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Stenmaterial
1939

Bestämmelser för 

Tillverkning och leverans av stenmaterial 

till bituminösa beläggningar.

(Utarbetade i samråd med Statens Väginstitut)

Stenmaterialets benämning.
Singel, e tt i naturen i form av rundade stycken förekommande stenma

terial, som passerar sikt med 60 mm fri maskvidd och kvarstannar på sikt 
med 2 mm fri maskvidd.

M akadam , e tt efter krossning erhållet stenmaterial, som passerar sikt 
med 60 mm fri maskvidd och kvarstannar på sikt med 2 mm fri maskvidd.

Sand, e tt i naturen förekommande stenmaterial, som passerar sikt med 
2 mm fri maskvidd och kvarstannar på sikt med 0.075 mm fri maskvidd.

Stenmjöl, e tt vid stenkrossning och sortering bildat finkornigt stenma
terial, som passerat sorteringsanordningens minsta hål. Därest så erfordras, 
angives vid beställning övre storleksgränsen.

Pågrus för ytbehandling, e tt av singel eller makadam utsorterat sten
material.

Filler, e tt finpulvriserat stenmaterial, som fullständigt passerar sikt med
0.075 mm fri maskvidd. Material, som väsentligen består av filler, benämnes 
fillermaterial.

Med hänsyn till storleken benämnes stenmaterialet efter kontrollsorte
ring på plana siktar (med kvadratiska hål) genom angivande av en undre 
och en övre storleksgräns på sådant sätt, a tt 15 viktprocent faller under 
den lägre gränsen och 5 viktprocent ligger ovan den övre gränsen.

E x e m p e l .  På omstående sida numeriskt och grafiskt beskrivna sten
material benämnes med hänsyn till storleken 17—32 mm.



Stenmaterialets allmänna beskaffenhet.
Råmaterial för makadam skall bestå av homogen, tä t, hård och finkornig 

bergart.
Fältsten eller rullsten får endast användas som råmaterial för makadam 

efter kontrollantens medgivande och skall hava ett minsta tvärm ått, som 
är minst två gånger större än den framställda makadamens övre storleks- 
gräns.

V ittrat berg eller vittrad sten får ej användas.
Stenmaterialet skall vara i det närmaste fritt från lera, mossa, lavar och 

andra föroreningar, hava tillnärmelsevis rena ytor samt får ej i nämnvärd 
omfattning innehålla p latta eller långsmala stenar.

Sikt med fri 
m askvidd

mm

4 0
3 5

T o ta lt passerande 
viktm ängd

%
1 0 0

9 8
9 5 %

3 0 9 0
2 5 6 5
2 0 3 0

15 %
16 12
11 4



Stenmaterial, särskilt det material, som användes till pågrus, skall hava 
god motståndsförmåga mot krossning och nötning, medan stenmaterial, 
som icke direkt utsättes för trafikens påfrestningar, må efter kontrollan
tens medgivande vara av något lägre kvalitet.

Olika stenmaterial kunna hava olika vidhäftning till bituminösa binde
medel, varför vid val av stenmaterial hänsyn till denna omständighet bör 
tagas i möjligaste mån.

Stenmaterialets storlek.
Vid leverans av makadam och singel skola, därest ej annorlunda före- 

skrives, följande bestämmelser rörande storleken gälla:
1 . Ej mer än 5 viktprocent får kvarstanna på den sikt, som motsvarar

den vid beställningen angivna övre storleksgränsen.
2 . Ej mer än 15 viktprocent får passera den sikt, som motsvarar den vid 

beställningen angivna undre storleksgränsen.
3. Stenmaterialet skall hava någorlunda jämn gradering mellan de vid be

ställningen angivna storleksgränserna.
4. Allt material skall passera en sikt med ca 20 procent större maskvidd 

än den i punkt 1 angivna.
5. M aterialet får ej innehålla mer fina partiklar, än a tt högst 5 viktpro

cent faller under halva den undre storleksgränsen hos materialet. 
E x e m p e l :  Den makadam 17—32 mm, som åskådliggöres av diagram
met i fig. 1, får ej innehålla mer än 5 procent korn mindre än 8.5 mm.

6 . Mängden stoft, bestämd genom tvättning och siktning på sikt med 0.075
mm fri maskvidd, får ej uppgå till mer än 2 procent.

För vissa beläggningstyper kunna ytterligare bestämmelser om storleken 
vara erforderliga, såsom bestämmelser rörande graderingen mellan de i be
ställningen angivna storleksgränserna.

Fillermaterial till bituminösa beläggningar skall bestå av finmalen natur
kalksten (CaCOo). Kornstorleken skall vara sådan, a tt allt material pas
serar sikt med 0.5 mm fri maskvidd och minst 80 viktprocent passerar sikt 
med 0.075 mm fri maskvidd. M aterialet får ej sönderdelas vid upphettning 
till 200° C och får ej innehålla mer fuktighet än 1 procent, bestäm t genom 
upphettning till 125° C. Flotationsavfall får ej användas.

Vid tillverkning av stenmaterial böra normalt följande storleksgränser 
användas, då sortering verkställes på siktar (kvadratiska hål):

4, 8, 11, 16, 25, 35 och 50 mm fri maskvidd.
Med dessa storlekar kan stenmaterial till samtliga av väg- och vatten

byggnadsstyrelsen normerade bituminösa beläggningstyper framställas. För 
varje beläggningstyp erfordras ett mindre antal storlekar, såsom framgår 
av arbetsbeskrivningarna.



Om vid sorteringen runda hål (såll) användas, bör beaktas, a tt därvid 
ett annat resultat uppnås, än om sorteringen verkställes med användning 
av kvadratiska hål (sikt). Vid sortering på jplana såll erhålles ungefärligen 
samma resultat, som vid sortering på plana siktar, om håldiametern hos 
sållen är 1.25 gånger så stor som fria maskvidden hos siktarna. Vid sorte
ring medelst lutande och roterande trumma  blir resultatet en förskjutning
nedåt av storleksgränserna, jäm fört med sortering på plan sorteringsan- 
ordning.

I  följande tabell angivas de storleksgränser för plana siktar och plaiia 
såll, som ungefärligen motsvara varandra: 

såll: 5, 10, 15, 20, 30, 45 och 60 mm.
sikt: 4, 8, 11, 16, 25, 35 och 50 mm.

Provning av stenmaterial.
Vid uttagning av prov för provning skall stor omsorg nedläggas, så a tt 

provet så nära som möjligt motsvarar partiets genomsnittliga beskaf
fenhet.

För kontroll av stenmaterialets storlek användas i regel följande siktar 
(kvadratiska hål) eller för större storlekar tolkar (plåt med kvadratiskt 
hål):

siktar med fri maskvidd 0.075, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 5.6, 8, 11.3, 16 och 
20 mm,

tolkar med fri öppning 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 mm.
För kontroll av stenmaterial till beläggningar av halvpermanent typ er

fordras i regel följande utrustning:
siktar med fri maskvidd 0.075, 0.5, 2, 4, 8, 11.3, 16 och 20 mm samt 
tolkar med fri öppning 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 mm.
För kontroll av stenmaterial till slitlager av högklassig typ erfordras i 

regel följande utrustning:
siktar med fri maskvidd 0.075, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 5.6, 8, 11.3 och 16 mm. 
För dimensionerna hos siktarna skola gälla enligt amerikansk standard 

(A. S. T. M. Standards) fastställda toleranser. Plåttjockleken hos tolkar 
skall vara 1 mm. Kontroll av siktar utföres på begäran hos Statens Väg- 
institut.

Siktningsresultat uppritas lämpligen grafiskt. Andra siktar än ovan an
givna må användas, därest tillfredsställande noggrannhet därmed erhålles.

Kompletterande upplysningar om här meddelade bestämmelsers tillämp
ning lämnas av Statens Väginstitut, som även tillhandahåller diagram för 
uppritning av siktningsresultat.



Bituminösa bindemedel 
7939

Bestämmelser för 

Tillverkning och leverans av bindemedel 
till bituminösa beläggningar.
(Utarbetade i samråd med Statens Väginstitut)

Bindemedlens benämning.
I  dessa bestämmelser avses med:
Bituminösa bindemedel: asfalt, tjära, asfalttjära, asfalt- eller tjäremul- 

sion samt asfalt- eller tjärlösning.
Asfalt: svårflyktigt fast eller halvfast ämne, som förekommer i naturen 

(naturasfalt) eller erhålles som återstod vid destination av bergolja (olje- 
asfalt). Efterföljande bestämmelser avse endast oljeasfalt.

Tjära (stenkols-): flytande eller halvfast kondensationsprodukt, erhållen 
vid torrdestillation av stenkol.

Asfalttjära: intim blandning av asfalt och tjära. En blandning av 15 
procent asfalt och 85 procent tjära  betecknas AT 15/85, en blandning av 
80 procent asfalt och 20 procent tjära  betecknas AT 80/20.

Emulsion: med vatten emulgerad asfalt eller tjära.
Asfaltlösning: med lösningsmedel upplöst asfalt.
Tjärlösning: med lösningsmedel upplöst tjära.
Asfalt.
Oljeasfalt till bituminösa beläggningar skall uppfylla de krav, som an

givas i tab. å nästa sida, för så v itt ej annorlunda undantagsvis medgives.
Nedan angivna asfalttyper avses a tt norm alt användas till:

A 50—70: Beläggningar av högklassig typ, asfalt till asfalttjära AT 15/85.
A 70—100: Beläggningar av högklassig typ, utgångsm aterial för fram 

ställning av fluxad asfalt eller asfaltlösning till vissa belägg
ningstyper bl. a. till hyvelblandning.

A 100—150: Asfaltindränkning, asfalt till asfalttjära AT 80/20.
A 180—210: Ytbehandling med varm asfalt.
A 235—265: Ytbehandling med varm asfalt. Asfalt till emulsion och 

vissa specialbeläggningar.
A 280—320: Asfalt till emulsion och vissa specialbeläggningar.



Typbeteckning A 50—70 A 70—100 A 100-150 A 180-210 A 235-265 A 280-320

1 Penetration vid 25° C .......................1/io mm 50— 70 70— 100 100— 150 180— 210 235— 265 280— 320
2 Mjukningspunkt enl. kula oeh ring (K.&R.)C° 50— 60 45— 55 minst 43 minst 38 minst 33 minst 27
3 Brytpunkt enl. F ra a s s ....................högst C° — 8 — 10 — 12 — 15 — 18 — 20
4 Duktilitet vid 25° C . . . . .  minst cm 100 100 100 100 — —
5 » » 10° C . . . minst cm 6 12 50 100 100 100
6 Spec, vikt vid 25° C . .............. minst 1.0 1.0 1.0 1.0 0.99 0.98
7 Halt av a sk a ..............  .högst v ik t-^ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
8 Löslighet i kolsvavla . . . . minst vikt-% 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
9 Halt av paraffin .......................högst vikt-% 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

10 Viktförlust vid upphettning till 163° C under
5 tim. enl. tyska norm er1) .högst v ik t-^ 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5

11 Minskning av penetrationen under upphett
ning enl. 1 0 ..................................... högst % 60 60 60 60 60 60

12 Stegring av mjukningspunkten (K. & R.)
efter upphettning enl. 10 . . . .  högst C° 10 10 10 10 10 10

13 Brytpunktens läge efter upphettning enl.
1 0 ....................................................högst C° — 6 — 8 — 9 — 10 — 13 — 15

Duktilitet efter upphettning enl. 10
14 vid 25 C ..................................... minst cm 50 50 50 50 — —
15 » 10° C ..................................... minst cm — — — 25 35 45
16 Asfalten skall vara homogen och fri från vatten och föroreningar eller utfällningar som försämra asfaltens kvalitet.

*) Temperaturen 163° C avser asfaltskiktets temperatur, ej värmeskåpets.



Tjära.
T jära till bituminösa beläggningar skall uppfylla nedanstående krav, 

därest ej annorlunda undantagsvis medgives.

Typbeteckning Tg T 35-55 T 55-80 T 80—140

Viskositet i standardviskosimeter *)
1 4 mm öppning vid 20° C . . sek. 20—502)
2 10 mm öppning vid 30° C . . sek. 

Fraktionerad destillation 3)

35— 55 55— 80 80— 140

3 Halt av vatten ej mer än . . vikt- % 2.0 0.5 0.5 0.5
4 » » lättolja (intill 170°

C ) .................högst » 5.0 1.0 1.0 1.0
5 » » mellanolja(l70—270° »

C ) ............................. » 12— 25 0— 12 0— 10 0— 10
6 » » tungolja(270—300°C) » 2— 8 4— 12 4— 12 3— 10
7 » » antracenolja. . .  » 15— 27 15— 31 1 5 -3 1 15— 27
8 » » b e c k .................  » 47— 53 56— 64 59— 67 61— 70
9 Halt av naftalin . . . .  högst » 6 5 4 3

10 » » fritt kol, rest efter
lösning med bensol » 2— 10 5— 18 5— 18 5— 18

11 Spec, vikt vid 25° C ................. högst 1.20 1.22 1.22 1.22
12 Tjäran skall vara homogen och fri från föroreningar och utfällningar, som

försämra tjärans kvalitet, samt får ej vara hänförbar till eldfarliga oljor
(se Kungl. Majrts förordning angående eldfarliga oljor).

*) F rån  de angivna viskositetsgränserna m å tillsvidare avvikelser uppåt och nedåt av intill 
10 % tillåtas. Viskositeten skall bestäm m as enligt DIN 1995 med följande ändringar. 
T järan  upphettas försiktigt till mellan 70 och 80° C, omröres och hälles i viskosimeterkoppen, 
vilken därpå  placeras under m inst tv å  tim m ar i e tt  vattenbad , vars tem peratu r med högst 
0,2° C avviker från den för viskositetsbestäm ningen föreskrivna. Koppen bör vara helt ned
sänkt, så a tt  v a ttn e t flyter över tjä ran  (gäller ej typ  Tg). Före viskositetsbestäm ningen 
avhälles v a ttn e t ur koppens översta del, kvarvarande vattendroppar kunna uppsugas med 
läskpapper eller filtrerpapper.

2) M ed hänsyn till vägbanans beskaffenhet kan i vissa fall vara erforderligt a tt  använda en 
t jä ra  av annan viskositet.

3) Vid destillationen skall avläst tem peratur korrrigeras med hänsyn till »utskjutande kvick
silverpelares längd».

Ovanstående tjärtyper avses a tt normalt användas till:
Tg: Impregnering av förut ej behandlad grus- eller makadamväg.
T  35— 55: Tjärbetongmakadam. Indränkning vid kall väderlek.
T  55— 80: Indränkning och ytbehandling vid normal väderlek. Tjärbe- 

tong, som utlägges kall. Tillverkning av asfalttjära.
T  80—140: Tjärbetong, som utlägges varm. Indränkning och ytbehand

ling vid varm väderlek. Utgångsmaterial för framställning av 
tjärlösning bl. a. till hyvelblandning.



Asfalttjära.

Asfalttjära till bituminösa beläggningar skall tillverkas av asfalt och 
tjära, uppfyllande i dessa bestämmelser angivna fordringar för vid till
verkningen använda asfalt- och tjärtyper.

Tillverkningen av asfalttjära skall ske genom omsorgsfull blandning, 
helst vid fabrik, där effektiva blandningsanordningar finnas. Asfalttjära 
skall vara homogen, utan nämnvärd utflockning.

Blandningsförhållandet mellan asfalt och tjära  skall vara 80 procent 
asfalt och 20 procent tjära  (AT 80/20) eller 15 procent asfalt och 85 pro
cent tjära (AT 15/85).

Asfalttjära A T  80/20 skall tillverkas av asfalt A 100—150 och tjära  
T  55—80. Penetrationen vid 25° C för asfalttjära AT 80/20 får ej under
stiga 180. Duktiliteten vid 10° C skall vara större än 100 cm.

Asfalttjära A T  15/85 skall tillverkas av asfalt A 50—70 eller trinidad- 
asfalt samt av tjära, som uppfyller fordringarna för T  55—80, varvid dock 
tjärans viskositet skall så avpassas, a tt asfalttjärans viskositet blir högst 
250 sek vid 30° C i standardviskosimeter med 10 mm öppning. För halt 
av vatten, lättolja, mellanöl ja, tungolja och naftalin, bestämda genom 
fraktionerad destination av asfalttjäran till 300° C enligt för tjära be
skriven metod, skola gälla samma övre gränsvärden som angivits för tjära  
T  55—80.

Emulsion.

Emulsion till ytbehandling och indränkning skall normalt uppfylla ne
danstående krav, därest ej annorlunda undantagsvis medgives.

1 . Emulsionen skall bestå av asfalt, emulgerad i vatten. V attnet skall 
bilda yttre fas.

2 . Vattenhalten får vara högst 50 viktprocent. Leverantören skall i anbu
det ange emulsionens vattenhalt. Vattenhalten får ej avvika mer än 
2 viktprocent från den angivna procenthalten.

3. Emulsionen skall vara framställd av asfalt A 235—265 eller A 280— 
320 enligt ovan. Återstod, utvunnen ur emulsion genom torkning på 
oglacerad porslinstallrik, enligt D IN  1995, bör ha en mjukningspunkt 
enligt kula och ring av 30—45° C. Dess egenskaper i övrigt få ej av
vika avsevärt från de för asfalt med motsvarande mjukningspunkt ovan 
föreskrivna egenskaperna.

4. Emulsionen skall vara homogen och ha en för ändamålet avpassad vis
kositet, som skall vara lika för alla delar av leveransen. Viskositeten



vid + 20° C bör ej vara lägre än 6 sek i standardviskosimeter med 
4 mm öppning.

5. Emulsionen skall ha sådan lagerbeständighet, a tt den ännu 30 dagar 
efter leveransen på arbetsplatsen är homogen. Denna fordran gäller 
även om under lagringstiden lä tt frost har rå tt (— 3° C) under ett dygn. 
Sådana emulsioner, som tillverkas på arbetsplatsen och användas ome
delbart efter tillverkningen, behöva ej uppfylla kravet på lagerbestän
dighet.

Emballage.
Bindemedlen skola levereras i hela, hållbara fat eller i tank. Emballaget 

skall vara försett med tydlig, varaktig typbeteckning enligt ovan.

Frovningsförf arande.
Bituminösa bindemedel skola undersökas enligt senast utgivna tyska 

normer D IN  1995, utgivna av Deutscher Normenausschuss, Berlin N. W. 7, 
Dorotheenstrasse 40, såvida ej annorlunda för viss undersökning är sär
skilt angivet.

K o m p l e t t e r a n d e  u p p l y s n i n g a r  om här meddelade be
stämmelsers tillämpning lämnas av Statens Väginstitut. Undersökning av 
bindemedel kan rekvireras genom väginstitutet.



Provtagning
1939

Anvisningar för 

Provtagning av material till bituminösa 

beläggningar.
(Utarbetade i samråd med Statens Väginstitut)

Vid kontroll av beläggningsarbeten skola, därest ej annorlunda föreskri- 
ves, dels prov av samtliga till beläggningen använda material förvaras en
ligt kontrollantens anvisningar intill avsyningen av beläggningen, dels ock 
vissa prov insändas till Statens Väginstitut. Om så erfordras, rekvirerar 
väginstitutet undersökning av provet i behövlig omfattning vid Statens 
Provningsanstalt. Prov skola uttagas av kontrollanten eller annan sakkun
nig person i närvaro av representant för entreprenören eller leverantören-

Stenmaterial.
Vid uttagning av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt provet så 

nära som möjligt kommer a tt motsvara partiets genomsnittliga beskaf
fenhet. I  vissa fall måste flera prov uttagas från olika delar av partiet 
och sammanblandas, för a tt ett genomsnittsprov skall erhållas.

För kontroll av stenmaterialets storlek erfordras, därest materialet skall 
insändas för provning, en provmängd av ca 5 kg för storlekar över 16 mm 
och ca 2 kg för storlekar under 16 mm. Av sand till sandasfalt och topeka 
erfordras ca 1 kg och av fillermaterial ca 0.5 kg. För andra undersökningar 
än storleksbestämning bör provmängden avpassas efter undersökningens art 
(i regel erfordras 10 å 15 kg).

Prov bör förpackas i tä tt, rent kärl av plåt, trä, papp (bäraskar) eller i 
tä ta  påsar av tyg (eventuellt säckväv). Om provet skall försändas, böra 
papperspåsar icke användas för a tt särskilja olika prov i samma låda.

T i l l  a v s y n i n g e n  s k a l l  f ö r v a r a s  c a  5 k g  a v  v a r j e  a n 
v ä n t  s t e n m a t e r i a l .  T i l l  S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  s k a l l  d e s s 



u t o m  f r å n  v a r j e  a r b e t s p l a t s  i n s ä n d a s :  e t t  p r o v  
o m  c a  2 k g  a v  p å g r u s  t i l l  y t b e h a n d l i n g  s a m t  e t t  
p r o v  o m  c a  2 k g  a v  r e s p e k t i v e  m a k a d a m ,  s a n d -  
o c h f i l l e r m a t e r i a l  t i l l  t ä t s k i k t  e l l e r  s l i t l a g e r  
a v  t j ä r b e t o n g ,  t j ä r b e t o n g m a k a d a m ,  s a n d a s f a l t  
o c h  t o p e k a .

Därest inom samma kontrollområde samma stenmaterial användes vid 
flera arbetsplatser må efter kontrollantens bedömande antalet till vägin
stitutet insända prov minskas. Antalet till avsyningen förvarade prov 
må däremot icke inskränkas.

Dessutom må i sådana fall, då provning av andra stenmaterial eller spe
cialundersökningar önskas, erforderlig mängd insändas till väginstitutet.

I  t v e k s a m m a  f a l l  ä r  d e t  l ä m p l i g t  a t t ,  i n n a n  
e t t  b e l ä g g n i n g s a r b e t e  p å b ö r j a s ,  i n s ä n d a  p r o v  
a v  s t e n m a t e r i a l  t i l l  S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  f ö r  a t t  
i n h ä m t a  i n s t i t u t e t s  u t l å t a n d e  o m  m a t e r i a l e t s  
l ä m p l i g h e t .

Bituminösa bindemedel.
Vid uttagning av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt provet så nära 

som möjligt motsvarar den genomsnittliga beskaffenheten av innehållet i 
tank eller fat. Därest bindemedlet är flytande, skall det före provtagningen 
omröras omsorgsfullt, helst med stav. A tt rulla e tt bindemedelsfat medför 
ej tillräckligt effektiv omröring. Provet bör tagas från m itten av fatet 
eller tanken, icke i närheten av väggarna, ej heller från det översta eller 
understa lagret. Lämpligen uttages prov av flytande bindemedel under 
tömning av fat eller tank, när ungefär hälften av innehållet runnit ut.

Varje prov skall utgöra omkring 2 kg. Om provet tages ur fat, skall det 
tagas med lika delar ur 3 fat, vilka delprov blandas.

Provkärl skall vara tä tt  och helst av plåt. Före påfyllningen rengöres 
provkärlet omsorgsfullt, så a tt det blir fullständigt rent och torrt. Av vikt 
är, a tt provkärl för emulsion är fritt från fett och andra föroreningar, samt 
a tt det före påfyllandet blir sköljt med emulsion. Emulsionsprov skola in
sändas till provning snarast möjligt efter provtagningen.

Prov, avseende kontroll av leveransen, skall tagas av bindemedlet i le
vererat tillstånd, sålunda icke tagas, sedan bindemedlet undergått starkare 
upphettning på arbetsplatsen, ur kokare eller dylikt. Svag upphettning 
under kort tid må dock företagas för a tt underlätta provets uttagande.

T i l l  a v s y n i n g e n  s k a l l  f ö r v a r a s  c a  2 k g  p e r  2 5  
t o n  a v  l e v e r a n s e n ,  d o c k  m i n s t  t v å  p r o v e r  a v  
v a r j e  b i n d e m e d e l  f r å n  v a r j e  a r b e t s p l a t s .



T i l l  S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  s k a l l  d e s s u t o m  f r å n  
v a r j e  a r b e t s p l a t s  i n s ä n d a s  e t t  p r o v  o m  c a  2 k g  
a v  v a r j e  b i n d e m e d e l .

Därest inom samma kontrollområde samma bindemedel användes vid 
flera arbetsplatser må efter kontrollantens bedömande antalet till väginsti
tu te t insända prov minskas. Antalet till avsyningen förvarade prov må där
emot icke inskränkas.

B eläggning smassa.

Vid uttagning av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt provet så nära 
som möjligt motsvarar den genomsnittliga beskaffenheten hos beläggnings- 
massan. Prov på beläggningsmassa skall tagas antingen vid blandningssta- 
tionen ur 3 satser från blandaren eller ock på arbetsplatsen, i senare fallet 
så, a tt det utgör ett genomsnittsprov av en motsvarande mängd beläggnings
massa. Delproven från de tre satserna blandas. Provmängden skall vara ca 
2 kg. Provet förpackas i kärl av plåt (eventuellt trä ) .

P r o v ,  a v s e t t  a t t  f ö r v a r a s  t i l l  a v s y n i n g e n ,  
s k a l l  u t g ö r a  c a  2 k g  a v  v a r j e  a n v ä n d  b e l ä g g 
n i n g s m a s s a .

T i l l  S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  s k a l l  d e s s u t o m  f r å n  
v a r j e  a r b e t s p l a t s  i n s ä n d a s  e t t  p r o v  o m  c a  2 k g  
a v  m a s s a  t i l l  t ä t s k i k t  r e s p e k t i v e  s l i t l a g e r  a v  
t j ä r b e t o n g ,  t  j ä r  b e t o n g  m a k a d a m ,  s a n d a s f a l t ,  o c h  
t  o p e k a.

Färdig beläggning.
Vid uttagning av prov ur en färdig beläggning skall stor omsorg nedläggas, 

så a tt provet så nära som möjligt motsvarar beläggningens genomsnittliga 
sammansättning. Provet bör därför ej uttagas i närheten av fogar i belägg
ningen, ej heller nära kantskift, gatubrunnar eller på ställen, där belägg
ningens fullständiga komprimering genom vältning varit avsevärt försvårad.

Provet uthugges försiktigt ur beläggningen, så a tt provet erhålles i möj
ligast stora stycken utan några som helst sprickor. Under lagring bör provet 
vila på plant underlag med beläggningens överyta vänd nedåt mot under
laget. lakttages spricka i e tt prov, bör provet delas längs sprickan. Prov, 
som skall försändas, förpackas lämpligen i träull.

Varje prov skall utgöra ca 25 X 25 cm, dock minst 2 kg. Provet kan bestå 
av flera mindre stycken. Av beläggning, som skall kontrolleras med avseende 
på hålrumsprocenten, skola minst tre prov, vilka ej få blandas, uttagas på 
olika ställen av beläggningen.



Prov av färdig beläggning behöver ej uttagas och förvaras till avsyningen.

T i l l  S t a t e n s  V ä g i n s t i t u t  s k o l a  i n s ä n d a s  t r e  
p r o v  a v  b e l ä g g n i n g ,  s o m  s k a l l  k o n t r o l l e r a s  m e d  
a v s e e n d e  p å  h å l r u m  s p r o c e n t e n .  P r o v e n  b ö r a  h a 
v a  s t o r l e k e n  c a  2 5  X 2 5  c m  o c h  t a g a s  p å  o l i k a  
s t ä l l e n  a v  b e l ä g g n i n g e n .  D ä r e s t  s l i t l a g r e t  k a n  
f r å n s k i l j a s  f r å n  b e l ä g g n i n g e n  i ö v r i g t ,  b e h ö v a  
e n d a s t  p r o v  a v  s l i t l a g r e t  i n s ä n d a s .

Märkning av prov.
Provkärl skall förses med varaktig och tydlig påskrift om provets beskaf

fenhet, provtagningsplats och datum för provtagning, så a tt förväxlingar 
uteslutas. Påskriften skall placeras på emballagets sida, ej på locket. På plåt 
skrives med bläck. Märkning bör helst icke ske med etiketter, som klistras 
fast. Märkning av prov av färdig beläggning må anbringas med ljus fetkrita 
på beläggningsytan.

Samtidigt som prov insändes till Statens Väginstitut, insändes i brev an
mälan härom till väginstitutet, postadress Stockholm 19. Denna anmälan 
skall i regel göras på härför avsedd blankett (erhålles av väginstitutet) och 
skall innehålla uppgift om uppdragsgivarens namn och adress, byggnads- 
plats, datum för provtagningen, vartill materialet användes, önskad prov
ning samt provets beteckning på emballaget.



Allm. anvisningar 
1939

Allmänna anvisningar för 

utförande av bituminösa beläggningar.

(Utarbetade i samråd med Statens Väginstitut)

Dessa allmänna anvisningar gälla för samtliga beläggningstyper, därest 
ej annat föreskrives i respektive arbetsbeskrivningar.

Förberedande arbeten.

Eventuellt erforderliga större justerings- eller grundförstärkningsarbeten 
skola verkställas senast året före beläggningsarbetets utförande.

Om vägbanan icke äger tillräcklig bärighet, skall den i god tid före belägg
ningsarbetets utförande förstärkas, t. ex. genom förbättring av dräneringen, 
påförande av stenmaterial eller dylikt.

Före beläggningens utförande justeras vägbanan och gives på raklinje en 
bombering av 1/70—1/80 av vägbredden. I  kurvor med större centrum
vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien är mindre än eller lika med 
500 m, 1: 30, om radien är större än 500 m men mindre än eller lika med 
1 000 m, samt 1: 30 å 1: 40, om radien är större än 1 000 m, såvida ej annat 
föreskrives med hänsyn till lokala förhållanden.

Särskilda föreskrifter.

1 . Stenmaterialet till indränkning och ytbehandling skall vara i det när
maste fritt från stenmjöl och andra föroreningar, hava rena ytor, vara 
väl sorterat samt i övrigt uppfylla gällande bestämmelser för leverans 
av stenmaterial. Vid användning av varma bindemedel bör pågruset 
vara torrt, vilket skall särskilt beaktas vid användning av asfalt eller



asfalttjära AT 80/20 samt då ytbehandling utföres vid temperatur under 
-f- 15° C i skuggan.

2. Beläggningsarbetet bör utföras så tidigt som möjligt under den varma 
årstiden, dock först sedan tjälen gått ur marken samt helst ej senare än 
den 1 oktober i södra, 15 september i mellersta och 1 september i norra 
Sverige. Impregnering av grus- eller makadam väg bör ej utföras senare 
än den 1 september i södra, 15 augusti i mellersta och 1 augusti i norra 
Sverige. Impregnering, ytbehandling och indränkning med varma binde
medel samt hyvelblandning få ej utföras vid fuktig väderlek och ej vid 
lägre temperatur än -}- 8° C i skuggan. Beläggningsarbeten med emulsion 
få utföras i fuktig väderlek, men ej i regn. De böra ej utföras vid lägre 
temperatur än - f  4° C i skuggan och få ej utföras dag efter nattfrost. 
Om regn bortspolar ännu ej bunden emulsion ur beläggningen, skall ska
dan repareras i erforderlig omfattning.

3. Mängden av bindemedel och stenmaterial samt stenmaterialets gradering 
avpassas inbördes, så a tt bitumenmängden står i riktig proportion till 
stenmaterialet och ej överskott eller underskott av bindemedel uppstår. 
Mängd av bindemedel och stenmaterial samt stenmaterialets gradering 
och beskaffenhet skola i samråd med kontrollanten i förväg närmare fast
ställas. För detta ändamål åligger det entreprenör eller vederbörande 
vägstyrelse, som avser a tt utföra arbetet i egen regi, a tt i god tid före 
arbetets igångsättande verkställa eller låta verkställa erforderlig för- 
handsundersökning av de material, framförallt stenmaterial, som avses 
a tt till beläggningen användas, samt för kontrollanten uppvisa de ana
lysresultat, som därvid uppnåtts. Under arbetets gång är entreprenören 
eller vägstyrelsen, om denna utför arbetet i egen regi, skyldig a tt utföra 
nödiga löpande materialundersökningar för tryggande av en jämn kvali
te t hos beläggningen, samt a tt på arbetsplatsen hålla erforderlig u trust
ning för ifrågavarande undersökningar. Mindre jämkningar i utförandet 
må under arbetets gång företagas med kontrollantens godkännande. 
Mängden pågrus skall vara sådan, a tt ytan väl täckes men ej mer. Därest 
för liten mängd pågrus blivit utspridd, påföres vid varm väderlek mer 
pågrus. Överskott av pågrus, som ej fastnat efter någon tids trafik, 
bortsopas.

4. Författningsenliga varningsmärken samt på föreskrivet sätt utförda av
stängnings- och skyddsanordningar skola vara uppsatta under tid, då för 
trafiken särskild varsamhet är av nöden. N är ytbehandling eller impreg
nering utföres, som medföra besvärande förhållanden för de vägfarande, 
skola å varningsmärkena samt i övrigt, där så erfordras, vara uppsatta 
rektangulära tavlor med påskriften »Asfalt sprides» eller »Tjära sprides», 
författningsenligt målade i gult och rött.



5. Största omsorg skall nedläggas för a tt få en jämn yta. På arbetsplatsen 
skall finnas en mall, överensstämmande med den fastställda tvärsek
tionen, samt en 3 m lång rätskiva.

6. Uppvärmningsanordning för bindemedel skall vara så beskaffad, a tt 
skadlig lokal överhettning av bindemedlet ej inträffar. För avläsning av 
bindemedlets temperatur skall finnas en rättvisande termometer. I  ar
betsbeskrivning angiven spridningstemperatur avser temperaturen i 
spridningsaggregat omedelbart före spridningen. Upphettning till högre 
temperatur må endast ske under kort tid i täckt kärl med liten fri 
vätskeyta, eljest skadas bindemedlet. Upphettning under längre tid bör 
under alla omständigheter undvikas.

7. Asfaltemulsion bör helst spridas från tankvagn med sådana anordningar, 
a tt jämn spridning erhålles. Varma bindemedel böra helst spridas från 
tankvagn eller kokare och skola vid impregnering och indränkning spridas 
med tryckspridare med ramp eller slang och vid ytbehandling med flap- 
perspridare eller med tryckspridare med ramp, därest ej undantag från 
denna föreskrift medgives för mindre ytor. Spridarmunstycken på tryck
spridare skola inställas före arbetets påbörjande, så a tt fullt jäm n sprid
ning sker. Vid konspridare skall spridningskonens mantel träffa vägbanan 
m itt för centrum på angränsande munstycken. Spridarvagnen skall ha 
sådan utrustning, a tt under hela körningen samma bindemedelsmängd 
utsprides per m2 och bindemedlet blir jäm nt fördelat över vägbanan. Vid 
spridning med tryckspridare med ramp bör övertrycket vara konstant 
och minst 1 kg/cm 2. Den utspridda bindemedelsmängden per m2 får 
för varje tanklast räknat avvika med högst 15 % från den i förväg fast
ställda mängden. Uppgift om volymen skall finnas angiven på tanken. 
Temperaturen hos bindemedlet i tanken skall lä tt kunna avläsas på en i 
tanken monterad termometer, varjämte sådan anordning skall finnas, 
a tt kontrollanten lä tt med annan termometer kan kontrollera bindemed
lets temperatur.

8. För såväl asfaltemulsion som varma bindemedel gäller, a tt åtgärder skola 
vidtagas, så a tt spridningen blir jämn även i det ögonblick, den igång- 
sättes och avbry tes. För detta ändamål kan tryckspridare med fördel 
vara försedd med ett tråg under spridarrampen. Tråget svänges undan* 
när rampen börjar sprida jäm nt. En annan metod är a tt utlägga papper 
på vägbanan på ställen, där spridningen igångsättes och avbrytes. Be
sättning på spridarvagn skall vara väl förtrogen med sin uppgift.

9. Använda mängder stenmaterial och bindemedel skola verifieras, såvitt 
möjligt genom transportsedlar i original, som påtecknas av kontrollan
ten. Mängden grovmakadam kan före indränkningen kontrolleras genom



upptagande och uppmätning av den löst utfyllda volymen av stenmate
rial på 1 m 2 yta. För detta ändamål skola på arbetsplatsen finnas ett 
rym dm ått av minst 75 liters volym samt en träram  av 1 m 2 inre yta. Om 
vid tillverkningen av beläggningsmassor stenmaterial och bindemedel 
uppmätas efter volym, skall på platsen, där blandningen utföres, finnas 
en våg för kontrollvägning av upp till 100 kg.

10 . Ändringar i arbetsbeskrivningen må icke av kontrollanten medgivas 
utan tillstånd av vägingenjören.



Arbetsbeskrivning för 

Impregnering och ytbehandling av grusväg.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Denna beläggning fordrar fullt bärigt underlag, t. ex. gammal makadam- 
eller grusväg, som visat sig kunna motstå trafikens påverkan utan större 
spårbildning under tjällossning.

Förberedande arbeten.
Behandling med dammbindningsmedel (salter, sulfitlut eller oljor) bör ske 

i minsta möjliga utsträckning det år, då impregnering skall verkställas, 
och i varje fall helt undvikas under tiden närmast före impregneringen.

Någon tid (helst minst en månad) före beläggningens utförande justeras 
vägbanan genom hyvling eller rivning. Under tiden mellan justeringen och 
beläggningens utförande skall vägen vara öppen för trafik och därvid ofta 
hyvlas och sladdas, eventuellt vältas, så a tt vägbanan erhåller största möj
liga jämnhet och fasthet.

Impregnering.
1. Löst material undanskaffas genom sopning, som dock ej får vara så 

kraftig, a tt vägbanan uppluckras eller upprives.
2. T jära Tg av temperaturen 45—65° C utsprides till en mängd av 1.0—1.4 

kg /m 2. Vägbanan skall därvid vara torr. Tjärans viskositet skall vara 
sådan, a tt tjäran förmår helt nedtränga, vilket i förväg bör kontrolleras 
genom försök på mindre yta.

Typ: Yf
1939



3. Behandlade vägdelar avstängas från trafik under minst % — 1 dygn, i 
varje fall tills tjärhuden torkat, så a tt vägytan visar ett torrt, m att u t
seende. Trafiken bör därefter insläppas, så a tt huden blir tillkörd och 
svaga ställen blottas. På sådana platser, exempelvis vägskäl, där trafiken 
icke kan avstängas, må den impregnerade ytan omedelbart avtäckas med 
minsta möjliga mängd fint stenmaterial. Därest på något parti av väg
banan tjärhuden ej fullt torkat, när trafiken insläppes, böra sådana par
tier täckas med fint vägbanematerial. Uppkomna sår och skador i tjä r
huden lagas med tjära Tg minst 1 dygn före ytbehandlingen.

Ytbehandling.

Utförande I  (vid svag och lä tt trafik).
4a. En första ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235— 

265 av 140—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller 
asfalttjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C 
till en mängd av 1 .2—1.6 kg /m 2, mängden beroende på stenmaterialets 
storlek och mängd samt bindemedlets beskaffenhet. Pågrus 8—161) mm 
utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av varm asfalt eller AT 
80/20 skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets 
påförande. Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss 
tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av på
gruset, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid 
ytbehandling vid en temperatur under -f- 15° C i skuggan eller med 
fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande 
resultat med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20.

5a. En andra ytbehandling utföres helst samma år eller så tidigt som möj
ligt påföljande år såsom i punkt 4a) föreskrives. Bindemedelsåtgången 
skall därvid vara 0.8—1.25 kg /m 2, pågruset 8—16 mm.

Utförande I I  (vid starkare och tyngre trafik).

4b. En första ytbehandling verkställes på samma sätt som förut beskrivits, 
men bindemedelsmängden ökas till 1.3— 1.8 kg /m 2 och pågrusets korn- 
storlek till 16—25 mm. Pågruset skall utgöras av makadam.

5b. En andra ytbehandling utföres snarast därefter såsom i punkt 4a) före
skrives. Bindemedelsåtgången skall därvid vara 1 .0— 1.5 kg /m 2 och på
gruset 8—16 mm makadam. Pågruset nedsopas mellan stenarna i under
liggande makadamlager, så a tt en jämn och väl täckt y ta erhålles.



Särskilda föreskrifter.
6. Största omsorg skall nedläggas för a tt få en jämn yta. Före andra ytbe

handlingen utföres en justering av vägbanans ojämnheter med bitumi- 
nöst bindemedel (lämpligen emulsion och stenmaterial). Ojämnheterna 
utmärkas därvid med hjälp av rätskiva. Vid kontroll efter beläggningens 
fullbordan får ojämnhet större än 10 mm på 3 m längd icke förekomma.

7. Bindemedlet till impregnering innehåller vanligen lättantändliga oljor, 
varför särskild försiktighet med eld skall iakttagas.

8. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före- 
ående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga mate

rialåtgång för 1 000 m 2 yta:
Ö

Styckestorlek
Utförande 1. (maskvidd hos plan sikt) M ängd

Singel eller makadam för två ytbehandlingar . . . .  8—16 mm 25 m 3
Tj ära för im pregnering...................................................................... 1.2 ton
Asfalt, tjära eller asfalttjära för två y tbehandlingar...................  2.4 ton

Utförande 2.
M akadam för första y tbehand ling .........................  16—25 mm 20 m 3
M akadam för andra ytbehandling  ........................  8—16 mm 12 m 3
Tjära för im pregnering........................................................    1.2 ton
Asfalt, tjära eller asfalttjära för två y tbehand lingar...............  2.8 ton



Typer: H 5 och H 1.5 
1939

Arbetsbeskrivning för 

Hyvelblandning.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 5 cm respektive 1.5 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 

utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Hyvelblandning kan utföras direkt på en grus- eller makadamvägbana, 

i vilket fall beläggningstjockleken ej bör understiga 5 cm, typ: -5-5-. Hyvel-1938
blandning kan även utföras som e tt av jämnande slitlager, t y p ;  på

annan beläggning, exempelvis en ojämn, äldre indränkning eller ytbehand

ling. Tjockleken av hyvelblandningslagret bestämmes därvid i viss grad 

av underliggande beläggnings beskaffenhet.

Förberedande arbeteii.

Vid hyvelblandning på grus- eller makadamväg skall vägbanan vara till- 
körd, jämn och fast, så a tt den ej blir uppriven under arbetet. Justering 
av vägbanan bör ske i god tid och helst minst 1 månad innan arbetet utföres.

Behandling med dammbindningsmedel är skadlig och bör ske i minsta 
möjliga utsträckning det år, då hyvelblandning skall verkställas.

Impregnering.

Impregnering av grus- eller makadamväg, som skall beläggas genom hy
velblandning, är icke alltid erforderlig, varför det i varje särskilt fall bör



avgöras, om impregnering skall utföras. Impregneringen bildar skydd mot
underifrån uppträngande vatten.

1 . Löst material undanskaffas genom sopning, som dock ej får vara så 
kraftig, a tt vägbanan uppluckras eller upprives.

2 . Tjära Tg av temperaturen 45—65° C utsprides till en mängd av 1.0—
1.4 kg /m 2. Vägbanan skall därvid vara torr. Tjärans viskositet skall vara 
sådan, a tt tjäran förmår helt nedtränga, vilket i förväg bör kontrolleras 
genom försök på mindre yta.

3. Behandlade vägdelar avstängas från trafik under minst % — 1 dygn, i 
varje fall tills tjärhuden torkat, så a tt vägytan visar ett torrt, m att u t
seende. Trafiken bör därefter insläppas, så a tt huden blir tillkörd och 
svaga ställen blottas. På sådana platser, exempelvis vägskäl, där tra 
fiken icke kan avstängas, må den impregnerade ytan omedelbart av
täckas med minsta möjliga mängd stenmaterial. Därest på något parti 
av vägbanan tjärhuden ej fullt torkat, när trafiken insläppes, bör så
dana partier täckas med fint vägbanematerial. Uppkomna sår och ska
dor i tjärhuden lagas med tjära Tg minst 1 dygn före hyvelblandningen. 
När hyvelblandningen utföres, skall tjärhuden ha torkat fullständigt 
och vara hård och fast, helst tillkörd genom biltrafik.

Hyvelblandning.

1 . På vägbanan utbredes erforderlig mängd stenmaterial. Vid en specifik 
vikt hos stenmaterialet av 2.6—2.7 kan beräknas åtgå 21 kg stenmate
rial per m2 och cm tjocklek av beläggningen. Till e tt avjämnande slit
lager på ojämn, äldre indränkning åtgår 40—60 kg stenmaterial per 
m2, mängden är beroende på beläggningens jämnhet. Mängden skall 
vara så stor, a tt efter utbredningen med hyvel beläggningsmassan full
ständigt täcker den gamla beläggningsytan. Om stenmaterialet är fuk
tigt, skall mängden korrigeras med hänsyn till fuktighet shalten.

2 . Stenmaterialet hyvlas och harvas, tills det blir to rrt och homogent. 
Det är av stor betydelse för beläggningens kvalitet, a tt stenmaterialet 
är to rrt vid blandningen med bindemedlet.

3. Stenmaterialet hyvlas samman till en eller flera längsgående strängar, 
varefter kontrolleras (exempelvis genom sektionering), a tt stenmate
rialet är jäm nt fördelat i vägens längdled.

4. Så mycket av stenmaterialet, som hyvlarna förmå flytta under bland
ningen — vanligen ej mer än 150 liter per m sträng — utbredes och 
fåras genom harvning.



5. Bindemedlet, tjära T  80— 140 löst med naftalin eller lämplig asfaltlös
ning, sprides från tankbil och nedharvas med tallriksharv i stenmate
rialet. Därvid iakttages, a tt bindemedlet blir jäm nt fördelat i längd
led. Spridningen avpassas lämpligen så, a tt minst 3 körningar med 
tankbilen utföras över det utbredda stenmaterialet.

6 . Massan hyvlas till en längsgående sträng, som blandas genom upprepad 
hyvling och harvning. Blandandet skall fortsättas, tills materialet i 
strängen blivit fullständigt och homogent överdraget med bindemedel 
och strängen överallt har samma färg.

7. Beläggningsmassan hyvlas till sidan av vägen, och det under 4., 5. och
6 . beskrivna förfarandet upprepas, tills allt materialet blivit blandat.

8 . Sedan kontroll blivit utförd, a tt massan är jäm nt fördelad i vägens 
längdled, utbredes massan under ett flertal körningar med väghyvel, 
så a tt beläggningen så småningom uppbygges till full tjocklek. Spår
bildningen på grund av trafiken omedelbart efter färdigställandet blir 
mindre, om massan utbredes successivt under flera körningar. Y tan 
hyvlas eller sladdas, tills den är jämn och beläggningen överallt lika 
tjock. Beläggningen må härefter komprimeras genom lä tt vältning. 
Därest risk för regn finnes, bör vältning såvitt möjligt städse ske ome
delbart efter massans utbredning.

9. De närmaste dagarna efter utförandet tillses, a tt av trafiken fram
kallade spår och ojämnheter utjämnas, innan beläggningen hårdnat.

Ytbehandling .

Ytbehandling är icke erforderlig, om beläggningen blivit tät. I  sådana 
fall, då beläggningen utförts med öppet stenmaterial (alternativa utföran
det till 12 och 14), eller om beläggningen ej blivit fullt tä t, så a tt den efter 
regn uppvisar långsamt torkande fuktfläckar, eller om beläggningen utförts 
pä hösten, är ytbehandling nödvändig.

10. Före ytbehandlingen, som utföres efter minst 3 veckors trafik, sopas 
ytan omsorgsfullt, så a tt lös sten och smuts avlägsnas. Ytans jämnhet 
kontrolleras, och ojämnheter justeras.

1 1 . Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära T  35—55, T  55—80 av 95—130° C eller asfalttjära 
AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till en mängd 
av 1.75—2.25 kg/m 2. Pågrus 8— 16 mm1) eller 8— 11 utsprides jäm nt



och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 skall pågruset u t
spridas och vältas omedelbart efter bindemedlets påförande. Vid an
vändning av tjära eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss tid förflyter 
mellan bindemedlets utspridande och vältningen av pågruset, dock ej 
så lång tid, a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid ytbehandling 
vid en temperatur under +  15° C i skuggan eller med fuktigt 
stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande resultat 
med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. Vägbanan 
skall vid ytbehandlingen vara ren och fullt torr.

Beläggning smassans sammansättning.

12 . Stenmaterialet bör bestå av krossad sten och skall vara möjligast fritt 
från lera och andra föroreningar. Storleken bör ligga mellan 0 och 16 ä 
25 mm. Till avjämning av äldre beläggningar bör ej användas sten
material med större stenstorlek än 16 mm. D et bör vara jäm nt gra
derat och relativt tä tt. Hålrummet hos stenmaterialet bör vara 15— 
20 procent vid packningsgrad motsvarande komprimering i färdig be
läggning. Det är e tt oeftergivligt villkor, a tt vidhäftningen mellan 
bindemedlet och stenmaterialet är god. Det är nödvändigt a tt i varje 
särskilt fall genom förundersökning konstatera, a tt bindemedlet med 
ifrågavarande stenmaterial ger en vattenbeständig beläggningsmassa. 
En sådan undersökning kan rekvireras hos Statens Väginstitut. Vid 
blandningen med bindemedlet skall stenmaterialet vara fullständigt 
torrt. D etta kan kontrolleras genom jämförelse med material, som tor
kats genom upphettning.

13. Bindemedlet skall ej innehålla mer lösningsmedel än som erfordras för 
god blandbarhet med stenmaterialet. Bindemedlet bör vara snabbt eller 
medelhastigt hårdnande samt kan med fördel innehålla tjärdestillat. 
Lösningsmedel och tjära eller asfalt skola vara omsorgsfullt blandade, 
helst vid fabrik, där erforderliga effektiva blandningsanordningar fin
nas samt skyddsåtgärder mot eldfara kunna vidtagas. Bindemedlet får 
ej vara hänförbart till eldfarliga oljor (se Kungl. M aj:ts förordning 
angående eldfarliga oljor). Angående bindemedlets lämplighet bör upp
lysning inhämtas hos Statens Väginstitut.

14. Bindemedelsmängden i beläggningsmassan, normalt 5—6 viktprocent, 
avpassas med hänsyn till kornstorleksfördelning och yta hos stenma
terialet. Mängden bör i allmänhet vara sådan, a tt beläggningens hål
rum blir 6—12 procent efter komprimering.



A lternativt utförande av 12 och 14:

12 . Stenmaterialet bör bestå av krossad sten och skall vara möjligast fritt 
från lera och andra föroreningar. Storleken bör ligga mellan 8 och 16 ä 
30 mm, beroende på beläggningens tjocklek.

14. Bindemedelsmängden i beläggningsmassan, normalt 4— 6 viktprocent, 
avpassas med hänsyn till kornstorleksfördelning och yta hos sten
materialet.

Särskilda föreskrifter

15. Hyvelblandning bör utföras så tidigt som möjligt under den varma års
tiden, helst under försommaren eller högsommaren.

16. Hyvelblandning på impregnering bör utföras med försiktighet, så a tt 
den impregnerade ytan ej skadas.

17. Vid hyvelblandning på äldre bituminös beläggning äro särskilda å t
gärder för klistring av beläggningsmassan vid den gamla ytan i allmän
het ej erforderliga, enär massan vanligen fäster väl. Den gamla ytan 
måste dock i förväg befrias från hästspillning o. d.

18. Bindemedlen till impregnering och hyvelblandning innehålla vanligen 
lättantändliga oljor, varför särskild försiktighet med eld skall iakttagas. 
Bindemedlen få ej upphettas till högre tem peratur än som erfordras 
för spridningen.

19. Bindemedlet till hyvelblandning utsprides med tryckspridare eller för 
hand. För framtransport och spridning av bindemedel skall finnas till
räckligt antal tankvagnar. Kapaciteten bör vara sådan, a tt beläggnings- 
massa till 300 å 800 m väglängd kan blandas under 1 dag, såvida ej ar
betena äro av liten omfattning.

20. Väghyvlarna skola vara kraftiga — ej gärna under 40 hkr styrka — 
försedda med lättmanövrerade hyvelblad och ha tillräcklig belastning 
på bakhjulen.

2 1 . Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet i vägens 
längdriktning större än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.

22 . Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.



Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga ma
terialåtgång för 1 000 m 1 yta:

Typ H 5.
j  . Styckestorlek
Impregnering (mask-vidd hos plan sikt) M ängd

Tjära TG ....................................................................................  1.2 ton
Hyvelblandning
Krossat grus eller b e r g ......................................  0— 22 mm 110 ton
Tjära, löst med naftalin eller asfaltlösning...........................  ca 6 ton

Typ: H 1.5.

Hyvelblandning
Krossat grus eller b e r g .................................... 0—16 mm 50 ton
Tjära, löst med naftalin eller asfaltlösning...........................  2.8 ton



Typ: IÄ6
1939

Arbetsbeskrivning för 

Helindränkning med varm asfalt.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Indränkning .
1 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel

lan 25 och 50 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgrän
serna av 20 mm, (normalt 35—50 mm), till i genomsnitt 75 lit/m 2, 
löst m ått. Om beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skall vid 
makadamens utbredning stöd av fastdubbade och i höjdläge justerade 
plankor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersättas av 
ett minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och om- 
lägges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen skall 
ske omsorgsfullt, så att olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade över 
ytan och makadamlagret blir homogent.

2 . Makadamlagret torrvältas med 8— 12 tons vält till fasthet, dock ej så 
mycket, a tt stenarna onödigt krossas. Efter vältningen kontrolleras 
ytans jämnhet med en 3 m rätskiva och med mall. Ojämnheter i höjd
led större än 2 cm på 3 m längd justeras genom a tt lagret upprives 
och material påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stället 
vältas på nytt. På samma sätt förfares, där fint stenmaterial anhopats.

3. Asfalt A 100—150 av temperaturen 140—200° C utsprides till en 
mängd av 5.5—6.5 kg /m 2. Makadamlagret skall därvid vara torrt.



4. Y tan täckes omedelbart efter asfaltspridningen med makadam, be
nämnd kilsten, med en minsta skillnad av 15 mm mellan kilstenens 
övre och grovmakadamlagrets undre storleksgräns (11— 20 mm eller 
8— 16 mm).

5. Omedelbart därefter verkställes vältning omsorgsfullt. Under vält- 
ningen utsprides ytterligare erforderlig kilsten. Kilstenen fördelas 
jäm nt genom sopning. Mängden kilsten skall vara så avpassad, a tt 
mellanrummen i grovmakadamlagrets y ta fyllas, men icke mer.

Ytbehandling .
6. Före ytbehandlingen, som utföres tidigast påföljande dag eller helst 

efter någon tids trafik, sopas ytan omsorgsfullt, så a tt lösa stenar 
och smuts avlägsnas. Ytans jämnhet kontrolleras och ojämnheter 
justeras, lämpligen genom flickning med emulsion och finmakadam.

7. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära  T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt
tjära  AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till en 
mängd av 1.5—2.5 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm u t
sprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 skall 
pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets påförande. 
Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss tid för
flyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av pågruset, 
dock ej så lång tid, a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid y t
behandling vid en temperatur under +  15° C i skuggan eller med fuk
tigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande re
sultat med tjära  eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. 
Vägbanan skall vid ytbehandlingen vara ren och fullt torr.

Ytbehandling må, om väderleken icke medger användning av varma 
bindemedel, utföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1.75—2.75 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek bör 
därvid vara 4—11 mm.

Särskilda föreskrifter.

8. Till indränkning och ytbehandling bör i regel användas asfalt med 
olika penetration. Endast vid mindre arbeten och efter kontrollantens 
medgivande må såväl till indränkning som ytbehandling användas 
asfalt av penetration ca 180 (ej under 170 och ej över 190). Lämpligare 
är dock a tt använda asfalt A 100—150, som fluxas med tjära  vid y t
behandlingen.



9. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.

10. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m2 yta:

Styckestorlek ,
(maskvidd hos plan sikt) an^

M a k a d a m ...................................................... .. 35—50 mm 75 m 3
Makadam .......... ...............................  8— 16 eller 11—20 mm 15 m3
Makadam eller singel till

y tbehand ling ...................8—11, 11—16 eller 8—16 mm 13 m 3
B indem edel......................................................................................  8.0 ton



Typ: IÅ4
1939

Arbetsbeskrivning för 

Helindränkning med varm asfalt.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 4 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Denna beläggningstyp är en förenkling av helindränkning med varm 
asfalt 6 cm | typ: och är avsedd a tt användas på bärkraftig väg med
svag trafik eller som bindlager under ett slitlager av högklassig typ. I  sist
nämnda fall är ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort tid 
efter indränkningen.

Indränkning.

1 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mellan 
20 och 40 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgränserna 
av 15 mm (normalt 20—35 mm), till i genomsnitt 50 lit/m 2, löst m ått. 
Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skall vid makada
mens utbredning stöd av fastdubbade och i höjdläge justerade plankor 
anordnas längs vägens mitt, eller ock må plankan ersättas av ett minst 
40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och omlägges, när 
beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen skall ske om
sorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade över ytan 
och makadamlagret blir homogent.



2 . M akadamlagret vältas med 6— 8 (eventuellt 8— 12) tons vält till fast
het, dock ej så mycket a tt stenarna onödigt krossas. Efter vältningen 
kontrolleras ytans jämnhet med en 3 m rätskiva och med mall. Ojämn
heter i höjdled större än 1.5 cm på 3 m längd justeras, genom a tt lagret 
upprives och material påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stäl
let vältas på nytt. På samma sätt förfares, där fint stenmaterial an
hopats.

3. Asfalt A 100—150 av temperaturen 140—-200° C utsprides till en 
mängd av 3.0—4.0 kg /m 2. M akadamlagret skall därvid vara torrt.

4. Y tan avtäckes med makadam 6—11 mm (normalt 8—11 mm).
5. Omedelbart därefter verkställes vältning omsorgsfullt. Under vält

ningen utsprides ytterligare erforderlig makadam. Makadamen för
delas jäm nt genom sopning. Mängden finmakadam skall vara så av
passad, a tt mellanrummen i grovmakadamlagrets y ta fyllas, men icke 
mer.

Ytbehandling.
6. Före ytbehandlingen, som utföres tidigast påföljande dag eller helst 

efter någon tids trafik, sopas ytan omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och 
smuts avlägsnas. Ytans jämnhet kontrolleras och ojämnheter justeras, 
lämpligen genom flickning med emulsion och finmakadam.

7. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt
tjära AT 80/20 av 130—170° C, AT 15/85 av 110—130° C till en 
mängd av 1.5—2.25 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm nt och vältas. Yid användning av asfalt eller AT 80/20 
skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets på
förande. Vid användning av tjära eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss 
tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av på
gruset, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid 
ytbehandling vid en temperatur under +  15° C i skuggan eller med 
fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande 
resultat med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. 
Vägbanan skall vid ytbehandlingen vara ren och fullt torr. Y tbehand
ling må, om väderleken icke medger användning av varma bindemedel, 
utföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, varvid 1.75—
2.5 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek bör därvid vara 
4— 11 mm.

8. Till indränkning och ytbehandling bör i regel användas asfalt med 
olika penetration. Endast vid mindre arbeten och efter kontrollantens



medgivande må såväl till indränkning som ytbehandling användas as
falt av penetrationen ca 180 (ej under 170 och ej över 190). Lämpligare 
är dock a tt använda asfalt A 100— 150, som fluxas med tjära vid ytbe
handlingen.

Särskilda föreskrifter.
9. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 

än 8 mm på 3 m längd ej förekomma.
10. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:.

M a k a d a m .......................
M a k a d a m .......................
M akadam eller singel till

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

............... 20—35 mm
M ängd

50 m 3 
10 m36— 11 eller 8— 11 mm

ytbehandling 
A s fa lt...............

8—11, 11—16 eller 8—16 mm 13 m 3
......................................................... 3.5 ton
.......................   1.9 tonAsfalt, tjära eller asfalttjära



rr I E  6Typ-1939

Arbetsbeskrivning för 

Helindränkning med asfaltemulsion.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar 
för utförande av bituminösa beläggningars följas.

Indränkning .

1 . Därest så anses behövligt, såsom på hård och fast vägbana, upprives 
vägbanans yta lä tt eller förses med ett tunt, löst lager bindigt sten
material, högst 1 cm tjockt.

2 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel
lan 25 och 50 mm1) (normalt 35—50 mm) till i genomsnitt 60 lit/m 2, 
löst m ått. Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skall 
vid makadamens utbredning stöd av fastdubbade och i höjdläge ju 
sterade plankor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan er
sättas av ett minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives 
och omlägges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. U tbred
ningen skall ske omsorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt 
fördelade över ytan och makadamlagret blir homogent.

3. Makadamlagret vältas, eventuellt under vattning, med 8— 12 tons 
vält. Under vältningen påföres makadam, benämnd kilsten, av storlek 
mellan 8 och 25 mm med en största skillnad mellan storleksgränserna av 
15 mm (t. ex. 11—25 mm makadam). Kilstenen fördelas jäm nt över 
ytan genom sopning. Endast så mycket kilsten påföres, a tt makadam



lagret erhåller en för emulsionsindränkningen lämplig täthet. Tätheten 
skall vara sådan, a tt emulsionen vid sista indränkningen något kvar- 
stannar i fördjupningarna. Sedan kilstenen påförts, fortsattes vält
ningen, tills makadamlagret blivit fullständigt fast. Efter vältningen 
kontrolleras ytans jämnhet med en 3 m rätskiva och med mall. Ojämn
heter i höjdled större än 2 cm justeras, genom a tt lagret upprives och 
material påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stället vältas 
på nytt. På samma sätt förfares, där fint stenmaterial anhopats.

4. Makadamlagret fuktas genom vattenbegjutning, därest så erfordras. 
Vattenbegjutningen får ej vara så riklig, a tt vattensamlingar bildas i 
makadamlagret.

5. En första indränkning utföres med 3—4 kg/m 2 asfaltemulsion. Innan 
emulsionen svartnat på ytan, utsprides kilsten med storlek mellan 4 
och 11 mm, varefter vältas. Mängden kilsten avpassas så, a tt ytan 
får en för nästa behandling lämplig täthet.

6. Därefter utföres en andra indränkning med 3—4 kg/m 2 asfaltemulsion. 
Sammanlagt skall vid båda indränkningarna åtgå 7— 8 kg /m 2. Innan 
emulsionen svartnat på ytan utsprides 4— 11 mm makadam, eventuellt 
singel, varefter vältas lätt. Mängden stenmaterial skall vara sådan, a tt 
ytan väl täckes, men ej mer. Stenmaterialet fördelas jäm nt över ytan 
genom sopning.

7. Trafik får ej förekomma från den tidpunkt, då makadamen blivit u t
bredd till e tt dygn efter sista indränkningen eller mer än ett dygn, 
därest beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig fasthet.

Ytbehandling.

8. Före ytbehandlingen, som utföres efter någon tids trafik, sopas ytan 
omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och smuts avlägsnas. Ytans jämnhet 
kontrolleras och ojämnheter justeras, lämpligen genom flickning med 
emulsion och finmakadam.

9. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140-—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt- 
tjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till en 
mängd av 1.25—1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm nt och vältas. Yid användning av asfalt eller AT 80/20 
skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets på
förande. Vid användning av tjära eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss 
tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av på
gruset, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid 
ytbehandling vid en temperatur under + 1 5 °  C i skuggan eller med



fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande 
resultat med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. 
Vägbanan skall vid ytbehandlingen vara ren och fullt torr.

Ytbehandling utföres alternativt med emulsion 1.75—2.25 kg/m 2 och 
med stenmaterial av storlek 4—11 mm. Ytbehandlingen utföres därvid 
på samma sätt, som föreskrivits i punkt 6 för den andra indränkningen.

Särskilda föreskrifter.

10. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större än 
8 mm på 3 m längd ej förekomma.

11. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 y ta :

Indränkning:

Makadam ...................
M ak ad am ...................
M akadam eller singel 
Asfaltemulsion ........

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

35—50 eller 25—50 mm 60 m 3 
18 m 3 
15 m3 

7.5 ton

M ängd

................. 11—25 mm
4—8 eller 4—11 mm

Y  tbehandling:
a) Varma bindemedel

Makadam eller singel . . 8—1 1 ,1 1 —16 eller 8—16 mm 
Asfalt, tjära eller a s fa lt tjä ra ............................................

13 m3 
1.5 ton

b) Asfaltemulsion
M akadam eller singel 
Asfaltemulsion ........

4—11 mm 10 m3 
2.0 ton



Typ: IE 4 
1939

Arbetsbeskrivning för 

Helindränkning med asfaltemulsion.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut) 

Beläggningens tjocklek omkring ^ cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 

utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Denna beläggningstyp är en förenkling av helindränkning med asfalt- 

emulsion 6 cm jtyp: och är avsedd a tt användas på bärkraftig väg med

svag trafik eller som bindlager under ett slitlager av högklassig typ. I  sist

nämnda fall är ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort tid 

efter indränkningen.

Indränkning .

1 . Därest så anses behövligt, såsom på hård och slät vägbana, upprives 
vägbanans yta lä tt eller förses med ett tunt, löst lager bindigt sten
material, högst 0.5 cm tjockt.

2 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel
lan 20 och 40 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgrän
serna av 15 mm (normalt 20—35 mm), till i genomsnitt 50 lit/m 2, 
löst m ått. Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skola 
vid makadamens utbredning stöd av fastdubbade och i höj dläge juste



rade plankor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersät
tas av ett minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives 
och omlägges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. U tbred
ningen skall ske omsorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt 
fördelade över ytan och makadamlagret blir homogent.

3. Makadamlagret vältas med 6—8 (eventuellt 8—12) tons vält till full 
fasthet. Under vältningen må påföras kilsten, makadam av storleken 8 
— 16 eller 11—20 mm, som fördelas jäm nt över ytan genom sopning. 
Endast så mycket kilsten påföres, a tt makadamlagret erhåller en för 
emulsionsindränkningen lämplig täthet. Tätheten skall vara sådan, a tt 
emulsionen vid sista indränkningen något kvarstannar i fördjupnin
garna. Efter vältningen kontrolleras ytans jämnhet med en 3 m rä t
skiva och med mall. Ojämnheter i höjdled större än 1.5 cm justeras ge
nom a tt lagret upprives och material påföres eller avlägsnas, var
efter det upprivna stället vältas på nytt. På samma sätt förfares, där 
fint stenmaterial anhopats.

4. Makadamlagret fuktas genom vattenbegjutning, därest så erfordras. 
Vattenbegjutningen får ej vara så riklig, a tt vattensamlingar bildas i 
makadamlagret.

5. Indränkningen utföres med 4—6 kg /m 2 asfaltemulsion i en eller even
tuellt två omgångar. Innan emulsionen svartnat på ytan, sprides ma
kadam, eventuellt singel, med storlek mellan 4 och 11 mm, varefter 
vältas. Mängden stenmaterial skall vara sådan, a tt ytan täckes, men ej 
mer. Stenmaterialet fördelas jäm nt över ytan genom sopning.

6. Trafik får ej förekomma från den tidpunkt, då makadamen blivit u t
bredd, till ett dygn efter sista indränkningen eller mer än ett dygn, 
därest beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig fasthet.

Ytbehandling.
7. Före ytbehandlingen, som utföres efter någon tids trafik, sopas ytan 

omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och smuts avlägsnas. Ytans jämnhet 
kontrolleras och ojämnheter justeras, lämpligen genom flickning med 
emulsion och finmakadam.

8. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 
av 140—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller 
asfalttjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C 
till en mängd av 1.25—1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 
80/20 skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemed
lets påförande. Vid användning av tjära eller AT 15/85 kan tillåtas,



a tt viss tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen 
av pågruset, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. 
Vid ytbehandling vid en temperatur under -(-15° C i skuggan eller 
med fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsstäl
lande resultat med tjära  eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 
80/20. Vägbanan skall vid ytbehandlingen vara fullt torr.

Ytbehandling utföres alternativt med emulsion, 1.75—2.25 kg/m 2, och 
med stenmaterial av storlek 4— 11 mm. Ytbehandling utföres därvid 
på samma sätt, som i punkt 5 föreskrivits.

Särskilda föreskrifter.

9. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.

10. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Indränkning:

Makadam . . . 
M akadam .. . 
Asfaltemulsion

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

................................ 20—35 mm
4—1 1 , 8—16 eller 11—20 mm

50 m3 
10 m3 

5.0 ton

M ängd

Ytbehandling:
a) Varma bindemedel

M akadam eller singel . . 8—1 1 ,1 1 —16 eller 8— 16 mm 
Asfalt, tjära eller a s fa lt tjä ra ............................................

13 m3 
1.5 ton

b) Asfaltemulsion
M akadam eller singel 
Asfaltemulsion ........

4— 11 mm 10 m3 
2.0 ton



Typ: V2 IE 6 
1939

Arbetsbeskrivning för 

Halvindränkning med asfaltemulsion.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Indränkning.
1 . Därest så anses behövligt, såsom på hård och fast vägbana, upprives 

vägbanans y ta lä tt eller förses med ett tunt, löst lager bindigt stenma
terial, högst 1 cm tjockt.

2 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel
lan 30 och 50 mm1), dock med största skillnad mellan storleksgränserna 
av 15 mm (normalt 35—50 mm) till i genomsnitt 75 lit/m 2, löst m ått. 
Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skola vid maka
damens utbredning stöd av fastdubbade och i höjdläge justerade plan
kor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersättas av ett 
minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och omläg- 
ges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen skall 
ske omsorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade över 
ytan och makadamlagret blir homogent.

3. Makadamlagret vältas med 8— 12 tons vält. Efter vältningen kontrol
leras ytans jämnhet med en 3 m rät skiva och med mall. Ojämnheter 
i höjdled större än 2 cm på 3 m längd justeras genom a tt lagret upp
rives och material påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stället



vältas på nytt. På samma sätt förfares, där fint eller grovt material 
anhopats.

4. Makadamlagret m ättas under sopning, vältning och vattning med fin- 
kornigt, bindigt stenmaterial — grus, sand, stenmjöl eller bindjord. 
Vältningen skall fortsättas, tills makadamlagret är fullt fast och det 
finkorniga stenmaterialet är tä tt  packat mellan makadamstyckena.

5. Makadamlagret rensopas under lä tt bevattning, så a tt stenarna ligga 
bara och rena till e tt djup av omkring 1 cm under ytan. Tätheten hos 
det m ättade makadamlagret skall vara sådan, a tt emulsionen vid in- 
dränkningen kvarstannar i fördjupningarna.

6. Indränkning verkställes med 3—4.5 kg /m 2 asfaltemulsion. Därest emul
sionen ej flyter u t jäm nt över ytan, skall den fördelas genom lä tt sop
ning för hand. Innan emulsionen svartnat på ytan, sprides makadam 
med storlek mellan 4 och 11 mm, varefter vältas lätt. Endast så myc
ket makadam skall spridas, a tt ytan blir väl täckt. Makadamen för
delas jäm nt över ytan genom sopning.

7. Trafik får ej förekomma från den tidpunkt, då makadamen blivit u t
bredd till ett dygn efter indränkningen eller mer än ett dygn, därest 
beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig fasthet.

Ytbehandling.
8. Före ytbehandlingen, som utföres tidigast påföljande dag eller helst 

efter någon tids trafik, sopas ytan omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och 
smuts avlägsnas. Ytans jämnhet kontrolleras och ojämnheter justeras* 
lämpligen genom flickning med emulsion och finmakadam.

9. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt
tjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till en 
mängd av 1.25— 1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 
skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets på
förande. Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss 
tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av pågru- 
set, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid y t
behandling vid en temperatur under -f- 15° C i skuggan eller med fuk
tigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande re
sultat med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. Väg
banan skall vid ytbehandlingen vara torr.

Ytbehandling utföres alternativt med emulsion 1.75—2.25 kg /m 2 och 
med pågrus av storlek 4— 11 mm. Ytbehandlingen utföres därvid på 
samma sätt, som föreskrivits i punkt 6 för indränkningen.



Särskilda föreskrifter.
10. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 

än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.
1 1 . Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna varieras inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m2 yta:

M akadam
Makadam

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

. . . ............. 35—50 mm
8— 16 eller 11—20 mm

M ängd

70 m3 
15 n r  
22 m3
5.5 ton
1.5 ton

M akadam eller singel . . . .  8— 1 1 , 11—16 eller 8—16 mm
Tjära .....................................
Asfalt, tjära eller asfalttjära



Typ: IT6
1939

Arbetsbeskrivning för 

Helindränkning med varm tjära.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut) 

Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Indränkning.

1 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel
lan 25 och 50 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgrän- 
serna av 20 mm (normalt 35—50 mm) till i genomsnitt 70 lit/m 2, löst 
m ått. Om beläggningen utföres på en väghalva i sänder skola vid ma
kadamens utbredning stöd av fastdubbade och i höjdläge justerade 
plankor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersättas av ett 
minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och omläg- 
ges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen skall 
ske omsorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade över 
ytan och makadamlagret blir homogent.

2 . Makadamlagret torrvältas med 8— 12 tons vält till fasthet, dock ej så 
mycket, a tt stenarna onödigt krossas. Efter vältningen kontrolleras 
ytans jämnhet med en 3 m rätskiva och med mall. Ojämnheter i höjd
led större än 2 cm på 3 m längd justeras genom a tt lagret upprives 
och material påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stället väl
tas på nytt. På samma sätt förfares, där fint stenmaterial anhopats.



3 . Tjära T  35—55 eller T 55—80 av temperaturen 95— 130° C utsprides 
till en mängd av 3—3.5 kg /m 2. Makadamlagret skall därvid vara torrt.

4. Y tan avtäckes med makadam, benämnd kilsten, med en minsta skill
nad av 15 mm mellan kilstenens övre och grovmakadamlagrets undre 
storleksgräns (11— 20 eller 8— 16 mm).

5 . Därefter verkställes vältning omsorgsfullt. Under vältningen utsprides 
ytterligare erforderlig kilsten. Kilstenen fördelas jäm nt genom sopning. 
Mängden kilsten skall vara så avpassad, a tt mellanrummen i grovmaka
damlagrets yta fyllas, men icke mer. Y tan avtäckes och vältas vid kall 
väderlek omedelbart, vid varm väderlek må högst 1 timme förflyta mel
lan bindemedlets utspridande och vältningen av kilstenen.

6. Sedan överskott av kilsten bortsopats, verkställes en andra indränk- 
ning med 2—2.5 kg /m 2 tjära T  35—55 eller T  55—80 av temperaturen 
95—130° C.

7. Ytan avtäckes med makadam eller singel 8—16 mm och vältas på sätt, 
som under punkt 5 beskrives.

Ytbehandling.
8. Före ytbehandlingen, som utföres tidigast påföljande dag eller helst 

efter någon tids trafik, sopas ytan omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och 
smuts avlägsnas. Ytans jämnhet kontrolleras och ojämnheter justeras, 
lämpligen genom flickning med emulsion och finmakadam.

9. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt- 
tjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till 
en mängd av 1.25—1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm nt och vältas. Yid användning av asfalt eller AT 
80/20 skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter binde
medlets påförande. Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan till- 
låtas, a tt viss tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vält
ningen av pågruset, dock ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid 
pågruset. Vid ytbehandling vid en temperatur under + 1 5 °  C i skug
gan eller med fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla till
fredsställande resultat med tjära  eller AT 15/85 än med varm asfalt 
och AT 80/20. Vägbanan skall vid ytbehandling var ren och fullt torr. 
Ytbehandling må, om väderleken icke medger användning av varma 
bindemedel, utföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1.75—2.5 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek bör 
därvid vara 4— 11 mm.



Särskilda föreskrifter.
10. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 

än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.
1 1 . Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgår av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga ma
terialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Indränkmnct' Styckestorlekm ar andning. (maskvidd hos plan sikt) M ängd

M akadam ...........................................................  35—50 mm 75 m 3
M a k a d a m ........................................ 4— 8 eller 8— 11 mm 10 m 3
Bindemedel, asfaltem ulsion....................................................  4 ton

Ytbehandling:
a) Varma bindemedel

M akadam eller singel 8—1 1 , 11—16 eller 8—16 mm 13 m3
Asfalt, tjära eller a s fa lt tjä ra ............................................  1.5 ton

b) Asfaltemulsion
M akadam eller singel ................................ 4— 11 mm 10 m 3
Asfaltemulsion ............................................ ....................... 2.0 ton
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Arbetsbeskrivning för 

Helindräiikning med varm tjära.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut) 

Beläggningens tjocklek omkring 4 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Denna beläggningstyp är en förenkling av helindränkning med varm 
tjä ra  6 cm | typ: och är avsedd a tt användas på bärkraftig väg med svag

trafik eller som bindlager under slitlager av vissa högklassiga typer. I  sist
nämnda fall är ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort tid 
efter indränkningen.

Indränkning.

1 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mellan 
20 och 40 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgränserna 
av 15 mm (normalt 20—35 mm), till i genomsnitt 50 lit/m 2, löst m ått. 
Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skola vid maka
damens utbredning stöd av fastdubbade och i höj dläge justerade plan
kor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersättas av ett 
minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och omlägges, 
när beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen skall ske om
sorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade över ytan 
och makadamlagret blir homogent.



2. M akadamlagret vältas med 6— 8 (eventuellt 8— 12) tons vält till fast
het, dock ej så mycket, a tt stenarna onödigt krossas. Därest så erfordras, 
för a tt makadamlagret skall erhålla en för tjärindränkning lämplig tä t
het, påföres något kilsten, makadam 4— 8 eller 4— 11 mm, som fördelas 
jäm nt över ytan genom sopning. Efter vältningen kontrolleras ytans 
jämnhet med en 3 m rätskiva och med mall. Ojämnheter i höjdled större 
än 1.5 cm på 3 m längd justeras, genom a tt lagret upprives och a tt  ma
terial påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna stället vältas på 
nytt. På samma sätt förfares på ställen, där fint stenmaterial anhopats.

3. T jära T  35—55 eller T  55—80 av temperaturen 95—130° C utsprides 
till en mängd av 2.75—3.75 k g /m 2. M akadamlagret skall därvid vara 
torrt.

4. Y tan avtäckes med makadam 6— 11 (normalt 8— 1 1 ) mm.

5. Därefter verkställes vältning omsorgsfullt. Under vältningen utsprides 
ytterligare erforderligt pågrus. Makadamen fördelas jäm nt genom sop
ning. Mängden finmakadam skall vara så avpassad, a tt mellanrummen 
i grovmakadamlagrets yta fyllas, men icke mer. Y tan avtäckes och väl
tas vid kall väderlek omedelbart, vid varm väderlek må högst 1 timme 
förflyta mellan bindemedlets utspridande och vältningen av pågruset.

Ytbehandling .

6 . Före ytbehandlingen, som utföres tidigast påföljande dag eller helst 
efter någon tids trafik, sopas y tan  omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och 
smuts avlägsnas. Ytans jäm nhet kontrolleras och ojämnheter justeras, 
lämpligen genom flickning med emulsion och finmakadam.

7. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, tjära  T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° »C eller asfalt
tjära AT 80/20 av 130—170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till en 
mängd av 1.25—1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm u t
sprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 skall 
pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets påförande. 
Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss tid för
flyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av pågruset, dock 
ej så lång tid a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid ytbehandling 
vid en temperatur under +  15° C i skuggan eller med fuktigt stenmate
rial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande resultat med tjära 
eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. Vägbanan skall vid 
ytbehandlingen vara ren och torr.



Ytbehandling må, om väderleken icke medger användning av varma 
bindemedel, utföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, var
vid 1.75—2.25 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek bör där
vid vara 4—11 mm.

Särskilda föreskrifter.

8. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större än 
8 mm på 3 m längd icke förekomma.

9. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga ma
terialåtgång för 1 000 mr y ta :

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt) M ängd

Makadam ...............................................................  20—35 mm 50 m 3
M a k a d a m ..........................................  6—11 eller 8—11 mm 10 m 3
M akadam eller singel till

y tbehandling ...................8—11, 11—16 eller 8—16 mm 13 m 3
Tjära ............................................................................................... 3.25 ton
Asfalt, tjära eller a s fa lt tjä ra .....................................................  1.5 ton
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Arbetsbeskrivning för 

T järbeton g-

(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Beläggningens tjocklek omkring 5 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Impregnering.
Impregnering av grus- eller makadamväg, som skall beläggas med tjär- 

betong, är icke alltid erforderlig, varför det i varje särskilt fall bör avgöras, 
om impregnering skall utföras. Impregneringen bildar skydd mot underifrån 
uppträngande vatten.

1 . Löst material undanskaffas genom sopning eller hyvling.
2 . T jära Tg av temperaturen 45—65° C utsprides till en mängd av unge

fär 1.0 kg /m 2. Vägbanan skall därvid vara torr. Tjärans viskositet 
skall vara sådan, a tt tjäran förmår helt nedtränga, vilket i förväg bör 
kontrolleras genom försök på mindre yta.

3. Behandlade vägdelar avstängas från trafik, tills tjärhuden torkat. Upp
komna sår och skador i tjärhuden lagas med tjära  Tg före belägg- 
ningsmassans utläggning.

Tillverkning av beläggningsmassan.
4. Beläggningen sammansättes av ett bottenlager och ett övre lager (slit

lager) .
Utförande 1 (öppen typ, avsedd a tt ytbehandlas).

Bottenlagret, i genomsnitt 80 kg /m 2) , 1) skall bestå av 16—35 mm2)

1) I  det följande förutsattes en specifik v ikt hos stenm aterialet av 2.6— 2.7.
2) Uppgifter om stenmaterialets storlek avse här och i det följande m aterial, erhållet genom sorte

ring med plana siktar (med kvadratiska hål). Se bestämmelser för stenmaterial.



makadam och 3.5—4.5 viktprocent tjära. Övre lagret, i genomsnitt 25 
k g /m 2 skall bestå av 4— 11 eller 4—16 mm makadam och 4— 6 vikt
procent1) tjära.

Utförande I I  (tät typ).
Bottenlagret, i genomsnitt 75 kg/m 2, skall bestå av 8—30 mm maka

dam och 3.5—4.5 viktprocent1) tjära. Övre lagret, i genomsnitt 35 kg /m 2 
skall bestå av 5— 8 viktprocent1) tjära  och krossat stenmaterial, som 
har tä t sammansättning och vars övre storleksgräns är 6 ä 8 mm. För 
erhållande av tä t sammansättning kan det vara erforderligt a tt till
sätta filler, stenmjöl eller makadam. Särskild omsorg skall nedläggas 
i syfte a tt erhålla en stabil sammansättning hos slitlagret.

5. Tjärmängden skall i samråd med kontrollanten före arbetets påbör
jande närmare fastställas med hänsyn till stenmaterialets beskaffenhet. 
Om beläggningen utlägges i kallt tillstånd, bör tjäran  vara T  55—80; 
om beläggningen utlägges i varm t tillstånd, kan tjäran vara T  55—80 
men bör helst vara T  80—140. Vid blandning av massa till bottenlag
ret och övre lagret enligt utförande I, kan det, om massorna skola u t
läggas varma, ofta vara fördelaktigt a tt tillsätta 3—5 viktprocent1) 
kalkstensfiller, sedan stenmaterialet blivit överdraget med tjära. H är
igenom stabiliseras bindemedlet, så a tt tjockare bindemedelskikt er
hålles på stenarna.

6 . Tjärbetongmassan framställes i blandare med effektiv omröringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare (ej vanlig betongblandare). Undantag 
från denna föreskrift kan endast medgivas för mindre arbeten. Blan- 
daren skall vara försedd med anordning för noggrann mätning av 
materialmängder, helst genom vägning. Kontrollanten skall före ar
betets påbörjande kontrollera, a tt dylik anordning är i tillfredsstäl
lande skick och tillräckligt noggrann. Sten och tjära  skola uppmätas 
var för sig. Stenmaterial skall före blandningen vara torkat genom 
upphettning, lämpligen till en temperatur över 100° C, och fullstän
digt torrt vid införandet i biandaren. Vid införandet i biandaren skall 
stenmaterialets temperatur vara 30—60° C och tjärans tem peratur 50 
— 100° C. Uppvärmningsanordning för tjära  skall vara så beskaffad, 
a tt skadlig lokal överhettning av bindemedlet ej inträffar. D et är av 
stor betydelse för beläggningsmassans kvalitet, a tt stenmaterialet vid 
blandningen ej har högre temperatur än 60° C. Blandningstiden avpas
sas så, a tt en fullständigt homogen massa erhålles. Termometrar för 
mätning av temperaturen hos stenmaterial och tjära  skola finnas vid 
blandaren.

*) Av beläggningsmassans vikt.



Utläggning av beläggning smassan.

7. Beläggningsmassan utlägges varm eller kall, eventuellt efter någon tids 
lagring. Varje lager utbredes och vältas för sig. Utbredningen skall ske 
omsorgsfullt, så a tt massan blir jäm nt fördelad och homogen. Förore
nad massa kasseras. Bottenlagret utbredes mellan sidostöd, t. ex. fast- 
dubbade och i höj dläge justerade plankor. Övre lagret utbredes helst 
mellan lister. Fog i övre lagret förskjutes ett stycke från fog i bot
tenlagret. Fogarna skola under arbetet skyddas för damm och smuts. 
Förorenade fogar skola upphuggas, innan ny massa lägges intill dem.

8. Varje lager vältas med 7— 12 (helst 7—9) tons vält. Om massan u t
lägges varm, får vältning icke påbörjas, förrän massan kallnat till lämp
lig seghet.

Ytbehandling .

Ytbehandling erfordras i regel vid utförande I. Vid utförande I I  er
fordras ytbehandling endast om beläggningen blivit otät, så a tt den 
efter regn uppvisar långsamt torkande fläckar, samt om beläggnings- 
arbetet utföres sent på hösten.

9. Före ytbehandlingen, som utföres efter någon tids trafik, sopas ytan 
omsorgsfullt, så a tt lös sten och smuts avlägsnas. Ytans jämnhet kon
trolleras, och ojämnheter justeras, lämpligen genom flickning med 
emulsion och finmakadam.

10. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 
140—200° C, T  35—55 eller T  55—80 av 95— 130° C eller asfalt- 
tjära AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till en 
mängd av 1.25— 1.75 kg /m 2. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 
skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemedlets på
förande. Vid användning av tjära  eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss 
tid förflyter mellan bindemedlets utspridande och vältningen av på
gruset, dock ej så lång tid, a tt bindemedlet ej fäster vid pågruset. Vid 
ytbehandling vid en tem peratur under + 1 5 °  C i skuggan eller vid 
fuktigt stenmaterial är det mindre svårt a tt erhålla tillfredsställande 
resultat med tjära eller AT 15/85 än med varm asfalt och AT 80/20. 
Vägbanan skall vid ytbehandlingen vara ren och fullt torr.

Ytbehandling må, om väderleken icke medger användning av varma 
bindemedel, utföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1.5—2.0 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek bör 
därvid vara 4— 11 mm.



Särskilda f  öreshiifter.

1 1 . Stenmaterialet till bottenlager och övre lager skall vara fritt från för
oreningar, hava rena ytor, vara väl sorterat samt i övrigt uppfylla gäl
lande bestämmelser för leverans av stenmaterial.

12 . Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 6 mm på 3 m längd icke förekomma.

13. Bindemedlet till impregnering innehåller vanligen lättantändliga oljor, 
varför särskild försiktighet med eld skall iakttagas. Bindemedlet får 
ej upphettas till högre temperatur, än som erfordras för spridningen.

14. Garantitiden för denna beläggning skall vara två år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga ma
terialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Impregnering (eventuellt):
Styckestorlek 

(maskvidd hos plan sikt) M ängd

Tjära Tg 1 ton

Utförande 1

B e l ä g g n i n g s m a s s a :
Makadam
M akadam

................... 16—35 mm
4— 11 eller 4— 16 mm

77 ton 
24 ton 
4.4 tonTjära

Y t b e h a n d l i n g :
Asfalt, tjä ra  eller asfalttjära .................................................
M akadam eller singel . . 8— 1 1 , 11— 16 eller 8— 16 mm

1.5 ton 
13 m3

Utförande II
B e l ä g g n i n g s m a s s a :

M ak ad am ................................
S ten m ateria l...........................
T jära ........................................

............. 8—30 mm
0— 6 eller 0— 8 mm

72 ton 
33 ton 
5.3 ton
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Arbetsbeskrivning för 

Tjärbetongmakadam.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut) 

Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

TJtförande av beläggningen.
1 . På den iordningställda vägbanan utlägges makadam med storlek mel

lan 30 och 50 mm1), dock med en största skillnad mellan storleksgrän- 
serna av 15 mm (normalt 35—50 mm), till i genomsnitt 75 lit/m 2, löst 
m ått. Därest beläggningen utföres på en väghalva i sänder, skola vid 
makadamens utbredning stöd av fastdubbade och i höj dläge justerade 
plankor anordnas längs vägens m itt eller ock må plankan ersättas av 
ett minst 40 cm brett stödande makadamlager, som upprives och om- 
lägges, när beläggningen utföres på sista väghalvan. Utbredningen 
skall ske omsorgsfullt, så a tt olika stenstorlekar bliva jäm nt fördelade 
över ytan och makadamlagret blir homogent.

2 . M akadamlagret torrvältas endast en gång, helst med lä tt vält, så a tt 
det ej blir för tä tt.

3. Tjärbetongmassa utsprides i flera omgångar under vältning. M aka
damlagret skall därvid vara torrt. Vältning och spridning av belägg- 
ningsmassa fortsättas, tills det icke är möjligt a tt nedpressa mer massa, 
hålrummen i makadamlagret äro väl fyllda och beläggningen är fast.



Normalt brukar härtill åtgå 30—35 k g /m 2 tjärbetongmassa1). D är
efter utbredes och vältas ytterligare 20—25 kg /m 2 tjärbetongmassa1), 
motsvarande ett ca 1 cm tjockt lager tjärbetong över makadamlagret. 
Välten bör vara så tung som möjligt, ej under 12 ton. Ytans jämnhet 
kontrolleras och ojämnheter justeras medelst tjärbetongmassa.

4. Därefter tätas beläggningens yta med lä tt tjärblandat stenmjöl, som 
insopas i ytan och fastvältas.

Alternativt utförande:
4a. I  stället för a tt tätas i ytan på ovan beskrivet sätt, kan beläggningen 

ytbehandlas någon tid efter utförandet. Ytbehandling är a tt föredraga, 
om beläggningen utföres på hösten. Ytbehandling verkställes med as
falt A 180—210 eller A 235—265 av 140—200° C, tjära  T  35—55 eller 
T  55—80 av 95—130° C eller asfalttjära AT 80/20 av 130— 170° C 
eller AT 15/85 av 110—130° C till en mängd av 1.75—2.25 kg /m 2. P å
grus med storlek mellan 8 och 16 mm utsprides jäm nt och vältas. Vid 
användning av asfalt eller AT 80/20 skall pågruset utspridas och väl
tas omedelbart efter bindemedlets påförande. Vid användning av tjära  
eller AT 15/85 kan tillåtas, a tt viss tid förflyter mellan bindemedlets 
utspridande och vältningen av pågruset, dock ej så lång tid, a tt binde
medlet ej fäster vid pågruset. Vid ytbehandling vid en temperatur 
under -f- 15° C i skuggan eller med fuktigt stenmaterial är det mindre 
svårt a tt erhålla tillfredsställande resultat med tjära  eller AT 15/85 
än med varm asfalt och AT 80/20. Vägbanan skall vid ytbehandling 
vara ren och fullt torr.

Tillverkning av tjärbetoncpnassan.

5. Stenmaterial till tjärbetongmassan skall utgöras av 4— 8 eller 8— 11 
mm makadam (eventuellt 4— 11 mm).

6. T jära T 35—55 skall ingå i blandningen till 4.5—7 procent av mas
sans totalvikt. Tjärmängden, som närmare fastställes i samråd med 
kontrollanten före arbetets påbörjande, skall vara så stor som möj
ligt, dock ej så stor, a tt tjära under transport eller lagring rinner av 
stenarna.

7. Tjärbetongmassan framställes i blandare med effektiv omröringsan- 
ordning s. k. tvångsblandare (ej vanlig betongblandare), därest ej 
undantag från denna föreskrift medgives för mindre ytor. Biandaren 
skall vara försedd med anordning för noggrann mätning av material
mängder, helst genom vägning. Kontrollanten skall före arbetets på
börjande kontrollera, a tt dylik anordning är i tillfredsställande skick



och tillräckligt noggrann. Sten och tjära skola uppmätas var för sig. 
Stenmaterial skall före blandningen vara torkat genom upphettning, 
lämpligen till en tem peratur över 100° C, och fullständigt to rrt vid 
införandet i biandaren. Vid införandet i biandaren skall stenmate
rialets temperatur vara 30—60° C och tjärans tem peratur 50—100° C. 
Uppvärmningsanordning för tjära  skall vara så beskaffad, a tt skadlig 
lokal överhettning av bindemedlet ej inträffar. Det är av stor betydelse 
för beläggningsmassans kvalitet, a tt stenmaterialet vid blandningen ej 
har högre tem peratur än 60° C. Blandningstiden avpassas så, a tt en 
fullständigt homogen massa erhålles. Termometrar för mätning av 
temperaturen hos stenmaterial och tjära  skola finnas vid biandaren.

8. Stenmjöl med upp till 6 mm kornstorlek för tätning av ytan blandas 
med ca 3 viktprocent tjära  T  35—55, såsom i punkt 7. angives.

Särskilda föreskrifter.
9. Stenmaterialet skall vara i det närmaste fritt från stenmjöl och andra 

föroreningar, hava rena ytor, vara väl sorterat samt i övrigt upp
fylla gällande bestämmelser för leverans av stenmaterial.

10. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.

11. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt) M ängd

M a k a d a m .................................................................... 35—50 mm 75 n r
M akadam till tjä rbe tongm assa  4—8 eller 8—11 mm 52 ton
Stenmjöl till tä tn in g ........................................................ 0—6 mm 5 ton
Tjära ...............................................................................................  3 ton

Alternativt utförande med ytbehandling:
M a k a d a m .................................................................... 35—50 mm 75 m3
M akadam till tjärbetongm assa  4—8 eller 8— 11 mm 52 ton
M akadam eller singel till ytbehandling 8—11, 11—16 eller

8—16 mm 13 m3
Tjära till tjärbetongm assa...............................................................  3 ton
Asfalt, tjära eller asfalttjära till ytbehandling .  .....................  2 ton



Arbetsbeskrivning för 

Tunt slitlager av finasfaltbetong med 

asfaltlösning1).
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut) 

Slitlagrets tjocklek 1 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

T unt slitlager av denna typ kan läggas på annan bituminös beläggning 
med tillräcklig bärighet, såsom indränkning eller ytbehandling, som trafi
kerats någon tid. Beläggningen kan även utföras såsom avjämning på en 
ojämn, äldre, bituminös beläggning i enlighet med anvisningarna i arbets
beskrivningen för underhåll av bituminösa beläggningar.

Förberedande arbeten.

Underlaget justeras i tvär- och längdled och gives på raklinje en bom- 
bering av 1/70—1/80 av vägbredden. Potthål och svackor utfyllas genom 
flickning med stenmaterial och bituminöst bindemedel eller genom påläg
gande av beläggningsmassa, som vid behov »klistras» med asfaltemulsion. 
För utjämnande av svackor med djup mindre än 20 mm kan lämpligen 
beläggningsmassa av slitlagrets sammansättning användas. Till djupare 
svackor bör öppen massa med grövre stenstorlek användas.

Tillverkning av beläggning smassan.

1 . Beläggningen skall sammansättas av:
asfaltlösning
stenmaterial

5.5— 8 viktprocent 
92—94.5 »

*) Denna arbetsbeskrivning skall i tillämpliga delar följas vid utförande av specialbeläggningar 
av typ  essenasfalt och »K. H.».



Därvid är förutsatt, a tt stenmaterialet har specifika vikten 2.6—2.7 
och bindemedlet 1.04. Stenmaterialet skall vara krossat material (sten
mjöl) med jämn gradering, så a tt korn ned till filler storlek finnas. 
Största kornstorleken bör vara 6—högst 8 mm1) och ‘40—60 procent, 
bör passera 1 mm sikt. Mängden material, passerande 0.075 mm sikt bör 
vara omkring 10 procent och avpassas genom tillsats av kalkstensfil- 
ler, så a tt stenmaterialet får tä t  sammansättning.

2 . Stenmaterialet till slitlagret skall vara fritt från lera och andra förore
ningar samt uppfylla gällande bestämmelser för stenmaterial.

3. Fillermaterial skall bestå av finmalen naturkalksten, C aC 03, och upp
fylla i bestämmelser för tillverkning och leverans av stenmaterial till 
bituminösa beläggningar angivna fordringar.

4. D et är nödvändigt, a tt vidhäftningen mellan bindemedlet och sten
materialet är god. Därför skall i varje särskilt fall genom för
undersökning konstateras, a tt bindemedlet med ifrågavarande sten
material ger en vattenbeständig beläggningsmassa. En sådan under
sökning kan rekvireras hos Statens Väginstitut. Bindemedlet bör vara 
snabbt eller medelhastigt hårdnande samt kan med fördel innehålla 
tjärdestillat. Lösningsmedel och asfalt skola vara omsorgsfullt blan
dade, helst vid fabrik, där erforderliga, effektiva blandningsanord- 
ningar finnas och skyddsåtgärder mot eldfara vidtagas. Om bindemed
let är a tt hänföra till eldfarliga oljor, skola föreskrifterna i Kungl. 
M aj:ts förordning angående eldfarliga oljor följas. Upplysning om 
bindemedlets lämplighet kan inhämtas hos Statens Väginstitut.

5. Mängden bindemedel skall vara sådan, a tt beläggningen blir stabil 
och tät. Det bör vid proportioneringen beaktas, a tt beläggningen efter- 
komprimeras av trafiken. Hålrummet i beläggningen, sedan den fär- 
digkomprimerats under trafik, bör vara 3—7 procent. Beläggningens 
sammansättning skall i förväg närmare bestämmas i samråd med 
kontrollanten.

6. Beläggningsmassan framställes i blandare med effektiv omrörings- 
anordning, s. k. tvångsblandare (ej vanlig betongblandare). Undan
tag från denna föreskrift kan endast medgivas för arbeten av ringa 
omfattning. Biandaren skall ha anordning för noggrann mätning av 
materialmängden, helst genom vägning. Kontrollanten skall före ar
betets påbörjande kontrollera, a tt dylik anordning är i tillfredsstäl
lande skick och tillräckligt noggrann. Stenmaterial och bindemedel 
skola uppmätas var för sig. Stenmaterial skall före blandningen vara 
torkat genom upphettning, lämpligen till en tem peratur över 100° C,



och vara fullständigt to rrt vid införande i biandaren. Vid införande 
i biandaren skola stenmaterial och bindemedel ej ha högre tem peratur 
än som erfordras för a tt få en välblandad, homogen beläggningsmassa. 
Denna temperatur är olika för olika bindemedel och i allmänhet så låg, 
a t t  det är nödvändigt a tt låta stenmaterialet, sedan det passerat tork
trumman, svalna något, innan det införes i biandaren. Uppvärmnings - 
anordningen för bindemedlet skall vara så beskaffad, a tt skadlig lokal 
överhettning av bindemedlet ej inträffar. Blandningstiden avpassas 
så, a tt en fullständigt homogen massa erhålles. Termometrar för m ät
ning av temperaturen hos stenmaterial och bindemedel skola finnas 
vid biandaren.

Utläggning av beläggning smassan.

7. Därest slitlagret lägges på en äldre beläggning, skola de anvisningar, 
som lämnas i arbetsbeskrivningen för underhåll av bituminösa belägg
ningar rörande ny tt slitlager av blandad beläggningsmassa på äldre 
beläggning, i tillämpliga delar följas. Underlaget skall vid utläggningen 
vara torrt. Mängden massa skall vara sådan, a tt  beläggningen i färdig- 
komprimerat tillstånd efter trafik ingenstädes beräknas bliva mindre 
än 1 cm tjock. Om underlaget är fullt slätt och jäm nt åtgår 22.5 kg /m 2 
massa vid en volymvikt av 2.25 hos den färdigkomprimerade belägg
ningen. H ar beläggningsmassan annan volymvikt pålägges en mängd, 
som svarar mot volymvikten.

8. Vältningen påbörjas, när massan svalnat, så a tt den erhållit lämplig 
seghet. För erhållande av föreskriven jämnhet och tä thet kan massan 
lämpligen först vältas med ca 3 tons vält och därefter med 7—12 
tons vält.

Särskilda föreskrifter.
9. Beläggningsmassan skall under transport till arbetsplatsen vara över

täckt till skydd mot regn och värmeförlust. Lastflaket skall vara fritt 
från gammal massa och föroreningar, får ej smörjas med olja samt 
skall vid dagsarbetets slut rengöras.

10 . Välten skall uppfylla de fordringar, som gälla för vältar använda vid

utförande av slitlager av sandasfalt |typ: och topeka |typ:

1 1 . Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större
än 6 mm på 3 m längd ej förekomma.

12 . Garantitiden för denna beläggning skall vara 3 år.



Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:

M ängd

Asfaltlösning ...........................................................  1.6 ton
Krossat stenmaterial ............................................  20 »
F ille rm ateria l...........................................................  1 »

Ovanstående siffror gälla vid fullt jäm nt och slätt underlag.



Typ- S 1,5
1939

Arbetsbeskrivning för 

Tunt slitlager av sandasfalt.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Slitlagrets tjocklek 1,5 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Underlagret för ett tun t slitlager av sandasfalt skall utgöras av an
tingen minst 3 cm öppen asfaltbetong, minst 3.5 cm indränkningsbelägg- 
ning, cementbeläggning eller annan beläggning av motsvarande beskaf
fenhet. Därest slitlagret avses a tt utföras å indränkningsbeläggning kort 
tid efter dennas färdigställande, behöver den i väg- och vattenbyggnads
styrelsens arbetsbeskrivning fastställda ytbehandlingen icke verkställas. 
Det är dock nödvändigt, a tt en indränkningsbeläggning blir trafikerad någon 
tid, innan den förses med slitlager av sandasfalt.

Förberedande arbeten.
Underlagets y ta justeras i tvär- och längdled och gives på raklinje en 

bombering av 1/70—1/80 eller helst 1/80—1/90 av vägbredden. Potthål 
och svackor utfyllas genom flickning med stenmaterial och bituminöst bin
demedel eller genom påläggande av beläggningsmassa, lämpligen av öppen 
asfaltbetong. Blödande eller mjuka partier skola avlägsnas. E fter juste
ringen få ojämnheter större än 1 cm på 3 m längd icke förekomma.

Tillverkning av beläggiiingsimassan.

1 . Beläggningen skall sammansättas av:
Asfalt A 50—70 eller A 70— 100 ........... 10— 12 viktprocent
Stenmaterial ..............................................  88—$0 »
Därvid är förutsatt en specifik vikt hos stenmaterialet av 2 .6—2.7. 
Stenmaterialet skall sammansättas av sand och fillermaterial i så

dana proportioner, a tt minst 98 procent av stenmaterialet passerar



8 mm1) sikt, 13—20 procent passerar 0.075 mm sikt, mängderna beräk
nade i procent av stenmaterialets vikt.

2 . Sanden bör bestå av rena korn av hård bergart. Sand med vittrade 
korn får ej användas. Den skall vara fri från lera, jord och andra
föroreningar.

Sandens sammansättning bör vara följande: V iktprocent

Mängd, som passerar 2 mm sikt . . . .    minst 98, helst 100
» » » 1 » » ................................. 87—99, » 95
» » » 0.5 » » .............................  60—90, » 80
» » » 0 . 2 5  » » .............................  20—70, » 50
» » » 0 . 1 2 5  » » ..................................  3—20, » 10
» » » 0 . 0 7 5  » »   h ö g s t  5, » 0

Nämnda värden finnas grafiskt angivna i fig. 1 . Kurvan för en lämp
lig sandsort bör ligga inom de båda gränskurvorna och vara jämnlö
pande med dessa eller den mellersta kurvan (idealkurvan). Inom det 
angivna området för lämpliga sandsorter är en finare sandsort a tt före
draga framför en grövre.

3. Fillermaterial skall bestå av finmalen naturkalksten (CaC08) och upp
fylla i bestämmelser för tillverkning och leverans av stenmaterial till 
bituminösa beläggningar angivna fordringar. S. k. cyklonfiller får icke 
användas såsom fillermaterial. Däremot må vid torkningen erhållen 
cyklonfiller återföras till den torkade sanden i sådan utsträckning, a tt 
den för sanden föreskrivna graderingen uppfylles.

4. Beläggningsmassan skall ha sådan sammansättning, a tt beläggningen 
blir stabil och tä t. Hålrumsvolymen i den färdigvältade beläggningen 
skall vara mindre än 6 procent. Om hålrumsprocenten överstiger 6 
procent, skall beläggningen icke anses fullgod. Beläggningsmassans 
lämpligaste sammansättning skall i förväg närmare bestämmas i sam
råd med kontrollanten.

5. Beläggningsmassan framställes i blandare med effektiv omröringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare. Vanlig betongblandare får icke använ
das. Anordning för noggrann vägning av materialmängder skall fin
nas. Kontrollanten skall före arbetets påbörjande kontrollera, a tt dylik 
anordning är i tillfredsställande skick och tillräckligt noggrann. Vå
garna skola väga rä tt på ± 2 procent när av den uppvägda mäng
den. Sand, fillermaterial och asfalt skola uppvägas var för sig. Sand 
skall före blandningen vara torkad och upphettad till sådan tempera
tur, a tt stenmaterialet i blandaren, sedan fillermaterial blivit tillsatt,



Fig. 1. Lämplig kornstorleksfördelning hos sand till sandasfalt.



har en temperatur av 160—190° C. Sand skall blandas med fillerma- 
terial i biandaren så länge, a tt fibermaterialet blir torrt och jäm nt för
delat med sanden, innan asfalten tillsättes. Asfalten skall hava en tem 
peratur av 140—190° C, när den sättes till stenmaterialet. Uppvärm- 
ningsanordning för asfalt skall vara så beskaffad, a tt skadlig lokal 
överhettning av bindemedlet ej inträffar. Termometrar för mätning av 
temperaturen hos sand och asfalt skola finnas vid blandnings verket.

I  den färdigblandade massan skola sandkornen vara jäm nt över
dragna med asfalt och utan bara partier. Massan skall vara homogen 
utan klumpar av filler eller asfalt.

Utläggning av beläggningsmassan.
6. Därest underlaget ej är rent, skall det rengöras genom sopning och, 

om så erfordras, vattenspolning. Underlag av cementbeläggning stry- 
kes med 0.5—0.7 kg /m 2 tunn asfaltlösning.

7. Beläggningsmassan skall vid utläggningen hava en temperatur av 125 
—190, helst 140— 180° C. Underlaget skall därvid helst vara torrt. 
Mängden massa skall vara sådan, a tt beläggningen efter vältning ingen
städes blir mindre än 1.5 cm tjock. Om underlaget är fullt slätt och 
jämnt, åtgår 33 kg /m 2 massa vid en volymvikt av 2.20 hos den färdig- 
vältade beläggningen. Massan till slitlager skall tippas på plåtar eller 
tagas direkt från bilflaket. Klumpar i massan skola söndersmulas före 
vältningen. Massan utbredes med uppvärmda redskap, såsom skyfflar 
och krattor, varvid tillses, a tt massan blir jäm nt fördelad och överallt 
lika lucker.

8. Massan vältas med 7— 12 tons vält. Vältningen påbörjas snarast möj
ligt och innan massan kallnat under 125° C och fortsättes, tills välten 
ej längre gör intryck. Överallt, där massan ej kan vältas, t. ex. intill 
kantstenar, stampas den omsorgsfullt med varma stötar, varvid tillses, 
a tt massan ej brännes. För erhållande av föreskriven jämnhet och tä t
het kan massan lämpligen först vältas med ca 3 tons vält samt därefter 
med 7— 12 tons vält. Jämnheten justeras medan massan ännu är varm.

Särskilda föreskrifter.
9. Slitlager av sandasfalt bör utföras först sedan tjälen gått ur marken 

och ej senare än den 15 november i södra, 1 november i mellersta ocli 
15 oktober i norra Sverige, dock ej å fruset underlag.

10. Beläggningsmassan skall under transport till arbetsplatsen vara över
täckt till skydd för regn och värmeförlust. Lastflaket skall vara fritt 
från gammal massa och föroreningar, får ej smörjas med olja samt 
skall vid dagsarbetets slut rengöras.



1 1 . Välten skall vara så konstruerad, a tt den ger en god komprimering och 
minsta möjliga vågbildning. Valsarna böra vara breda och hava stor 
diameter. Välten bör ha en jäm n gång. Omkoppling från fram åt till 
back bör ske m jukt utan ryckningar och så, a tt välten så gott som 
ögonblickligen kan ändra körriktningen till det m otsatta.

För vältar med tre valsar böra spåren från bakvalsarna delvis täcka 
spåret från framvalsen så a tt vid vältning i kurva hela bredden mel
lan bakvalsarna blir vältad. Driven bakaxel bör vara försedd med dif
ferential. Valsarna böra automatiskt inställa sig efter vägens bombe- 
ring. Därest massan vid vältning fastnar vid valsarna, skola dessa 
fuktas med vatten, ej med olja. Välten får icke stå stilla på mjuk 
beläggning.

12 . Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 6 mm på 3 m längd ej förekomma.

13. Garantitiden för denna beläggning skall vara tre år.

B ind lager av öp p en  asfa ltbetong utföres i tillämpliga delar såsom för 
slitlagret är föreskrivet och bör ha följande sammansättning:

Asfalt A 50—70 eller A 70—100 ...........................  4— 6 viktprocent
Stenmaterial ...............................................................  94—96 »

Stenmaterialet skall bestå av 75—85 procent makadam av storlek 11—25 
mm samt resten av sand, stenmjöl eller grus passerande 4 mm sikt, mäng
derna räknade i procent av stenmaterialets vikt.

Singel må användas till bindlager, därest avsevärd kostnadsbesparing 
därigenom vinnes. Bindlagrets tjocklek skall dock härvid uppgå till minst 
4 cm.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 y ta :

S l i t l a g e r  f ö r  s a n d a s f a l t :  M ängd

Sand, to rk a d ....................................................   24 ton
F ille rm ateria l.............................................................. 6 »
Asfalt A 50—70 eller A 70—100 .......................  3.6 »

Ovanstående siffror gälla vid fullt slätt och jäm nt underlag. Normalt 
erfordras därutöver 3—5 kg /m 2 massa beroende på ojämnheter i under
laget.



Typ: Top. 2 
1939

Arbetsbeskrivning för 

Tunt slitlager av topeka.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Slitlagrets tjocklek 2 cm.

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar för 
utförande av bitumvinösa beläggningar» följas.

Underlaget för ett tun t slitlager av topeka skall utgöras av antingen 
minst 3 cm öppen asfaltbetong, minst 3.5 cm indränkningsbeläggning, ce
mentbeläggning eller annan beläggning av motsvarande beskaffenhet. 
Därest slitlagret avses a tt utföras å indränkningsbeläggning kort tid efter 
dennas färdigställande, behöver den i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
arbetsbeskrivning angivna ytbehandlingen icke verkställas. D et är dock 
nödvändigt, a tt en indränkningsbeläggning trafikeras någon tid, innan den 
förses med slitlager av topeka.

Förberedande arbeten.

Underlagets y ta justeras i tvär- och längdled och gives på raklinje en 
bombering av 1/70—1/80 eller helst 1/80— 1/90 av vägbredden. Potthål 
och svackor utfyllas genom flickning med stenmaterial och bituminöst 
bindemedel eller genom påläggande av beläggningsmassa, lämpligen öppen 
asfaltbetong. Blödande eller mjuka partier skola avlägsnas. Efter justering
en få ojämnheter större än 1 cm på 3 m längd icke förekomma.

Tillverkning av beläggning smassan.

1 . Beläggningen skall sammansättas av:
asfalt A 50—70 eller A 70— 100 . . 8— 10 viktprocent 
stenmaterial  ......................................  90—92 »



Därvid är förutsatt en specifik vikt hos stenmaterialet av 2.6—2.7. Sten
materialet skall sammansättas av sten, sand och fillermaterial i sådana 
proportioner, a tt allt stenmaterial passerar 11.3 mm1) sikt, 60—70 pro
cent passerar 2 mm sikt och 10—15 procent 0.075 mm sikt, mängderna 
beräknade i procent av stenmaterialets vikt.

2 . Sten till beläggningsmassan skall vara makadam och av storleken 4— 
11 mm. Stenen skall vara fri från stenmjöl, lera och andra förore
ningar, vara väl sorterad samt i övrigt uppfylla gällande bestämmel
ser för leverans av stenmaterial.

3 . Sanden bör består av rena korn av hård bergart. Sand med vittrade 
korn får ej användas. Den skall vara fri från lera, jord och andra
föroreningar.

Sandens sammansättning bör vara följande: V iktprocent

Mängd, som passerar 2 mm s ik t...........................  minst 98, helst 100
» » » 1 » » ...................................  87—99, » 95
» » » 0.5 » » ................................. 60—90, » 80

» » 0 . 2 5  » » .................................... 20—70, » 50
» » » 0 .1 2 5  » » ................................  3—20, » 10
» » » 0 . 0 7 5  » » ....................................  högst 5, » 0

Nämnda värden finnas grafiskt angivna i fig. 1 . Kurvan för en lämp
lig sandsort bör ligga inom de båda gränskurvorna och vara jämnlö
pande med dessa eller den mellersta kurvan (idealkurvan). Inom det 
angivna området för lämpliga sandsorter är en finare sandsort a tt före
draga framför en grövre.

4. Fillermaterial skall bestå av finmalen naturkalksten (Ca C 0 3), och 
uppfylla i bestämmelser för tillverkning och leverans av stenmaterial 
till bituminösa beläggningar angivna fordringar. S. k. cyklonfiller får 
icke användas som fillermaterial. Däremot må vid torkningen erhållen 
cyklonfiller återföras till den torkade sanden i sådan utsträckning, a tt 
den för sanden föreskrivna graderingen uppfylles.

5. Beläggningsmassan skall ha sådan sammansättning, a tt beläggningen 
blir stabil och tä t. Hålrums volymen i den f är digv ältade beläggningen 
skall vara mindre än 6 procent. Om hålrumsprocenten överstiger 6 
procent, skall beläggningen icke anses fullgod. Beläggningsmassans 
lämpligaste sammansättning skall i förväg närmare bestämmas i sam
råd med kontrollanten.



Fig. 1. Lämplig kornstorleksfördelning hos sand till sandasfalt.



6. Beläggningsmassan framställes i blandare med effektiv omröringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare. Vanlig betongblandare får ej användas. 
Anordning för noggrann vägning av materialmängder skall finnas. 
Kontrollanten skall före arbetets påbörjande kontrollera, a tt dylik 
anordning är i tillfredsställande skick och tillräckligt noggrann. Vågarna 
skola väga rä tt på ± 2 % när av den uppvägda mängden. Sten, sand, 
fillermaterial och asfalt skola uppvägas var för sig. Sten och sand skola 
före blandningen vara torkade och upphettade till sådan temperatur, 
a tt stenmaterialet i biandaren, sedan filler blivit tillsatt, har en tem 
peratur av 160—190° C. Sten och sand skola blandas med filler i blan- 
daren så länge, a tt fillern blir torr och jäm nt fördelad, innan asfalten 
tillsättes. Asfalten skall hava en temperatur av 140—190° C, när den 
sättes till stenmaterialet. Uppvärmningsanordning för asfalt skall vara 
så beskaffad, a tt skadlig lokal överhettning av bindemedlet ej inträf
far. Termometrar för mätning av temperaturen hos stenmaterial och 
asfalt skola finnas.

I  den färdigblandade massan skola stenkornen vara jäm nt överdragna 
med asfalt och utan bara fläckar. Massan skall hava homogen utan 
klumpar av filler eller asfalt.

Utläggning av beläggningsmassan.
7. Därest underlaget ej är rent, skall det rengöras genom sopning och 

om så erfordras, vattenspolning. Underlag av cementbeläggning stry- 
kes med 0.5—0.7 kg /m 2 tunn asfaltlösning.

8. Beläggningsmassan skall vid utläggningen hava en tem peratur av 125 
— 190°, helst 140—180° C. Underlaget skall därvid helst vara torrt. 
Mängden massa skall vara sådan, a tt beläggningen efter vältning ingen
städes blir mindre än 2 cm tjock. Om underlaget är fullt slätt och 
jäm nt, åtgår 45 kg /m 2 massa vid en volymvikt av 2.25 hos den färdig- 
vältade beläggningen. Massan till slitlager skall tippas på plåtar eller 
tagas direkt från bilflaket. Klumpar i massan skola söndersmulas före 
vältningen. Massan utbredes med uppvärmda redskap, såsom skyfflar 
och krattor, varvid tillses, a tt massan blir jäm nt fördelad och över
allt lika lucker.

9. Massan vältas med 7—12 tons vält. Vältningen påbörjas snarast möj
ligt, och innan massan kallnat till tem peratur under 125° C samt fort- 
sättes, tills välten ej längre gör intryck i beläggningen. Överallt, där 
massan ej kan vältas, t. ex. intill kant stenar, stampas den omsorgsfullt 
med varma stötar, varvid tillses, a tt massan ej brännes. För erhållande 
av föreskriven jämnhet och tä thet kan massan lämpligen först vältas



med ca 3 tons vält samt därefter med 7— 12 tons vält. Jämnheten ju 
steras, medan massan ännu är varm.

10. Användning av asfalterad m akadam . D är så anses erforderligt för er
hållande av en rå yta, utsprides på beläggningsytan, sedan denna vältats 
en å två gånger, helst med ca 3 tons vält, och medan ytan ännu är 
varm och plastisk, ett lager 8— 16 mm ren makadam av god bergart. 
Före spridningen skall makadamen i förväg behandlas med 2—3 pro
cent asfalt A 50—70 eller A 70— 100. Makadamen sprides till en 
mängd av ca 5 lit/m 2 och pressas genom vältning med tyngre vält ned 
i beläggningsytan. Om beläggningen närmast kantstenen skall tjänst
göra som rännsten för vattnets avledande, bör denna del av belägg
ningen ej göras rå och därför, när spridning av makadamen sker, täc
kas med bräder. Enär den asfalterade makadamen försvårar kompri
meringen av beläggningen under vältningen, bör den endast användas 
på sådana ställen, där särskilda krav ställas på rå och sträv belägg- 
ningsyta. I  många fall kan tillfredsställande strävhet erhållas genom 
hög stenhalt i beläggningsmassan.

Särskilda föreskrifter.

1 1 . Slitlager av topeka bör ej utföras, förrän tjälen gått ur marken och 
ej senare än den 15 november i södra, 1 november i mellersta och 15 
oktober i norra Sverige, dock ej å fruset underlag.

12 . Beläggningsmassan skall under transport till arbetsplatsen vara över
täckt till skydd för regn och värmeförlust. Lastflaket, som skall hållas 
fritt från gammal massa och föroreningar, får ej smörjas med olja och 
skall vid dagsarbetets slut noga rengöras.

13. Välten skall vara så konstruerad, a tt den ger en god komprimering och 
minsta möjliga vågbildning. Valsarna böra vara breda och hava stor 
diameter. Välten bör hava en jämn gång. Omkoppling från fram åt till 
back bör ske m jukt utan ryckningar och så, a tt välten så gott som 
ögonblickligen kan ändra körriktningen till den m otsatta.

För vältar med tre valsar böra spåren från bakvalsarna delvis täcka 
spåret från framvalsen, så a tt vid vältning i kurva hela bredden mellan 
bak valsarna blir vältad. Driven bakaxel bör vara försedd med diffe
rential. Valsarna böra autom atiskt inställa sig efter vägens bombering.

Därest massan vid vältning fastnar vid valsarna, skola dessa fuktas 
med vatten, ej med olja. Välten får icke stå stilla på ännu mjuk be
läggning.

14. Vid kontroll efter beläggningens färdigställande får ojämnhet större 
än 6 mm på 3 m längd icke förekomma.



15. Garantitiden för denna beläggning skall vara tre år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga mate
rialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Slitlager av topeka: M ängd

M akadam 4— 11 mm (allt passerande 11.3 mm s ik t ) ..................  14 ton
Sand, torkad ........................................................................................  21 »
Fillermaterial ......................................................................................  6.5 »
Asfalt A 50—70 eller A 70—100 ....................................................... 4 »

Ovanstående siffror gälla vid fullt slätt och jäm nt underlag. Normalt 
erfordras därutöver 3—5 kg /m 2 massa beroende på ojämnheter i under
laget.

B indlager av öp p en  asfaltbetong utföres i tillämpliga delar, såsom för 
slitlagret är föreskrivet, och bör ha följande sammansättning:

Asfalt A 50—70 eller A 70— 100 . . 4—6 viktprocent
Stenmaterial ......................................  94—96 »

Stenmaterialet skall bestå av 75—85 procent makadam av storlek 11— 
25 mm samt resten sand, stenmjöl eller grus passerande 4 mm sikt, mäng
derna räknade i procent av stenmaterialets vikt.

Singel må användas till bindlager, därest avsevärd kostnadsbesparing 
därigenom vinnes. Dock skall härvid bindlagrets tjocklek uppgå till minst 
4 cm.



Underhåll
1939

Arbetsbeskrivning för 

Underhåll av bituminösa beläggningar.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Förutom denna arbetsbeskrivning skola även »Allmänna anvisningar 
för utförande av bituminösa beläggningar» följas.

Underhållet av bituminösa beläggningar kan utföras genom f l i c k 
n i n g ,  y t b e h a n d l i n g  e l l e r  p å l ä g g a n d e  a v  n y t t  s l i t 
l a g e r  a v  f ä r d i g b l a n d a d  b e l ä g g n i n g s m a s s a .

En beläggning, framställd genom impregnering och ytbehandling eller 
indränkning, bör i regel inom ett år efter utförandet erhålla en andra y t
behandling, även om slitskiktet då icke är avnött. Före ytbehandlingen 
lagas uppkomna sår genom flickning.

Underhållet under de följande åren avpassas efter behovet, varvid sär
skilt bör iakttagas, a tt sår snarast möjligt böra lagas genom flickning. N är 
beläggningens slitlager blivit bortnött — vid indränkningsbeläggning, när 
grovmakadamen börjar fram träda i större omfattning — bör detsamma 
förnyas genom ytbehandling eller påläggande av ny tt slitlager av färdig
blandad beläggningsmassa.

Flickning.
1. Befintliga sår eller hål i beläggningen rengöras omsorgsfullt genom 

sopning, eventuellt under samtidig vattning. Lösa stenar i hålens kan
ter borttagas.

2a. Därefter inborstas bindemedel i hålets kanter och botten. I  små hål 
ifylles därpå finmakadam eller finsingel, som packas genom stam p
ning med lämpligt redskap; i stora hål ifylles grövre makadam, som 
packas genom stampning och indränkes med bindemedel, varefter ytan 
täckes med pågrus.



Bindemedlet kan vara varm tjära  eller asfaltemulsion; det senare 
användes lämpligen vid kall eller fuktig väderlek. Vid användning 
av tjära bör särskild försiktighet iakttagas, så a tt ej överskott av 
bindemedel uppstår.

2b. Alternativt utförande. Hålet lagas med lämplig beläggningsmassa, even
tuellt »klistrad» med emulsion.

3. Största omsorg skall nedläggas för erhållande av en jämn yta. Med 
hänsyn till den efterkomprimering, som trafiken åstadkommer, bör 
det lagade stället givas lämplig överhöjd över den omgivande väg
banan.

Ytbehandling .
4. Före ytbehandlingen sopas ytan omsorgsfullt, så a tt lösa stenar och 

smuts avlägsnas.
5. Ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235—265 av 

140—200° C, tjära  T  35—55 eller T  55—80 av 95—130° C eller asfalt- 
tjära  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till 
en mängd av normalt 0.8—1.4 kg /m 2, mängden beroende på ytans be
skaffenhet och bindemedlets art. Pågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 
80/20 skall pågruset utspridas och vältas omedelbart efter bindemed
lets påförande. Vid användning av tjära  eller AT 15/85 må, därest 
varm väderlek råder, högst 1 timme förflyta mellan bindemedlets 
utspridande och vältningen av pågruset. Vägbanan skall vid ytbe
handlingen vara ren och fullt torr.

Ytbehandling må efter vägingenjörens medgivande utföras med 
emulsion, varvid normalt 1 .2—2.0 kg /m 2 kan beräknas åtgå. Pågrusets 
storlek bör därvid vara 4— 11 mm.

N y tt slitlager av färdigblandad beläggningsmassa.
6 . N y tt slitlager kan utföras med beläggningsmassa till slitlager enligt 

typ H1.5, Tb 5, Falb 1 , S 1.5, Top 2 eller annan därmed jämförlig 
beläggningsmassa. Utförandet sker därvid i tillämpliga delar såsom 
är angivet för respektive typer.

7. Därest underlaget ej är rent, skall det rengöras genom sopning och, 
om så erfordras, genom vattenspolning.

8. Är underlaget bindemedelsfattigt i ytan, bör »klistring» verkställas med 
asfaltemulsion eller tunn, flytande asfaltlösning, innan slitlagret på
lägges. Är underlagets y ta alltför rik på bindemedel, bör ett binde- 
medelsabsorberande lager av lämplig tjocklek åstadkommas mellan



underlaget och slitlagret. D etta kan ske genom påläggande av e tt 
öppet bindlager av blandad beläggningsmassa eller genom påförande 
av makadam, som invältas i y tan eller »klistras» vid densamma med 
emulsion. Starkt blödande och valkiga partier avlägsnas.

9. Underlaget skall vid utläggandet av beläggningsmassan vara torrt. 
Mängden massa avpassas med hänsyn till slitlagrets tjocklek, så a tt 
tjockleken ingenstans blir mindre än den föreskrivna. För slitlager, 
som komprimeras avsevärt under trafiken, skall härvid lagrets tjock
lek beräknas med hänsyn till den sannolika komprimeringen under 
trafiken. Beläggningsmassorna kunna i allmänhet beräknas ha en vo
lymvikt av 2.25 efter trafik.1) H ar beläggningsmassan annan volymvikt 
pålägges en mängd, som svarar mot volymvikten.

10 . Garantitiden skall för slitlagren vara densamma som föreskrives för 
vederbörande beläggningstyp.

1) Volymvikten v  för den färdiga beläggningen kan beräknas, om procenthalten bindemedel i be
läggningsmassan och specifika vikten för i massan ingående stenmaterial och bindemedel äro kända 
ävensom sannolika hålrumsprocenten för färdigkomprimerad beläggning.

Innehåller beläggningen b v iktprocent bindemedel av specifika vikten sb och 100 — b v ik tprocent

stenm aterial av specifika vikten sgt sam t h volym procent hålrum , är volym vikten (i —— eller |
\ cm3 m 3/

v — (1QQ ~  *0 sb ‘ sst
100 s6 +  b (srt—sö)

Volymvikten 2.25 har beräknats under antagande, a tt  beläggningen innehåller 7 viktsprocent binde
medel av spec, vikten 1.00 och 93 % stenmaterial av spec, vikten 2.65 sam t 5 volymprocent hålram  
färdigkomprimerad.



^  Cem entbetong

Arbetsbeskrivning för 

Beläggning av cementbetong.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

För arbetenas utförande gälla i tillämpliga delar:
dels väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för väg

byggnad av år 1938, med därtill hörande anvisningar om åtgärder till för
hindrande av tjälskador å väg,

dels väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser för tillverkning 
och leverans av stenmaterial till bituminösa beläggningar samt allmänna 
anvisningar för utförande av bituminösa beläggningar av år 1939 samt

dels statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934.

Förberedande arbeten.

Beträffande beläggning på nyterrasserad väg skall iakttagas:
a tt  vägen bör hava legat färdigterrasserad över en vinter och i regel varit 

u tsa tt för trafik under minst tre månader, därav minst en månad efter 
tjällossningen,

a tt  bankfyllningar utföras av homogent fyllningsmaterial samt omsorgs
fullt komprimeras genom vältning eller stampning under vattenbegjut- 
ning eller på annat sätt, som kan godkännas; större bankfyllningar, 
vilka icke beräknas bliva u tsatta för trafik under minst ett års tid,t
innan beläggningen anbringas, skola utföras i horisontella skikt av 
lämplig tjocklek, som vart och ett för sig komprimeras på ovan angivet 
sätt,

I  stället för här ifrågavarande arbetsbeskrivning må, då underlaget är mycket gott och bärkraf
tigt, väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunn betongbeläggning pä bärigt 
underlag tillämpas.



a tt vid väg på berggrund denna planspränges till e tt djup av vid väg- 
mitten minst 20 cm och vid vägkanterna minst 30 cm under blivande 
betongplattas underkant, samt fördjupat dike anordnas på endera eller, 
om så erfordras, på båda sidor; eventuella fördjupningar i berget drä- 
neras med stickledningar till dikena eller avjämnas med betong med en 
cementhalt av 150 kg per kbm betong, 

att vid väg på tjälskjutande mark åtgärder framför allt skola vidtagas 
för motverkande av ojämn tjällyftning, som eljest lä tt kan åstadkom
ma skador å beläggningen. De skyddsåtgärder, som i anledning härav 
böra vidtagas, utgöras av:
1 . Utförandet av djupdränering och anbringandet av isoleringslager 
för a tt därigenom åstadkomma en allmän minskning och utjämning av 
tjällyftningen. Eventuellt förekommande »fickor» av lera i bergskär
ningar eller lerkörtlar i icke tjälfarlig mark utschacktas i sin helhet och 
åt erfyllas med icke tjälskjutande material.
2 . Omsorgsfull utspetsning av isoleringslager mot ändarna på minst 
10 m längd. Vid trummor och andra platser, där urgrävning på tjä l
skjutande mark skett till stort djup utföres utspetsningen till en längd 
av minst 15 m i vardera riktningen.
3. Bankfyllningars utförande med homogent fyllningsmaterial, sär
skilt vid användning av tjälskjutande jord.
4. Därest ovan angivna skyddsåtgärder icke kunna förväntas vara 
tillfyllest för erhållande av tillräcklig utjämning av tjällyftningen, gi
ves beläggningen en sådan konstruktiv utbildning, a tt den, utan a tt 
skadas, kan upptaga ojämn tjällyftning.

Terasseringens överyta skall bestå av sådant material, a tt friktionen 
mellan denna och betongplattan blir så liten som möjligt. D är så erfordras, 
skall därför å den färdigterrasserade vägkroppen påföras ett tun t lager av 
grus, sand, stenmjöl eller gammal vägbana, som vältas lätt. Andra materia- 
lier såsom kraftpapper eller dylikt må användas efter vägingenjörens med
givande.

Vid utförande av beläggning å gammal väg iakttages i tillämpliga delar 
vad här ovan angivits beträffande beläggning på nyterrasserad väg.

Beläggningens konstruktiva utbildning.
Beläggningen gives på raklinje samt i oskevade kurvor en bombering av

högst ^  av beläggningsbredden, innebärande en lutning å beläggningens
yta av 1 : 60. Bomberingen utföres i »takform» d. v. s. med räta  linjer mel
lan m itt och ytterkanter.



I  kurvor med större centrumvinkel än 4° skevas vägbanan 1 : 20, om ra- 
dien är mindre än eller lika med 500 m, 1: 30, om radien är större än 500 
m men mindre än eller lika med 1 000 m, 1:40, om radien är större än 
1 000 m, men mindre än eller lika med 2 000 m, samt 1 : 60, om radien är 
större än 2 000 m, allt såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat 
f öreskri ves.

Beläggningens tvärsektion och längdsektion utbildas enligt bilagda rit
ning n:r S: 4. (Fig. 1 .)

Fogar.

Beläggningen skall förses med dels längdfogar, förlagda parallellt med, 
dels tvärfogar förlagda vinkelrätt mot vägens längdriktning.

Längdfogarna anbringas i regel på sådant sätt, a tt körbanan genom dem 
uppdelas i lämpliga körfiler. I  kurvor, där vägens breddökning är större 
lin 0.5 m, skall, då endast en längdfog förekommer, denna förläggas till 
beläggningens mitt. Om beläggningen utföres med hela bredden på en gång, 
utbildas längdfogen såsom en 5 cm djup, upptill 10 mm bred kilformig ränna. 
Utföres beläggningen däremot icke med hela bredden på en gång, lägges 
senare gjuten del stum t emot tidigare utförd, förutom upptill på 5 cm 
djup, där en kilformig, i övre änden 10 mm bred, ränna lämnas. Sådan fog 
utbildas därjämte med nåt och spånt enligt ritning n:r S: 4. Fogyta, mot 
vilken betong kommer a tt gjutas, skall bestrykas med bitumen.

Tvärfogarna utbildas antingen växelvis såsom helfogar och halvfogar, 
varvid det inbördes fogavståndet mellan hel- och halvfog normalt får upp
gå till högst 18 m, eller uteslutande såsom helfogar, varvid avståndet mel
lan fogarna må ökas till normalt högst 24 m. D ärest annan fogindel
ning eller större avstånd mellan fogarna anses motiverad, skall med
givande härtill inhämtas av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Om be
läggning utföres i lutning överstigande 30 ° /00, skola nyssnämnda avstånd 
minskas till normalt 15, respektive 20 m. Fogavståndet göres kortare än 
ovan angivits jämväl på sådana ställen, där på grund av underlagets be
skaffenhet så anses erforderligt, såsom där bärigheten är mindre god eller 
olikartad, exempelvis vid trummor, vägkorsningar, övergångar från skär
ning till bank, från bergskärning till jordskärning eller dylikt. Fogarna böra 
härvid förläggas till de sektioner, där man kan beräkna, a tt på grund av in
träffade höjningar eller sänkningar sprickbildningar kunna uppstå. I  väg
skäl böra fogarna placeras så, a tt spetsiga vinklar i beläggningens hörn i 
möjligaste mån undvikas.

Helfog, d. v. s. fog genom hela betongplattan, gives en bredd av minst 
12 mm vid 15 m och minst 18 mm vid 36 m avstånd mellan helfogarna. 
Mellan dessa gränser ändras fogbredden rätlinjigt med avståndet mellan



helfogarna. Utbildas fogen svagt kilformigt nedåt, gälla nämnda m ått å 
fogbredden fogens nedersta del.

Halvfog utföres på sätt ovan under »längdfogar» angivits, dock utan an
ordnande av nåt och spånt.

Alla fogkanter skola avrundas med cirka 10 mm radie.

Armering.
Beläggningen armeras enligt ritning n:r S: 4. (Fig. 1 .) Huvudarmeringen 

utgöres av nätarmering av 0 8 mm med förstärknings järn längs alla fogar 
och kanter av 0 10 mm.

I tvärfogar inläggas dymlingar av 19 mm:s rundjärn, i längdfogar av 
12 mm:s rundjärn, allt enligt ritning n:r S: 4.

Materialbestämmelser,
Gement.

I  regel skall portlandcement klass »A» användas. Undantagsvis må efter 
vägingenjörens medgivande portlandcement klass »Special» eller alumi- 
natcement användas. Andra cementsorter få komma till användning en
dast efter medgivande av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Sand och sten.
Sanden skall hava sådan kornstorlek, a tt siktkurvan faller inom de å 

fig. 2 angivna gränserna. Sanden bör helst icke bestå av krossat material.
Stenen kan bestå av singel eller makadam. M akadam bör ha möjligast 

kubisk form. Maximistorleken får uppgå till 40 mm (kvadratiska hål).
Proportionering av stenmaterialet skall utföras så, a tt betongen får före

skriven styrka. I  regel erhålles en lämplig sammansättning, om siktkurvan 
för det hopblandade stenmaterialet faller inom de å fig. 2 angivna grän
serna. Om singel användes, bör den sammansatta siktkurvan ligga lägre, än 
om makadam användes. Finmaterial måste ingå i tillräcklig mängd, för att 
betongen skall bli smidig och ytan tä t.

A rmeringsjärn.
Allt armerings järn skall hava en kvalitet, som minst motsvarar St. 37.

Fog fyllning smaterial.
Helfog utföres lämpligen med en undre del, kallad utfyllning och en övre 

del kallad försegling. Till utfyllning skall användas ett elastiskt material, 
exempelvis fullkantiga, raka lister av kvistrent trä, fiberplattor, korkspån 
eller liknande. Användas trälister, skall fogvidden vara minst 15 mm och 
listerna före inläggandet vattendränkas. Förseglingsmaterialet skall vara



segt och elastiskt även vid låga temperaturer och äga god vidhäftning vid 
betong, exempelvis asbestblandad asfalt.

Halvfog förseglas med material av samma beskaffenhet som ovan an
givits.

Betongens beskaffenhet.
Betongen skall utföras på ett sådant sätt, a tt den efter 28 dygn har en 

böjhållfasthet av i medeltal minst 35 kg/cm 2, enstaka prov må hålla ned 
till 28 kg/cm 2.

Böjhållfastheten bestämmes på oarmerade balkar 10 (höjd) X 15 (bredd) 
X 80 cm, som uppläggas med en spännvidd av 70 cm och belastas med två 
symmetriskt placerade punktlaster på 30 cm inbördes avstånd. Balken 
placeras vid provningen så, a tt den sida av densamma som vid gjutningen 
legat underst, kommer i den zon, som vid provningen blir u tsatt för drag
spänningar. Belastningen skall påföras jäm nt och med konstant hastighet.

Tryckhållfastheten skall efter 28 dygn uppgå till i medeltal minst 350 
kg/cm 2, bestämd på 20 cm kuber, enstaka prov må hålla ned till 280 
kg/cm 2. Tryckhållfastheten kan även bestämmas genom provtryckning av 
brottstycken av balkar. Brottstyckena avplanas därvid med cementbruk 
och tryckas mellan 15 X 15 cm järnplattor. De på detta sätt bestämda 
t ryckhållfasthets värdena skola dock vara cirka 15 procent större än ovan 
angivits.

Cementhalten bör normalt icke vara mindre än 325 kg cement per kbm 
betong.

Vattencementtalet (liter vatten per kg cement) skall hållas lågt och bör 
icke överstiga 0.55. Vattencementtalet vid biandaren beräknas av vatten
tillsatsen i biandaren + stenmaterialets fuktighet. Då emellertid vatten
cementtalet skall vara det rä tta  vid tidpunkten för massans utbredning, är 
det viktigt, a tt de ändringar i vattentillsatsen vid blandningen, som på 
grund härav erfordras, vidtagas. Vattencementtalet skall avpassas så, a tt 
betongmassan får lämplig konsistens vid bearbetningen. Denna mest lämp
liga konsistens bör utrönas genom försök, och det däremot svarande vatten
cementtalet skall sedan hållas vid betongens gjutning och bearbetning.

Betongmassans tillverkning.

Det är av stor vikt, a tt de olika materialierna i betongen ingå med rik
tiga proportioner. Materialmängderna böra därför bestämmas genom väg- 
ning. Anordningarna härför skola, innan arbetena påbörjas, godkännas av 
kontrollanten. Undantagsvis och endast efter vägingenjörens medgivande



må vid mindre omfattande arbeten betongen proportioneras efter volym, 
varvid dock volymen av de ingående stenmaterialierna en gång i timmen 
skall kontrolleras genom dessas vägning. Hänsyn skall därvid tagas jämväl 
till fuktighetens inverkan på sandens volym vikt.

Betongmaterialierna skola blandas i maskinblandare, som ger en likfor
mig och väl blandad betong. Storleken av varje blandaresats bör bestäm
mas så, a tt ett visst antal hela säckar cement av standardförpackning eller 
annan fabriksförpackning med konstant vikt ingå i satsen, såvida icke väg
ning av cementet sker. Biandaren skall vara försedd med vattenmätare, 
som fungerar oberoende av biandarens snedställning och som har högst 3 
procent felmätning. Vid längre uppehåll i arbetet skall biandaren noga ren
spolas. Blandningstiden för varje sats får icke understiga 1 minut.

Blandning får icke äga rum vid temperatur lägre än +  5° C, såvida ej 
särskilda åtgärder, såsom uppvärmning av material m. m. vidtagas.

Betongmassa skall vid utläggningen vara lika homogen som när den läm
nar biandaren. Med hänsyn härtill skall vid längre transport av betong- 
massa transporten äga rum med specialvagnar, försedda med sådan an
ordning, a tt massan kontinuerligt blandas under transporten.

Beläggningens utförande.

Underbädden för betongbeläggningen med erforderliga utrymmen för 
formarna skall vara fullt färdig, innan uppsättning av sidoformarna på
börjas. Kontroll av underbäddens höjdläge skall utföras medelst en »kon
trollmall», löpande på sidoformarna. På de ställen, där underbädden behö
ver kompletteras, skall den komprimeras, så a tt den överallt får samma 
bärighet. Under arbetets fortgång tillses, a tt underbädden icke köres sön
der; materialupplag direkt på underbädden skall undvikas.

Innan betongen utlägges, skall underlaget vattnas, så a tt det blir väl 
m ättat med fuktighet, utan a tt likväl överskott av vatten uppstår på ytan.

Sidoformar.
Sidoformarna utföras av järn eller av trä med löpbana av järn för ma

skinerna. Formarna skola, framför allt för a tt fordringarna på betongens 
jämnhet må kunna uppfyllas, hava tillräcklig styvhet och vara plana, och 
väl understoppade, samt så fästade, a tt de vid betongens utläggning och 
bearbetning icke rubbas ur sitt läge. I  kurvor och vid övergång från rak
linje till kurva skola formarna utläggas i så korta längder a tt tvära brott 
icke uppstå vare sig i höjd- eller planläge. Den mot betongen vända form
sidan skall vara plan och slät till full kanthöjd samt väl rengjord och oljad, 
så a tt betongen icke skadas vid formens borttagande, vilket skall ske med



stor försiktighet. Formarna skola vara uppsatta på tillräcklig längd fram
för den plats, där utbredning av betong pågår.

Alla ytterkanter på betongplattan avrundas med cirka 10 mm:s radie.

Armering och dymlingar.
Armeringen, som utföres enligt ritning n:r S: 4, (fig, 1), iordningställes 

lämpligen i förväg såsom korta mattor, med minst varannan korsnings- 
punkt svetsad eller väl surrad med glödgad järntråd. Samtliga tvärgående 
järn vid tvärfogar skola dock svetsas eller surras i varje korsningspunkt. 
Vid skarvar skola m attorna överskjuta varandra minst 20 cm. Armeringen 
anbringas på det i första omgången utlagda, avjämnade betonglagret, och 
höjdläget justeras så, a tt armeringens överkant kommer a tt ligga 5 cm un
der betongplattans blivande överyta.

Dymlingar inläggas vinkelrätt mot fogarna och fasthållas i sina rätta  
lägen medelst lämplig anordning. I tvärfogarna skola dymlingarna medgiva 
rörelse mellan de olika beläggningsfälten och därför på halva sin längd be- 
strykas med asfaltlösning, emulsion eller dylikt — dock ej spillolja — som 
bildar en tunn hinna, hindrande järnen a tt häfta vid betongen. Vid helfog 
skall i änden på dymlingarnas på förenämnda sätt bestrukna del fästas en 
hylsa av lämpligt material, vid ena änden tä tad  med kork eller dylikt på 
sådant sätt a tt där erhålles 2 cm:s spelrum, som icke blir fyllt av betong.

Utskjutande ändar av dymlingar i sådana längdfogar, där beläggningen 
icke gjutes i e tt sammanhang, skola genom bockning eller på annat sätt 
skyddas mot åverkan, så a tt icke den ingjutna delen rubbas i sitt läge eller 
betongen där tager skada. Dymlingarnas uträtande skall av samma skäl 
utföras med iakttagande av nödig försiktighet.

Betongens bearbetning.
Betongen utbredes till sådan mängd a tt den efter bearbetningen får före

skriven tjocklek. Efter utbredningen avstrykes betongen. Betongen skall 
bearbetas med för ändamålet lämpliga specialmaskiner och hand verktyg. 
Handstampning tillåtes å kortare sträckor efter kontrollantens medgivande. 
Bearbetningen skall ske så, a tt betongen blir tä t och homogen och belägg
ningen tillfredsställande jämn. Jämnheten kontrolleras under och omedel
bart efter bearbetningen. Större ojämnheter fyllas med betong och bearbetas 
på nytt; påfyllning med löst bruk för a tt tä ta  steniga fläckar eller utjämna 
svackor får ej förekomma. Vid längre uppehåll i gjutningen anordnas 
tvärfog.

Den färdigbearbetade betongytan drages av med en borste av lämplig 
styvhet, för att taga bort överskottsvatten och göra ytan något rå. Ytan 
bör ej ha sådan beskaffenhet, a tt den behöver putsas med putsbräda.



Vid kortare avbrott i gjutningen, ävensom efter avslutad gjutning, täc
kes betongen omedelbart till skydd mot sol och regn. Sådan täckning skall 
ske med anordning av sådan beskaffenhet, a tt den icke kan skada be
tongens yta. Ovan angivna täckning ersättes med ett minst 15 cm tjockt, 
ej packat lager av ren halm, eller med e tt minst 5 cm tjockt lager grus eller 
annat lämpligt material, när betongen hårdnat så mycket, a tt den ej därav 
kan skadas. Stor omsorg skall nedläggas, på a tt betongen under minst 10 
dygn efter gjutningen hålles fuktig. Denna tidrymd förlänges efter kon
trollantens anvisningar, därest temperaturen under härdningstiden under
stigit 0° C. Sidoformarna skola lämnas orubbade minst 12 timmar, efter 
det betongytan slutbehandlats. Denna tidrymd skall ökas, därest vid for
marnas borttagande skulle visa sig, a tt betongen ej vunnit nödig hållfast
het. Vid regnig väderlek må utbredning och bearbetning av betong ske 
endast därest effektivt skydd anordnas. Trafik får insläppas på betongbe
läggning tidigast efter 14 dygn, såvida betongen då uppnått betryggande, 
styrka, (böjhållfasthet minst 28 kg/cm 2).

Fogar.
Vid utförande av fogs försegling skola fogytorna vara torra och rena. 

För a tt förseglingsmaterialet skall häfta vid betongen, bör fogytan bestry- 
kas med asfaltlösning, »klistring», vilken skall hava torkat, innan förseg
lingen utföres. Förseglingsmaterialet ifylles i fogen till sådan mängd, a tt 
det vid varm väderlek når i nivå med betongytan, vid kylig väderlek till 
cirka 5 mm under betongytan och till e tt djup av i regel 20 mm. Förseg
lingen skall vara utförd, innan trafik av nämnvärd omfattning medgives 
på betongbeläggningen.

D är längdfog avses a tt utnyttjas för markering av olika körfiler, utfor
mas förseglingens överyta såsom ett minst 5 cm brett band.

Jämnhetsbestämmelsen

Betongens yta skall efter färdigställandet uppvisa en sådan jämnhet, a tt 
vid kontroll med rätskiva av 5 m:s längd större avvikelser än 6 mm ej 
förekomma.

Kontroll och provningar.

Cement och stenmaterial, vatten, järn och fogfyllningsmaterial skola före 
användandet godkännas av kontrollanten. Cirka 5 kg av varje i betong
massan använt material skall genom kontrollantens försorg förvaras, tills 
företaget avsynats.

I  god tid före arbetets påbörjande utföras provbalkar av betong med den 
sammansättning och av de materialier, som avses a tt användas. Provbal-



karnas böjhållfaslhet bör med minst 10 procent överstiga stadgad fordran 
på böjhållfasthet hos betongbeläggningen.

Betongens konsistens vid bearbetningen skall kontrolleras fortlöpande 
och bör icke avvika från den vid förundersökningen bestämda.

Under pågående betonggjutning kontrolleras dels minst en gång dagli
gen och i övrigt, när anledning därtill kan anses föreligga, stenmaterialets 
kornstorleksfördelning, dels fortlöpande sandens fuktighet och humushalt.

Sandens fuktighet undersökes genom vägning och torkning eller annan 
lämplig metod.

Mängden stenmaterial och cement, som åtgår vid arbetet, kontrolleras 
omsorgsfullt. I  fråga om cementåtgången skall härvid tillses, a tt den ge
nomsnittliga cementhalten per dag, som beräknas av de förbrukade ma
terialmängderna och den gjutna betongvolymen, icke underskrider den av
sedda.

Prov av betongen skall tagas för varje påbörjad gjuten betongvolym av 
1 000 m8, dock vid minst tre olika tillfällen samt dessutom alltid när förhål
lande så påfordra, exempelvis vid ändring av betongens sammansättning 
eller dylikt. Vid varje provtagning utföras minst 3 st. provbalkar, som 
gjutas i järnformar; för undersökning av tryckhållfastheten utgöras prov
kropparna lämpligast av kuber med 20 cm:s kantlängd. Provkropparna 
skola under tillsyn av kontrollanten utföras av nyss utbredd, men icke 
bearbetad betong; betongen får sålunda icke tagas direkt ur biandaren. 
Provkropparna gjutas under tillsyn av kontrollanten, som därvid skall 
göra anteckning om betongens konsistens och arbetbarhet (exempelvis 
plastisk, hårdarbetad, vattnig yta etc.). Provkropparna skola utföras i möj
ligaste mån på samma sätt som vägbeläggningen samt förvaras och härdas 
på sätt, i gällande statliga cement- och betongbestämmelser föreskrives.

Provkropparna provas i regel efter 28 dygn. Vid ändring av betongens 
sammansättning böra prov verkställas efter 7 dygn samt vid förundersök
ning efter såväl 7 som 28 dygn för a tt få reda på relationen mellan 7 dygns- 
och 28 dygnshållfastheten. Om prövningstiden medgiver, böra provkrop
par icke sändas från arbetsplatsen, förrän tidigast efter 14 dygn. De skola 
därvid vara väl inpackade i stadiga trälådor med träull, sågspån eller dy
likt. Önskas prov av betongen efter 7 dygn, skola provkropparna dock för
varas på arbetsplatsen minst 2 dygn före eventuell försändning till prov- 
ningsanstalt, och hållas fuktiga de tre första dygnen. Dylika provkroppar 
måste förpackas och fraktas med synnerlig omsorg.

Arbetsledningen skall på platsen tillhandahålla erforderliga siktar, våg 
av lämplig typ samt formar för provkroppar.

Protokoll över utförda provtagningar och övriga kontrollmätningar in
föras i dagbok.



Prov, som insändes till officiell provningsanstalt, skola vara tydligt 
m ärkta samt åtföljas av uppgifter om arbetsplats, betongblandning, ce
mentsort, vattencementtal, konsistens, dag för gjutning samt önskad dag 
för provning. I  rekvisition om provning skall anges, a tt avskrift av prov- 
ningsintyget skall tillställas statens väginstitut.

Finnes godkänd balkprovningsapparat på arbetsplatsen, må provbalkar 
provas i denna i närvaro av kontrollanten.

Armerings järnet skall, därest kontrollanten anser erforderligt, underkas
tas de prov som i statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 
är stadgat. I  regel torde det dock vara tillräckligt, a tt verksattest för det 
använda armerings järnet uppvisas.

Kontrollanten skall noggrant kontrollera sidof ormarnas höj dläge genom 
avvägning och medelst rätskiva, samt tillse a tt sidoformarna äro så styva 
och så väl understoppade, a tt otillåtliga nedsjunkningar under betongina- 
skinerna ej förekomma.

Garantitid.

Garantitiden för betongbeläggning skall vara två år.

Vägrenar.

Där gångbana, cykelbana eller skyddsremsa icke är anordnad omedelbart 
intill betongbeläggning, skola tillräckligt breda, grundförstärkta vägrenar 
utföras i betongbeläggningens plan. Vägrenarna böra förses med bituminös 
beläggning. Vid vägrenarnas vältning skall tillses, a tt icke för tunga vältar 
komma till användning samt a tt betongbeläggningens kanter icke skadas.

Därest trafiken införes på en betongbeläggning, innan vägrenarna blivit 
iordningställda, skola särskilda skyddsåtgärder vidtagas för vinnande av 
nödig trafiksäkerhet.



Fig. 1.



Fig. 2.



Tunn cementbetong  
T yp : 1939

Arbetsbeskrivning för 

Tunn beläggning av cem entbetong 
på bärigt underlag.

(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Denna beläggning må endast utföras på mycket gott och bärkraftigt 
underlag, såsom gammal makadam- eller grusväg, där vägkroppen vunnit 
sådan stadga och fasthet, a tt sättningar i densamma ej kunna uppkomma 
samt där vägbanan visat sig motstå trafiken utan större spårbildning. Av 
vikt är, a tt underlaget är homogent och har ensartad bärighet.

För arbetenas utförande gälla i tillämpliga delar:
dels väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för väg

byggnad av år 1938, med därtill hörande anvisningar om åtgärder till för
hindrande av tjälskador å väg,

dels väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser för tillverkning och 
leverans av stenmaterial till bituminösa beläggningar samt allmänna anvis
ningar för utförande av bituminösa beläggningar av år 1939 samt 

dels statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934.

Förberedande arbeten.

Före beläggningens utförande justeras underlaget, så a tt beläggningen 
erhåller föreskriven bombering och skevning.

Eventuellt erforderliga större justerings- eller grundförstärkningsarbeten 
skola verkställas senast året före beläggningsarbetet. Breddning av sådan 
vägdel, som skall förses med beläggning, bör utföras med stor omsorg och 
komprimeras genom vattning och vältning.



Underlagets överyta skall bestå av sådant material, a tt friktionen mellan 
denna och betongplattan blir så liten som möjligt. D är så erfordras, skall 
därför å den färdigterrasserade vägkroppen påföras ett tun t lager av grus, 
sand, stenmjöl eller gammal vägbana, som vältas lätt. Andra materialier 
såsom kraftpapper eller dylikt må användas efter vägingenjörens med
givande.

Beläggningens konstruktiva utbildning.

Beläggningen gives på raklinje samt i oskevade kurvor en bombering
av normalt —  av beläggningsbredden, innebärande en lutning å belägg-
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ningens y ta av 1 : 60. Bomberingen utföres i »takform» d. v. s. med räta lin
jer mellan m itt och ytterkanter.

I  kurvor med större centrumvinkel än 4° skevas vägbanan 1:20, om 
radien är mindre än eller lika med 500 m, 1: 30, om radien är större än 
500 m men mindre än eller lika med 1 000 m, 1: 40, om radien är större än 
1 000 m men mindre än eller lika med 2 000 m samt 1:60, om radien 
är större än 2 000 m, allt såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat 
f öreskri ves.

Beläggningens tvärsektion och längdsektion utbildas enligt bilagda rit
ning n:r S: 5. (Fig. 1 ). Den på ritningen angivna tjockleken gäller endast 
vid likformigt underlag med tillräcklig bärighet. I  övriga fall ökas tjockleken 
med minst 5 cm. Den ökade tjockleken utsträckes a tt gälla hela den väg- 
halva och facklängd, som kommer a tt vila på inhomogent eller mindre bär
kraftigt underlag.

Fogar.
Beläggningen skall förses med dels längdfogar, förlagda parallellt med, 

dels tvärfogar förlagda vinkelrätt mot vägens längdriktning.
Längdfogarna anbringas i regel på sådant sätt, a tt körbanan genom dem 

uppdelas i lämpliga körfiler. I  kurvor, där vägens breddökning är större 
än 0,5 m, skall, då endast en längdfog förekommer, denna förläggas till 
beläggningens m itt. Längdfogen utbildas såsom en 35 mm djup, upptill 
10 mm bred kilformig ränna samt med nåt och spånt enligt ritning n:r S: 5. 
Fogyta, mot vilken betong kommer a tt gjutas, skall bestrykas med bitumen.

Tvärfogarna utbildas såsom minst 15 mm breda helfogar med ett in
bördes avstånd av normalt högst 20 m. Därest större avstånd mellan fo
garna eller annat utförande av dessa anses motiverad, skall medgivande 
härtill inhämtas av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Om beläggning u t
föres i lutning överstigande 30 ° /00, skola nyssnämnda avstånd minskas till



normalt 15 m. Fogavståndet göres kortare än ovan angivits jämväl på så
dana ställen, där på grund av underlagets beskaffenhet så anses erforderligt, 
såsom där bärigheten är mindre god eller olikartad, exempelvis vid trum 
mor, vägkorsningar, övergångar från skärning till bank, från bergskärning 
till jordskärning eller dylikt. Fogarna böra härvid förläggas till de sektioner, 
där man kan beräkna, a tt på grund av inträffade höjningar eller sänkningar, 
sprickbildningar kunna uppstå. I vägskäl böra fogarna placeras så, a tt spet
siga vinklar i beläggningens hörn i möjligaste mån undvikas.

Alla fogkanter skola avrundas med cirka 10 mm radie.

Armering.
Beläggningen armeras enligt ritning n:r S: 5. (Fig. 1 .) Huvudarmeringen 

utgöres av nätarmering av 0 8 mm med förstärknings järn längs alla fogar 
och kanter av 0 10 mm.

I tvärfogar inläggas dymlingar av 16 mm:s rundjärn, i längdfogar dym- 
lingar av 12 mm:s rundjärn, allt enligt ritning n:r S: 5.

Materialbestämmelser.
Cement.

I regel skall portlandcement klass »A» användas. Undantagsvis må efter 
vägingenjörens medgivande portlandcement klass »Special» eller aluminat- 
cement användas. Andra cementsorter få komma till användning endast 
efter medgivande av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Sand och sten.
Sanden skall hava sådan kornstorlek, a tt siktkurvan faller inom de å fig. 

2 angivna gränserna. Sanden bör helst icke bestå av krossat material.
Stenen kan bestå av singel eller makadam. Makadam bör ha möjligast 

kubisk form. Maximistorleken får uppgå till 30 mm (kvadratiska hål).
Proportionering av stenmaterialet skall utföras så, a tt betongen får före

skriven styrka. I regel erhålles en lämplig sammansättning, om siktkurvan 
för det hopblandade stenmaterialet faller inom de å fig. 2 angivna grän
serna. Om singel användes, bör den sammansatta siktkurvan ligga lägre, 
än om makadam användes. Finmaterial måste ingå i tillräcklig mängd, för 
a tt betongen skäll bli smidig och ytan tät.

A rmeringsjcirn.
Allt armeringsjärn skall hava en kvalitet, som minst motsvarar St. 37.



Fogfyllningsmaieriai.

Tvärfog utföres lämpligen med en undre del, kallad utfyllning  och en övre 
del kallad försegling. Till utfyllning skall användas ett elastiskt material, 
exempelvis fullkantiga, raka lister av kvistrent trä, fiberplattor, korkspån 
eller liknande. Användes trälister, skola dessa före inläggandet vattendrän- 
kas. Förseglingsmaterialet skall vara segt och elastiskt även vid låga tem 
peraturer och äga god vidhäftning vid betong, exempelvis asbestblandad 
asfalt.

Längdfog förseglas med material av samma beskaffenhet som ovan an
givits.

Betongens beskaffenhet.

Betongen skall utföras på ett sådant sätt, a tt den efter 28 dygn har en 
böjhållfasthet av i medeltal minst 43 kg/cm 2, enstaka prov må hålla ned till 
35 kg/cm 2.

Böjhållfastheten bestämmes på oarmerade balkar 10 (höjd) X 15 (bredd) 
X 80 cm, som uppläggas med en spännvidd av 70 cm och belastas med två 
symmetriskt placerade punktlaster på 30 cm inbördes avstånd. Balken pla
ceras vid provningen så, a tt den sida av densamma som vid gjutningen 
legat underst, kommer i den zon, som vid provningen blir u tsatt för drag- 
spänningar. Belastningen skall påföras jäm nt och med konstant hastighet.

Tryckhållfastheten , som vanligen icke behöver undersökas, skall efter 28 
dygn uppgå till i medeltal minst 390 kg/cm 2, bestämd på 20 cm kuber, en
staka prov må hålla ned till 310 kg/cm 2. Tryckhållfastheten kan även be
stämmas genom provtryckning av brottstycken av balkar. Brottstyckena 
avplanas därvid med cementbruk och tryckas mellan 15 X 15 cm järnplat
tor. De på detta sätt bestämda tryckhållfasthetsvärdena skola dock vara 
cirka 15 procent större än ovan angivits.

Cementhalten bör normalt icke vara mindre än 275 kg cement per kbm 
betong.

Vattencementtalet (liter vatten per kg cement) skall hållas lågt och bör 
icke överstiga 0,55. Vattencementtalet vid biandaren beräknas av vatten- 
tillsatsen i biandaren +  stenmaterialets fuktighet. Då emellertid vatten
cementtalet skall vara det rä tta  vid tidpunkten för massans utbredning, 
är det viktigt, a tt de ändringar i vattentillsatsen vid blandningen, som på 
grund härav erfordras, vidtagas. Vattencementtalet skall avpassas så, a tt 
betongmassan får lämplig konsistens vid bearbetningen. Denna mest lämp
liga konsistens bör utrönas genom försök, och det däremot svarande vatten
cementtalet skall sedan hållas vid betongens gjutning och bearbetning.



Betongmassans tillverkning.

Det är av stor vikt, a tt de olika materialierna i betongen ingå med rik
tiga proportioner. Materialmängderna böra därför bestämmas genom väg- 
ning. Anordningarna härför skola, innan arbetena påbörjas, godkännas av 
kontrollanten. Undantagsvis och endast efter vägingenjörens medgivande 
må vid mindre omfattande arbeten betongen proportioneras efter volym, 
varvid dock volymen av de ingående stenmaterialierna en gång i timmen 
skall kontrolleras genom dessas vägning. Hänsyn skall därvid tagas jäm 
väl till fuktighetens inverkan på sandens volymvikt.

Betongmaterialierna skola blandas i maskinblandare, som ger en likfor
mig och väl blandad betong. Storleken av varje blandaresats bör bestäm
mas så, a tt ett visst antal hela säckar cement av standardförpackning eller 
annan fabriksförpackning med konstant vikt ingå i satsen, såvida icke 
vägning av cementet sker. Biandaren skall vara försedd med vattenmätare, 
som fungerar oberoende av blandarens snedställning och som har högst 
tre procent felmätning. Vid längre uppehåll i arbetet skall blandaren noga 
renspolas. Blandningstiden för varje sats får icke understiga 1 % minut.

Blandning får icke äga rum vid temperatur lägre än +  5° C, såvida ej 
särskilda åtgärder, såsom uppvärmning av material m. m. vidtagas.

Betongmassa skall vid utläggningen vara lika homogen som när den 
lämnar blandaren. Med hänsyn härtill skall vid längre transport av betong- 
massa transporten äga rum med specialvagnar, försedda med sådan an
ordning, a tt massan kontinuerligt blandas under transporten.

Beläggningens utförande.

Underbädden för betongbeläggningen med erforderliga utrymmen för 
formarna skall vara fullt färdig, innan uppsättning av sidoformarna på
börjas. Kontroll av underbäddens höjdläge skall utföras medelst en »kon
trollmall», löpande på sidoformarna. På de ställen, där underbädden be
höver kompletteras, skall den komprimeras, så a tt den överallt får samma 
bärighet. Under arbetets fortgång tillses, a tt underbädden icke köres sön
der; materialupplag direkt på underbädden skall undvikas.

Innan betongen utlägges, skall underlaget vattnas, så a tt det blir väl 
m ätta t med fuktighet, utan a tt likväl överskott av vatten uppstår på ytan.

Sidoformar.
Sidoformarna utföras av järn eller av trä  med löpbana av järn för maski

nerna. Formarna skola, framför allt för a tt fordringarna på betongens jäm n
het må kunna uppfyllas, hava tillräcklig styvhet och vara plana, och väl 
understoppade, samt så fästade, a tt de vid betongens utläggning och be
arbetning icke rubbas ur sitt läge. I  kurvor och vid övergång från raklinje



till kurva skola formarna utläggas i så korta längder a tt tvära brott icke 
uppstå vare sig i höjd- eller planläge. Den mot betongen vända formsidan 
skall vara plan och slät till full kanthöjd samt väl rengjord och oljad, så 
a tt betongen icke skadas vid formens borttagande, vilket skall ske med 
stor försiktighet. Formarna skola vara uppsatta på tillräcklig längd fram 
för den plats, där utbredning av betong pågår.

Alla ytterkanter på betongplattan avrundas med cirka 10 mm:s radie.

Armering och dymlingar.
Armeringen, som utföres enligt ritning n:r S: 5, (fig. 1 ), iordningställes 

lämpligen i förväg såsom korta mattor, med minst varannan korsnings- 
punkt svetsad eller väl surrad med glödgad järntråd. Samtliga tvärgående 
järn vid tvärfogar skola dock svetsas eller surras i varje korsningspunkt. 
Vid skarvar skola m attorna överskjuta varandra minst 20 cm. Ar
meringen anbringas omsorgsfullt, så a tt den kommer i de höj dlägen, som 
angivas å ritningen. Om betongen utlägges i två lag, får det undre betong
lagret ej utläggas så långt i förväg, a tt det torkar ut, innan det övre betong- 
lagret blir påfört.

Dymlingar inläggas vinkelrätt mot fogarna och fasthållas i sina rätta  
lägen medelst lämplig anordning. I  tvärfogarna skola dymlingarna med
giva rörelse mellan de olika beläggningsfälten och därför på halva sin 
längd bestrykas med asfaltlösning, emulsion eller dylikt — dock ej spill
olja — som bildar en tunn hinna, hindrande järnen a tt häfta vid betongen. 
I  änden på dymlingarnas på förenämnda sätt bestrukna del fästes en hylsa 
av lämpligt material, vid ena änden tä tad  med kork eller dylikt på sådant 
sätt a tt där erhålles 2 cm:s spelrum, som icke blir fyllt av betong.

Utskjutande ändar av dymlingar i längdfogar, skola genom bockning 
eller på annat sätt skyddas mot åverkan, så a tt icke den ingjutna delen 
rubbas i sitt läge eller betongen där tager skada. Dymlingarnas uträtande 
skall av samma skäl utföras med iakttagande av nödig försiktighet.

Betongens bearbetning.

Betongen utbredes till sådan mängd, a tt den efter bearbetningen får 
föreskriven tjocklek. Efter utbredningen avstrykes betongen. Betongen 
skall bearbetas med för ändamålet lämpliga vibratorer eller andra maskiner. 
Bearbetningen skall ske så, a tt betongen blir tä t och homogen och belägg
ningen tillfredsställande jämn. Jämnheten kontrolleras under och omedel
bart efter bearbetningen. Större ojämnheter fyllas med betong och bearbe
tas på nytt; påfyllning med löst bruk för a tt tä ta  steniga fläckar eller u t
jämna svackor får ej förekomma. Vid längre uppehåll i gjutningen anord
nas tvärfog.



Den färdigbearbetade betongytan drages av med en borste av lämplig 
styvhet, för a tt taga bort överskottsvatten och göra ytan något rå. Y tan 
bör ej ha sådan beskaffenhet, a tt den behöver putsas med putsbräda.

Vid kortare avbrott i gjutningen, ävensom efter avslutad gjutning, täckes 
betongen omedelbart till skydd mot sol och regn. Sådan täckning skall ske 
med anordning av sådan beskaffenhet, a tt den icke kan skada betongens 
vta. Ovan angivna täckning ersättes med ett minst 15 cm tjockt, ej packat 
lager av ren halm, eller med ett minst 5 cm tjockt lager grus eller annat 
lämpligt material, när betongen hårdnat så mycket, a tt den ej därav kan 
skadas. Stor omsorg skall nedläggas, på a tt betongen under minst 10 dygn 
efter gjutningen hålles fuktig. Denna tidrymd förlänges efter kontrollan
tens anvisningar, därest temperaturen under härdningstiden understigit 
0° C. Sidoformarna skola lämnas orubbade minst 12 timmar, efter det 
betongytan slutbehandlats. Denna tidrymd skall ökas, därest vid formarnas 
borttagande skulle visa sig, a tt betongen ej vunnit nödig hållfasthet. Vid 
regnig väderlek må utbredning och bearbetning av betong ske endast därest 
effektivt skydd anordnas. Trafik får insläppas på betongbeläggning tidigast 
efter 14 dygn, såvida betongen då uppnått betryggande styrka, (böjhållfast- 
het minst 35 kg/cm 2).

Fogar.
Vid utförandet av fogs försegling skola fogytorna vara torra och rena. 

För a tt förseglingsmaterialet skall häfta vid betongen, bör fogytan bestry- 
kas med asfaltlösning, »klistring», vilken skall hava torkat, innan förseg
lingen utföres. Förseglingsmaterialet ifylles i fogen till sådan mängd, a tt 
det vid varm väderlek når i nivå med betongytan, vid kylig väderlek till 
cirka 5 mm under betongytan och till ett djup av i regel 20 mm. Förseg
lingen skall vara utförd, innan trafik av nämnvärd omfattning medgives 
på betongbeläggningen.

Där längdfog avses a tt utnyttjas för markering av olika körfiler, u t
formas förseglingens överyta såsom ett minst 5 cm brett band.

Jämnhetsbestämmelser.
Betongens yta skall efter färdigställandet uppvisa en sådan jämnhet, a tt 

vid kontroll med rätskiva av 5 m:s längd större avvikelser än 6 mm ej före
komma.

Kontroll och provningar.
Cement och stenmaterial, vatten, järn och fogfyllningsmaterial skola före 

användandet godkännas av kontrollanten. Cirka 5 kg av varje i betong
massan använt material skall genom kontrollantens försorg förvaras, tills 
företaget avsynats.



I  god tid före arbetets påbörjande utföras provbalkar av betong med den 
sammansättning och av de materialier, som avses a tt användas. Provbal- 
karnas böjhållfasthet bör med minst 10 procent överstiga stadgad fordran på 
böjhållfasthet hos betongbeläggningen.

Betongens konsistens vid bearbetningen skall kontrolleras fortlöpande 
och bör icke avvika från den vid förundersökningen bestämda.

Under pågående betonggjutning kontrolleras dels minst en gång dagligen 
och i övrigt, när anledning därtill kan anses föreligga, stenmaterialets korn
storleksfördelning, dels fortlöpande sandens fuktighet och humushalt.

Sandens fuktighet undersökes genom vägning och torkning eller annan 
lämplig metod.

Mängden stenmaterial och cement, som åtgår vid arbetet, kontrolleras 
omsorgsfullt. I  fråga om cement åtgången skall härvid tillses, a tt den genom
snittliga cementhalien per dag, som beräknas av de förbrukade material- 
mängderna och den gjutna betongvolymen, icke underskrider den avsedda.

Prov av betongen skall tagas för varje påbörjad gjuten betong volym av 
700 m3, dock vid minst tre olika tillfällen samt dessutom alltid när förhållan
dena så påfordra, exempelvis vid ändring av betongens sammansättning 
eller dylikt. Vid varje provtagning utföras minst 3 st. provbalkar, som gju
tas i järnformar; för undersökning av tryckhållfastheten utgöras provkrop
parna lämpligast av kuber med 20 cm:s kantlängd. Provkropparna skola 
under tillsyn av kontrollanten utföras av nyss utbredd, men icke bearbe
tad betong; betongen får sålunda icke tagas direkt ur blandaren. Provkrop
parna gjutas under tillsyn av kontrollanten, som därvid skall göra anteck
ning om betongens konsistens och arbetbarhet (exempelvis plastisk, hård- 
arbetad, vattnig v ta etc.). Provkropparna skola utföras i möjligaste mån 
på samma sätt som vägbeläggningen samt förvaras och härdas på sätt, i 
gällande statliga cement- och betongbestämmelser föreskrives.

Provkropparna provas i regel efter 28 dygn. Vid ändring av betongens 
sammansättning böra prov verkställas efter 7 dygn samt vid förundersök
ning efter såväl 7 som 28 dygn för a tt få reda på relationen mellan 7 dvgns- 
och 28 dygnshållfastheten. Om prövningstiden medgiver, böra provkroppar 
icke sändas från arbetsplatsen, förrän tidigast efter 14 dygn. De skola där
vid vara väl inpackade i stadiga trälådor med träull, sågspån eller dylikt. 
Önskas prov av betongen efter 7 dygn, skola provkropparna dock förvaras 
på arbetsplatsen minst 2 dygn före eventuell försändning till provningsan- 
stalt, och hållas fuktiga de tre första dygnen. Dylika provkroppar måste 
förpackas och fraktas med synnerlig omsorg.

Arbetsledningen skall på platsen tillhandahålla erforderliga siktar, våg 
av lämplig typ samt formar för provkroppar.

Protokoll över utförda provtagningar och övriga kontrollmätningar in
föras i dagbok.



Prov, som insändas till officiell provningsanstalt, skola vara tydligt 
märkta samt åtföljas av uppgifter om arbetsplats, betongblandning, cement- 
sort, vattencementtal, konsistens, dag för gjutning samt önskad dag för 
provning. I  rekvisition om provning skall anges, a tt avskrift av prov- 
ningsintyget skall tillställas statens väginstitut. c

Finnes godkänd balkprovningsapparat på arbetsplatsen, må provbalkar 
provas i denna i närvaro av kontrollanten.

Armerings järnet skall, därest kontrollanten anser erforderligt, underkas
tas de prov som i statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1934 är 
stadgat. I  regel torde det dock vara tillräckligt, a tt verksattest för det an
vända armerings järnet uppvisas.

Kontrollanten skall noggrant kontrollera sidoformarnas höjdläge genom 
avvägning och medelst rätskiva, samt tillse a tt sidoformarna äro så styva 
och så väl understoppade, a tt otillåtliga nedsjunkningar under betong- 
maskinerna ej förekomma.

Garantitid,

Garantitiden för betongbeläggning skall vara två år.

Vägrenar.

Där gångbana, cykelbana eller skyddsremsa icke är anordnad omedel
bart intill betongbeläggning, skola tillräckligt breda, grundförstärkta väg
renar utföras i betongbeläggningens plan. Vägrenarna böra förses med bi
tuminös beläggning. Vid vägrenarnas vältning skall tillses, a tt icke för tunga 
vältar komma till användning samt att betongbeläggningens kanter icke 
skadas.

Därest trafiken införes på en betonganläggning, innan vägrenarna blivit 
iordningställda, skola särskilda skyddsåtgärder vidtagas för vinnande av 
nödig trafiksäkerhet.



Fig. 1.



Fig. 2.



Typer: cg j 1939

Arbetsbeskrivning för 

Cykel- och gårigbanebeläggningar.
(Utarbetad i samråd med Statens Väginstitut)

Cykel- och gångbana, som ligger i samma plan som körbanan och som 
endast är avskild från denna genom en målad eller på annat sätt markerad 
rand, skall hava en bärighet, motsvarande det högsta på körbanan före
kommande hjultrycket, uppträdande såsom exceptionell belastning. Övriga 
cykel- och gångbanor beräknas för belastning av det snöröjningsaggregat, 
som kan bliva använt å dem.

Cykelbana skall vara minst lika jämn som körbana.
Cykel- och gångbana skall i tvärled ha en ensidig lutning av normalt 

1:40, i kurvor mot kurvans insida, därest detta med hänsyn till vatten
avrinningen lämpligen kan ske.

Beträffande beläggningarnas utförande1) skall, utöver vad här nedan före- 
skrives, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdade arbetsbeskrivningar 
för olika slag av vägbeläggningar i tillämpliga delar gälla.

Förberedande arbeten.
Underlaget till cykel- och gångbanebeläggning skall utgöras av e tt på 

väl komprimerad terrassering anbragt minst 8 cm tjockt bärlager (fast 
mått) av makadam, singel eller grovt grus, som tä ta ts  med stenmjöl eller 
bindjord och vältats till full fasthet. På tjälfarlig mark skola dessutom 
vidtagas de åtgärder beträffande isolering, dränering m. m., som föreskri
vas i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar om åtgärder till för
hindrande av tjälskador å väg.

1) E när flera av de här nedan angivna beläggningstyperna ännu äro i ringa utsträckning prövade 
eller helt oprövade i Sverige, äro arbetsbeskrivningarna tillsvidare a tt  betrak ta  såsom preliminära 
och kunna mindre ändringar medgivas, om sådana visa sig erforderliga.



Fig. 1. Lämplig kornstorleksfördelning hos grusmatta.

Grusm atta T yp: cg
8 1939

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för bygg
nad och underhåll av slitlager av grus.

1. Grusmattans tjocklek, som må inräknas i den tjocklek, som ovan an
givits för underlaget, skall i komprimerat tillstånd vara minst 5 cm. 
Största stenstorleken bör icke överstiga 16 mm1) och icke understiga 
4 mm, varjämte sammansättningen i övrigt bör vara sådan, a tt en möj
ligast fast vägbana erhålles i såväl torrt som fuktigt väder. K u r v a n  
f ö r  k o r n s t o r  l e k s f ö r d e l n i n g e n  b ö r  l i g g a  m e l l a n  d e  
h e l d r a g n a  k u r v o r n a  p å  f i g. 1 o c h  h a v a  e t t  n å g o r 
l u n d a  j ä m n t  f ö r l o p p .

2. Såsom material till grusmattan kan lämpligen användas vid stenkross- 
ning erhållet stenmjöl eller stenmjölsrikt krossgrus med tillsats av lera 
eller pinnmo. Om lera tillsättes som bind jord, är i regel 8—12 procent



lertillsats lämplig vid en största kornstorlek hos stenmaterialet av 16 
mm samt 4— 6 procent lertillsats vid en största kornstorlek av 4 mm. 
D et skall dock tillses, a tt lertillsatsen icke göres så stor, a tt y tan blir 
smetig vid fuktig väderlek. Om pinnmo tillsättes såsom bind jord, till
sättes en sådan mängd, a tt siktkurvan för det samm ansatta materialet 
faller inom de å fig. 1 angivna kurvorna. De olika materialsorterna 
kunna antingen blandas på själva banan eller i för ändamålet särskilt 
konstruerade verk.

Im pregnerad  och ytbehandlad grusbana Typ: cg F 6 1939
Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för impreg-
nering och ytbehandling av grusväg, typ Yg/1939.

1 . Före beläggningens utförande justeras grusbanan genom hyvling eller 
sladdning, eventuellt genom vältning, så a tt densamma erhåller största 
möjliga jäm nhet och fasthet. Löst material undanskaffas genom sop- 
ning, som dock ej får vara så kraftig, a tt grusbanan uppluckras eller 
upprives.

2 . Grusbanan impregneras med tjära  T  g, som utsprides till en mängd 
av l.o— 1.6 k g /m 2.

Utförande 1.
3a. En första ytbehandling verkställes med asfalt A 180—210 eller A 235 

—265, tjära T 35—55 eller T  55—80 eller asfalttjära AT 80/20 eller 
AT 15/85 till en mängd av 1 .2— 1.6 kg /m 2. Pågrus 8—16 mm påföres, 
varefter vältas omsorgsfullt med lä tt vält, dock av minst 2 tons vikt. 
Efter vältningen bortsopas löst stenmaterial.

4a. En andra ytbehandling verkställes omedelbart på sätt som i punkt 
3a. föreskrives. Härvid må även emulsion användas. Bindemedelsmäng- 
den skall vara 1 .2— 1.6 kg /m 2, om varma bindemedel användas, och
1.5—2.0 kg /m 2, om emulsion användes. Pågrus 2— 6 mm påföres, var
efter vältas omsorgsfullt och löst pågrus bortsopas.

Utförande 2 .
3b. En första ytbehandling verkställes på samma sätt, som i pkt 3a be

skrivits.
4b. I  stället för andra ytbehandlingen anbringas ett tun t slitlager, minst 

15 k g /m 2, av maskinblandad beläggningsmassa. Före utbredningen av 
denna massa är det i regel lämpligt a tt utsprida emulsion på vägbanan 
(»klistring»).



5 . Största omsorg skall nedläggas för a tt få en jämn yta. Före andra y t
behandlingen eller utbredning av slitlager justeras vägbanans ojämn
heter med bituminöst bindemedel (lämpligen emulsion) och lämpligt 
stenmaterial.

6. Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande unge
färliga materialåtgång för 1 000 m 2 y ta :

Impregnering jämte två ytbehandlingar Styckestorlek (mask-
enligt utförande 1 . vidd hos Plan sik t) M ängd

Singel eller makadam för första ytbehandling 8—16 mm 12 m 3
Singel eller makadam för andra ytbehandling 2— 6 mm 8 m 3

Bindemedel:
tjära för impregnering . . ........................................................   1-3 ton
asfalt, tjära eller asfalttjära för två y tbehand lingar  2.8 »

Y tbehandlad m akadam rr Ym
Typ!CS1939

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för helin- 
dränkning med asfaltemulsion, typ IE4</1939.

1 . D et vältade makadamunderlaget gives erforderlig jäm nhet genom på
förande, därest så erfordras, av ett lager makadam 20—35 mm, even
tuellt 20—40 mm till minst 4 cm tjocklek (fast m ått), vilket lager m ät
tas med bindande grus eller stenmjöl och under vattning vältas till 
full fasthet med minst 2 tons vält.

2 . M akadamlagret rensopas under lä tt vattning, så a tt stenarna ligga 
bara och rena.

Utförande 1.
3a. En första ytbehandling verkställes med 2—3 kg/m 2 asfaltemulsion. Om 

emulsionen ej flyter ut jäm nt över ytan, fördelas den genom sopning 
för hand. Innan emulsionen svartnat, sprides makadam av storlek 4— 
11 mm, varefter vältas lätt. Mängden stenmaterial skall vara sådan, a tt 
y tan täckes, men ej mer. Stenmaterialet fördelas jäm nt över ytan ge
nom sopning.

4a. En andra ytbehandling utföres omedelbart sedan emulsionen bundit. 
Sedan allt löst stenmaterial bortsopats, utsprides 2—2.5 kg /m 2 asfalt
emulsion och pågrus av storlek 2— 6 mm.



Vtjärande 2.
3b. En första ytbehandling utföres på samma sätt, som i pkt 3a beskrivits.
4b. I  stället för andra ytbehandlingen anbringas ett tun t slitlager, minst 

15 kg /m 2, av maskinblandad beläggningsmassa. Före utbredningen av 
denna massa är det i regel lämpligt a tt utsprida emulsion på vägbanan 
(»klistring»).

5. Före den andra ytbehandlingen eller utbredningen av slitlager kontrol
leras ytans jämnhet och förefintliga ojämnheter justeras.

6 . Garantitiden för denna beläggning skall vara ett år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Utförande med två ytbehandlingar
7 * , 7 Styckestorlek (mask-

enligt utförande 1. vidd hos plan sikt) M ängd

M akadam eller singel ........................................  4— 11 mm 9 m3
M akadam eller singel ........................................  2—6 mm 6 m3
Asfaltemulsion ................................................................................  4.75 ton

Därest ny tt makadamlager skall utföras, tillkommer härför erforderlr 
mängd.

ö

Öppen asfaltbetong rp ÖAbi y p : c g  -------
1938

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunt 
slitlager av topeka, typ Top 2/1939.

Denna beläggning har en öppen vattengenomsläpplig och stenrik yta. 
Beläggningen fordrar ett bärkraftigt och dränerande underlag.
1 . Beläggningen utföres i e tt lager av 3 cm tjocklek.
2 . Beläggningen framställes av:

Asfalt med penetration mellan 180 och 320, helst
A 280—320 ...............................................................  4.5— 6 viktprocent

Stenmaterial .................................................................  94— 95 »

Därvid är förutsatt en specifik vikt hos stenmaterialet av 2 .6—2 .7. 
Stenmaterialet skall sammansättas av makadam och filler, i sådana 

proportioner, a tt allt material passerar 11.3 mm sikt, 5— 10 procent 
2.0 mm sikt och 5—7 procent 0.075 mm sikt, mängderna beräknade i 
procent av stenmaterialets vikt. För a tt ytan ej skall bli alltför öppen, 
erfordras ett gott, icke flisigt stenmaterial. Asfalthalten skall vara hög,



dock ej så hög, a tt asfalten rinner av massan i större omfattning under 
transport eller a tt feta fläckar bildas på beläggningsytan.

3. Beläggningsmassan framställes i tvångsblandare, varvid makadamen 
ihälles först, därefter asfalten och sist fillermaterialet, detta dock först 
sedan alla stenar blivit väl överdragna med asfalt. Stenmaterialet skall 
vara upphettat till sådan temperatur, a tt den färdiga beläggningsmas
san får temperaturen 125—150° C. Asfalten skall, när den tillsättes 
stenmaterialet, hava en temperatur av 125— 150°. Särskild uppmärk
samhet skall ägnas åt, a tt beläggningsmassan ej onödigt upphettas, enär 
den mjuka asfalten eljest lä tt blir bränd.

4. Massan utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdubbade och i höjdled juste
rade plankor. Mängden skall vara sådan, a tt beläggningens tjocklek 
efter vältning ingenstädes blir mindre än 3 cm.

5. Massan vältas med vält av minst 2 tons vikt. Vältningen skall påbör
jas, innan massan kallnat under 100° C, och fortsättas, tills välten ej 
längre gör intryck i beläggningen. Överallt, där massan ej kan vältas, 
t. ex. intill kantstenar, stampas den omsorgsfullt med varma stötar, 
varvid tillses, a tt massan ej brännes. Om man icke kan komma åt a tt 
välta med ovan angivna tyngre vält, må handvält, vägande minst 200 
kg användas.

6. Om beläggningens y ta  blir alltför öppen, kan detta avhjälpas genom 
a tt påföra asfalterat stenmaterial, 0—4 mm, som fördelas genom sop- 
ning och fastvältas.

7. Garantitiden för denna beläggning skall vara två  år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 y ta :

M ängd
M akadam 4—11 mm (allt passerande 11.3 mm sikt) ...................  53.5 ton
Fillermaterial ...................................................    3.5 »
Asfalt med penetration mellan 180 och 320, helst A 280—320 .  ̂ 3.0 »

Materialåtgången är beräknad under förutsättning av ett fullt jäm nt 
underlag.

Tätad asfaltbetong Typ: cg TAb
1939

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunt 
slitlager av topeka, typ Top 2/1939.

Denna beläggning är mer bärkraftig än föregående och har en tätare 
något mindre sträv yta än denna.



1 . Beläggningen utföres med ett bottenlager av 3 cm tjocklek, vilket tätas 
med ett tätskikt (alternativt genom ytbehandling).

2 . Bottenlagret framställes av:

Därvid förutsättes en specifik vikt hos stenmaterialet av 2.6—2.7. Sten
materialet skall sammansättas av 75—85 procent makadam av storlek 
11—25 mm samt resten av sand eller stenmjöl, passerande 4 mm sikt, 
mängderna beräknade i procent av stenmaterialets vikt. Singel må 
användas, därest avsevärd kostnadsbesparing därigenom vinnes, dock 
skall i s å  fall bottenlagrets tjocklek uppgå till minst 4 cm.

Tätskiktet sammansättes av ca 6 procent asfalt A  180—210 och sten
mjöl 0—4 mm (helst 1—4 mm). Alternativt må hårdare asfalt an
vändas, i vilket fall bindemedlet fluxas eller stenmaterialet förbehandlas 
med lämplig fluxolja.

Beläggningsmassan tillverkas i övrigt såsom för Top 2 föreskrives.

3. Utbredning av bottenlagret skall ske mellan sidostöd, t. ex. fastdub- 
bade, i höjdläge justerade plankor. Mängden massa skall vara sådan, 
a tt bottenlagrets tjocklek ingenstädes blir mindre än 3 cm. Massan 
vältas med vält av minst 2 tons vikt. Vältningen påbörjas, innan mas
san svalnat till tem peratur under 125° G och fortsättes tills välten ej 
längre gör intryck. Överallt, där massan ej kan vältas, t. ex. intill kan t
stenar, stampas den omsorgsfullt med varma stötar, varvid tillses, a tt 
massan ej brännes. Om man icke kan komma åt a tt välta med ovan 
angivna tyngre vält, må hand vält, vägande minst 200 kg, användas.

4. Tätskiktet utsprides till sådan mängd, a t t  y tan överallt blir väl täckt, 
vartill normalt åtgår ca 12 kg /m 2. Anbringande av tätskikt kan er
sättas med ytbehandling utförd med varm asfalt, tjära  eller asfalttjära 
till en mängd av 0.6—0.9 kg /m 2 och pågrus 2—6 mm (eventuellt sten
mjöl).

5. Garantitiden för denna beläggning skall vara två  år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga mate
rialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Utförande med tätskikt:
B o t t e n l a g e r :  M ängd

M akadam 11—25 m m ........................................................................  45 ton
Sand ......................................................................... ................... ..... 13 »

Asfalt A 50—70 eller A 70— 100 
Stenmaterial .......................

4— 6 viktprocent 
94—96 »

Asfalt A 50—70 eller A 70—100 3 »



T ä t s k i k t :
Stenmjöl 1—4 (eventuellt 0—4) m m ................  . . ..............  12 ton
Asfalt A 180—210  ....................... ................ ........................... 0.8 »

Materialåtgången är beräknad under förutsättning av e tt fullt jäm nt 
underlag.

Emulsionsbetong .....................................  ...............

1 . Beläggningen utgöres av ett slitlager med en tjocklek 
underlagrets beskaffenhet av:
a) 3 cm på bärkraftigt underlag av grus eller makadam,
b) 1.5 cm på ett underlag av indränkning eller annan äldre belägg

ning.

2 . Slitlagret sammansättes av 10—13 viktprocent emulsion och 87—90 
viktprocent stenmaterial.

3. Stenmaterialet skall bestå av makadam, stenmjöl och sand samt kalk- 
stensfiller i sådan blandning, a tt dels allt material passerar 11 mm 
sikt, därest slitlagret gives en tjocklek av 3 cm, och 8 mm sikt, därest 
slitlagret gives en tjocklek av 1.5 cm, dels 5—7 procent av materialet 
passerar 0.075 mm sikt samt dels siktkurvan uppritad å Statens Väg- 
instituts logaritmiska siktdiagram har ungefär rätlinjigt förlopp mel
lan ovan angivna gränsvärden.

4. Emulsionen skall utgöras av blandning semulsion av lämplig sta
bilitet. Stabiliteten inverkar på emulsionens blandbarhet med stenma
terial på sådant sätt, a tt ju större stabiliteten är, desto finkornigare 
och tä tare kan stenmaterialet vara. Om emulsionen däremot har otill
räcklig stabilitet, faller emulsionen u t under blandningen, så a tt klum
par bildas och beläggningsmassan blir inhomogen. Onödigt starkt sta
biliserad emulsion bör emellertid undvikas. Upplysning om emulsio
nens blandbarhet med stenmaterial bör inhämtas från tillverkaren 
av emulsionen. Här givna anvisningar avse användandet av relativt 
starkt stabiliserade blandningsemulsioner.

5 . I  syfte a tt undersöka om emulsionen och stenmaterialet låta sig blan
das till en homogen massa av lämplig koncistens, utföres lämpligen 
blandningsförsök i liten skala, innan beläggningen utföres. Om mas
san härvid visar sig bliva för torr, kan emulsionen före blandningen 
utspädas med vatten, medan om massan blir för lättflytande, cement 
kan tillsättas, dock högst en liter per ton massa.

r p  Eb1yp: cg -----
* 1939

beroende på



6 . Beläggningsmassan framställes i blandare, varvid cementbetongblan- 
dare må användas. Mängderna asfalt och stenmaterial må uppmätas 
efter volym. Vid blandningen ifylles först det grövsta stenmaterialet, 
därefter det finaste och sist mellansorten. Stenmaterialet blandas tills 
det blir homogent, varefter emulsionen ihälles och biandaren får ar
beta under ytterligare minst 1 1 /2 minut. Massan skall vara väl blandad 
utan klumpar av utfälld asfalt eller sammanbakat stenmaterial.

7. Massan utlägges mellan ribbor på ca 1 m avstånd, varvid ribbornas 
höjd bör vara ca 20 procent större än beläggningens blivande tjock
lek. Efter utläggningen bör massan ligga orörd, tills emulsionen bör
ja t binda, vilket i allmänhet sker efter 1 ä 2 timmar. Därefter verk
ställes vältning först med vält av 250—500 kg vikt och efter y tter
ligare några timmars förlopp med vält av 1.5—2.5 tons vikt.

8. Vid utläggning av emulsionsbetong på gammal indränkning eller lik
nande verkställes »klistring» med ca 0.3 kg /m 2 emulsion, eventuellt 
utspädd med vatten.

9. Arbetet bör icke utföras senare än den 15 augusti.
10. Garantitiden för denna beläggning skall vara två  år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det 
föregående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga 
materialåtgång för 1 000 m 2 yta:

Vid 1.5 cm tjockt slitlager: M ängd

M akadam 4— 8 m m .......................................................................  ca 9.5 ton
Stenmjöl 0—4 mm ...................................................................... » 13.5 »
Sand 0—3 mm ................................................................................  » 7 »
Fillermaterial ..................................................................................  » 0.8 »
Blandningsemulsion  ...................................................................... » 4.5 »
M aterialåtgången är beräknad under förutsättning av ett fullt jäm nt 

underlag.

A sfaltbetong m ed  asfa ltlösn in g rr Alb
yP! Cg 1939

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunt 
slitlager av finasfaltbetong med asfaltlösning, typ Falb 1/1939.
1 . Sedan löst material bortsopats, verkställes impregnering av vägbanan 

såsom beskrivits för typ Yg, dock må härvid även asfaltlösning använ
das samt behandling av makadamyta eventuellt ske med emulsion. I  
senare fallet kan det vara lämpligt a tt utspäda emulsionen före sprid
ningen. Vägbanan skall vara fullt uttorkad, när beläggning utlägges.



2 . Beläggningen skall utgöras av dels ett bottenlager, i genomsnitt 25 
kg /m 2, sammansatt av 4— 11 mm makadam och ca 5 viktprocent asfalt
lösning, dels ett tätskikt, i genomsnitt 12 kg /m 2, sammansatt av sten
mjöl 0—4 mm (helst 1—4 mm) och ca 6 viktprocent asfaltlösning.

3. Vid blandningen av till bottenlagret avsedd massa kan det vara fördel
aktigt a tt under blandningen tillsätta 3—5 viktprocent fillermaterial 
(kalkstensfiller), som styvar upp bindemedlet, och medför a tt tjockare 
skikt bildas över stenarna.

4. Massan till bottenlagret utbredes mellan ribbor eller med lämpligt 
spridar aggregat, som ger en jämn beläggningsyta. N är massan antagit 
lämplig fasthet, vältas den med minst 2—5 tons vält. Tätskiktet inso- 
pas i porerna i bottenlagrets y ta  och fasttryckes med välten.

5. Alternativt utförande. Beläggningen kan även framställas på så sätt, 
a tt stenmaterialet i biandaren först behandlas med en lämplig olja, 
varefter asfalt A 70—100 eller A 50—70 tillsättes.1)

6 . Garantitiden för denna beläggning skall vara två  år.

Materialmängderna kunna variera inom gränser, som framgå av det före
gående. I  allmänhet torde man kunna räkna med följande ungefärliga ma-
te r ia lå tg å n g  fö r  1 0 0 0  m 2 y ta :  Styckestorlek (mask- M ,

vidd hos plan sikt klanget

M akadam till bottenlager .................................. 4— 11 mm 23 ton
Stenmjöl till t ä t s k ik t ............................................  0—4 mm 12
Fillermaterial till bo tten lag e r..................................................... 1.2
Tjära eller emulsion till bottenbehandling ...........................  1.5
Asfaltlösning till beläggningsmassa ........................................  2.0 »

Materialåtgången är beräknad under förutsättning av ett fullt jäm nt 
underlag.

Sandasfalt
Typ: cg i l b

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunt 
slitlager av sandasfalt typ S 1.5/1939.

1 . Beläggningen utgöres av ett slitlager med en tjocklek beroende på un
derlagets beskaffenhet av:
a) minst 2.5 cm på bärkraftigt underlag av makadam eller grus,
b) minst 1.0 cm på underlag av indränkning eller annan liknande be- 

läggning.
1 Till denna typ  höra Amiesite och »K. H.»-beläggning.



2. Sandasfalten tillverkas såsom föreskrives för typ:
Vältningen skall ske med 1.5— 2.5 tons gångbanevält eller tyngre yält, 

undantagsvis må handvält av 250—-500 kg vikt användas. Stor omsorg 
skall ägnas åt a tt beläggningen blir så tä t som möjligt.

3. Garantitiden för denna beläggning skall vara tre år.

C em entbelong rp Cblyp: C g ----
6 1939

Jämför väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning för tunn
betongbeläggning på bärigt underlag, typ tunn cementbetong 1939.

Denna beläggningstyp ifrågakommer i regel endast för cykelbanor.

1. På underlaget, utfört enligt till denna arbetsbeskrivning under rubrik 
»Förberedande arbeten» givna anvisningar, utbredes ett sandlager, av 
minst 5 cm tjocklek, som vältas eller stampas för hand och justeras 
till rä tt höjd.

2,. Betongbeläggningen skall givas en minsta tjocklek av 7 cm, om cykel
banan ligger omedelbart intill körbanan, och 5 cm om cykelbanan är 
förlagd så avskild från denna, a tt den ej kan beräknas bliva u tsa tt för 
körtrafik, häri inbegripet trafik med tyngre plogredskap. P lattan  ar
meras med ett ru tnät av 5 mm rundjärn på 15 cm centrumavstånd. Be
tongen stampas för hand eller vibreras samt avstrykes till rä tt höjd. 
Betongen utlägges mellan stadiga sidoformar, som icke giva efter under 
bearbetningen.

3. Betongen, som skall tillverkas i blandare, skall ha en cementhalt av 
minst 275 kg /m 3, en böjhållfasthet efter 28 dygn av i medeltal minst 
40 kg/cm 2, enstaka prov må hålla ned till 35 kg/cm 2.

4. Genomgående tvärfogar anordnas på högst var 10 m. Fogarna fyllas 
upptill med lämplig fogmassa.

5. Överfarter, där körtrafik korsar cykelbana, förses med 15 cm tjock be
tongbeläggning eller med annan beläggning av tillräcklig styrka (bä
righet) .

6. Garantitiden för denna beläggning skall vara tre år.

Stockholm 1939, Ivar Hffiggströms Boktryckeri A. B.
390582
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