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ERFARENHETER FRÅN 
PROVVÄGEN VID BÅLSTA UNDER ÅREN 

1932 OCH 1933*

JP R O V V Ä G E N  yid Bålsta inom Håbo vägdistrikt av Uppsala län avser stu
dier rörande olika bituminösa behandlingar av grusvägar. Provvägen, som 
står under ledning och observation av Svenska Väginstitutet, har beskrivits 
av N. von Matern i Svenska Vägföreningens tidskrift nr 4 1932.

Under år 1933 ha en del provsträckor slopats och några nya tillkommit. 
Nedan lämnas en kort redogörelse för försöken på provvägen till början av 
september 1933. Vid utförandet av de nya provsträckorna ha använts samma 
maskiner och redskap som under 1932.

Längdmätningens riktning är från Bålsta mot Enköping.

SEK T IO N  100— 500.
Ytbehandling med tjära.
Utförd 1932. Nedlagd.
Längd: 400 m.
Bredd: 6 m.
Juni 1932: Bottenbehandling med ca 0,9 kg/m2 tunn tjära.
Juni 1932: Ytbehandling med ca 0,75 kg/m2 tjockflytande tjära.

Sept I^32: Ytbehandling med c:a 1,0 kg/m2 tjockflytande tjära.

Under hösten och vintern uppstodo på flera ställen djupa potthål, vilka 
måste igenfyllas med grus. På våren befann sig vägen i ett sådant tillstånd, 
att det ansågs lämpligast att upphöra med proven med ytbehandling på denna 
sträcka och utföra nya prov på en ny sträcka (sektion 1650— 1950).

SEK T IO N  500—650.
Hyvelblandad, gammal vägbana med asfalt, löst i träolja.
Utförd i juni 1932. Nedlagd.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 5,6 kg/m2.
Ytbehandlad med ca 1,6 kg/m2 Colasemulsion i sept. 1932.

* Preliminär rapport, utarbetad m ed anledning av Svenska Vägföreningens årsmöte 15 och 
16 september 1933.



I beläggningen uppkom på hösten ett nät av sprickor. Sprickbildningen 
efterföljdes av potthålsbildning, så att beläggningen måste avgrusas. På våren 
1933 befann sig beläggningen i ett sådant tillstånd, att det ansågs lämpligast 
att slopa sträckan. Möjligen har undergrunden, som på denna del av prov
vägen utgöres av grovmo, varit orsaken till beläggningens misslyckande.

SEK T IO N  650— 800.
Hyvelblandad, gammal vägbanan med stenkolstjära, löst i träolja.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 6,7 kg/m2.
Ytbehandlad med ca 1,3 kg/m2 Colasemulsion i sept. 1932 och med ca 1,0 kg/m2 
Gokeftjära i juni 1933.

Vissa partier av beläggningen ha varit mjuka med hård skorpa på ytan, 
som på en del ställen spruckit. I övrigt har beläggningen varit ganska god.

SEK T IO N  800—950.
Hyvelblandat nytt, sorterat grus av samma kornstorlek som gamla vägbanan 

med asfalt, löst i träolja.
Utförd i juni 1932.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 5,1 kg/m2.
Sektion 800—875 ytbehandlades i september 1932 med 1,2 kg/m2 Colasemulsion. 
Hela sträckan ytbehandlades med ca 1,0 kg/m2 Gokeftjära i juni 1933.

Sträckan har under hösten och vintern fått mindre kantskador på grund av 
sprickbildning, förmodligen beroende på att tjockleken vid kanten blivit 
mindre än som avsetts. I övrigt har beläggningen varit god. Den på hösten 
ytbehandlade delen av sträckan var på våren märkbart bättre än den ej yt- 
behandlade delen.

SE K T IO N  95o— 1100.
Hyvelblandat nytt, sorterat grus av öppen sammansättning med asfalt, löst i 

träolja.
Utförd i juli 1932.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 4,7 kg/m2.
Före hyvelblandningen bottenbehandlades med 1,3 kg/m2 tunn tjära.
Ytbehandlad med ca 1,35 kg/m2 Colasemulsion i september 1932 och med ca 

1,0 kg/m2 Gokeftjära i juni 1933.



Sträckan har under hösten och vintern fått mindre kantskador på grund 
av sprickbildning, förmodligen beroende på att tjockleken vid kanten blivit 
mindre än som avsetts. I övrigt har beläggningen varit god.

SEK T IO N  i i o o — 1200 .

Hyvelblandad gammal vägbana med asfaltemulsionen Colas-Mix (Colas B). 
Utförd i juni 1932.
Längd: 100 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 11,5  lit/m2.
Ytbehandlad med 1,2 kg/m2 Colasemulsion i september 1932 och med ca 1,0 kg/m2 

Gokeftjära i juni 1933.
Sträckan var mycket god intill vinterns inbrott. Under vintern och våren 

flagade ytbehandlingsskiktet av fläckvis, varjämte grunda potthål uppkommo 
i beläggningen. Skadorna lagades med emulsion under våren 1933.

SEK T IO N  1200— 1350.
Hyvelblandad, våt, gammal vägbana med asfalt löst i träolja.
Utförd i juni 1932 efter regn. Nedlagd.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: 5,6 kg/m2.
Ytbehandlad med 1,0 kg/m2 Colasemulsion i september 1932.
Nedlagd och ersatt med nedan beskrivna provsträcka.

Sträckan var från början degig och mjuk. För trafiken besvärliga valk- 
bildningar uppkommo snart. De svåraste partierna upphöggos i september 
1932 och lagades med emulsionsbetong. Under hösten och förvintern mjuk
nade beläggningen alltmer och måste övergrusas. Den övertäcktes med föl
jande provbeläggning.

SEK T IO N  1200— 1350.
Hyvelblandat nytt> sorterat grus av öppen sammansättning med asfalt löst i 

motorfotogen.
Utförd i juli 1933.
Längd: 150 m.
Bredd: 6 m.
Tjocklek’: 6 cm.
Bindemedelsmängd: 7,25 kg/m2.

Sträckan utfördes på samma sätt och med samma sammansättning som den 
under 1932 utförda provsträckan på sektion 1200— 1350. Bottenbehand
ling av ursprungliga vägytan utfördes dock ej. I stället ökades beläggnin
gens tjocklek. Leverantör av bindemedlet Aktiebolaget Joh. Ohlssons Tek
niska Fabrik.



SEK T IO N  1350— 1500.
Hyvelblandat, nytt, sorterat grus av öppen sammansättning med asfalt, löst i 

motorfotogen.
Utförd i juli 1932.
Längd: 150 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: 3—4 cm.
Bindemedelsmängd: 4,8 kg/m2.
Före hyvelblandningen bottenbehandlades den ursprungliga vägytan med ca 1,1 kg/m2 

tunn tjära.
Ytbehandlad med 1,3 kg/m2 Colasemulsion i september 1932 och med ca 1,0 kg/m2 

Gokeftjära i juni 1933.
Sträckan har hela tiden varit mycket god. Ytan har dock varit något fet 

och visat tendens att blöda i varmt väder.

SEK T IO N  1500— 1650.
Hyvelblandat, nytt, sorterat grus av öppen sammansättning med stenkolstjära, 

löst med naftalin.
Utförd i juli 1933.
Längd: 150 m.
Bredd: 6 m.
Tjocklek: 6 cm.
Bindemedelsmängd: ca 7,8 kg/m2.

Den ursprungliga vägytan bottenbehandlades ej före hyvelblandningen. 
Kornstorleksfördelningen hos stenmaterialet till hyvelblandningen var den

samma som för övriga provsträckor med öppet grus. Leverantör av binde
medlet Aktiebolaget Joh. Ohlssons Tekniska Fabrik.

SEK T IO N  1650— 1800.
Ytbehandling med tjära.
Utförd 1933.
Längd: 150 m.
Bredd: 6
Juni 1933: Bottenbehandling med ca 1,2 kg/m2 tunn tjära.
Juni 1933: Ytbehandling med ca 1,6 kg/m2 tjära.

På denna sträcka och följande upprepades de under 1932 på sektion 100— 
500 utförda försöken, varvid emellertid de i Amerika använda metoderna 
följdes närmare än vid försöken under 1932. Bindemedelsleverantör: Gas- och 
Koksverkens Ekonomiska Förening.

Sträckan skall under året erhålla ännu en ytbehandling.

Se k t i o n  1800— 1950.
Ytbehandling med tjära och asfalt.
Utförd 19 33.
Längd: 150 m.
Bredd: 6 m.



Juni 1933: Bottenbehandling med ca 1,2 kg/m2 tunn tjära.
Juni 1933: Ytbehandling med ca 1,8 kg/m2 asfalt 180/200.

Även å denna sträcka ha de amerikanska metoderna följts omsorgsfullt. 
Leverantör av tjära: Gas- och Koksverkens Ekonomiska Förening. 
Leveratör av asfalt: Oljeraffinaderiet i Nynäshamn.
Sträckan skall under året erhålla ännu en ytbehandling.

SEK T IO N  1885—2250.
Begjutning av vägbanan med dammbindningsoljan Damnol.
Utförd i juli 1932.
Oljemängd: ca 0,8 kg/m2.

Oljan utspreds på den osopade vägbanan. Oljningen var ej tillräckligt effek
tiv, varför vägen snart började damma.

Under 1933 utfördes förnyade försök med större oljemängd på nedanstå
ende provsträcka.

SEK T IO N  1950—2250.
Begjutning av vägbanan med dammbindningsoljan Damnol.
Längd: 300 m.
I juli 1933: höger väghalva ca 2,5 kg/m2.
I sept. 1933: vänster väghalva ca 1,9 kg/m2.

Innan oljan utspreds, sopades vägytan omsorgsfullt. Oljan, som utspritts 
från tankvagn, trängde långsamt ned i den fasta vägbanan. Under nedträng- 
ningen, som krävde ca 1 vecka, var väghalvan avstängd för trafik. 

Leverantör: Oljeraffinaderiet i Nynäshamn.

SEK T IO N  2250—2370.
Indränkning med asfaltol av nytt, sorterat grus.
Utförd 1932.
Längd: 120 m.
Bredd: 5 m.
Tjocklek: ca 3 cm.
Bindemedelsmängd: ca 4 kg/m2.
Ytbehandlad med ca 0,95 kg/m2 Asfaltöl i september 1932 och med ca 1,0 kg/m2 

Gokeftjära i juni 1933.
Sträckan var under sensommaren 1932 ganska vågig och ojämn. Genom 

omsorgsfull flickning och ytbehandling förbättrades den avsevärt. Våren 1933 
var sträckan god. Endast på ett ställe, som lagats med emulsion, har under 
vintern valkbildning och sedermera potthål uppstått.

SEK T IO N  2370—2520.
Hyvelblandad, gammal vägbana med tjära, löst i naftalin.
Utförd 1932.
Langd: 150 m.
Bredd: 5 m.



Tjocklek: 4 cm.
Bindemedelsmängd: ca 6,4 kg/m2.
Sektion 2370—2445 ytbehandlad med ca 1,35 kg/m2 Colasemulsion i september 1932 

och med ca 1,0 kg/m2 Gokeftjära i juni 1933. Sektion 2445—2520 har ej yt- 
behandlats.
Sträckan har synnerligen väl motstått vinterns påfrestningar. Den ej yt- 

behandlade delsträckan har slitits något mer än den ytbehandlade, men var i 
övrigt mycket god på våren 1933.

SEK T IO N  2520— 2820.
Begjutning med dammbindningsmedlet Ocean.
Utförd i juni 7933.
Längd: 300 m.
Oljemängd: 0,4 kg/m2 Oceanolja, utspädd med 0,4 kg/m2 vatten.

Dammbindningsmedlet Ocean (förut benämnt Produx) är en emulsion av 
olja och vatten. Dammbindningen var av kort varaktighet. Leverantör C. A. 
Wallenborg &  Son.

Stockholm i september 1933.
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