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IAKTTAGELSER FRÅN EN STUDIERESA I BIL GENOM 
DANMARK OCH NORRA TYSKLAND*.

Med understöd av Svenska Väginstitutet företog undertecknad E. Norden
dahl under juni månad 1928 en studiefärd i bil genom Danmark och norra 
Tyskland.

Resan började i Helsingör. Efter en avstickare till norra Själland gick fär
den via Köpenhamn tvärs över Själland samt vidare över Fyen. Från Frede- 
ricia gick den kors och tvärs över Sönderjylland. V id  Flensburg passerades 
tyska gränsen. Därefter gick resan genom Liibeck, Hamburg, Bremen och 
Hannover, längs norra sluttningen av Harz, genom Braunschweig, Magdeburg, 
Berlin, Stettin och Stralsund till Sassnitz. Sammanlagt tillryggalades ca 2000 
km i bil, varav ca 500 km i Danmark och resten i Tyskland. Resan företogs 
väsentligen på huvudvägar mellan större orter. Enär färden sålunda gått inom 
ett ganska begränsat område av de båda länderna — särskilt gäller detta T ysk 
land — bör det framhållas, att iakttagelser och därav dragna slutsatser en
dast gälla en liten del av de besökta ländernas vägnät.

Under färden besöktes provvägen på Roskildevägen vid Glostrup den 1 och 4 
juni samt provvägen vid Braunschweig den 12 juni.

Prov vägen på Roskildevägen.

Provvägen har anlagts på förslag och under ledning av ” Dansk Ingenior- 
forenings Tekniske Vejkom ité” . Huvudändamålet med provvägen är att få en 
klar uppfattning om den omfattning, i vilken de nu vanliga trafikslagen, dels 
hästfordon med järnringar, dels bilar med massiva ringar och dels bilar med 
luftringar, påverka vägbanor av olika slag. Provvägen ingår i den stora 
landsvägen mellan Köpenhamn och Roskilde och ligger ca 9 km från K öpen
hamn vid Glostrup (V a lb y ). Trafiken på provvägen utgöres av den vanliga 
landsvägstrafiken. F ör  att studera inverkan av olika slags ringar har prov
vägen på en del av sin längd utförts så bred, att vart och ett av de nyssnämnda 
3 fordonsslagen erhållit en separat körbana i varje körriktning. Provvägen 
innehåller sålunda på en del av längden ej mindre än 6 körbanor i bredd 
förutom  2 trampcykelbanor och 2 gångbanor. På sträckan med uppdelad 
trafik äro utförda delsträckor med följande körbanebeläggningar: vatten- 
bunden makadam med skyddsgrus, makadam ytbehandlad med antingen tjära 
eller asfalt, smågatsten, cementbetong och asfaltbetong (topeka utförd i 2 la g ) . 
Provvägens hela längd är ca 750 m, och längden av delsträckorna varierar 
mellan ca 50 och ca 150 m. V id den uppdelade trafiken äro delsträckorna ut
förda för enkelriktad trafik. Tydliga, nattetid belysta skyltar lämna trafi
kanterna upplysning angående rätt körbana. Antalet fordon  räknas auto
matiskt genom i körbanan inbyggda vågliknande anordningar. Trafikens 
tyngd utrönes genom stickprovsräkningar. Kostnaden för provvägen upp
går till ca 150,000 kr och har i huvudsak bestritts genom bidrag från det 
belopp av 100,000 kr, som enligt den danska lagen av år 1927 om m otorfordon

* Utdrag ur ”Reseberättelse över iakttagelser vid provvägarna på Roskildevägen 
och i Braunschweig samt vid landsvägar i Danmark och norra Tyskland” , författad 
av dåvarande sekreteraren vid Svenska Väginstitutet, civilingenjören E. Nordendahl.
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årligen ställes till ministerns för offentliga arbeten förfogande för försök  med 
vägmaterialier, vägbanor o. d. Köpenhamns amtsråd har också lämnat b i
drag till vägens byggande. Provvägen har varit i trafik sedan september 
1926. En utförlig beskrivning över provvägen och vid densamma använda 
metoder och instrument för att fastställa avnötningens inverkan är utgiven 
av Ingeniorf oreningen och finnes tillgänglig i tryck: ” Forsogsvejbanen paa 
Roskildevej, Meddelelse Nr. 1, 1928” . En kortfattad beskrivning har varit 
införd i Svenska Vägföreningens tidskrift (H. Fredén: ” Försöksbanan vid 
Roskilde” , häfte 3, 1927).

Provvägens allmänna anordning föreföll mycket lyckad. Beläggningar
na, som voro enastående släta och jämna, torde vara utförda på ett kraftigt 
bärlager i sin tur vilande på en fast undergrund. Bärlagret hade under gan
ska lång tid före beläggningarnas utförande utnyttjats som körbana för tra
fiken och på så sätt sammanpressats. A nordningar för avnötningens upp
mätning voro betryggande och den anskaffade instrumentutrustningen syn 
nerligen riklig.

F ör provvägens underhåll och drift och iakttagelserna vid densamma var 
en posthavande ingenjör anställd. Denne, som beretts bostad omedelbart in
vid provvägen, ägnade hela sin tid åt vägen.

V id  tiden för besöket (jun i 1928) hade provvägen varit under trafik knappt 
två år. Under denna relativt korta tid ansåg man sig ännu ej kunna draga 
några bestämda slutsatser om de olika beläggningarnas lämplighet. D ock  
hade det framgått, att en makadambeläggning med ytbehandling av tjära 
och asfalt väl motstått den luftringade biltrafiken med ringa eller obetydligt 
underhåll. En vägsträcka med samma slag av ytbehandling hade med något 
underhåll tämligen väl motstått biltrafik med massiva gummiringar, men mot
svarande vägbana för hästtrafik med järnringade fordon hade däremot blivit 
illa åtgången och två gånger måst förnyas, och detta i trots av, att vägbanorna 
för luftringad trafik blivit utsatta för en mångdubbelt större trafik än de båda 
andra vägbanorna. Trafiken har sålunda enligt uppgift utgjorts av 90 % luft- 
ringade fordon, 5 % fordon  med massiva gummiringar och 5 % hästfordon, 
vilka olika fordonsklasser, såsom i det föregående omnämnts, fått fram gå var 
och en på sin vägbana, reserverad för fordonsklassen ifråga. Den enda belägg
ning, som bättre motstått hästtrafik än biltrafik, syntes vara den vattenbundna 
makadamiserade banan. F ör samtliga övriga vägbanor, ytbehandlade eller fö r 
sedda med permanent beläggning, bekräftades den annorstädes gjorda erfaren
heten, att de största skadorna orsakas av hästtrafiken. Anm ärkas bör, att mas
siva bilringar med 5 års övergångstid äro förbjudna i Danmark sedan år 1927. 
Trafiken på provvägen föreföll att vara livlig, men jäm förelsevis lätt. Enligt 
uppgift uppgår den i genomsnitt till ca 2000 fordon per dygn i varje rikt
ning. Per breddmeter väg uppgår trafiken i genomsnitt till något över 1000 
ton per dygn.

Provvägen vid Braunschweig.

U tförlig beskrivning över denna provväg återfinnes i väginsti (utets Med
delande 9, ” Provvägen vid Braunschw eig” .

V id  besöket den 12 juni 1928 pågingo försök  med nya beläggningar. Av de 
ursprungliga beläggningarna, utförda 1925, kvarlågo synbarligen endast 
smågatsten samt en del asfaltbetong. Det tekniska utförandet av belägg
ningarna vid provvägen, både beträffande de ursprungliga ännu kvar liggan-



rle och de nya, stod icke på samma höga plan som vid den danska provvä
gen. Svensk smågatsten förekomm er icke, endast tysk, dels av gabbro, dels 
av basalt. A v dessa var särskilt gabbron ojämn.

Såsom i väginstitutets meddelande rörande provvägen vid Braunschweig 
tidigare blivit framhållet, torde beläggningarnas mindre goda tillstånd på 
denna provväg till stor del vara att tillskriva den omständigheten, att under- 
bädden av packsten icke varit tillräckligt komprimerad, när beläggningarna 
utfördes. Packstenslagret hade sålunda vid denna tidpunkt icke varit utsatt 
för trafik. När trafiken, sedan beläggningarna utförts, släpptes på, har pack
stenslagret sannolikt satt sig och dragit beläggningarna med sig — en er
farenhet, som man även i Sverige gjort vid upprepade tillfällen, exempelvis 
vid stensättning på nylagd packsten.

Chefen för vägväsendet i Braunschweig, Oberbaurat Dr. Ing. Nagel, fram 
höll vid besöket, att smågatsten var en mycket omtyckt beläggning i T ysk 
land. De till synes oundvikliga guppen och svackorna i denna beläggning 
ansågos ofarliga. Såväl lantbrukare med tunga hästfordon som bilister och 
ej minst vägingenjörer satte smågatsten i främsta rummet och beklagade 
blott dess höga pris. Smågatsten ansågs vara mera trafiksäker än asfalt. 
Cementbetong ansågs icke kunna uthärda den tunga tyska järnringade fo r 
donstrafiken. Smågatsten föredrogs vidare på den grund, att vägingenjö- 
rerna och deras, underbefäl samt entreprenörerna behärskade tekniken vid 
utförandet av smågatstensbeläggningar, vilket icke var fallet med andra be
läggningar, exempelvis asfalt och cementbetong. När man beställt en små- 
gatstensbeläggning, visste man, att man verkligen fick en bra sak; med andra, 
beläggningar hade man upplevat många ledsamma överraskningar tfllfölje 
bristande kunskap om rätta utförandet. Ytbehandlingar och deras krävande 
underhåll fordrade för mycken personal i vägförvaltningen.

V id  besöket på provvägen utfördes undersökningar för  att utröna, i vad

Fig. 1. Provvägen vid Braunschweig. Smågatsten, t. v. gabbro, t. h. basalt.



mån f jädringsförm ågan hos halv- 
inassiva ringar minskas under in 
verkan av nötning och ålder.

I Tyskland äro numera massiva 
gummiringar i stort sett förbjudna.
Man höll nu på med att definiera 
begreppet ” halvmassiva ringar” . I 
fjärran hägrade hoppet att kunna 
förbjuda alla andra bilringar än luft- 
ringar, och ” Strasgvenbauverband”
(en ideell vägteknisk tysk samman
slutning) ansåg, att även för halv
massiva ringar vore en höjning av 
den tillåtna hastigheten för fordon 
med bruttovikt över 5 y 2 ton från nu varande 30 km till 45 km utan risk för 
vägarna. F ör  fordon  under tons bruttovikt ansågs ingen hastighetsin- 
skränkning nödvändig, då numera de massiva ringarna voro borta. T ill 
grund för denna uppfattning lågo försöken med tunga lastbilar vid prov
vägen. Förslag hade ofta framkastats att från trafiksäkerhetssynpunkt be
gränsa hastigheten för bilar under 5 y 2 ton till 60 km. Förslaget hade, en
ligt Oberbaurat Nagel, dock ej lett till någon åtgärd, enär det ansågs, att en 
sådan bestämmelse endast skulle bliva en pappersbestämmelse.

Iakttagelser på de danska landsvägarna.

Under färden genom Danmark inriktades uppmärksamheten i huvudsak 
på iakttagelser rörande ytbehandling av makadamvägar med tjära och 
asfalt. I Danmark har man gått in för sådan ytbehandling i en överraskande

Fig. 3. Stora landsvägen Svendborg— Odense på Fyen. 5.5 m bred beläggning med smågatsten.

Fig. 2. Provvägen vid Braunschweig. Provtrafik 

med hästfordon.



stor omfattning. Frånsett flera långa smågatstenssträckor påträffades på hela 
Själland och Fyen knappast en enda landsväg, som icke var ytbehandlad. 
Den svarta färgen är genomgående på Danmarks vägar Ytbehandlingens 
enorma utveckling på Själland fram går av nedanstående siffror från Fre- 
deriksborgs amt beläget på norra Själland. Siffrorna hava lämnats av am- 
tets vejinspektör A. K jaergaard.

Vägbeläggningar i Frederiksborgs amt.

Summa väglängd landsväg 315 km. Siffrorna angiva kilometer.

År Smågatsten
Asfaltbetong 

tjärbetong 
o. d.

Makadam, yt- 
behandl. o. d. 
med asfalt och 

tjära

Vattenbunden

makadam

Total 
vägntgift, 
milj. kr.

1915 2 0 0 310 0.225
1920 3 1 10 297 0.863
1925 22 13 128 148 1.466
1928 30 47 209 27 1.354

Härtill komma sammanlagt ett par km av vardera storgatsten och grus.
På grund av den danska valutans häftiga svängningar under tiden 1915 

— 1928 är det icke m öjligt att avgöra, huruvida nedgången i totalkostnad från 
1925 är skenbar eller verklig. Sannolikt är den endast skenbar.

Utvecklingen i de andra amten på Själland torde hava varit analog med 
den i Frederiksborgs amt. I Köpenhamns amt är dock smågatsten den mest 
använda beläggningen, och vägen Köpenhamn— Eoskilde (30 km) är till hela 
längden belagd med smågatsten.

Fyen var också helt ” svart” . I de besökta delarna av Holstein och Schles
wig var yttjärningen ännu icke genomförd. Man fick dock det intryck, att 
det ej skulle dröja många år, innan så vore fallet. I Danmark voro ej endast 
huvudvägarna ytbehandlade utan även flertalet bivägar med livligare trafik. 
Ytbehandlingen syntes förvånande väl motstå hästtrafiken, som i vissa trak
ter torde motsvara den i Skåne förekommande, d. v. s. vara ganska tung samt 
koncentrerad till hösten, då nederbörden är stor och vägarnas motståndsför- 
måga relativt ringa. Överallt längs vägarna lågo fat upplagda, innehållande 
tjära eller asfalt (Spram ex), någon gång asfaltemulsion (C o la s ), ordnade 
högar av fin makadam för lagning av hål, ävensom väl urharpat grus, ren 
singel eller mycket fin makadam (10— 15 mm) att påströs ytbehandlingen. 
Arbetsmetoden syntes standardiserad och i detalj genomarbetad. Man för
fogade över lämpliga redskap för dels vägbanans rensopning (hästdragna, 
roterande borstar), dels tjärans eller asfaltens uppvärmning och utspridning. 
Uppvärmningen skedde vanligen i en ugn på hjul, dragen av en häst. Ut
spridningen skedde i regel med hjälp av en på vagnen monterad bensinm otor
driven pump under tryck genom en slang med endast 1 munstycke. Man fick 
det intryck, att behandlingen i de flesta fall skedde med 1 gång varm tjära 
och 1 å 2 ggr varm asfalt. Stundom skedde den direkt med varm asfalt eller 
(kall) emulsion. Enligt uppgift gives exempelvis vägbanan i Holbaek amt 
varje år 0,8 kg Spramex per m2 för en kostnad av 25 ör© per m2. Både 
amtens egen personal och entreprenörerna syntes fullt behärska tekniken, så 
att utförandet blir mycket tillfredsställande. En yttjärad väg blir dock näppe



ligen så jämn som en god svensk hyvlad grusväg, och en viss obetydlig vågig- 
het förefanns alltid, vilken dock icke hindrade bekväm körning. Yågigheten 
syntes i huvudsak vara att tillskriva slitage hos vägen, innan yttjärningen ägt 
rum.

Anledningen till de enligt mitt förmenande goda resultaten vid yttjärning 
i Danmark är att söka i de danska vägarnas sedan gammalt befintliga goda 
utbottning och kraftiga makadambädd. Dessutom inverkar givetvis en högt 
stående vägteknik och en lämplig organisation av vägväsendet (vägunder
hållet utföres av amten, som ha en högt kvalificerad ingenjör i spetsen för 
sitt vägväsende). De vägar, där dylik ytbehandling pågick, erbjödo en jämn 
vägbana, bestående av tätt invid varandra liggande makadamstenar av grov ma
kadam, 45— 60 mm, nedvältade med tung vält. Ytan var fullständigt slät och 
erbjöd bindemedlet god möjlighet att fästa på den mosaikartade ytan, bestå
ende nästan uteslutande av sten. D ylik  yta saknas i regel på våra svenska 
makadamvägar, som ofta uppstått undan för undan genom en längre tids ma
kadamunderhåll. En svensk makadamväg torde ytterst sällan vara tillräck
ligt homogen för direkt yttjärning, enär procenten grus, lera o. d. mellan 
stenarna är stor. F öre utförandet av en ytbehandling med asfalt eller tjära 
torde därför våra svenska vägar i regel kräva utförandet av ett nytt makådam- 
slitlager.

De danska vägingenjörerna uppgåvo, att dessa ytbehandlingar räddat Dan
marks landsvägar undan förstörelse av biltrafiken, och gjort det möjligt att 
snabbt sätta hela Danmarks vägnät i ett för biltrafik relativt tillfredsställande 
tillstånd, under avvaktan på andra kraftigare åtgärder. Sålunda meddelas från 
försöksbanan' på Roskildevägen, att dess makadamsträcka med Spramex-ytbe- 
h andi ing passerats av en m iljon luftringade fordon, innan reparation be
hövt företagas.

Fig. 4. Vägen Fredericia—Kolding yttjäras. Spridning av tjäran sker från slang, genom vilken tjäran 
frampressas med lufttryck, åstadkommet av en bensinmotordriven luftpump.



Jag hyser den uppfattning, att yttjärning (ytasf altering) i Sverige hittills 
funnit alltför litet beaktande på landsbygdens vägar, mycket beroende på bris
tande kunskap hos de organ, som ombestyra vägunderhållet. Yttjärning 
måste nämligen underhållas väl och lagas i tid, Enligt min uppfattning torde 
vid reparation av vägar med körbana av makadam i många fall körbanan för 
en relativt obetydlig kostnadsökning kunna utföras på sådant sätt, att den 
kan ytbehandlas med asfalt eller tjära. I så fall kunna de dyrbara perma
nenta beläggningarna undvikas.

Den iakttagna smågatstenen var av ganska god beskaffenhet, ehuru kör- 
banebredden i regel var otillräcklig, 5 å 5,5 m. De av mig befarna sträckorna 
smågatsten voro dock med undantag av sträckan Köpenhamn— Roskilde re
lativt korta. Beträffande vägbredd och kurvor ligga de danska vägarna på ett 
helt annat plan än våra. Huvudvägar äro sällan under 9 m mellan dikena, 
d. v. s. de hava 1 å 2 m breda renar på varje sida av körbanan. Man frågar 
sig: huru länge skall det dröja, innan vi i Sverige få ögonen öppna för vådan 
av våra genomgående allt för smala vägar?

A v permanenta beläggningar iakttogs så gott som uteslutande smågatsten. 
Sandasfalt, eventuellt fin asfaltbetong (topeka), iakttogs endast på 1 ställe på 
en sträcka av ett par kilometer belägen i närheten av Fredericia. Anm ärk
ningsvärt var, att denna beläggning blivit vald, trots lutningen, som var ca 
1 : 20, och trots den ganska livliga hästtrafiken.

Det förefaller mig, som om man i Danmark konsekvent gått in för ett få
tal metoder för makadamvägarnas förbättring, nämligen dels smågatsten, dels 
ytbehandling. En dylik koncentration gör det möjligt att i minsta detalj stan
dardisera och tekniskt genomarbeta arbetsmetoderna samt att utlära dem till 
förvaltningspersonal och entreprenörer. Det torde vara påkallat, att en lik 
nande koncentration äger rum även i Sverige samt att antalet beläggningsme- 
toder nedskäras till ett fåtal. Annars torde det icke finnas stor utsikt, att vare 
sig den tekniska kontrollpersonalen eller entreprenörerna inom rim lig tid 
skola lära sig tillfredsställande behärska beläggningsmetoderna. Man får 
hoppas, att väginstitutets provvägar skola göra det m öjligt att relativt snart 
verkställa urvalet mellan de olika metoderna och ” slå ih jä l” en hel del av dem. 
Även en viss konservatism vid val av metod och fasthållande vid ett mindre 
antal beprövade metoder kommer enligt min uppfattning att i längden lämna 
vida bättre resultat än alltför mycket experimenterande, detta särskilt med 
hänsyn till våra vägmyndigheters (vägdistriktens) ringa tillgång på teknisk 
hjälp vid vägunderhållet.

Iakttagelser på de tyska landsvägarna.

A v det nyssnämnda framgår, att Danmark i stor skala gått in för ytbe- 
handlade makadamvägar. Ett starkt och bestående intryck från Tysklands 
vägnät gav den utbredda användningen av smågatsten, i regel framställd av 
inhemsk basalt.

Flertalet av de befarna tyska vägarna voro s. k. postvägar mellan större 
orter. Postvägarna äro av ålder befintliga huvudvägar, vilka vid tiden strax 
efter befrielsekrigen 1813— 14 mot Napoleon ombyggts på ett beträffande 
plan, profil och bredd synnerligen förstklassigt sätt. V id  tiden för påbör
jandet av järnvägsnätets utbyggande, omkring 1840, lär trafiken på dessa 
postvägar hava varit betydande, beträffande såväl personer som varor. Efter



Fig. 6. Vägen Magdeburg—Brandenburg. Typisk smågatsten med spår i »sommarvägen»

Fig. 5. Hamburger chaussé mellan Kiel och Neumunster, smågatsten.



järnvägarnas tillkomst nedgick i Tyskland, liksom annorstädes, landsvägs
trafiken ofantligt. Troligt är, att nedgången i landsvägstrafik i ett land av 
Tysklands karaktär med en relativt stor del av befolkningen bosatt i städer, 
varit förhållandevis större än i vårt land.

Breddmåtten på de befarna vägarna voro imponerande och uppgingo i all
mänhet till 10 å 12 m mellan trädraderna, som på slättlandet aldrig saknas ut
med tyska huvudvägar. På vissa huvudvägar kunde dock bredden nedgå 
till endast 8 å 9 m eller mindre, ända ned till 7 m. På de breda vägarna är 
vägbredden efter tyskt mönster indelad i en med beläggning försedd körbana 
samt på ena sidan om denna en s. k. sommarväg med en lätt grusad eller maka- 
damiserad eller stundom icke alls behandlad vägbana. På den belagda k ör
banans motsatta sida ligger i regel en 2 m bred gångbana, i samma plan som 
körbanan. I de fall, då vägbredden är liten, 9 m eller mindre, är gångba
nan upphöjd över körbanan och avgränsad från densamma medelst en kant
sten.

Den belagda delen av körbanan, i regel utförd av smågatsten, har jäm fö
relsevis ringa bredd, varierande mellan 4,5 till något över 6 m, i regel mellan 
5 och 5,5 m. De äldre beläggningarna voro utförda med mindre bredd än de 
nyare. I allmänhet var bredden otillräcklig för biltrafik, av skäl, som 
längre fram skola anföras. Stensättningen begränsades i regel av en 
rad storgatsten, stundom ersatt av rå packsten. I vissa fall var begränsnings- 
skiftet utelämnat. Med ledning av — i regel föga säkra — uppgifter från 
ortsbefolkningen kunde man uppskatta stensättningarnas ålder ända till 20 
å 30 år. På flera ställen voro stensättningar under utförande. I tvär
profil voro beläggningarna nästan undantagslöst, även vid nya belägg
ningar, utförda efter en cirkelliknande linje, varvid mitten av beläggningen 
erhållit nära nog plan överyta, men däremot sidorna gjorts ganska skarpt sido- 
sluttande. Trots den omsorg, med vilken de tyska vägarna synas vara ut
förda och trots de tyska vägarnas för våra förhållanden mycket breda väg
renar, hade stensättningarna sjunkit rätt så avsevärt längs kanterna. Sten
sättningarnas kanter företedde därför på en bredd av 0,5 å 0,75 m en lutande, 
ojämn och guppig yta, ytterst obekväm för trafiken. Härigenom  minskades 
den för snabb biltrafik effektiva bredden av beläggningen med 1 å 1,5 m. Även 
på en 5,5 m bred beläggning blev den fullt användbara delen endast ca; 4 m 
bred, en bredd, som icke är tillräcklig för körning i två körfiler. Utmed sten- 
beläggningens kanter, särskilt kanten mot sommarvägen, förefunnos i regel 
spår med stora gupp. Y id  möten och omkörningar, varvid på grund av de 
lutande kanterna det ena av de mötande fordonen ofta tvingades ut rfh som 
marvägen, uppstodo stort obehag, och det uppgavs, att talrika olycksfall in
träffa vid utkörningar med hög hastighet. I vårt land har man som bekant 
genom anläggandet av stödkanter av betong o. d. försökt att hindra utpress
ning och annan deformering längs kanterna hos stensättningar. Att detta vid 
våra smala vägar skall kunna lyckas i längden är väl knappast att förm oda. 
Även i de fall, där betongkanter o. d. utförts med all tänkbar omsorg, kom 
mer det med tiden troligen att inträffa, att beläggningens yttersta halvmeter så 
småningom icke blir fram kom lig för snabb trafik.

Erfarenheten från de tyska vägarna, på vilka jag uppskattningsvis befarit 
100 å 200 km beläggningar med smågatsten, giver otvetydigt vid handen, att 
bredden på en stensättning icke bör utföras med mindre mått än 6,5 m. Efter 
avdrag av 0,75 m utmed varje kant återstå endast fullt användbara 5,0 m, vil-



Fig. 7. Lagning ay potthål med finmakadam, som omedelbart indränkes med varm asfalt, å vägen Ham
burg—Bremen.

ket är den minsta tänkbara bredd, om möten skola kanna äga rum vid stor 
hastighet.

Man påträffade i Tyskland ofta nya beläggningar, som utfördes med en
dast 5,0 m bredd. Samtliga under resan tillfrågade vägtekniker uttalade dock

Fig. 8. Vägen Magdeburg—Brandenburg. Indränkning med varm tjära.



som sin övertygelse, att denna bredd vore alldeles otillräcklig och att 6 m 
vore det minsta, som borde komma ifråga, men att 5 m bredden vore betingad 
av den i Tyskland rådande penningbristen, vilken särskilt drabbat de offent
liga myndigheterna, som för upptagna lån finge räkna med en ränta av 9 
å 1 0 % .

Överytan hos många äldre beläggningar, vilkas ålder sannolikt var 20 å 
30 år, var ofta otillfredsställande, ojämn och guppig. Denna omständighet, 
som självfallet bör ses mot bakgrunden av i Tyskland rådande traljkför-’ 
hållanden, kunde icke undgå att framkalla en del pessimistiska reflexioner rö 
rande livslängden hos smågatstensbeläggningar. Att såsom hos oss stun
dom skett vid jäm förande årskostnadsberäkningar för smågatstensbelägg- 
ning antaga en ålder av 30 å 40 år är icke rimligt. Även en ålder av 20 
år förefaller för hög, och ofta torde redan efter 10 å 15 år underhållskostna
den bliva ganska betydande. Här böra dock vissa i Tyskland rådande fö r 
hållanden påpekas och understrykas. På de tyska landsvägarna förekomma 
fordon med enorm tyngd, ofta försedda med järnringade hjul. Strax efter 
världskriget förekomm o allmänt tunga järnringade m otorfordon. I Tyskland 
föreföll ingen begränsning av hjultrycket förefinnas; ofta påträffas bilar med 
12-tons bruttovikt, d. v. s, med 4 tons hjul tryck, måhända mera. Frånsett 
sträckor genom samhällen, beröra hastighetsbegränsningar i Tyskland en
dast bilar med över 5,5 tons bruttovikt. Släpvagnar med massiva gummi
hjul eller järnhjul med hjultryck på 1 å 2 tons eller mera, ävensom
traktortåg, bestående av en traktor och 2 å 3 släpvagnar med massiva 
gummiringar eller järnringar, fram förda med låg hastighet, äro van- 
](iga. Den tyska hästtrafiken är ofantligt mycket tyngre än den svenska, 
och hjultryck på IV 2 ton vid hästdragna vagnar äro icke någon sällsynt
het. Att det erbjuder utomordentligt stora svårigheter att konstruera vägar,
som kunna uthärda dylika ’hjultryck, är klart. Den tunga hästtrafiken 
torde sammanhänga med dels landets karaktär av slättland och så gott 
som frånvaro av lutningar på vägarna, dels det i vissa trakter förhärskande 
storbruket. V äldiga lass, anspända med 4 hästar av kraftigaste typ, är en 
vanlig syn. Med stöd av erfarenheterna från provvägen vid Braunschweig 
har man nyligen, med viss övergångstid, ! förbjudit massiva gummiringar 
på automobiler. En annan orsak till smågatstensbeläggningens ofta min
dre goda beskaffenhet kan ligga i deras utförande, Den använda inhemska 
stenen föreföll att vara av mindre god kvalitet, än vad vi i Sverige äro vana 
vid, varjämte sättgruset icke alltid skulle hållit måttet gentemot svenska 
fordringar. M öjligt är, att även själva utförandet stundom lämnar övrigt 
att önska. V id  en pågående stensättning iakttogs sålunda, att lös maka
dam påförts bärlagret och att sättgruset påförts direkt ovanpå makadamen 
utan föregången vältning av densamma. Den tunga trafiken har dock otvi
velaktigt den allra största andelen.

Trafiken på vägarna var anmärkningsvärt svag, vilket m öjligen till en 
del kan förklaras därav, att resan skedde i juni månad, d. v. s. innan skörde
arbetet börjat, så att hästtrafiken för jordbruksändam ål var liten. Jag upp
skattar antalet fordon att sällan hava överstigit 200 å 300 per dygn. Härav 
utgjordes dock blott ett par procent av de nyss omtalade mycket tunga last
bilarna, som ej sällan användas för utkörning av öl och bensin.

Man kan icke undgå att göra den reflexion, att det, så länge den för kon 
centrerade tryck så föga motståndskraftiga smågatstenen är allmän på vät- 
garn a, är mycket oekonomiskt att för de relativt hastigt gående bilarna med-



giva så höga hjultryck, som de nyss skildrade, och att det från nationaleko
nomisk synpunkt hade varit betydligt fördelaktigare att uppdela lasterna på 
ett större antal bilar för att på så sätt nedbringa de stora hjultrycken. Den 
ökning i trafikeringskostnad, som härigenom uppstår, mera än uppväges av 
minskad väghållningskostnad. Tyska ingenjörer, med vilka jag hade tillfälle 
samtala härom, hoppades, att en framtida tvångsövergång till luftringar, d. v. s. 
förbud även för halvmassiva ringar, skulle hava det goda med sig, att de 
mycket tunga bilarna försvunno från landsvägarna.

V i synas i vårt land vara inne på rätt väg, då vi ganska kraftigt begrän
sat det största tillåtna hjultrycket. I Tyskland torde, liksom i vårt land, me
delvikten per m otorfordon vara relativt låg, då i båda länderna d© mycket 
lätta såväl personvagnarna som lastbilarna voro i övervägande majoritet.

Förvånansvärt få sträckor voro stensatta med svensk gatsten. Sådana 
sträckor voro i regel belägna i närheten av Östersjökusten.

Fig. 10. Tung hästdragen trafik å vägen Berlin—Stettin.

Fig. 9. Tunga lastbilar, varav en med släpvagn, på 
vägen Liibeck—Hamburg. Jämför hästskjutsen !

Fig. 11. Tung biltrafik med släpvagn å vägen Ber
lin —Stettin.



Under studiefärden erhölls det intrycket, att den svenska gatstenen un- 
dantränges av den tyska, ehuru den svenska stenen torde vara både b illi
gare och bättre. Det är de protektionistiska strävandena i Tyskland, som 
satt dylika spår efter sig inom vägväsendet. A v liknande skäl synas i T ysk 
land mångenstädes beläggningar med den inhemska tjäran som bindemedel 
*gynnas fram för asfaltbeläggningar.

Smågatsten framställd av tysk basalt övervägde både beträffande äldre 
stensättningar och helt nyligen utförda eller under utförande varande sätt
ningar. Även pågående stensättningar med gabbro påträffades. Basalten 
lämnar en relativt användbar gatsten, dock ojämnare och med större diffe
renser beträffande kantlängdmåtten än den svenska stenen. Gabbron synes 
besitta ringa klyvbarhet samt förefaller för svensk uppfattning oduglig! till 
stensättning, ej minst på den grund att sten av gabbro torde fordra mycket 
arbete för  tillverkningen. Jag fick det intryck, att man i Tyskland konse
kvent söker använda sig av inhemskt material, även om detsamma skulle 
ställa sig mindre gott och betydligt dyrare än utländskt. Man får för den 
skull vid hämtande av erfarenheter från Tyskland söka klarlägga de spe
ciella faktorer, som i Tyskland inverkat på valet av gatubeläggningsmaterial.

D å de befarna smågatstensbeläggningarna i Tyskland endast för det fall, 
att de voro relativt nya med en ålder av uppskattningsvis ej över 3 år, kunna 
anses fylla  skäliga anspråk på jämnhet under snabb m otortrafik, uppstår 
den frågan, huruvida det över huvud taget är m öjligt att för rim lig kostnad 
åstadkomma en under vanligen förekommande vägförhållanden för snabb 
biltrafik lämplig och i längden hållbar smågatstensbeläggning. T ill små- 
gatstenens svaghet hör, dels att sammanhang mellan de olika stenarna sak
nas, så att en enstaka sten kan komma att få uppbära ett hjultryck på 
flera ton, dels att beläggningen icke är vattentät, så att vattnet kan ned
tränga genom fogarna och uppmjuka både bärlagret under stenarna och 
undergrunden. Denna sista omständighet har till följd, att uppstående små 
fördjupningar snabbt växa och förstoras. Att genom fylln ing av fogar med 
cement eller asfalt avhjälpa nyssnämnda olägenheter synes icke vara m öj
ligt för rim lig kostnad. Man tvingas därför till den reflexion, att för väg- 
beläggningar i stor skala (om  beläggningar på korta sträckor och belägg
ningar inne i städer med rörledningar i gatorna är här icke fråga) synas 
monolitiska beläggningar besitta avgjorda företräden. D ylika beläggningar 
hava dessutom i regel fördelen att kunna fördela trycket över en större yta 
än smågatstenen.

En sak torde dock vara tämligen säker, nämligen, att om smågatstensbe- 
läggningar icke skola medföra allt för stora besvikelser i framtiden, måste 
de utföras på ett betydligt mera betryggande sätt och med betydligt 
större om sorg än vad som hittills i regel varit fallet på våra svenska lands
vägar. Y åra vägar måste vidare utföras med breda vägrenar för att hindra 
beläggningens uttryckning och utflytning mot sidorna. Beläggningen bör 
begränsas med kraftiga stöd längs kanterna. Bredden hos beläiggningarna 
bör sättas till 6,5 m, enär trots all om sorg kanterna av en smågatstensbe
läggning äro utsatta fö r  särskilt stor risk att förstöras.

Det förtjänar påpekas, att i Danmark och Tyskland iakttagna beläggningar 
av asfaltbetong, sandasfalt, gjutasfalt, s. k. Hartguss o. d., i regel företedde 
en avsevärd jämnare överyta, än vad som är fallet hos de flesta av våra ny
ligen på landsvägar utförda liknande beläggningar. Anledningen torde ligga



i kraftigare underbädd, användandet av tyngre vältar för underbäddens 
sammanpressning samt i en starkare kontroll på entreprenörerna. V id  det 
svenska vägarbetet är som bekant platskontrollen ofta mycket ytlig.

Jag vill upprepa, att iakttagelserna från Tyskland avse en relativt be* 
gränsad del av det stora tyska vägnätet, och att sålunda förhållandena i andra 
trakter av Tyskland kunna vara helt olika de av m ig iakttagna och här be
skrivna.

Stockholm i augusti 1928.
E. N O RD EN DAH L.

Fig. 12. Vitkalkade trädstammar på utsidan av kurvan, vägen Flensburg— Schleswig. Vanligt i Tyskland.



Fig. 13. Tvärsektioner av några danska huvudvägar



Fig. 14, Tvärsektioner av några tyska huvudvägar.



Fig. 15. Tvärsektioner av några tj'ska huvudvägar.
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