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UTREDNING RÖRANDE BILBESKATTNINGEN.

På uppdrag av 1937 års automobilskatteutredning har statens väginstitut 
utfört en del utredningar rörande automobilbeskattningen, särskilt i syfte 
att klarlägga denna skattebördas skäliga fördelning på olika fordonstyper 
med hänsyn till vägslitningen. Dessa undersökningar ha på uppdrag av in
stitutets direktion utförts av ingenjörerna vid institutet N. von Matern och 
G. Kullberg.

Utredningarna omfatta dels en rapport om Provkörningar på Ängbyvägen 
i september 1937, dels en utredning benämnd Synpunkter rörande bilbe- 
skattningen. Den senare utredningen är baserad på resultaten från provkör
ningarna på Ängbyvägen samt på erfarenheter och material, insamlade på 
annat sätt.

I. Provkörningar på Ängbyvägen i september 1937.

På uppdrag av 1937 års automobilskatteutredning har statens väginstitut 
verkställt en serie praktiska försök för att utröna slitningen på en grusväg 
av olika typer motorfordon, en fråga, som ansågs ha betydelse för en rätt
vis fördelning av bilskatterna på olika fordon. Det uppställdes önskemålet, 
att man skulle klarlägga inverkan av fordonens tyngd och hastighet, huru
vida exempelvis tunga motorfordon med moderat hastighet åverkade väg
banan mer än lätta, men snabba motorfordon. 1937 års automobilskatte
utredning ställde ett belopp av 3 000 kronor till förfogande för utförandet av 
försöken. De totala kostnaderna ha emellertid icke stannat vid detta be
lopp. Genom välvilligt tillmötesgående från olika privata företag samt AB. 
Stockholms Spårvägar ställdes utan kostnad motorfordon till förfogande, me
dan institutet fick ersätta kostnad för drivmedel och förare samt tillhanda
höll personal för ledning av försöken och observationer. Dessutom har Stock
holms stad bidragit till försökens utförande genom att utan kostnad för in
stitutet verkställa omfattande justeringsarbeten av vägen, tillhandahålla be
vakningsmanskap, vägmaskiner och redskap m. m.

Vägens beskaffenhet.

Försöken utfördes på Ängbyvägen i Stockholm, på en del av denna mel
lan Blackebergsvägen och Vultejusvägen. Vägsträckan hade en längd av 
c:a 800 m. Dess plan och profil framgår av fig. 1. Körningen skedde i rikt
ning mot staden, medan återkörningen utfördes på en lokalväg, parallell 
med den provade vägen. Vägbredden var c:a 16 m och indelades i 3 banor 
av 4 m bredd. På varje sådan bana kördes med fordon av viss fordonstyp, 
vid flertalet körningar med personbilar på en bana, lastbilar på en bana och 
bussar på en annan bana (fig. 3).

Före körningarnas påbörjande utfördes av Stockholms stad omfattande 
justeringsarbeten av vägbanan. Det framgick nämligen vid en ingående un
dersökning, att den befintliga vägbanan var mycket heterogen. Under den 
synliga ytan funnos talrika, oregelbundna, hårda fläckar av tjärolja, utgö
rande rester av gammal vägbana, som behandlats med tjära som damm-



Fig. 1. Plan och profil av Ängbyvägen.



bindningsmedel. Det visade sig nödvändigt att djupriva vägbanan och bort
taga dessa rester av oljehuden genom krattning. Därefter tillsattes i lämp
liga mängder nytt grusmaterial, som tillsammans med den urkrattade, gam
la vägbanan hyvlades tillsammans och därefter utbreddes och vältades, så 
att man erhöll ett över samtliga körfiler möjligast likformigt slitlager. Sam
mansättningen av detta slitlager varierades på olika sträckor. På större de
len av sträckan, sekt. 180— 585, utfördes ett slitlager med tillnärmelsevis 
»idealgrussammansättning», dock med ett underskott på bindande finjord. 
Detta senare sakförhållande var betingat av bristen på lämplig, lättanbragt 
bindjord. Sammansättningen på nämnda sträcka utgjordes av gammal väg
bana, stenmjöl och singel (fig. 2) .1

Därjämte gavs på en kortare sträcka, sekt. 585— 765, utpräglat svagare, 
sandig sammansättning genom en blandning av enbart sandigt naturgrus 
med den gamla vägbanan.

Dammbindningsmedel användes ej, enär vägbanan under försöken hade 
naturlig fuktighet, som hindrade damning.

Vägen är byggd på lergrund, mestadels i relativt sankt läge, varför leran 
äger mjuk konsistens.

Bärlagret, vars beskaffenhet undersökts genom upptagande av provgropar, 
består av ett bottenlager av grov sten, samt däröver makadam, delvis fylld 
med pinnmo eller stenmjöl. Stenbädden utgöres av osorterad sten, dels 
fältsten, dels sprängsten, av starkt varierande storlek.

De olika lagrens mäktighet framgår av följande översikt, med djup i cm.
4 å 7 cm: grusslitlager 

15 » 20 » makadam
40 » 45 » stenbädd.

Stenbädden synes ha lagts direkt på leran, utan isolering, varför leran 
pressats upp i stenbädden. Denna lerinträngning är på torrare sträckor för
hållandevis obetydlig, c:a 5 cm, men uppgår på fuktigare sträckor till 15 å 20 
cm över stenbäddens botten.

Dräneringen är sträckvis otillfredsställande, i det att särskilt längs södra 
(högra) vägsidan leran genom hög fuktighetshalt var så mjuk, att de tyng
re fordonen, framförallt bussarna, ställvis orsakat insjunkning i spåret. På 
en sträcka, ungefär mellan sekt. 460 och 560, var, synbarligen på grund av 
uppdämning genom ett söder om vägen befintligt bergparti, grundvatten
ståndet påfallande högt. Sålunda framkom i provgrop vid sekt. 495, i södra 
vägkanten, upptagen den 1 okt., fritt vatten redan på 20 cm djup under väg
ytan, ehuru intet regn fallit, utan torrt och vackert väder rått de senaste 
dagarna.

De använda fordonens beskaffenhet.
Personbilarna, samtliga av nyare typ, hade en totalvikt av mellan 1 600 

och 1 965 kg och ett största hjultryck av 400— 490 kg. Under dagarna 22 
till 24 september kördes med 3, under den 27 september med 6 och den 28 
september med 11 personbilar samtidigt.

Lastbilarna, samtliga av nyare typ, hade en total vikt av mellan 7 180 och 
7 810 kg samt hade ett största hjultryck av 2 570— 2 690 kg. Axelavståndet 
varierade mellan 3*80 och 41 0  m. Bakringarna voro resp. 7 50 X  20 dubbla, 
8'25 X  20 dubbla, 9 75 X 20 ,enkla och 8 25 X 20 dubbla. Den 22, 23, 24 och 
27 september kördes samtidigt med fyra lastbilar.

1 Sammansättning av grusvägens slitlager utfördes efter direktiv av doktor G. Beskow, som 
även biträdde vid försökens utförande.



Omnibussarna voro dels av äldre typ (röda), dels av nyare typ (gula). De 
röda bussarna, tre till antalet, hade en totalvikt av mellan 9 375 och 9 970 
kg, ett hjultryck fram av 1 613— 1 845 kg, ett hjultryck bak av 3 075— 3 185 
kg samt ett axelavstånd av 5'55 m. Ringarna voro 9 00 X  20, enkla fram och 
dubbla bak. Dessa bussar kördes den 22, 23, 24, 27 och 29 september. —  De 
gula bussarna, till antalet tre, hade en totalvikt av 10 333— 10 634 kg, ett 
hjultryck fram av 2 090— 2 174 kg, ett hjultryck bak av 3 046— 3 144 kg 
samt ett axelavstånd av 5 90 m. Ringarna voro 9 75 X  20, enkla fram och 
dubbla bak. Dessa bussar kördes den 29 september. De gula bussarna hade 
sålunda något större totalvikt, men ungefärligen samma största hjultryck 
som de röda, men lasten var mera lika fördelad på bak- och framaxel hos 
de gula.

Samtliga fordon vägdes, varvid totalvikt och hjultryck bestämdes. For
donens last utgjordes av betongkroppar.

Provkörningarna.
Följande hastigheter användes vid försöken:

personbilar .............................  80 km/tim
lastbilar och bussar ............  50 km/tim.

Denna hastighet uppnåddes ungefär 300 m (olika för olika bilar) från 
sträckans början, där hastigheten var låg. Hastigheten avsågs att hållas 
konstant på ungefär 350 m:s längd, varefter hastigheten retarderades på res
ten av provsträckan. För kontroll av hastigheten var på en viss längd av 
sträckan anordnad en hastighetskontroll med hjälp av utlagda kontaktske
nor och ett till dem medelst kablar anslutet elektriskt tidtagarur och en 
kronograf. Det visade sig, att fordonen kunde framföras med en hastighet, 
som mycket nära överensstämde med den önskade (personbilarnas medel
hastighet 80 6 km/tim, medelavvikelse ±  1 km/tim; lastbilarnas medelhastig
het 503 km/tim, medelavvikelse ±  18 km/tim; bussarnas medelhastighet 
500 km/tim, medelavvikelse ±  1*9 km/tim).

Antalet körningar kontrollerades genom trafikräkning av en person. Un
der och efter försöken gjordes anteckningar över iakttagelser, vägbanan 
fotograferades vid olika tidpunkter, varjämte vägbanans profil i tvärled och 
längdled uppmättes med särskilda apparater.

Med provkörningarna kunde följande studieuppgifter uppläggas med hän
syn till vägbanans beskaffenhet och körningens olika typer:

1. Körning på torr vägbana.
a) accelerationssträcka.
b) sträcka med konstant hastighet.
c) retardationssträcka.

2. Körning på genomfuktig vägbana.
3. Körning på korrugeringskänslig vägbana.
Den »torra» vägbanan hade en fuktighetsgrad, som var gynnsam, och var 

icke helt torr utan något fuktig. Väderleken medgav ej försök på uttorkad 
vägbana.

Den genomfuktiga vägbanan framställdes genom vattning med tankvagnar. 
Den utspridda vattenmängden motsvarade vid ett försök 10 mm nederbörd, 
vid andra försök 7*3 mm, således motsvarande rätt kraftig regnskur.

Den korrugeringskänsliga vägbanan framställdes genom utspridning av löst, 
sandigt naturgrus till en tjocklek av 15— 2 cm, vilket utbreddes jämnt genom 
krattning.

I det följande göres en sammanställning av de utförda körningarna:



1. Körning på torr vägbana.

D a g

K ö r b a n a

A. B. G.

Bussar Lastbilar Personbilar

Antal ton Antal ton Antal ton

22 sept.................................
23 » .............................

168
525
326

1019

1646
5145
3195
9 986

252
612
396

1260

1915 
4 651 
3 010
9 576

239
613
292

1144

392
1005

479
1876

24 » .............................
Summa I perioden

27 sept.................................
28 > .............................

A. B. C.

Lastbilar Bussar Personbilar

Antal ton Antal ton Antal ton

368

368 
1 0191 
13878

. — 3 Buss

2 797

2 797 
9 986 

12 783

;ar och last

269

269 
1260 2 
1529 3

bilar.

2 636

2 636 
9 576 

12 212

1050
1825
2 875
1144
4019

1722 
3 402
5124
1876
7 000

Summa II perioden 
Transport från 1 perioden 
Summa I och II perioderna

1 Bussar. — 2 Lastbilar

2. Körning på genomfuktig väg.

D a g

K ö r b a n a

A. B. C.

Bussar Lastbilar Personbilar

Antal ton Antal ton Antal ton

24 sept.................................

27 sept.................................

29 sept.................................

118
fattning sel 

1156
it. 465—56£ 

146 || 1110 141 231

A. B. C.

Lastbilar Bussar Personbilar

Antal ton Antal ton Antal ton

134 |
fattning sel 

1019
it. 400—56( 

91 1
).

892 536 879

A. B.

Röda bussar Gula bussar

Vattning sekt. 465—565.



3. Körning på korrugeringskänslig väg.

D a g
K ö r b a n a

A. B. C.

27 sept..................................... lastbilar bussar personbilar
29 sept. 

kl. 1 2 - 1 3 .......................... röda bussar gula bussar
> 1 6 .................................. gula bussar röda bussar —

Såsom framgår av sammanställningen kördes på likartat sätt under de tre 
första dagarna. Under denna tid, period I; passerades den torra vägbanan av 
1019 st. bussar på banan A, 1260 st. lastbilar på banan B och 1144 st. person
bilar på banan C. Tontalen voro resp. 9 986, 9 576 och 1 876 ton, således långt 
mindre på G.

Den 27 sept. bytte bussar och lastbilar bana, enär det ansågs, att den yttre 
banan A var något svagare än banan B. Personbilarna fortsatte på samma 
bana C som tidigare. Den 28 sept. körde endast personbilarna, i syfte att 
låta dem komma upp i tontal. Vid slutet av II perioden hade på den torra 
vägbanan passerat 1 387 st. bussar och lastbilar på banan A, 1 529 st. lastbilar 
och bussar på banan B och 4 019 st. personbilar på banan G. Tontalen voro 
resp. 12 783, 12 212 och 7 000 ton. G-banan hade sålunda fått väsentligt ökat 
tontal.

Körning på genomfuktig väg utfördes 3 gånger. Första perioden var den 
24 sept., då den blöta sträckan passerats av 118 st. bussar på bana A, 146 st. 
lastbilar på bana B och 141 st. personbilar på bana G. Motsvarande tontal 
voro 1 156, 1 110 och 231.

Andra perioden var den 27 sept., då den blöta sträckan passerades av 
134 st. lastbilar på banan A, 91 st. bussar på banan B och 536 st. personbilar 
på banan G. Tontalen voro resp. 1 019, 892 och 879. Personbilarna hade då 
kommit upp i ungefär samma tontal som övriga. Mellan den 24 och 27 
sept. hade sträckan, som sönderkördes den 24 sept., blivit lagad och istånd- 
satt.

Korrugeringsförsöken utfördes den 27 sept. med samtliga fordonstyper, last
bilar, bussar och personbilar. Den 29 sept. gjordes 2 specialförsök med endast 
bussar av två olika typer, gula och röda. Vid det andra försöket fingo dessa 
byta banor. Före varje försök utbreddes det lösa gruslagret jämnt genom 
krattning.

Väderlek, vägbanans fuktighet.
Under tiden närmast före försökens påbörjande inträffade kraftiga och ihål

lande regn (den 13 sept. 40 mm, den 14 sept. 17 mm, den 18 sept. 13 mm och 
den 20 sept. 94 mm). Under försöksdagarna var vädret i huvudsak gott, 
med endast obetydlig nederbörd i form av duggregn eller kortvarigt regn 
(max. den 25 sept. 0 9 m m ). Genom den sena årstiden var emellertid avdunst- 
ningen ringa, vilket medförde, att vägbanan under försöken alltid var något 
fuktig, så att den icke dammade, samt grundvattenytan stod högt till följd av 
den tidigare starka nederbörden.

Fuktighetshalten, som bestämdes på upptagna vägbaneprov, varierade på 
icke vattnade sträckor mellan 4 och 8 % . Under försöken skedde en märk
bar fuktighetsminskning, exempelvis vid sekt. 315 från 5 8 °/o den 22 sept. 
till 4 0 %  den 28 sept., vid sekt. 420 från 77 %  den 22 sept. till 4.5 °/o den 
24 sept.



Fig. 2. Sammansättning av vägbanan samt korrugeringsgruset.

Fig. 3. Provkörning pågår.



Fig. 4. Personbilspåret 28 sept. kl. 16’35, 4 019 fordon, 7 000 ton. 
Ytan jämn, slät men något småsårig.

Fig. 5. Lastbilspåret 24 sept. kl. 15’50 1 260 fordon, 9 576 ton. 
Ytan jämn och tät.

Fig. 6. Busspåret 24 sept. kl. 15*50, 1 019 fordon, 9 986 ton. 
Ytan jämn och god.

Fig. 4, 5 och 6. Sträcka med god sammansättning och åverkad av 
konstant hastighet.



Fig. 7. Personbilspåret 28 sept. kl. 16*50, 4 019 fordon, 7 000 ton. 
Ytan jämn men något sårig.

Fig. 8. Lastbilspåret 24 sept. kl. 16*12, 1 260 fordon, 9 576 ton. 
Ytan jämn men något sårig.

Fig. 9. Busspåret 24 sept. kl. 16*15, 1019 fordon, 9 986 ton. 
Ytan jämn men mer sliten än fig. 7 och 8.

Fig. 7, 8 och 9. Sträcka med sämre och sandig sammansättning 
och åverkad av konstant hastighet.



Fig. 10. Bana A, trafikerad av bussar, 24 
sept. kl. 16'4 5 ,1019 fordon, 9 986 ton. Spåret 
har sjunkit på grund av dålig bärighet, men 

är fortfarande jämnt.

Fig. 11. Bana A, trafikerad av bussar och 
lastbilar, 12 783 ton, 28 sept. Svag punkt 
med dålig bärighet, som sjunkit, spruckit 

och därefter upp rivits.

Fig. 12. Bana A, bromssträckan 29 sept., Fig. 13. Bana B, bromssträckan 29 sept.,
trafik av bussar och lastbilar, 12 783 ton. trafik av lastbilar och bussar, 12 212 ton.

Fig. 14. Personbilspåret, bromssträckan 29 
sept., 4 019 fordon, 7 000 ton. Vatten i 

groparna efter regnskur.



Fig. 15. Personbilspåret, accelerationssträckan, 
29 sept., 4 019 fordon, 7 000 ton. Vatten i 

pussarna efter regnskur.

Fig. 16. Personbilspåret, bromssträckan, 23 
sept. kl. 15*30, 574 fordon, 941 ton. Sämre 
men sandig sammansättning hos vägbanan än 

föregående.

Fig. 17. Provsträcka, strax efter vattning 24 sept.



Fig. 18 a och b. Personbilspåret efter vattning 27 sept. kl. 17*45, 536 fordon, 879 ton 
Större antal fordon än fig. 19 och 20.

Fig. 19. Lastbilspåret efter vattning 27 sept. kl. 17*10, 134 fordon, 1 019 ton.

Fig. 20. Busspåret efter vattning 27 sept. kl. 17*05, 91 fordon, 892 ton.



Fig. 21. Personbilspåret, korrugeringsförsök 27 sept. kl. 12*50, 
73 fordon, 120 ton.

Fig. 22. Lastbilspåret, korrugeringsförsök 27 sept. kl. 12*56, 
73 fordon, 554 ton.

Fig. 23. Busspåret, korrugeringsförsök 27 sept. kl. 12*55, 57 fordon, 558 ton.
2 — 3870 7 7 .



Fig. 24 a och b. Korrugeringsförsök 29 sept. kl. 14*30. a) röda bussar, äldre 
typ, 38 fordon, b) gula bussar, nyare typ, 38 fordon.



De vattnade sträckorna hade före vattningen en vattenhalt av 6— 7 °/o. Ge
nom vattningen blev vattenhalten mycket olika i olika punkter. Det lösa, 
uppblötta materialet i hjulspåren ägde en mycket hög vattenhalt, medan på 
andra punkter vattennedträngningen i den hårda, fasta vägbanan var ringa 
och vattenhalten där endast ökade med några procent.

Det vid korrugeringsförsöken använda gruset hade en fuktighetshalt av 2 
å 3 % .

Iak ttagelser vid försöken . 

1. Vid körning på torr vägbana.
En påtaglig skillnad kunde iakttagas mellan de lätta, men snabba person

bilarna och de tyngre, mindre hastiga bussarna och lastbilarna. Märkbar 
åverkan visades nämligen först av personbilarna, som lossryckte i ytan be
fintliga gruskorn, efterlämnande motsvarande små håligheter, varigenom 
spåret fick ett poröst eller »pipigt» utseende. Denna skadegörelse var tydligt 
påbörjad redan efter en halvtimmes körning. Bussar och lastbilar visade till 
en början ingen sådan åverkan utan medförde en gynnsam, komprimerande 
effekt (fig. 4— 6). Fig. 7— 9 visa inverkan på den sandiga, mindre väl sam
mansatta sträckan.

Personbilarnas slitning ökades successivt, småhåligheten stegrades och så 
småningom utvecklades större, trasiga ytspår. Särskilt stark skadegörelse 
uppstod på accelerations- och retardationssträckan. Den sistnämnda, som 
hade en sämre, sandig sammansättning, erhöll på personbilsbanan mycket 
kraftiga sår och skador (fig. 12— 16).

Bussar och lastbilar åstadkommo i stort sett mindre skadegörelse än person
bilarna på torr vägbana, om denna hade fast underlag. På flera lokala punk
ter, där bärigheten hos undergrunden påtagligen var sämre, uppstodo emel
lertid spårbildning, sjunkning eller utskjutning av vägbanan (fig. 10). I regel 
voro emellertid spåren av de tyngre fordonen jämna med måttlig eller obetyd
lig nötning och sårbildning, även om spåren hade nedpressats. På ett ställe 
uppstod i högra busspåret först sprickbildning i ytskiktet, påtagligen beroende 
på att underlaget f jädrat. Det genom sprickbildning skadade slitlagret sönder
maldes så småningom och krossades. Det sålunda skadade stället växte där
efter i omfattning och uppnådde slutligen en längd av 10 m (fig. 11). På 
den sandiga retardationssträckan uppstod sträckvis slaghål av lastbilarna.

2. Vid körning på genomfuktig vägbana.
Körning på genomfuktig vägbana visade sig vara i hög grad ödeläggande. 

Den sammansättning, som vägbanan erhållit, var icke fullt lämplig, enär, 
såsom redan påpekats, halten av bindande finjord var för ringa, varför 
vatten på ytan lätt trängde in i gruslagret och försvagade detta. Redan efter 
något mer än 100 körningar voro banorna för bussar och lastbilar så sönder - 
körda, att trafiken på dessa banor måste avbrytas för att fordonen ej skulle 
taga skada. Personbilarna åstadkommo vid samma fordonsantal icke samma 
skadegörelse, men om trafiken med dem fortsattes, såsom under den 27 
sept., så att tontalet började ökas till samma mängd som för lastbilarna och 
bussarna, visade även personbilspåren mycket kraftig skadegörelse (fig. 17 
— 20). Av särskilt intresse var det förhållandet, att vid en jämförande kör
ning mellan två olika busstyper samma busstyp, som åstadkom korrugering, 
även framkallade kraftigare slitning vid genomfuktig vägbana än en buss- 
typ, som icke framkallade korrugering. Detta visar, att fordonets konstruk
tion inverkar på slitningen vid genomfuktig vägbana.



3. Vid körning på korrugeringskänslig vägbana.
Dessa försök gåvo mycket tydliga utslag. Vid körningen den 27 sept., då 

körning utfördes parallellt med samtliga fordonstyper, uppstod tydlig korru- 
gering för bussarna (av äldre typ, röda) och lastbilarna redan efter 10 fordon. 
Denna begynnande korrugering anlades som grupper av grusryggar samt 
utvecklades hastigt till hela sträckan omfattande svårartad korrugering. Den
na process skedde snabbare för bussarna än för lastbilarna. För bussarna 
var korrugeringen färdigutbildad efter c:a 40 fordon, för laslbiiarna först 
efter närmare 100 fordon. Personbilarnas inverkan var av helt avvikande 
typ, i det att de förhållandevis snabbt kastade undan det lösa gruset från 
spåren. Efter ett 70-tal körningar var härigenom den fasta vägbanan helt 
blottlagd i personbilsspåren. Härigenom blev även korrugeringen lindrig, i 
form av en svag vågbildning i spårkanterna, jämte enstaka eller i smärre 
grupper förekommande grusryggar, kvarliggande i själva spåret (fig. 21 
— 23).

För att klarlägga, huruvida fordonens konstruktion inverkar på korruge
ringen, utfördes den 29 sept. parallella försök med bussar av äldre typ (röda 
bussar, samma som tidigare använts vid försöken) och bussar av nyare typ 
(gula, s. k. bulldogstyp). Det framgick vid dessa försök, att de röda bussarna 
alltjämt gåvo en mycket kraftig korrugering. Däremot gåvo de gula bussarna 
icke upphov till någon korrugering praktiskt taget. Spåren efter de gula 
bussarna voro jämnt tillkörda. För att kontrollera, att banorna icke voro 
på något sätt olika, gjordes försöken om, varvid de båda busstyperna fingo 
byta banor. Även då erhölls samma resultat (fig. 24 a och b ) .

Det framgår härav, att fordonens konstruktion har en väsentlig inverkan
på uppkomsten av korrugering.

För söksbetingelserna voro möjligen alltför gynnsamma för personbilarna, 
i det att undansopandet av det lösa gruset från de smala trafikspåren icke 
möjliggjorde några iakttagelser rörande dessa bilars tendens att framkalla 
korrugering. Därest personbilarna hade varit mera fördelade över väg
banan, hade möjligen ett annat resultat erhållits.

Av visst intresse var det förhållandet, att korrugeringen av de röda bus
sarna var förskjuten i de båda spåren, så att det ena spårets ryggar lågo 
mitt emellan ryggarna på det andra spåret. Denna iakttagelse ådagalägger, 
att hjulaxlarna haft en pendlande svängningsrörelse i sidled, så att ena h ju 
let på axeln lyfts, medan det andra sänkts och tvärtom. Konstruktiva an
ordningar, som dämpa en sådan svängning, torde även minska tendensen till 
korrugering.

På fig. 25 angives längden av korrugeringsvågorna enligt vid försöken gjorda 
uppmätningar. —  Den tydligast utbildade korrugeringen erhölls av de röda bus
sarna. Frekvensdiagrammen visa för dessa fordon en markerad koncentration av 
våglängdsvärdena, nämligen till två tydliga maxima, ett vid c:a 102 cm våglängd 
och ett vid 109 cm våglängd. Det kan förmodas, att det ena maximum motsvarar 
framhjulens, det andra bakhjulens svängningstal. Den i det föregående omnämnda 
fasförskjutningen mellan ryggarna i de båda spåren visade sig vid uppmätning 
vara ungefär halva våglängden. —  Lastbilarna och personbilarna hade icke så 
markerad frekvenskoncentration som bussarna. Orsaken härtill är säkerligen den, 
att alla bussarna voro av samma typ, medan de övriga bilarna hade olika kon
struktion och därmed även olika svängningstal.

R e s u l t a t  av  j ä m n h e t s m ä t n i n g a r .
Mätningar med jämnhetsmätare. För uppmätning av vägbanans profil i längd

led användes väginstitutets jämnhetsmätare. Den består av ett fackverk av stålrör,



Fig. 25. Korrugeringsvågornas längd vid provkörningarna på Ängbyvägen.



Fig. 26. Jämnhetsmätningar.



Fig. 27. Jämnhetsmätningar.



Fig. 28. Diagram över jämnhetsmätningarna visande resp. sträckas utseende dels före körning
arnas början, övre kurvan, dels efter en trafik av c:a 6 800 ton, undre kurvan, på torr vägbana,

typiska exempel.

Fig. 29. Resultat av mätning med profilbräda i vägens längdled efter vattning.



uppburet av ett hjulpar i vardera änden. Avståndet mellan hjulparen är 5*25 m. 
Mitt emellan hjulparen är ett mindre kontakthjul monterat på en i vertikal led 
svängbar arm. När mätapparaten drages fram över vägbanan, följer kontakthju
let vägbanans ojämnheter. Kontakthjulets rörelser i förhållande till de båda hjul
paren överföres med en stång till en räkne- och registreringsapparat, som är m on
terad i fackverket mitt över kontakthjulet. I räkneapparaten angives på ett antal 
räkneverk antalet ojämnheter av viss storlek, som kontakthjulet passerar. Sålunda 
räknas antalet ojämnheter, som överstiger 5, 10, 15, 20, 25 och 30 mm resp. Vi
dare uppritas vägbanans längdprofil på en pappersremsa.

Mätningar med jämnhetsmätaren företogos på alla tre banorna före körningarna 
samt vid olika tidpunkter under körningarna. På de sträckor, som vattnades, kun
de mätningarna ej slutföras, emedan spårbildningen och sönderkörningen av väg
banan voro så svårartade, att jämnhetsmätarens mätområde ej var tillräckligt.

I fig. 26 och 27 visas på några diagram resultaten av mätningarna på olika delar 
av banorna. I diagrammen angives antalet ojämnheter av viss storlek på 100 m:s 
längd vid olika passerad trafikmängd. Sålunda angives i diagram, ordnade under 
varandra, antalet ojämnheter större än 5, 10, 15, 20 och 25 mm. I diagrammen 
hava de olika banorna inlagts med olika beteckningar. Diagram har uppritats för 
sektion 100— 200 (accelerationssträckans början), sektion 300— 400 (slutet av acce- 
lerationssträckan samt början av sträckan med konstant hastighet), sektion 400—  
500 (sträckan med konstant hastighet) samt sektion 600— 700 (slutet av sträckan 
med konstant hastighet samt början av inbromsningssträckan). I sista diagrammet 
å fig. 27 visas resultatet av mätningarna på början av bromssträckan.

Av diagrammen framgår, hur vägbanans jämnhet har ändrats under körningar
nas gång. Påfallande tydligt framgår, att banorna för de tyngre fordonen bibe
hållit sig jämna, då däremot banan med personbilarna på alla sektionerna visar 
större ojämnhet.

På diagrammet fig. 28 visas i form  av exempel karakteristiska profiler, uppritade 
på jämnhetsmätarens pappersremsa.

Mätning med profilbräda. I vissa sektioner gjordes under försöken regelbundna 
uppmätningar av vägbanans jämnhet med hjälp av en 4 m lång bräda, som upp- 
lades på i vägbanan anordnade fixpunkter. På brädan var anbragt en pappers
remsa, på vilken vägens profil uppritades i verklig skala medelst en för ändamålet 
konstruerad apparat. Mätningar verkställdes såväl i vägens tvärled som i dess 
längdled. De erhållna tvärprofilerna gåvo icke någon säker upplysning om väg- 
slitningen, enär variationer i vägbanans bärighet och mjukhetsgrad påtagligen in
verkade alltför störande. På fig. 29 återgivas några längdprofiler av vägbanan på 
den vattnade sträckan.

Mätmetoden ger icke något säkert resultat, enär den uppmätta längden endast är 
4 m och icke med säkerhet är typisk för sträckan i fråga.

Slutsatser.

Provkörningarna på Ängbyvägen, de första i sitt slag i Sverige, ha givit 
värdefulla resultat. Framför allt ha proven givit en bild av, hur grusvägen 
förstöres av trafiken, och vilka faktorer, som därvid inverka. Med stöd av 
försöken och även av på annat sätt vunnen erfarenhet kunna följande slut
satser dragas:

Vägbanan måste i första hand hava en tillräcklig bärighet för överförande 
av de vertikala krafterna till undergrunden. Är bärigheten otillräcklig, upp
stå av de stora hjultrycken sättningar, utskjutningar, spårbildningar samt 
i vissa fall sprickbildning av slitlagret med åtföljande söndermalning och



upprivning. Ju större hjultrycket är, desto större blir kravet på bärighet 
och den kostnad, som måste nedläggas i detta avseende.

Under förutsättning av en tillräckligt bärig vägbana blir slitlagrets beskaf
fenhet av avgörande betydelse. Försöken på Ängbyvägen jämte även annan 
erfarenhet visa, att det är möjligt att så sammansätta grusvägbanan, att den 
vid torrt väglag har en god motståndskraft mot trafikens inverkan och icke 
är korrugeringskänslig. Under dessa förhållanden är slitningen av de hasti
ga personbilarna större än av de tyngre, mer långsamtgående fordonen, sär
skilt framträdande blir den ökade slitningen för personbilarna på sträckor, 
där hastigheten ökas eller inbromsas. Den höga hastigheten framkallar 
nämligen en upprivning och därav följande sårbildning. Eftersom våra 
vägar icke äro av den karaktär, att en jämn, hög hastighet kan hållas, blir 
denna ofördelaktiga egenskap hos den snabba trafiken accentuerad. Därest 
den tyngre trafiken även skulle framgå med lika hög hastighet, skulle slit
ningen av denna bli större på torr, väl sammansatt vägbana.

Därest vägbanan icke är väl sammansatt utan har ett löst, korrugerings- 
känsligt slitlager, ha hastiga bilar en tendens att sopa undan det lösa gru
set, medan andra fordon framkalla kraftig korrugering eller ingen alls be
roende på fordonets konstruktion.

De skador, som fordonen åstadkomma i torrt väglag, äro tämligen ringa. 
Långt svårare äro de skador, som uppstå på genomfuktig vägbana. Även 
om slitlagret är motståndskraftigt i torrt väder, kan detsamma fullständigt 
ödeläggas redan efter relativt ringa trafikmängd, såsom försöken på Ängby
vägen visa. Vägbanans förhållande i sådan väderlek blir därför av avgö
rande betydelse för bedömande av olika fordons vägslitande förmåga. För
söken på Ängbyvägen visa härvidlag, att förstörelsen av de tyngre fordonen 
vid genomfuktig väg framskred långt snabbare än förstörelsen genom per
sonbilarna. Efter samma antal blev sålunda ödeläggelsen av de tyngre for
donen långt större än för de snabba och lättare fordonen. Men när de 
tyngre fordonen hade slutat köra och endast de lättare fortsatte, framgick, 
att, när det sammanlagda tontalet började bli lika, även slitningen för de 
lättare bilarna hastigt ökade. Ehuru iakttagelserna i detta avseende voro 
tämligen grova, var emellertid tendensen fullt klar och man torde därför 
vara berättigad att antaga som en approximation, att tunga och lätta fordon 
vid genomfuktig vägbana giva ungefärligen samma slitning vid samma tontal 
av den transporterade bruttovikten. Möjligen är detta något ogynnsamt för 
personbilarna.1

Av stort intresse var den iakttagelsen vid försöken, att fordonets kon
struktion har stor inverkan på den åverkan, som fordonet utövar mot väg
banan. Såsom redan är nämnt, inverkar fordonets konstruktion i hög grad 
på korrugeringen. Även på slitningen i fuktigt väglag kunde sådan inver
kan konstateras. Vilka faktorer, som härvid inverka, kunna icke på grund 
av det otillräckliga försöksmaterialet klarläggas. Det må i detta samman
hang vara tillräckligt att konstatera, att fordonets konstruktion i hög grad 
inverkar på vägslitningen.

Försöken på Ängbyvägen hava visat, att även relativt kortvariga prov
ningar kunna giva resultat. Visserligen äro dylika provningar dyrbara, men 
det gäller här faktorer, som äro av den största ekonomiska betydelse för 
väghållningen. Det bör därför övervägas, om icke en permanent provbana 
vore motiverad, en provbana, på vilken dels konstruktionen av fordonen

1 Resultat från den danska provvägen på Roskildevägen rörande vägslitningen på permanent 
beläggning av olika fordonsslag, framläggas i bil. 2. Vägslitningen av permanent vägbeläggning 
är emellertid av mindre betydelse för bedömning av bilskattebördans fördelning, enär i Sverige 
grusvägarna äro den övervägande delen av vägnätet.



kunde provas och dels den lämpligaste konstruktionen av grusvägbanan 
kunde studeras.

Att av de utförda provningarna draga slutsatser rörande en rättvis avväg
ning av bilbeskattningen av olika fordonstyper är givetvis vanskligt. Försö
ken kunna sägas icke vara uttömmande ur flera synpunkter. Det oaktat 
synes det vara riktigt att söka grunda en uppfattning på fakta, så långt de 
räcka, än enbart på lösa antaganden. Om man sålunda söker bedöma de 
erhållna resultaten från Ängbyvägen, synes man kunna komma till följande 
slutsatser vad gäller grusvägarna, den övervägande delen av vägnätet:

1) De tyngre fordonen böra bekosta den merkostnad, som för dem upp
står genom behovet av en mer bärkraftig underbyggnad av vägen.

2) Därest vägen har ett bärkraftigt underlag, synas förhållandena vid 
väl bunden vägbana icke vara av avgörande betydelse. Korrugeringen på en 
grusväg framkallas, om slitlagret är olämpligt sammansatt. Detta förhållande 
synes icke rättvisligen kunna läggas till grund för bilbeskattningen. Av av
görande betydelse synas däremot förhållandena vid genomfuktig vägbana 
vara. Vid sådant väglag synes med någon approximation samma tontal giva 
samma slitning, i stort oberoende av fordonstypen, varvid de tyngre fordo
nens åverkan motsvaras av åverkan av ett större antal lättare fordon med 
större hastighet. En avvägning av skatten efter tonmiltal skulle i stort mot
svara den verkliga vägslitningen.

3) Att olika fordonskonstruktioner med samma vikt slita vägbanan i olika 
grad skulle logiskt leda till ett premierande i skattehänseende för de kon
struktioner, som slita vägen minst. Detta torde emellertid icke vara prak
tiskt möjligt.

Av provkörningarna på Ängbyvägen torde ytterligare slutsatser av in
tresse för bilskattefrågan icke kunna dragas. Det må emellertid framhållas, 
att även andra vägtekniska synpunkter kunna läggas på denna fråga, vilka 
dock ej beröras i detta sammanhang.

II. Synpunkter rörande bilbeskattningen.

Bilskattemedlen skola användas för vägväsendets behov. Det synes rim
ligt, att fördelningen av skattebördan på olika fordonskategorier i första 
hand diskuteras ur vägtekniska synpunkter. Vid det slutliga bestämmandet 
av skattesatserna bör givetvis hänsyn även tagas till andra synpunkter, så
som sociala, militärpolitiska m. fl. I det följande diskuteras frågan om bil
beskattningen väsentligen endast ur vägteknisk synpunkt.

Vägväsendets kostnader böra läggas till grund för ett bedömande ur väg
teknisk synpunkt av bilskattebördans skäliga fördelning på olika fordons
kategorier. Genom en analys av dessa kostnader och uppdelning av 
dem på olika element kan man erhålla ledning för beskattningens skäliga 
fördelning med hänsyn till de krav på vägarna, som uppställas av olika for
donstyper. Det kan därvid vara lämpligt att uppdela bilbeskattningen i 
vissa tänkta avgifter, motsvarande dessa krav.

Man finner vid en sådan analys, att bilbeskattningen på sätt, som i det 
följande närmare skall utvecklas, lämpligen kan uppdelas i följande tänkta 
former: en grundavgift, en extra viktavgift, en extra hastighetsavgift och en 
väg slitning savgift.

Det synes i första hand skäligt, att en grundavgift uttages av alla motor
fordon i form av en enhetsskatt, oberoende av fordonets vikt och beskaffen
het i övrigt. En icke ringa del av vägväsendets utgifter utgöres av en grund-



kostnad, som medför samma nytta för varje fordon, som trafikerar vägen. 
Vägsignaler äro ett påtagligt exempel på sådana anordningar. Men även ett 
stort antal andra poster bland vägväsendets utgifter äro att räkna hit. Så
dana poster ingå bland kostnaderna såväl för vägbyggnad som för vägun
derhåll. En viss del av en vägs anläggningskostnad utgöres sålunda av grund
kostnader, oberoende av trafikens beskaffenhet, exempelvis kostnader för 
dränering, för vissa minimikrav på bärighet, bredd m. m. Av underhålls
kostnaderna äro en del orsakade av klimatets och väderlekens inverkan. Så
lunda betingas en del av vägarnas underhållskostnad av uppkomna skador 
av frost och regn. Vintervägunderhållet är även en faktor, väsentligen obe
roende av trafikens beskaffenhet. Grundkostnaden vid vägunderhållet har 
tidigare, bl. a. av 1931 års väg- och brosakkunniga, varit föremål för utred
ning. Det minsta belopp, som man kan sätta för denna grundkostnad, är 
0'20 kr pr m och år (underhållskostnaden i genomsnitt för hela riket utgör 
f. n. c:a 075 kr/m), vilket motsvarar ett sammanlagt belopp av c:a 16 milj. 
kr per år för hela riket. De totala grundkostnaderna av såväl vägbyggnad 
som vägunderhåll uppgå sålunda till betydande belopp. En del av dessa 
grundkostnader synes böra bestridas av de lokala vägskatterna, enär det 
framför allt måste betraktas som ett lokalt behov, att de mest elementära 
kraven på vägarna bli tillgodosedda. Rättvisligen bör emellertid en del av 
grundkostnaderna bäras av motorfordonen. Det synes sålunda skäligt, att 
en tänkt grundavgift pålägges samtliga motorfordon i form av en enhetsskatt, 
oberoende av fordonens beskaffenhet. Storleken av denna grundavgift kan 
givetvis diskuteras, enär skäl finnas för att en del av grundkostnaderna ut
tages efter den nytta, som fordonen ha av vägarna eller med andra ord efter 
transportarbetets storlek.

De tyngre fordonen kräva större anläggningskostnad med hänsyn till vä
gens bärighet än de lättare fordonen. Utöver den grundkostnad, som erford
ras för att göra vägen framkomlig för lättare fordon, erfordras ytterligare 
kostnader, om vägen skall göras bärig för tyngre fordon. Större tyngd med
för krav på tjockare bärlager, något större bredd av vägen, starkare broar 
m. m. Det måste ur vägteknisk synpunkt anses skäligt, att den merkostnad, 
som på detta sätt uppstår, ersättes av de tyngre fordonen i form av skatt, 
varför en extra viktavgift för dessa fordon synes motiverad. Merkostnaden 
för starkare broar blir relativt obetydlig, såsom en utredning av 1931 års 
väg- och brosakkunniga visar. Kostnadsökningen för kraftigare bärlager hos 
grusvägarna är avsevärt större än för starkare broar, såsom följande kalkyl 
visar. En ökning av hjultryckets storlek från 1000 till 3 000 kg skulle 
normalt medföra en ökning av bärlagret från c:a 20 till c:a 35 cm. Räknat 
efter 6 kr/m3 för bärlagret, blir merkostnaden för en 6 m väg c:a 5*40 kr/m. 
En sådan grusväg kostar numera normalt icke mindre än 35 kr/m, vadan 
kostnadsökningen för det tjockare bärlagret blir högst c:a 15 % . Genom dy
lika överväganden och med hänsyn till kostnaderna för väg- och brobygg
nader kan man uppskatta den totala merkostnaden med hänsyn till de tyngre 
fordonens större krav på bärighet till c:a 5 å 6 milj. kr årligen. Denna upp
skattning av nämnda merkostnad får emellertid betraktas såsom mycket 
summarisk. En närmare utredning härom skulle bliva omfattande.

Stor hastighet hos fordonen medför ökad anläggningskostnad utöver den 
grundkostnad, som erfordras för fordon med mindre hastighet. Sålunda må
ste vägen givas bättre sikt, om den är avsedd för fordon med större hastig
het. Detta medför ökade arbeten i vägens plan och profil och därmed ökade 
anläggningskostnader. De särskilda kostnader, som måste nedläggas på grund 
av större hastighet, synas böra ersättas av de hastiga fordonen i form av 
skatt, varför en extra hastighetsavgift för dylika fordon synes motiverad.



Emellertid bör härvid beaktas, att större hastighet även medför större bensin
åtgång, såsom närmare framgår av utredningen i bil. 1 mom. 4 sid. 44. Denna 
utredning visar, att bensinförbrukningen för de undersökta bilarna vid 80 
km/tim är c:a 25 %  större än vid 50 km/tim och vid 100 km/tim c:a 50 °/o 
större än vid 50 km/tim. Den ökade bensinåtgången vid högre hastighet med
för ökad bensinskatt. Om bensinskatten är 12 öre/lit, betalar en genomsnitt
lig personbil (tjänstevikt 1 500 kg) i bensinskatt vid 50 km/tim 18 öre/mil, 
vid 80 km/tim 22'5 öre/mil och vid 100 km/tim 27 öre/mil. Vid exempelvis 
en trafikmängd av 500 personbilar pr dygn inflyter i bensinskatt under ett 
år vid 50 km/tim c:a 3*30 kr/m och vid 80 km/tim c:a 4*10 kr/m. Sålunda in
flyter i bensinskatt pr längdmeter väg vid 80 km/tim c:a 0*80 kr mer än vid 
50 km/tim. Kapitaliseras denna merinkomst efter 4 °/o räntefot, skulle man 
med de merinkomster, som inflyta av den högre hastigheten, kunna förränta 
ett belopp av 20 kr pr längdmeter väg, vilket är ett betydande belopp. Av 
det anförda framgår, att den merbeskattning, som erhålles genom ökad ben
sinåtgång, väl torde motsvara de ökade kostnader, som behöva nedläggas å 
vägarna med hänsyn till hastighetskravet. Bensinskattens automatiska ök
ning vid högre hastighet synes sålunda tillgodose kravet på extra hastighets- 
avgift, varför någon ytterligare sådan avgift icke synes befogad.

Den del av vägunderhållskostnaden, som är beroende av trafikens mängd 
och beskaffenhet, bör utgå i form av en vägslitningsavgift, beräknad i för
hållande till fordonens vägslitning. Denna vägslitning ökas med fordonens 
tyngd och körlängd. Den kan med sannolik approximation beräknas vara 
proportionell mot det utförda transportarbetet av fordonens totala vikt i ge
nomsnitt eller med andra ord av tonmiltalet. Att så synes böra vara förhål
landet bestyrkes av proven på Ängbyvägen samt av vissa överväganden. Vid 
beräkning av tonmiltalet bör fordonens egenvikt +  genomsnittlig last vara 
bestämmande, och har i det följande genomsnittlig last räknats lika med hal
va lastförmågan.

Av det föregående kan följande sammanfattning göras:
Bilbeskattningen bör avvägas med hänsyn till följande tänkta avgifter:
för vägbyggnad: grundavgift,

extra viktavgift, 
extra hastighetsavgift,

» vägunderhåll: grundavgift,
vägslitningsavgift.

Av dessa avgifter uttages såsom förut framhållits den extra hastighetsav- 
giften automatiskt genom den ökade bensinförbrukningen vid ökad hastighet. 
Härefter återstår sålunda: grundavgift, extra viktavgift och vägslitningsavgift. 
Sedan grundavgiften uttagits som en enhetsskatt av samtliga fordon, och en 
extra viktavgift uttagits av de tyngre fordonen, uttages resten av det erforder
liga totala skattebeloppet av samtliga fordon i form av en vägslitningsavgift, 
proportionell mot tonmiltalet. Genom att tänka sig bilbeskattningen uppdelad 
på detta sätt på olika delar, är det möjligt att lättare avväga bilbeskattningen 
med hänsyn till olika faktorers betydelse.

De ovan angivna avgifterna, grundavgift, extra viktavgift och vägslitnings
avgift äro, såsom förut nämnts, endast tänkta former för beskattningen. Av 
praktiska skäl bör densamma som hittills utgå i form av skatt på fordonet, 
bränslet och eventuellt på gummiringarna. 1937 års automobilskatteutred
ning har emellertid framlagt mycket bärande skäl för avskaffande av gum
miringskatten. Bilbeskattningen synes därför böra utgå dels som fordons
skatt och dels som bränsleskatt. Därest gummiringskatten avskaffas, måste



de övriga skatterna ökas, om samma skattebelopp skall uttagas. Detta för
utsattes i det följande.

I det följande framlägges ett förslag till bilbeskattning efter nu nämnda 
grunder. Förslaget är baserat på en grundavgift av c:a 9 milj. kr, en extra 
viktavgift av c:a 5 milj. kr, samt en vägslitnirigsavgift, beräknad efter trans
portarbetet i tonmil och till beloppet motsvarande återstoden av det erforder
liga skattebeloppet. Den valda grundavgiften är sannolikt lägre än vägväsen- 
dets grundkostnader; återstoden av dessa kostnader förutsättes bli täckta dels 
av de lokala vägskatterna och dels av den efter tonmiltal beräknade vägslit- 
ningsavgiften. Att uttaga hela grundkostnaden efter tonmiltalet kan givet
vis ifrågasättas, men det synes skäligt, att en viss mindre grundavgift uttages 
av samtliga fordon. Varje fordon drager nämligen nytta av, att det överhu
vud finnes ett allmänt vägnät med alla dess anordningar samt att möjligheten 
står öppen att trafikera detta vägnät, även om blott en ringa del därav i själva 
verket användes av fordonet i fråga. Den föreslagna extra viktavgiften synes 
ungefärligen motsvara de årliga merkostnaderna vid väganläggningar med an
ledning av de tyngre fordonens krav på större bärighet hos vägarna. Stor
leken av nämnda belopp borde emellertid närmare utredas.

F örslag  till b ilbeskattnin g.

Grundavgift: 50 kr för varje fordon.
Extra viktavgift:

för lastbilar, 10 kr pr 100 kg tjänstevikt med 1 200 kg skattefritt
avdrag,

för bussar, 6 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg skattefritt
avdrag,

Återstoden av bilskatterna uttages genom en vägslitnirigsavgift efter tonmil
talet. Denna vägslitningsavgift bör uttagas genom fordonsskatt och bränsle
skatt. Genom enbart bränsleskatt skulle man icke kunna åstadkomma en 
lika belastning per tonmil, varför även fordonsskatt bör tillgripas. Detta be
ror på, att bränsleförbrukningen per tonmil är olika för olika fordonsslag och 
för fordon av olika vikt (se därom bil. 1, sid. 36). Avvägningen mellan for
donsskatt och bränsleskatt, vad vägslitningsavgiften beträffar, har skett ge
nom avvägning mellan olika försöksvis valda värden för dessa skatteformer. 
Det har därvid visat sig lämpligt med följande fordonsskatter för vägslit- 
ningskostnaden:

personbilar: 8 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg skattefritt avdrag,
lastbilar: 20 » » 100 » » » 1 200 » » »
bussar: 12 » » 100 » » » 600 » » »

Den totala fordonsskatten, grundavgift, extra viktavgift och vägslitningsav
gift, skulle sålunda utgöra:

personbilar: 50 kr i grundavgift +  8 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg 
skattefritt avdrag,

lastbilar: 50 kr i grundavgift +  30 kr pr 100 kg tjänstevikt med 1 200
kg skattefritt avdrag,

bussar: 50 kr i grundavgift +  18 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg
skattefritt avdrag.

Därvid böra lastbilar under 1 401 kg tjänstevikt räknas som personbilar.



Bensinskatt uttages med 12 öre per liter. (Frågan om beskattning av bränn
olja har icke berörts, enär därav inflytande medel äro av liten betydelse för 
ordnandet av bilbeskattningen i sin helhet).

Skillnaden i fordonsskattens skattesats och det skattefria avdraget för last
bilar och bussar är i huvudsak motiverad av, att dessa fordonskategorier hava 
olika lastförmåga i förhållande till tjänstevikten, såsom framgår av fig. 42 
Skattesatserna äro så avvägda, att vid samma tjänstevikt +  1/2 last totala for
donsskatten blir ungefärligen densamma, såsom framgår vid ett närmare stu
dium av kol. 2 och 3 i tabell 1. Skillnaden i fordonsskattens skattesats för 
personbilar och lastbilar beror på samma sak, vartill kommer, att personbi
larna ha en högre bränsleförbrukning per tonmil, varför fordonsskatten vid 
samma tjänstevikt +  1/2 last bör vara lägre för personbilarna än för övriga 
bilar.

I följande tabeller har en sammanställning gjorts över de belopp, som enligt 
detta förslag skulle inflyta från olika fordonskategorier, jämfört med nu in
flytande belopp, de senare angivna inom parentes.

Fordonsskatten, i milj. kr, beräknad efter ovan föreslagna grunder blir:

Grundavgift Extra
viktavgift

Andel i 
vägslitnings- 

avgift
Total fordons

skatt

Personbilar ............................................. 6'5 8*6 15-1 (15-2)
16-1 (10-4) 
3*0 (2-2)

Lastbilar ................................................. 25 4-5 9-1
Bussar......................................................... 0*2 0*9 1-9

92 5-4 196 34-2 (27*8)

Gummiringskatten, som nu föreslås avskaffad, inbringar för närvarande 
ungefärligen följande belopp (efter uppskattning, se bil. 1 mom. 3):

P erson b ila r.. . . ................  8-3 milj. kr
Lastbilar.............................. 6*3 » »
Bussar .............................. 1 4  » »

Summa 16.0 milj. kr.

Bränsleskatten skulle drabba de olika fordonskategorierna med ungefär 
följande belopp, beräknat med ledning av 1931 års trafikräkning och vissa 
uppskattningar rörande trafikökningen och av värden på bensinförbruk
ningen för olika motorfordon enligt fig. 37, 38 ocli 39. Den föreslagna 
bränsleskatten är 12 öre/lit:

Personbilar . .  35-0 (29*0) milj. kr
Lastbilar _____ 25*0 (21*0) » »
Bussar ............ 8:7 ( 7*2) » »

Summa 68*7 (57 ’2) milj. kr.

Dessa värden äro osäkra till sin absoluta storlek, men de angiva den unge
färliga proportionen de olika fordonsslagen emellan. Avdrag är ovan gjort 
för bensinförbrukningen för motorcyklar samt för sådana motorbåtar, som 
ej erhålla restitution av bensinskatt.

Den totala bilbeskattningen (skatt på motorcyklar ej medräknad) blir en
ligt förslaget 34*2 +  68*7 =  102*9 milj kr medan den nuvarande (budgetåret 
1936/1937) är beräknad till 101*0 milj. kr.

Den borttagna gummiringskatten är enligt förslaget med ungefär V3 lagd 
på fordonsskatten och med V3 på bränsleskatten.



Tabell 1. Beräkning av skattebördan enligt följande grunder:

Fordonsskatt: personbilar: 50 kr i grundavgift + 8 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg skatte
fritt avdrag.

lastbilar: 50 kr i grundavgift + 30 kr pr 100 kg tjänstevikt med 1 200 kg skat
tefritt avdrag; lastbilar under 1 401 kg tjänstevikt räknas som per
sonbilar.

bussar: 50 kr i grundavgift + 18 kr pr 100 kg tjänstevikt med 600 kg skatte
fritt avdrag.

Bensinskatt: 12 öre per liter.

Tjänstevikt

kg

Tjänste
vikt 
+ Va 
last

kg

Före
slagen

fordons
skatt

kr

N u v a r a n d e Beräknad vägslitnings
avgift i öre per ton

mil vid en årlig 
körlängd avfor

dons
skatt
kr

årlig ringskatt i kr vid 
en årlig körlängd av

1000
mil

2 000 
mil

4 000 
mil

6 000 
mil

1000
mil

2 000 
mil

4 000 
mil

6 000 
mil

Personbilar.
801— 900 925 74 60 33 65 130 195 15*0 13-7 13-1 12*9

1 001—1100 1125 90 70 40 80 160 240 15*5 13-7 12-9 12-6
1 201—1 300 1325 106 98 46 92 184 276 16-0 13*9 12-8 12*5
1 501—1 600 1700 130 140 56 112 224 336 16*5 14-1 12*9 12.6
1 801—1 900 2 000 154 182 67 134 268 402 17-0 14*4 13-1 12*6
2 001—2 100 2 275 170 210 76 152 304 456 16*9 14-3 13-0 12*5
2 501—2 600 2 775 210 280 106 212 424 636 17*1 14-2 12*7 12*3

Lastbilar.
1 001—1100 1200 90 70 40 80 160 240 15-3 13-7 12*8 12*6
1 501—1 600 2 050 170 140 56 112 224 336 15-0 13*1 12-1 11*8
2 001—2 100 3 000 320 210 76 152 304 456 15-6 12-6 11*1 10*6
2 501—2 600 3 900 470 280 106 212 424 636 16-0 12*4 10-6 10*0
3 001—3 100 4 850 620 350 140 280 560 840 16*0 12-1 10-1 9*5
4 0 0 1 -4  100 6 700 920 490 214 428 856 1284 16-0 11*7 9*5 8*8
5 001—5 100 8 600 1220 630 286 572 1144 1716 15*8 11*2 9-0 8*2

Bussar.
3 001—3 100 4 000 500 350 48 96 192 288 16-7 12-9 ll-o 10*4
4 001—4 100 5 250 680 490 73 146 292 438 16*2 12*2 10-2 9*6
5 001—5 100 6 550 860 630 97 194 388 582 15-6 11*5 9*4 8*7
6 001—6 100 7 800 1040 770 122 244 488 732 15*2 10*9 8-8 8*1
7 001—7 100 9 050 1220 910 147 294 588 882 14-8 10*5 8*3 7*6
8 001—8 100 10 300 1400 1050 172 344 688 1032 14*4 10*1 7-9 7*2
9 001—9 100 11550 1580 1190 196 392 784 1176 14-1 9-7 7*5 6-8

I tabell 1 har skattebördan enligt detta förslag beräknats för olika fordons- 
slag och viktsklasser. I tabellen angives bl. a. den föreslagna fordonsskat
ten, nuvarande fordonsskatt och ringskatt samt den efter skatteförslaget be
räknade vägslitningsavgiften. Hur den nuvarande ringskatten drabbar olika 
fordon är svårt att beräkna. De beräknade beloppen kunna måhända tarva 
någon justering.

Som synes av tabellen medför vid jämförelse med nuvarande förhållanden 
den föreslagna fordonsskatten för personbilarna ökning för de mindre vikts
klasserna, men minskning för de större. Detta är motiverat med hänsyn till 
önskemålet att erhålla en möjligast lika vägslitningsavgift pr tonmil. Sam
tidigt bör emellertid observeras, att förslaget går ut på att ringskatten av
skaffas.

Den föreslagna fordonsskatten för lastbilarna medför ökning över lag, jäm 
fört med nuvarande förhållanden. Detta är betingat av den föreslagna extra



Tabell 2, Fordonsskattens fördelning på olika tänkta avgifter.

Tjänstevikt

kg
Grundavgift

kr

Extra
viktavgift

kr

Vägslitnings
avgift

kr

Total
fordonsskatt

kr

Personbilar.
801— 900 50 ___ 24 74

1 0 0 1 -1  100 50 — 40 90
1 201— 1 300 50 — 56 106
1 501—1 600 50 — 80 130
1 801— 1 900 50 — 104 154
2 01)1—2 100 50 — 120 170
2 501—2 600 50 — 160 210

Lastbilar.
1001—1100 50 ___ 40 90
1 501— 1 600 50 40 80 170
2 001—2 100 50 90 180 320
2 501—2 600 50 140 280 470
3 001—3 100 50 190 380 620
4 0 0 1 -4  100 50 290 580 920
5 001—5 100 50 390 780 1220

Bussar.
3 0 0 1 -3  100 50 150 300 500
4 001—4 J00 50 210 420 680
5 001—5100 50 270 540 860
6 001-6100 50 330 660 1040
7 001—7 100 50 390 780 1220
8 0 0 1 -8  100 50 450 900 1400
9 001-9100 50 510 1020 1580

viktavgiften på tyngre bilar. Ökningen är störst för de stora lastbilarna, 
för vilka den föreslagna fordonsskatten är större, dock obetydligt högre än 
den nuvarande sammanlagda fordons- och ringskatten vid exempelvis 2 000 
mils årlig körning.

Den föreslagna fordonsskatten för bussarna är obetydligt större än nu. 
Ringskatten är emellertid föreslagen att avskaffas. Att bussarna icke fått 
samma ökning av fordonsskatten som lastbilarna beror på, att bussarnas 
lastförmåga i förhållande till tjänstevikten är mindre, såsom tidigare påpe
kats. Sålunda ha lastbilar av en viss tjänstevikt en genomsnittlig totalvikt, 
som är större än den för omnibussar av samma tjänstevikt. Fordonsskatten 
är avvägd så, att skattebelastningen pr ton av tjänstevikt +  V2last blir lika 
för dessa båda fordonsslag.

Enligt förslaget ökas fordonsskatten i stark progression för de tyngre last
bilarna och bussarna. Ur vägsynpunkt tala starka skäl för att denna pro
gression göres ännu kraftigare.

I tabellens sista kolumn angives den beräknade vägslitningsavgiften per 
tonmil. Denna avgift är sammansatt av bränsleskatt och viss del av for
donsskatten på sätt som förut angivits. Såsom synes av siffrorna i kolum
nen är vägslitningsavgiften rätt lika, vilket är ett mål, som eftersträvats. 
(Jämför även fig. 30— 33.) Vid stor årlig körlängd minskas för de tyngsta 

fordonen vägslitningsavgiften högst betydligt.
I tabell 2 är den föreslagna fordonsskatten uppdelad på de olika tänkta 

avgifterna för olika fordonsslag och viktsklasser. Av denna tabell framgår, 
hur fordonsskatten i detalj är uppbyggd.

3 — 3 8 70 77 .



Fig. 80 och 31. Beräknad vägslitningsavgift i öre/tonmil.



Fig. 32 och 33. Beräknad vägslitningsavgift i öre/tönmil.



Bilaga 1.

Specialutredningar.

1. Samband mellan tjänstevikt och bränsleförbrukning.

För att kunna genomföra kalkyler rörande bränsleskatt m. m. är det önsk
värt att känna det ungefärliga sambandet mellan tjänstevikt och bränsleåt
gång.

Det nämnda sambandet har väginstitutet sökt bestämma med hjälp av 
uppgifter, som lämnats av statliga verk och vissa enskilda företag till 1937 
års automobilskatteutredning. Vid bearbetningen av dessa uppgifter har i första 
hand skiljts mellan personbilar, lastbilar och bussar. För varje sådan ka
tegori har sedan skiljts mellan bilar i yrkesmässig trafik och övriga, mellan 
bilar i huvudsaklig stadstrafik och bilar i huvudsaklig landsvägstrafik samt 
mellan bilar, drivna med bensin och bentyl och bilar drivna med olja. In
om varje sådan grupp har sedan indelning i tjänsteviktsgrupper verkställts, 
för personbilar med 100 kg:s intervall och för övriga med 500 kg:s intervall. 
För varje sådan tjänsteviktsgrupp har medeltalet av bränsleförbrukningen 
beräknats. På följande diagram har detta medeltal inlagts för medeltalet 
för tjänsteviktsgruppen ifråga, varefter vissa sannolika linjer för samban
det mellan tjänstevikt och bränsleförbrukning kunnat inläggas på diagram
men:

fig. 34: gällande personbilar vid telegrafverket,
35: » personbilar i yrkesmässig trafik,
36: » personbilar enl. uppgifter från fabrikanter och försälja

re (uppgifter lämnade till 1937 års automobilskatteut
redning) jämte ur facklitteraturen hämtade uppgifter, 

37: » personbilar, sammanställning av fig. 34— 36,
38: » lastbilar, enl. uppgifter inhämtade av enskilda företag

samt av fabrikanter och bilförsäljare,
39: » bussar, enl. uppgifter av trafikföretag.

Bensinförbrukningen är beroende av en mångfald faktorer. Körning i stä
der med stark trafik medför högre förbrukning per mil än körning på lands
vägar. Vidare inverkar vägbanans beskaffenhet och vägens lutningsförhål- 
landen, körhastigheten, förarens körsätt, lufttemperaturen m. m. Bränsle
förbrukningen växer givetvis med fordonsvikten såsom framgår av diagram
men. Vidare inverkar motorns beskaffenhet samt förhållandet mellan m o
torns styrka och det framförda fordonets vikt, i det att stor motorstyrka i 
förhållande till den framförda vikten medför högre bensinförbrukning pr 
viktsenhet av fordonet.

Sammanställningen på diagram fig. 37, avseende personbilarna, visar, att 
de från olika håll inkomna uppgifterna ligga väl samlade. Det synes därför, 
som om den i detta diagram inritade medelkurvan väl skulle kunna anses 
motsvara ett genomsnittligt värde på personbilarnas bränsleförbrukning.

Diagram fig. 38 avseende lastbilar, visar, att de från olika företag läm
nade uppgifterna ligga väl samlade omkring den uppritade medelkurvan.



Fig. 34. Samband mellan bensinförbruk
ning och tjänstevikt för personbilar 

tillhöriga Kungl. Telegrafverket.

Fig. 86. Samband mellan bensinförbrukning och tjänste- 
vikt för personbilar (enl. uppgifter från fabrikanter, 

försäljare och ur litteraturen).

Fig. 85. Samband mellan bensinförbrukning och tjänstevikt 
för personbilar i yrkesmässig trafik.

Fig. 87. Samband mellan bensinförbrukning 
och tjänstevikt för personbilar.



Fig. 38. Samband mellan bensinförbrukning och 
tjänstevikt för lastbilar.
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Fig. 39. Samband mellan bränsleförbrukning och tjänstevikt för bussar. 
Enl.' uppgift från trafikföretag.



Tabell 3.

Tjänstevikt
kg

Tjänstevikt 
+  Va last kg

Bensinförbrukning Bensinskatt
öre/tonmil

lit/mil lit/tonmil

Personbilar.
801— 900 925 0*95 1-03 12*4

1 001—1100 1125 1-13 1*00 12-0
1 201— 1 300 1325 1-30 0-98 11-8
1501—1 600 1700 1*67 0-98 11-8
1 801— 1 900 2 000 1-95 0*98 11 8

, 2 001—2 100 2 275 2-20 0-97 11*6
2 5 0 1 -2  600 2 775 2-60 0*94 11*3

Lastbilar.
1 001—1100 1200 1*20 l-oo 12-0
1 501—1 600 2 050 1*90 0-93 . i r i
2 0 0 1 -2  100 3 000 2*40 0-80 9-6
2 501—2 600 3 900 2-85 0'73 8*8
3 001—3100 4 850 3-30 0*68 8-2
4 00 1 -4  100 6 700 4-10 0*61 7-3
5 001—5 100 8 600 4-80 0*56 6-7

Bussar.
3 001—3 100 4 000 3*05 0*76 9-1
4 001—4 100 5 250 3-60 0*69 8*2
5 001—5 100 6 550 4-00 0-61 7-3
6 001—6 100 7 800 4-35 0*56 6-7
7 00 1 -7  100 9 050 4*65 0*51 6*2
8 001—8100 10 300 4*90 0*48 5-7
9 001—9100 11550 5-10 0*44 5*3

Uppgifterna från bilförsäljare ligga väl samlade kring en kurva, som dock 
ligger betydligt lägre. Den antagna medelkurvan överensstämmer med i 
1931 års väg- och brosakkunnigas betänkande angiven medelkurva för ben
sinförbrukningen för lastbilar. Den antagna medelkurvan avser årsmedel
värden och medelvärden för olika trafikförhållanden och bör därför ligga 
över de från försäljare lämnade värdena, som avse bensinförbrukning under 
gynnsamma betingelser. De angivna värdena avse förbrukningen, då bilar
na köra med V2 last.

I diagram fig. 39, avseende bussar, har skiljts mellan bussar i stadstrafik och 
bussar i övervägande landsvägs- och förortstrafik. Dessutom ha bussarna 
uppdelats efter använt bränsle. Av diagrammet framgår, att förbrukningen 
är mycket olika under olika förhållanden. Som medelkurva har antagits den 
med »bensin övriga orter» betecknade kurvan.

Med ledning av medelkurvorna i fig. 37, 38 och 39 för bensinförbruknin
gen samt de i bilaga 1 mom. 2 angivna värdena på genomsnittliga vikten av 
olika fordon har genomsnittliga bensinförbrukningen pr tonmil beräknats i 
tabell 3. I tabellen har även uträknats bensinskatten i öre pr tonmil efter en 
bensinskatt av 12 öre pr liter.

Av tabellen framgår, att bensinförbrukningen pr tonmil är större för per
sonbilar än för lastbilar och bussar och att densamma avtager med ökande 
fordonsvikt.

2. Samband mellan tjänstevikt och lastförmåga.
Av betydelse för en riktig avvägning av bilbeskattningen är sambandet 

mellan tjänstevikt och lastförmåga hos fordonet.



Det nämnda sambandet har väginstitutet sökt bestämma med hjälp av 
uppgifter, som huvudsakligen erhållits av 1937 års automobilskatteutredning. 
Dessa uppgifter utgöras dels av uppgifter från fabrikanter och försäljare, 
dels av uppgifter från enskilda företag samt dels av bearbetning av motor
for donsregister.

Resultatet av denna undersökning framgår av följande diagram: 
fig. 40: avseende lastbilar, 
fig. 41 » bussar.

Diagrammet fig. 40, avseende lastbilar, visar en rätt stor spridning av 
värdena. En lämplig medellinje, efter vilken det normala sambandet mellan 
tjänstevikt och lastförmåga synes kunna beräknas har inlagts på diagram
met.

Fig. 40. Samband mellan tjänstevikt och last
förmåga hos lastbilar.

Diagrammet fig. 41, avseende bussar, anger värden, som ligga väl samlade 
kring en medellinje, som inlagts på diagrammet.

För personbilarna synas några liknande undersökningar rörande samban
det mellan tjänstevikt och lastförmåga ha ringa värde.

I diagram fig. 42 har med ledning av fig. 40 och 41 angivna medelkurvor 
angivits vikten vid full last och vid V2 last för lastbilar och omnibussar. I 
samma diagram har även inritats personbilarnas ungefärliga vikt vid 1/2 last.



Fig 41. Samband mellan tjänstevikt och totalvikt för bussar.
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Fig. 42. Samband mellan fordonsvikt och tjänstevikt för olika fordonskategorier.



Fig. 43. Bensinförbrukning vid olika hastighet 
för några typiska personbilar.



3. Beräkning av nuvarande gummiringskattens fördelning på olika for
donskategorier.

Enligt uppgifter från 1937 års automobilskatteutredning utgår ringskatten 
f. n. med följande belopp pr tonmil:

personbilar..................................................  3*3 öre pr tonmil
lastbilar  ..............................................  2*7 » » »
bussar........................................................... 1*5 » » »

Med ledning av resultaten från 1931 års trafikräkning och med beaktande 
av inträdd trafikökning kunna de olika fordonskategoriernas trafikarbete 
uppskattas till:

personbilar................................................  c:a 260 milj. tonmil
lastbilar .....................................................  » 240 » »
bussar.........................................................  » 90 » »

Av dessa uppgifter kan ringskattens fördelning på olika fordonskategorier 
beräknas bliva följande:

personbilar ........................................................... 8*6 milj. kr
lastbilar................................................................... 6*5 » »
bussar ................................................................... 1-4 » »

16*5 milj. kr

Den senast influtna ringskatten utgjorde c:a 16 milj. kr. Om värdena re
duceras i proportion härtill, erhåller man följande slutliga värden på ring
skatten för olika fordonskategorier:

personbilar ........................................................... 8*3 milj. kr
lastbilar............ ......................................................  6 3 » »
bussar ................................................................... 1*4 » »

16*0 milj. kr

4. Bensinförbrukningens beroende av körhastigheten.
I diagram fig. 43 har uppritats sambandet mellan bensinförbrukning och 

körhastighet för några typiska personbilar enligt en amerikansk undersök
ning.1 Av diagrammet framgår, att bensinförbrukningen från en minimi- 
punkt vid c:a 40 km/tim stiger med ökad körhastighet. Sålunda är bensin
förbrukningen vid 80 km/tim c:a 25 %  större än vid 50 km/tim i genomsnitt 
för de olika bilarna. Vid 100 km/tim är förbrukningen c:a 5 0 %  större än 
vid 50 km/tim.

Denna ökade bränsleåtgång vid högre hastighet medför ökad bensinskatt. 
Om denna skatt utgör 12 öre/lit, betalar en genomsnittlig personbil i bensin
skatt c:a 18 öre/mil vid 50 km/tim, 22#5 öre/mil vid 80 km/tim och 27 öre/mil 
vid 100 km/tim.

1 Vinfrey-Motor Vehicle Operating Costs. Proc. of the fourteenth annual meeting of the 
Highway Research Board, 1935.



Bilaga 2.

Danska erfarenheter om vägslitningen på permanenta väg- 
beläggningar.

På begäran av statens väginstitut har Dansk Vejlaboratorium den 26 no
vember 1937 avgivit ett utlåtande om vägslitningen av olika motorfordons- 
typer på permanenta vägbeläggningar, nr vilket utlåtande följande utdrag 
göres:

Utlåtandet är grundat på avnötningsmätningar, utförda på provvägen på 
Roskildevägen. Denna provväg utgör en del av den starkt trafikerade 
vägen mellan Köpenhamn och Roskilde; den är uppdelad i sex st. 3 m breda, 
parallella banor. Två av dessa banor, i det följande benämnda P-banorna, 
ha sedan den 1 december 1932 trafikerats uteslutande av personbilar; två 
andra banor, benämnda L-banorna, ha sedan samma tidpunkt befarits ute
slutande med lastbilar. Banorna voro försedda med olika slag av permanen
ta beläggningar, av gatsten, cementbetong och asfalt. Genom periodiskt verk
ställda mätningar har avnötningen blivit uppmätt. Av följande tabell fram
går avnötningens storlek enligt de verkställda mätningarna.

Bana Observationstid
Fordonets 
totalvikt i 
medeltal 

ton

Årlig slitning i medeltal 
för 1 000 tons trafik

mängd pr dygn och pr 
m vägbredd, mm

P.
Smågatsten

1933—37 1*26 0*07
L. 1933-37 375 0'05

P.
Gementbetong

1926-37 1*49 0-12
L. 1933-37 375 0'09

P.
Asfaltbetong

1933-37 1-26 0-20
L. 1933-37 3'75 0-13

P.
Sandasfalt

1933-37 1*26 0-17
L. 1933-37 3‘75 0-12

P.
Gjutasfalt

1933-37 1-20 0-14
L. 1933-37 3'75 0 l0

Vejlaboratoriet säger, att det av mätningarna framgår, att avnötningen 
för alla beläggningar är mindre på lastbilbanorna än på personbilbanorna 
pr ton räknat, vilket är ett uttryck för, att de tunga motorfordonen slita 
mindre för samma trafikmängd i ton än de lätta.

Vejlaboratoriet har vidare funnit, att slitningen kan ungefärligen uttryc
kas med följande formel:

S =  k X  M ;i, där
S är avnötningen i mm för 1 000 motorfordon pr dygn pr m vägbredd, 
k en konstant, beroende av beläggningen (k varierar mellan 1 och 2*6). 
M är fordonens medelvikt.



De nyssnämnda slutsatserna äro gjorda och formeln uppställd under för
utsättning, att vägslitningen är orsakad av den förenade inverkan av trafik 
och väderlek och att man sålunda kan bortse från, att väderleken ensamt 
åstadkommer någon slitning. För provvägen på Roskildevägen har denna för
utsättning visat sig vara tillnärmelsevis riktig.

Det förtjänar även påpekas, att provvägen är rak, varför den ökade slit
ningen i kurvor samt den ökade slitningen på grund av inbromsning och 
acceleration icke kommit till uttryck. Undersökningarna gälla permanenta 
vägbeläggningar.

387077. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1938.*
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