upptill består av en hopkilad makadammassa. Det är detta 
översta lager, som mättas med emulsion.

Efter utspridningen av emulsionen överströs ytan med makadam, passande till de 
befintliga hålrummen i ytan, exempelvis 12 eller 6 mm makadam, varefter det ånyo 
vältas.

Efter någon tids förlopp får beläggningen en ytbehandling med emulsion.
Det här beskrivna förfaringssättet kan varieras på flera punkter. Det är t. ex. intet, 

som hindrar, att grusa ända upp till ytan av makadamlagret för att förenkla grus? 
ningen och reducera emulsionsåtgången*. Men detta kräver en i särskild grad skarp, 
ren och ej alltför fin grussort och en emulsion med passande nedträngningsförmåga.

Vid tunna beläggningar på en förut uppriven väg kan man likaså reducera grus? 
ningen, i det att löst material från den gamla vägbanan kan tränga upp underifrån. 
Men det säkraste är i varje fall att grusa något, enär man eljest riskerar nedsmutsning 
med slam nerifrån.

Vid tjocka beläggningar, när det gäller att använda rätt stora grusmängder för 
tätning av det nedersta lagret, kan man med fördel utlägga ett gruslager, innan maka? 
damen sprides.

Vilken makadam, man bör använda till makadamlagret, är beroende av beläggnin? 
gens tjocklek och trafikens storlek.

Vid stark trafik och tjock beläggning — där man kan vänta stor inre slitning — 
bör man föredraga stora och rätt likartade stenar, t. ex. 45—60 mm. i stället för osor? 
terad makadam t. ex. 10—60 mm., enär den sortering, där mindre sten ingår, är mer 
utsatt för krossning under välten och svårare tillåter nedvattning av gruset.

Stabiliteten av emulsionsindränkt makadam beror väsentligast på en god och solid 
fastkilning av makadamen. Detta bör man städse ha för ögonen vid ostabiliserade 
asfaltsorter.

A tt hjälpa på stabiliteten genom att göra bitumenet hårt och använda en låg pene? 
tration, nedsätter samtidigt klibbkraften och gör asfalten mer skör om vintern. Man 
bör i denna riktning vara försiktig.

Emulsionsåtgången kan alltefter den använda metoden varieras innanför rätt vida 
gränser, ända från 4 kg pr m2 till 12 kg pr m2 och däröver — allteftersom man vill 
förstärka ett tun t lager i makadamytan — alltså närmast en kraftig ytbehandling — 
eller om man vill ha en något djupare gående indränkning liknande asfaltmakadam.

Till spridningen av emulsionen kan användas hinkar eller kannor med speciell 
tratt, och vid större arbeten tankvagn. Spridning med tankvagn förutsätter emeller? 
tid ett enhetligt preparerat makadamlager för att erhålla enhetlig mättning med emul? 
sion.”

Ovanstående beskrivning av u tförandet av ”toplagsfyldning” överens? 
stäm m er i huvudsak med, vad jag fick se av dylika arbeten under resan. 
Dock utfördes icke den av ingenjör Pedersen förordade andra utlägg? 
ningen av finmakadam 20—25 mm, utan utlades m akadam bädden på en 
gång i e tt lager, i vilket grus nedvattnades. N edan redogöres för några 
dylika arbeten, som besöktes under resan:

Ole Bruns vej, G jentofte kommun  (fig. 9—10).
1) Den gamla makadam iserade vägbanan revs upp, omformades och 

vältades.
2) N y makadam, 5 cm, bestående till 60 % av 60—45 mm m akadam  

och till 40 % av 45—35 mm makadam, utlades och vältades lätt.

* Anm. av ingenjör Pedersen i brev av den 21 . 10. 1929: ”Men i så fall sker ut? 
gjutningen av emulsion, innan finmakadamen pålägges”.



Fig. 9, 10. Ytindränkning på Ole Bruns vej, Gjentofte 16. 7. 1929.
Fig. 9. Colas, utsprides. Fig. 10. T. v. rengjord vägbana, t. h. indränkt vägbana.

3) Rent, ganska fint, lerfritt grus utspreds, nedvattnades och väl? 
tades med tung vält (12 ton).

4) Emulsionen ”Colas” utspreds för hand med kannor direkt från faten, 
4 kg/m 2 vid första behandlingen.

5) D ärefter avtäcktes med finm akadam  och efter någon stund väl* 
tades.

M akadam lagret var synnerligen hårt, fast och stabilt före emulsionens på= 
förande.

Holmstrup på vägen Jyderup—Slagelse, Holbeek amt  (fig. 11 och 12).
Bottenlagret utgjorde 40—60 mm makadam, 6 cm, löst mått. På detta 

påfördes ”bakkegrus”, sålunda ej 
fullt rent grus, 50 m 3 per km vid 5 
m bredd (10 lit/m 2). G ruset vatt* 
nas, vältas och borstas ner. Sista 
gången sker borstningen torrt.
Därpå bredes 3,5 kg/m 2 A.K.I.*

Fig. 11, 12. Ytindränkning 
med emulsion på vägen 
Jyderup—Slagelse, Hol= 
b aek amt 17. 7. 1929.
Fig. 11. T. v. rengjord och 
vältad makadam, t.h. första 
behandlingen utförd. Fig. 
12 (övre bilden). Färdig 

god yta.



emulsion, som om edelbart överströs med 10— 15 mm finmakadam, ca 10 
lit/im2. D ärefter vältas. Efter ungefär en m ånads tid utföres en efterbehand* 
ling med 1,5 kg/m 2 emulsion och 4—8 mm finmakadam, ca 5 lit/m 2. E tt ar? 
betslag om 12 man hinner 500—600 m2 varje dag.

Undersökning av använda m aterialier:
Gruset, ”bakkegrus”, hade följande sam m ansättning:

Viktprocent, som passerar 1" sikt men stannar på V /  sikt ...............................  1.2 %
» » » V2f' » » » » V /  » ...............................  7.6 %
» » » 1I ” » » » » sikt nr 10   16.5 %
» » » sikt nr 10 men stannar på sikt nr 20   14.3 %
» » » » » 20 » » » » » 30    15.6 %
» » » » » 30 » » » » » 40   7.5 %
» » » » » 40 » » » » » 50   6.9 %
y> » » » » 50 » » » » » 80   10.8 %
» » » y> » 80 » » » » » 100   8.4 %
» » » » » 100 » » » » » 200   8.0 %
» » » » » 200   3.6 %

Summa 100.4 %

Således e tt ganska fint grus.
Finmakadamen, som bredes om edelbart på emulsionen, hade följande 

sam m ansättning:
Viktprocent, som stannar på l ff sikt ............................................................................  0 %

» » passerar 1” sikt men stannar på 1/2ff sikt ....................................  13.2 %
» » » 1I2" » » » » 1U" » ....................................  86.5 %
» » » 1/ "  » » » » sikt n:r 10 ............................  0.3 %

Summa 100.o %

V id en ”toplagsfyldning” vid Fvedrikssund, Fredriksborgs amt, använ* 
des ett m ycket fint grus av följande sam m ansättning:

Viktprocent, som stannar på 1" sikt ................................................................................ 0 %
» » passerar l r' sikt men stannar på l/2" s ik t.....................................  0 %
» » » 1/2,, » » » » 1/4W » ..................................... 0.4 %
» » » 1/ ” » » » » sikt nr 10 ............................... 2.3 %
» » » sikt nr 10 men stannar på sikt nr 20   7.4 %
» » » » •» 20 » » » » » 30 ...................  30.7 %.
» » » » » 30 » » » » » 40 ...................  19.3 %
» » » » » 40 » » » » » 50   15.8 %,
» y> » » » 50 » » » » » 80   16.8 %,
» » » » » 80 » » » » » 100   5.3 %
» » » » » 100 » » » » » 200   1.7 %
» » » » » 200 ........ ..........  0.3 %;

Summa 100.o %

Vid Lundby, Presto amt, (fig. 13, 14) utfördes försöksvis ”toplagsfyld* 
ning” med varm tjära. A m tsvejinspektören J. P. Jensen^Lovstrand, som 
är en varm anhängare av tjära , framhöll, a tt det går u tm ärkt a tt utföra 
indränkning med tjära, b lott y tan  är torr. Om det är fuktigt i botten? 
lagret, är av mindre betydelse. Förfaringssättet var följande:

1) vägbanan, som förut justerats, vattnades.
2) 40—50 mm makadam pålades till 5 cm tjocklek,



3) m akadam lagret vältades under vattning.
4) ”bakkegrus” pålades.
5) detta vattnades, vältades och borstades ner.
6) 2,5 kg/m 2 tjä ra  nr 2 utspreds.
7) tjäran  täcktes om edelbart med 10 lit/m 2 10—15 mm makadam, som

vältades.
M an hoppades a tt slippa göra en efterbehandling i år. 
Sam m ansättningen av bakkegruset var följande:

Viktprocent, som stannar på V  sikt ............................................................................  0 %
» » passerar 1" sikt men stannar på 1/2" s ik t...................................  7.0 %
» » » 1/2" » » » » 1U" » ...................................... 48.0 %
» » » V / >:> >:> >:> Ä sikt nr 10................................  36.1 %
» » » sikt nr 10 men stannar på sikt nr 20   4.3 %
» » » » » 20 y> » » » » 30   1.4 %
» »  » » » 30 y> » » » » 40   0.5 %
» » » » » 40 » » » » » 50   0.5 %
» » » » » 50 » » » » » 80   0.5 %
» » » » » 80 » » » » » 1 0 0    0.5 %
» » » » » 100 » » » y> » 200   0.7 %
» » » » » 200   0.6 %

Summa 100.l %

D etta  m aterial är sålunda betydligt grövre än det, som användes vid 
indränkning i Holbaek och Fredriksborgs amt.

Den använda tjäran  har undersökts vid Statens Provningsanstalt med
följande resultat:

+  1 5 0 C  %

Spec, vikt ------^........    1.15
Vatten, erhållet vid nedanstående fraktionerade de?

s tilla tion ............................................................................  0.1 %

* Spec, vikt vid 15° C jämfört med vatten vid +  4° C.

Fig. 13, 14. Y tindränkning 
med tjära vid Lundby, 

Presto amt 18. 7. 1929.

Fig. 13. Överflödigt grus är del* 
vis bortsopat (övre bilden).

Fig. 14. Färdig vägbana (nedre 
bilden).



Fraktionerad destillation i 
Sengers apparat vid van? 
ligt lufttryck har givit:

Fraktion —170° C ...............  —
170° —270° C ............... 4.6%
270° —300° C ...............  l l . o%

Å terstod ...............................  83.9 %
Förlust (differens)...............  0.5 % iQO %

Undersökning av de erhållna fraktionerna 
har givit, räknat på prov i inlämnings* 
tillstånd:

Halt sura ämnen, lösliga i 20?%ig natron?
lut ( =  fenoler m. m.) vol. % ........  0.5 %

Rånaftalin, %......................................... 0.6 %

Viger slev allé, Köpenhamn  (fig. 15).
V id m itt besök utfördes en indränkning med Goudalite, en ursprung* 

ligen holländsk emulsion, som nu tillverkas i Danm ark. På den omfor* 
made och justerade vägbanan utbreddes ett 5 cm tjock t lager (fast m ått) 
grovmakadam. Sedan detta grusats, vattnats och vältats, spreds I 2V2 
lit./m2 av en m assa bestående av fin strandsand och goudalit*emulsion. 
Goudaliten utgjorde 40 % av blandningens volym. På varje m 2 kom så* 
lunda omkring 5 kg emulsion. M assan hopblandades i små tippkärror, 
med någon vattentillsats, om så behövdes för a tt få rä tt konsistens. Med 
kärrorna utkördes massan, uthälldes på vägen och utborstades. Omedel* 
bart därpå utspreds finm akadam  omkring 10 mm storlek, med 10 lit/m 2 
och fastvältades. Beläggningen uppgavs kosta omkring 5 kr/m 2 inkl. en 
efterföljande ytbehandling, varvid Sams0grus användes. G oudalitens pris 
var 20 öre/kg.

I Köpenhamn  har dessutom utförts e tt s to rt antal indränkningar med 
emulsion. Några exempel må anföras." Den äldsta em ulsionsindränkningen 
i Köpenham n utfördes 1924 i V  ognmandsmarken  m ed 10 å 11 kg/m2. 
Beläggningen,som underhållits med en ytbehandling årligen, är alltjäm t god.

I Vester Farimagsgade vid Teknologisk Institu t utfördes på hösten 1925 
en provsträcka med 8 å 9 kg emulsion per m 2. T rafiken är här m ycket 
stark, ca 900 ton pr dygn och breddm eter.

V idare må nämnas: Vester Farimagsgade vid Gl. Kongevej, 0ster S0* 
gade och Fredriksundsvej, som alla utfördes 1926, och ha en trafik  på

Fig. 15. Indränkning i Vigerslev allé, 
Köpenhamn 15. 7. 1929. Spridning av 

blandningen av sand och emulsion.

* Uppgifterna äro hämtade ur ”Asfaltemulsioners anvendelse och egenskaper” av 
Ingvard Pedersen, Ingenioren nr 2, 1928.



resp. 400, 200 och 330 ton pr m vägbredd och dygn. Till de båda först* 
näm nda gatorna användes inalles ca 8 kg/m 2 emulsion och till Fredriks* 
sundsvej ca 5 kg/m2. Man väntar, a tt dessa beläggningar behöva omkring 
2 ytbehandlingar årligen."

I Holbaek am t 1. V ejassistentdistriktet** har under 1928 ytlagerindränk* 
ning skett på 10,8 km eller 59,400 m2. Följande siffror rörande material* 
åtgång och kostnader vid dessa arbeten torde vara av intresse:

kr. per m2
3,745 n r  40—50 mm makadam................  55,676: —

445 » 8-12 » »   7,073: -
100 » 8-16  » »   1,000: -
870 » grus............................................ 3 ,480:-
190 » singe l........................................  1,206: —

301,977 kg asfaltemulsion... 44,113: —
Frakt, körning m. m ............... 4,301: — 48,414: — 5.2 kg
Arbetslön och vattenkörning...............  12,429: — 129,280:— 2.18 kr.
Vältförare, vägmästare m. m..................................... 5,132:— 0.09 »
Kol, olja, kvastar och reparationer.......................  1,711: — 0.03 »

Summa kronor 136,123: — 
motsvarande 12: 60 kr./m samt 2: 30 kr./m2.

Am  tsvej inspektören i Aalborg, M. L. Tvoelsen, har benäget m eddelat 
Svenska V äginstitu tet följande uppgift rörande Aalborgs amt (Jylland).

Ytindränkning, — ”toplagsfyldning”, med emulsion utföres med 4,5—5 
m bredd på vägar med en trafik  av 500—1,500 ton per dygn.

År 1926 u tfö rdes.......................................................................  ca 1 km
» 1927 »   » 4 »
» 1928 »   » 22 »
» 1929 »    » 55 »
» 1930 p laneras.......................................................................  » 65 »

Per km användes ca 350 m 3 granitm akadam  av 45—65 mm storlek, ca 
45 m 3 10—20 mm, ca 30 m3 5— 10 mm sam t ca 100 m3 grov, ren sand.

Vid första behandlingen användes ca 6 kg/m 2, vid andra behandlingen, 
ca 14 dagar senare, 1,5 kg/m 2 emulsion.

Enär m akadam priset är ca 16 kr pr m 3 och priset på emulsion är ca 
135 kr pr ton, blir hela kostnaden för en sådan emulsionsmakadam 3 
—3:25 kr/m 2.

Den årliga underhållskostnaden synes bliva 12—15 öre/m 2 (ca 1 kg emul* 
sion pr m 2 vartannat år).

”Vi ha”, skriver herr Troelsen, ”varit mycket belåtna med denna vägbeläggning, i 
det att en 3 år gammal beläggning är nästan oskadad, trots att den blott har fått en 
ytbehandling. Vägsträckan har en trafik av ca 1,000 ton per dygn. Vid denna metod 
behöver icke användas något annat maskineri än vältning. De emulsioner, som vi ha 
använt, äro Colas och A.K.I.”

* I år har icke någon väg erhållit mer än 1 behandling.
** Uppgifterna om Holbaek amt äro hämtade ur Amtsvejinspektorföreningens med? 

delelser nr 13, 1928.



Av ovanstående framgår det förtroende, som man i Danmark har för 
de lätta indränkningarna, vilka kunna utföras med ganska ringa kostnad 
och vilka även synas kunna hålla för en ganska stor trafikmängd med 
rimlig underhållskostnad. Det är även anmärkningsvärt, vilken ringa mängd 
tjära eller emulsion, som användes.

Y tbehandlingar.
Det är först på senare år, som man på de danska landsvägarna utfört 

indränkningar i större skala. Tidigare nöjde man sig med att ytbehandla 
de befintliga makadamvägarna. Det är klart, a t t  den senare typen av be? 
läggning blir av sämre kvalitet med avseende på jämnhet och hållbarhet.

Allt efter som ytan slites, måste även indränkta vägbanor regelbundet 
underhållas genom ytbehandling. Det beror på arbetets noggrannhet, tra? 
fikmängden och slitlagrets tjocklek och beskaffenhet, hur ofta dylika 
ytbehandlingar behöva utföras.

I det följande beskrivas några ytbehandlingar, som jag hade tillfälle 
att se under resan.

Jaegersborg allé, G jentofte kom m un  (fig. 16, 17).
Vid mitt besök den 17 juli pågick ytbehandling av denna väg, som har 

en trafik av ca 1,500 ton pr dygn, mest personbilar och omnibussar. År 
1926 hade vägen erhållit en indränkning med emulsionen Colas, 4 kg/m2, 
och samma år en ytbehandling med samma emulsion, 1,5 kg/m2. År 1927

Fig. 16, 17. Y tbehandling med tjära i 
Jasgersborgs allé, Gjentofte.

Fig. 16. Asfaltkokare med spridareanord* 
ning s. k. ”flappermaskin” av H. Meisner* 

Jensens fabrikat.

Fig. 17. Grusspridare* 
vält av samma 

fabrikat.



behandlades vägen med Spramex, 1,3 kg/m 2. Dessutom  hade vid flera
tillfällen mindre lagningar utförts. V id m itt besök erhöll vägbanan en
ytbehandling med vägtjära 1 b (danska norm erna) med 10  % asfalttill?
sats), 1,2 kg/m 2, sam t 8 å 10 lit. pågrus pr m 2. G ruset utgjordes av fin?
m akadam från Bornholm och hade följande sam m ansättning:

Kvarstannande på 1" sikt ...............................................  0 vikt?%
Passerande 1/2,f sikt, kvarstannande på 7 /  sikt ............ 62.1 »

» V/' » y> » sikt nr 10   38.3 »
» sikt nr 10 » » » » 20   0.1 »

Summa 100.5 %

Den använda tjäran  har undersökts vid Statens Provningsanstalt med 
följande resultat:

■ii + 15° cSpec, vikt, ---- ^......   1.15
Vatten, erhållet vid nedanstående fraktionerade

destillation..........................................................   0.3 %
Fraktionerad destillation i Sengers apparat vid 

vanligt lufttryck har givit:
Fraktion —170° C ....................................................  0.3 %

170 —270° C ..................................................  6.3 %
270 —300° C ...........................................   9.5 %

Återstod ....................................................    83.8 %
Förlust (differens) ............................................   0.1 % 100. ö %
Undersökning av de erhållna fraktionerna har givit, räknat på 

prov i inlämningstillstånd:
Halt sura ämnen, lösliga i 20?%?ig natronlut (=  fenoler m. m.),

vol. % .............................................................. ..................... l.s %
Rånaftalin ...................................................................................  0.8 %

A rbetet utfördes med hjälp av en uppsättning m askiner av olika slag:
1 Fordson?traktor med roterande borste,
1 asfaltkokare med spridareanordning av H. Meisner?Jensens fabrikat; 

kokaren drogs av inyssnämnda trak to r (beskrivning av kokaren i det 
följande),

1 grusspridningsmaskin, kom binerad med vält, även den av H. Meis? 
ner?Jensens fabrikat.

G rusvälten rymmer 3 ^ 2  m 3, asfaltkokaren 1,200 lit, D agsprestationen 
med denna m askinuppsättning uppgavs vara 6,000 å 7,000 m 2 på 10 tim? 
mars arbetsdag. En förman, 2 chaufförer och 4 arbetare erfordrades för 
driften.

M ed hjälp av dessa m askiner skedde arbetet flytande, raskt och v ä l 
Sopmaskinen, som användes som dragkraft för asfaltkokaren, sopade dels 
i sam band med asfaltens utspridning, dels under de pauser, då ny asfalt 
påfylldes kokaren. Den utspridda asfalten bildade en tunn och jäm n lac? 
kering av vägbanan. Grusspridningen blev även synnerligen jämn.

I Fvedriksbovgs amt utfördes ytbehandlingarna i regel vartannat år med 
i medeltal 1 kg/m 2, antingen tjära  +  asfalt eller enbart varm asfalt. Emul? 
sioner användas ej här för ytbehandlingar. Pågruset på ytbehandlingar



tages num era av storleken 10— 15 mm och utgöres av finmakadam. Tidi*
gare har man använt pågrus av storleken 5—10 mm. Den större stenstor?
ieken ger en råare och m indre slirig yta. E tt prov av pågrus för ytbe*
handling togs på vägen Fredrikssund—Slangerup. D etta prov var enligt
amtsvej inspektor Kjaergaard m ycket lämpligt för s itt ändamål. D et hade
följande sam m ansättning;

Kvarstannande på 1" sikt............................................... 0 viktprocent
Passerande V  sikt, kvarstannande på 1/ "  sikt... 24.0 »

» 1/2n » » » V4" » ... 75.5 »
» 1/ /  » » » sikt nr 10 0.6 »
» sikt nr 10 » » » » 20 0 o »

Summa 100.l »

M ängden av pågrus i Fredriksborgs am t utgör 6 å 7 lit/m 2. A m tsvej * 
inspektören A. Kjaergaard betonade sta rk t betydelsen av, a tt  vältning 
utfördes om edelbart efter ytbehandlingen. Därigenom  blir beläggningen 
betydligt jäm nare och bättre.

V id Kregome på vägen mellan Fredriksvaerk och Fredrikssund i Fred^ 
riksborgs am t utfördes en ytbehandling med tjära  +  10 % asfalt, 1 kg/m 2, 
sam t pågrus 6 lit/m 2. T järan  var av m ärket Tarnac, som uppgavs vara 
utm ärkt. E tt prov av tjäran  har undersökts vid Statens Provningsanstalt 
med följande resultat:

. +  15° C
Spec- v ik t  ^......................................  1.14
Vatten, erhållit vid nedanstående fraktionerade

destillation......................................................................  0.3 %
Fraktionerad destillation i Sengers apparat vid 

vanligt lufttryck har givit:
Fraktion —170° C ....................................................   0.1 %

170-270° C ..........................................................  5.8 %
270-300° C ....................................................    5.9 %
Å terstod................................................................  87.0 %
Förlust (differens) ..............................................   1.2 % loo.o %

Vid Gevtev, sydväst om Fredrikssund i Fredriksborgs amt, utfördes vid 
m itt besök en ytbehandling med asfalt +  5 % tjära , 0,8 kg/m 2. A rbetet 
utfördes med samma slag av m askiner som på Jaegersborgs allé i Gjen* 
tofte, vilka tidigare beskrivits. D et åtgick 7 man för arbetet.

E tt prov på den använda asfalten har undersökts vid Statens Prov? 
ningsanstalt med följande resultat:

, +  15° C
Spec- v ik t  ^—    1.037
Penetration ....................................................................................  175
Smältpunkt K. Sk S......................................................................  33
Tänjbarhet, bestämd i duktilometer vid +  25° C   1000 m.m.

I Holbaek amt (fig. 18, 19) användes emulsioner till indränkning, men 
endast varm asfalt till ytbehandlingar.

I m otsats till Frtedriksborgs am t utför man här i regel en ytbehandling



varje år med i m edeltal 0,65—0,7 kg/m 2 varm asfalt och 5 å 6 lit/m 2 fin 
makadam.

Följande sifferuppgifter rörande Holbaek am t äro häm tade ur Amts? 
ve jinspektorsf oreningens M eddelelser nr 13 1928:

Ytbehandling med varm asfalt i Holbaek amt år 1928.
Väglängd 73,4 km =  370,000 m 2.

Förbrukad asfaltm ängd år 1928 242,036 kg =  0,65 kg/m 2.
Kostnader:

0.6 5 kg asfalt å 11.4 öre ..................................................  7.4 öre pr m2
Arbetslön ................................................................................  2.0 » » »
Vägvaktsarbete.......................   0.5 » » »
Makadam 1920 m3 (5.2 lit/m 2) .......................................... 9 4 » » »
Kol, petroleum, bensin m. m...........................................  0.3 » » »
Reparationer och verktyg..................................................  0.2 » » »

19.8 öre pr m2

Dessa kostnader torde vara låga. D et bör observeras, a tt någon amor? 
tering av m askinaggregaten icke är upptagen.

På vägen Elverdamm—Jyderup utfördes vid m itt besök en ytbehand? 
ling med Spramex 0,65—0,7 kg/m2, sam t grus, 5—6 lit/m 2. A rbetet utfördes

Fig. 18. Färdig god ytbe 
handlad vägbana.

Fig. 19. Rengöring av väg? 
banan med traktordriven 

borste.



med en uppsättning maskiner, bestående av 2 traktordrivna, roterande 
borstar, varav den ena med piassava* och den andra med stålborste, 1 
asfaltkokare med spridareanordning och 1 vält kom binerad m ed grusspri* 
dare. Asfaltm askinen, som drogs av den ena sopmaskinen, var en s. k. 
Johnston maskin (försäljare V. Lewener, Köpenhamn).

E tt prov av den använda asfalten, Spramex, har undersökts vid Sta* 
tens Provningsanstalt med följande resultat: 

o -pi ( +  15° CSpecifak vikt -----^.......   1.034
Penetration vid 25° C ............................................................  200
Smältpunkt enligt Krämer & Sarnow ...............................  +  30° C
Tänjbarhet, bestämd i duktilometer ...................................  1000 m.m.

Pågruset, finmakadam från Sjaellands Odde, hade följande samman* 
sättning:

Passerande i / n sikt , kvarstannande på V4" sikt............ 54.3 vikt? %lTtt / 4 » » » sikt nr 10 42.7 »
sikt nr 10 » » » » 20 1.8 »

» » 20 » » » » 30 0.4
» 30 » » » » 40 0.1 »

y> » 40 » » » » 50 0.1 »
» » 50 » » » » 80 0.1 »
» » 80 » » » » 100 0.2 »
» » 100 » » » » 200 0.4 »

» 200 0.4 »
Summa 100.o %

I Holbaek amt, med 315 km landsvägar, finnas två uppsättningar av 
dylika maskiner, som uppgåvos kosta 27,000:— kr för varje uppsättning, 
sam m anlagt sålunda 54,000 kr. D et erfordras 1 man till asfaltmaskinen, 
1 man till a tt skära sönder tunnor och fylla asfalt i maskinen, 2 trak* 
torförare, 6 arbetare och 1 förman, sam m anlagt 11 man. Avlöningen till 
dessa 11 man i ca 13 tim. uppgick till 170 kr. Bränsleåtgången till ma*
skinerna uppgavs under år 1928 ha varit:

4 hl kol å 2:80 ............................................................  11:20 kr.
80 lit. petroleum å 0: 16................................................ 12: 80 »
Bensin och olja ..............................................................  3: — »

Summa 27: — kr. pr dag

Dessutom förbrukas ca 850 lit vatten  pr dag till gruspridningsmaskinen. 
Den stö rsta  dagsprestationen utgjorde under 1928 ca 7,500 m 2, i me*

deltal är prestationen 5,000 å 6,000 m2. U nder år 1928 utfördes 800,000
m2 ytbehandlingar i Holbaek amt med deras båda m askinuppsättningar. 
Dagskostnaden för bränsle och manskap uppgår till ca 200 kr/dag, mot* 
svarande 3,3 öre/m 2 vid 6,000 m 2 dagsprestation.

Användningen av dessa maskiner uppgavs m edföra följande fördelar: 
Större dagsprestation, vilket är av betydelse med hänsyn till ev. ogynn* 

sam  väderlek, samt bättre  u tny ttjande av arbetsfolket,
jäm n spridning av pågruset, vilket jäm te vältningen ger en jäm n yta,



erhållande av det rä tta  förhållandet mellan asfalt och sten i ytan, vilket 
sannolikt ökar hållbarheten.

I Presto amt använder man i år tjära  till både indränkning och ytbe* 
handling. I allm änhet utföres en ytbehandling varje år. M ängden tjä ra  
är i regel 0,6 kg/m 2, men ca 1/3 av vägnätet, som är mest ansträngt av 
trafiken, erhåller 1,5 kg/m 2. T järan  uppblandas med något asfalt.

V id m itt besök rådde stark  hetta, varför tjäran  i vägbanan var rä tt 
mjuk. För a tt m otverka detta var man på flera ställen i färd med att 
sanda vägarna.

Fig. 20. Y tbehandling med tjära vid Damsholte, Presto 
amt. I förgrunden man med gummiraka, i bakgrunden 

en asfaltkokare med strilanordning.

Enligt am tsvejinspektören J. P. Jensen^Lovstrand är kostnaden för en
ytbehandling ca 15 öre/m 2, fördelat på följande poster:

tjäran 0.6 kg å 12.5 öre ........................................................  7.5 öre/m2
entreprenörens ackordspris.................................................... 2.5 »
pågrus ......................................................................................... 5.0 »
amortering och reparationer av maskiner .....................  l.o »

Summa 15.0 öre/m2

A rbetet med ytbehandling utläm nas i P resto am t på entreprenad till 
sm åentreprenörer, som erhålla 2,5 öre pr kg för allt arbete vid den lätta 
behandlingen (0,6 kg/m 2), varvid tjäran  levereras varm  på arbetsplatsen 
av am tet, sam t 5 öre pr kg vid den större behandlingen (1,5 kg/m 2), 
varvid tjäran  uppvärmes på platsen. A m tet tillhandahåller alla m askiner 
och m aterialier.

V id Damsholtet (fig. 20) på Möen i Presto amt pågick vid m itt besök 
en ytbehandling med tjära , 1,3 kg/m 2, sam t 10 lit/m 2 pågrus. Den relativt 
stora mängden tjära  beror på, a tt vägen är u tsa tt för stor och tung tra*



Fig. 21. Ytbehandling med tjära i Borgmester Jensens allé, Köpenhamn. Tjärspridare 
1 man pumpar och kör, 1 man sprider, 2 man grusa.

fik, bl. a. sockerbetstrafik. T järan  spreds med asfaltspridare av H. Jen* 
sen*Meisners tillverkning, dragen av en trak tor. Efter asfaltm askinen gick 
en man och utjäm nade tjäran  med hjälp av en gummiraka. Gruset, u tkö rt 
i högar på ca 40 m avstånd, spreds för hand från skottkärror, vilka hade 
den praktiska detaljen, a tt  bakre sidan av kärran saknades. V ältning ut* 
fördes med envalsad 4*tons vält m ed Fordsonm otor från Rings t eds Jern* 
stoberi AB., Ringsted. V alsbredden var 115 cm. Välten föreföll m ycket 
enkel och god. Efter grusningen utjäm nades gruslagnet m ed hjälp 
av träp la tta  fästad vid ett handtag. D etta  redskap, som även användes 
i Schweiz, syntes icke vara m ycket effektivt.

Dagsprestationen var 1 å 1,6 km pr dag vid 5 m bredd. 9 å 10 man 
erfordrades. T järan, som utspreds, var dansk vejtjaere nr 2 m ed tillsats 
av 8 % ”gebalit” . Gebalit är e tt ämne, tillverkat av Gesellschaft fiir Chem. 
Industrie m. b. H., Sollenstedt*Harz, som tillsättes vanlig vägtjära, vari* 
genom bättre  resultat än m ed enbart vanlig vägtjära* skulle uppnås. Ge* 
balittillsatsen fördyrar em ellertid tjäran  (vid 8 % tillsats) med 40—60 %. 
N y ttan  därmed synes ännu icke vara fullt klarlagd.

E tt prov av gebalittjäran har undersökts vid Statens Provningsanstalt 
med följande resultat:

Se härom Gebalit, Meddelelsev fra Vejlaboratoriet, nr 2.



Fig. 22. Y tbehandling med tjära 
av en betonggata, Köpenhamn.

f +  15° C
Spec, vikt -----^......   1.17
Vatten, erhållet vid nedanstående fraktionerade

destillation ....................................................................  0.6 %
Fraktionerad destillation i Sengers apparat vid 

vanligt lufttryck har givit:
Fraktion — 170° C ........................................................  0.2 %

170—270° C ..........................................................  9.0 %
270—300° C ..........................................................  8.0 %
Å terstod ................................................................ 81.9 %
Förlust (differens) ............................................  0.9 % joO %

Undersökning av de erhållna fraktionerna har givit, räknat på 
prov i inlämningstillstånd:

H alt sura ämnen, lösliga i 20?%?ig natronlut (=  fenoler
m. m.) vol. % .................................................................................. 1.2 %

Rånaftalin ..............................................................................................  1.0- %

I Presto amt finnes bl. a. följande m askinpark för asfaltarbeten: 1 as* 
faltspridare av A m m antyp (”flapperm askin”), 1 asfaltspridare av John? 
stontyp, 2 Bristowmaskiner, 2 små Am m anm askiner för 200 kg. och tryck? 
spridning, 1 tankvagn med Johnstonspridare.

På Jylland, dit min resa icke u tsträcktes, användas emulsioner även 
till ytbehandling såsom framgår av det tidigare citerade brevet från amts? 
vejinspektor Troelsen i Aalborgs amt. I detta am t utföres vartannat år en yt? 
behandling med ca 1 kg/m 2 emulsion.

I Köpenhamns stad  använder man såväl tjära  som asfaltemulsioner till 
ytbehandlingar. Varm  asfalt användes därem ot ej. Mer och mer övergår 
man till enbart emulsioner. Förbrukningen av emulsioner — till indränk? 
ning och ytbehandling — var 8 gånger så stor som t j är förbrukningen år 
1928. (Se sid. 12). Köpenham n har sålunda m ycket energiskt gått 
in för emulsioner. O rsaken härtill är fram för allt a tt söka i de enkla 
arbetsm etoderna, som icke kräva dyrbara m askinerier, sam t den för ar? 
betsförhållandena gynnsamma om ständigheten, a tt någon forcering med 
hänsyn till m aterialet icke behöver förekomma. M ängden emulsion vid



underhållsbehandling utgör i allm. ca 1 kg/m 2; pågruset är Samsogrus (se 
närm are i det följande) 5 å 6 lit/m 2.

För spridning av emulsion användas m ycket enkla redskap. En tunna 
på e tt  underrede med två hjul är vanligt. Från tunnan rinner emulsio* 
nen direkt ut på vägen och! fördelas där av 2 man med borstar; 2 man 
grusa vägbanan. 1 man drager tunnan och 1 man hjälper till med olika 
göromål. D et erfordras sålunda 6 man i laget. Dessa hinna med upp* 
till 6000 m 2 pr dag om 8 tim, således i det närm aste lika m ycket som 
medhinnes vid användandet av de m odernaste asfaltspridarna vid varm* 
behandling. A ckordet i Köpenhamn är 2,8 å 3 öre/m 2. A rbetsförtjänsten  
kan uppgå till 30 kr/dag. I ackordet ingår icke rengöring av vägen, som är 
u tförd i förväg. Ingen vältning erfordras, då emulsioner användes. Sten* 
m aterialet går ändå ner i vägbanan. Emulsionerna kosta i Köpenhamn 
ca 135 kr/ton vid fabriken. I sin budget upptager staden kostnaden för emul* 
sionsytbehandling med 1 kg/m2 till 25 å 30 öre/m2.

V id m itt besök i Köpenham n pågingo inga behandlingar med emul? 
sioner. De ytbehandlingar, jag fick se, voro med tjära.

Bovgmestev Jensens allé, Köpenhamn  (fig. 21).
Denna väg, som har en relativt lä tt trafik  av 100—300 ton pr m och 

dygn (7,5 m1 bredd), har på de sista tre åren icke erhållit någon behand* 
ling. N u fick den en behandling med 0,75 kg/m2 tjära  och 4,8 lit/m 2 grus. 
G ruset var e tt  naturligt grus upphäm tat från sjöbo ttnen  vid Samso. 
D etta  grus användes i sto r utsträckning i Köpenhamn till ytbehandlingar.

Sam m ansättningen av Samsogruset var följande:

Passerande 1/2n sikt, kvarstannande på 7 / sikt ................................................ 5.2 vikt?%
» 1/ /  » » » sikt nr 10 ............................................. 61.2 »
» sikt nr 10 » » » » 2 0 ............................................  20.6 »
» » » 20 » » » » 30 ............................................  10.8 »
■» » » 30 » » » » 4 0 ............................................  l .i  »
» » » 40 » » » » 5 0 ............................................  0.1 »
» » » 50 » » » » 8 0 ............................................  0.3 »
» » » 80 » » » » 100  0.1 »
» » » 100 » » » » 200............................................  0.3 »
» » » 200 0.1 »

Summa 99.8 vikts %

D etta grus ansåg man ha allt för fin sam m ansättning. D et uttalades 
från annat håll, a tt man vid ytbehandling med emulsion borde ha min* 
dre storlek av pågruset än vid varma asfalt* eller tjärbehandlingar, och 
att storleken 5—8 mm vore lagom.

T järan  spreds från en tjärm askin med tryck, åstadkom m et genom pump* 
ning. 4 man utförde arbetet, 1 man pumpade och skötte sam tidigt tömmar* 
na (hästen var väl dresserad och förflyttade sig några m eter vid man? 
nens tillrop), 1 man spred tjäran  och 2 man spred och sopade ut gruset. 
Dagskapaciteten var 3000—4000 m2 pr dag. A ckordet utgjorde 3,2 öre/m 2.



På Hindegade (fig. 22) i Köpenham n utfördes en ytbehandling med tjä* 
ra på en gammal betonggata. T järan  var dansk vejtjaere 1 b och spreds 
med kanna till en mängd av m indre än 0,5 kg/m 2. Grusm ängden, som 
utspreds, var ca 4 lit/m 2. T re man utförde arbetet.

Pågruset, av finmakadam, hade följande sam m ansättning:

Passerande 1/2" sikt, kvarstannande på 7 /  sikt ..................................................  53.9 vikt*%
» V4" » » » sikt nr 10 ..............................................  45.5 »
» sikt nr 10 » » » » 20 ...................................... .... 0.6 »

Summa lOO.o vikt*%

E tt prov av tjäran  har undersökts vid Statens provningsanstalt med 
följande resultat:

, +  15° cSpec, vikt -----1 ......    1.16
Vatten, erhållet vid nedanstående fraktionerande

destillation....................................................................... 0.6 %
Fraktionerad destillation i Sengers apparat vid 

vanligt lufttryck har givit:
Fraktion —170° C ........................................................ 0.3 %

170—270° C ........................................................ 10.4 %
270-300 C° .......................................................... I l  l %
Å tersto d ................................................................  77.4 %
Förlust (differens)..................................................  0.8 % lOO.o %

Undersökning av de erhållna fraktionerna har 
givit, räknat på prov i inläm ningstillstånd:

Halt sura ämnen, lösliga i 20 %?ig natronlut ( =  fenoler m. m.)
vol. % ............................................................................................. 1.6 %

Rånaftalin ..............................................................................................  1.3 %

Tjära, varmasfalt eller emulsioner.

Den fråga, som rubriken anger, är av e tt speciellt intresse. Såsom av 
det föregående framgår, äro m eningarna bland de danska fackmännen 
om det bästa ytbehandlingsmedlet m ycket delade, varem ot samtliga synas 
vara eniga därom, a tt vid ytindränkning  m an bör välja antingen tjä ra  
eller emulsion och ej varm asfalt på grund av varm asfaltens säm re ner* 
trängningsförmåga och vidhäftning. För flickning och lagning torde man 
allm änt anse, a tt emulsioner äro m est lämpliga.

Till ytbehandling användes såväl tjära  som varm asfalt och emulsioner 
i olika delar av landet. N ågon stadgad uppfattning bland fackmännen i 
D anm ark om lämpligheten av det ena eller andra av dessa ämnen finnes 
ej. Beroende på den erfarenhet, man tidigare vunnit eller på a tt m an ti* 
digare skaffat sig m askinutrustning passande för endera, har man dock 
i regel i varje förvaltningsom råde — stad  eller am t — gått in för endera, 
antingen tjä ra  eller varm asfalt eller emulsion. Emulsionerna ha i denna 
konkurrens haft den svårigheten, a tt de kom m it sist. I sådana förvaltnings* 
områden, där man anskaffat m askiner för varm asfalt eller tjära, har det 
givetvis varit svårare för em ulsionerna att tränga in.



Förbrukningen i D anm ark år 1928 av olika bituminösa bindemedel fram? 
går av tabellen medan:*

Tjära Varmasfalt Emulsioner Summa
ton ton ton ton

Städerna ....................................... 1,828

501

510 3,245 5,583

1,400
8 landskommuner vid Köpen? 

ham n........................................... 209 600
Summa 2,329 719 | 3,935 6,983

Amten (huvudvägarna på lan? 
det) 7,590 km............................. 9,689 5,970 9,829 25,488

Summa ton | 12,018 6,689 13,764 32,471

Emulsionerna äro sålunda den stö rsta  gruppen, mer än dubbelt mer 
än varmasfalten.

V id en jämförelse mellan tjära  och varm asfalt anför man bl. a.
a tt tjäran  är en inhemsk produkt; dess användande betyder sålunda 

en nationalekonom isk vinst (?),
att tjäran  har ca 10—25 % stö rre  specifik vikt än var mas fal ten, varav föl? 

jer, a tt 10—25 % större yta kan täckas av asfalt än av tjära  vid samma vikt? 
mängd av båda^ och samma tjocklek ,av lagret,

a tt tjäran  tränger bättre  ner i vägbanan,
a tt tjäran  har m indre m otståndskraft m ot väderlekens och luftens på? 

verkningar och sannolikt mindre livslängd än varmasfalten.
V id en jämförelse mellan tjä ra  och varm asfalt å ena sidan sam t emul? 

sioner å den andra anför man:
1) a tt  emulsionerna icke kräva några dyrbara m askinerier, således; var? 

ken spridningsm askiner eller vältar (vältar erfordras givetvis vid indränk? 
ningar),

2) att emulsionerna äro m indre känsliga för regnig väderlek, varigenom 
dels vinnes större  användbarhet, dels lugnare arbetsförhållanden än de, 
som uppstå vid tvungen forcering av e tt arbete,

3) a tt emulsioner ha förmåga a tt upptaga stö rre  procent sten än de varma 
ytbehandlingarna. Härigenom blir beläggningen m era stabil och lugn. 
Rörelser i y tan  uppstå ej lika lä tt som vid varm ytbehandlingar,

4) att den efter utförandet av beläggningen alltid uppkom m ande efter? 
komprimeringen under trafikens inverkan vid emulsionsbehandling har en 
enbart gynnsam inverkan genom a tt åstadkom m a större täthet. V id asfalt 
och tjärbehandlingar åstadkom m er efterkom prim eringen, a tt asfalt resp. 
tjä ra  pressas upp till y tan och bildar överskottsfläckar, som i varm t väder 
”blöda” och ge upphov till vågbildning,

5) a tt emulsionerna äro ca 20 å 30 % dyrare pr kg än varm asfalten och tjä?

* Enligt ”Stads? o g Havneingenioren” 1929 nr 10, sid. 138.



ran sam t blott innehålla ca 50 % asfalt, varigenom emulsionerna äro för* 
hållandevis avsevärt dyrare,

6) a tt man icke vid en jäm förelse bör utgå från bitumenmängden, som 
erhålles pr m 2, utan från m ängden av det stenm aterial, som kan fasthållas. 
H ärvid visar det sig, a tt emulsionerna äro fullt jäm nvärdiga med varm* 
asfalt och tjära, i det a tt vid samma viktsmängd, em ulsionerna binda större 
stenm ängd än varm asfalt och tjära .

Beträffande denna sista punkt är det av intresse a tt taga del av vad in* 
genjören Axel Riis vid V ejlaboratoriet i Köpenham n nyligen benäget ut* 
talat i e tt  brev till väginstitutet:

”--------------' — *----- Min uppfattning i denna fråga har ändrat sig något, Jag har
nämligen fått klart för mig, att en jämförelse mellan två — med hänsyn till väderbe= 
ständighet m. m. jämnbördiga — bindemedel för ytbehandlingar bör baseras icke på 
mängden av bindemedel, utan på den mängd stenmaterial, som kan fasthållas, så att 
två ytbehandlingar måste anses lika goda, om den pr m2 fasthållna stenmängden är 
densamma vid båda tillfällena. Om detta är riktigt, äro emulsionerna (såframt ej det 
emulgerade bindemedlet skadas vid emulgeringen eller av en eventuell rest av emuls 
geringsmedlet) tekniskt sett överlägsna de varma bindemedlen, emedan samma mängd 
avtäckningssstenmaterial kräver relativt långt mindre emulsion än ren asfalt eller tjära. 
Detta är lätt förklarligt, ty en emulsion hindrar icke de enskilda stenkornen i avtäck* 
ningsmaterialet att lägga sig praktiskt taget tätt intill varandra (”klods op ad hin* 
anden”). I Köpenhamn uppger ingenjör Koefoed, att det vid behandling av tidigare 
ytbehandlad väg har åtgått:

av tjära 1.08 kg/m2 4.5 lit. finmakadam 
» emulsion l.oo » +  5.3 » »

Såsom redan är omtalat, är situationen i D anm ark f. n. sådan, a tt  
am ten på Själland använda tjä ra  eller emulsion till indränkningar och tjä ra  
eller varm asfalt till ytbehandingar. I några jylländska amt användas emul* 
sioner till såväl indränkning som ytbehandling. I Köpenhamns stad ha 
emulsionerna en m ycket s tark  ställning, i det man där huvudsakligen 
använder emulsioner både till indränkningar och till ytbehandlingar.

Vägmaskiner.

De båda största danska firmor, som försälja vägmaskiner för asfalt* och 
tjärbehandlingar, äro H. Meisner?Jensen, Biilowsvej 3, Köpenhamn, som 
bl. a. försäljer m askiner av Amman*tillverknmg, sam t V. Lowenev, Ves* 
terbrogade 9 B, Köpenhamn, som bl. a. försäljer Johnston*maskiner.

A v särskilt intresse äro de asfaltspridningsm askm er, som nyligen kom* 
mit i m arknaden och som i rä tt sto r utsträckning anskaffats för de danska 
landsvägarnas underhåll. Två typer av sådana större m askiner finnas i 
Danmark, dels den av firman H. Meisner*Jensen förda ”flapperm askinen”, 
dels ”Johnston”*maskinen, som säljes. av firman V. Lowener.

Flapperm askinen slungar bindem edlet i finfördelat tillstånd med hjälp av 
skövlar fästade på en roterande trumma, som drives med en transm ission 
från vagnens bakhjul. Genom en tappningskran kan m ängden av binde* 
m edlet regleras (fig. 23, 24).



Fig. 23. ”Flapper”*maskin, H. Meisner?Jensens fabrikat.

Johnston*maskinens arbetssätt framgår av fig. 25 och 26, Bindemedlet 
fördelas över körbanan med hjälp av en gummiskrapä med formen av e tt 
upptill och nedtill öppet tråg, som, när m askinen arbetar, fylles från 
denna och avgiver och fördelar bindem edlet från undersidan av det m ot 
vägbanan pressade tråget. M ängden bindemedel regleras genom att.be* 
lasta tråget. På grund av lättflutenheten hos tjäran  läm par sig Johnston* 
maskinen m indre väl för tjära, enär tjäran  med denna maskin lä tt fördelas 
ojämnt. D etta  förhållande gäller även i någon mån, då asfalt användes, vil* 
ket framgår därav, a tt man rä tt allmänt låter utföra en skrapning för hand 
med gummiskrapor vid begjutningens kanter om edelbart sedan maskinen 
gått fram,

I Danm ark torde man därför i allm änhet föredraga flappermaskinen, då 
det gäller a tt sprida tjära  enbart eller både tjä ra  och asfalt.



En viss avsedd mängd bindemedel torde lä ttas t uppnås m ed flapper? 
maskinen, enär mängden såsom näm nt vid denna typ regleras med en av? 
tappningskran. Önskar man a tt utlägga ett m ycket tun t bitumenlager på 
m ycket jäm n väg, torde Johnston?maskinen vara överlägsen, i det man 
med denna lyckats komma ner till ca 0,6 kg/m2, m edan flapper maskinen 
ej torde kunna ge m indre m ängd än 0,9 kg/m2.

Spridningsb redden är vid Johnston?maskinen 2,5 m, vid flappermaski? 
nen norm alt 1,80 m, men kan levereras med bredden 2,5\ m. V id flapper? 
maskinen kan bredden regleras nedåt.

Inköpspriset för Johnston?maskinen är i D anm ark ca 7,000 kr, för flapper? 
m askinen ca 6,300 kr. A sfaltkittelns storlek är för den förstnäm nda maski? 
nen 1,300 lit, för den senare l y200 lit.

I Fredriksborgs amt har en Johnston?maskin använts för spridning av
asfalt -f- 10 % tjä ra  m ed en norm al dagsprestation av 5 ton bitumen. D är 
finnes även en flappermaskin, som blo tt har arbetat m ed tjära , och som
har en norm al dagsprestation av 6 ton tjära. I Holbaek am t finnes en
maskin av vardera typen. H är utlägges blott varm asfalt. Flappermaskinen 
har här visat sig så gott som lika god som Johnston, vad gäller ytförmå? 
gan. Intill 7,500 m 2 pr dag om 12 å 13 tim, har presterats av Johnston? 
maskinen.

Fig. 24. Flappermaskinens arbetssätt.



Av sto rt intresse är vidare de för grusspridning konstruerade vältarna, 
som användas i D anm ark (fig. 17). Dessa vältar ha en grusficka på 3 
—3,5 m 3 rymd. G ruset sp rides jäm nt m ed hjälp av en ro terande trumma. 
Tjockleken av gruslagret kan regleras från 3—12 lit pr m2. Välten, som 
drives av egen m otor eller dragés av  asfaltmaskinen, har en vikt av ca 
4 ton obelastad. G russpridarvälten köres om edelbart efter asfaltmaskinen, 
varvid pågruset sam tidigt utsprides och ne dvältas. M edan asfaltm askinen 
påfylles och asfalten uppvärmes, har välten tid att y tterligare tillvälta 
vägbanan 2 å 3 gånger.

Dessa båda maskiner, asfaltspridningsm askinen och grusspridarvälten, 
äro otvivelaktigt e tt  sto rt framsteg för ytbehandlingstekniken. De bidraga 
till åstadkom m ande av en jäm n och god vägbana.

Av stor betydelse är vidare e tt omsorgsfullt rengörande av vägbanan 
före ytbehandlingens utförande. I D anm ark utföres denna rengöring nu* 
mera ofta med traktordrivna borstar (fig. 19 och 27).

En rationellt ordnad ytbehandling med m askiner tarvar en hel liten 
m askinpark, 1 traktordriven borste, 1 asfaltspridningsm askin och en grus* 
spridningsvält m. m. — en uppsättning, som torde kosta ca 27,000 kr.

Fig. 25. Johnston^maskin, Lawener^fabrikat.



Fig. 26. Johnston^maskinens arbetssätt.

Med 5*årig am orteringstid, en räntesats av 5 % och en årlig reparations* 
kostnad av 1,000 kr blir årskostnaden ca 7,200 kr. Räknas med en årlig 
användning under 100 dagar och en dagsprestation av 6,000 m2, blir kost* 
naden för m askinerna ca 1,2 öre/m 2. A nvändas m askinerna blott 50 da* 
gar, blir kostnaden ca 2,4 öre/m2. Räknar m an med 100 dagars använd* 
ning årligen och 6,000 m 2 dagsprestation, skulle den årliga prestationen 
uppgå till 12 mil vid 5 m bred behandling. Räknar man b lott med 50 da* 
gars användning, blir årsprestationen 6 mil. D agskostnaden för bränsle 
och arbetare uppgår enligt föregående (sid. 27) till 3,3 öre/m 2 vid en dags* 
prestation av 6,000 m 2. Totala kostnaden för spridningen med dessa

Fig. 27. Traktordriven borste drager asfaltmaskin,



Fig. 28. Asfalt* eller tjärkokare med spridareanordning, V. Lowener fabrikat.

m askiner uppgår sålunda till resp. 4,5 och 5,7 Öre/m3 vid en årlig, använd* 
ningstid av 100 resp. 50 dagar (fig. 27).

En annan typ av asfaltspridningsm askinen är den, vid vilken binde* 
ämnet under tryck från strilar, ”dyser” eller strilrör, (fig. 20) utslungas m ot 
vägbanan. D et erforderliga trycket erhålles antingen genom handpump* 
ning eller från en  motor. D et kan ifrågasättas, om ej dylika m askiner 
äro väl så goda som de förut beskrivna. M ängden av bindem edel kan lä tt 
regleras vid m askiner av strilningstypen, och bindeäm net utslungas med 
stor kraft, upptill 6 atm. tryck.

En mindre typ av asfaltspridare är den, som visas å fig. 28.
V id alla maskiner, avsedda för spridning av tjära  eller varmasfalt, m åste 

det göras uppehåll för påfyllning av n y tt m aterial och uppvärmning av detta. 
Vid de nyss beskrivna maskinerna ,av Johnston* och flappertyp, där kit* 
telrym den är ca 1,200 lit, m åste maskinen stanna vid var 250:de eller 300:de 
m eter för ny påfyllning och uppvärmning av det nya materialet.

Den tidsförlust, som m otsvarar uppvärmningen, undslippes, om man i 
stället använder emulsioner. D agsprestationen bör därigenom kunna bli 
avsevärt större  vid användningen av emulsioner. Några m askiner för sprid* 
ning av emulsioner såg jag ej under resan. Sådana finnas em ellertid i mark* 
na den. Med dylika m askiner bör spridningskostnaden kunna nedbringas 
rä tt betydligt under den kostnad, som åtgår för spridning av varm asfalt och 
tjära, i all synnerhet om man tager hänsyn till, a tt den årliga användnings*



tiden är större på grund av em ulsionernas m indre känslighet för väder? 
leken.

D et gäller em ellertid naturligen även a tt äga redskap och medel att ome? 
delbart avtäcka en ytbehandlad sträcka med grus eller finmakadam. 
Spridning av bindemedel och avtäckningsm aterial sam t vältning m åste 
allt ske lika snabbt. Man har icke någon glädje av, a tt endera av dessa 
operationer går a tt u tföra snabbare än de andra. En rationellt genomförd 
mekanisering av arbetet m ed ytbehandling m åste sålunda gå u t på, a tt samt? 
liga operationer kunna utföras lika snabbt, så a tt onödiga uppehåll till 
följd av någon maskins lägre prestationsförm åga undvikas.

N ils  von Matérn.

Fig. 29. Spridning av emulsion med enkel anordning.

Gernandts Boktryckeri A.=B , Stockholm 1930.
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Gecnatidts Boktryckeri A«.*B,t Stfalm 1930.


