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H Ä L S N I N G S T A L
AV ST A T SR Å D E T  H. LEO  V ID  Ö P P N A N D E T  AV 

N O R D IS K A  V Ä G T E K N IS K A  M Ö TET 

D EN  1 8  JU N I  1 93 5

D å D E  N O R D IS K A  L Ä N D E R N A S  V Ä G T E K N I K E R  nu för första gången sam- 
lats till ett större möte för att vidga sina erfarenheter och gemensamt dryfta 
de spörsmål, som möta dem i deras dagliga gärning, så ligger uti denna hän
delse ett nytt vittnesbörd om vägväsendets alltmer växande betydelse för våra 
dagars samfärdsel. Visserligen har tillvaron av vägar alltid utgjort en nöd
vändig förutsättning för mänsklig odling och bebyggelse och under årtusen
den utgjorde de de ojämförligt viktigaste förbindelselederna mellan folk, stam
mar och landsdelar. Sedan historiens gryning ha de tjänstgjort såsom oumbär
liga hjälpmedel vid spridandet av andlig och ekonomisk kultur människorna 
emellan, över våra vägar rullade i maklig takt den lokala bygdens dagliga 
liv, men de buro också fram från land till land handelns och arbetets, konstens 
och lärdomens verk, och de fingo desslikes ofta på sin rygg känna de skarpa 
betten av järnskodda hjul, då den store skövlaren, krigsguden Mars for fram 
i blod och smuts. Vägarnas historia var under denna tid mänsklighetens 
historia.

Vi känna alla till, vilken snabb och grundlig omvärdering av denna vägar-* 
nas tidigare betydelse som skedde i och med, att järnvägarna i mitten av 
förra århundradet började sträcka sina stålband kors och tvärs över jord
klotet. Järnvägarna övertogo förmedlingen av trafiken och gjorde det så 
grundligt, att vägarna snabbt degraderades till enbart lokala trafikleder av 
ofta mycket ringa betydelse.

Och nu är, som genom ett trollslag, sedan 20, ja i våra länder sedan knappt 
mer än tio år tillbaka, läget åter omkastat. Vägarna ha återfått sin betydelse 
som, om inte den förnämsta, så dock en av de förnämsta trafiklederna. Den i 
början av detta århundrade frambrytande motorismen — möjliggjord, liksom 
på sin tid järnvägarna av geniala uppfinningar inom fysiken och mekani
ken — har framkallat denna vägarnas renässans.

Vad motortrafiken, vad alltså landsvägstrafiken betyder för den moderna 
samfärdseln kan åskådliggöras genom ett par siffror från vårt eget land, 
från Sverige.

Vi ha för närvarande över 200,000 motorfordon, som jämte anordningar 
för motortrafiken representera ett investerat kapitalvärde av en miljard kro
nor. Den årliga kostnaden för själva motortrafiken, drivmedel, löner o. d.



uppgår till 600 å 700 mkr. Under de senaste tio åren ha vi sammanlagt för
brukat över en miljard kronor på vägarbeten. För närvarande räkna vi med 
en årlig summa av nära 150 mkr.

Det är uppenbart, att denna fullständigt lavinartade utveckling ställt våra 
vägtekniker inför många nya och svårlösta problem. Motortrafiken kräver 
vägar av helt annat slag än dem, som dög åt bonden och hästen. Det fordra
des en helt ny vägbyggnadsteknik, en helt ny vägbyggnadskonst. Svårigheten 
att finna det rätta nya, var så mycket större som motorismen växte fram som 
en stormflod, som ej gav tid eller rådrum till eftertanke eller till experimen
terande i lugn och ro. Jag förstår om våra vägtekniker under denna bru
sande tid ofta känt sig som soldater i en het drabbning, jagade och jäktade 
och nervösa inför utgången av det hela. Om resultatet av denna bråda tid 
tror jag emellertid man kan säga, att det varit gott. Påfrestningarna ha be- 
ståtts med heder.

Även en lekman som jag är emellertid på det klara med, att än finnes 
svårigheter och problem för våra vägbyggare att lösa. Jag skall inte uppe
hålla mig vid de renodlat tekniska, som jag inte alls förstår. Sålunda är det 
klart, att motortrafiken, som representerar så stora årliga kostnader har rätt 
att fordra en väg och vägbana, som gör driftkostnaden så billig som möjligt, 
men hur det skall gå till, därom vet jag intet. Däremot vet jag, att vägbyg
gandet enligt skattebetalarnas mening kostar mycket pengar, och att vi böra 
lära oss bygga billigare — men därför inte sämre — än nu. Jag vet vidare 
att dammet från våra grusvägar plågar både människor och djur och för
fular markerna, — alltså, mina herrar, giv oss dammfria vägar — helst utan 
extra kostnad. Vi vilja heller inte se naturen förstörd, genom att en väg lagts 
som en död och kall raksträcka genom en annars leende och fager bygd — 
men vi vill heller inte ha några onödiga kurvor eller något onödigt sönder
hackande av bondens gamla odlingsjord. Och till sist, vi vilja ha åtgärder 
som leda till ökad trafiksäkerhet på vägarna. Motorismen kräver tyvärr icke 
bara pengar till vägar, den kräver också blodiga offer till liv och lem. 400 
dödade och 12,000 å 15,000 skadade årligen här i Sverige äro siffror som 
djupt och allvarligt mana även till våra vägbyggare. Och här släpper jag 
för min del gärna av på sparsamhetskravet; giv oss blott de anordningar 
som rimligen kunna göras för att minska faran och öka säkerheten.

Det finns, som man ser, tillräckligt än med krav och önskemål för våra 
vägtekniker att fundera över. Frågan hur alla dessa önskemål skola kunna 
tillgodoses är — jag förstår det väl — så mycket mindre lätt att besvara, 
som man ständigt måste beakta inte bara den tekniska utan också den ekono
miska sidan av varje vägbyggnadsproblem. Men med kännedom om den kun
skap och det allmänintresse som finns hos våra dagars vägtekniker, tvivlar 
jag ingalunda på, att alla rimliga önskemål i tur och ordning komma att bli 
uppfyllda.

På programmet för denna sammankomst står som en av huvudpunkterna 
bildandet av en nordisk vägteknisk förening. Jag hälsar Er välkomna till för
verkligandet av denna tanke, enär en dylik sammanslutning förvisso kommer



att bli till gagn och nytta för vägväsendet i de nordiska länderna och till 
styrka och trevnad för vägväsendets män. Min hälsning gäller i främsta 
rummet representanterna från Danmark, Island, Finland och Norge. V äl
komna till vårt land. Måhända ha vi mindre att visa än lära. Men vi äro 
beredda att göra bådadera, och tacka på förhand för de värdefulla syn
punkter N i vilja ge oss i fråga om vårt vägväsende.

Väl mött alltså, till detta nordiska vägmöte.





S V E N S K T  V Ä G V Ä S E N D E
Föredrag av Överdirektör N ILS BOLINDER 

den 18  iuni 1935.

j K å R A K T Ä R E N ,  utbyggnaden och utvecklingen hos ett lands vägväsende be
ror i många hänseenden på landets geografiska bildning, dess befolkningsför
hållanden, omfattningen och fördelningen av landets naturtillgångar samt 
möjligheterna att rationellt utnyttja desamma. I varje land får vägnätet sin 
särskilda, utpräglade karaktär. Tidigare före automobilismens framträdande 
och genombrott var förenämnda samband ej så markerat, men sedan motor
fordonet numera allmänt nyttjas för samfärdseln, hava vägarna blivit av 
största betydelse för landets ekonomiska liv.

När jag därför inför det nordiska vägmötet skall söka skildra svenskt väg
väsende och giva en bild av våra svenska vägars beskaffenhet samt utveck
ling inom skilda delar av vårt långa land och därjämte söka klarlägga de 
trafikförhållanden, som råda på våra vägar, blir det nödvändigt att först 
giva en kort orientering rörande Sveriges geografi och naturförhållanden.

Börja vi då söderifrån, finna vi i de bördiga jordbruksktrakterna inom land
skapen Skåne och Blekinge samt i sydöstra delen av Småland och södra delen 
av Halland landets största folktäthet å landsbygden — i Skåne utgör antalet 
innebyggare 69 st per km2. I dessa landsdelar möta vi en riklig samhällsbild
ning, ett högt uppdrivet jordbruk, på många ställen en livlig industri och 
överallt ett utvecklat kommunikationsväsende både i fråga om landförbin
delser och sjöfartsleder. Dessa jordbrukstrakter skiljas från de nordligare 
kring sjöarna Vättern och Vänern belägna slättlanden i Östergötland och 
Västergötland genom stora skogstrakter, vilka från Småland och södra Väs
tergötland sträcka sig in i angränsande landskap. I dessa skogstrakter, där 
folktätheten nedgår till ca 20 st per km2, finnes en livlig trävaruindustri, 
och kring flodernas vattenfall har en rik textilindustri uppvuxit.

Efter ett nytt skogsbälte norr om slätterna i Östergötland och Västergöt
land möta vi åter mera odlade trakter kring sjöarna Mälaren och Hjälmaren 
i landskapen Södermanland, Närke, Västmanland och Uppland samt därjämte 
i södra Dalarna, men skogarna dominera dock, i hela mellersta Sverige från 
Värmland i väster till Uppland i öster. I sistnämnda landskap exempelvis 
utgör odlad jord endast ungefär en fjärdedel av landskapets areal. Folktät
heten är ej stor; i Västmanland endast 23 innevånare per km2. I dessa skogs
trakter finna vi en rik trävaruindustri samt därjämte i den s. k. Bergslagen 
och i Värmland en högt utvecklad järnindustri.

Norr om dessa landskap möter oss Norrland, de stora skogsviddernas land 
med de betydande vattendragen och de många sjöarna. Bebyggelsen är här



koncentrerad utefter älvdalarna och utmed kusten, där även de stora skogs
industrierna hava sin förläggning. Inemot den norska gränsen vidtaga de 
stora, mäktiga fjällvidderna med en ytterst ringa bebyggelse. Befolknings
förhållandena belysas bäst med följande exempel. Befolkningstätheten är i 
Västerbottens län endast ca 4 innevånare per km2, i Jämtlands län ca 3 st och 
i Lappland ca 1 st.

Nu berörda förhållanden påverka givetvis det svenska vägnätets utbygg
nad och beskaffenhet i övrigt. I de tätt befolkade landsdelarna i södra och 
mellersta Sverige hava vi ett vitt förgrenat, tätmaskigt vägnät, medan i 
skogsområdena vägnätet blir glesare. Ett par exempel belysa bäst dessa för
hållanden, I Malmöhus län har vägnätet en utsträckning, som utgör ca 830 
meter per km2 av länets areal, i Jönköpings län av det skogrika landskapet 
Småland utgör vägnätet allenast 415 meter per km2 och i Uppsala län endast 
370 meter per km2. I Norrland är vägnätet ännu mindre utvecklat. Jämtlands 
län har endast 74 meter per km2 av länets areal och Norrbottens län endast 
49 meter per km2.

De vägar, som avsetts i föregående jämförelse, utgöras av s. k. allmänna 
vägar, vilka byggas och underhållas med allmänna penningmedel. Landets 
allmänna vägar hava en sammanlagd längd av ungefär 80,000 km. Där
jämte finnas inom alla delar av vårt land ett vitt förgrenat s. k. enskilt väg
nät, vilket utbygges och underhålles av de enskilda fastigheter, vilka genom 
dessa vägar beredas nödiga utfarts- eller ägovägar. I vissa fall kan under
stöd av statsmedel beviljas till dylika vägars byggande.

Det svenska allmänna vägnätet har huvudsakligen tillkommit under äldre 
tider såsom gradvis utbyggnad av de urgamla färdlederna genom allmogens 
försorg och arbete. Alltsedan år 1841 har även staten verksamt bidragit till 
vägnätets fortsatta utbyggande, förnämligast i Norrland, genom anvisande 
av statsmedel att utgå såsom bidrag till anläggande av vägar och broar. 
Nämnda år beräknas det allmänna vägnätet hava utgjort ca 60,000 km mot 
nu 80,000 km. Norrbottens län hade samma år endast ungefär 360 km all
männa vägar mot år 1933 ca 5,120 km.

Trots den stora tillväxt, som vårt vägnät undergått särskilt under de senaste 
årtiondena, finnes ännu i våra skogstrakter och i Norrlands fjällområden ett 
starkt framträdande behov av nya vägar för utnyttjande av våra skogspro
dukter och till befolkningens fromma. Ännu finnes i Norrlands ej alltför av
lägsna skogsområden exempel på betydande byar, vilka sakna körbar väg, 
och vilkas innebyggare följaktligen äro hänvisade till att sommartiden bära 
eller klövja sina förnödenheter och vintertiden använda de s. k. vintervägarna. 
Ännu mer framträdande är detta vägbehov i de avlägsna trakter, som utgöra 
början till de stora fjällvidderna. Här får vägen, förutom att tjäna den få
taliga befolkningen till utfartsväg, även en viss turistisk betydelse, i det att 
vägen gör dessa vackra vidder tillgängliga för motortrafiken.

I de mera bebyggda delarna av vårt land är vägnätet att anse såsom i stort 
sett utbyggt, ehuru givetvis en och annan ny förbindelse kan befinnas på



kallad. I dessa trakter, där såsom förut framhållits, de befintliga vägarna hava 
sitt ursprung i äldre tiders färdleder, framträder i stället ett stort behov att 
ombygga och förbättra vägarna för tillgodoseende av automobiltrafikens krav 
på goda, bekväma och trafiksäkra förbindelser. I stor utsträckning har under 
det senaste årtiondet sådan förbättring av vägnätet skett med bidrag av stats
medel, men mycket återstår ännu att i detta hänseende genomföra.

Efter denna orientering över det svenska vägnätets omfattning och för
delning, vill jag något beröra, huru landets vägar äro i administrativt hän
seende indelade. Enligt den nya väglag, vilken antogs av 1934 års riksdag 
och träder i kraft den 1 januari 1937, är allmän väg av två slag, nämligen: 

landsväg, som prövas nödig för den allmänna samfärdseln; samt 
ödebygdsväg, som tillhör de stora ödebygderna, och som därför karakteri

seras av att den, såsom väglagen säger, »till avsevärd längd sträcker sig över 
fjäll, genom skogar eller genom glest befolkade trakter».

Sistnämnda vägar givas ett mycket enkelt byggnadssätt; vägbredden är 
endast 2.5 till 3.0 meter och vägen är försedd med mötesplatser. Huvudvikten 
lägges på att för liten kostnad kunna skapa en för befolkningen i ödebygderna 
fullt framkomlig väg, som även kan utan svårighet befaras med motorfordon.

Förutom ovannämnda i väglagen fastställda indelning av vägnätet, finnes 
i våra bestämmelser rörande statsbidrag till vägväsendet ytterligare en klass 
av vägar, nämligen de s. k. enkla bygdevägarna, vilka byggas i sådana glest 
befolkade delar av landet — förnämligast i Norrland — där trafiken under 
en längre följd av år icke kan påräknas bliva av större omfattning eller tyngd. 
Dessa enkla bygdevägar byggas med ett enklare byggnadssätt än de vanliga 
landsvägarna, men dock av högre klass än ödebygdsvägarna.

Väghållningen i vårt land ålåg i forna tider allmogen. Allmogen hade att 
bygga och underhålla de allmänna vägarna under landshövdingarnas och 
deras underordnades inseende. När 1891 års ännu gällande väglag genom
fördes, överflyttades väghållningsbesväret på de s. k. väghållningsdistrikten, 
vilka skulle ombesörja och bekosta väghållningen, i vissa fall med bidrag av 
staten. Genom den reglering av vägskatten, som fastställdes i väglagen, över
fördes en del av vägbördan från jorden och dess brukare till andra skatte- 
objekt, härrörande från inkomst och annan fastighet.

Enligt nämnda väglag skulle underhållet av vägarna den tid, marken var 
bar, samt vinterväghållningen, utföras av inom vägdistriktet boende jord
brukare, vilka fördenskull hade var och en sin väglott att underhålla. Detta 
system, naturaväghållning, kunde anses tillfyllest, så länge vägarna hade 
ringa betydelse för den allmänna samfärdseln. När emellertid automobilis- 
mens genombrott inträdde, kunde nämnda väghållningssystem ej längre bi
behållas. I stället genomfördes för ca 10 år sedan den förändringen, att väg
hållningen övertogs av väghållningsdistrikten i egen regi, och numera ut- 
föres allt vägunderhåll, såväl sommar som vinter, av vägdistrikten själva



eller i vissa fall genom entreprenör. Vägunderhållet bedrives i största möjliga 
utsträckning maskinellt. Vägdistrikten hava i de flesta fall en väl ordnad 
maskinpark, såsom lastautomobiler, väghyvlar, stenkrossar, vältar m. m. 
Grustransporterna verkställas av jordbrukare eller medelst lastbil. Alla be
läggningar utföras i de flesta vägdistrikt genom entreprenörer. Anläggnings
arbeten bortlämnas i södra Sverige mestadels å entreprenad, medan i norra 
Sverige vägdistrikten alltid utföra dylika arbeten i egen regi.

I den nya väglag, som antogs av 1934 års riksdag, och som träder i kraft 
den 1 januari 1937, har den gamla organisationsformen med vägdistrikt bi
behållits, men storleken av dessa har ökats, och statens inflytande har skärpts.

Denna vägdistriktsorganisation är grundad på kommunalt självstyre samt 
på svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Vägdistriktet bestämmer 
sålunda över vägväsendet inom sitt område, beslutar om uttaxering av er
forderliga vägskatter samt ombesörjer och svarar för vägarnas underhåll och 
byggande. Vägdistriktets representation utgöres enligt nya väglagen av väg- 
stämman, som väljes enligt grunderna för lika rösträtt och utgöres av ombud 
för de till vägdistriktet hörande kommunerna. Vägstämman beslutar om väg
distriktets angelägenheter och avgör i första hand alla vägfrågor samt fast
ställer erforderlig uttaxering av medel från de skattskyldiga. Distriktets verk
ställande myndighet utövas av en av vägstämman utsedd vägstyrelse, vilken 
ombesörjer utförandet av alla erforderliga arbeten å vägarna, och som för
valtar distriktets penningmedel.

Såsom jag senare skall beröra, bekostas det svenska vägväsendet till största 
delen av statsmedel och endast med en mindre del genom av vägdistrikten 
uttaxerade vägskattemedel. Under detta förhållande böra givetvis de stat
liga myndigheterna hava stort inflytande på väghållningen och över väg- 
distriktens förvaltning. Enligt den nya väglagen är denna fråga ordnad på. 
följande sätt.

Den närmaste uppsikten över vägväsendet och därmed sammanhängande 
förhållanden utövas av respektive länsstyrelser, som åligga att övervaka väg
hållningens behöriga fullgörande samt att vidtaga därför nödiga åtgärder. 
Länsstyrelsen äger utse en ledamot i vägstyrelsen och en av de revisorer, som 
skola granska vägstyrelsens förvaltning, samt har i övrigt givits en långt 
gående befogenhet gentemot vägdistrikten rörande väghållningen. Därjämte 
handlägger länsstyrelsen alla frågor rörande byggande av vägar eller förbätt
ring av dylika samt beviljar statsbidrag till vägföretag och kontrollerar deras 
utförande.

Den centrala tekniska och ekonomiska uppsikten över och ledningen av 
vägväsendet tillkommer väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som därvid har 
att aktgiva å vägväsendet med hänsyn till dess förmåga att tillgodose trafi
kens krav samt att på bästa sätt främja vägväsendets utveckling. Styrelsen 
har att utfärda allmänna tekniska och tekniskt-ekonomiska anvisningar och 
normalbestämmelser, utöva inspektion över vägväsendet samt att bland an
nat handlägga och besluta i alla ärenden rörande utförande av brobyggnader 
och vägbeläggningar. Inom styrelsen handhavas dessa ärenden av vägbyrån 
och brobyrån. En viktig uppgift har tillagts väg- och vattenbyggnadsstyrel



sen från och med den i juli 1934, i det att styrelsens verksamhet utvidgats att 
omfatta även vägtrafiken. I detta avseende åligger det styrelsen att följa ut
vecklingen av vägtrafiken, särskilt i vad avser trafiksäkerheten och anord
ningarna härför, samt att bland annat verka för enhetlighet vid tillämpningen 
av föreskrifter rörande vägmärken och säkerhetsanordningar å vägarna. 
Dessa ärenden handläggas av en särskild vägtrafikinspektör.

Till biträde åt de statliga myndigheterna, väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen och länsstyrelserna, äro i länen anställda vägingenjörer, en i varje län, 
samt såsom biträde åt dessa biträdande vägingenjörer eller vägingenjörs- 
assistenter. Vägingenjörerna äro väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tjänste
män och skola biträda respektive länsstyrelser vid väg- och broärendens 
handläggning. Vägingenjörerna äro tjänstemän å ordinarie stat och utnäm
nas av Kungl. Maj:t. De biträdande ingenjörerna äro extra tjänstemän och 
förordnas av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. I varje län finnes ett väg- 
ingenjörskontor, ofta förlagt inom länsstyrelsens ämbetslokal.

Vägingenjörerna skola bland annat i den utsträckning, tjänsten medgiver, 
upprätta förslag till vägar och broar samt utöva kontroll över den av väg- 
styrelserna utförda väghållningen. De komma sålunda icke att direkt få med 
arbetenas ledning och utförande att göra. Detta ombestyres genom vägstyrel- 
serna själva, vilka för detta ändamål hava teknisk personal anställd. Oftast 
består denna personal av vägmästare och schaktmästare, mera sällan av in- 
genjörsutbildade personer.

T ill väg- och vattenbyggnadsstyrelsen är vidare numera anknytet Statens 
Väginstitut, tidigare benämnt Svenska Väginstitutet. Detta har till uppgift 
att främja ändamålsenlighet och ekonomi vid anläggning och underhåll av 
vägar inom Sverige och att för genomförande av detta mål bedriva veten
skaplig, teknisk-ekonomisk forskning. Institutet, som icke är slutgiltigt orga
niserat, står under ledning av en direktion, bestående av chefen för väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen såsom ordförande samt i övrigt av ombud för 
ämbetsverk, institutioner och föreningar, vilka hava intressen inom väg
väsendet. Den närmaste skötseln av institutets verksamhet åligger ett arbets
utskott av fem personer och särskilt institutets föreståndare.

Väginstitutet skall biträda väg- och vattenbyggnadsstyrelsen med utred
ning, undersökning och bearbetning av framkomna uppslag till väghållnin
gens rationalisering och förbättrande. Institutets undersökningar och utred
ningar publiceras i särskilda meddelanden. Dess verksamhet bekostas till 
största delen av automobilskattemedel.

Den högsta ledningen av vägväsendet utövas av Kungl. M aj:t i kommu
nikationsdepartementet. Kungl. M aj:t utfärdar alla lag- och övriga bestäm
melser, som beröra vägväsendet, samt fördelar i vissa fall tillgängliga väg- 
anslag å de olika länen eller å företag. Besvär över länsstyrelses eller väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens beslut i vägfrågor prövas av Kungl. Maj:t.

Jag har tidigare redogjort för det svenska vägnätets allmänna karaktär och 
de särskilda förhållanden, som inverka på dess utbyggnad och utveckling.



Det är självfallet, att dessa i olika trakter av vårt land så vitt skilda för
hållanden skola medföra, att vårt vägnät kommer att utnyttjas för trafiken 
synnerligen olikmässigt inom olika delar av landet. På största delen av väg
nätet är sålunda trafiken ganska obetydlig, medan vissa vägar, som förbinda 
samhällena eller betjäna den genomgående trafiken, kunna uppvisa en be
tydande trafikbelastning. Dessa sistnämnda vägar benämnas huvudvägar och 
bland dem särskiljas de stora stråkvägarna, med en populär benämning kal
lade riksvägar, vilka förmedla trafiken mellan exempelvis Stockholm och 
Malmö eller Malmö och Göteborg. Även på huvudvägen varierar trafiken i 
hög grad. Den är störst intill samhällena och tunnar av på längre avstånd 
därifrån; trafikdiagrammet får utseende av ett timglas.

Trafiken å våra allmänna vägar utgöres till huvudsaklig del av motor
trafik. Enligt de senast år 19 31 utförda statliga trafikräkningarna — i 
Sverige verkställas trafikräkningar vart femte år, åren 1926 och 19 31 o. s. v. 
— utgjorde hästtrafikens andel i hela trafikmängden å vägarna 11.6  procent 
i genomsnitt för hela riket. Hästtrafiken varierar emellertid i hög grad inom 
olika delar av landet. För Gotlands län utgör hästtrafiken i medeltal för 
hela länet 37.4 procent av hela trafikmängden, för Malmöhus län 17.0 pro
cent och för Stockholms län endast 2.6 procent. Hästtrafikens andel av tra
fiken är naturligtvis störst å bivägarna, där understundom hästtrafiken kan 
dominera, och mindre å huvudvägarna.

Belysande för trafikens fördelning å landsbygdens vägnät äro följande upp
gifter, som hämtats ur en av en kommitté — 19 31 års väg- och brosakkun
niga — verkställd bearbetning av 19 31 års statliga trafikräkningar.

Antal fordon per dygn Väglängd i
år 19 3 1  km.

mer än 2,000 ..........................................................  34
» » 1,500   80
» » 1,000   270
» » 500   i?700
» » 300 ........................................................ 4,900
» » 100   17,600
» » o   76,420

A v dessa uppgifter inhämtas, att år 19 31 hade endast 80 km av vårt väg
nät en trafik överstigande 1,500, fordon per dygn, och endast 4,900 km; 
motsvarande ca sex procent av vägnätet, en trafik överstigande 300 fordon 
per dygn. Om man jämför trafikförhållandena år 1926 framgår dock, att en 
avsevärd trafikstegring ägt rum. Nämnda år hade endast 1,400 km en trafik
mängd överstigande 300 fordon per dygn. ökningen på fem år blir sålunda 
ca 350 procent.

Det kan i detta sammanhang förtjäna påpekas, att motorfordonsbeståndet 
i Sverige den 31 december 1934 utgjorde 

102,145 st personbilar,
3,625 st omnibussar,



41,054 st lastbilar,
46,721 st motorcyklar, 

eller sammanlagt ca 193,000 st motorfordon, motsvarande 1 fordon å ca 31 st 
innevånare.

En stor del av det svenska vägnätet befinner sig ännu beträffande bredd 
och byggnadsförhållanden i övrigt i samma skick, som vid vägens tillkomst. 
Många av våra vägar hava visserligen under det senaste årtiondet blivit om
byggda och förbättrade efter den standard, som vid tiden för ombyggnaden 
ansågs kunna tillfredsställa trafikens krav, men då dessa krav stegras allt
jämt, äro i många fall dessa ombyggnader redan omoderna.

Med hänsyn till dessa förhållanden är det av vikt, att de normalbestäm
melser, som skola tillämpas vid vägarnas Syggande bliva väl tillrättalagda 
med beaktande av den sannolika utvecklingen inom vägtrafiken och därav 
föranledda anspråk. En betydelsefull utredning av dessa förhållanden har i 
Sverige lämnats av den förut omnämnda kommittén, 1931 års väg- och bro
sakkunniga. Denna kommitté har ingående behandlat alla de spörsmål, som 
kunna uppstå vid planläggning och utbyggnad av vårt vägnät, och givit 
många värdefulla uppslag och anvisningar. Det är att förmoda, att dessa 
förhållanden komma att bliva närmare belysta under förhandlingarna vid 
detta möte.

Den vägbredd, som mestadels lägges till grund vid huvudvägarnas ombygg
nad är 6 å 7 meter, i många fall vid de stora huvudvägarna 8 meter. Vägar av 
mindre betydelse byggas med 5 meters bredd, och i Norrland förekommer 
i stor utsträckning 4.5 meters bredd för vägar i skogsområdena. Såsom tidi
gare framhållits, byggas de s. k. ödebygdsvägarna med 2.5 å 3.0 meters bredd. 
De ovan angivna vägbredderna utgöra effektiv vägbredd, d. v. s. den hård- 
gjorda eller belagda körbanebredden utan vägrenar eller särskilda banor för 
gång- eller cykeltrafik. Dylika särskilda banor förekomma i Sverige ännu så 
länge i mycket liten utsträckning, men intresset för och behovet av trafikens 
särskiljande och uppdelning är i stark stegring.

I vissa delar av vårt land äro markförhållandena synnerligen ogynnsamma 
för byggande av väg, och i anledning härav blir kostnaden för vägens bryt
ning betydande. Detta är särskilt fallet i vissa av våra kustlandskap med rik
lig förekomst av berg och stenavlagringar. I andra landskap äro förhållan
dena däremot mera gynnsamma.

På huvudvägarna och där grundförhållandena äro dåliga, förstärkas våra 
vägar genom anordnande av ett lager av packsten eller makadam, varjämte 
vägen väl dräneras. I regel äro dock våra vägar utförda såsom rena grusvägar 
utan förstärkt grund.

Tack vare goda grusförekomster inom skilda delar av landet och ökad 
användning av sorterat eller maskintillverkat krossgrus befinna sig våra grus
vägar oftast i ett mycket gott skick. Icke minst bidrager härtill användningen 
av maskinella vägredskap, väghyveln och vägsladden, vilka utföra under
verk å grusvägarna. Det har också visat sig, att våra grusvägar kunna tack 
vare den maskinella väghållningen upptaga en betydande trafik. Exempel-



vis hava vi utanför Gävle en väl hållen grusväg, som har en trafikmängd 
av ca 2,000 ton per dygn. Men för att vinna detta goda resultat är det nöd
vändigt, att grusvägbanan är väl sammansatt och dammbunden.

Beträffande vägbanans sammansättning har stor uppmärksamhet ägnats 
denna fråga. Genom ingående undersökningar, verkställda inom Statens Väg- 
institut av geologen, doktor G. Beskow, har konstaterats, att kornstorleken 
hos det i vägbanan ingående materialet är av den största betydelse för grus
vägens underhåll och bestånd. En lämplig sammansättning i kornstorleks- 
hänseende av vägbanan jämte dammbindning av densamma kan sålunda för
minska riskerna för eller rent av borteliminera korrugering och tjäluppmjuk- 
ning. Dessa undersökningar fortsätta alltjämt och hava i stor utsträckning 
med gott resultat tillämpats i det praktiska vägarbetet.

Doktor Beskow har vidare inom Statens Väginstitut verkställt undersök
ningar rörande den i vårt land med dess kalla vintrar och ofta uppträdande 
tjällossningar så aktuella frågan att skydda vägarna mot frostens och tjälens 
menliga inverkan. Dessa undersökningar hava givit en god grund för be
dömande av orsakerna till dessa skadliga tjälverkningar och givit anvisning 
på metoder att avhjälpa desamma. V i hava numera gott hopp, att vi skola 
bliva i stånd att kunna bemästra vårt grusvägsproblem.

En olägenhet med grusvägen är den därmed förenade dammningen, vilken 
är till otrevnad för intill vägen boende personer, och vilken förstör växtlig
heten och fördyrar underhållet. För att råda bot på dammningen hava grus
vägarna genom samhällena, eller där stark trafik råder, blivit dammbundna. 
Dammbindningen sker genom att å vägbanan utsprida klorkalcium eller sul
fitlut eller i viss mindre omfattning oljor. Under år 1934 voro icke mindre 
än ca 18,000 km av grusvägarna behandlade med dammbindande medel.

Under de senare åren hava vägbeläggningar fått alltmer ökad användning, 
och detta mycket tack vare de impulser och de lärdomar vi fått mottaga från 
vårt grannland Danmark. Vi skilja i Sverige på varaktiga eller permanenta 
beläggningar, vilka utgöras av gatsten, cementbetong och högklassiga asfalt
beläggningar, samt s. k. halvpermanenta beläggningar, såsom indränkningar 
med asfalt eller tjära, ytbehandlingar m. m. Särskilt de sistnämnda belägg
ningarna hava erhållit ökad användning de senaste åren. För innevarande 
år beräknas, att åtta miljoner kronor komma att nedläggas å halvpermanenta 
beläggningar.

Omfattningen av beläggningar å landsbygdens vägnät framgår av nedan
stående uppgifter.

Den 31 december 1934 voro
124 km belagda med cementbetong,
225 » » » gatsten,
689 » » » mera högklassig asfalt,
792 » » » halvpermanenta beläggningar.
Inalles voro sålunda allenast ca 1,830 km av landets 80,000 km allmänna 

vägar försedda med beläggning.



Jag kommer nu till frågan, huru vårt vägväsende finansieras. Då, såsom 
tidigare framhållits, vår vägorganisation är byggd på självständiga kom
munala organ, vägdistrikten, vilka ombesörja väghållningen, är det natur
ligt, att dessa även böra betala sin andel i kostnaderna för vägväsendet. 
Denna kostnadsandel utgår i form av vägskatt, vilken påläggas de skattskyl
diga inom vägdistrikten. I runt tal uppgår den uttaxerade vägskatten för 
närvarande till 30 miljoner kronor per år. Vägskatten drabbar de olika 
skatteobjekten olika hårt. Sålunda betala fastigheterna proportionsvis högre 
än inkomsttagarna, i runt tal 50 procent mera.

Före automobilismen bidrog staten endast i ringa mån till väghållningen. 
Sålunda utgjorde då statens bidrag till vägunderhållet endast 30 procent av 
barmarksunderhållet, varjämte staten betalade 2A av den beräknade kostna
den till anläggning eller ombyggnad av vägar. Sedan emellertid beskattning 
å motorfordonstrafiken införts i och med de s. k. automobilskattemedlen, har 
statens bidrag till vägväsendet successivt ökats.

Beskattningen å motortrafiken uttages dels genom en viss fordonsskatt allt
efter tyngden av fordonet, dels genom skatt å motorbränslet — för närva
rande utgår skatt å bensin med 10 öre per liter — samt dels genom skatt å 
gummiringarna. Tillsammans utgöra dessa skilda skatteintäkter de s. k. auto
mobilskattemedlen, vilka för innevarande budgetår beräknas till 88 miljoner 
kronor. Medan tidigare en del av statens bidrag till vägväsendet finansiera
des med vanliga skattemedel (ej trafikskatt), kommer från och med nästa 
budgetår statens understödjande av vägväsendet att ske helt och hållet me
delst automobilskattemedel.

Från dessa medel betalas numera 80 procent, för vissa hårt betungade väg
distrikt ända till 90 procent, av den verkliga kostnaden för barmarksunder
hållet å vägarna samt för vinterväghållningen. I underhållskostnaden får in
räknas avskrivning å vägmaskiner och garage för dylika samt å inköpta grus- 
eller stentag liksom alla förvaltningskostnader. A v samma medel kan av 
länsstyrelserna beviljas bidrag med 75 procent, för vissa vägar av stor bety
delse för automobiltrafiken med ännu högre procent, av kostnaderna för dels 
anläggning av nya landsvägar, enkla bygdevägar och ödebygdsvägar, samt 
dels omläggning och förbättring av redan befintliga vägar. Även till anlägg
ning av vissa enskilda vägar kan understöd beviljas från automobilskatte
medlen.

Ett spörsmål, som är av största betydelse för trafiken och för vårt väg
väsende, är ombyggnad av befintliga äldre broar över landets många och på 
flera ställen breda vattendrag. Dessa äldre broar, som ofta äro byggda av 
trä, hava icke längre samma bärighet som angränsande vägdelar och ej heller 
tillräcklig bärighet för att tillåta framförande av de tunga fordon, som ka
rakterisera nutida motortrafik. För denna trafik blir det därför av största 
vikt, att dessa äldre, svaga broar snarast ombyggas, överallt i Sverige och 
särskilt i Norrland föres trafiken över de breda älvarna eller sunden i stor 
utsträckning på färjor, motordrivna eller drivna för hand. Vid vissa tider av 
året såsom under islossningen medföra dessa färjleder stor olägenhet och risk 
för trafiken, varför ett önskemål blir att utbyta färjan mot bro. Bidrag till



ombyggnad eller anläggning av broar utgå av automobilskattemedlen. Från 
och med nästa budgetår har en viss del av dessa medel avsatts till ett särskilt 
anslag, avsett till ombyggnad av broar eller färjeanordningar.

A v automobilskattemedlen avsättas vidare årligen en viss del, ca 13 mil
joner kronor för innevarande år, till landets städer att användas till deras 
gatu- och väghållning. Dessa medel uppdelas å respektive städer efter vissa 
grunder. Städernas andel av automobilskattemedlen skola i första hand an
vändas till förbättring och underhåll av städernas för automobiltrafiken vik
tiga vägar och gator, i första rummet infartsvägarna. Städerna bilda egna för
valtningsområden beträffande väg- och gatuväsendet, medan övriga samhäl
len, köpingar och municipalsamhällen, ingå i landsbygdens vägdistrikt.

Slutligen kan nämnas, att av automobilskattemedel bekostas dels största 
delen av den statliga, tekniska organisationen för vägväsendet samt dels vissa 
forsknings- och undersökningsarbeten bland annat den verksamhet, som ut
övas av Statens Väginstitut. Då en del av bensinskatten härrör från sådan ben
sin, som förbrukas av motor- och fiskebåtar, har det ansetts rättvist, att en 
viss del av dessa skattemedel undantagas från automobilskattemedlen, det vill 
säga från vägväsendet, och i stället användas för sjöfartens behov. Från och 
med nästa budgetår har därför av automobilskattemedlen anvisats ett särskilt 
anslag å 500,000 kronor till byggande och underhåll av mindre hamnar och 
farleder.

Såsom tidigare framhållits, kommer vår organisation av vägväsendet att 
medföra, att väghållningen bekostas och ombesörjes av vägdistrikten under 
kontroll och inseende av de statliga myndigheterna samt med bidrag av auto
mobilskattemedel, vilka bidrag procentuellt betydligt överstiga vägdistrik- 
tens andel i kostnaderna. Beviljande av bidrag till anläggning eller förbätt
ring av vägar sker genom länsstyrelserna. Bidragen till vägunderhållet för
valtas och utbetalas av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i efterskott å väg- 
distriktens nedlagda, verkliga kostnader.

De beläggningar, som utföras å våra vägar, finansieras enligt olika grun
der beroende på, om de utgöras av permanenta eller halvpermanenta belägg- 
ningstyper. De förra, cementbetong, gatsten eller högklassig asfalt, kunna 
finansieras medelst amorteringslån, som vägdistrikten upptaga med Kungl. 
Maj:ts medgivande. Förutsättningen härför är, att den förutvarande grus
vägens årliga underhållskostnad är större än eller lika med lånets annuitet. 
Amorteringstiden skall sättas lika med beläggningens beräknade livslängd. 
Halvpermanenta beläggningar få med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens till
stånd utföras såsom vägunderhåll och betalas sålunda med medel avsedda till 
underhållet.

Såsom synes av den lämnade redogörelsen, är finansieringen av vårt väg
väsende och grunderna för den administrativa handläggningen härav ganska 
invecklad. Det kan dock förväntas, att en omläggning av systemet i sinom 
tid kommer att tagas i övervägande.

Förutom de medel, vägskattemedel och automobilskattemedel, för vilka 
jag nu redogjort, nedläggas för närvarande betydande belopp å våra vägar 
av sådana medel, som anvisats för bekämpande av arbetslösheten. Den stat-



liga verksamheten på detta område utövas av statens arbetslo*1 
sion, vilken i egen regi utför betydande arbeten inom vägväsendet „ °r
dande av arbetstillfällen åt arbetslösa personer. Därjämte lämnas av kom
missionen bidrag till vägdistrikt och kommuner för utförande av vägarbeten 
genom deras försorg. Vidare hava betydande belopp under de senaste åren 
anvisats till utförande såsom beredskapsarbeten av broar och skenfria kors
ningar mellan järnväg och väg.

För att få dessa betydande medel använda på ur trafiksynpunkt mest ända
målsenliga sätt, har Kungl. Maj:t bestämt att de av arbetslöshetskommissio- 
nen utförda arbetena i första hand skola anordnas å huvudvägarna inom 
landet.

Enligt en verkställd undersökning har under år 1934 nedlagts ca 146 mil
joner kronor inom det svenska väg- och broväsendet mot ca 110  miljoner år 
I933* Om man ej medräknar de belopp, som nedläggas för arbetslöshetens 
bekämpande, utgör kostnaden för det svenska vägväsendet 90 å 100 miljoner 
kronor per år. Därtill komma de belopp, som årligen användas för städernas 
väg- och gatuväsende.



S Y N P U N K T E R  VI D VAL  AV
V Ä G B E L Ä G G N I N G A R
Föredrag av Civilingenjör N ILS VON MÄTERN  

den 18  juni 1935.

Allmänna synpunkter.

D e t  ÄR LÄTT att uppräkna de egenskaper, som en fullkomlig, en ideell 
vägbeläggning skall äga. Den skall vara billig i anläggning och underhåll samt 
billig för trafiken, eller, som saken kan formuleras: summan av avskrivning 
och ränta på anläggningskostnaden samt trafikkostnaden skall vara så liten 
som möjligt. Den skall vara trafiksäker och bl. a. hava en yta, som icke blir 
slirig. Den skall uppfylla vissa hygieniska krav på dammfrihet och buller
frihet m. m. samt vara lätt att rengöra. Den skall icke framkalla skakningaf 
i byggnader vid sidan av vägen. Den skall vara estetiskt tilltalande för ögat. 
Ur nationella och sociala synpunkter kunna uppställas önskemål, att inhemska 
produkter och inhemsk arbetskraft bli sysselsatta.

Lika lätt som det är att på detta sätt uppräkna önskvärda egenskaper hos 
€n vägbeläggning, lika svårt eller omöjligt är det att i verkligheten framställa 
en sådan, som uppfyller alla de nämnda önskemålen. Svårigheterna äro av 
många slag. Många av de faktorer, som inverka på problemet, äro okända. 
Vad veta vi om utvecklingen av trafiken i framtiden? Vad veta vi om den 
framtida pris- och räntenivån? Hur litet känna vi den s. k. »livslängden» 
hos olika beläggningar! Beläggningstekniken är ny och utvecklas för varje 
dag. Genom förbättringar i denna teknik bli förutsättningarna ständigt 
ändrade.

Särskilt vansklig med hänsyn till nyss nämnda okända faktorer blir en 
ekonomisk jämförelse mellan olika beläggningstyper. Är det exempelvis ur 
ekonomisk synpunkt berättigat att välja en högklassig vägbeläggning med stor 
anläggningskostnad och stor livslängd men med ringa framtida underhålls
kostnad framför en halvpermanent beläggning med liten anläggningskostnad 
men med relativt stor årlig underhållskostnad? Är det ekonomiskt berättigat 
att ersätta en grusväg med en beläggning av högre typ och vilken trafik
mängd utgör den ekonomiska gränsen? Svaret på dylika frågor blir väsent
ligen beroende på de antaganden, man nödgas göra.

I Sverige ha under de senaste åren nyss nämnda frågor varit under diskus
sion. Jag vill här i korthet referera en utredning, verkställd av 19 31 års väg- 
och brosakkunniga.1 De sakkunniga hava verkställt en ekonomisk jämförelse

1 Teknisk-Ekonom iska U tredningar rörande V ägväsendet, Statens O ffentliga U tredningar 
19 34 : 27 eller Svenska Väginstitutets m eddelande 44.



mellan grusvägar och beläggningar av högre typ, varvid trafikvinsten beak
tats. Vid övergång från grusväg till en mer högklassig beläggning uppstår 
som bekant en trafikvinst, beroende dels på minskad bensinåtgång och dels på 
minskad slitning hos motorfordonen. Genom en serie omfattande försök på 
grusvägar i olika tillstånd samt på andra vägbeläggningar har rullningsmot- 
ståndet bestämts vid olika hastighet. Resultaten av dessa försök framgå av 
fig. i och 2. Såsom framgår av fig. i är motståndet hos grusvägarna mycket 
varierande, beroende på, att grusvägarnas tillstånd starkt varierar. En grus
väg i bästa tillstånd har emellertid ett motstånd, som icke är större än mot
ståndet hos goda högklassiga vägbeläggningar. Fig. 2 visar, att kurvorna 
för olika slag av högklassiga beläggningar ligga bättre samlade och icke förete 
så stora variationer, som kurvorna för grusvägarna.

Med kännedom om rullningsmotståndet och sambandet mellan bensinåtgång 
och dragkraft — det senare utrönt genom särskilda försök — kan man be
räkna bensinbesparingen vid övergång från grusväg till högklassig beläggning, 
om vissa antaganden göras beträffande trafikens fördelning på olika fordons- 
kategorier, variationen av grusvägarnas tillstånd under året m. m.

Storleken av den vinst, som uppstår genom minskad slitning av fordonen 
vid övergång från grusväg till en annan mer högklassig beläggning, hava de 
sakkunniga i brist på nödiga statistiska uppgifter måst uppskatta. Vinsten 
har antagits motsvara en årlig besparing vid 1,500 mils årlig körlängd av 
ungefär 100 kronor för en genomsnittlig bil, som uteslutande kör på högklas
siga vägbeläggningar, vid jämförelse med en likadan bil, som uteslutande kör 
på grusvägar. En besparing av 100 kronor per år och bil synes ur olika syn
punkter vara en rimlig kostnadssiffra, som avesvärt understiger utländska lik
nande värderingar, och som med sannolikhet ligger på den säkra sidan.

Diagrammet fig. 3 visar en ekonomisk jämförelse mellan en permanent be
läggning och en grusväg. Diagrammet är uppgjort med ledning av vissa an
taganden rörande anläggnings- och underhållskostnaderna samt med ledning 
av de ovan refererade slutsatserna rörande trafikvinsten av minskad bensin
åtgång och minskad slitning. »Av diagrammet framgår», säga de sakkunniga, 
»att med de gjorda förutsättningarna en permanent beläggning är ekonomiskt 
berättigad vid en trafikmängd av ungefär 600 bilar/dygn. Om grusvägsun- 
derhållet är särskilt dyrt, kan den ekonomiska gränsen sannolikt sjunka ned 
till 500 bilar/dygn». I kalkylen är förutsatt, att grusvägens anläggningskost
nad är helt avskriven, och att således frågan gäller en gammal grusväg, för 
vilken annan beläggning ifrågasättes.

På liknande sätt ha de sakkunniga verkställt en kalkyl rörande ekonomien 
av halvpermanenta beläggningar, jämförda med grusvägar. »Under de gjorda 
förutsättningarna», säga de sakkunniga, »är en halvpermanent beläggning 
ekonomiskt berättigad vid en trafikmängd av ungefär 400 bilar/dygn. Om 
grusvägsunderhållet är särskilt dyrt, kan den ekonomiska gränsen sannolikt 
sjunka ned till 300 bilar/dygn. Om den halvpermanenta beläggningen vid 
oförändrad kvalitet är mycket billig i anläggning och underhåll, blir gränsen 
likaså lägre. Den undre ekonomiska gränsen för halvpermanenta beläggningar 
torde i vissa fall ligga så lågt som vid 200 bilar/dygn eller 300 fordon/dygn.»



Fig. i . Rullnings- och luftm otstånd på grusvägar enligt försök av  1 9 3 1 
års väg- och brosakkunniga.



Fig. 2. Rullnings- och luftm otstånd på högklassiga vägbeläggningar enligt 
försök av  19 3 1 års väg- och brosakkunniga.

Klart är, att dylika kalkyler knappast kunna bli generellt giltiga, därtill 
äro förhållandena alltför varierande. De av de sakkunniga gjorda beräknin
garna visa emellertid bl. a. den stora ekonomiska betydelsen för trafiken av 
bättre vägbeläggningar än grus vid starkare trafikmängd. De sakkunniga 
föreslå, att hänsyn till denna trafikvinst skall få tagas vid beläggningarnas 
finansiering, d. v. s. vid tilldelningen av statsbidrag. De gällande svenska be
stämmelserna i detta avseende äro rätt egenartade och komplicerade, varför 
jag ej i detta sammanhang vill närmare ingå på dessa frågor.

Med hänsyn till de stora fördelar, som de permanenta och halvpermanenta 
beläggningarna erbjuda genom dammfrihet och minskad smuts- och ävjebild- 
ning i fuktigt väglag vid jämförelse med grusvägarna, äro sådana belägg
ningar i många fall berättigade, även om de ej äro motiverade ur trafik- 
ekonomsik synpunkt. Man måste sålunda räkna med ett långt större behov av 
dylika beläggningar, än som trafiksiffrorna enbart visa.

Frågan om slirigheten hos olika slag av vägbeläggningar har vid olika till
fällen varit under diskussion i vårt land. Man har från vissa håll påstått, 
att de bituminösa beläggningarna skulle vara mer sliriga än andra typer. Den 
svenska erfarenheten ger emellertid knappast stöd för detta påstående. Vi ha



Fig. 3. Jäm förelse mellan årskostnad fö r en högklassig vägbeläggning 
och en grusväg.

1 vårt land icke använt den beläggning, stampasfalt, som framför allt givit 
upphov till de svarta beläggningarnas dåliga rykte. Från vissa jordbruks
distrikt har emellertid klagomål framförts över, att vissa mycket släta asfalt
beläggningar varit hala för hästtrafiken. Den mest kritiska perioden inträffar 
under vintern vid tillfällen, när en tunn isglasyr bildas på ytan. Sådan tunn 
isbildning kan bildas på alla beläggningar, de må vara av asfalt, betong eller 
sten, under olika väderleksförhållanden, beroende på den olika värmeled
ningsförmågan hos dessa ämnen. Om efter en längre köldperiod det plötsligt 
kommer töväder och något regn, uppstår isglasyr på en gatstensbeläggning, 
men ej på en asfaltbeläggning. Den goda värmeledningsförmågan hos stenen 
överför hastigt kylan från stenens kalla inre till ytan, medan den dåliga vär
meledningsförmågan hos asfalten medför, att asfaltbeläggningens yta icke till
räckligt snabbt hinner avkylas från den i det inre magasinerade kylan och lät
tare än stenytan antager luftens temperatur. Förhållandet blir det motsatta vid 
andra väderleksförhållanden; då kan isglasyr uppstå på asfaltytan, men ej på 
stenytan. Vid dylika tillfällen av tunn isbildning kunna beläggningarna bli 
utomordentligt hala. Sandning är då ett effektivt botemedel och utföres nu
mera med stor påpasslighet, bl. a. på Stockholms infartsvägar. Om alltså nå
gon skillnad i slirighetsgrad mellan olika beläggningsmaterial under de svå
raste slirighetsförhållandena icke förefinnes, finnes givetvis en viss gradskill
nad under mindre svåra slirighetsförhållanden, då givetvis de mest sträva 
typerna äro de minst sliriga. Men då vi äro vana vid den mest extrema slirig
heten, den vid isbildning, är det naturligt, att mindre variationer i slirighet 
under andra förhållanden knappast observeras.

I detta sammanhang må även beröras den höggradiga slirighet, som kan



uppstå efter regn på grusvägar, som behandlats med hygroskopiskt salt för 
dammbindning. En sådan väg kan bli hal som såpa. Särskilt svårt kan det 
bli, om vägbanan innehåller starkt skifferhaltigt grus, dess bättre endast före
kommande på ett fåtal platser i Sverige. Då kan en svårartad upplösning av 
vägbanan samtidigt uppträda, tydande på, att klorkalcium har förmågan att 
sönderdela finfördelat, skiffrigt grus.1

Vad som tidigare sagts kan hänföras till mera allmänna synpunkter röran
de vägbeläggningar. Åtskilligt skulle vara att tillägga. På grund av ämnets 
omfattning vill jag emellertid icke längre uppehålla mig vid dessa allmänna 
synpunkter utan i stället framlägga synpunkter rörande de olika beläggnings- 
typerna med särskild hänsyn till svensk erfarenhet.

Grusvägar.

Enär grusvägarna äro den långt övervägande delen av vägnätet i Sverige, 
såväl som i Finland och Norge, vill jag först något beröra denna vägtyp, 
ehuru grusvägbanan måhända av mången ej betraktas såsom en »beläggning». 
Grusvägarna ha en stor olägenhet i dammningen, som kan bli en verklig plåga 
såväl för trafikanter som för de utmed vägen boende. På senare år har 
dammplågan på grusvägarna bekämpats genom användande av s. k. damm
bindande medel, i främsta rummet hygroskopiska salter och sulfitlut. Förra 
året behandlades i Sverige 16,400 km med hygroskopiska salter och 610 km 
med sulfitlut. A v de hygroskopiska salterna har klorkalcium erhållit den 
största användningen, i mindre omfattning användes klormagnesium. Å t
gången klorkalcium är 3 å 5 kg/m årligen (5 m behandlad bredd); av klor
magnesium åtgår något mer. Saltbehandlingen medför i vissa fall slirighet i 
fuktigt väder, som stundom blir så svår, exempelvis på skifferhaltiga eller 
kalkhaltiga vägar, att dessa salter alls ej kunna användas. — Sulfitluten har 
ej fått samma stora användning som salterna, trots att luten är en inhemsk 
produkt, avfallsprodukt erhållen vid sulfitfabrikerna, och salterna måste im
porteras. Orsaken till den mindre användningen är, dels att sulfitlutsprid- 
ningen kräver spridarvagnar, som ofta saknas i vägdistrikten, dels att luten 
ger en hård hud på vägen, vilken hud lätt flagnar av, varvid potthål uppstå, 
som äro svåra att laga. Genom en efter sulfitlutens speciella egenskaper av
passad teknik — bl. a. användning av lämpligt, ej för grovt stenmaterial i 
ytan — är det emellertid möjligt att erhålla en god, dammfri yta med sulfit
lut, såsom bl. a. erfarenheter från Stockholms stad visa, där man haft goda 
resultat med luten.

Det har visat sig, att effekten av saltbehandlingen (saltet upptager fuktig
het ur luften och fördröjer avdunstningen från vägkroppen) blivit väsentligt 
minskad, om* vägen är försedd med poröst packstenslager. (Höckert, Be
skow).2 Vid regn föres saltet från ytan mot djupet, där det till stor del eller 
helt kvarstannar i packstensbädden, medan saltet i en vägbana med obruten

1  G . B esk o w : N ågra  faktorer, som inverka på effektiviteten av  ytbindning med hygrosko
piskt salt. Sv. V äg f. T id skr. 19 3 2 : 4.

2 Sv. V ä g f. T idskr. 19 3 1 :  2 och 19 3 2 : 4.



Fig. 4. Sammansättning 
av god grusvägbana på 
sträckan 2 c på prov
vägen vid Ramdala, Ble
kinge. Kurvan a: finma
kadam, b : grus II, c : 
grus I, e: pinnmo. K ur
van d =  färdig vägbana 
(medeltal av 5 prov), 
sammansatt av 2 delar 
finmakadam, 3 delar grus 
I, 3 delar grus II och 7 
delar pinnmo. Den ver- 
tikalstreckade ytan är 
bästa sammansättningen 
enligt Beskow. På god 
och väldränerad under- 
grund bör kurvan ligga 
nära den övre gräns
kurvan, eventuellt nå

got över denna.

kapillär förbindelse återvänder till ytan, när vägen torkar. Detta är en olä
genhet hos packstensvägarna, som medför, att dylika vägar äro svåra att 
hålla dammfria och lätt bli korrugerade. Denna erfarenhet har framkallat en 
diskussion bland de svenska vägmännen, huruvida packstensbädden i grus
vägarna bör utföras öppen eller tätad med bindjord. Röster ha även höjts 
att helt slopa packstensbädden, som varit ett allmänt använt byggnadssätt i 
Syd- och Mellansverige.

Den tekniska utvecklingen av grusvägarna torde ännu icke vara avslutad. 
Särskilt beträffande grusvägbanans sammansättning torde åtskilligt ännu 
återstå att göra i syfte att skapa grusvägar, som äro mindre känsliga för 
korrugering, liksom för uppmjukning vid nederbörd. I Amerika har frågan 
om jord- och grusvägarnas stabilisering genom bl. a. rationell sammansätt
ning av stenmaterialet varit föremål för intensiva studier (Dr Strahan).1 I
Sverige har doktor G. Beskow bidragit till frågans belysning.2 Genom prov
tagna ur goda och dåliga grusvägbanor har Beskow givit vissa regler för sam
mansättningen (fig. 4). Ett flertal grusvägar ha byggts efter dessa regler 
genom sammansättning och blandning av två eller flera jordarter. Särskilt 
goda ha resultaten varit på vissa vägar i Norrland, på vilka man utfört en 
10 cm tjock grusvägbana, sammansatt genom blandning av grus och s. k. 
pinnmo (morän) och dammbunden med klorkalcium (underlaget makadam
bädd). Man har i många fall uppnått förbluffande goda vägbanor, hårda och 
jämna, utan korrugering eller potthålsbildning och utan spårbildning under 
vår och höst. Dessa vägar ha hittills tarvat ett minimalt underhåll, endast 
bestående av hyvling, och utgöra enligt min mening en fingervisning om, att 
den gamla slentrianen beträffande grusvägarnas byggnad och underhåll bör 
brytas. Kontrollsiktning av materialierna, en rationell sammansättning och 
en omsorgsfull blandning bör genomföras vid byggandet av grusvägarna, lik-

1 Se bl. a. Public Roads febr. 1935.
2 19 3 1  års väg- och brosakkunnigas betänkande. Sv. V ä g f. T idskr. 19 3 1 :  1.



Fig. 5. U ndersladd, 
fästad å lastbil, pres
sas med hydrauliskt 
tryck  mot vägbanan. 
T illv . B. H . Berg
ström, Filipstad. Pris 
1.900: —  kr fö r 3 m 

bredd.

som man vid underhållet genom kontrollprovning bör fastställa vilket mate
rial, fint eller grovt, som behöver tillföras vägen.

Ett framsteg inom grusvägsunderhållet betecknar vidare undersladden 
(fig. 5), ett på en lastbil fästat hyvelblad, som med hydrauliskt tryck pressas 
mot vägbanan. Med hjälp av undersladden kan hastigheten vid hyvling avse
värt ökas, varför detta redskap utgör ett värdefullt komplement till de för 
grusvägsunderhållet ovärderliga väghyvlarna.

Oljebehandling av grusvägar.

Oljebehandling i syfte att binda dammet på grusvägarna har under senare 
år använts rätt mycket i Sverige (år 1934 790 km). På väginstitutets prov
vägar ha olika oljor, som funnits i marknaden, blivit provade. Vägoljorna 
ha dels varit tunnflytande mineraloljor, dels oljeemulsioner, och ha vanligen 
utspritts från tankspridare. Man kan skilja mellan två typer av oljebehand- 
lad vägbana. Dels kan en sammanhängande hud bildas, i vilket fall lätt pott
hål och sår i huden uppstå. Dels bildas ingen sådan hud, utan vägbanan blir 
endast fet och dammfri; i detta fall blir vägbanan lätt starkt korrugerad. Det 
torde bero på oljans beskaffenhet och mängd samt vägbanans sammansättning, 
vilken typ som erhålles. Oljebehandlingen bör sannolikt syfta mot att åstad
komma en sammanhängande hud, varigenom en mer varaktig verkan kan på
räknas. För detta ändamål bör oljan innehålla icke flyktiga, bindande be
ståndsdelar såsom asfalt eller asfaltliknande ämnen.

Varaktigheten av oljebehandling har varit ganska ringa. Har man velat 
hålla vägen fullt dammfri, har det nog i regel varit nödvändigt att verkställa 
flera behandlingar under sommaren. Om stor mängd olja blivit utspridd, har 
under höstens regn i vissa fall svårartad slirighet uppstått. Strax efter sprid
ningen av oljan på vägen är vägen obehaglig att trafikera, och trafikanterna, 
bilister såväl som fotgängare, ha klagat och ibland framställt anspråk på 
ersättning för skador på kläder eller på bilarna. Somliga vägoljor ha en obe
haglig lukt.

För att ett gott resultat av oljebehandling skall erhållas får man sannolikt 
ägna frågan om oljornas beskaffenhet större uppmärksamhet än vad hittills



Fig. 6. P ro v  med o lika dam m bindningsoljor på Eneby vägen, Stockholm , år 1934.
Oljem ängden avpassades så, att vägen alltid  skulle vara  dam m fri.

skett, då ofta sekunda oljor av mycket varierande art blivit använda. En viss 
ledning torde kunna erhållas av amerikanska normer för dammbindningsoljor 
(typ SC -i och SC-2 i normer utgivna av The Asphalt Institute).1 A v stor 
betydelse för resultatet är vidare grusvägens kornstorlekssammansättning.

Halvpermanenta och permanenta vägbeläggningar.

Det är icke länge sedan, som man här i Sverige ansåg, att man borde direkt 
gå över till en permanent beläggning, när grusvägen icke längre kunde hållas 
i stånd under den växande trafiken. På senare tid har emellertid intresset 
för de s. k. halvpermanenta beläggningarna starkt ökat. Man erkänner nu 
allmänt, att dessa beläggningar äro en mellantyp, som i många fall är lämplig 
och berättigad.

Vill man göra en ekonomisk jämförelse mellan halvpermanenta och perma
nenta beläggningar, ställes man inför svårigheten att avgöra den s. k. livs
längden hos beläggningarna. De halvpermanenta beläggningarna äro ju un- 
derhållsbeläggningar, som genom regelbundet underhåll städse skola hållas i 
gott skick. Man kan dock fråga, om icke dessa beläggningar så småningom 
bli så ojämna, att en fullständig omläggning blir nödvändig eller i varje fall 
en grundlig reparation måste göras. Att räkna med längre livslängd än för 
permanenta beläggningar synes därför icke riktigt. I följande tabell göres en 
jämförelse mellan årskostnaden för halvpermanenta och permanenta belägg
ningar vid olika anläggnings- och underhållskostnad och olika livslängd (väg
bredd 6 m, räntefot 5 %, anläggningskostnad A, underhållskostnad u).

1 Statens Väginstituts meddelande 4 6.



Halvpermanent beläggnings årskostnad i kr/m.

Livs
längd

A  = 3-5 0 kr/ m 2 A  = 3.00 kr/:m2 A  =-  2.50 kr/m 2

ar U =  0 . 1 0 0.2 0 0.3 0 U =  O . i o 0.2 0 0.30 U =  O . i o O. 2 O 0.30 kr/m 2

5 5 . 4 6 6 . 0 6 6. 6  6 4 . 7 6 5-36 5 . 9 6 4 . 0 6 4.66 5.26
IO 3-32 3-92 4-53 2 . 9 4 3-54 4 .1  4 2.5 4 3*m 3-74
15 2.62 3.22 3.82 2 . 3 3 2 -93 3*53 2 . 0 4 2 . 6 4 3-24
20 2.28 2 .88 3-48 2.04 2.64 3 -24 I.80 2.4 0 3.00
2 5 2.09 2 . 6 9 3 *29 1 . 8 8 ' 2.48 3 .°8 } .66 2 . 2 61 2.86

A  = 2 . 0 0  kr/m 2 A  = i . 0 0 kr/m 2 A  == 0.50 kr/m 2

U =  O . i o 0 .2 0 0 .3 ° U =  O.x 0 0 .2 0 0.3 0 U =  O. I  0 0.2 0 0.30 kr/m 2

5 3-36 3 -96 4 -56 1 *9 9 2.59 3 - * 9 1.29 1.89 2.49
1 0 2 .16 2.76 3-36 I . 3 8 1.98 2.58 0.99 1 . 5 9 2 .19

15 1*75 2 . 3 5 2-95 I .17 1.77 2 . 3 7 0.89 1.49 2.09
2 0 1.56 2 . 1 6 2.76 J.08 1.68 2.28 0.84 1.44 2.04
2 5 1-45 2.05 2.65 I.03 1 . 6 3 2.23 0.81 1 .4 1 2.01

Permanent beläggnings årskostnad i kr/m.

Livs
längd

A  = - 10  kr/m 2 A  == 8 kr/m 2 A =  6 kr/m 2

år U =  0 . 0 1 0.02 O.03 U =  0 . 0 1 O. o 2 O. o 3 U =  O. o t O.o 2 0.0 3 kr/m 2

15 5.84 5 . 9 0 5 . 9 6 4.68 4-74 00 0 3 - 53 3 -59 3-65

20 4.87 4 -9 3 4 . 9 9 3-91 3*97 4 -°3 2 . 9 5 3 .0 1 3*°7
25 4-32 4.38 4.44 3-47 3-53 3*59 2 .61 2.67 2.73
30 3*96 4*0 2 4.08 3 .18 3-24 3-30 2 . 4 <3 2.46 2.52

Man ser av tabellen, att det är svårt att, åtminstone med den begränsade 
erfarenhet, som vi ännu ha i Sverige, draga några generella slutsatser rörande 
ekonomien av de halvpermanenta beläggningarna vid jämförelse med de 
permanenta.

De halvpermanenta beläggningarna hava emellertid en stor fördel i den 
lägre anläggningskostnaden, varigenom för tillgängliga penningmedel väsent
ligt större väglängd kan beläggas. Därigenom kan trafiken snabbare erhålla 
den genom en bättre beläggning uppstående trafikvinsten. Det torde framför 
allt vara av denna anledning, som man i Sverige under de senaste åren sökt 
driva fram de halvpermanenta beläggningarna, eller, som det kanske tekniskt 
riktigare borde formuleras, billiga typer av vägbeläggningar. Genom, vissa lag
bestämmelser underlättas utförandet av dylika beläggningar, varjämte mycket 
stora statsanslag beviljats för detta ändamål. Arbetsbeskrivningar för bitu- 
minösa beläggningar (huvudsakligen av halvpermanent typ), bestämmelser



för tillverkning och leverans av stenmaterial samt av bituminösa bindemedel 
hava i år utarbetats av Statens Väginstitut och Väg- och Vattenbyggnadssty
relsen.1 A v dessa arbetsbeskrivningar, till vilka den intresserade hänvisas, 
framgår nuvarande svensk praxis vid utförandet av halvpermanenta väg
beläggningar. Jag vill därför ej ingå på några detaljer utan vill i det följande 
giva några synpunkter rörande olika typer av halvpermanenta beläggningar.

Ytbehandling av grusvägar.

Man ansåg tidigare, att det var omöjligt att med framgång utföra bitumi- 
nös ytbehandling på en vägbana, som innehöll mycket fint material, såsom en 
grusväg. Denna uppfattning var grundad på erfarenheten, att damm hindrar 
vidhäftning av de vanliga bituminösa bindemedlen vid stenmaterial. Genom 
användning av tunnflytande bituminösa bindemedel, som ha stor nerträng- 
ningsförmåga även i en dammig vägbana, har det emellertid lyckats att med 
framgång ytbehandla grusvägar.

Ytbehandling av grusvägar med bituminösa bindemedel har sedan ett tiotal 
år använts i Amerika (»double surface treatment») och har under de senaste 
åren även kommit till användning i Sverige (»Värmdömetoden», »Pedrolit»), 
särskilt inom Värmdö vägdistrikt utanför Stockholm. Det karakteristiska för 
metoden är två tätt på varandra följande behandlingar med bindemedel. Den 
första behandlingen, impregneringen, utföres vanligen med en tunnflytande 
tjära, som kan tränga ner i vägbanan. När tjärhuden torkat, verkställes en 
ytbehandling med asfalt eller tjära, varvid pågrus påföres. Vanligen utföres 
en tredje behandling, ytbehandling med pågrusning, samma år. Metoden är 
enkel och billig. Kostnaden torde i allmänhet vid större ytor ligga mellan 
0 :70  och 1:0 0  kr/m2. Beläggningen har så ringa tjocklek, att den icke har 
nämnvärd tryckutbredande förmåga. Om den underliggande vägbanan upp
mjukas genom underifrån uppstigande vatten, kan den tunna beläggningen 
uthärda rätt stora deformationer under trafikens inverkan, utan att brista. 
Om vägkroppen blir så uppmjukad under tjällossningen, att vägen blir gung
ande, brister beläggningen i ett rutnät och spolieras. Beläggningens varaktig
het är sålunda helt beroende på den underliggande vägbanans beskaffenhet. 
Om denna är väl dränerad och bärkraftig under alla årstider, visar erfaren
heten, att beläggningen kan vara hållbar även vid ganska stark trafik, om 
denna utgöres av motortrafik. Hästtrafik, särskilt med broddade hovar vin
tertid, leder lätt till förstörelse. Beläggningen är emellertid billig att repa
rera, genom flickning och ytbehandling, varför rätt stora skador kunna få 
uppstå, utan att ekonomien därigenom avsevärt blir lidande. Enär belägg
ningen saknar ett bärande skelett, kan man befara, att den så småningom blir 
ojämn. Deformationer i den underliggande vägbanan kunna vålla vågbild
ning, varjämte de erforderliga täta lagningarna göra vägbanan ojämn. Even
tuellt kan den utvecklingslinjen tänkas, att ytbehandling av en befintlig grus
väg företages som ett första steg mot en bättre beläggning. När ytbehand
lingen blivit ojämn och icke längre motsvarar kraven, kan man ovanpå den-

1 Statens Väginstituts m eddelande 45.



samma lägga en beläggning av mer högklassig typ. Den gamla ytbehandlings- 
huden kommer då att tjänstgöra som ett nyttigt isoleringsskikt mot under
ifrån uppstigande vatten.

Hyvelblandning.

Den, som följer den amerikanska väglitteraturen, kan icke undgå att lägga 
märke till det stora intresse, som i Amerika ägnas hyvelblandningsförfaran- 
det (Road Mix, Mixed-in-Place). Denna metod synes ha fått stor användning, 
såväl i de sydliga som i de norra staterna. Vid blandningen användas såväl 
motordrivna väghyvlar som flerbladiga sladdar, dragna av traktorer. Dags- 
prestationen är ofta stor, 800— 1,600 m färdig väg om dagen. Kostnaden är 
liten. Vid 5 cm tjock beläggning uppges kostnaden till 2,500— 3,900: — 
doll./mile vid tät beläggning och 3,500— 7,000: — doll./mile vid öppen be
läggning ( 1 ,10 — 1,70 kr/m2 resp. 1,50— 3,00 kr/m2, om 1 doll. =  3,75 kr). 
På provvägen vid Kalmar, 16,200 m2, tjocklek 6 cm, blev kostnaden ca 1,50 
kr/m2 (exkL ytbehandling och administration).

I Europa har hyvelblandningsförfarandet ännu ej kommit till nämnvärd 
användning. I Sverige ha dylika beläggningar utförts på väginstitutets prov
vägar på en längd av ca 5 km. I samband med dessa arbeten har väginstitutet 
verkställt en serie laboratorieundersökningar.1

Beläggningar framställda genom hyvelblandning kunna göras med tjock
leken varierande från 7 å 8 cm ned till 1 å 2 cm. Man kan sålunda därigenom 
erhålla såväl tjocka, mer tryckutjämnande beläggningar som tunna mattor på 
bärkraftigt underlag. Genom hyvlingen av massan erhålles en synnerligen 
jämn vägbana, som i jämnhet kan mäta sig med de jämnaste högklassiga be- 
läggningstyperna. En olägenhet med hyvelblandningsförfarandet är, att sten
materialet bör vara torrt, när det blandas med bindemedlet (såvida ej emul
sion användes, vilket emellertid ur ekonomisk synpunkt ställer sig mindre 
fördelaktigt på grund av den låga asfalthalten). A v denna anledning måste 
arbetet avbrytas i regnigt och fuktigt väder, vilket emellertid även bör ske 
vid ett flertal andra beläggningstyper. Med hänsyn till önskemålet, att sten
materialet snabbt skall torka efter ett regn, bör stenmaterialet ej vara för fin- 
kornigt utan lätt kunna avge fuktigheten. Torkningen kan underlättas ge
nom harvning och hyvling av det utbredda stenmaterialet och kan, om lämp
ligt stenmaterial användes, ske lika fort som torkningen av en makadambädd, 
avsedd att indränkas.

Med ledning av den erfarenhet, som vunnits vid väginstitutet, bör sten
materialet vara rätt öppet. Det bör helst vara krossat, alltså krossgrus eller 
makadam. På provvägen vid Kalmar användes med gott resultat krossat 
åsgrus med kornstorleken mellan 20 mm (0) och o, d. v. s. allt material, som 
gått genom krossen användes utan sortering.

På väginstitutets provvägar ha olika slag av asfaltlösningar använts samt 
tjära, uppmjukad med naftalin. Asfaltlösningarna äro mer känsliga för vat
ten, särskilt första tiden, innan lösningsmedlen hunnit avgå i större mängd.

1 Statens Väginstituts meddelande 46.



Det oaktat ha emellertid goda resultat 
även med asfaltlösning erhållits. N a f
talinet i tjäran har tjänstgjort som 
fluxmedel. Naftalinhalten har utgjort
12  20 %0 .

Bindemedelslängden avpassas efter 
hålrummet i stenmaterialet och dess 
kornstorlek. På väginstitutets prov
vägar har mängden varit 5 å 6.5 %. 
Om stenmaterialet är mycket tätt, in
verkar en felaktig mängd bindemedel 

Fig. 7. H yvelb land ning utföres. mer, än om stenmaterialet är öppet, då
en eller ett par procent fel i binde- 

medelsmängden icke har så stor betydelse. A v denna anledning torde ett mer 
öppet stenmaterial vara att rekommendera vid hyvelblandning.

Hyvelblandningsförfarandet har ännu ej slagit igenom i Sverige. Många 
fackmän ställa sig skeptiska gent emot detsamma. Det oaktat har jag den 
uppfattningen, att metoden borde kunna ha en viss framtid även i Sverige 
på grund av, att den ger ytterst jämna beläggningsytor med ringa arbete och 
till låg kostnad. Bl. a. torde metoden lämpa sig för utläggning av tunna slit
lager, tunna mattor på äldre, ojämna bituminösa beläggningar.

Indränkning.

Indränkningsbeläggningar äro den vanligaste typen av halvpermanenta be
läggningar i Sverige (ca 700 km på landsbygdens vägar). Som bindemedel 
användes asfalt, tjära eller asfaltemulsion. Varma bindemedel spridas med 
tryckspridare med ramp eller slang. Vid efterföljande ytbehandling användes 
numera ofta grus spridar evält, varigenom jämn spridning av stenmaterialet 
erhålles.

A v vikt vid utförandet av indränkning är, att stenmaterialet är väl sorterat 
och rent, icke innehåller långsmala eller flata stenar samt är av slitstark 
bergart. Ett flertal av i marknaden förekommande stenkrossar ger ett olämp
ligt stenmaterial, vilket bör uppmärksammas. Vid uppbyggandet av en be
läggning i flera lager bör stenstorleken i ett övre lager passa in i de övre 
hålrummen i det undre lagret. För detta ändamål bör ett hopp i storleks- 
serien finnas, så att, om exempelvis grovmakadamlagret är 35— 50 mm, bör 
nästa lager hava storleken exempelvis 16— 25 mm.

Tätheten hos stenlagret bör avpassas efter den avsedda mängden binde
medel. Ett rätt vanligt fel är, att stenlagret är för öppet, så att bindemedlet 
rinner i bottnen, medan ytan blir mager.

Indränkningsförfarandet är rätt primitivt. Det är icke så lätt att få ma
kadamlagret homogent, ej heller att få bindemedelsmängden avpassad riktigt. 
Det fordras stor omsorg, god tillsyn och erfarenhet, om beläggningen skall 
lyckas.

En indränkningsbeläggning blir lätt ojämn. Detta beror dels på, att ett



Fig. 8. Borstsladd för 
utjäm ning av pågru
set vid ytbehandling. 
Am erikansk ritning.

makadamlager genom vältning svårligen kan göras fullt jämnt, dels på att 
makadamlagret under trafikens inverkan blir ojämnt komprimerat.

Genom ett omsorgsfullt underhåll kunna ojämnheterna i viss mån bort- 
arbetas. Vid utförandet av ytbehandling använda amerikanarna sladdning 
av pågruset, varvid sladdar, försedda med borstar, användas (fig. 8). Där
igenom utfyllas håligheterna med stenmaterial och bindemedel, och en avse
värt jämnare yta erhålles. Metoden har prövats på några av väginstitutets 
provvägar. För ändamålet bör ett tämligen lättflytande bindemedel användas.

En annan metod för utjämnandet av en ojämn indränkningsbeläggning är 
utläggning av tunt slitlager av blandad beläggningsmassa. Sådan beläggnings- 
massa kan framställas genom hyvelblandning, en metod, som torde vara sär
skilt lämplig för ändamålet. Hittills ha emellertid i regel använts massor, 
blandade i verk, såsom sandasfalt, topeka eller essenasfalt. Denna belägg- 
ningstyp synes ofta vara ekonomiskt fördelaktig och börjar få allt större 
spridning. Man får en beläggning av högklassig typ, som tarvar obetydligt 
underhåll, och som har en i många fall avsevärd livslängd.

Bituminösa blandningsbeläggningar. Dylika beläggningar, framställda ge
nom blandning i verk, äro pålitligare och säkrare än indränkningsbeläggnin- 
gar. I regel blir kostnaden för dessa blandningsbeläggningar högre; ofta är 
kostnadsskillnaden dock så ringa, att det är ekonomiskt motiverat att välja 
den dyrare typen.

Man skiljer mellan bituminösa blandningsbeläggningar av öppen och tät



Fig. 9. Tjärbetongm a- 
kadam utföres. På 

gr ovm  ak ad aml agret 
sprides första omgång
en tjärbetongmassa ca 
20 kg/m 2. Provvägen 

på Lidingön.

typ. Till den förra typen hör ett flertal beläggningar, som utläggas i kallt 
tillstånd, såsom öppen tjärbetong, Amiesite, m. fl. Beläggningar av den täta 
typen äro sandasfalt, topeka, grov asfaltbetong m. fl. Slitstyrkan och håll
barheten hos de täta typerna äro i regel större än hos de öppna. De öppna 
typerna måste i regel underhållas genom ytbehandling, medan de täta typerna 
äro slitbeläggningar, som under längre tid kunna slitas ned.

Tjärbetongmakadam (Einstreudecke).

En mellantyp är tjärbetongmakadam, som erhålles genom nedvältning av i 
förväg blandad finkornig tjärbetongmassa i ett öppet makadamlager. Goda 
resultat ha härmed uppnåtts i Sverige. Beläggningen är tämligen enkel att ut
föra, lätt att kontrollera samt i pris ofta jämnställd med indränkning. Den 
lämpar sig därför särskilt väl för landsvägsbeläggningar.

I Sverige har för denna beläggningstyp som bindemedel i regel endast tjära 
kommit till användning. Utomlands användas emellertid även asfalt och 
asfaltlösningar.

Tjärbetong (tar macadam).

Under de senaste åren har intresset för tjärbetongbeläggningar starkt ökat 
i Sverige. Goda och jämna beläggningar ha därmed erhållits. Det är som 
regel öppen tjärbetong, utlagd i flera lager, som använts. Några försök ha 
av väginstitutet utförts med tät tjärbetong, dock utan större framgång. Tät 
tjärbetong är nog en beläggningstyp, som icke har större framtid. Genom 
att massan kan lagras, om tjäran har lämplig konsistens, kan tjärbetong även 
utläggas i kallt tillstånd. Detta är ur tillverkningssynpunkt ofta fördelaktigt.

I de nya svenska arbetsbeskrivningarna finnes föreskriften, att stenmate
rialet före införandet i biandaren skall vara fullständigt torrt men ej ha högre 
temperatur än 30— 6o°. Avsikten med denna bestämmelse, som återfinnes i 
vissa utländska normer, är, att stenmaterialet icke skall vara så varmt, att



tjäran rinner av stenarna eller tjäran tager skada. Beträffande denna punkt 
har en viss diskussion stått bland de svenska fackmännen.

Tät asfaltbetong.

Till denna grupp räknar jag sandasfalt, topeka, grov asfaltbetong, essen- 
asfalt, gjutasfalt m. fl. Den sistnämnda torde vara den mest högklassiga men 
även den dyraste; enär den ej torde komma att finna någon större använd
ning på landsbygdens vägar, skall den ej här närmare beröras. I Sverige har 
man haft mycket goda erfarenheter av de nämnda beläggningstyperna. D i
rekta misslyckanden ha varit få och berott på uppenbart slarv i utförandet 
eller dålig undergrund.

Sammansättningen sker efter principen om hålrumsminimum, dessutom med 
beaktande av att bitumenhalten ej får understiga ett visst procenttal. I de nya 
svenska bestämmelserna utsäges för sandasfalt och topeka, att om hålrums- 
procenten överstiger 5 %, skall beläggningen icke anses fullgod. Vissa regler 
till ledning för ett bedömande av en sandsorts lämplighet äro utarbetade på 
grundval av amerikanska normer (fig. 10).

Sandasfalt och topeka ha tidigare i regel lagts på ett bindlager av öppen 
asfaltbetong. Numera utföras de även som tunt slitlager (1,5 å 2 cm tjockt) 
på indränkningsbeläggning.

Essenasfalt lägges i regel med en tjocklek av 1,5 å 2 cm (30 å 40 kg/m2) 
på indränkningsbeläggning.

Bituminösa ytbehandlingar.

Halvpermanenta vägbeläggningar underhållas genom ytbehandlingar med 
varm asfalt, varm tjära, varm asfalttjära eller emulsion. 1 Sverige föredra
gas i regel de varma bindemedlen. I vad mån en tillsats av tjära till asfalt 
eller asfalt till tjära städse bör företagas är en fråga, som väl icke är fullt 
klar. A v stort intresse vore att få denna fråga närmare belyst.

Fig. 10. Läm plig korn
storlek fö r  sand till 
topeka och sandasfalt. 
K u rvorna erhållna med 
ledning a v  am erikan

ska normer.



Fig. U tförande av  vibrobetonsr.

Fig. i i . N orm alsektion av  cementbelägg
ning, A .-B . Skånska Cem entgjuteriet.

Cementhetong.

Cementbetongen torde av de flesta vägmän sättas mycket högt. Den ljusa 
och jämna ytan, dess stora slitstyrka och varaktighet äro högt skattade egen
skaper. I Sverige ha betongvägarna i regel lyckats utmärkt och ha därför ett 
mycket gott anseende. Vi ha nu ca 124 km betongvägar på landsbygdens 
vägar.

Betongbeläggningen göres alltid i Sverige i ett lag, alltså med samma be
tongblandning i hela tvärsnittet. Tjockleken är vanligen 15 cm, i kanterna 
20 cm. Svag nätarmering, ungefär 2.7 kg/m2, inlägges ca 5 cm från övre 
ytan samt dessutom fog- och kantarmering (fig. 11) . Cementmängden är 
vanligen omkring 350 kg/m3. Vattencementtalet omkring 0.5. Stenmaterialet 
utgöres av makadam eller singel. Stenstorleken har i många fall uppgått 
ända till 50 mm (0); de skånska betongvägarna äro i allmänhet utförda med 
makadam med största storleken 30 mm (0). Beläggningen, i regel 6 m bred, 
göres alltid med mittfog, vanligen utförd genom uppskärande av en skåra 
till 3̂ av tjockleken. Göres beläggningen »halvt i halvt», blir mittfogen ge
nomgående. Tvärfogarna anordnas alltid vinkelrätt över hela bredden. För
skjutna fogar användas icke, enär de visat sig ge upphov till tvärsprickor i 
den betonghalva, som icke är försedd med fog mitt för tvärfogen i den andra 
halvan. En del firmor utföra genomgående expansionsfogar av ca 1 å 2 cm 
bredd på var 24 å 30 m och ofta en sprickanvisning däremellan. Andra fir
mor förlägga genomgående expansiönsfogar på 50 å 75 m avstånd med sprick
anvisningar på 20 å 25 m avstånd. Genomgående fogar bruka även göras vid



broar och trummor. Fogarna förses vanligen med fyllnad av lämplig asfalt, 
numera vanligen tillsatt med asbestfiber.

Betongvägbyggandet kräver stor omsorg vid val av materialier och ut
förande. Om man skulle framhålla betydelsen av några detaljer i arbetet, 
borde det måhända vara riktigt att betona vikten av en riktig vattentillsats 
vid blandningen samt åtgärder till förhindrande av snabb uttorkning av be
tongen under dess hårdnande.

Betongvägens sjukdomar äro bl. a. sprickbildning, fogarnas söndertrasande 
samt avflagning av ytan. överdriven sprickbildning är dess bättre sällsynt 
på de svenska betongvägarna. Däremot förekomma rätt mycket skador om
kring fogarna på äldre vägar. Avflagning av ytan är relativt ovanlig, men 
borde kunna undvikas, enär den beror på, att ett brukslager bildats på över
ytan vid gjutningen. Dylikt brukslager medför även stark avnötning under 
de första åren.

Under föregående år ha försök utförts med s. k. vibrobetong (fig. 12), be
tongbeläggning behandlad med vibrationsmaskin. Genom denna behandling 
ökas betongens styrka avsevärt, varigenom man kan nedbringa såväl cement
halten som beläggningens tjocklek och därmed även priset. Provkuber, ut
sågade ur en på detta sätt framställd beläggning med en cementmängd av 
175 kg/m3, visade en tryckhållfasthet efter 28 dygn av 225 kg/cm2. I år skall 
ett flertal dylika beläggningar göras under väginstitutets kontroll.

Smågat stensbeläggning.

De svenska bergens outtömliga förråd av granit av stor styrka och håll
barhet synes göra gatsten till en beläggning, särskilt lämpad för svenska vägar. 
Men gatstenen har intill sista tiden icke fått någon dominerande plats bland 
beläggningarna i Sverige. Orsaken härtill har varit, att gatstensbeläggning 
varit relativt dyr jämfört med andra permanenta beläggningar. I många fall 
ställer sig »smågatsten dyrare än andra permanenta beläggningar även i de 
fall, då stenen erhåiles gratis» (Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen). Den svåra

Våqbredd v!d stensatt ning »7,0 m

Fig. 13 . Sm ågatstenssättning på kustvägen genom Blekinge år 1934 
enligt W . M annerfelt.



arbetslösheten inom stenhuggardistrikten har emellertid framkallat stora 
statsbeställningar av gatsten, varjämte statsmyndigheterna stimulera väg
distrikten att lägga gatsten på vägarna genom billiga priser på stenen och bi
drag till arbetenas utförande. Stora gatstensarbeten hava under förra året ut
förts och komma även i år att utföras på landsbygdens vägnät.

En väl utförd smågatstensbeläggning i gott skick är en utmärkt god be
läggning. Den har emellertid olägenheten, att den lätt blir ojämn, om under
laget icke är gott. En ojämn beläggning blir obehaglig att trafikera. Ett stort 
antal äldre smågatstensbeläggningar har en dylik besvärande ojämnhet, vilket 
förklarar den icke ovanliga avogheten mot smågatsten. En förstklassig, bär
kraftig underbädd, helst även bitumenfyllda fogar, är förutsättning för ett 
gott resultat. Fig. 13 visar tvärsektion av smågatstensbeläggning på kust
vägen genom Blekinge.

Undergrunden.

Som ett tunt skal av några centimeters tjocklek ligga beläggningarna på 
underlaget. Hur väl sammansatt och omsorgsfullt utfört detta tunna skal än 
må vara, så hjälper det föga, om underlaget rör sig. Det är en plåga för en 
vägman att se, hur en dyrbar och väl utförd beläggning kanske redan efter 
ett år blir söndersprucken, får knölar och ojämnheter och helt eller delvis 
ödelägges på grund av underlagets bristande bärighet. En mycket stor del 
av de skador, som uppstå, är att hänföra till underlaget. Därför måste mycket 
stor omsorg ägnas åt förstärkning av underlaget. Det lättsinniga förtro
endet till den gamla vägens bärighet bör ersättas med grundliga förunder
sökningar. Dränering, isolering och grundförstärkning äro de medel, som stå 
till buds och som böra komma till användning i långt större utsträckning än 
vad hittills skett.

Jag har nu givit en resumé över det stora ämne, som blivit mig förelagt. 
Mycket skulle vara att tillägga. Jag hoppas emellertid, att den följande dis
kussionen skall komplettera, klarlägga och eventuellt rätta till, vad som här 
blivit sagt.

Ingenjör von Materns föredrag hade i förväg tryckts och utsänts till 
mötesdeltagarna. Vid mötet lämnades endast en kort redogörelse för det i 
förväg tryckta föredragets innehåll, varvid en del kompletterande synpunk
ter framlades:

Metoden att grafiskt på ett logaritmiskt diagram framställa storleken av 
stenmaterial hade visat sig ändamålsenlig och lämplig. De av Statens Väg- 
institut i Sverige utarbetade diagrammen hade fått stor användning inom 
vägväsendet under senare år.

Talaren visade, till komplettering av det tryckta föredraget, några bilder 
från ett amerikanskt beläggningsarbete, vid vilket hyvelblandning använts1 
(fig. 14— 17). Beläggningen var 1"  tjock och utfördes med 8— 16 mm maka-

1 Roads and Streets, dec. 1934.



Fig. 14 . N y  typ  av  m akadam spridare. Fig. 15 . M akadam  utsprides jäm nt på h alva  väg- 

bredden med hjälp av  spridaren. Fig. 16 . B landning pågår på vänster sida, på höger sida 

är beläggningen vä ltad  och färd ig . Fig. 17 . Den 6 m långa sladden, med vars h jälp  h yvel- 

blandningen utföres, drages av  en traktor.



dam, 27 kg/m2, och asfaltlösning. Sedan en lätt impregnering av vägbanan, 
0.5 lit/m2, med asfaltlösning utförts, utlades makadamlagret jämnt med hjälp 
av en efter en lastbil dragen spridarvagn. Därefter utspreds bindemedlet
2.2 lit/m2. Blandningen utfördes med en specialsladd, dragen av en traktor. 
Sladden hade ett flertal höj- och sänkbara blad, dels snedställda, dels ställda 
vinkelrätt mot vägen. Efter en körning var materialet blandat. Efter en timme 
vältades vägen, varefter trafiken släpptes in. Hela arbetet gick i en följd och 
dagsprestationen var huvudsakligen beroende på möjligheterna att få fram 
beläggningsmaterialierna. Man fick en mycket jämn beläggning till en kost
nad av 1,000 $/mile för 6 m bredd (2.30 kr/m). Talaren undrade, om icke 
dessa amerikanska metoder förtjänade större uppmärksamhet, än som hit
tills kommit dem till del.

DISKUSSION MED ANLEDNING AV INGENJÖR 

VON MATERNS FÖREDRAG

In gen jör  Axel Riis, Danmark:
Jeg skal tilläde mig at fremssette nogle Bemasrkninger vedrorende de 

okonomiske Synspunkter ved Valget af Vejbelxgning.
Ingenior v. Matern viste et Billede (fig. 3 sid. 24), der gav en okonomisk 

Sammenligning mellem en permanent Belasgning og en Grusvej.
Billedet viste, at den aarlige Udgift til Forrentning, Amortisation og Ved- 

ligeholdelse af den permanente Belsegning var forudsat konstant, uafhamgig 
af Fasrdselens Storrelse. Dette vil m. a. O. sige, at Belxgningens Varighed og 
den aarlige Vedligeholdelsesudgift (underhållskostnad) er forudsat konstant, 
uafhasngig saavel af Trafikkens Storrelse som af Trafikkens Art.1

Ingenior v. Matern nsevnte endvidere, at en lignende okonomisk Sammen
ligning var anstillet mellem en halvpermanent Belasgning og en Grusvej, men 
fremviste dog ikke noget Billede heraf. Jeg skal tilläde mig at henvise til dette 
Billede, som findes i T . E. U. Side 206.

Det ses heraf, at der for den halvpermanente Belasgnings Vedkommende er 
regnet med en med Antallet af Koretojer stigende Udgift. Der er derimod ikke 
regnet med, at Aarsudgiften skulde vsere afhxngig af Fasrdselens Art.

Jeg vil gerne opholde mig et 0jeblik ved denne Side af Sagen, thi saavel 
F^rdselens Mamgde som Fasrdselens Art er i hoj Grad bestemmende for den 
aarlige Vejbebegningsudgift, og saavel Mamgden som Arten bor derfor tages 
i Betragtning ved Valget af Vejbelasgning.

Jeg skal illustrere dette ved nogle Lysbilleder.
Fig. 18 viser en af af dode Amtsvejinspektor Winkel ved et Föredrag i

1 A f  Teknisk Ekonom iska utredningar (T . E. U .) frem gaar, at Beläggningen med en 
Bredde a f 6,00 m er regnet at koste 50 Kr./m  (lig ca. 6,00 K r . pr. m2), at Belasgningen er 
regnet at maatte fornyes efter 25 A ars Forlob og da at have h alv  Vcerdi, og at Vedligehol- 
delsesudgiften er regnet til 0,30 Kr./m . Rente 5 °/o p. a.



Fig. 18. R elation m ellan antalet drag
djur pr dygn och m aterialförbrukning på 

en m akadam väg enligt W inkel.

Fig. 19. Relation m ellan avnötning och 
trafikm ängd på en m akadam väg enligt 

Funk.

D. I. F. i 1893 (om de ved en Studierejse i Tyskland indhostede Erfaringer) 
fremvist Kurve, angivende Relationen mellem Antal Tradkdyr pr. Dogn og 
aarligt Materialforbrug i Kubikfavne pr. 100 lob. Favne Vej. Kurven viser, 
hvorledes Materialforbruget er stigende med stigende Fasrdsel, dog saaledes at 
Stigningen er aftagende med tiltagende Färdsel.

Fig. 19 viser en Kurve af lignende Art angivet efter Baurat Funk, som paa 
Basis af en omfangsrig Statistik over Materialforbruget paa de badensiske 
Landeveje har opstillet en Formel for Sliddet paa en med Hestevogne befa^r- 
det Makadamkorebane.1 Formlen lyder:

d =  0.80 +  1 .1  X  V f>

hvori d er Afslidningen i mm pr. Äar og f Faerdselsmamgden i t pr. Dogn 
pr. m Korebanebredde. Leddet 0.80 i Formeln er Udtryk for, at der finder 
et »Slid» Sted, selv om der ingen Färdsel er paa Landevejen, altsaa udeluk- 
kende som Folge af Vejrligets Indvirkning. Sliddet ses ogsaa efter denne 
Kurve at vokse langsommere end Fserdselsintensiteten, et Forhold der har sin 
Förklaring i, at Hestekoretojerne ikke alene har en afslidende, men ogsaa en 
»banende» Virkning paa almindelig Makadam, og at denne banende Virkning 
bliver desto storre, jo mere Korselen spredes over hele Korebanens Bredde, 
hvilket i Almindélighed vil sige, jo stxrkere Fasrdselen er. Ved Bel^egninger, 
hvor den banende Tendens er mindre, er der Grund til at tro, at Slidkurven 
nasrmer sig til at vsere en ret Linie, og er der slet ingen banende Tendens, kan 
man formentlig gaa ud fra, at Slidkurven tilmermelsesvis er en ret Linie. Kan 
Vejrligets Indvirkning samtidig sasttes lig Nul, vil Slidkurven gaa gennem 
Koordinatsystemets Begyndelsespunkt, saaledes at Sliddet er direkte propor
tionalt med Fserdselsmasngden.

Det nasste Billede, Fig. 20, viser for den överste Figurs og den fuldt op- 
trukne Kurves Vedkommende, hvorledes Funk paa Basis af sin Slidkurve og 
visse erfaringsmasssige Vasrdier for den aarlige almindelige Vedligeholdelses- 
udgift er naaet til for Hestevognstrafik (og med visse Forudsastninger med

1 J v f .  Funk: »Das Kunststrassenwesen”  H alle  (Saale) 1926.



Hensyn til denne) — for alm. Makadam — at kunne opgive en Relation 
mellem Hestevognstrafikens Storrelse og den aarlige Vejbelsegningsudgift pr. 
m2 til Forrentning, Amortisation og Vedligeholdelse af et Makadamdasklag — 
den specifike Vejbelasgningsudgift.

De punkterede Kurver paa den överste Figur i Förbindelse med den fuldt 
optrukne Kurve refererer sig til Forsog paa Forsogsvejbanen ved Glostrup, 
ved hvis Anlasggelse det tilsigtedes at udfinde, hvorledes de forskellige Fasrd- 
selsarter indvirker paa Belasgninger af forskellig Art. Denne Opgave har, 
navnlig for almindelig vandbundet, overgruset Makadams Vedkommende, 
ikke vist sig ganske let, fordi Fasrdselen paa Roskildevej jo er paa Forhaand 
givet og ikke kan varieres vilkaarligt, og fordi Hestevognsfasrdselen er saa 
forholdsvis ringe. De paa Figuren overst paa Billedet viste Kurver maa der- 
for kun tages som Udtryk for den Tendens, der kunde fastslaas af Forsogene. 
Det vil ses, at der til en vis aarlig Vejbelasgningsudgift pr. m2 svarer en langt 
mindre Masngde Luftringefxrdsel end Hestevognsfasrdsel. Eksempelvis giver 
130 t Luftringefasrdsel samme Udgift som 550 t Hestevognsfasrdsel, det vil 
altsaa sige, at man (udgiftsmasssigt) skulde kunne omssette 550 t Hestevogns- 
fasrdsel paa en Makadamkorebane til Luftringefasrdsel ved at dividere med
4.2 eller omvendt, at 130 t Luftringefserdsel skulde kunne omssettes til Heste- 
vognsfserdsel ved Multiplikation med 4.2.

De Resultater, som paa Forsogsvejbanen i sin Tid er opnaaet med alminde
lig overfladebeloandlet Makadam har man forsogt at anskueliggore ved Kur
ver af lignende Art som de nys omtalte Kurver for almindelig Makadam. 
Resultatet er vist nederst paa Figur 20. Man kender 2 Punkter af hver af 
de 3 Kurver — henholdsvis for Luftringefasrdsel, Massivringefserdsel og 
Hestevognsfasrdsel, nemlig foruden det paa Ordinataksen faldende Punkt — 
hvilket Punkts Ordinat nogenlunde nojagtig kan bestemmes som det Belob, 
der medgaar alene til Beläggningens Forrentning plus et lille Belob til Ved
ligeholdelse — det Punkt, der svarer til den paa Forsogsvejbanen paa Tids- 
punktet for Forsogene tilstedevasrende Trafik, og hvis Abscisse derfor an
giver Trafikmängden — henholdsvis paa Luftringe-, Massivringe- og Heste- 
vognsbanen —, medens Ordinaten angiver Summen af Forrentnings- og Amor- 
tisationsudgiften samt de ved Forsogene konstaterede Udgifter til Vedlige
holdelse (dels pletvise Udbedringer, dels fuldstasndig Overfladebehandlinger).1 
Det var navnlig Udgifterne til pletvis Udbedring, som var uforholdsmasssig 
store paa Hestevognsbanen.

Paa Grund af Forsogenes Vanskelighed og den ringe Udstraskning af For- 
sogsvejbanernes Areal maa de viste Kurver gives og modtages med stort For- 
behold, men de viser i hvert Fald Tendensen. Kurvernes Form kendes ikke, 
men det er antaget, at de tilna?rmelsesvis kan regnes at vasre rette Linier (saa- 
ledes som det ogsaa er gjort i T. E. U. paa de 2 forste viste Figurer).

Vi ser, at Billedet for den overfladebehandlede Makadam ser helt ander- 
ledes ud end Billedet for almindelig Makadam. Nu ligger Luftringekurven

1 O verfladebehandling v a r  ved de her om handlade Forsog företaget hvert 2 ' A ar paa H este
vognsbanen og skonnedes at skulle foretages hvert 4 ' A a r  paa Luftringebanen og M assivringe- 
banen (Forsogene fortsattes nemlig ikke gennem fulde 4 A ar).



b ig. 20. O verst: H eldragen kurva anger av  Funk angiven relation m ellan årlig underhålls
kostnad och trafikm ängd v id  h ästtrafik  fö r en m akadam väg. Streckade kurvor ange resultat 

från  provvägen på Roskildevejen. N ederst: Resultat från  Roskildevejen fö r 
ytbehandlad m akadam .



lavest, og den er meget flad, medens Hestevognskurven er meget stejl. Dette 
vil sige, at overfladebehandlet Makadam er en fortrinlig Belasgning for Auto- 
mobilfasrdsel — at den saa at sige kan gore Fyldest for selv den stasrkest 
tamkelige Trafik af denne Art, medens den er meget folsom overfor ren Heste- 
vognstrafik. Efter Kurverne skulde 15 t/m Hestevognstrafik kunne »opveje» 
— d. v. s. medfore samme specifike Vejbelasgningsudgift som 600 t/m Luft- 
ringetrafik, det vil altsaa sige, at den Omsxtningskoefficient, som skal be
nyttes til (udgiftsmasssig) Omregning af Hestevognstrafik til Luftringetrafik, 
er ca 40. Man vil se, at Omsastningskoefficienten, hvis Udgiftskurverne er 
rette Linier, er konstant (uafhasngig af Fasrdselsintensiteten).

De til Grund for de omhandlede Kurver liggende Forsog gaar tilbage til 
Aarene 1926— 1929. Senere Forsog företaget, dels af Kobenhavns Stadsinge- 
niors Direktorat paa Gader i Kobenhavn, dels paa Forsogsvejbanen har for 
de saakaldte permanente Belsegningers Vedkommende vist, at det af Heste- 
vognsfcerdsel foranledigede Slid er 50 ä 100 G  ange saa stort som det af Luft- 
ringefardsel foranledigede Slid. Forholdets Storrelse er noget afhasngig af Be
läggningens Art; den er efter de hidtil offentliggjorte Forsogsresultater at 
domme noget mindre for de mindre stive og mindre haarde bituminose Belseg- 
ninger, som f. Eks. Asfaltbeton, end for Brolasgning og Cementbeton — hvad 
Brolasgningen angaar sandsynligvis navnlig, hvis Brostenene er sat i Cement
mortel.

Endvidere har senere Forsog paa Forsogsvejbanen paa Roskildevej med 
toplagsfyldt Makadam vist, at Omsastningskoefficienten Hestevognstrafik/ 
Luftringetrafik hvad denne Beläggning (og overfladebehandlet Makadam) an
gaar sandsynligvis er langt storre end de forste Forsog (paa overfladebehand
let Makadam) syntes at vise. Jeg skal belyse dette vid nogle Tal.

Med en Gennemsnitsfasrdsel af ca 1,000 t pr. Dogn pr. m Korebanebredde 
har Udgifterne til Vedligeholdelse af Luftringebanen paa en af Forsogsstrask- 
ningerne med toplagsfyldt Makadam i Lobet af 6 Aar alt i alt kun udgjort 
ca 12 0re pr. m2, pr. Aar altsaa ca 2 0re pr. m2, og paa en anden Forsogs- 
strsekning, ligeledes med toplagsfyldt Makadam kun ca 5 0re pr m2 i Lobet 
af 5 Aar, altsaa ca 1  0re pr. m2 pr. Aar.

Paa Hestevognsbanen derimod, der i den betragtede Periode kun har haft 
en Fasrdsel af ca. 25 t pr. Dogn pr. m Korebanebredde har paa de 2 Forsogs- 
stra^kninger Udgifterne til Vedligeholdelse og Overfladebehandling (i det 
Omfang en saadan har fundet Sted) andraget henholdsvis ca 28 0re pr. m2 
pr. Aar og ca 16 0re omtrent, altsaa 15 Gange saa meget som paa de til- 
svarende Luftringebaner til Trods for, at Hestevognsfasrdselen kun har ud
gjort ca 2/4 % af Fasrdselen paa Luftringebanen.1 Pr. m2 pr. t Fasrdsel har 
m. a. O. Udgifterne til Vedligeholdelse vasret ca 600 Gange saa store paa 
Hestevognsbanen som paa Luftringebanen.

Dette bekrsefter, i hvor overordentlig hoj Grad overfladebehandlet og top
lagsfyldt Makadam er i Stand til at gore Fyldest overfor Luftringefserdsel, 
medens det modsatte gor sig g^ldende med Hensyn til ren Hestevognsfasrdsel.

1 Denne b lev i den förste D el a f den betragtede Periode befaredt med Luftringevogne a f 
enhver A rt, i den sidste D el kun med Personautom obiler.



Jeg skal nu under Hensyn til det meddelte forsoge at optegne nogle Kurver, 
som giver Sammenhxngen mellem Trafikintensitet udtrykt i Tons pr. Dogn 
pr. m Korebanebredde, og den specifike Vejbeltegningsudgift udtrykt i 0re 
pr. m2 Korebane, alt efter som den betragtede Belxgning er en »permanent» 
Beltegning eller en halvpermanent Beltegning, og alt efter som Fterdselen er 
ren Luftringefterdsel eller blandet Färdsel.

Hvad den permanente Belaegning angaar, vil jeg regne med en Anlsegs- 
udgift af 6.00 Kr/m2, en Varighed ved 1,000 t/m ren Luftringsfasrdsel af 
50 Aar (svarende til, at Beläggningen, hvis den slides som Asfaltbeton, kan 
taale en total Afslidning af 15 — 20 mm, inden den maa fornys) og et For- 
hold mellem Sliddet af en vis Maengde Hestevognsfasrdsel og Sliddet af den 
samme Masngde Luftringefcerdsel af 50: x. Man kan da slidmasssigt omsxtte 
Hestevognsfasrdsel til Luftringefserdsel og, da Sliddet er bestemmende for 
Varigheden af Belaegningen, ogsaa udregne, hvor lang Varigheden ved blan
det Färdsel, alt efter Hestevognsprocentens Storrelse, bliver ved forskellige 
Fserdselsintensiteter. Beläggningen er regnet forrentet med 5 % p. A., og der 
regnes endvidere, at der ikke forekommer aarlige Vedligeholdelsesudgifter, 
saaledes at den specifike Vejbelasgningsudgift alene udgores af Forrentning 
og Amortisation af Anlasgskapitalen. Ved Fasrdselsmasngden Nul regnes alene 
med Renten af Anlasgskapitalen.

Det paa Fig. 21 viste överste System af krumme Linier angiver herefter for



den omhandlede Belsegning Relationen mellem Fasrdselsmasngde og specifik 
Vejbelasgningsudgift, alt efter som Fasrdselen alene udgores af Luftringevogne, 
alene af Hestevogne eller af en blandet Färdsel med henholdsvis io og 5 % 
Hestevognsfasrdsel.1

Medens Kurven for ren Luftringefasrdsel ret nasr er en Linie parallel med 
Abscisseaksen, ses Kurverne for blandet Fserdsel at blive mere og mere sti- 
gende med stigende Hestevognsprocent, og Kurven for 100 % Hestevogns- 
fasrdsel er saa stejl, at allerede en Fasrdselsmsengde af 50 t pr. m Korebane
bredde — hvilken Färdsel ganske vist ogsaa er en stxrk Hestevognsfasrdsel, 
idet den efter Fserdselstadlingen paa Landevejene i Danmark i 1929 kun fore- 
kom paa ca 5 % af de talte Straskninger — medforer en specifik Vejbelceg- 
ningsudgift af 48 0re pr. m2, svarende dog til en Varighed af Belsegningen 
paa 20 Aar.

Hvis man paa lignende Maade forsoger at optegne Kurver for en halvper
manent Belasgning som f. Eks. toplagsfyldt (overfladebehandlet) Makadam, er 
dette ulige vanskeligere, fordi det foreliggende statistiske Materiale er mere 
usikkert. Jeg vil imidlertid gore folgende Forudssetninger:

Den halvpermanente Belasgning regnes (inkl. et i fast Maal 5 cm tykt 
Skasrvelag) at have en Anlasgsudgift af 2.50 Kr/m2. Ved 1,000 t/m Luft- 
ringetrafik regnes Varigheden af dette Skasrvelag at udgore 20 Aar, og hvad 
de aarlige Udgifter til Vedligeholdelse angaar, anslaas disse ved den nasvnte

1 Udregningen a f K u rverne er företaget som nedenfor angivet, i det Fasrdselen pr. m 
Körebanebredde betegnes ved X o , den specifike Vejbelasgningsudgift ved V 0 og Belaegningens 
Varighed ved n. M an har da: ,

V o =  6 0 0  X   ̂  X 1 .0511 =  3 0  X — —   0re/m2.
1 .0 S n —  I  J  I . o 5n —  I

L u f t r i n g e f c e r d s e l H e s t e  v o g n s f c e r d s e l

X o n 1 .0511 V o X o n I.0511 V o

1 ,0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

O

5 °
6 2

83
1 2 5

2 5 0

00

II.4 
2 1.0  

57.0

4 4 0  

1 >935
00

3 3 -o

31-5

3 0 .5
3 0 .0
3 0 .0 
3 0 . °

2 0 0

IOO
5 0

2 5
0

5
1 0

2 0

4 0
00

I.28
I.63
2.65
7.04

00

137
7 8

4 8

35
0

Blandet Fserdsel med 1 0  % Hestevognsfserdsel Blandet Fserdsel med 5 % Hestevognsfserdsel

Xobl. F. X o L f- n 1 .0 511 V o Xobl. F. X o L f- n I.o5n V o

1 ,0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

IOO
O

5 ,9 0 0

4 ,7 2 0

3 ,5 4 0

2 ,3 6 0

1 , 1 8 0

5 9 0

0

8 .5
10 .6

1 4 . 1

2 1 . 2  

4 2 .5
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00

I . 5 1
1.68
I.99
2.8i
7.90
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oo
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74
6 0

4 6 V 2

3 4

3 0 .5

3 0

1 ,0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

IOO
O

3 ,5 0 0
2 ,7 6 0

2 ,0 7 0

1 ,3 8 0

6 9 0
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0
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1 8 . 1
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3 6 .2
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2.01
2.42
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00
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Färdsel at andrage 5 0re pr. m2. Ved 1,000 t/m Luftringefasrdsel bliver den 
specifike Vejbelsegningsudgift herefter 250 X 0.08 +  5 =  20 +  5 =  25 0re  
pr. m2, medens den ved o t Fasrdsel regnes at udg0re alene 5 % Rente af 
2.50 Kr, d. v. s. 12.5 0re/m2. Ved Fserdselsmasngder mellem o og 1,000 t/m 
Luftringefserdsel regnes Varigheden af Belsegningen med Anlsegsudgift 2.50 
Kr/m2 at staa i omvendt Forhold til Fserdselsintensiteten, medens den aarlige 
Udgift til Vedligeholdelse regnes at stige jxvnt fra o til 5 0re pr m2.

Ved ren Hestevognsfserdsel antages Varigheden af Beläggningen (til An- 
lasgsudgift 2.50 Kr/m2) med 100 t/m Fiestevognsfserdsel at vasre 10 Aar og 
den aarlige Udgift til Vedligeholdelse at andrage 100 0re pr. m2, hvorefter 
den samlede specifike Vejbelasgningsudgift ved den nasvnte Fasrdselsintensitet 
bliver 250 X 0.13 +  100 =  32 +  1 0 0 =  132 0re pr. m2. Ved o t Färdsel 
bliver den ligesom for 12.5 0re/m2. Ved Fasrdselsmamgder mellem o og 100 
t/m Hestevognsfasrdsel regnes Varigheden af Belasgningen at staa i omvendt 
Forhold til Fxrdselsintensiteten, medens den aarlige Udgift til Vedligehol
delse regnes ligefrem proportional med Fserdselsintensiteten, altsaa jasvnt sti- 
gende fra o til 100 0re/m2.

Ved blandet Färdsel endelig regnes Varigheden og Udgiften til Vedlige
holdelse at bestemmes alene af Hestevognsfasrdselen.1

Det paa Fig. 21 viste nederste System af krumme Linier viser ud fra disse 
Forudsaetninger Relationen mellem Fserdselsmasngde og specifik Vejbelasg- 
ningsudgift for toplagsfyldt Makadam, alt efter som Fxrdselen udgores af 
Luftringevogne alene, af Hestevogne alene eller af blandet Färdsel med hen- 
holdsvis 10 og 5 % Hestevognsfasrdsel.2

Billedet viser os, at en Belsegning som f. Eks. toplagsfyldt Makadam giver 
mindre specifik Vejbelasgningsudgift ved ren Luftringefasrdsel end den i Ek- 
semplet valgte permanente Belsegning, selv om Fserdselen langt överstiger 
1,000 t/m, hvorimod den permanente Belasgning skulde vasre den billigste, 
saafremt Fasrdselen er en blandet Färdsel med 5 % Hestevognsfserdsel, over- 
stigende ca 500 t/m eller en blandet Färdsel med 10 % Hestevognsfasrdsel 
overstigende ca 200 t/m. Hvis Fasrdselen er ren Hestevognsfasrdsel, skulde 
den permanente Belasgning allerede vasre billigere end den halvpermanente 
ved en Fasrdsel af ca 20 t/m.

Dette anskueliggor i hvor hoj Grad et okonomisk Valg af Vejbelxgning 
er afhamgig af Fserdselens Karakter. Naar det betamkes, at Hestevognsfxrd- 
selen i de senere Aar stadig har vxret, ikke alene relativt, men ogsaa absolut 
i stadig Tilbagegang (i Danmark er i Tiden 1929— 1934 Hestevognsfasrdselen 
efter Antal saavel relativt som absolut formindsket til mindre end H alv

1 I V irkeligheden m aa det (at dömme efter Erfaringerne fra  Praksis) ved blandet Färd sel 
paa overfladebehandlet M akadam  o. lign. antages, at Autom obilfserdselen udover en gavnlig 
V irkn ing m. Hens. til Beläggningens H oldbarhed (dels fo rd i Automobilfserdselen virker tor- 
rende paa Belasgningen, hvis den har vasret vaad , dels ford i Autom obilfserdselen maaske ogsaa 
i nogen G rad  kan virke udjasvnende paa M ateriale, som a f Hestevognene m aatte vsere trykket 
ud a f Stilling.

2 Udregningen a f K urverne er företaget saaledes. Fserdselen pr. m Korebanebredde beteg- 
nes ved Xo, U d giften  til Forrentning og Am ortisation a f Belasgningens Anlsegssum ved a og



delen), gor det meddelte det endvidere forstaaeligt, hvorfor Overfladebe- 
handlingsmetoden har vist sig som en saa fortrinlig Metode til Vejenes T il- 
pasmng efter den stigende Automobilfterdsel.

Der kunde lasses andre interessante Sp0rgsmaals Belysning ved en nasrmere 
Betragtning af Kurverne. Jeg skal nöjes med at naevne, at Overfladebehand- 
lingens Anvendelsesomraade overfor stasrk Trafik selvfolgelig indskramkes, 
hvis det er muligt at udfore permanente Belasgninger med mindre Anlasgs- 
udgift (men samme Varighed). Denne Mulighed svarer til en Ssenkning af 
det överste System af Kurver paa Lysbilledet, hvorved Skasringspunkterne 
med det nederste Systems Kurver ses at rykke nasrmere Ordinataksen, altsaa 
at komme til at svare til mindre Fasrdselsintensiteter. I Mellemrummet mellem 
de to Systemer af Kurver har m. a. O. Tasppebelasgningerne deres Plads.

Hvis man paa det viste Diagram indtegner den paa Figuren i T . E. U. 
Side 206 viste Kurve for Udgifterne til Vedligeholdelse (ikke Forrentning og 
Amortisation) af en Grusvej, vil den komme til at ligge som angivet med en 
stiplet Linie paa Diagrammet. Kurven skulde vistnok kun gaslde Automo- 
bilfasrdsel.1 Det vil ses, at Kurven er stejl, og at den allerede ved en Fasrdsels- 
mamgde af ca 50 t/m ren Luftringefasrdsel — svarende til ca 250 t paa hele 
Bredden af en 5 m bred Korebane — skulde give en storre Udgift alene til

den aarlige Vedligeholdelsesudgift ved v , hvorefter den specifike Vejbelsegningsudgift b liver 
Vo =  a +  v. Beläggningens V arighed betegnes ved n. M an har da:

Vo =  a 4- V = 250 X
0 .0 1 

1 .05n ■
5 X 
— I I .o 5n +■ v  = 125  X

T .05' 

I .o 5n -

n
----- +
-  I

v.

L u f t r i n g 1e f as r d s e l Fi e s t e v o g n s f a s r ' d s e 1

Xo n 1 .0 5n a v Vo Xo n 1 .0 511 a v Vo

1,000 20 2.65 20.0 5 25.0 IOO 10.0 I.63 3 2. 5 100 1 3 2
800 25 3* 39 1 7-7 4 2 1.7 80 12 . 5 I .84 27.3 80 107
600 33 5.00 15.6 3 18.6 60 16.7 2.25 22.9 60 83
400 5o 1 1 . 5 13-7 2 15-7 40 25.0 3-39 17-7 40 58
200 100 130 12.6 1 13-6 20 50.0 I I .  5 13-7 20 34
100 200 16,900 12.5 0.5 13 .0 IO IOO.o 13 0 12.6 10 2 3

0 00 00 1 2 .s 0 1 2 .s O CO 00 12.5 0 12 . 5

Blandet Faerdsel med 10  % Hestevognsfasrdsel Blandet Faerdsel med 5 % Fiestevognsfserdsel

X 0bl.F. XoHf. n a v Vo Xo bl* F- X o Hf* n a v Vo

1,000 IOO 10 32.5 IOO 132 1,000 5° 20 20.0 50 70
800 80 12 . 5 27-3 80 107 800 40 25 1 7-7 40 58
600 60 16.7 22.9 60 83 600 3 0 33 15.6 30 46
400 40 25 I 7-7 40 58 400 20 50 13*7 20 34
200 20 50 13-7 20 34 200 IO 100 12.6 10 23
IOO IO 100 12.6 IO 23 100 5 200 12.5 5 17-5

O O 00 12.5 O 1 2 . 5 0 0 00 1 2 . s 0 1 2 . s

1 D er er ved Omsastning a f Fasrdsel angivet i A n ta l Autom obiler til Fserdsel angivet i 
Tons regnet med en Gennemsnitsvasgt a f 1,8 t.



Vedligeholdelse end toplagsfyldt Makadam til Forrentning, Amortisation og 
Vedligeholdelse. Vil man for Grusveje tillasgge Udgiften til Forrentning og 
Amortisation af Slidlaget, skulde efter T. E. U. denne Udgift andrage ca 12 
0re pr. m2 pr. Aar, og Kurven for Grusvejene vil da helt og holdent komme 
til at ligge over Kurverne for toplagsfyldt Makadam.

En Sammenligning mellem Grusvej og de 2 andre i mit Eksempel valgte 
Belaegninger stöder dog paa den Vanskelighed, at Forholdet mellem Auto- 
mobilfserdselens Indvirkning paa en Grusvej og Hestevognsfasrdselens Ind- 
virkning paa samme er ukendt.

Paa Diagrammet er endnu indtegnet den i T. E. U. angivne svenske Ud- 
giftskurve for en halvpermanent Belsegning.

Det vil ved at sammenligne de svenske Kurver med de danske ses, at der 
hersker stor Uenighed med Hensyn til de Udgifter, de forskellige Bel^gnin- 
ger alt efter Trafikens Storrelse og Art kraever til Forrentning, Amortisation 
og Vedligeholdelse. T il Dels skyldes Uoverensstemmelsen forskellige Anta- 
gelser med Hensyn til Anlsegssummerne for Belasgningerne, men den skyldes 
dog i väsentlig Grad ogsaa, at der i de svenske Forsog ikke er taget Hensyn 
til Trafikens Art.

Paa Basis af de danske Erfaringer mener jeg at kunne hasvde, at toplags
fyldt Makadam for almindelig Landevejsfserdsel i okonomisk Henseende 
ikke overgaas af nogen anden Belasgning, og at det, der nsermest maa kunne 
siges til Forsvar for Grusvejene, er, at man nu een Gang har dem, og at det 
koster Penge at faa dem lavet om. Men Fasrdselen behover ikke at vsere stor, 
for at disse Penge snart vil vsere indtjent gennem mindre Udgifter til Ved
ligeholdelse — og i Tilgift faar man saa en stovfri Vej — og mindre Karsels- 
udgift.

Der er jo nemlig ved de hidtidige Overvejelser kun regnet med Udgifterne, 
saaledes som de frembyder sig for den administrerende Vejmyndighed og 
altsaa ikke taget Hensyn til den Besparelse, der for de Motork0rende er för
bundet med K0rsel paa jxvne og faste Belczgninger.

Det vil imidlertid, specielt naar Vejudgifterne for storste Delen erlsegges af 
de motorkorende, vasre rigtigt at basere en okonomisk Sammenligning mellem 
Belaegninger af forskellig Art paa en Sammenligning mellem, hvad Transpor
ten koster, saavel i Vejudgifter som i Korselsudgifter.

Kaldes Udgiften pr. Aar til Korebanebelasgningens Opretholdelse pr. lob 
km Vej — »Vejbebegningsudgiften» — V  og Udgifter pr. Aar for Ejerne 
af de Koretojer, der befarer den betragtede Vejstraskning, til Transport af 
Koretojerne og det, hvormed disse korer, altsaa til Transport af den sam- 
lede Fserdselsmasngde i Tons, over en Strykning af 1 km — »Korselsudgif- 
ten» — K, bliver den samlede »Transportudgift» paa den betragtede Vej- 
strsekning:

T  =  V  +  K.

Det, der nu interesserer os ved en okonomisk Vurdering af Belasgningen er 
imidlertid Transportudgiften pr. 1 Ton Gennemsnitsbruttofserdsel pr. km



Vej. Kaldes Fasrdselsmasngden i Tons pr. Dogn paa hele Korebanebredden 
for X , bliver Transportudgiften T 0 pr. Bruttotonkilometer — »den specifike 
Transportudgift» — bestemt ved Formlen

T  _  V  +  K 
365 X  X

Betegnes Vejbelsegningsudgiften pr. Aar pr. m2 Korebane — »den specifike 
Vejbeltegningsudgift» — ved V 0 og Korebanens Bredde ved B, haves:

V  — Vo X  1,000 X  B.

K  betyder Korselsudgiften for samtlige forskelligartede Koretojer, der be- 
farer Vejstraskningen. Betegnes den gennemsnitlige Udgift for disse Koretojer 
pr. Bruttotonkilometer — »den specifike K0rselsudgift» — K 0, kan man 
ssette:

K =  Ko X  365.
Vi har altsaa:

^    V 0 X  1,000 X  B Ko X  365 X  X
0 “  365 X  X  +  365 X  X  5

d. v. s.
_  Vo X  2.74 

0 — X  * B

eller, naar X : B, Fserdselsmamgden pr. m Korebanebredde, betegnes ved X 0:

To =  2.74 X ^  +  K 0 =  Yo + K 0.
Ao

Hvad Korselsudgiften K 0 angaar, skulde man efter de af Statens Väginsti- 
tut udforte Undersogelser og de i T . E. U. paa Basis heraf anstillede Betragt- 
ninger kunne regne, at den for et Gennemsnitsautomobil af Vasgt 1.8 t og en 
Benzinpris exkl. Skat af 18 0re pr. lit andrager:

paa normal G ru sv e j...................................  10.3 0re/Vognkm
» halvpermanent Beläggning..................  9.6 »
» helpermanent »   9.3 »

•

Ved Udregningen af disse Tal — som ikke direkte fremgaar af T . E. U. — 
er der, hvad de 2 sidste Talva^rdier angaar, gaaet ud fra, at der for et Gen
nemsnitsautomobil, der korer 15,000 km pr. Aar, spares 100 Kr. ved for- 
mindsket Udgift til Ringe, Reparationer og Vedligeholdelse m. m., naar Kor
selen udelukkende foregaar paa helpermanent Belasgning fremfor paa Grus
vej, og at der under de samme Forudsastninger spares 9 % i Benzinforbrug, 
hvilket Forbrug for et Gennemsnitsautomobil, der korer paa normal Grusvej 
med en Gennemsnitshastighed af 40 km pr. Time, regnes at udgore 0.16 1 pr. 
km. For halvpermanent Belasgning regnes efter T. E. U. de nasvnte Besparel- 
ser skonsmtessigt at andrage 2A af Besparelsen for helpermanent Beläggning.



Efter de nsevnte Vxrdier af Korselsudgiften pr. Vognkm, skulde Besparel- 
sen ved at kore paa halvpermanent Beläggning fremfor paa Grusvej andrager 
ca 0.7 0re pr. Vognkm, ved at kore paa helpermanent Beläggning fremfor 
paa Grusvej ca 1 0re pr. Vognkm og ved at kore paa helpermanent Beheg- 
ning fremfor paa halvpermanent ca 0.3 0re pr. Vognkm.

Pr. tkm faas:
K 0 v. G ru sve j...........................   10.3: 1.8 =  j.72  0re/tkm
K 0 v. halvpermanent Belasgning . . 9.6: 1.8 =  5.36 »
K 0 v. helpermanent » . . 9.3: 1.8 =  5.18  »

Fig. 22.

Dette vil altsaa sige, at der ved Korsel paa helpermanent Bebegning frem
for paa Grusvej skulde spares 0.54 0re pr. tkm og ved Korsel paa helperma
nent Belasgning fremfor paa halvpermanent 0.18 0re pr. tkm. A f disse Be- 
sparelser repnesenterer Benzinbesparelsen ca 30 %, Besparelsen i Slidtage 
ca 70 %.

Det kunde synes tvivlsomt, om der ved Korsel paa en god halvpermanent 
Vejbelasgning fremfor paa en helpermanent skulde spares väsentlig i Slidtage 
paa Koretojerne, og det vil vasre rigtigt at fremhasve, at Antagelsen om9 at 
Besparelsen ved K0rsel paa helpermanent Beltegning fremfor paa halvperma
nent medf0rer en Be spar else lig V» af den, der opnaas ved K0rsel paa en per
manent Beltegning fremfor paa en Grusvej, helt og holdent hviler paa et Sk0n. 
Hvis Overfladen af en halvpermanent Belasgning har samme Jasvnhed som 
en helpermanent, er der na^ppe Grund til at tro, at der skulde vasre nogen 
nasvnevserdig Forskel med Hensyn til Korselsmodstand.



Hvis man imidlertid vil regne med de ovenfor fundne Besparelser, vil 
dette medfore, at en permanent Belasgning opnaar 0konomisk Berettigelse 
fremfor en halvpermanent ved en langt svagere Färdsel end den, der er af- 
gorende, naar der kun tages Hensyn til selve Vejbelasgningsudgiften.

Dette kan anskueliggores paa det for viste Diagram, naar der derpaa ind- 
tegnes Besparelsen ved Korsel paa permanent fremfor paa halvpermanent 
Beläggning. Dette er gjort paa Fig. 22. Der er herved regnet, at Besparelsen 
kun gadder Automobilerne.1

Nu vil det ses, at den med Besparelsen i Korselsudgift samkede Luftringe- 
kurve for helpermanent Beläggning skaerer Luftr ingekur ven for halvperma
nent Belsegning allerede ved en Fasrdselsmamgde af ca 250 t/m. Ved Kurverne 
for 5 % Hestevognsfxrdsel ligger Skseringspunktet nu ved ca 150 t/m, me
dens det for laa ved omtrent 500 t/m, og ved Kurverne for 10 % Hestevogns- 
ferdsel ligger Sk^ringspunktet nu ved godt 100 t/m, medens det for laa ved 
ca 200 t/m; i sidste Tilfadde er Forskydningen af Skasringspunktet altsaa 
ikke saa stor, og den vil ved stigende Hestevognsprocent vasre stadig af- 
tagende.

De paa Fig. 22 indtegnede nye Kurver reprsesenterer Udgiften til Kore-

1 Besparelsen er udregnet saaledes: Ved en Fasrdsel af 1,000 t/m ren Automobilfasrdsel 
skulde spares 1,000 X 0,18 =  180 0re pr. Dag pr. km Lsengde og pr. m Korebanebredde, eller 
180 X 365 =  66o Kr. pr. Aar, hvilket svarer til ca. 0,66 Kr. pr. Aar pr. m2 Karebane. Ved

X oen anden Automobilfasrdselmasngde, Xo, bliver Besparelsen o,66 X  .
I,CO O

Fig. 23.



banebelsegningens Opretholdelse minus Besparelse i Korselsudgift, men denne 
Differens er ikke Udtryk for den samlede Udgift ved Transporten, det jeg 
har kaldt den specifike Transportudgift, der udtrykkes ved Formlen

To =  2.74 x  ^  +  K 0 =  Yo +  K0.
Jv0

Jeg skal vise, hvorledes denne Formel grafisk tager sig ud, naar den paa 
Basis af de tidligere angivne Vasrdier V 0 og K 0 optegnes for den valgte per- 
manente Beläggning med 5 % Hestevognsfasrdsel og den valgte halvperma- 
nente Belsegning ligeledes med 5 % Hestevognsfasrdsel. (Se Fig. 23.) K 0 er 
efter det tidligere meddelte (naar Korselsudgiften for Hestevogne for Nem- 
heds Skyld saettes lig Korselsudgiften for Automobiler) henholdsvis 5.18 0re 
pr. tkm og 5.36 0re pr. tkm. Hvad Udgifterne til Korebanebelasgningens Op

retholdelse pr. m2 angaar (Leddet Y 0 =  2.74 x  er de paa Figuren frem-

stillet ved de viste hyperbellignende Kurver, der er optegnet fra Grundlinier 
sammenfaldende med de Linier, der representerer de tilsvarende Vserdier 
af Ko.1

Kurverne skasrer, som det vil ses, hinanden ved en Fasrdsel af ca 150 t/m i 
Overensstemmelse med, hvad ogsaa det forrige Lysbillede (Fig. 22) viste.

Hvis Korselsudgiften var regnet ens for de to Belasgninger, saaledes at Vasr- 
dierne for Y 0 var afsat ud fra den samme Grundlinie, vilde Kurverne have 
skaaret hinanden ved en Fasrdselsintensitet af ca 500 t/m, saaledes som det 
ogsaa fremgik af Fig. 2 1.

Naar jeg har optegnet Kurverne som vist paa Fig. 23, er det navnlig for 
at illustrere, hvor smaa Vasrdierne af Y 0 er sammenlignet med Vasrdierne af 
K 0, hvor lille m. a. O. V  ejbel&gningsud giften pr. tkm- er i For hold til K0r- 
selsudgiften pr. tkm, en Omstasndighed som navnlig gor sig gaddende ved 
Fasrdselsmamgder over ca 200 t/m (svarende til 1,000 t paa en Korebane af 
5 m Bredde). Er Fasrdselen saa stor som 1,000 t/m, andrager Vejbelasgnings-

1 Udregningen a f Y 0 og T 0 frem gaar a f efterfolgende T ab el:

Xo —

50 IOO 200 300 400 500 600 800 1,000

1r Vo 30 30 31 33-5 36 40 44 51 60

Permanent J1 Yo 1.65 0.82 0 .4 2 0 .3 1 0.2 5 0.2 2 0.2 0 0 .1 7 O.16
Belsegning . . Ko 5 .18 5 .18 5 .18 5.X8 5 .l8 5 .18 5.18 5 .18 5.18

l To 6.82 6.0 0 5.60 5*49 5-43 5.40 5-33 5*35 5-34

Ir Vo 15 17 .5 23 28.5 34 40 46 58 70
Halvpermanent J1 Yo 0.82 0.48 O.3 1 0,2 6 0.2 3 0.2 2 0.2 2 0.2 O 0 .1 9

Belsegning . .
1
I Ko 5-36 5-36 5-36 S-3Ö 5*36 5-36 5*36 5*36 _ 5.36

l To 6 .1 8 5.84 5.67 5.62 5-59 5-58 5-57 5-56 5-55

Perm anent. . . Yo : To O.2 4 0 .1 4 O.o 7 O.o 6 O.o 5 O.o 4 O.o 4 O.o 3 O.o 3

Halvperm anent Yo : To O.13 O.08 O.06 O.05 O.o 4 0 .04 O.o 4 O.o 4 O.034



udgiften pr. tkm (0.19 0 re  og 0.16 0 re  ved henholdsvis halvpermanent og 
helpermanent Belsegning) kun ca 3 % af Korselsudgiften pr. tkm.

Dette illustrerer, at man ved stserkt trafikerede Veje ikke skal vasre saa 
bange for at tage andre Hensyn ved Valget af Vejbelasgning end de strengt 
okonomiske — dette saa meget mindre som disse andre Hensyn, hvis de 
fremmer Korselens Sikkerhed og Behagelighed eller frembyder Fordele f. Eks. 
i ^estetisk eller sanitasre Hensende, jo ogsaa er af okonomisk Vasrdi.

Jeg vil slutte mit Indlasg med igen at fremhxve, at efter min Mening vil 
der nxppe vasre nasr saa stor en Forskel i Korselsokonomi mellem en god halv
permanent Belxgning og vel udfort Overfladebehandling (toplagsfyldt Ma
kadam) som forudsat ved de svenske (her benyttede) Beregninger, men at 
det vilde vasre af Vasrdi at faa dette nsermere undersogt. — Maaske var 
der her en Opgave, som under Sveriges Forerskab, kunde tages op af nordiske 
Vejteknikere i Fadlesskab — m. a. O. en Opgave for det Förbund, jeg haaber 
vil blive dannet, inden vi, som er her tilstede, skilles for atter at drage hver 
til sit.

Og saa vil jeg lxgge et godt Ord ind for de lette halvpermanente Belaeg- 
ninger, der i saa udstrakt Grad anvendes i Danmark — fremfor Grusveje. 
Hvis man vil sige, at der ogsaa i Danmark er mange overfladebehandlede 
Veje, der ikke er saa gode — det vil nasrmest sige saa )oevne — som de bur de 
vasre, saa vil jeg hertil sige, at de paagaddende Veje i Almindelighed er asldre 
Veje. Der gores jo stadig et stort Arbejde for paa forskellig Vis at forbedre 
Overfladebehandlingsmetoden. Mulighederne i saa Henseende er ikke udtomt. 
Og i Danmark som andetsteds bestrasber vi os i de senere Aar navnlig for at 
faa )<zvne overfladebehandlede Veje. Jeg skal i saa Henseende til aller sidst 
anfore, hvilke Forhold der sirlig  maa lasgges Vasgt paa, naar man skal have 
jasvne overfladebehandlede Makadamveje:

1) Vejbefsestelsen maa vsere tilstraskkelig tyk,
2) Tromlingen og Vandingen af Makadamen maa udfores med tilstrsek- 

kelig Forstaaelse af de for Fastheden og Jasvnheden af Makadamen afgo- 
rende Faktorer: Rigelig Vanding, ikke for tidlig Grusning, effektiv Trom- 
ling med Tromler af passende (ikke for stor) Vasgt, eventuelt Anvendelse af
3-akslede Tromler,

3) at der, hvis Vejen er blevet ujasvn eller trasnger til Reparation, foretages 
en omhyggelig Opretning af Profilet ved Benyttelse af egnet Materiale og 
ved Hjadp af Retskede og Skabelon,

4) at almindelige Lapninger saavidt mulig kun foretages om Sommeren, 
da »Vinterlapper» meget let bliver ustabile, fordi Bindemidlet ved den lave 
Temperatur ikke kan optage tilstraskkelig meget Afd^ekningsmateriale,

5) at der i det hele anvendes gode Materialer og kyndig, skolet Arbejds- 
kraft, og at de anvendte Metoder holder T rit med det stadig voksende Kend- 
skab til de for Opnaaelsen af det bedst mulige Resultat afgorende Egenskaber 
ved de benyttde Materialer.



Professor A rvo Lönnroth, F in land :
Med anledning av ingenjör von Materns intressanta, på många goda råd 

rika föredrag om olika vägbeläggningar, tar jag mig härmed friheten att 
giva en kort översikt av vägförhållandena och vägbeläggningar i Finland.

Vårt vägnät leder egentligen sitt ursprung från slutet av medeltiden. I 
början utvecklades dock vägnätet i landet jämförelsevis långsamt. Först un
der Gustaf III  :s regering, när moderna synpunkter rörande vägväsendets be
tydelse i Finland framkommo, kan man säga att vägbyggandet i landet tog 
vid. Detta egentliga vägbyggande har nu pågått i snart halftannat århun
drade. I början av 1800-talet hade vi vägar av en sammanlagd längd på in
emot 10,000 km; nu hava vi inkl. kommunal- och byavägar nått upp till 
ca 55,000 km.

Vägarna voro ursprungligen avsedda för hästfordonstrafik. De voro kro
kiga, backiga och smala, men tack vare det tillbudsstående goda vägmateria- 
let voro de dock med beaktande av den lätta trafiken rätt motståndskraftiga.

Vägnätet utvecklades på det gamla sättet ända till början av 1920-talet 
eller närmare bestämt till år 1923, då motortrafiken egentligen i större skala 
började hos oss. Således i förhållande till andra land ganska sent. År 1921 
övertog staten enligt riksdagens beslut hela landsvägsunderhållet och blev 
det således staten som år 1923 fick stå för de av motortrafiken förorsakade 
ökade utgifterna för vägunderhåll. Vi måste anse det som en stor lycka för 
landet, att ödet har fogat det så, att det just var staten som skulle få hand 
om de nya förstärkningsarbetena, ty staten hade ju de bästa förutsättnin
garna och de största resurserna att snabbt taga itu med de på grund av den 
tyngre motortrafiken erforderliga vägförstärkningarna samt bära de ökade 
underhållskostnaderna. Att just staten fick hand om dessa ombyggnads- och 
förstärkningsarbeten måste vi således anse ha varit av synnerligen stor vikt 
och nytta för hela landet och dess utveckling.

Föga anade de, som år 1918 beslöto att överlåta alla landsvägars underhåll 
till staten, vilken stor nytta de skulle komma att göra landet med detta beslut.

Utvecklingen av landsvägsunderhållsarbetenas administration har under 
de senaste åren hos oss varit ansenlig. Administrationen har nu utvecklat sig 
därhän, att vår högsta fackmyndighet inom vägbyggnadsområdet Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen:

1) själv med egna ingenjörer bygger alla nya landsvägar,
2) med egna ingenjörer och vägmästare underhåller de viktigaste och mest 

trafikerade vägarna, varigenom de så att säga ha dessa vägar »i sin omedel
bara vård»,

3) samt genom egna vägmästare har under uppsikt och så att säga även 
underhåller alla övriga landsvägar, vilka egentligen stå under respektive 
landshövdingars administration.

Numera föreligger i riksdagen ett förslag om, att alla landsvägar skulle 
komma i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens omedelbara vård, vilket vi anse 
ytterligare vara ett stort framsteg.

Under de 1 1  år den mera betydande motortrafiken nu existerat i landet



har ett gott tekniskt vägförstärkningsarbete presterats av vår Väg- och vat
tenbyggnadsstyrelse. I hela landet pågår nu, så långt anslagen det medgiva, ett 
intensivt arbete för vägarnas grundförbättringar, breddningar och ombalan- 
seringar, kurvradiernas förstoring samt siktens förbättrande. Vägarbetet i 
landet har i allmänhet koncentrerats på grusvägarnas förbättring och har 
tekniken på detta område hos oss utvecklat sig på ett säreget sätt som helt 
säkert ej skall sakna intresse även i de andra länderna. Grusvägarna byggas 
nu i sådant skick, att de när som helst senare kunna göras om till vägar med 
hel- eller halvpermanent beläggning.

Vår trafik är ännu jämförelsevis liten och vi komma tillsvidare bra till
rätta med grusvägar, vilka nog torde för tillfället utgöra den rätta vägtypen 
för oss utom just i närheten av de större städerna.

Alla landsVi.gar befinna sig ju i statens vård och uppgår deras samman
lagda längd till 31,441.7  km. A v  dessa äro endast 65 km utförda med halv- 
eller helpermanent beläggning eller således i procent 0.2.

De flesta av dessa vägar med halv- eller helpermanentbeläggning äro 
bitumenvägar. Stort intresse i Finland finnes även för cementvägar, av vilka 
vi ha nu 12 km framförallt i Helsingfors’ omnejd. Då cementbetongvägarna 
hos oss utförts något annorlunda än i Sverige, kommer vår erfarenhet även 
på detta område bestämt att väcka intresse hos vägteknikerna i de andra 
länderna. Vår cementbetongvägsspecialist ingenjör Junttila kommer nu här i 
korthet att närmare beskriva det i vårt land brukliga sättet att göra cement- 
betongbeläggningar.

In gen jö r  Aulis Ju n ttila, F in land :
Vår första betongväg, vars area är cirka 1,200 m2, härstammar från år 

1926. Den byggdes enligt svenska experters anvisningar och under deras över
vakning. Vägen befinner sig i Haga, en förstad till Helsingfors, och har den 
varit utsatt för en trafik av över 4,000 ton per dygn. Vägen har stått utmärkt. 
Den är förutsättningsvis ett gott bevis för, att en betongväg utförd utan ma
skinell utrustning kan bliva bra.

Betongvägarna i Finland byggdes under de närmast därpå följande åren 
fortsättningsvis med manuell kraft. Men år 1930 utfördes den första betong
vägen med maskin. Den gjordes med tillhjälp av en av byggmästaren Jalo 
N. Syvähuoko uppfunnen maskin. Denna maskin är avsedd för byggandet 
av betongbeläggningar i tvenne skikt, d. v. s. ett undre skikt av magrare be
tong samt ett övre skikt av fetare blandning — givetvis kunna även vardera 
skikten bestå av likadana blandningar. Maskinen arbetar på sådant sätt att 
på den nyss stampade underbetongen utlägges kontinuerligt den övre beton
gen, vilken strax därpå stampas.

Innan maskinen konstruerades, utfördes diverse undersökningar med tanke 
på att åstadkomma ur betongteknisk synpunkt en så god beläggning som 
möjligt. Undersökningarna omfattade bland annat balkprov för att utröna 
den böjningsdraghållfasthet, som en med den ifrågavarande maskinen stam
pad betong kan erhålla. Dessa provbalkar till antalet omkring 400 st till-



Fig. 24. Syvähuokos betongvägsm askin. I förgrunden svängbord fö r m aterialbilar.

verkades sålunda, att med en i mindre skala byggd maskin gjordes belägg
ningar, ur vilka sedan uttogs balkformiga provkroppar. Då visade det sig, 
att man då närmast tack vare maskinens stampningssätt och effektivitet samt 
genom att:

1) efterfölja en noggrann gradering av stenmaterialet,
2) höja maximikornstorleken, exempelvis vid 15 cm tjocka beläggningar 

för undre betongen till 65 mm och för övre betongen till 45 mm,
3) sänka vattencementtalet till 0.35—0.40,
4) använda en effektiv blandningstid på minst 1 % minut, kunde fram

ställa en betong av mycket god kvalitet, men samtidigt minska cementmäng
den betydligt.

De brukliga blandningsproportionerna för våra betongbeläggningar hava 
därefter varit:

a) För undre betong 1 : 3  H: 5 K — 6 viktdelar, motsvarande ungefär 2 15 — 
220 kg/m3 cement,

b) För övre betong 1 : 2 % :  3— 4 viktdelar, motsvarande 3 10 — 315 kg/m3 
cement.

I övrigt har efterföljts en mycket omsorgsfull efterbehandling. De vid olika 
arbetsplatser utförda provkropparna hava givit följande hållfasthetsvärden:

1) tryckhållfasthet, kuber 20 X 20 X 20 cm efter 28 dygns lagring hos så
väl undre som övre betongen 400— 500 kg/cm2, några enstaka värden över 
600 kg/cm2.

2) böjningsdraghållfasthet, balkar 10 X 15 X 70 cm, 28 dygn,
a) hos undre betong något över 40 kg/cm2,
b) hos övre betong omkring 60 kg/cm2.
Den använda cementens, finsk portlandcement, normenliga tryckhållfasthet 

har varit efter 28 dygns lagring cirka 500 kg/cm2.



De ur beläggningarna uttagna provkropparna hava haft hållfasthetsegen- 
skaper, vilka mycket väl överensstämma med de nyssnämnda resultaten.

Vad slitningen beträffar så må nämnas, att å en sträcka med omkring 4,000 
tons trafik per dygn har slitaget under den första treårsperioden varit mindre 
än 0.3 mm, d. v. s. mindre än 0.1 mm per år. Undersökningar över slitaget 
har dock utförts i så pass liten utsträckning, att några generella uppgifter ej 
kunna lämnas.

De övriga värdefulla tekniska egenskaperna, vilka åstadkommas genom det 
ovannämnda förfaringssättet hava i huvudsak varit:

1) minskad krympning vid betongens hårdnande,
2) minskad värmeutvidgningskoefficient,
3) ökad frostbeständighet.
I allmänhet utföres betongbeläggningen 13 — 15 cm tjock, det undre skiktet

9— 11  cm, det övre skiktet 3.5—4 cm. Plattan förses i regel med en kantför
stärkning på 3—4 cm. Beläggningarna äro försedda med en relativt lätt ar- 
mering och har nästan uteslutande kantarmering kommit till användning, 
motsvarande cirka 1.15  kg/m2.

Om dilitationsfogarna må nämnas,
att längsfogen består endast av en asfaltbestrykning, och
att tvärfogarna äro genomgående. Avståndet mellan tvärfogarna är högst 

15 m.
Arbetsförfarandet överensstämmer annars med de standardiserade arbets

sätten i andra länder.
Våra betongbeläggningar äro, förutom ett par tre fall, i allmänhet utförda 

på god grund. Våra erfarenheter beträffande betongen som vägbeläggning äro 
över huvud taget synnerligen gynnsamma. Inalles besitter Finland cirka
90,000 m2 betongvägar, av vilka huvudparten är utförd med den ovannämnda 
maskinen. Våra goda erfarenheter av de relativt magra betongproportionerna 
ha bidragit till att även vibrerad magerbetong i år kommit till användning 
som startbanebeläggning på Åbo flygfält.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har beslutat att i år utföra sina samtliga 
betongbeläggningar som vibrerad betong.

Veidirektor G. Z oéga , Island :
Island är ju ett tämligen glest bebyggt land. Fördelar man folkmängden 

jämnt över hela landet, blir det inte mer än en inbyggare per kvadratkilometer 
— ungefär som i det nordligaste Sverige. Dock finnas i olika delar av landet 
ganska tättbebyggda distrikt.

Trafiken har emellertid hos oss liksom i andra länder under de senaste åren 
starkt ökat. Det var dock inte många år sedan hela trafiken på Island försig
gick på hästryggen, i varje fall på småstigarna. Men nu ha också bilar och 
andra motorfordon kommit till vårt land. Under loppet av de sista åren ha 
körvägarna, avsedda för denna trafik, fått en längd av omkring ett par 
tusen kilometer. De andra vägarna, som äro av ungefär samma längd, bestå



till övervägande del av s. k. naturliga körvägar. De äro med andra ord 
grusvägar, vägar på grusbackar eller sandsträckor eller sådana som anlagts i 
ödemarkerna. Efter hand ha vi på Island fått ett bilbestånd av knappt 2,000 
vagnar, varför den isländska vägstyrelsen även kan sägas ha att arbeta med 
ungefär liknande problem som kollegerna i de övriga nordiska länderna. 
Trafiken på våra vägar har således vuxit och blivit av proportionsvis samma 
storleksordning som i de andra länderna. På en del vägsträckor förekommer 
en trafik av omkring 300— 500 bilar per dag — ja, vägar finnas som trafi
kerats av ända upp till 1,000 fordon per dag. Alla våra vägar äro av grus, 
men grustillgången är mångenstädes rätt dålig. Vi ha dessutom ett speciellt 
slags grus — en slags lavaslagg från gamla vulkankratrar — av skiftande 
hårdhetsgrad och kvalité.

Vi ha därför med stort intresse studerat de erfarenheter, man gjort i andra 
länder beträffande grusvägar och i synnerhet i fråga om de nya möjligheter 
som yppat sig i fråga om stabilisering av grusvägar. Vi äro mycket tack
samma för vad det Svenska Väginstitutet uträttat, inte minst för de synner
ligen intressanta upplysningar på detta område, som dr Beskow lämnat.

Förhållandena på Island äro emellertid av den art att vi givetvis infunnit 
oss vid detta möte för att lära av de erfarenheter, som våra kolleger i grann
länderna gjort. Vi ha ännu icke något att ge igen. Vi äro mycket glada över 
att få mötas här och få dryfta dessa angelägenheter tillsamman med våra 
kolleger från de andra nordiska länderna.

In gen jö r  H olger B ruda l, N orge:
Efter den inngående og grundige behandling foredragsholderen har under

kastet alle de almindelig benyttede veidekkstyper, er det helt unodvendig 
naermere å berore dette tema.

Vi har også i Norge benyttet de fleste av de i föredraget nevnte veidekker 
og såvidt jeg har förstått med held i alle de tilfeller hvor forholdene har 
ligget vel tilrette og dekkene har vaert utfort på riktig måte.

Med hensyn til omkostningene så er disse så sterkt betonet av de lokale 
forhold at jeg ikke finner det hensiktsmessig å legge beslag på tiden med 
utredning herav. Hovedsaken er at hver isasr kjenner til de forskjellige vei- 
dekkers tekniske fordeler og utforelsesmåte og så på basis av de stedlige tra- 
fikkforhold og forekomsten av veidekksmaterialer avgjor hvilket dekke skul
de ligge best an i konkurransen. Der er dog et dekke som jeg finner det riktig 
ri^ermere å behandle og det er hovelblandingsdekket eller som vi i Norge har 
begyndt å kalle det, veiblandingsdekket, som er en direkte oversettelse av 
det amerikanske navn »road-mix». Jeg er helt ut enig med foredragsholderen 
i at dette dekke bor vies langt storre opmerksomhet enn hittil.

Jeg har valgt å kalle dekket veiblandningsdekket for å betegne at bland
ningen företas på veien til forskjell fra centralblandningsmetoden, hvor til- 
svarende materialer anvendes, hvilken metode i U. S. A. betegnes med »plant- 
mix».

A v stor betydning for dette dekke både i okonomisk og teknisk henseende



Fig. 25. Planskrape.

er at biandingen kan skje reskest mulig. Foruten harver av forskjellig kon- 
struksjon antas spesielt konstruerte planskraper å egne sig godt.

På fig. 25 sees en sådan söm blev benyttet i 0stfold. Det er en av de van
lige planskraper som vi anvender for vedlikehold av grusveier med den ve- 
sentlige forskjell at der i bladene er skåret ut stykker således at hvert blad 
ser ut som en kam med store tinner. Med opriveren foran har den ialt 8 bla
der. Det er en fornoielse å se hvor sterkt stoffet blir blandet bare med en 
gangs kjoring med en sådan. Ennu bedre resultat antas å opnåes når man 
laver noget storre lignende planskraper med dette spesielle formål for oie. En 
kombinasjon av harver, planskraper og motorhovler vil muligens vise sig å 
va^re mest hensiktsmsessig. Det er også en av grunnene til at jeg har kaldt 
metoden »veiblandingsmetoden».

Med hensyn til stoffer som egner sig for metoden så vet vi at spesielt pre- 
parerte tjasrer og asfalter har vsert anvendt i mange år og gode resultater er 
opnådd.

I de senere år er også spesielle asfaltemulsjoner blitt anvendt i adskillig ut- 
strekning. En okonomisk mannjevning mellem emulsjoner og de ovrige stoffer 
kan ikke vasre basert bare på det antall prosent av det oprindelige stoff som 
blir igjen og nyttiggjores i den ferdige blanding. Der er andre forhold som 
spiller en betydelig rolle. Hittil har i Norge literprisen for emulsjon levert på 
vejbanen ligget betraktelig under prisen for opvarmet tjaere eller asfalt. S i r 
lig er dette tilfelle i fjerne strok og når det gjelder mindre arbeider.

Under ugunstige vserforhold vil man under anvendelse av varm tjsere og 
asfalt ha en del ekstra arbeide med å få veigrusen torr nok. Den bor helst 
ikke inneholde mere enn 1.5 % vann. Ennvidere synes sel ve blandingsarbei- 
det å kunne företas langt raskere med emulsjon enn med de varme stoffer. 
Efter de amerikanske forskrifter synes dette klart å fremgå.

Selv har jeg utfort veiblandingsdekke med emulsjon og hvor blandings- 
prosessen krevet forholdsvis liten tid.

Dette arbeide vil jeg berore litt nasrmere også av den grunn at der har



yxrt en del diskusjon om hvorvidt emulsjon egnet sig for nevnte metode. Jeg 
var av flere eksperter på forhånd frarådet å bruke emulsjon.

Dekket blev utfort i 1933 og der anvendtes gjennemsnittlig ca 6 1 pr. m2. 
På grunn av meget ujevn veibane blev dekkets tykkelse fra 3 cm til 5 cm. 
Det kostet kr. 1: 70 pr. m2 da bare gamle forhåndenvasrende redskaper blev 
anvendt. Med bedre redskaper skulde et tilsvarende dekke kunne utföres for 
kr. 1 : 30 pr. m2. For forseglingsskiktet blev anvendt ca 1 .1  pr. m2 cut-back- 
asfalt.

Dekket har ligget uten förnyelse i 2 år. Trafikken er om sommeren ca 1,000 
vogner daglig. Under telelosningen ivår var der optil 700 vogner daglig 
hvorav 237 biler over 1.5 tonn. Flere var på mange tonn, idet der blev kjort 
med ulovlige belastninger. Man har nemlig i 0stfold en overhåndtagende tra- 
fikk med tömmer i selve telelosningstiden. Det kan tas som et eksempel på at 
emulsjon kan vaere heldig. Det blir dog forst efteråt man har provet en rekke 
stoffer på flere steder at man får den fulde översikt over omkostningene.

Hermed vil jeg gå over til mere generelle betraktninger om veiers byg- 
ning og vedlikehold.

Med hensyn til den av foredragsholderen anforte beregning av den okono- 
miske lonnsomhet ved anbringelse av varige veidekker, så er denne ganske 
sikkert ikke overdrevet. Man kan nok tilnasrmet bestemme transportutgiftene 
for de forskjellige dekker, heri innbefattet også grusveier og de forskjellige 
tilstande som disse kan befinne sig i. Vanskeligheten ligger i å bestemme hvor 
mange dager av året grusveien er god, mindre god, dårlig og meget dårlig 
eller slett. Skulde man få et riktig billede av dette måtte man innhente op
gave fra et meget stort antall bilister som hver dag året rundt fartet på veiene, 
opgaver som meddelte hvor mange ekstra utgifter de var blitt påfort på 
grunn av dårlig veibane, ikke bare i form av oket bensinforbruk og unodig 
gummislitasje, men også opgave over brukne fjasrer og aksler, odelagte kron- 
hjul, bolter og lagere, hyppig oplakkering og bilvask og mange andre små- 
utgifter ved siden av den absolutt helsenedbrytende stovplage, ikke bare for 
bilistene men også for alle andre trafikkanter og dem som bor langs veien. 
Stor skade forårsakes også på huser og vegetasjon.

Den overhåndtagende stovplage forer også til en kapkjoring som ikke sjel- 
den medforer ulykker også med doden tilfolge. At man derfor i langt hoiere 
grad enn hittil må få veiene stovdempet antar jeg vil tvinge sig frem.

Jeg vil i dette innlegg bl. a. forsoke å utrede hvorledes jeg mener at stov- 
dempningsarbeidet kan skje som et ledd i anbringelse av varige veidekker og 
hvorledes den progressive veibygningsmetode som Veidirektor Baalsrud har 
lansert i Norge bor gjennemfores i alle detaljer også når det gjelder vedlike- 
holdet. Ennvidere vil jeg soke å påvise at den progressive fremgangslinje 
ikke er diktert utelukkende av okonomiske grunde, men at det også er en 
teknisk mdvendighet. Dernest vil jeg ha uttalt at jeg anser det meget onske- 
lig at der skjer en endring i den hittil vanlige praksis at bygning av en vei 
avsluttes i og med at man ovenpå et stenlag anbringer noget grus av tilfeldig 
sammensetning som straks bringer vedlikeholdet i store vanskeligheter og 
unodige omkostninger, og tillike stiller veivesenet overfor nye problemer,



nemlig hvordan vi skal få veien stovfri, hvilket varig dekke veien skal ut- 
styres med o. s. v.

Enhver vei skal like fra den omkostningsberegnes på kontoret, forutsettes 
bygget og utstyrt med et sådant veidekke at vedlikeholdsutgiftene blir bare 
de som egentlig sorterer inn under vedlikeholdet og at veibanen nogenlunde 
svarer til de krav trafikkantene med rimelighet kan stille.

Mange vil kanskje si som så at dette vil kreve okede bevilgninger og vil 
sinke utbygningen av veidekket.

Jeg tillåter mig å ha den opfatning at det kan gjennemfores uten ökning i 
utgiftene bare bygningsmetoden omlegges. Denne må omlegges helt fra grun- 
nen av, og jeg mener at man skal kunne opnå å begynne å nyttiggjore sig 
veien på et tidligere tidspunkt. Jeg har av og til hort yttret at det nsermest 
er hazardiost å forsyne våre veier med varige veidekker all den stund det er 
så helt på det uvisse hvilke trafikkrav vil gjore sig gjeldende om nogen år. 
Sådan ytring sett i förbindelse med samfundets ovrige virksomhet synes mig 
å v^ere overmåde inkonsekvent. Den synes mig å vasre en underlig blandning 
av optimisme og pessimisme.

Hvad måtte der skje i Norge for at man i lopet av io år skulde få en så 
uhort trafikk at man nu ikke kjenner make til den i noget land hverken i 
England, Frankrike eller U. S. A.? Hvis et sådant eventyr skulde skje så 
vilde man nodvendigvis pludselig vasre blitt så rik at det er komplett like- 
gyldig hvad vi gjor idag.

Nei, la oss heller se på hvilke veidekker i de nevnte land på en udmerket 
måte avvikler trafikken og la oss her begynne med veidekker som passer de 
oieblikkelige krav og som helt forutsetningsmessig med storste letthet og på 
en absolutt okonomisk og selvfolgelig måte kan forsterkes så de både grad
vis og om nodvendig også pludselig kan settes istand til å mote de okede 
krav.

Den nasrmere begrunnelse for dette mitt synspunkt vil fremgå av det fol- 
gende og for best mulig å belyse spörsmålet vil jeg begynde fra grunnen av 
og gradvis opfore det hele byggverk.

Vi tar for oss en veibane som tenkes utsatt for en belastning P på en gitt 
flate F således som antydet i fig. 26.

Efter gammel opskrift regnes med at trykket fordeler sig nedover efter en 
vinkel på ca 450 og i en dybde T  vil den flate trykket virker på eksempel- 
vis vasre F r

Det spörsmål som forst må stilles må bli: »Hvilket trykk kan flaten F x 
tåle?» Det er jo dette som blir det avgjorende for storrelsen av T  som igjen 
representerer hvad jeg vil kalde trykkfordelingslaget.

Det vil uten videre forståes at det tilladelige trykk på flaten vil vasre 
avhengig av det stoff undergrunden består av og dette stoffs bsereevne vil 
igjen bero på den fuktighetsgrad som man må regne med.

Det uomgjengelig forste skritt som veibyggeren derfor må foreta er å ana- 
lysere undergrunnen og undersoke dreneringsmulighetene.

Dreneringsmulighetene må bringes helt på det rene for man bestemmer



veiens beliggenhet da de i hoieste grad er avgjorende for veiens kostende og 
for valg av fremtidig veidekke.

Hvad der så videre må företas vil forst og fremst avhenge av analyse- 
resultatene av undergrundsmassene. Her står man overfor hensiktsmessig- 
heten og nodvendigheten av å inndele jordartene i grupper. Denne opgave 
er nu i Amerika i en menneskealder blitt underkastet meget grundig arbeide 
og man synes nu å vxre  kommet til et tilfredsstillende resultat.

En i U. S. A. i 1917 nedsatt komite anbefalte gradering av jordartene i 
3. klasser, nemlig hård eller klasse A, medium eller kl. B. og blot eller kl. C 
og disse graderinger blev almindelig antatt.

Fig. 2 6. Belastning av  veibane.

Et fortsatt samarbeide ledet til at man klassifiserte jordartene i grupper 
efter en bestemt tabell. Alle jordarter i en gitt gruppe har samme egenskaper 
med hensyn til drenering og er like gode for veibygning. Dernest utarbeide- 
des matematisk en stabilitetsteori som gir et begrep om hvilken innbyrdes rolle 
de spiller, faktorer som jordartenes kornstorrelse, kohsesjon, vanninnhold etc. 
Med hensyn til gruppeinndelingen kan nasvnes at en gruppe eksempelvis om- 
fatter jordarter som almindelig har hoi stabilitet til forskjell fra jordarter i 
andre grupper som f. eks. enten kan ha hoi stabilitet når de er usedvanlig 
fuktige eller også usedvanlig torre.

I de opsatte grupper skjelnes der ennvidere mellem jordarter som er gjen- 
stand for skadelig teleskytning og kornaktige jordarter hvor sådant ikke 
ventes, samt ennvidere mellem elastiske jordarter hvor en spesiell behandling 
trenges for å eliminere skadelig hevning eller utsvelling igjen efteråt sam- 
mentrykkningen har ophort o. s. v.

Innen de grupper av jordarter som er gjenstand for teleskytning er der 
videre skjelnet mellem dem hvis rette behandling er drenering, dem for hvilke 
en bitummos overflatebehandling eller et annet ugjennemtrengelig dekke viser 
sig å vsere hensiktsmessig og endelig dem som på grunn av hoi kapillaritet kan 
forbedres bare ved hjelp av tykkere lag av kornet materiale.

Nytten av denne klassifiseringsmetode er at hver gruppebetegnelse tilkjen- 
negir jordartenes karakteristiske basreevne og de metoder hvorved denne for
bedres.

For å avgjore om jordartene er skikket for veibygning har man ennvidere 
utarbeidet forskjellige definisjoner for deres veskegrense eller flytegrense, 
plastisitetsgrense, plastisitetsindeks, centrifugal fuktighetsekvivalent, mark- 
fuktighets-ekvivalent etc.



Jeg har funnet det hensiktsmessig å nevne dette såpass inngående fordi jeg 
mener at det vil vasre av den aller störste betydning at alle land verden over 
blir enig om å benytte de samme gruppeinndelinger, normer og provnings- 
metoder forat man uten videre kan nyttiggjore sig hverandres litteratur ved- 
rörende forskningsresultatene. Med all respekt for fremragende europeiske 
forskere på dette felt såsom f. eks. dr Beskow, Atterberg, Terzaghi og andre 
vil jeg på det innstendigste henstille at man snarest mulig soker å legge an 
dette forskningsarbeide således at man arbeider efter samme metode og be- 
nytter samme definisjoner og at man antar de i U. S. A. nu almindelig be- 
nyttede, da man der er kommet meget langt og meget hurtig vil komme ennu 
lenger fordi man har så store og rike midler til sin rådighet.

De metoder som er utarbeidet for provning av veidekksmaterialer er så 
enkle og greie at der vanskelig finnes noget bedre, ihvertfall hvad jordarter 
angår.

Efter denne lille digresjon vil jeg vende tilbake til den foreliggende op
gave illustrert i fig. 26.

Det trykkfordelende lags basreevne avhenger av dets stabilitet som igjen 
bestemmes av den kombinerte virkning av indre friksjon og kohassjon.

Jordartenes kohassjon avhenger av jordkornenes klebrighet eller den mot
stånd de utover mot å trekkes fra hverandre og består således av jordpartik- 
lenes virkelige kohsesjon kombinert med den som tilveiebringes ved vanns 
molekylasre tiltrekningskraft. Leirens klebrighet i sandleire-veier og de bitu- 
minose materialers klebrighet i sådanne veidekker representerer materialenes 
virkelige kohassjon.

Den meget stabile bane som bys kapplopsbilene på sandstrandbredden når 
disse er våte sammenlignet med den ringe stabilitet hos lignende sand når 
den er torr, tjener til å illustrere betydningen av den del av den totale ko- 
hassjon hvilken tilveiebringes ved vanns molekylxre tiltrekningskraft.

Denn indre friksjon, hvis storrelse oker direkte proporsjonalt med det trykk 
som utoves på jorden avhenger av den motstånd hvormed jordkornene mot- 
setter sig glidning over hverandre.

Mens stabiliteten hos en kohassjonslos sand kan vasre mindre enn 0.14 kg 
pr. cm2 og hos en ganske stiv leire ca 2.4 kg pr. cm2 kan disse to materialer 
riktig blandet ha en bsereevne på over 8.0 kg pr. cm2.

Pointet ved stabiliseringen er å tilveiebringe kombinasjonen av indre frik
sjon og kohsesjon tilstrekkelig til å bibringe jorden hoi bruddfasthet. Uansett 
hvilke metoder som anvendes for å skaffe hoi bruddfasthet vil resultatet av- 
henge av den permanente adhtesjonsstyrke som kan utvikles ved de minut'wst 
tynne hinder enten av vann eller spesielle kjemikalier som binder jordpartik- 
lene sammen.

Det er vel kjent at jo tettere jordarten er desto storre er stabiliteten. Dette 
skyldes bare delvis den storre mekaniske sammenbindning eller sammenlås- 
ning som finner sted ved at kornene trykkes nsermere sammen.

A v storre viktighet er den kjensgjerning at jo tynnere sammenkitningshin- 
dene er, desto storre er deres adhxsjonsstyrke.

For man kjenner til egenskapene hos disse tynne hinder kan man ikke



danne sig en klar forestalling om den enorme kohassjon som tilveiebringes 
ved hinder av molekyler tykkelse og heller ikke forestille sig de store mulig- 
heter ved stabilisering av jord. Hvor fristende det enn kunde vsere å berore 
nsermere dette spörsmål skal jeg innskrenke mig til å nevne bare etpar eksemp- 
ler som gir et begrep om den enorme adheassjonskraft.

Således nyttiggjor man sig denne f. eks. ved fremstilling av matt glass. Et 
temmelig tykt glass overstrykes med gelatin eller lim. Idet dette torrer trek- 
ker det sig sammen og kraften i gelatinen er så stor at den »hudstryker» 
selve glassflaten og riper denne op i bregnelignende monster.

Som et annet eksempel kan nevnes at prover av sandkorn med et binde- 
middel av leirekolloider kan bli 19 ganger så sterkt i sammentrykket tilstand 
som lignende sandkorn med en like stor mengde portlandcement som binde- 
middel. Jeg ber bemerket at jeg sier like stor mengde.

Jeg håper disse eksempler vil gi et begrep om hvad man kan opnå ved 
den rette blanding av grus, sand og leire.

En sådan blanding bor helst ikke inneholde storre partikler enn at de kan 
passere 1"  sikt og derfra inneholder den graderinger ned til de kolloidale 
partikler som det vil forståes ikke er de minst viktige.

Nsermere bestemt må massen ha sådan sammensetning:
100 % må passere 1"  sikt

95— 100 % » » X "  sikt
55— 85 % » » sikt nr 4 (4.76 mm)
40— 65 % » » » » 1 0  (2.00 mm)
25— 50 % » » » » 40 (0.42 mm)
10— 25 % » » » » 270.

A v  speciell interesse er den del som passerer sikt nr 40. Den må ha en 
plastisitetsindeks mellem o— 15 og en flytegrense som ikke överstiger 35.

En plastisitetsindeks på o— 3 angir tilstrekkelig kohassjon for usedvanlig 
fuktig forhold.

4— 8 under middels fuktighet 
9— 15 » tort orkenklimat.

Den del som passerer sikt nr 10 altså 2 mm maskevidde kal des »jordmor te
len» og kvaliteten av denne spiller en stor rolle. A v  amerikanske beretninger 
sees at en god jordmortel inneholder ca 3— 5 % kolloidalpartikler, d. v. s» par
tikler på 0.001 mm og derunder. V i har i Norge dessverre ennu ikke fått fore- 
tatt hydrometeranalyser men av foreliggende rapporter om leireforekomster 
har jeg funnet at der i 0stfold på flere steder finnes jordarter som inneholder 
40 %, ja optil 70 % med partikler på 0.002 mm og derunder og det er da 
godt håp om at den inneholder tilstrekkelig mengde kolloider. Analysene er 
foretatt med Atterbergs slemmeapparat.

Som nevnt har man i U. S. A. foretatt en gradering av jordarter efter den 
betydning disse kan ha for veibygning. Således blev partikler på o.ooj mm og 
derunder betegnet som leire med kohassjon.

Ennskjont det kolloidale finhetsstadium ifolge Atterberg og Meinzer be
gynner ved 0.002 mm består dog den kolloidale fraksjon som omtales i ana-



lysene av partikler på o.ooi mm og derunder og denne gruppe er betegnet 
som klebrige kolloider.

Jeg vil benytte denne anledning til å uttale önsket om at den nordiske vei- 
komite soker å bli enige om at Skandinavien og U. S. A. benytter de samme 
betegnelser på disse for veibygning så viktige stoffer.

Hvis man på et sted betegner som grovleire stoff som inneholder vesentlig 
kollodialpartikler og altså betegnes som finleire et annet sted, så vil det med- 
fore vanskeligheter når man Ixser de forskjellige landes litteratur.

Med hensyn til sand og grovere partikler skulde forholdene ligge godt til- 
rette for gode grusveier i Sverige o g Norge. Det f jell man treffer på i plane
ringen bor knuses og tilsettes grusen da knuste materialer i hoi grad oker 
stabiliteten sammenlignet med de runde.

Man kan i U. S. A. opvise så velgraderte grusveier at de er istand til å 
tåle de tyngste belastninger selv efter langvarig regn, fri for sole eller over- 
drevent stov og riffeldannelse og som kan befordre trafikk i både regnvasr og 
torke uten utilborlig skade.

For å stabilisere vanninnholdet under torke anvendes mest klorkalcium  som 
blandes med veidekksmaterialene omtrent som når et veiblandingsdekke med 
asfalt eller tjasre utfores. Saltet holdes best tilbake i konsoliderte og uforstyr- 
rede overflater.

For stabilisering av jordartsblandingen er bl. a. anvendt portlandcement 
og bitumimse materialier.

De forste av disse forsok var ikke alle heldige. De blev nemlig ikke ut
fört med samtidig planmessig konsolidering, da det var forst i 1932 at man 
blev helt klar over betydningen herav. Hvis man eksempelvis tilsetter en 
emulsjon vil biandingen når den torrer bli poros så det er absolutt påkrevet å 
konsolidere.

Hvilken rolle konsolideringen spiller for en grusvei har vi mange eksemp- 
ler på i våre gamle grusveier.

Under det vedholdende langvarige regnvser vi hadde i 0stfold ifjor host 
fikk vi et slående bevis på nytten av at veibanen var konsolidert. Flere av 
veiene fikk efterhvert et utseende som vist overst i fig. 27.

Mens den midtre del av veibanen, hvor trafikken hovedsagelig gikk, holdt 
sig fast og jevn blev de yttre deler av veibanen mere eller mindre opskåret 
med hjulspor selv for den ringe trafikk denne del av veibanen var utsatt for

Fig. 27. G rusveidekke, gam melt og nytt.



Fig. 28. Sauefotvalse i 0stfold.

under forbikjorsel. Riktignok var vel massene her vanligvis også mindre 
stabilisert.

Når man bygger en vei må denne konsolideres helt ut til groften så man 
ikke får de farlige fallgruber i form av lose banketter. Da må man imidlertid 
også ha noget å holde mot med i groftene så veibanen ikke trykkes ut i disse 
under konsolideringsarbeidet. Groftene må derfor stenkledes som vist nederst
1 fig. 27.

Ved de stenkledde grofter slipper man også den stadige oprenskning av 
disse, gressgrodde banketter etc. I fig. 28 sees den sauefotvalse som ifjor blev 
anskaffet til 0stfold og som trekkes av en Caterpillar traktor. Valsen veier
1,100 kg. Fyldt med vann veier den ca 2,000 kg. Når den berorer veibanen
med bare 4 fotter, blir trykket ca 14.5 kg/cm2.

Når man har kjort denne valse ser det ut som en flokk sauer har passert 
efter veien. Da en beltetraktor kan trekke flere sådanne valser bor der vsere
2 ved siden av hverandre og efterhverandre således at der ialt blir 4 slike 
tromler som sees på fig. 28.

Det er av meget stor betydning at konsolideringen skjer mens grus-leire-
blandingen har optimum fuktighetsinnhold. Da vil man nemlig opnå storst 
stabilitet.

Den konsoliderte jordblandings bsereevne er blitt bestemt for forskjellig 
vanninnhold ved å måle den kraft som trenges for å skyve en nål av be
stemt tversnitt inn i jorden med en hastighet av K " pr. sekund.

Ennvidere måles torrvekten.
Det er godtgjort at en velgradert masse som er blitt konsolidert under op

timum fuktighetsinnhold yder meget stor motstånd mot vanninntrengning.
Jeg har villet behandle dette tema såvidt inngående med den hensikt å 

bevise at man kan skaffe et udmerket trykkfordelingslag uten anvendelse av 
stenlag.

Det vil fore for vidt her å berore alle de innvendinger som kan gjores mot 
anvendelse av stenlag, så jeg vil kun tilläte mig å henvise til de artikler som 
herom er trykt i »Meddelelser fra Veidirektoren» senest i mai-nummeret for 
iår, hvor også stabiliseringsarbeidet er nsermere behandlet. Den fremgangs- 
måte som hittil oftest har vxrt anvendt med anbringelse av stenlag er efter 
min mening meget uheldig. Legger man et stenlag på en ikke konsolidert 
planering vil man efter nogen tids trafikk risikere å hoste meget slemme



erfaringer. Alle variasjoner i undergrunnens beskaffenhet og hoideforskjell 
på fyllinger vil vise sig enten under valsningen eller senere under trafikken. 
Opretninger foretatt under valsningen skjer vanligvis med sten og grus hvor- 
ved man risikerer å få storre tykkelse av ikke teleskytende masser på ett sted 
i forhold til et annet, hvilket igjen kan medfore meget slemme svanker om 
vinteren, sasrlig februar og mars. I disse måneder vil svankene også melde 
sig på grunn av uensartet undergrunn. Å rette herpå efteråt stenlaget er lagt, 
er et meget omstendelig og kostbart arbeide.

Med den store trafikk man nu har hele året igjennem er det uten videre 
innlysende at veier med den slags mangier ikke kan tåles. I det fylke jeg 
kjenner til, nemlig 0stfold, vil det kreve meget betydelige belop å rette på 
disse mangier på de eksisterende veier. Svankene og kulene kan under tiden 
vxre  så slemme at man nesten må stanse bilen helt forinnen man passerer 
dem hvis ikke veivokterne til stadighet passer på å utjevne dem. Å belegge en 
slik vei med varig veidekke vil man få liten glede av. Det gjelder derfor 
snarest mulig å begynne å bygge våre veier således at de ikke får disse mang
ier. Dette kan skje ved at man stabiliserer planeringen såpass at man ihvert- 
fall kan kjore på den når det ikke er altfor langvarig regn og om vinteren. 
De kuler og svanker som skyldes telen markerer man om vinteren og når 
våren kommer kan såvel disse som andre synkninger rettes på.

Jeg skal nevne etpar eksempler hvor det på forhånd ikke var så lett å vite 
at telen vilde medfore ujevnhet. På det ene sted viste det sig at det var vel 
i meter ensartet leire for man nådde fjell både der hvor der var liten og der 
hvor der var sterk teleskytning, på sistnevnte sted kom der imidlertid en 
vannåre ut av fjellet. Her måtte derfor vannet ledes vekk.

I det annet eksempel dukket der i et ellers ensartet leirelag op en rygg 
bestående av finsand som bevirket en meget hoi og generende rygg om vin
teren. På dette sted måtte derfor masseutskiftning företas.

Har man som ovenfor foreslått stabilisert veibanen forinnen stenlag skal 
legges så tror jeg nok at man vil komme til å medgi at stenlaget kan sloifes.

Hvor litet regningssvarende det er å legge et stenlag vil kanskje best frem- 
gå når jeg oplyser at man nu i Norge kan få lagt et 10^2 cm tykt betong
dekke for omtrent samme belop som det vilde koste å legge et stenlag. Som 
underlag for et betongdekke behover man ikke å ha et sådant velgradert grus- 
dekke som man legger med henblikk på å bygge en grusvei. Det greier sig 
når man har en ensartet planering tilstrekkelig konsolidert til å bsere trafik
ken når det ikke er altfor langvarig regn. En sådan planering er langt mer 
å foretrekke som underlag for et betongdekke enn et ujevnt stenlag på en 
uensartet planering, og er langt gunstigere enn mange av de gamle stenlags- 
veier som blir försynt med et betongdekke. Överfor et sådant dekke er det 
av sserlig stor betydning at man bygger veien med henblikk på at betong
dekke skal anvendes. Meget av den sand og finpukk som ellers vilde vxrt 
brukt i grusdekket kan derfor spares og benyttes i betongdekket.

Hvad undergrunnsforholdene angår vil vel betongdekket fremfor andre 
dekker vxre  sirlig  velskikket hvor vanskelighetene ligger i å få en så effektiv 
drenering som andre veidekker krever.



For smågatestensdekker vil et stabilisert, velkonsolidert gruslag vsere det 
mest hensiktsmessige fundament. Både når betong og smågatesten skal anven- 
des har man den fordel at man kan lette stabiliseringen ved hjelp av klor- 
kalcium og det vil ofte telle adskillig da veidekket ved bruk derav kan vasre 
udmerket også under setningstiden. Der anvendes for de rette jordartsgra- 
deringer ikke mere enn 0.28 kg pr. m2 pr. tomme veidekkstykkelse.

Billigst vil man kunne slippe fra det når planeringen i sig selv gir et stabilt 
veidekke bare ved drenering og konsolidering hvorpå et enkelt vanntett vei- 
dekke anbringes. I almindelighet vil man dog trenge et mere eller mindre 
tykt, stabilisert trykkfordelingslag försynt med et billig vanntett dekke f. eks. 
efter veiblandingsmetoden.

Ved et sådant dekke vil man til enhver tid kunne foie sig meget elastisk 
efter trafikkens påkjenning.

Med hensyn til bruk av bitumendekker mener jeg som nevnt at den pro
gressive linje bor benyttes.

Ved hjelp av en meget billig veiblandingsmetode kan man så å si sette 
pr0ve på planeringens og trykkfordelingslagets bxreevne. Man har i U. S. A. 
en metode som man kalder »Mulch>* eller »blotter-treatment». Den er på en 
måte en mellemting mellem stovdempning og den vanlige veiblandingsmetode 
og gir et dekke som er under 1"  tykt. Man hovler av det lose veidekks- 
materiale, sprer ut bitumen i en mengde av ca 2.7 1 pr. m2 og hovler inn på 
igjen det avhovlede materiale hvorefter blanding företas.

Til bruk herfor brukes en langsomtherdnende asfalt som ikke har storre 
viskositet enn at dekket kan rives op og hovles. Hvis undergrunnen viser sig 
holdbar og man onsker å lave et mere varig veidekke kan tilsettes de vei- 
dekksmaterialer som mangier for å få en bedre gradering samt en bitumen 
med storre viskositet og man opnår et solid varig veiblandingsdekke.

Denne fremgangsmåte tror jeg vil passe meget godt ihvertfall for norske 
forhold og det av flere grunne.

For det forste er midlene så knappe at man må se å få flest mulig km be- 
handlet med et stovfritt dekke. Det nevnte dekke vil i almindelighet gjore 
god tjeneste året ut. Om det neste vår tar endel skade er det en bagatellmes- 
sig affsere å rive det op og tildanne det pånytt uten at noget av materialene 
er gått tapt. Dernest mener jeg at et sådant billig dekke har en annen stor 
misjon. Det vil nemlig gi anvisning på eventuelle svakheter i undergrunnen, 
svakheter som man kanskje ved et por0st dekke har översett. Dette kan 
eksempelvis gjelde flere av våre gamle stenlagsveier. En rekke av disse blev 
i sin tid utfort på den måte at man la stenlaget direkte på en leirplanering, 
ovenpå stenlaget la man så et tykt lag leire hvorpå spredtes pukk og valsedes 
og vannedes, inntil hele stenlaget og pukkdekket var mettet med leire og be
gyndte å gynge. Ovenpå dette fulgte så et tyndt grusdekke.

Denne veibane kan tilsynelatende, ihvertfall en tid, klare televanskelig- 
hetene ganske godt uten at der dannes egentlige telesår og man tror at man 
har en veibane vel skikket til å forsynes med et bituminost dekke. Men heri 
kan man bli stygt narret. Veibanen har tidligere klart sig gjennem telelös- 
ningen på den måte at mens det överste lag har torret har telen under båret



inntil veidekket har t0rret så meget at det överste lag kan overta byrden. 
At materialene mellem stenlagsstenen har vsert blote, har man tatt som en 
selvf0lge.

Forsyner man en sådan veibane med et tett dekke vil forholdene endres 
derhen at det överste lag ikke torrer mens telen gradvis försvinner og folgen 
er at man under bitumendekket får et blott ikke basredyktig lag og odeleg- 
gelsen er der selvom bitumendekket er av den mere kostbare type. Har man 
derimod anvendt det billigste veiblandingsdekke er skaden ikke så stor. Tids- 
punktet for den forste odeleggelse tror jeg vil avhenge av jordartens kapil- 
laritet og den dybde hvortil der er drenert, ved siden av den fuktighet under- 
grunnen har når dekket blir lagt. I enkelte tilfeller mener jeg således at man 
kan komme forholdsvis pent over iste gangs telelosning mens det kan bli 
adskillig vserre neste gang.

Årsaken til odeleggelsen er altså at man har ikkestabiliserte jordarter med 
stor kapillaritet like op under bitumendekket.

Dette kan rettes på på flere måter. Å tilsette materialer så man får et 
solidere veiblandingsdekke direkte på det samme dårlig fundament, tror jeg 
som oftest ikke er å anbefale.

Det gjelder å skaffe sig et trykkfordelingslag av tilstraskkelig tykkelse. 
Man kan rive op og hovle av det tynne bitumendekke, påfore et velgradert 
grusdekke, stabilisere og konsolidere dette og atter nyttiggjore bitumen- 
massene.

Eller man kan benytte bitumendekket som et kapillserbrytende lag således 
som vist i fig. 29. I dette tilfelle tror jeg dog der må tilsettes det noget asfalt 
av storre viskositet således at dekket blir absolutt vanntett. Hvis man så
ledes kan sikre sig at massene i trykkfordelingslaget ikke blir tilgjengelig for 
vann skulde man kunne opnå et stabilt trykkfordelingslag av billigere mate- 
riale enn i det forstnevnte tilfelle. N år dette er stabilisert kan så et billig 
vanntett slitedekke anbringes. Jeg mener det vil vaere av meget stor interesse 
snarest mulig å igangsette forsok i denne retning gjerne også i förbindelse 
med nyanlegg.

Når man har erhvervet sig tilstrekkelig kunnskaper og erfaring med hen
syn til stabiliseringsarbeidet og man så folger den ovenfor skisserte frem- 
gangsmåte mener jeg at man trostig kan begynne med de billigste dekker og 
trygt se enhver trafikkokning imote.

Såsandt selve veidekket består av bitumen og stenmaterialer antas det her 
skisserte trykkfordelingslag å basre like godt som det hittil anvendte stenlag 
og man vil foruten et meget billigere dekke, hvis styrke progressivt kan okes 
meget okonomisk, også få en jevnere og for trafikkantene meget behageligere 
veibane da alle materialer er blitt hovlet på plass. Man opnår samme jevn- 
het som på en nyhovlet grusvei og der finnes vel intet behageligere å kjore 
på enn en sådan hvad jevnheten angår.

Hvis det ovenfor nevnte veidekke gis samme slitedekke som f. eks. de 
engelske tjasreveidekker som vedlikeholdes med vanlig overflatebehandling 
skulde det kunne tåle den samme påkjenning. Forutsetningen er selvsagt at 
slitedekket er så tykt at slitasjen ikke går igjennem det.



lige stater vil man erfare at så er tilfelle. Imidlertid har forholdene i en del 
tilfeller ligget så gunstig an også på de eldre veier at resultatene er blitt så 
gode at man har kunnet tåle langt storre trafikk enn i de vanlige tilfeller 
hvor kravene til veienes utforelse har sviktet på et eller annet punkt.

Fra et par fremtredende amerikanske veiautoriteter har jeg fått uttalelser 
som sier at veier og veidekker bygget efter de i denne utredning skisserte 
fremgangslinjer kan befordre trafikk med en hvilkensomhelst vekt.

Vedrorende de stenmaterialer som anvendes for bituminose veidekker vet 
jeg at der ihvertfall i Norge er adskillig diskusjon med hensyn til betydningen 
av stenens hydrofobbe egenskaper. Som bekjent sies en stensort å vasre hy- 
drofob når den har storre affinitet til bitumen enn til vann og hydrofil når 
det motsatte er tilfelle.

Grunnen til at enkelte i Norge synes å vasre tilboielig til ikke å legge sirlig  
vekt på å få hydrofob sten er den at man mener å kunne peke på intil 5 år 
gamle gode resultater med hydrofilt materiale.

Også i dette spörsmål tillåter jeg mig å henvise til de rike erfaringer man 
har i U. S. A.

Man har som nevnt utfort veiblandingsarbeider i stor stil med gode 
resultater.

Med enkelte stoffer har imidlertid arbeidet vsert helt mislykket. Man har 
derfor gjennem en årrekke anvendt svelningsproven for å godtgjore om ma
terialene er brukbare. Proven går i korthet ut på at 1,000 gram av den 
blanding som aktes anvendt anbringes i en sylinder med 4" diameter og 6" 
hoi og presses til et trykk på ca 150 kg pr. cm2. Derpå anbringes briketten i 
vann i en bestemt dybde og man måler svelningens storrelse. Hvis denne er

Denne uttalelse vil vel av mange betegnes som noget som strider helt mot 
alle tidligere erfaringer fra en rekke land. Jeg skal medgi at det tilsyne- 
latende kan se ut slik, men samtidig vil jeg også tilläte mig å stille det spörs
mål: Hvem kan påvise en vei som er bygget efter de i nasrvserende utredning 
opstillede krav og som ikke kan måle sig med stenlagsveiene med de kost- 
barere dekker? Efter min mening er der like stor om ikke storre chanser for 
at sådanne dekker lider skade, f. eks. ved å bli ujevn under okende trafikk 
fordi dekkene ved siden av å inneholde for meget hulrum også er for uens- 
artet i sin opbygning. Hvis de tette dekker, som jeg holder på, får oket be
lastning vil resultatet sannsynligvis bli en om mulig ennu sterkere oket kon
solidering idet partiklene kiles mer og mer sammen.

Selv i U. S. A. er det forst i det aller siste blitt bygget veier efter de helt 
möderne stabiliseringsprinsipper. Hvis man retter foresporsler i de forskjel-

Fig. 29. Vanntett innelukket trykkfordelingslag



såpass som 716" kan man vente bare middelmådig resultat. Materialer som 
har vist sig absolutt ubrukbare har vist en svelning på optil 3U".

Man har de siste par år med held forsokt et beisemiddel, nemlig forskjel- 
lige slags såper.

Man har på forsoksstrekninger erfart hvorledes regn har kunnet spyle 
helt vekk bitumenet på de steder hvor der ikke var beiset, mens de steder 
som var beiset holdt sig like gode. De forskjellige materialer trengte for- 
skjellige såper.

Personlig mener jeg at spörsmålet har stor betydning, og at man må vxrc  
sserlig försiktig på steder hvor dreneringsforholdene er tvilsomme eller van- 
skelige. Hvad våre grusforekomster angår så inneholder disse som oftest 
overveiende hydrofilt materiale, men er gjerne överdraget av jernoksyd som 
meddeler grusen hydrofobbe egenskaper.

Imidlertid er det å foretrekke å benytte knust materiale men under knus- 
ningen vil man sserlig for de storre steners vedkommende hovedsagelig få 
stenmateriale uten jernoksydoverdraget. For det knuste materiale som til- 
settes bor derfor anvendes hydrofob sten.

Hvis man folger den i nasrvasrende utredning skisserte fremgangsmåte for 
veibygning og man benytter endel av de innsparte belop for anbringelse av 
egen hestekjorebane ved siden av bilbanen så vil enn mere vxre  spart.

Vanskeligheten hos oss med de billigere dekker har vxrt  den blandede pa- 
kjenning av bil- og hestetrafikk. Ved å sjalte hestetrafikken ut vil opgaven 
bli så meget enklere. Dekket blir enklere å bygge, lettere å vedlikeholde. Om 
vinteren kan man broite helt ned og sandstro i hele bredden uten vanskelig- 
het med sledeforet. Trafikkmessig sett vil fordelene vxre  om mulig ennu 
storre. Mens man nu vanlig har hester, syklister, sparkstottinger, barnevog- 
ner og fotgjengere flytende utover hele veibanen hvorved dennes effektive 
kjorebredde innskrenkes i betydelig grad vil man ved å få en egen bane for 
disse i langt storre grad kunne utnytte bilene og veibredden.

Hvad jeg ved nxrvxvende innlegg har onsket å pointere er at vi vei- 
ingeniorer ikke alene har mange, men også meget forskjelligartede opgaver å 
lose. Jeg har den tro at vi vil kunne nyttiggjore de vanlig forekommende 
jordarter langt mere effektivt enn hittill er tilfelle. Når vi idag ser hvor
ledes teknikken på mange områder har kunnet opnå resultater som man for 
io år siden ikke vilde trodd mulige, håper jeg at vi ved å fremlegge våre 
problemer for geologer og kjemikere ved disses assistanse vil kunne holde 
tritt med utviklingen på de andre felter og jeg håper at samarbeidet mellem 
de Skandinaviske lande vil bli så effektivt at der intet fremskritt skjer i 
det ene land uten at der oieblikkelig meddeles herom til de andre.

Doktor G. Beskow , Sverige:

Först ber jag att få anknyta med några ord till ingenjör Brudals mycket intres
santa framställning. Jag  vill som min uppfattning framhålla, att det förefaller, som 
om för skandinaviskt bruk de amerikanska normerna kanske inte äro så praktiska 
som inom Förenta Staterna; alldeles särskilt gäller detta för de två länderna Finland 
och Sverige. I Nordamerika har man ju en utomordentligt rik växling både i fråga



Fig. 30. »Idealgrus- 
zonen», vertikalstrec- 
kad. Amerikanska nor
mer inritade streckade.

om berggrundens ursprungliga sammansättning och i fråga om klimatzoner, som 
förorsaka olika sorters jordarter, exempelvis i norr moränjordar såsom hos oss, 
längre söderut däremot vittringsjordar. Därtill komma olika grova, i luft och vatten 
avsatta jordarter (egentliga sediment). Den kemisk-geologiska och petrografiska 
beskaffenheten hos utgångsmaterialet varierar mycket starkt, varför jordartsvaria- 
tionerna inom U. S. A. äga rum så att säga inom många dimensioner. För dylika 
mycket komplicerade jordartsförhållanden är det synnerligen lämpligt med ett 
klassifikationssystem sådant, som amerikanarna utarbetat. I Skandinavien ha vi 
lyckligtvis betydligt enklare förhållanden. I Sverige och Finland bortfaller ju prak
tiskt taget hela den kemiska variationen. Så gott som allt jordartsmaterial här i 
landet är urberg av granitisk sammansättning, med undantag för södra Skåne, 
Jämtland, Öland och Gotland samt ytterligare några smärre områden. Berggrunden 
i Norge däremot liknar i detta avseende mera Förenta Staternas och är mera väx
lande. Däremot saknas alla de komplicerade vittringsjordar, som finnas inom För
enta Staterna. Allt vårt material är friskt, krossat av isen och sedan direkt avlagrat 
av isen eller omsatt i vatten. Det förefaller därför, som om man i Skandinavien 
kunde använda betydligt enklare klassifikationsmetoder än den amerikanska grupp
indelningen.

V i kunna först avskilja torv- och dyjordarna från mineraljordarna och sedan 
dela upp dessa senare i osorterade moräner samt relativt välsorterade sediment. Be
träffande dessa bägge typer av mineraljordar anser jag, att praktiken har visat, att 
man i huvudsak reder sig med mekanisk analys, siktanalys särskilt av moränerna 
och grusjordarna, och slamningsanalys av de finare sedimenten, och vidare en be
stämning av kapillariteten. Vid de för Skandinavien viktigaste undersökningarna 
av undergrunden, nämligen beträffande tjälsäkerheten, har det visat sig, att om man 
delar upp jordarterna i sediment och moräner, kan man inom varje grupp draga 
en bestämd och ganska smal gränszon mellan de tjälfarliga och icke tjälfarliga jord
arterna. I flera fall kan även kapillariteten användas för bestämning av tjälfarlig- 
heten. Se f. ö. statens väginstituts meddelande nr 48, sid. 12 2— 132, särskilt fig. 63, 
64, 6 5 och 66.

Beträffande klassifikationen och benämningen av, de olika jordartsgrupperna finns 
redan etablerat ett skandinaviskt samarbete genom den nordiska jordbruksforskare- 
föreningen, som vid ett flertal kongresser med särskilt tillsatt kommitté utarbetat ett



Fig. 3 1 .

interskandinaviskt antaget namnsystem för de olika kornstorleksgrupperna. Jag  
skulle därför anse det mindre lämpligt att gå ifrån detta skandinaviskt genomförda 
indelningssystem för att i stället anta de amerikanska benämningarna. Det är ju 
egentligen oväsentligt, vad man kallar en viss grupp. Man kan för att få full jäm
förelse ange den direkta storleken. Men beträffande namnen på de olika grupperna 
ha vi ju som sagt redan kommit överens om en indelning här i de skandinaviska 
länderna.

Jag  skall nu be att få övergå till en demonstration av olika grusvägar och väg
banornas sammansättning. Den övre gränsen av »idealgruszonen» i fig. 30 är den 
bärighetsgräns, som man funnit genom ett stort antal prov på vägar som blivit 
uppmjukade vid tjällossningen, men som, trots att de varit vattenöverflutna, hållit. 
Jag  har här lagt in de amerikanska normerna enligt dr Strahan,1 vilka nyligen re
fererats i en utförlig och värdefull artikel av ingenjör Brudal. Man finner då, att 
de amerikanska normerna beträffande undre gränsen nästan fullständigt samman
falla med de svenska normerna, medan de däremot beträffande den övre gränsen 
gå betydligt över.

Jag  skall nu visa ett antal fotografier av vägar och siktkurvor, allesamman tagna 
nu i vår. Denna vägbana (fig. 31) ligger ju ganska litet men fullt tillräckligt över 
(den svenska) »bärighetsgränsen». Den blir med andra ord godkänd enligt de ame-

1 Public Roads, febr. 1935 .



Fig. 32.

rikanska normerna för kornstorlekssammansättningen. Bilden är från en vägsträcka 
av huvudvägen Uppsala— Gävle, som är relativt nybyggd. Men den framvisade på 
vissa sträckor rätt svår uppmjukning, och analyskurvan gav här detta resultat, ö ver 
huvud taget har under årens lopp denna bärighetsgräns visat sig synnerligen säker.

Detta (fig. 32) är en jämförelsevis nybyggd väg mellan Forsbacka och Sandviken, 
en av de bästa vägar som finnas sommartid. Den är byggd för några år sedan genom 
en blandning av pinnmo och grus, på det sätt som man särskilt använt i Gävleborgs 
län. Förra tjällossningen överlevde den ganska väl, men i år såg den ut på det sätt, 
fig. 32 visar. Kurvan faller i det närmaste helt inom de amerikanska kornstorleks- 
normerna. Vad man skulle kunna göra åt denna väg vore att hlanda in grövre 
material för att flytta sammansättningen inom bärighetszonen, så är också beslutat 
att göra. Från samma tr*akt se vi här en sträcka av en annan väg. Där har väg
banan hos ett prov kommit att falla helt inom idealzonen och hos ett annat så obe
tydligt över, att det praktiskt taget icke betyder något (fig. 33).

I Sverige har ju genom statens väginstituts försorg utförts ett antal provvägar 
med grusbindjordbeläggning. Tekniken därvidlag är den som främst lancerats av 
väginspektör Södergren, som börjat i Gävleborgs län med beläggning av en rela
tivt tjock matta, 10 centimeter, av grus och pinnmo. — H är följa några bilder från 
en provväg utförd i Blekinge på gammal väg med stenlager. För att ytterligare 
pröva nödvändigheten av att strikt följa idealgruszonen utfördes vissa sträckor med
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svagare sammansättning, för att få fram toleransgraden. Denna framgick vid upp
mjukning på grund av intensivt höstregnande och svår trafikbelastning med tunga 
hästlass (fig. 34) — vägen ligger nämligen i Blekinges sockerbetsdistrikt.

H är (fig. 35) är en annan sträcka, där kurvan som synes praktiskt taget ligger 
inom zonen och som också är fullständigt bärig. H är ha vi (fig. 3 6) en gräns mel
lan två sträckor med olika sammansättning; gränstavlan synes. Likväl företer den 
bäriga sträckan en del ytspår, som bero på leruppförsel från åkrarna upp på vägen 
genom betlassen. Proven ha sålunda visat, att det, i detta läge och med denna be
lastning, var nödvändigt att strikt hålla sig inom zonen. På de dåliga sträckorna 
tillsattes under hösten finmakadam i ganska små kvantiteter. Under innevarande vårs 
tjällossning har vägen varit fullständigt oskadd, ehuru andra grusvägar i trakten 
varit svårt angripna av tjällossningen.

Detta foto (fig. 37) är från en nybyggd väg i Stockholms län mellan Stockholm 
och öregrund. Vissa sträckor äro belagda med krossgrus, som har en mycket bra 
sammansättning, då dess siktkurvor i regel ligga på så sätt, att man med tillsats 
av pinnmo eller lera mycket lätt får en kurva, som faller inom idealzonen. Här 
hade sammansättningen utförts på känn, något varierande, så att på vissa sträckor 
den svängde över bärighetsgränsen och på andra gick den under. Fig. 38 visar kur
vor från en annan del av samma roslagsväg.

Detta var alltså något om själva kvalitetsfrågan, om sammansättningen. N är det
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•gäller tillämpningen får man skilja mellan två fall: gamla vägar, samt nybyggnader. 
På gamla vägar torde man i regel få nöja sig med att så småningom förändra sam
mansättningen i rätt riktning, genom att tillsätta det material, som fattas; härför 
äro siktanalyser av såväl grus som bindjord, samt i vissa fall även gamla vägbanan, 
önskvärda. Beträffande däremot nybyggnad av grusvägar, åtminstone sådana som 
väntas få någon större trafik, torde den redan omnämnda metoden, en beläggning 
med tjock matta, vara lämplig. T y  man skall ju ändå tillföra vägen grus, och då är 
det bättre att från början sammansätta detta riktigt. Fördelen med en relativt tjock 
matta är, att de ojämnheter, som uppstå genom sättning av underlagret, kunna kom
penseras genom hyvling, då man har ett tillräckligt mäktigt lager att arbeta i. 
Vidare behöver en dylik väg normalt inte grusas, ty hela vägunderhållet kan för
siggå genom hyvling och sladdning av denna homogena massa, givetvis med undan
tag för de fall, där i större utsträckning lera tillföres vägen från kringliggande 
åkerterräng, eller kraftig förslitning (nedkrossning) av gruset sker.

Jag  skall nu endast visa ytterligare ett par bilder från några av de omnämnda 
grusprovvägarna, som utförts under det senaste året av statens väginstitut. Denna 
bild (fig. 39) visar utspridning av grus på den redan utlagda pinnmomattan. Mate
rialets utspridning kan ju ske på olika sätt, antingen i tjockare lager, eller, vilket 
underlättar blandningen, växelvis i flera tunnare lager — alltså ett sandwichsystem. 
Blandningen har i regel skett med harv, mestadels vanlig fjäderharv (fig. 40). Den



roterande harvtyp vi se på denna bild har emellertid visat sig åstadkomma den 
mest effektiva blandningen.1 Efter företagen siktanalys kalkyleras de proportioner, 
som behövas för att vägbeläggningen skall falla inom idealgruszonen. Vanligen går 
det att åstadkomma idealsammansättning genom pinnmo och naturgrus, eventuellt 
tillsatt med finmakadam, eller krossgrus. Men där god pinnmo saknas, har lera också 
använts som bindemedel. Leran har utbretts i form av stycken eller klumpar på den 
redan vältade grusmattan och med vält krossats, helst i någorlunda torrt tillstånd. 
I andra fall har den torra leran körts genom gruskvarn och spritts ut i pulverfor- 
migt tillstånd, något som dock kräver mycket torr väderlek.

Beträffande dessa försöksvägbanor kan nämnas, att samtliga givetvis dammbindas, 
behandlas med klorkalcium. De senaste provvägarna ha på vissa sträckor förutom 
med klorkalcium behandlats med sulfitlut. Sulfitluten har nämligen visat sig i hög 
grad stabiliserande och bärighetsökande. Därför gjordes försök vid en provväg i 
A la vägdistrikt i södra Norrland med en sträcka av enbart pinnmo, alltså avsevärt 
över bärighetsgränsen, vilken genomdränktes med sulfitlut; för övrigt rätt sent på 
hösten. Med hänsyn till den svåra tjällossningen i dessa trakter, som jag förut visat 
bilder av, blev det ju spännande att se, hur denna rena pinnmoväg skulle förhålla 
sig. Dock bestod den provet utmärkt.

Frågan är då naturligtvis, som redan mycket diskuterats här i dag, vilken roll
1 Sedermera har v id  den sensommaren till hösten 1935 u tförda provvägen  inom Ö rebro 

härads vägdistrikt snedställt ta llriksh arv  använts och v isat sig u tföra  ett m ycket gott arbete. 
Olägenheten med fjäd erh arv  är, att den lätt river upp stenar ur m akadam lagret.
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grusvägbanan skall tillmätas i konkurrens med andra beläggningar. Det är härvid 
av synnerligen stort intresse att se de olikheter i uppfattning, som göra sig gällande 
mellan urbergs-Skandinavien och Danmark, att se hur de geologiska förhållandena 
spela in i sistnämnda land. Norra Skandinavien, Finland, Sverige med undantag för 
Skåne, Gotland och en del andra distrikt, samt större delen av Norge hör ju till 
detta urbergs-Skandinavien, medan Danmark och Skåne höra till Mellan-Europa, 
geologiskt sett. Inom detta urbergs-Skandinavien är det i regel gott om lämpligt 
pinnmo- och grusmaterial, samt vidare för krossning ägnat stenmaterial, varför 
dessa vägtyper där ha rätt hög konkurrenskraft, medan både i Danmark och Skåne, 
som ju ha betydligt mindre tillgång till gott grus och bra pinnmo, dessa vägars 
konkurrenskraft alltså blir betydligt mycket mindre.

Att vid den första nordiska vägtekniska kongressen grusvägbanorna diskuteras 
som en form av beläggning och jämföras med andra beläggningar, synes vara ett 
mycket gott grepp. I gamla tider tillkommo vägarna oftast så gott som på en 
slump, och man trodde, att man kunde underhålla dem litet hur som helst. Den 
uppfattningen bryter sig emellertid mer och mer igenom, att en grusväg är en be
läggning precis som alla andra, på vilken ställes bestämda krav i fråga om samman
sättning men också i fråga om behandling.

Jag  skall nu till sist blott göra ett litet kortfattat påpekande beträffande frågan 
om undergrunden. Det har under de senaste månadernas arbete för väginstitutets 
räkning angående tjälfrågan visat sig, att möjlighet finnes för att kraftigt förstärka 
undergrunden och förhindra tjälskador genom behandling med vissa kemikalier, ut-
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spädda i lösningar. Det har vid försök visat sig, att till exempel att om man utrör 
en jord med utspädd svavelsyra, bara en halv procent eller så, i stället för rent 
vatten* minskas tjällyftningshastigheten till en bråkdel av den normala. Samma 
verkan medför sulfitlut, dock i något större proportioner, men redan en lösning på 
ett par procent stark sulfitlut minskar för de flesta jordarter tjällyftningen till åt
minstone hälften, vanligen till bråkdelen, jämfört med användande av rent vatten. 
Denna metod får alltså samma effekt som vällyckad djupdränering. Försök pågå, 
och provvägar planeras att utföras i sommar, där detta skall prövas i stor skala, 
och det förefaller åtminstone för de skogsproducerande skandinaviska länderna 
vara ett viktigt problem att verkligen få användning för sulfitluten. En dylik be
handling av tjälmark, förutom inblandning av sulfitlut jämte klorkalcium i väg
banan, torde åtminstone vara en utväg att ytterligare förbättra vägarnas ekonomi.

Civilingenjör A. B. C. Dahlberg, Sverige.

Den engelske vägforskaren, dr Stradling, yttrade för någon tid sedan i ett före
drag, att vägbyggnadstekniken i allt högre grad blivit en s. k. tillämpad vetenskap 
med dess karakteristiska och nödvändiga två sidor, vetenskap och konst. Det kom
mer alltid att finnas vissa luckor i vårt vetande och dessa luckor måste den prak
tiskt arbetande vägmannen broa över för att kunna utföra sitt arbete. Att broa 
över sådana områden i vårt vetande, som ännu äro mer eller mindre vita fält även 
för vetenskapsmannen, är just konsten inom vägbyggnadstekniken. För vetenskaps
mannen åter gäller det att tränga längre och längre ut på dessa kunskapens out
forskade fält, så att den praktiskt arbetande får allt fler fasta punkter att utgå ifrån, 
allt mindre spann att broa över. Tyvärr har vetenskapen ännu blott mycket få 
fasta punkter inom vår speciella teknik och konsten får utfylla den vida större 
delen av vårt handlande och mycket mer, än vad som borde vara fallet i vår mo
derna tid. Men skola vi komma framåt, då måste ett gott samarbete på bred bas 
ordnas mellan praktikens män och vetenskapens. Den förening, som vi nu gå att 
bilda har just i detta fall de allra största möjligheter.

Ingenjör von Matern har idag angivit en del viktiga synpunkter vid val av väg- 
beläggningar. Jag skall be att få knyta en del allmänna reflexioner till detta före
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drag och ber då att få börja med de ord, med vilka von Matern slutar. »Det är en 
plåga för en vägman att se, hur en dyrbar och väl utförd beläggning kanske redan 
efter ett par år blir söndersprucken, får knölar och ojämnheter och helt eller delvis 
ödelägges på grund av underlagets bristande bärighet. En mycket stor del av de 
skador, som uppstå, är att hänföra till underlaget. Därför måste mycket stor omsorg 
ägnas åt förstärkning av underlaget. Det lättsinniga förtroendet till den gamla vä
gens bärighet bör ersättas med grundliga förundersökningar. Dränering, isolering 
och grundförstärkning äro de medel, som stå till buds, och som böra komma till 
användning i långt större utsträckning än vad hittills skett.»

Dessa ord innebära det allra viktigaste beträffande vägbeläggning och de borde 
om och om igen trummas in i vårt vägmedvetande, ty mot dem ha vi syndat och 
synda dagligen. Icke för ro skull lydde det första budordet i den gamla engelska 
vägbyggarlagen: »Du skall dränera», det andra likaså: »Du skall dränera» och även 
det tredje: »Du skall dränera», ty detta är det viktigaste av allt. Tyvärr äro vi i 
visst avseende på väg bort från denna grundlag, då vi för att minska åtgången av 
klorkalcium fylla dräneringslagren i vägkroppen med finkornigt, vattenuppsugande 
material. Jag  har intet att anmärka häremot, när det gäller vägar, som aldrig 
kunna tänkas få ens den allra enklaste bituminösa beläggning, men tyvärr tillämpas 
de nya, moderna åsikterna även på stora riksvägar, som mycket snart komma att 
få en eller annan sorts enkel beläggning. Säkerligen är det då bättre att slösa med 
det salt, varmed vi pudra vägkroppens överhud, än att förstöra själva vägkroppen.

Beträffande de allra enklaste vägbeläggningarna, ytbehandlingar av grusväg en
ligt Värmdömetod, säger von Matern i sitt föredrag: »Beläggningens varaktighet är 
sålunda helt beroende på den underliggande vägbanans beskaffenhet. Om denna är 
väl dränerad och bärkraftig under alla årstider, visar erfarenheten, att beläggningen 
kan vara hållbar även vid ganska stark trafik, om denna utgöres av motortrafik». 
Detta är absolut rätt och på Värmdön har man nått goda resultat på vägar med 
god underbyggnad, men det finns på andra håll även dåliga resultat på vägar, som 
tidigare hållit sig bra och som därför ansetts utgöra en god underbädd. En aldrig 
så lätt ytbehandling hindrar nämligen mer eller mindre fullständigt den avdunst
ning, som annars sker från varje vägbana, likaväl som från hav och äng, ja från 
det kalaste berg. Istället sker genom kondensation en vattenanrikning under själva 
beläggningsytan. Denna kondensation kan under härför lämpliga betingelser bli av 
stora mått. I ett land med mycket varma somrar fanns sålunda fritt kondensations- 
vatten omedelbart under beläggningsytan ännu efter sex veckors oavbruten torka 
och där långa lutningar förefunnos, pressades dylikt kondensationsvatten i varje 
lågpunkt upp genom vägytan under dagens första morgontimmar. Andra exempel 
kunna vi hämta från gångbanor och skolgårdar. Under årtionden kunna dessa hava 
legat utmärkt och aldrig visat någon tendens till växtlighet; så ha de belagts med 
4 cm sandasfalt och redan samma höst eller året därpå höjer sig den ena knölen invid 
den andra långsamt men säkert för att slutligen brista, varvid en svamp, en maskros 
eller annan växt kommer till synes. Beläggningen har på den otillräckligt dränerade 
marken skapat ett drivhus, och kondensationsvattnet svarar för bevattningen.

Utvecklingen i Sverige har en tid gått i riktning mot allt tunnare beläggningar, 
helst ytterst tunna skal direkt på den gamla vägbanan. Enligt min mening är detta 
icke den lyckligaste utvecklingen. Våra vägar äro i allmänhet icke tillräckligt drä
nerade och de behöva nytt stenmaterial. Detta behöver icke vara finkrossat och kan 
nästan utan undantag göras av lokal sten. 10 cm sten är i regel billigare än i cm 
beläggning. Men detta nya stenmaterial måste vara öppet nedåt för kondensations- 
och infiltrationsvattens skull, upptill kan det sedan sammanbindas med en ytbe



handling, med en indränkning eller med någon blandad massa allt efter omständig
heterna.

Är underbädden på detta sätt riktigt gjord, blir underhållskostnaderna huvudsak
ligen en funktion av trafikintensiteten. Det är då ej längre rätt, att som von Matern 
gjort i sin tabell över beläggningarnas årskostnader räkna med io ggr så stor under
hållskostnad för en halvpermanent beläggning som för en permanent; den tabellen 
gäller för halvpermanent beläggning utförd direkt på gammal odränerad väg. »De 
halvpermanenta beläggningarna äro ju underhållsbeläggningar, som genom regel
bundet underhåll städse skola hållas i ett gott skick» säger von Matern på ett ställe 
i sitt föredrag, men detta är enligt min mening en mindre lycklig inställning. En 
riktigt utförd halvpermanent beläggning håller år efter år utan något som helst un
derhåll. Vad ingenjör Riis i detta ämne nyss anfört, stämmer till fullo med min egen 
erfarenhet. Härpå finnas såväl i Sverige som i våra grannländer talrika exempel, 
det närmaste ha vi på uppfartsvägarna till Polishuset i Stockholm.

I detta samband skulle jag vilja nämna de stora vägarbeten, som äro i gång för 
arbetslöshetens avhjälpande. Dessa vägar byggas i regel gott dränerade nedifrån och 
uppåt och det skulle vara en enkel sak att av dessa kilometerlånga makadamise- 
ringar skapa utomordentliga beläggningar. Tyvärr fylles emellertid den öppna, drä
nerade makadamen med fint material och tillfället försittes sålunda. N är man sedan 
en gång vill ha beläggning där, måste man anbringa ännu ett makadamlager. För
sök i den riktning, jag antytt, lär vara gjorda, men misslyckade; där är emellertid 
så mycket att vinna, att det vore värt både ännu ett och flera försök.

Beträffande sammansättningen av stenmaterialet till de olika massor, som an
vändas inom vägbeläggningsbranschen, vare sig de nu sammanbindas av vatten, 
asfalt, tjära eller cement, ber jag att få anmäla en annan mening än den, som in
genjör Brudal och dr Beskow i ord och bild framfört. Enligt deras mening, som 
stämmer med gängse uppfattning hittills, skola alla storlekar finnas med, och sam- 
mansättningskurvan skall vara kontinuerlig. Enligt min erfarenhet, närmast från 
asfaltbeläggningstekniken, är det emellertid riktigare med en diskontinuerlig kurva, 
d. v. s. med uteslutning av vissa stenstorlekar. Det skulle ta för lång tid att här ut
veckla den teori, på vilken jag grundar min ståndpunkt, men jag är icke ensam om 
min åsikt. Sålunda har dr Samsioe för några år sedan rekommenderat en diskonti
nuerlig sammansättningskurva för att få vattentät betong, Statens Väginstitut re
kommenderar sedan några år uteslutning av vissa makadamstorlekar vid indränk- 
ningsarbete och framför allt har man i det gamla betonglandet Österrike uppnått 
mycket goda resultat med en diskontinuerlig sammansättningskurva för cement
betong. Enligt uppgift har tryckhållfastheten på 1,000 kg/cm2 uppnåtts för väg- 
beläggningsbetong. Respekten för Fuller och Abrams är emellertid så stor, att man 
nästan utan undantag okritiskt följer deras kontinuerligta kurvor och uppgör med 
deras samstämmande »idealkurvor», vilka dock vida kunna överträffas.

T ill slut skulle jag vilja nämna några ord om vägrenarna. De utgöra den svagaste 
delen av vägen och byggas ofta så lättsinnigt, att samvetet under många år måste 
lugnas med varningar för lösa vägkanter. Men dessa lösa vägkanter utgöra ett 
embryo till förstörelse av den dyrbara beläggningen. Vatten samlas på de odräne- 
rade vägrenarna längs beläggningskanten, underbädden mjukas upp och stycke efter 
stycke brytes loss från beläggningen. Vägrenarna få därför ej undervärderas vid 
beläggningsarbetets utförande eller glömmas därefter. De måste skötas med omsorg, 
så att vattnet kommer bort, de måste skötas hos oss lika bra, som våra vänner 
danskarna göra det hemma hos sig.



Ingenior Ingvard Pedersen, Danmark.
Efter Ingenior von Matern’s Föredrag og de forskellige Indleg, der har vasret, 

har vi Danske paany faaet understreget, at Vejproblemerne i Sverige och Norge lig
ger vesenligt anderledes end i Danmark. Det er de meget store Strekninger med 
Grusveje, som det gadder om for en forholdsvis ringe Udgift til Forsterkninger m. m. 
at kunne bringe i en Tilstand, der svarer til de overfladebehandlede Veje i Danmark. 
De enkleste Metoder, der er fremme i 0jeblikket, er, som vi har hort, den saakaldte 
Verm do Metode samt »mixing in place» Metoden. Ved begge disse Metoder gaar man 
til V erks paa den Maade, at man asfaltbehandler det paa Vejen verende Grus- 
materiale, eventuelt suppleret med nyt Grusmateriale ved henholdsvis i det forste 
T ilfelde en Penetreringsmetode og i det andet T ilfelde ved en Blandingsmetode 
utfort paa selve Vejbanen under Anvendelse af Vejhovl og iovrigt simple Redska- 
ber, der gor det muligt at udfore Metoderne i stor Stil med store Dagsprestationer.

A f de to nevnte Metoder skulde man synes, at mixing in place Metoden var 
den bedste, idet den i Virkeligheden anvendt paa rette Maade samtidig kan give en 
Fundamentforsterkning, medens den forstnevnte Metode kun giver en forholdsvis 
tynd Skorpe, hvis Ftoldbarhed er afhengig af Penetreringstjerens Bestandighed. 
Mixing in place Metoden er ganske vist den dyreste, men Prisforskellen er alligevel 
saa forholdsvis ringe, at man skulde synes, at den maatte have vesentlige Fordele 
forud for Vermdo Metoden, bl. a. ogsaa paa Grund af sin storre Jevnhed.

T il mixing in place Metoden har hidtil veret anvendt fluxede Asfalter og T jerer, 
medens Emulsion, saavidt jeg ved, kun har veret forsogt i Sverige i et enkelt Til- 
felde med ikke helt tilfredsstillende Resultat. Imidlertid er der ingen T v iv l om, at 
man kan fremstille Asfaltemulsioner, der kan opfylde Kravene til tilstrekkelig 
Blandbarhed.

Det vil blot vere nodvendigt i den Anledning at foretage forskellige Undersogel- 
ser og Forsog med de Grusmaterialer, som föreligger paa Vejene. Saavidt man kan 
se, skulde Asfaltemulsionerne netop have flere Fordele fremfor fluxede Bindemidler 
til denne »mixing in place» Metode, bl. a. folgende:

1) Anvendelsen af den fluxede Asfalt krever tort Grusmateriale, hvorfor Gruset 
skal vendes og luftes under saadanne Vejrforhold, at en Udtorring kan finde Sted, 
medens Asfaltemulsionerne ikke krever torre Materialer, tvertimod helst fugtige, 
hvilket er yderst let at opnaa.

2) Dernest har de fluxede Asfalter den Egenskab, at Udtorringen gaar forholds
vis langsomt for sig, saaledes at det kan vare temmelig Isenge, for fornoden Stabilitet 
opnaas specielt ved uensartede Tykkelser, og det kan i det hele taget af den Grund 
vere vanskeligt at tilsette den onskede Mengde af Bindemidlet, da der af Hensyn 
til let Blandbarhed skal tilsettes ret store Mengder af Fluxmidler. Asfaltemulsion 
kan derimod tilsettes i den Mengde, man onsker, uden Fare for for ringe Stabilitet, 
idet Asfaltemulsionen koagulerer, hvorved »mixing in place» Massen bliver fast.

Ved at have haft Lejlighed til at beskeftige mig med mixing in place Dekker, bl. a. 
i Norge, har jeg faaet den Tanke, om man ikke kunde kombinere Asfaltemulsionens 
og den fluxede Asfalt specielle Egenskaber paa en saadan Maade, at man opnaaede 
en vesentlig Forbedring af »mixing in place» Metoden. Denne Fremgangsmaade 
skulde gaa ud paa, at selve »mixing in place» Metoden praktiseres med et emul- 
geret bituminost Bindemiddel, og den saaledes udlagte Belegningsmasse behandles 
efter nogen Tids Udtorring med et fluxet bituminost Bindemiddel efter Penetre- 
ringsmetoden, d. v. s. at et for Formaalet passende fluxet bituminost Bindemiddel 
paafores »mixing in place» Laget, ved Sprojtning eller paa anden egnet Maade i 
et jevnt Lag, saaledes at det kan trenge ned i en Dybde af f. Eks. 1 cm.



Fordelene ved Fremgangsmaaden efter denne Metode er som forud omtalt, at den 
kombinerer Emulsionens Fordele til »mixing in place» Metoden, nemlig hurtig ind- 
trsedende Stabilitet og Hasrdning af den fremstillede Beläggning, med de Fordele, 
der opnaas ved Anvendelse af fluxede bituminose Bindemidler, nemlig ensartet For- 
deling paa Stenmaterialet og Indtrxngning i Belasgningernes ovre Lag til en forud 
bestemt Dybde af det fluxede, bituminose Bindemiddel, hvis storre Kladbeevne netop 
herved sasrlig nyttiggores overfor de Stenmaterialer, der direkte udsasttes for ydre 
Överlast. Hertil kommer endvidere den Fordel uden Risiko for Instabilitet i 
Belasgningens nedre Lag at kunne forsyne dens ovre Lag med rigeligt af det fluxede 
Bindemiddel, hvori Stenmaterialerne, f. Eks. Smaaskasrver, direkte kan nedtromles 
og fastholdes, ligesom Fremgangsmaaden tillader en Kombination med de ssedvan- 
lige Overfladebehandlingsmetoder, eller muligvis ogsaa Udlasgning af tynde Dadklag 
af forskellig Art.

Endelig har Fremgansmaaden den Fordel frem for den s^edvanlige »mixing in 
place» Metode företaget med Emulsioner, at den Del af Beläggningen, der behandles 
med Emulsioner, ikke udsasttes for direkte Slid og derfor kan betragtes som en 
Bundlagsbelasgning, der krasver et mindre Indhold af Bitumen, hvilket atter vil sige, 
at Tilsastning af det emulgerede, bituminose Bindemiddel kan reduceres betydeligt, 
saaledes at Fremgangsmaaden kommer til at stille sig okonomisk selvom et bituminost 
Stof i emulgeret Form er betydelig dyrere pr. kg end et bituminost Stof i fluxet 
Tilstand.

Under alle Omstamdigheder er jeg af den Opfattelse, at der ved den beskrevne 
Metode skulde vasre Mulighed for at opnaa Resultater, der överstiger de hidtil op- 
naaede, og i hvert Fald synes jeg, at det maatte vxrc  af Interesse at faa Fremgangs
maaden provet og undersogt, hvilket har vasret Formaalet med dette Indla^g.

Ingenjör V. Bährner, Sverige.

Jag  har blivit ombedd att med några ord beröra de metoder för proportionering 
av betong för vägbeläggningsändamål, som utarbetats av Svenska Cementföreningen 
och utnyttjats av de flesta större vägbeläggningsfirmor inom landet.

Vid dylik proportionering avser man att erhålla bästa möjliga sammansättning 
av de vid arbetsplatsen befintliga sand- och stenmaterialierna oberoende av givna 
»standardblandningar». Med »bästa möjliga sammansättning» avses därvid, att gra- 
deringskurvan för det hopblandade sand- och stenmaterialet skall i möjligaste mån 
ansluta sig till vissa idealkurvor.

För bedömning av graderingen brukar användas ett sållningsdiagram enligt fig. 41. 
Diagrammet, som använts av oss sedan 1927— 28, ser i princip ut på samma sätt, 
som det av Matern förut angivna med logaritmisk skala för att bättre kunna be
döma de små kornstorlekarna. I detta diagram återfinnas vissa »jämförelsekurvor» 
för olika sandgraderingar (1 — 5), idealsandkurva för tät betong (a) och idealkurvor 
för sammanblandat sand- och stenmaterial (b).

För vanlig vägbetong gälla dessa idealkurvor med 20 %  överhöjning i »sand
registret» (fig. 42 a), därvid det för ett aktuellt fall (fig. 42 b) gäller att så anpassa 
graderingskurvan, att densamma inom »sandregistret» så nära som möjligt ansluter 
sig till »idealkurvan». Denna »överhöjning» av idealkurvan åstadkommer just den 
»diskontinuitet», som Dahlberg i sitt diskussionsinlägg omnämnt som önskvärt. För 
vanlig »fet» betong behöver man i regel ej taga hänsyn till denna diskontinuitet, då 
cementdegsmätningen i denna i regel är mer än tillräcklig för utfyllande av hål
rummen, men vid proportionering av mager vibrobetong kommer denna diskonti-



Fig. 4 1 . Sålln ingsdiagram  fö r stenm aterial. 1 — 5: jäm förelsekurvor fö r  o lika sandgrade- 
ringar. a : »idealkurva» fö r sand till tät betong, b : »idealkurvor» fö r hopblandning av  sand

och sten till »stark» betong.

Fig. 42 a.

Fig. 42 b.

Stenm aterial till vägbetong.



Fig. 43 b. Proportionsdiagram  fö r betong med trögflytande konsistens.

Fig. 43 a. Proportionsdiagram  fö r betong med plastisk konsistens.



Fig. 43 c. Diagram angivande sambandet mellan betongens hållfasthet efter 
28 dygn och vattencementtalet vid användande av olika cementsorter.

nuitet ofta ganska märkbart fram i den graderingskurva, som giver bästa volym 
vikten. Uppfattningen om lämplig maximistorlek på stenmaterialet för vägbetong 
varierar något, men i regel anses lämplig maximistorlek vara material, som passerar 
40 mm sikt.

Från »proportioneringsdiagrammet» (fig. 43 a och 43 b) kan man sedan erhålla 
besked om själva blandningsproportionerna och från »hållfasthetsdiagrammet» be
sked om betongens blivande hållfasthet efter 28 dygn (fig. 43 c). — Tyvärr finnes 
någon liknande kurva för böjdraghållfastheten ännu icke definitivt fastställd.

För vibrobetongen ställer sig saken något mer komplicerad. Vad som möjliggjort 
vibrobetongens framträdande äro de nya arbetsredskap, som den moderna vibra- 
tionstekniken skänkt oss, vartill kommer ett noggrant materialurval och i sista 
hand en långt driven proportioneringsteknik. Det gäller här att erhålla en sådan 
sammansättning av sand- och stenmaterial, att massan erhåller minsta möjliga hål
rum. Principen för vibrobetong är, att hålrummen skola utfyllas med cementdeg. 
Därför är tätast möjliga stenmaterialblandning här viktigare än för vanlig betong, 
ty litet hålrum, d. v. s. hög volymvikt hos massan, betyder liten cementmängd. Det 
har för vibrobetong visat sig, att man trots cementdegsmättning i massan, kan 
komma ned till en cementmängd av 175 kg pr kbm betong vid en volymvikt hos 
stenmaterialblandningen på ca 2.18. Detta motsvarar ungefär halva cementmängden 
mot vanlig vägbetong. Sedan kan man med successivt växande cementdegsöverskott 
få varje önskat mellanläge mellan 175 kg cement och 350 kg cement, d. v. s. man



Fig. 45. D iagram  visande förhållandet mellan cementmängd, blandningspropor- 

tion och vattencem enttal fö r vibrobetong.

Fig. 44. D iagram  för proportionering av vibrobetong. Förutsättning: sträng kon

troll och god undergrund.



har genom vibrobetongen möjlighet att smidigt anpassa betongen för olika ändamål, 
styrka och kvalitet.

Själva sammansättningen av sand- och stenmaterialierna sker i princip som för 
vanlig vägbetong, ehuru här i regel även erfordras stenmjöl, finsand eller filler för 
erhållande av önskad volymvikt.

Sambandet mellan volymvikt och cementdegsmättning kan grafiskt uppritas en
ligt fig. 44, där erforderlig blandning erhålles för vibrokonsistens. Från fig. 45 er- 
hålles därefter besked om motsvarande cementmängd för vibrobetongen.

Proportionering enligt dessa principer har för vanlig vägbetong sedan åratal ut
förts hos oss med gott resultat och jag har med glädje hörsammat uppmaningen att 
vid detta tillfälle inför våra nordiska kolleger något beröra dessa spörsmål.

Veidirektor A. Baalsrud, Norge:

Det har till min överraskning visat sig, att grusvägarna ånyo kommit i förgrun
den vid dessa förhandlingar. Detta hade jag inte ens tänkt mig, men personligen må 
jag säga, att jag tycker att det är ganska riktigt och jag känner en viss glädje över 
allt som i diskussionen framkommit både i går och i dag. Såsom av flera talare 
omnämnts, måste vi ha kvar grusvägarna — antingen vi vilja eller inte — och i 
många år ännu.

De permanenta vägytorna ha så många duktiga representanter i alla de firmor, 
som var för sig ha anledning att bli rena specialister och som därför bli de skickli
gaste, må man tro, i varje fall hemma i vårt land, var och en på sitt enskilda område. 
I fråga om grusvägarna i vårt land har det varit på det sättet, att vägingenjörerna 
ensamma måst arbeta med dem. Och jag vill inte förneka, att jag, som ju person
ligen följt dessa vägars utveckling i enlighet med vårt lands förhållanden, haft en 
känsla av att grusvägarna haft ferier, om jag så må uttrycka mig, en del år. Det 
var med en viss beklämning jag konstaterade detta, men till dess större glädje och 
tillfredsställelse visade det sig, att de ha blivit föremål för vidare studier. Det före
drag, vi nyss avlyssnat, liksom de flesta av de inlägg, som gjorts i diskussionen här, 
ha visat, att det är ett stort arbete, som likväl uträttats under de senaste åren, även 
om detta inte kommit till allas kännedom.

Det var egentligen inte något nytt jag ville tillföra diskussionen, utan jag ville 
bara be att å mina vägnar, och jag tror även å mitt lands, få understryka att ar
betet vad grusvägarna beträffar dock är av utomordentlig vikt. Jag  har också för
sökt att sätta mig in i de nya metoder, som vi hört beskrivas. Jag  har därvid fått 
en stark tro på dem, ehuru jag dock vill säga, att jag inte tror, att vi ännu ha 
kommit till frågans lösning helt och hållet, i varje fall ha vi inte gjort det hemma i 
Norge. V i ha nog ganska långt kvar, innan vi kan säga, att vi ha arbetat fram saken 
på sätt, som här kommit fram vid detta möte.

N är vi resa hem igen, skola vi förvisso ha det intrycket, att Nordiska Vägtekniska 
Mötet 1935 på detta område i varje fall givit oss långt mera, än åtminstone jag för 
min del på något sätt väntat mig.



U T B I L D N I N G  A V  V Ä G A R N A S
T V Ä R S E K T I O N

Föredrag av Civilingenjör EINAR NORDENDAHL, 

den 19 juni 1935.

E n  K A R A K T E R I S T I S K  E G E N S K A P  hos den svenska landsvägen — jag uppe
håller mig i denna uppsats endast vid svenska förhållanden — är, att den är 
smal, i regel mycket smal, »av ålder och ohejdad vana». De svenska lands
vägarnas i regel ringa bredd synes mig endast till en del kunna förklaras av 
våra mark- och terrängförhållanden. Visserligen består marken i Sverige för 
det mesta av stenrik, svårarbetad morän, och berget går ofta i dagen, men 
verkligt svårframkomlig terräng, sådan som i de trånga norska floddalarna, 
är rätt sällsynt. De viktigaste vägbyggnadsmaterialierna, sten och grus, före
komma med utmärkt beskaffenhet i regel i riklig mängd; vår arbetskraft är 
fullt tillräcklig, kunnig och förhållandevis måttlig i sina löneanspråk (jag 
talar här om landsbygden). I regel dimensionera vi eljest våra kommunika
tionsleder och andra allmänna anläggningar i överkant, och särskilt våra 
publika byggnader torde i jämförelse med de flesta andra länders utmärka 
sig genom relativt stora mått och utrymmen. Markvärdet i Sverige är jäm
förelsevis lågt; åkermark torde vid vägbreddningar sällan betalas med högre 
pris än 50 öre per kvm, och huvuddelen av marken utgöres av skogsmark och 
liknande med mycket lägre värde. Marklösen utgör, frånsett tomtmark, en 
föga betydande del av vägkostnaden. Det är på den grund egendomligt, att 
just landsvägarna blivit så knappt dimensionerade.

Den, som sökt åstadkomma större breddmått på de svenska vägarna, och 
som däri sett en första förutsättning för större trevnad och trafiksäkerhet, 
den mannen har hittills arbetat i motvind.

Fig. 4 6. T  yp isk  svensk 
väg  före bilismen. 
V ägen är smal. (Sven
ska vägföreningens 
ark iv .)



Fig. 47. En  av  de stora in fartsvägarn a till Stockholm , ca 8 km från  Stockholms centrum. 
K örbana eller avstånd m ellan vägräcken 5.5 å 6,0 m, gångbana 1.50  å 1.75  m. K ö rtra fik  
19 3 1  ca 1.300  fordon, ca 2.400 ton. O m byggnad till fu llt tidsenliga m ått torde vara  snart 
förestående. M ed hänsyn till vägteknikens utveckling under de a llra  senaste åren är det säkert 

till fördel, att om byggnad ännu ej skett. (N ordendahl foto, maj 1935 .)

Gällande myndighetsföreskrifter för vägsektioner för 
landsbygdens allmänna vägar.

I Sverige fortsätter 1891 års väglag att gälla intill 1936 års utgång. Enligt 
1891 års lag indelades de allmänna vägarna ursprungligen i 2 byggnadstyper 
eller klasser: landsvägar och bygdevägar. Under senare tid har en tredje typ 
tillkommit: ödebygdsvägar. I 1891 års väglag stadgas, att landsväg skall vara
6.0 m (10 alnar) bred och bygdeväg 3 .6 m (6 alnar), dock med rätt för den 
i sista hand bestämmande vägmyndigheten, länsstyrelsen, att fastställa både 
mindre och större bredd.

Måtten äro hämtade ur 1734 års landslag. Troligen berodde det för den 
tidens landsvägar till synes stora breddmåttet, 6 m, på militära krav.

1891 års väglag skall snart avlösas av en under år 1934 antagen ny lag. 
Också enligt den nya väglagen, som antagligen kommer att reglera svenskt 
vägväsende under avsevärd tid framåt, komma vägbredder m. m. att fast
ställas av länsstyrelsen. Denna har numera en sakkunnig rådgivare, väg- 
ingenjören, varjämte det ankommer på väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att 
utfärda allmänna tekniska och teknisk-ekonomiska anvisningar och normal
bestämmelser för vägbyggnad.

1934 års väglag indelar vägarna i blott 2 klasser, landsvägar och ödebygds
vägar, vilket synes mig vara en alltför långt driven förenkling. Den ytter
ligare differentiering, som icke torde kunna undvaras, lär få genomföras på 
administrativ väg.

Jag gör en kort återblick och visar utvecklingen ifråga om normalbestäm
melserna. Fig. 48 visar en normalsektion av år 1927. Som synes övergår den



Fig. 48. V äg- och vattens norm alsektion av  år 1927 . V ägbredd 6 m ; väg  på 
fast m ark. V arken  vägren eller bankett (frånsett visst specialfall).

6 m breda vägen-körbanan utan förmedling i slänter, utan att begränsas och 
inramas av de vägrenar, som i utlandet äro så vanliga.

Frånvaron av vägrenar med tillräcklig bredd har, enligt min uppfattning, 
haft menliga följder bl. a. vid våra vägars förseende med permanent be
läggning, framför allt gatstensbeläggning. Det förekom åtminstone för blott 
ett par år sedan, att dylika beläggningar utfördes på vägar med så ringa 
bredd, att beläggningen begränsas av blott 50 cm bred eller ännu smalare 
remsa eller ren utan förstärkning. Beläggningen får därvid icke erforderligt 
stöd mot pressning utåt samt kommer att deltaga i den sättning, som en väg
banas yttersta delar svårligen undgå. Detta har flerstädes diskrediterat gatste
nen, som samtidigt haft att utstå svår konkurrens från andra beläggningar.

År 1931 utfärdades nya normalbestämmelser, vilka ännu gälla. Enligt dessa 
bör livligt trafikerad väg, landsväg, på vilken 2 fordonsfiler skola bekvämt 
mötas, normalt givas en körbanebredd av 6 m. Där mer eller mindre varaktig 
(permanent eller halvpermanent1) beläggning förekommer, bör beläggnings- 
bredden normalt vara 6 m och totala vägbredden avpassas därefter. Svagt 
trafikerad väg, bygdeväg, på vilken 2 fordon skola med försiktighet kunna 
mötas, bör givas en bredd av 4.5 m, dock att vanlig bygdeväg, som ej är av 
det svagt trafikerade slaget, må givas större bredd än 4.5 m. (Jag skulle tro, 
att bygdeväg numera blott sällan vid ny- eller ombyggnad gives mindre bredd 
än 5 m.) Ödebygdsväg bör givas en bredd av 3.0 m.

Enligt bestämmelserna skall vidare, där så kan ske utan oskälig kostnads
ökning och dräneringsförhållandena så tillåta, sidodike upptagas på sådant 
avstånd från vägen, att bankett (liggande lägre än vägbanan) med minst 
1 m bredd bildas.

1  Ja g  ber om ursäkt fö r detta rysliga ord, men det har ty v ä rr  vunnit burspråk i svensk 
vägnom enklatur.



För att genomföra en nödvändig begränsning av mitt ämne berör jag i det 
följande knappast alls den lägsta byggnadstypen, ödebygdsvägarna.

Fig. 49 visar det väsentliga av en normalsektion av år 19 31 för normalt 
6 m bred väg. Banketten ligger som synes något lägre än vägbanans plan. Där 
vägen går i djupare skärning, har banketten bortfallit (bankett i skärning 
förekommer dock ofta, särskilt i snörika trakter, där utrymme kräves för 
undanplogad snö), och vägen begränsas av ett dike med släntlutning 1 : 2 mot 
förut 1 : 1.5. Den sistnämnda lutningen torde dock av kostnadsskäl fortfaran
de vara den mest brukliga. Större vägbredd än 7.0 m förekommer icke i 1931 
års bestämmelser, ej heller nämnes i dem något om behovet av särskilda cykel- 
och gångbanor.

Enär cykelbanor komma att upptaga stort utrymme i detta föredrag har 
jag funnit det lämpligt att lämna en kort orientering rörande cykeltrafiken i 
Sverige.

Cykeltrafiken i Sverige.
Man får från nedanstående tabell ett gott begrepp om cykeltrafiken.

Tabell 1. Antalet trampcyklar i ett antal länder i Europa.
(E fter K nud G ulstad, »Cyklestiers Bygning», D ansk V ejtidsskrift, 19 35 , häfte £.)

Siffrorna synas avse tiden om kring 1930.

L a n d
Antal invån., 

milj.
Antal cyklar, 

milj.
C yklar i % av 

invånare

D a n m a rk .................. 3-4 1.5 44
H o l l a n d ................... 6 .9 3-o 43
B e lg ie n ...................... 7-5 2.0 27
T y s k la n d ................... 60.3 15.0 25
E n g l a n d .................. 47.8 8.0 17
Fran k rik e ................... 0ö

6.75 17
S v e r ig e ...................... 5-9 0.8 14
Italien . . . . . . . . . 36.7 5-° 14



Körbanans bredd K Vägren R
Byggnadstyp I .........................................................  minst 1,5m, helst 2 m
2 filer..............................................  6 m ~ 7 m
3 filer på fri landsbygd ......................  9 «
3 ” inom samhälle eller bebyggelse min. 8,5"
4 filer.................................. 12 «
Byggnadstyp I  .........................................................  helst 1m, vid skydds-
normalt............................................  5 « räcke 0,5 m
i svagt bebyggda trakter...................  3,0” - 4,5 m
Mötesplatser, om K + 2R är mindre än.. 5 »
Byggnadstyp H ........................................................  obehövlig
normalt...........................................  3 »

Fig. 50. Den Malmska kommitténs förslag till normalsektioner för vägar 
utan särskilda cykel- och gångbanor.



A v tabellen framgår till en början, att Danmark och Holland stå i sär
klass, och att dessa två länder uppenbarligen böra lösa cykelbaneproblemet på 
sitt särskilda sätt. De andra torde få nöja sig med mindre vidlyftiga anord
ningar. Sverige kan icke ännu sägas vara ett cykelåkande land, och de svenska 
landsvägarna lämna ännu så länge ej stort utrymme åt cyklisten. Cykelåk
ning av en medelålders person på vanlig svensk landsväg med livlig biltrafik 
bör anses som ett prov på modigt sinnelag, i Stockholm och dess omgivnin
gar som ett prov nästan på dödsförakt! Trots allt kommer antalet cyklar i 
Sverige säkert att ökas betydligt, i all synnerhet om cyklistens villkor för
bättras. Det är dock mycket, som talar mot, att vare sig Sverige eller dess 
nordliga grannländer någonsin skola komma upp till Danmarks och Hollands 
nivå. Vi ha våra långa, kalla och snöiga vintrar, som försvåra eller hindra 
cykelåkning under en stor del av året; vi ha i regel mycket flera och större 
backar än de sistnämnda länderna. Jag föreställer mig, att det backiga Stock
holm aldrig får se cykelåkning som massföreteelse som i Köpenhamn, ej ens 
i den utsträckning som i Malmö. De nämnda städerna ha i sin jämna och 
lätt planerade terräng helt andra förutsättningar än Stockholm. Slutligen är 
i stora delar av Sverige befolkningstätheten så låg, att avstånden bliva för 
stora för att uppmuntra cyklingen.

Någon tillförlitlig svensk cykelstatistik finnes icke; jag har dock flera 
gånger träffat på siffran 800,000 som ett uttryck för cykelantalet 19 31. De 
senaste åren har antalet cyklar stigit starkt, och enligt en färsk underhands- 
uppgift från en nybildad förening för cyklismens främjande har försäljningen 
av cyklar inom Sverige utgjort, i mycket runda tal:

År 1 9 3 0 ...................................... 100,000 st.
31 ...................................... 100,000 »
32  ...............................  125,000 »
33 ......................................  150,000 »
3 4 .................    200,000 »
35 ............................... över 200,000 » (uppskattad siffra).

Våra cykelfabrikanter ha tydligen högkonjunktur. Nu är självfallet ök
ningen i cykelbeståndet ej tillnärmelsevis så stor, som ovanstående siffror an
giva, enär utrangeringen också är stor. Om man uppskattar antalet tramp
cyklar i Sverige år 1935 till 1 .1  milj., vilket torde vara högt, motsvarar detta 
med hänsyn till vårt nuvarande invånarantal, ca 6.2 milj., dock knappt 18 % 
av invånarantalet eller vida mindre än hälften av den danska siffran.

Den Malmska kommitténs förslag till vägsektioner.

Man har inom vägintresserade kretsar länge varit överens om, att 1931 års 
normer böra omarbetas med hänsyn till dels motortrafikens krav på bredare 
vägbana och flackare vägslänter, dels och ej minst kraven på större utrymme 
och säkerhet för cyklister och fotgängare, och flerstädes ha vägdistrikten bör
jat bygga med bredare mått. Vår regering tillkallade 1931 ett antal sakkun
niga, 1931  års väg- och hr o sakkunniga, att inom vederbörande departement



Fig. 5 1. Den M alm ska kommitténs exem pel på progessiv utbyggnad av  en väg.



biträda vid en utredning om väg- och brobyggnader. Efter ordföranden, 
generaldirektören och chefen för k. vattenfallsstyrelsen G. Malm, också känd 
vägman, bruka de sakkunniga benämnas: den Malmska kommittén. Sekre
terare var min kollega som föredragshållare vid detta vägmöte, civilingen
jören Nils von Matern. De sakkunniga avgåvo 1934 ett inom våra vägtek- 
niska kretsar högt skattat, mycket omfattande betänkande om vägar. I detta 
förekommer bl. a. en utförlig analys av vägtrafiken och dess behov jämte de
taljerade förslag till normalsektioner för vägar.

Kommittén vill indela vägarna i 3 byggnadstyper, vilket ju överensstäm
mer med den i Sverige hävdvunna indelningen. Jag hänvisar till fig. 50.

I kommitténs förslag har problemet om vägbanans och vägtrafikens syste
matiska differentiering ingående behandlats, såvitt jag vet för första gången 
i ett officiellt svenskt vägbetänkande. Kommittén framhåller, att när trafi
ken nått en viss storlek, kunna säkerhet och trevnad för trafikanterna endast 
vinnas genom en uppdelning av de olika trafikslagen på skilda banor, så att 
körtrafiken får sin bana, cykel-, gång- och även ridtrafiken sina skilda banor. 
I vissa fall kan dock en och samma bana nyttjas av både cykel- och gång
trafikanter. På vägar, som icke ha särskilda cykel- och gångbanor, föreslås, 
att vägrenar skola anordnas utanför körbanan. Dylika renar böra alltid fin
nas längs huvudvägarna (kommitténs byggnadstyp I) samt helst även längs 
bygdevägar (byggnadstyp II) med stark trafik.

Kommitténs vägsektioner upptaga i trafiksäkerhetens intresse vägdike med 
mycket flack slänt mot vägen. En väg med kommitténs vägrenar m. m. blir 
självfallet dyrare än en väg utan renar, men kommittén har utrönt, att för en 
grusväg med 6 m körbana kostnadsökningen i medelsvår terräng vid tillägg 
av 2 m breda renar stannar vid något under 15 %. För en väg med dyr be
läggning blir den procentuella kostnadsökningen vida mindre.

Kommittén har frångått 1931 års normer med en under körbanans plan 
liggande bankett — också den ett slags vägren. I fråga om lämpligheten att 
vid väg med körbana av grus (minst 98 % av de svenska vägarna äro grus
vägar) utföra vägrenar, som ligga under vägbanans plan, torde i vårt land 
meningsskiljaktighet råda. Vissa och kanske de flesta vägteknici hålla före, 
att vägrenen bör ligga något lägre än vägbanan, bl. a. för att på tydligt sätt 
markera den del av vägbanan, som är fullt farbar för fordon. Andra instäm
ma med kommittén och anse, att vägrenen bör läggas i körbanans plan. Dessa 
säga, att på en grusväg kommer den lägre liggande banketten så småningom 
att under väghyvelns arbete påföras grus och stiga till vägbanans plan. V i
dare säga de, att vägrenen i varje fall med tiden blir gräsbevuxen, och att 
körbanan på den grund blir avgränsad. De anse, att risken för missöde vid 
ofrivillig utkörning utanför körbanan är ungefär lika stor i båda fallen. Där
jämte framhålles, att vägrenen bildar en välbehövlig kantförstärkning åt kör
banan. Som ofta, när teknici tvista om detaljer, kan den ena lösningen vara 
ungefär lika bra som den andra. Det väsentliga är, att tillräckligt bred väg
ren eller bankett verkligen finnes. Jag skall senare visa, hurusom vägrenar och 
särskilt banketter kunna nyttjas som cykel- och gångbanor.

Vid vägar med mer eller mindre varaktig beläggning torde man däremot



Fig. 52. N orm alsektion av vägen U p p sala— G ävle  inom Bälinge vägdistrikt i U ppsala län. 
Förslagsställare vägingenjör G . Dahlberg. Å tsk illiga vägdelar med denna 

tvärsektion äro fä rd iga och enligt uppgift om tyckta.

vara enig om, att vägrenen bör ligga i vägbanans plan, bl. a. för att stödja 
beläggningen.

Frånsett det nu sagda finnes, såvitt jag kunnat utröna, i huvudsak ingen 
annan uppfattning om kommitténs vägsektioner än den, att de böra ligga till 
grund för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens nya normalbestämmelser.

Kommittén har också visat exempel på etappvis eller progressiv vägutbygg
nad, där en primitiv vägsektion utvecklas till en ganska fulländad sektion med 
dubbla cykel- och gångbanor (fig. 51). Jag ställer mig dock något tveksam 
inför kommitténs förslag till de mera fullständigt utbyggda sektionerna. (Det 
kan sättas i fråga, om icke kommitténs breddmått böra ökas med ca 0.75 m, 
ty det på sektionerna inritade trädet torde i verkligheten taga större plats än 
vad sektionen utvisar. Träd längs vägar böra för övrigt planteras med stor 
urskillning!) Avvattningen av en 15 m bred eller bredare vägbana torde bliva 
besvärlig även vid solitt utförande. Detta gäller i ännu högre grad om vissa 
av kommittén föreslagna sektioner med 9 m körbana. För de mycket breda 
vägsektionerna synes man, trots den höga kostnaden, böra övergå till en sek
tion med kantsten jämte rännsten som gräns för körbanan och underjordisk 
vattenavledning, så framt terrängen ej inbjuder till öppet dike mellan kör
bana och de andra banorna (jfr fig. 56).

Kommittén har också visat andra sätt för placeringen av cykel- och gång
banor, dels nedom en vägslänt (vid bank), dels i eller ovanom en dikesslänt 
(vid jordskärning), d. v. s. än lägre, än högre än körbanan. Jag föreställer 
mig, att sådana konstruktioner i den mån de avse cykelbanor endast undan
tagsvis ha framtiden för sig. En sådan cykelbana kan lätt bliva för backig, 
för att förmå cyklisten att lämna körbanan.

Jag borde här säga något om vägar med 9 m körbana, d. v. s. en 3-filig 
körbana, men jag uppskjuter detta till senare, till i samband med underavdel
ningen om infartsvägar.

Enär gångtrafiken på den rena landsbygden i Sverige är ringa, betyder 
detta, enligt min uppfattning, att cykelbanor i regel kunna tjänstgöra också 
som gångbanor på de sträckor, där vägen ej löper genom område med sam
manhängande bebyggelse. I sistnämnda fall bör, som kommittén framhåller, 
särskilda gångbanor anordnas.



Fig. 53. N orm alsektion (under utförande) a v  vägen U p p sa la— Flottsund. C yke ltrafiken  
sommaren 19 3 1  uppgives till i m edeltal ca. 1 ,10 0 , m axim alt ca 1,600 cyk lar 

per dag. Förslagsställare vägingenjör G. Dahlberg.

Några rader må ägnas det aktuella behovet av cykelbanor. Kommittén 
anser, att särskilda cykelbanor böra komma till stånd, då körtrafiken över
stiger 300 fordon per dygn och samtidigt antalet cyklar normalt överstiger 
500 per dygn sommartid. Vidare föreslår den cykelbanor närmast städer och 
andra samhällen på en sträcka av normalt intill 10 km. Enligt kommittén 
hade vi 1931 minst 300 fordon på ca 5,000 km väg (ca 6.5 % av vägnätet). 
Jag vet icke, huru många av dessa 5.000 km, som tillika ha normalt 500 cyk
lister, men jag tror, att siffran är stor. Om vi för 100 samhällen — Sverige 
har visst 114  städer — räkna per samhälle 4 infartsvägar, som böra ha cykel
bana på en sträcka av 5 km utanför det slutna stadsområdet, så få vi 2,000 
km cykelbana blott kring samhällena. Vi stå tydligen inför en stor men svår- 
frånkomlig uppgift, om vi skola genomföra ett blott någorlunda tillfreds
ställande cykelbaneprogram. Kostnaden kommer att bliva betydande, och 
programmet kommer att taga lång tid att realisera. Ekonomiskt bistånd från 
cyklisterna är välkommet.

Nuvarande praxis beträffande cykel- och gångbanor utmed vägar på 
den svenska landsbygden och erfarenheter därifrån.

För den vida större delen av det svenska vägnätet, den del, som under 
överskådlig framtid kommer att bestå av grusvägar, torde cykel- och gång- 
banefrågan få lösas genom att utföra vägarna med tillräckligt breda väg
renar, antingen dessa läggas i vägbanans plan eller som banketter i ett något 
lägre plan. Vid underhållet får tillses, att grus ej kommer ut på banorna och 
fördärvar dem.

Jag visar en bild av en väg med banketter, vilka utbildats som kombine
rade cykel- och gångbanor längs vägens båda sidor (fig. 52). Förslaget har 
uppgjorts av vägingenjören i Uppsala län, G. Dahlberg, den vägteniker i 
Sverige, vilken, såvitt jag har mig bekant, mest gjort sig förtrogen med cykel- 
baneproblemet.

Såvitt jag kunnat utröna finnes ej mycket att visa i fråga om utförda cykel- 
och gångbanor i Sverige på vägar av landsbygds karaktär. Någon lång, sam
manhängande, särskild cykel- eller gångbana utmed väg av nyss nämnt slag 
finnes mig veterligen icke i vårt land. De längsta banor jag hört omnämnas 
äro planerade banor från Uppsala till Flottsund, en sträcka av ca 6 km utan
för Uppsala stadsgräns (fig. 53). Även detta förslag har utarbetats av in
genjör Dahlberg.



Jag visar utförda vägsektioner med cykel- och gångbanor från infartsvägar 
i några städer: Borås, Malmö och Örebro med resp. ca 40,000, 140,000 och 
40,000 invånare (fig. 54, 55 och 56). Infartsvägen i Malmö faller dock knap
past inom begreppet väg på landsbygden. Vidare visar jag en vägsektion med 
cykel- och gångbanor av en föreslagen ombyggnad av Uppsalavägen norrut 
från Stockholm (fig. 57).

Det bör påpekas, att det svenska klimatet med dess mer eller mindre snöiga 
vintrar i hela landet, med undantag blott för vissa delar av Skåne, ställer 
särskilda krav på cykelbanorna. Vägens körbana skall kunna plogas med 
snöplogar, monterade på snabbgående lastbilar, varvid snön skall kunna kas
tas ut från körbanan. Plats skall finnas utmed vägbanan för de snösträngar, 
som här bildas. På våren skall vägen kunna med väghyvel rengöras från 
smältande snö och is, så att vägbanan snabbt kan upptorka. Om en cykel
bana ligger invid körbanan och i dennas plan, kan det ej undvikas, att även 
cykelbanan plogas. Uppstående föremål, såsom skiljestenar eller pålar, räck
verk, buskar o. d. böra på dessa skäl icke förekomma mellan körbana och 
cykelbana, blott s. k. häftstift med några få centimeters höjd. En trädrad 
mellan körbanan och cykelbanan torde icke alltför mycket försvåra plog- 
ningen av körbanan, men avlägsnandet av snö och is från cykelbanan kan 
bliva besvärligt. I snöfattiga länder som Danmark och Holland behöver hän
syn till snöröjningar ej tagas, varigenom problemet förenklas.

Om en cykelbana löper utmed en körbana, bör körbanans avvattning kunna

Fig. 55. Tvärsektion  a v  Yästkustvägen i M alm ö, ca 2 km lång. D en enda in fartsväg  i 
M alm ö, som synes ha kom binerad cykel- och gångbana. Anordningen kan, enligt uppgift, 

ej rekommenderas. Cyklisternas antal uppskattas till 500 å 600 per dygn. (Malmö 
stads byggnadskontor, byggnadschefen m ajor E. Sjögreen.)

Fig. 54. Tvärsektion  av  Fristadvägen i Borås. Gränsen m ellan körbana och den kombinerade 
cykel- och gångbanan m arkeras av  tra fikp lattor med 20 cm diameter, m ålade i gul signal
färg . Erfarenheterna äro, enligt uppgift, icke odelat goda; cyklister men även fotgängare 
använda gärna körbanan. Anordningen med blandad dubbelriktad tra fik  anses icke t ill

fredsställande. (Borås stads byggnadskontor, byggnadschefen B. Swedenborg.)



Fig. 56 a. Södra landsvägen i Örebro, schematisk tvärsektion. (Örebro stads byggnadskontor.) 
En tvärsektion med diken m ellan de o lika banorna har flera  goda egenskaper; god a v v a tt

ning och god avskildhet från  den alltid  fa rlig a  körtrafiken , men förutsätter 
någorlunda lättfram kom lig och lättarbetad terräng.

ske tvärs över cykelbanan. Denna bör icke begränsas mot körbanan av en 
uppstående kantsten, så framt icke ytvattnet kan avledas genom rännstens- 
brunnar och underjordiska rörledningar. Sådana kunna ej komma i fråga på 
landsbygden, därtill äro de alldeles för dyra. Man har stundom försökt att 
avvattna en vägbana förmedelst s. k. genomstick tvärs över cykel- och gång
banor, och jag har själv under min rätt långa verksamhet som kommunal
tekniker experimenterat därmed, men utan framgång. Om genomsticket städse 
skall verka, blir metoden för dyr i underhåll.

En cykelbana bör ha så stor bredd, att 2 cyklister bekvämt kunna färdas 
invid varandra. Eljest riskerar man, att de använda körbanan. Att utrota 
»paråkning» torde nu vara för sent. För enkelriktad trafik bör minsta måt
tet vara 1.5 m. Om cykelbanan går utmed en körbana, måste detta mått ökas 
med 0.5 m (jfr fig. 58). Eljest blir bilisten enerverad och håller långt ut på 
körbanan, och denna räcker ej till (jfr fig. 59).

För permanentbelagda vägar uppstår ofta en cykelbana (cykel- och gång
bana) därigenom, att vägrenen utanför beläggningen (cementbetong, gatsten 
m. m.) mer eller mindre nödtorftigt förses med asfaltindränkning o. d. Kör- 
och cykelbana urskiljas här genom sina olika färger. Gränsbeteckning mellan 
banorna i form av ett målat band, eller, som i Borås, med häftstift, torde 
vara undantag.

Det bör understrykas, att i alla de fall, då en cykelbana löper intill en kör
bana, cykelbanans yta bör vara minst lika god och jämn och i övrigt lämplig 
för cykelåkning som körbanans yta, ty eljest blir cyklisten kvar på körbanan, 
och det av bilisten så varmt åstundade förhållandet, en från cyklister rensad 
körbana, nås icke.

Erfarenheten synes bestämt gå i den riktning, att en enda kombinerad 
cykel- och gångbana, som således får dubbelriktad trafik, icke är tillräcklig. 
Däremot synas meningarna vara delade, huruvida, då banor finnas längs 
vägens båda sidor, den ena banan bör reserveras för cykeltrafiken och den 
andra för gångtrafiken, båda med dubbelriktad trafik, eller om båda ba
norna böra nyttjas för kombinerad, enkelriktad trafik. Där gångtrafiken ej 
är särskilt stark, lutar jag åt anordningen med kombinerad, enkelriktad tra
fik. Man avlägsnar då det riskmoment, som uppstår, då den ofta vinglande 
cyklisten korsar körbanan.

Ett är gemensamt för alla vägsektioner med cykel- och gångbanor, näm-



Fig. 56 b. Södra landsvägen i Örebro. (Örebro stads byggnadskontor.)

ligen stor vägbredd. Denna bör i god tid tillgodoses genom erforderliga mark
reservationer. Dess bättre möjliggöres detta av vår väglagstiftning sedan 
början av år 1935.

Infartsvägar till städer och andra samhällen, 
särskilt stora städer.

Man kräver numera — och detta med fog att kunna färdas någorlunda 
snabbt och samtidigt säkert på infartsvägen till ett samhälle. Idealet är att 
snabbt kunna nå fram till — åtminstone — yttergränsen för en stads tätt
bebyggda del (»stenstaden»). Förr i tiden var det vanligt, att bebyggelsen i 
första hand förlädes utefter infartsvägarna, men sedan vi fått bilarna, ha vi 
kommit underfund med, att snabb vägtrafik och angränsande bebyggelse äro 
oförsonliga fiender. En väg med bebyggelse blir upptagen av parkerade for
don, som kanske av- och pålasta; cyklister, fordon och personer komma oför
modat utrusande från tomterna, för att ej tala om barn, som ofta använda 
vägen som lekplats. Vägens trafikkapacitet nedsättes, och trafiksäkerhet blir 
ett obefintligt begrepp. De utmed vägen boende störas i sin tur av trafiken,

Fig. 57. T värsektion  av en av  vederbörande vägstyrelse föreslagen om byggnad av  U ppsala- 
vägen norrut från  Stockholm  (början till kringgående väg, »By-pass R oad», 

runt några samhällen).



Fig. 58. Sm al (1.25  m bred) cykel
bana utmed körbana nästan 
stänges av  en uppsprungen b il
dörr. Zonen närm ast körbanan 
är en fa rlig  zon. (Nordendahl 
foto, maj 1935.)

och villor och liknande fastigheter falla i värde. Det nu sagda lär ej inne
bära någon nyhet för mina läsare, allra minst för dem, som följt det mål
medvetna arbete, som Dansk By planlaboratorium och ordföranden och sek
reteraren i dess arbetsutskott, resp. kontorschefen Kai Hendriksen och in
genjören, cand. polyt. V. Mailing, nedlagt i denna utomordentligt viktiga 
fråga. Man vill nu bort från »Randbebyggelse» eller »Ribbon Development», 
man strävar efter den »fasadlösa vägen», d. v. s. en infartsväg, mot vilken 
bebyggelsen saknar fasadrätt.

De flesta infartsvägar äro dock mer eller mindre förbyggda, och det blir i 
många fall, kanske de flesta, av kostnadsskäl tyvärr icke möjligt att åstad
komma infarter fria från bebyggelse. Man bör dock fordra, att förhållandena 
icke försämras, men det syndas fortfarande ofta mot den till synes självklara 
regel, att skilsmässa bör åstadkommas mellan snabb vägtrafik och bebyg
gelse. Där kringgående vägar, »By-pass Roads», anläggas, måste från början 
tillses, helst genom upprättande av stads- eller byggnadsplan eller liknande,

Fig. 59. Sm al cykelbana; bilisten är rädd fö r cyklisten och håller fö r långt ut. Den om körande 
bilen kör ut i den m otsatta körriktningens bana. K örbanan, 12  m bred utan trafikdelare, 

få r  i s jä lva  verket blott 3 körfiler. (Nordendahl foto, maj 1935.)



Fig. 6o. Schem atiska tvärsektioner av  in fartsväg  i avsikt att undvika bebyggelse med tom t
utfart direkt till vägens körbana för snabbtrafik. (Stockholm s

förorternas regionplanekontor.)

att bebyggelse invid den kringgående vägen ej kan äga rum, eljest förfelas 
dess ändamål.

Skilsmässa kan åstadkommas på flera principiellt olika sätt, jag hänvisar 
till fig. 6o (jfr litteraturhänvisningen, uppsats av T. William-Olsson). Den 
på figuren visade metoden att låta tomterna vända sin baksida mot infarts
vägen har flera fördelar, bl. a. att kunna nyttjas vid såväl de minsta som de 
allra största samhällen.

Jag har under de senaste åren som chef för Stockholmsförorternas region- 
planeförbunds tekniska kontor (Stockholmsförorternas regionplanekontor) 
ingående sysslat med frågan om utbildningen av de stora infartsvägarna till 
Stockholm inom Stockholmsregionens förortsområde. Problemet har härvid 
ej så mycket varit att fastslå detaljer — sådana tillhöra ej en regionplan — 
utan fastmera att utröna bredden på erforderliga markreservationer.

Innan jag går in på regionplanekontorets resultat, vill jag emellertid lämna 
några uppgifter om förekomsten av stor vägtrafik i Sverige. Enligt den 
Malmska kommittén skulle vi år 19 3 1 på landsbygden haft ca 275 km väg 
med en körtrafik med flera än 1,000 fordon per dygn, ca 80 km med flera än 
1,500 fordon och slutligen ca 35 km med flera än 2,000 fordon. De båda 
sistnämnda talen äro väsentligt större än vad jag väntat med hänsyn därtill, 
att städernas vägar ej ingå. Den verkligt stora trafiken är så gott som ute
slutande att finna på infartsvägarna till våra 3 största städer (Stockholm 
ca 525,000 invånare, Göteborg ca 255,000 och Malmö ca 140,000), vilka alla 
ha rätt långa infartsvägar inom sina resp. områden. Det är en känd sak, att 
trafiken på infartsvägarna även till en storstad mycket snabbt avtar med 
växande avstånd från staden. På Södertäljevägen, infartsvägen till Stockholm 
från hela södra Sverige, uppgår trafiken för närvarande vid Fittja, som lig
ger ca 15 km från Stockholms centrum och ca 6 km från Stockholms stads 
gräns, ej till mera än 1,200 å 1,300 fordon i medeltal per dygn. Sannolikt 
kommer dock trafiken närmast de största städerna att ökas rätt betydligt,



Fig. 6 1. Stockholm sförorternas regionplanekontor; schematisk tvärsektion fö r in fartsväg  
(huvudväg av  första ordningen), fö r väg  utan bebyggelse. Sektion avser icke att visa 

indelningen i detalj av  vägbanan utan endast erforderlig bredd på m ark
reservationen. Bredden bör icke understiga 30 m.

särskilt sommartid, enär bebyggelsen tenderar att breda ut sig, i synnerhet 
sommarbebyggelsen (sportstugebebyggelsen).

Jag återgår till regionplanekontorets arbete och visar på fig. 61 kontorets 
normalsektion för infartsväg till Stockholm (huvudväg av första ordningen).

Till denna sektion, som skulle kräva ett minst 27 m brett markområde, gör 
jag följande reflexioner. I varje körriktning bör finnas plats för 2 fulla kör- 
filer, men detta antal bör för Stockholms vidkommande vara tillräckligt 
även med hänsyn till framtiden. En körfilbredd om 3 m ser ganska betryg
gande ut, men med hänsyn till svårigheten att undanskaffa snö och is ända 
intill en kantsten o. d. kan det vara välbetänkt att räkna med 3.5 m breda 
körfiler. Allt för stor körbanebredd har sina risker; man bör ha 2 goda kör- 
filer, men icke 3 dåliga. En kraftig trafikdelare eller skiljeremsa mellan kör- 
riktningarna anser jag ytterst viktig. Häftstift, målade band o. d. duga ej. 
Många utländska förslagsställare ha samma uppfattning. Omkörning bör vara 
»fool-proof». Utan effektiv uppdelning i körriktningar får en 12 å 15 m bred 
körbana vid snabb trafik blott 3 körfiler. Enär remsan i mitten kan komma 
att användas för uppsamling av snö- och issträngar vid plogning, så kan en 
ökning av dess bredd (1 m på fig. 61) till 1.5 å 2 m komma i fråga. Skydds- 
remsan eller rabatten mellan körbana och cykelbana är avsedd också för till
fällig parkering (ringomläggning), så att den rörliga trafiken städse kan få 
2 rymliga filer; i motsatt fall sjunker vägens kapacitet snabbt. Buskrader 
o. d. på skiljeremsorna äro utan tvivel prydliga men olämpliga ur upplags- 
synpunkt. Trädrader torde dock kunna förekomma utan men. För busshåll
platser bör körbanan breddas; hållplatser ävensom butiker och stationer för 
bensin och annan bilservice anordnas för övrigt lämpligast vid vägkorsningar. 
Cykelbanan bör vara bred, men gångbanans mått kan måhända minskas, 
ehuru man kan vänta stor utflyktstrafik. I regionplaneförslaget har med 
hänsyn till breddningar och oförutsedda framtida behov sagts, att mark
reservationens bredd ej bör understiga 30 m. Sedan mark i närheten av en 
storstad en gång är bebyggd, är breddning utomordentligt dyrbar, kanske ej 
möjlig.

För dessa vägars avvattning måste rännstensbrunnar förutsättas med un-



Fig. 62. V ärm dövägen i Stockholm , den stora kurvan v id  Ffenriksdal. K ö rtra fik  19 3 1  ca 
2,400 fordon, under ju li m ånad ca 4 ,100  fordon. Från  vänster: gångbana 1.5  m, cykelbana 
2.25, körbana 6.o, körriktningsdelare 1 .5 , körbana 6.o och gångbana 2.0, summa vägbredd 

19.25 m. På raksträcka 9 m körbana. K örriktn ingsdelare äro sedan länge van liga 
i kurvor i Sverige. (Nordendahl foto, maj 1935.)

derjordiska avlopp, lämpligen lagda under skiljeremsorna. Avbländningspro- 
blemet vid vägar av detta slag förutsättes löst genom att vägarna förses med 
effektiv elektrisk belysning.

Det må antecknas, att det för stora sträckor av infartsvägarna till Stock
holm visat sig vara möjligt att föra fram dem ostörda av bebyggelse, delvis 
i parkbälte. Detta glädjande förhållande är att tillskriva befintligheten av 
stora ostyckade markområden, dels i enskild ägo, dels och huvudsakligen i 
allmän ägo, Kronans eller Stockholms stads.

Breddmåttet 30 m gäller endast för »fasadlös väg». Om bebyggelse före
kommer utmed en infartsväg, med tomtutfarter till denna, böra särskilda 
bostadsvägar anordnas, varvid det totala breddmåttet blir ännu större. Jag 
har i regionplanen, vid bebyggelse på båda sidor, föreslagit ett totalt bredd-

Fig. 63. Brom m avägen i Stockholm  (under utförande). Bostadsväg eller lokalgata fö re
kommer endast på vägens ena sida, ömsevis den norra och den södra. D är bostadsväg ej 
ordnas, förlägges gångbana, skild från  vägen och fö ljande terrängen, i det öppna område, 
som kantar vägen. M arkreservationens bredd med bostadsväg blott på den ena sidan är 36.5 m, 

M ed bostadsväg på båda sidor bleve m arkreservationens bredd 46 m.



Fig. 64. Tvärsektion  av  föreslagen förbindelseled Jön köp in g— Fiuskvarna. (Jönköpings stads 
byggnadskontor; byggnadschefen, tekn. dr R . L indqvist. E fte r  kom m unal

teknisk tid skrift, 1935 , häfte 2.)

mått på minst 35 m, helst 40 m. En så stor bredd kan i vår terräng bliva 
mycket dyr, och infartsvägen bör hellre efter amerikanskt mönster läggas i 
ett parkbälte, helst med så stor bredd, att bebyggelsen ej alls störes av väg
trafiken. Den nuvarande lagstiftningen i Sverige möjliggör dock markreser
vation t. o. m. med 40 m bredd.

I anslutning till det sagda visar jag dels på fig. 62 en bild från en infarts
väg till Stockholm inom stadens område, dels på fig. 63 en under utförande 
varande infartsväg till Stockholm, likaledes inom stadens område, samt på 
fig. 64 en föreslagen stor väg i Jönköping.

I anslutning till infartsvägarna må några ord sägas om regionplaneförsla-

Fig. 6 5. Regionplanekontoret i Stockholm ; schem atiska förslag till tvärsektioner fö r h u vu d 
väg a v  andra ordningen. Sektionen avser icke att Visa indelningen i detalj av  vägbanan 
utan endast erforderlig bredd på m arkreservation. Bredden bör icke understiga 20 m. Inom 
detta m ått kunna 4 kö rfile r  rym m as (den nedre bilden). Inom  20 m kan också rym m as 
fö ljande sektion, läm plig fö r infartsvägs fortsättning utåt landsbygden: dubbla kom binerade 

cykel- och gångbanor å 2 m, dubbla skyddsrem sor å 1.50 , dubbla kör
banor i varje  körriktning med trafikd elare  13  m, summa 20 m.



Fig. 66. Södra infartsvägen i M alm ö, ca 5 km lång. (M alm ö stads byggnadskontor.)

get huvudvägar av andra ordningen (bl. a. infartsvägarnas fortsättning utåt 
landsbygden). Här har föreslagits 20 m bred markreservation. Till grund 
för detta mått ligga de schematiska sektionerna på fig. 6 5. En bredd på 
20 m ger god plats för en 3-filig körbana om 9 m, och nödtorftig plats för 
en 4-filig körbana, båda odelade, samt dessutom för cykel- och gångbanor. 
Jag  vet mycket väl, att betänkligheter finnas mot en 3-filig körbana, då den 
tredje filen, omkörningsfilen, blir vad amerikanarna kalla en »vild fil», där 
olyckor lätt kunna inträffa. Utmed dessa vägar får man i regel tänka sig 
bebyggelse med parkerade fordon, så att körbanan i själva verket blott blir 
2-filig för den rörliga trafiken. Jag visar några motsvarande vägsektioner 
från Malmö, fig. 66 och 67.

Jag vill fästa uppmärksamheten på Limhamnsvägen i Malmö, fig. 67. Man 
har där lagt in en ridbana utmed stranden. Ridning förekommer numera 
jämförelsevis litet i Sverige, frånsett de städer, där beridna regementen äro 
förlagda. Vid dessa städer, och de äro numera ej många, böra infartsvägarna 
förses med ridbana för 2 ridande filer åtminstone utmed den ena sidan.

Naturligtvis kunna breddmått av storleksordningen 18 å 20 m ej komma 
i fråga för medelstora och mindre städer, och mångenstädes, där sådana mått 
vore önskvärda, kunna de ej komma i fråga av kostnadsskäl. Om sektionens 
bredd (fig. 65) måste minskas, bör det ske i första hand genom att minska 
körbanebredden och slopa en körfil; körbanan får då 2 filer. Cykel- och 
gångbanorna böra behållas, eventuellt med något mindre mått. Inom 13 m 
kan man nödtorftigt få plats för körbana med 2 fulla filer, dubbla cykelbanor 
och dubbla gångbanor. Om det totala breddmåttet ytterligare måste pressas 
vid en infartsväg med bebyggelse, så få cykelbanorna försvinna, ty någor
lunda breda gångbanor kunna ej undvaras. I detta fall måste cykeltrafiken 
ut på körbanan, och bredden av denna bör göras 7 å 7.5 m. Totalbredden 
kan pressas till 11.5  m, möjligen 10.5 m. Att körhastigheten vid en sådan 
smal tvärsektion måste nedsättas är ju klart.

Fig. 67. Lim ham nsvägen i M alm ö, ca 5 km lång. Obs.! ridbanan. (M alm ö stads
byggnadskontor.)



Autostrador.

Med autostrada torde man i Sverige förstå en väg, avsedd uteslutande för 
mycket snabb biltrafik och byggd praktiskt taget utan plana korsningar med 
andra vägar. Autostradan bör vara försedd med minst 2 breda körfiler för 
varje körriktning, och dessa böra åtskiljas av ett genom plantering eller på 
annat sätt åstadkommet ogenomskinligt bälte, så att bländningsrisken bort
faller. Körbanor för lokaltrafik samt cykel- och gångbanor böra ej före
komma på autostrador.

Man kan således icke likna de nyss skildrade infartsvägarna till Stockholm 
och dess förorter vid autostrador. Infartsvägarna komma för det första att 
få rätt talrika plana vägkorsningar, även om avstånden mellan korsningarna 
göras stora (300 å 500 m). För det andra har åtminstone jag aldrig tänkt mig 
infartsvägarna avsedda för bilkörning med hastigheter om 80 å 100 km eller 
mera. Ändamålet har synts mig vara att skaffa vägar med stor kapacitet för 
bekväm, trafiksäker och någorlunda snabb framkomst för alla slags trafi
kanter. Bilar böra, frånsett vid vägkorsningar, kunna köra med en jämn fart 
av 6o km, men en sådan hastighet bör dock vara tillräcklig för alla praktiska 
behov. Jag hör till dem, som instämma med den kände professorn O. Blum 
vid tekniska högskolan i Hannover, då han anger den inbördes rangordningen 
mellan de olika trafikkraven sålunda: sicher, billig, schnell. Därest infarts
vägar och liknande vägar icke utföras på nyss skildrat sätt, och framför allt 
därest icke bebyggelsen fjärmas från dem, så lär man icke kunna räkna med 
större maximihastighet för bilar än den i Sverige för »tättbebyggt samhälle» 
medgivna, 35 km.

Jag har vid upprepade tillfällen hävdat den uppfattning, att, i stort sett, 
biltrafiken i Sverige är, kommer att förbliva, och bör förbliva kortdistans- 
trafik, och därtill lätt sådan. Det bör erinras därom, att vi i Sverige ha ett 
väl utbyggt och mycket välskött järnvägsnät, som stadigt förbättras i avsikt 
bl. a. att öka tåghastigheten. Järnvägarna böra taga hand om långdistans- 
trafiken med personer och gods. Den långfarande bilturisten är välkommen 
på våra vägar, men en turist bör icke ha bråttom. Den ekonomiska betydel
sen för trafikanterna av de mycket höga hastigheterna på vägarna är för 
övrigt enormt överdriven, och de små tidsvinster, som därvid kunna uppstå, 
äro ej alls värda kostnaden och risken.

Vi följa i Sverige med intresse det byggande av »Reichs-Autobahnen», som 
nu äger rum i Tyskland, och vi förmoda, att dessa snabb vägar äro nyttiga 
för Tyskland. Jag kan dock icke se någon anledning för oss att under över
skådlig tid lägga ned pengar på dylika kappkörningsbanor.

Sammanfattni ng.

Den svenska vägen av i dag är i regel alltför smal för att kunna tillfreds
ställa trafikanternas berättigade krav. Trampcykeln, världens billigaste kända 
transportmedel till lands för personer, måste i framtiden tillgodoses vida 
bättre än hittills. Gångtrafikanterna måste också beredas bättre villkor, sär
skilt genom orter med sammanhängande bebyggelse.



Frågan om bättre infartsvägar till våra stora städer är viktig, men för den 
skull får det svåra problemet att förse både infartsvägarna till medelstora 
och mindre städer och andra samhällen och huvudvägarna på landsbygden 
med tidsenliga och tillräckligt breda körbanor och cykel- och gångbanor icke 
försummas. Vi ha antagligen ett eller annat tusental kilometer väg, som redan 
länge varit moget för en sådan förbättring.

Avsikten med denna uppsats har varit att sammanfatta svenska erfaren
heter och utredningsresultat samt att giva riktlinjer för den fortsatta utveck
lingen. Trafikförhållandena på de svenska vägarna växla inom tnycket vida 
gränser, och de nyss angivna önskemålen kunna icke tillgodoses på ett stelt 
och schablonmässigt sätt, ty sådant skulle äventyra genomförbarheten av de 
åstundade förbättringarna. I fråga om detaljer råda stundom olika meningar, 
och därvid får aktgivas på de nya lärdomar, som ständigt inströmma från 
det praktiska vägarbetet.

Jag är böjd att tro, att den allmänna opinionen, den faktor, som i sista 
hand avgör saken, snart är beredd att taga ett stort steg mot bredare och för 
alla mera trafiksäkra vägar, trots den därmed förenade kostnaden.
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Efter kort redogörelse för det i förväg tryckta och till mötesdeltagarna 
utsända föredraget gav ingenjör Nordendahl några kompletteringar till 
föredraget:

Jag vill till en början komplettera mina bilder över vägsektioner med cykel
banor. Banketter eller vägrenar ha i begränsad utsträckning börjat utföras i 
Sverige, men i fråga om bankettens eller vägrenens dels bredd, dels höjdläge i 
förhållande till vägens körbana, har uppfattningen uppenbarligen ännu icke 
stadgat sig.

Fig. 68 visar en bankett, som ligger 30 å 40 cm lägre än körbanan. Detta 
är uppenbarligen ett alldeles för lågt och för den skull riskabelt, läge. Ban
ketten är dessutom för smal.

På fig. 69 visar jag en bankett med lämpligare utformning. Denna bankett 
är relativt bred och ligger endast 10 å 15 cm lägre än körbanan. En bil, som



Fig. 68. V äg  med bankett 30 a 40 cm lägre Fig. 69. V äg  med bankett 10 — 15  cm lägre 
än körbanan. Banketten smal. Bilen hotar än körbanan. Banketten bredare,

att stjälpa.

kommit ut på banketten med den ena sidans hjul löper ej risk att stjälpa. 
Bilden på fig. 69 är hämtad från vägingenjör G. Dahlbergs nybyggda grus
vägar i Uppsala län, Bälinge vägdistrikt. Banketten är avsedd att användas 
som kombinerad cykel- och gångbana med enkelriktad trafik.

Slutligen visar jag på fig. 70 en bild av en väg med hel- eller halvperma
nent beläggning över hela vägbredden, där cykel- och gångbanorna utmed 
vägen avgränsats mot körbanan genom målade band.

Den Dahlbergska vägen, fig. 69, synes mig erbjuda en ganska god tvär
sektion för grusväg för svensk landsbygd med normal trafik. Banorna på 
ömse sidor om vägen, skilda från körbanan genom en sluttande gräskant, äro 
avsedda för kombinerad enkelriktad cykel- och gångtrafik på samma bana. 
Jag har verkligen hört relateras ett olycksfall, där en fotgängare, som på
körts av en bil på körbanan på en väg, försedd med kombinerad cykel- och 
gångbana, motiverade sitt uppehåll på körbanan därmed, att han ansåg sig 
säkrare på denna! Man måste dock avvakta erfarenheter från vägar med den 
Dahlbergska sektionen, innan man slår fast sin uppfattning. Särskilt intres
sant skall det bli att erfara, huru man lyckas ordna underhållet av cykel
banorna. Det är nödvändigt att göra dessa banor tilldragande för cykeltrafi
ken, måhända även vintertid. Den Dahlbergska vägen har stor bredd, inalles 
ca 12 m, under det att vanliga svenska landsvägar utan cykel- och gång
banor blott äro ca 6 å 7 m breda, eller ungefär hälften. Fig. 69 visar lätt

Fig. 70. V ägban a med m ålade band, a v 
gränsande cykel- och gångbanor, D ala- 

rövägen, Stockholm  1935 .



Fig. 7 1. Förslag till kringgående väg  i avsikt att draga en in fartsväg genom ett redan 
utbyggt samhälle. (Södertäljevägen.)

terräng, och jag tror, att de flesta av våra vägstyrelser ännu så länge skulle 
baxna, om man föreslog dem, att föra fram en så bred vägsektion i terräng 
med kraftiga bergskärningar. Fig. 70 (Dalarövägen) visar en väg med en total 
bredd av endast 9 m, vilket icke är mycket för en väg alldeles inpå Stock
holm med stor buss- och biltrafik. Stockholmsterrängen är dock mycket svår 
och bergig och kan icke jämställas med den lätta Upplandsterrängen. Man 
får tydligen gå fram med lämpor, då man bestämmer sina vägsektioner, och 
icke låta det bästa bli det godas fiende.

I stället för att bredda en väg, som framgår genom befintlig bebyggelse, 
kan det ofta bli lämpligare att kringgå bebyggelsen med en s. k. By-Pass 
Road. Flera förslag till dylik finnas för Stockholms omgivningar. Jag visar 
ett typiskt sådant förslag (fig. 71). Denna speciella sak ligger ju vid sidan av 
mitt ämne, men kanske ej mycket, enär den kriggående vägens sektion even
tuellt kan förenklas, då viss trafik — cykel- och gångtrafik — ofta torde 
kunna kvarbliva på den ursprungliga vägen.

Frågan, huruvida en infartsväg till ett verkligt stort samhälle bör utföras 
med kraftig trafikdelare mellan körriktningarna eller icke, diskuteras för 
närvarande livligt, bl. a. inom Stockholms stads tekniska myndigheter. Jag 
har uttalat mig till förmån för en kraftig skiljeremsa, upphöjd i förhållande

Fig. 72. A m erikansk landsväg uppdelad 
i fy ra  körfiler medelst m ålade band. A n
ordningen anses numera icke t illfred s

ställande. Public Roads, mars 1935 .



till körbanorna. Jag visar en bild (fig. 72) ur en artikel i den amerikanska 
tidskriften Public Roads, mars 1935, »The Rising Accident Rate», av William 
G. Eliot. Bilden föreställer en fyrfilig väg, där körriktningarna skiljas åt 
blott genom ett brett målat band och de olika körfilerna i samma körriktning 
av smala dylika band. Underskriften på figuren lyder »Many Serious Acci
dents Occur on Wide and Straight Roadways with Lanes Marked. The Pre
sent Tendency in Designing 4-Lane Roadways is Toward Separation of 
Traffic Moving in Opposite Directions by a Center Parkway». En sådan 
»parkremsa» som riktningsdelare är säkert bra, men alltför dyrbar för nu
varande svenska förhållanden, även om remsan göres smal. En sådan remsa 
skulle också skydda för bländning vid körning nattetid. Jag föreställer mig 
dock, att alla vägar av detta slag böra bliva väl upplysta med fasta lyktor. 
Det kan ju icke bliva fråga om några långa sträckor med dylika komplice
rade tvärsektioner.

DISKUSSION MED ANLEDNING AV CIVILINGENJÖR 

EINAR NORDENDAHLS FÖREDRAG

Amtsvejinspektor S. E ller t, Danmark:
Her skal gives en kort Omtale af danske Forhold paa det aabne Land. 

Fcerdslens Storrelse og Art.
Fserdslen samler sig ved Byerne. Det er kun paa ca 10 % af Landevejene 

at der er nogen storre Fasrdsel:
i Holbadk Amt 12 — 1,500 M otorkoretojer........................... ialt 2,200 t.
For Aarhus Amt (100,000) 2— 3,000 M otorkoretojer................ 4,600 t.
For Kobenhavns Amt (800,000) 6—7,000 Motorkoretojer . . . .  12,000 t.
De Tal, som er angivet, er dog kun den genomsnitlige Aarsdogntrafik, som 

Resultat af Landstadlingen 1934.
Den maksimale Trafik kan paa enkelte Dage blive 2— 3 Gange saa stor 

som anfort. Regner man med, at en dobbeltsporet Vej kan tage 12,000 Motor-

Fig- 73- Fig- 74-



Fig. 75. Fig. 76.

koretojer i Dognet (500 i Timen) vil man se, at störste Delen af Landevejene 
kun har 10 % af den Fxrdsel, som der teoretisk kan vaere paa dem.

Motorkoretojerne er dels Personbiler, dels Lastbiler med 4— 6 eller 8 Hjul, 
men foruden disse maa der regnes med 3 andre Kategorier: Hestekoretojer, 
Fodgamgere og Cykler.

Hestekoretojernes Antal er i Dalen. For 5— 6 Aar siden laa Hestevogns- 
trafiken paa ca 10 %, nu ligger den omkring 1 — 5 % af den samlede Tonnage. 
Paa de storre Hovedveje er Hestev^pgne nu sjaddne. Fodgaengernes Antal er 
ogsaa ringe paa det aabne Land fraregnet kortere Straskninger ved Landsbyer 
og Udflugtssteder. Saaledes blev der i August Maaned i 24 Timer optalt 2 
Fodgsengere paa en Hovedvej, medens der i Februar under Snestorm taltes 
26 paa samme Straskning. Förklaringen er den, at det var umuligt for C ykli
ster at forcere Driverne.

Naar det ikke netop er Snestorm, er Billedet et andet. Som bekendt cykler 
hvert andet Menneske i Danmark og det er ikke alene gennem Byerne at der 
findes Cyklister i saa stor Masngde, at der maa regnes med dem. Cyklisterne 
optraeder i Regien paa bestemte Tider og kommer som en Bolge 2— 4 Gange 
om Dagen, medens Motorkoretojets Färdsel er mere jasvnt fordelt over Dog- 
net. Cyklen koster ikke saa meget at anskaffe. Der er Raad til at lade den 
staa, medens der ikke er Raad til at lade Motorkoretojet holde stille. Dette 
kan vaere Förklaringen paa at de optalte Motorkoretojer i Kobenhavns Amt

Fig- 77- Fig. 78.



er i K Gange saa mange som de optalte Cyklister, tiltrods for at Cyklernes 
Antal er mindst io Gange saa stort som Motorkoretojernes.

Disse 5 Fasrdselskategorier, skal der skaffes Plads til paa Vejene og vi vil 
nu se noget nsermere paa, hvorledes dette gores i Danmark under Hensyn til 
0konomien og et rimeligt K rav om Fasrdselsdeling.

Fig- 79-

Forskellige TVdersnit.

Fig. 7 j. Almindelig Tvxrprofil. 6 m Korebane. 1.5 m Rabat. Ingen Fasrd- 
selsdeling. Plads til 2 Motorkoretojer +  1 Cyklist. Rabatten er ophojet, d. v. s. 
den ligger ca 10 cm hojere end Korebanens Kant. Det maa bemasrkes, at der, 
ikke her er Tale om Grusveje, idet der kun findes meget faa Veje af den 
Type i Danmark. Den skarpt afskaarne Rabatkant tjener til Vejledning for 
F^erdslen. Reservation for senere Udvidelse i Form af en 12.0 m Byggelinie.

Fig. 74. Nyanlagt Vej — 4 m brede ophojede Rabatter — 6 m K0rebane. 
Plads til Udvidelse — Reservation 12.0 m Byggelinie.

Fig. j ] — y8. Tvasrprofil med Fasrdselsdeling.
Fig. 75. Gammel Hovedvej fra 1775. 13 m Planum. 7.5 m Kanrebane. 

Cyklesti 2.0 +  Gangsti 1.25 m. Det maa her bemasrkes, at Loven ikke paa- 
byder Cyklisten at bruge Cyklestien, naar den ligger i hans venstre Side.

Fig. 76— 77. 6 m Kerebane. Cyklesti: 2 X 1.5 m med samme Befasstelse 
som Korebanen. 1 1  m Planum. Adskillelse mellem Cyklesti og Korebane ved 
malet Stribe, hvad der er en Fordel, hvis der senere skal gaas over til 9 m 
Korebane. Tillige er det af Betydning, at de to Fasrdselsarter under visse For
hold kan laane hinandens Bane.

Fig. 78. 2 X  2.5 m Beton til Korebane. 2 x 2 m  Asfalt til Cyklesti. 1 1  m 
Planum. Adskillelsen sker her ved forskellig Farve af Beläggningen.

Fig. 79. 3 forskellige Tvasrprofiler.



a. 3-delt Korebane henholdsvis med Beton og Asfalt — hvid og sort Over- 
flade.

b. 2-delt Korebane med Midterparti og ensidigt Fald paa Korebanen.
c. Nedrundet Korebane, hvilket Profil maa anses for ubrugeligt af Hensyn 

til Vandafledningen.
Fig. 80 viser Tvasrprofil med blode Rabatter og uhomogen Overflade, der 

frembyder stor Fare ved Overhaling.
Fig. 8 1— 82. Tvserprofiler ved Landsbyer og mindre Kobstasder.
Fig. 83. Billede af en smal Vej med store Tracer — knap 5 m Korebane. 

Her er det nodvendigt at fjerne Traserne i den ene Side. Skal der vasre Tracer 
i Tvserprofilet, maa Bredden oges med mindst 3—4 m.

Fig. 80.

Vi kender den nuvasrende Fxrdselsmsengde, men hvordan vil Udviklingen 
forme sig? Det er vanskeligt at spaa derom for et lamgere Tidsrum ad Gangen.

Folger vi Kurven der viser Antallet af Motorkoretojer gennem Aarene ser
vi, at der i 1924 v a r ...................................................................... 70,000

1929 »   115,000
1934 »   145,000

samtidig viser Fasrdselstallene gennemsnitlig en Stigning nogenlunde svarende 
hertil. Dog er Fxrdslen for enkelte Vejes Vedkommende mere end fordoblet. 
Vil denne Stigning vedvare eller er Danmark ved at blive masttet med Biler? 
Det er min Opfattelse, at man maa vasre indstillet paa Stigning af saavel 
Motorkoretojer som Cykler. For det aabne Lands Vedkommende gor det hel
ler ikke saa meget. Det er i Byerne og Adgangsvejene hertil, at Vanskelig- 
hederne findes i 0jeblikket og Kravene vil vokse til Udvidelse af de nuvx- 
rende Fserdselsaarer.

Jeg vil slutte med nogle resumerende Bemserkninger.
1. Korebanens Bredde maa vasre mindst 6 m.
2. Afstanden mellem Trasraskker mindst 9 m.
3. Der maa vsere ophojede Rabatter med Gennemskseringer for Aflobsvand.
4. Korebanens Overflade maa vasre homogen i hele sin Bredde. En god 

jxvn  Korebane med ringe Oprundning tager med storre Sikkerhed en staerkere 
Fasrdsel end en bredere Korebane med daarlige Rabatter og stor Oprunding.



5. For de gamle Veje maa der ved Byggelinier reserveres Arealer til 
Udvidelse.

6. For nye Veje maa der ved Anlseget indtages Arealer, der giver let Ad- 
gang til senere Udvidelse.

Yderligere Muligheder for Udvidelse sikres ved Byggelinier.

-  /./OO. -

Fig. 81.

7. Man maa vasre indstillet paa, at der ved sasrlig store Masngder af Motor- 
köretojer maa anbegges nye Veje, hvor saavel Cyklister som Fodgsengere er 
udelukket, men forst bör de gamle Veje bringes til fuld Udnyttelse.

8. Anlasgges Cyklestier paa samme Planum som Korebanen, maa der vasre 
en Sti paa hver Vejside.

Krasves der sasrlige Cyklestier paa egen Planum langs Vejen kan disse an- 
lasgges ensidigt.

9. Alle Cyklister b0r bidrage til Anlasg og Vedligeholdelse af Cyklestier 
ved en aarlig Afgift.

10. Der maa s0rges for Paabud om en bedre Afmserkning af Cyklistens 
Baghjul. De nuvasrende Katte0jene er ikke effektive nok.

Det maa paases i langt h0jere Grad end nu, at Cyklister og Fodgasngere



Fig. 82. Fig. 83.

benytter Fasrdselsbanerne med Disiplin og Forstaaelse. Der har i de sidste 
Aar i visse Krese i Danmark rejst sig en Stemning for, at Fodgsengere skulde 
gaa i venstre Side af Ferdselsbanen, for derved at 0ge Sikkerheden for deres 
Liv og Lemmer. Jeg maa meget fraraade, at en saadan Regel bringes i An
vendelse, da den kun vil foroge Usikkerheden, hvad der illustreres ved et 
naerliggende Eksempel. Ferdes danske som Fodgasngere paa Gader og Veje i 
Sverige, vil de uvilkaarlig vige til hojre i Fasrdslen og da de svenske viger til 
venstre, sker der mange smaa Sammenstod. Faerdselsretningen maa vsere ens 
for Fodgasngere og Motorfolk og tillige bor Fasrdselsretningen vasre ens i alle 
Lande. Var det ikke en Opgave for det nydannede vejtekniske nordiske För
bund at soge ens Korselsretning gennemfort i Norden!

In gen ior K . V. M. K o e fo ed, Danmark:
Ingenior Nordendahl omtalte i sit Foredrag Udformningen af Tvserprofi- 

lerne for Landeveje og for Indfartsveje til eller — som vi siger i Danmark — 
Udfaldsveje fra de storre Byer.

Sporgsmaalet om Landevejenes Profilering skal jeg ikke komme nsermere 
ind paa.

Hvad Udfaldsvejene angaar, vil jeg bemserke, at naar man vil dele Kore- 
banen ved en Rabat i Midten, er det utvivlsomt for lidt kun at beregne 6 m 
Korebanebredde til hver Fasrdselsretning.

Hvis der skal vasre Mulighed for Overhaling med stor Hastighed — og det 
er nodvendigt, dersom Trafiken skal kunne foregaa hurtigt — maa Bredden 
mindst vasre 7 m, heist mere.

Saavidt jeg ved, foretraskker man ogsaa i Sverige at gore Korebanerne for 
de enkelte Fserdselsretninger mere end 7 m brede, naar Veje anlasgges med 
delte Korebaner.

Det er utvivlsomt rigtigt saavidt muligt at forsyne Udfaldsvejene med 
Cyklestier.

Om man skal gaa saa vidt, som Ingenior Nordendahl nsevnte at anlasgge 
Cyklestier i Udfaldsveje, der er saa smalle, at der kun kan blive Plads til en 
2-sporet Korebane, naar der tillige skal vsere Cyklestier, anser jeg dog for 
tvivlsomt. Det kan vist i hvert Fald kun anbefales, naar Trafiken er relativt



ringe, og naar der tillige ikke er Sandsynlighed for holdende Vogne langs 
Vejen.

Ingenior Nordendahl kom ikke videre ind paa Sporgsmaalet om Profile
ring af Bygader og af Veje i tast bebyggede Kvarterer.

Dette er et Sporgsmaal, der er vassentlig forskelligt fra Sporgsmaalet om 
Profilering af Landeveje og af Udfaldsveje.

Indenfor Bygramsen maa man jo regne med Trafikmängder, der er langt 
storre end de, der optrceder paa Landevejene, og denne store Trafik maa der 
ofte skaffes Plads til paa en forholdsvis ringe Bredde. Udgiften ved Erhver- 
velse af Areal til Vejanlasg indenfor Bygramsen bliver nemlig som Regel stor 
som Folge af de hoje Grundpriser.

T il Gengadd vil man inde i Byerne ikke stille saa store Fordringer til Kore- 
hastigheden. Kan Trafiken i de travleste Timer komme frem med en Gen- 
nemsnitshastighed paa 25— 30 km i Timen, vil man vel i Regien vasre tilfreds.

Naar der er Sporvejsspor i Gaden, hvad der jo ofte er Tilfaddet i Gader i 
storre Byer, maa der desuden tages Hensyn hertil ved Valget af Korebane- 
bredde.

Efter de Erfaringer, der er gjort i de senere Aar, bor Korebaner i Bygader 
kun ganske undtagelsesvis gores smallere end 3-sporede d. v. s. 7.5—9 m 
brede. Dette gadder ogsaa i rene Beboelsesgader uden väsentlig Trafik. Selv 
i disse Gader optrasder der ofte holdende Vogne i saa stort Antal, at en 2- 
sporet Korebane kan vasre omtrent blokeret.

Iovrigt maa Korebanebredden jo afhasnge af den Trafik, der kan ventes i 
Gaden.

I Kobenhavn spiller Cykeltrafiken som bekendt en overordentlig stor 
Rolle, hvorfor der ved Fastsamelsen af Korebanebredden ofte maa tages saer- 
ligt Hensyn til Cyklisterne, naar der da ikke findes Cyklestier i Gaden.

Ved Observationer i Kobenhavn har man fundet, at Trafikkapaciteten af 
Korebaner i stasrkt trafikerede Gader i Naerheden af Bycentret og med Tra- 
fikregulering i Gadekrydsene kan sasttes til gennemsnitlig 150 Koretojer pr. m 
Bredde pr. Time.

Ved Fastsasttelsen af dette Tal er 5 Cykler regnet at fylde lige saa meget 
som en Vogn.

Naar man har valgt at regne Kapaciteten pr. m Bredde i Stedet for pr. 
Vognbane er det dels, fordi Cyklisterne er i Stand til at udnytte den Plads, 
der bliver tilbage ved Siden af Vognene, dels fordi Kapaciteten utvivlsomt 
vokser med voksende Korebanebredde selv om Tilvasksten ikke andrager en 
fuld Vognbanes Bredde.

Regnes Bredden af en Vognbane til 3 m svarer Tallet 150 Koretojer pr. m 
Bredde til 450 Koretojer pr. Vognbane.

Jeg kan til Sammenligning anfore, at man i Chicago1 ved Observationer i 
en Raskke Gader med Trafiksignalregulering i Gadekrydsene har fundet 
Kapacitetstal paa mellem 182 og 642 Koretojer (gennemsnitlig 397) pr. Time

1 »Limited ways for the greater Chicago traffic area». Rapport fra »the commitee on 
traffic and public safety», Chicago 1932.



pr. io Fods Korebanebredde. Ved denne Beregning er den Bredde, der var 
optaget af holdende Vogne, medregnet.

De tilsvarende Tal pr. virkelig korende Vognrsekke svingede mellem 346 og 
772 (gennemsnitlig 585).

I mange Gader i Kobenhavn reprsesenterer Cykeltrafiken i de stasrkest 
trafikerede Timer mellem Halvdelen og 2/s af den samlede Trafiks Volumen, 
naar — som jeg for nasvnte — 5 Cyklister regnes =  1 Koretoj.

Paa Dronning Louises Bro i Kobenhavn blev Trafiken i én Retning i Timen 
Kl. 17 — 18 i September 1934 optalt til ca 500 Vogne og ca 6,400 Cyklister. 
Trafiken i denne ene Retning skulde altsaa efter det foran anforte for sig 
alene krseve en Bredde paa ca 12 m.

Den samlede Korebanebredde er ca 15.5 m. Korebanen har altsaa vasret 
overbelastet med Trafik, hvad de praktiske Erfaringer ogsaa viser.

Ved Korebanebredder storre end 12 — 13 m er det i mange Tilfadde onske- 
ligt at have en Opdeling af Trafiken i Retninger ved Trafiksom, malede 
Striber eller paa anden Maade, da Fxrdselen ellers vil foregaa for uordnet.

Er der Sporvejsspor i Gaden, kan disse dog i mange Tilfadde virke til- 
straekkelig adskillende for Trafikretningerne.

Hvad Cyklestier angaar er vel de fleste nu enige om, at man, naar man 
overhovedet vil have Cyklestier i en Bygade, maa anlasgge én for hver 
Fasrdselsretning.

Disse Cyklestier maa gores saa brede, at de med Sikkerhed kan optage 
hele Cykeltrafiken paa de Tider, hvor denne er storst.

Efter kobenhavnske Erfaringer kan man regne den effektive Kapacitet af 
en Cyklesti til 1,000 å 1,200 Cyklister pr. Fasrdselsbane pr. Time under Gen- 
nemsnitsforhold. Da Bredden af en Fasrdselsbane for Cyklister maa sasttes 
til 0.9— 1.0 m, og da man i mange Gader i Kobenhavn maa regne med en 
Timetrafik paa 4— 5,000 Cyklister i én Retning — i enkelte Tilfadde op 
imod 8,000 — vilde det vasre nodvendigt at have meget brede Cyklestier — 
of te 4— 6 m brede — for at kunne optage denne Trafik.

Da disse brede Cyklestier kun vilde vasre fuldt udnyttet i nogle ganske faa 
Timer i Dognet, siger det sig selv, at man i stxrkt trafikerede Gader i og 
omkring Bycentret ofte maa foretraskke at anlaegge saa brede Korebaner som 
muligt og udelade Cyklestier.

I Tilfadde, hvor der hyppigt skal transporteres Varer til og fra holdende 
Vogne, kan det desuden vasre en Ulempe, at have Cyklestier i Gaden, da 
Afstanden fra Vognene til Husraddken i saa Tilfadde bliver stor, og da Tra- 
fikken tva^rs over Cyklestien kan vasre förbundet med Fare.

Hvad Fortovene angaar er man i de senere Aar kommet noget ind paa at 
indskramke disses Bredde til Fordel for Korebanerne.

Dette kan i mange Tilfadde uden Skade lade sig gore. Fodgamgertrafiken 
er meget elastisk og kan let finde sig til rette paa et forholdsvis smalt Fortov. 
Desuden er Antallet af Fodgamgere — i hvert Fald i Kobenhavn — nsermest 
nedadgaaende. Den storste Fodgasngertrafik, der i Kobenhavn er optalt i en 
Time paa ét Fortov paa en normal Dag er 4,000 Personer, og denne Trafik 
skulde uden sasrlig Vanskelighed kunne finde Plads paa et 3.5 m bredt Fortov.



Fortove smallere end i . j  m skulde man dog nödigt anvende, selv i ganske 
underordnede Gader.

Forsaavidt der bliver Tale om at plante Treer i en Gade, maa der tages 
Hensyn dertil ved Valget af Profilinddeling.

Treer vil of te vere af god Virkning i Gadebilledet, men man maa gore sig 
klart, at hver T rerekke formindsker den nyttige Gadebredde med i å 2 m, 
derfor bor Treer kun plantes, naar Gaden er saa bred, at Trafiken ikke nod- 
vendigt behover den Plads, der optages af Treerne.

Fig. 84. Vejprofiler.

Jeg vil nu tilläde mig at vise nogle Billeder af forskellige — vesentlig 
nyere — Tverprofiler for Gader i Kobenhavn.

Paa Billedet Fig. 84 ses 4 Profiler af bredere Gader, hvor Sporene er an- 
bragt i et serligt Areal midt i Gaden.

Ved en saadan Profilinddeling opnaar man at kunne anbringe Sporvejs- 
skinnerne paa Sveller i Skerve- eller Singelsballast, hvorved der opnaas en 
blodere Korsel af Sporvognene og en billig Sporvedligeholdelse.

Dersom der er en passende Afstand — helst 4— 500 m — mellem Gennem- 
korslerne for tvergaaende Ferdsel gennem Midtpartiet, opnaas der ogsaa 
visse trafikmessige Fordele ved en saadan Profilinddeling. Saavel Sporvejs- 
trafiken som den almindelig korende Trafik  kan foregaa hurtigt og friktions- 
frit uden storre Fare for Sammenstod.

Korebanerne maa dog ikke vere for knebent dimensioneret.
Det Profil, der ses overst paa Billedet, er Profilet af en Strekning af 

Lyngbyvej, en Udfaldsvej fra Kobenhavn indenfor Byens Omraade.



Fig. 85. Lyn gbyvej. Fig. 86. G yld en W esgad e.

Vejen er udstyret med to 3 m brede Fortove, to 3 m brede Cyklestier, to 
3 m brede Ridestier, i hvilke der er plantet Tracer, og to 8 m brede Kore
baner. Den totale Bredde er 42 m.

Det nxste Profil er anvendt paa en Stradkning af Jagtvejen, der nasrmest 
maa betegnes som en Ringgade. Den totale Bredde er kun 33 m, hvorfor 
Maalene paa Sporareal, Korebaner og Cyklister har maattet knibes noget 
ned. Sporarealet, der kun er 6.5 m bredt, er ved Sporvognens Stoppesteder 
udvidet med 0.8 m til hver Side paa Bekostning af Korebanebredden paa 
disse Steder. Korebanerne er 7.75 m brede. Cyklestiernes Bredde, 2.75 m 
ligger i Nasrheden af Minimumsbredden for 3 Cyklistrsekker.

Det tredie Profil paa Billedet viser det paatsenkte Profil for en Straskning 
af Enghavevej, en anden Udfaldsvej fra Kobenhavn. Den totale Bredde er 
40 m, de to Korebaner er 8.5 m brede og Cyklestierne, der er forsynet med 
Trxrxkker, har en Bredde af 4.25 m. Der er Plads til 3 Cyklister ved Siden 
af hinanden mellem Trasraekken og Fortovskantstenen.

Det nederste Profil viser Inddelingen af GyldenWesgade udfor Soerne, 
der blev anlagt i 1924.

Denne Gade er paa den Straskning, hvor det viste Profil er anvendt, uden 
Bebyggelse langs Siderne.

Korebanerne var oprindelig kun 6.0 m brede, og Sporarealet var 9 m bredt 
og langs Korebanen forsynet med et lavt Hegn. Da dette Hegn Gang paa 
Gang blev paakort, udvidede man i 1929 Korebanerne til 6.5 m, hvorved 
Forholdene blev noget bedre. Korebanerne er dog stadig ikke helt tilfreds- 
stillende og Cyklestierne er ogsaa vel smalle i Forhold til den meget store 
Cykeltrafik, der optrasder i denne Gade.

Paa Billedet Fig. 85 ses et Fotografi af Lyngbyvej, hvis Profil var vist 
overst paa Fig. 84. Billedet Fig. 86 viser GyldenWesgade udfor Soerne.

Saadanne Gadeprofiler med 2 adskilte Korebaner egner sig bedst for Gader 
med ringe eller ingen Bebyggelse langs Siderne. For Beboerne ved en saadan 
Gade og navnlig for Forretningsdrivende, der har deres Virksomhed ved



Gaden, foles det ofte som en Ulempe, at Vogne, der korer ud fra eller har 
iErinde til en Ejendom ved Gaden kan faa ret stor Omvejskorsel.

For Forretninger, der soger deres Kunder blandt de korende, er det natur
ligvis ogsaa en Géne, at de kun kan gore Regning paa at komme i Förbin
delse med dem, der korer i den ene Retning.

Paa Fig. 87 ses Profiler af 4 Sporvejsgader med 15 — 17 m brede Kore- 
baner. Fordelen ved disse forholdsvis store Korebanebredder ligger bl. a. i at 
en korende Vogn kan passere mellem en holdende Vogn og en Sporvogn.

1 I  ! l i
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Fig. 87. V e jp ro filer.

I Kobenhavn laegges Sporene i Regien med en Afstand fra Midte til Midte 
paa 2.65 m, Sporvognene er hojst 2.2 m brede, saaledes at den Plads, der 
optages at Sporvogne i Gadens Midte bliver 4.85 m.

Korebanebredden 15 m kunde maaske synes noget for smal til at fungere 
som 6-sporet, men denne Korebanebredde har i Virkeligheden i Praksis givet 
gode Resultater.

Paa Billedet Fig. 88 ses Profiler af forskellige smallere Sporvejsgader. De 
to överste Profiler har 12 m Korebane. Det nederst til venstre viste Profil 
har 10.6 m Korebane, hvad der efter kobenhavnske Forhold maa anses for 
at va^re i Nasrheden af Minimum for en 4-sporet Korebane med Sporvejsspor.

Profilet nederst til hojre viser en 3-sporet Korebane, hvor Sporene er lagt 
over i den ene Side.

Billedet Fig. 89 viser 3 nyere Profiler for Gader uden Sporvej.
Det överste viser en 25 m bred Gade med 1 1  m Korebane, to 3.5 m brede 

Cyklestier og to 3.5 m brede Fortove.
Naar Korebanen her kun er 1 1  m skyldes dette, at man har onsket at pla- 

cere Traeerne saa langt fra Husene som muligt.



Fig. V ejprofiler. Fig. 89. V ejpro filer.

Fig. 90. V ejprofiler.



Det neste Profil viser en 20 m bred Gade med en 3-sporet Korebane og 
Cyklestier. Dette Profil egner sig godt for sekundasre Ferdselsaarer med ikke 
for mange holdende Vogne.

Det tredie Profil paa Billedet er anvendt for en Vej, der danner Förbin
delse mellem to Parkarealer, hvorfor man har tilstrebt i nogen Grad at give 
den Kar akter af en Parkvej.

Grsesrabatten mellem Trasradkken og Körebanen, der er ca 3 m bred, kan, 
dersom Forholdene senere skulde krseve det, omdannes till Cyklesti. Eventuelt 
kan den inddrages i Korebanen.

Sluttelig vil jeg tilläde mig at vise et Billede Fig. 90, der fremstiller 3 Pro
filer, der er bragt i Forslag for Gader i den indre By i Kobenhavn.

Det drejer sig her om Gader, hvor den totale Bredde har maattet knibes 
ned til et Minimum, fordi Gadeudvidelser som Folge af den hoje Grundverdi 
bliver meget kostbare.

Det forste Profil, der har 7.5 m Korebane og 1.5 m Fortove er beregnet for 
en Gade uden vsesentlig gennemgaaende Trafik og uden vesentlig Butiks- 
handel.

Det andet Profil gadder for en Gade med betydelig gennemgaaende Ferdsel 
og mange holdende Vogne, men ligeledes uden vassentlig Butikshandel. Kore- 
banen er 9.5 m bred, hvorved der bliver Mulighed for, at to Vogne kan pas- 
serer hinanden, selv om der holder Vogne i begge Sider af Gaden.

Det tredie Profil er beregnet for en Gade med betydelig gennemgaaende 
Fasrdsel, saavel af korende som af gaaende, og med en Del Stroghandel.

Korebanen er 1 1  m bred og Fortovene hver 2.5 m brede, saaledes at den 
totale Bredde bliver 16 m.

I Profilerne er der indtegnet forskellige Koretojer, Cyklister og Fodgasngere, 
saaledes at man kan se, hvilke Trafikkombinationer, der under gunstige For- 
hold kan blive Plads til i Gaden.

Hermed vil jeg slutte mine Bemasrkninger.
Som det vil fremgaa af, hvad jeg har sagt i det foregaaende, sammenholdt 

med, hvad der er fremfort af de tidligere Talere, er Sporgsmaalet om Pro
filering af Bygader vassentlig forskelligt fra Sporgsmaalet om Valget af den 
rette Profilinddeling for Landevejene og tildels ogsaa fra Sporgsmaalet om 
Udfaldsvejenes Profilering.

P rofessor A rvo Lönnroth, F in land :
Med anledning av ingenjör Nordendahls föredrag om vägtrafik och väg- 

bredder, tar jag mig friheten här i korthet beröra motsvarande förhållanden i 
Finland.

Automobiltrafiken uppkom i större skala i Finland egentligen först år 1923, 
varför vi hos oss ännu befinna oss i motortrafikens begynnelseår. Som känt 
inverka på trafikslagens inbördes mängd icke allenast, på vilket stadium mo
tortrafikens utveckling är, utan även vägarnas beskaffenhet, terrängförhål
landena, bosättningens täthet och befolkningens ekonomiska nivå. För att få 
en klar bild av trafikförhållandena i Finland, har vår Väg- och vattenbygg



nadsstyrelse under augusti månad senaste år låtit utföra sin andra stora, 
denna gång hela landet omfattande trafikräkning, vilken torde vara en av 
de största trafikräkningar, som utförts i Norden. Trafikräkningen, som var 
hemlig, utfördes samtidigt på 1,871 punkter. På 280 av dessa punkter var 
observationstiden 3 dagar och en natt, på alla övriga punkter en dag från 
kl 5 till 2 1. Räkningarnas resultat, som nyligen uträknats, äro mycket in
tressanta.

Vi se att av hela landets landsvägstrafik i tonkilometer utgjorde:

personbiltrafiken............................................................ 20.1 %
lastbiltrafiken................................................................  35.2 %
omnibustrafiken............................................................ 22.2 %
cykeltrafiken................................................................  0.5 %
hästfordontrafiken.......................................................  22.0 %

100 %

Observeras bör den proportionsvis stora omnibustrafiken. Den uppgick i 
södra Finland ända till 26—27 % av hela trafiken i tonkm.

Omnibussen är ju ett billigt masstransportfordon och har märkbart verkat 
utvecklande på landet.

Trafikräkningen utvisar att trafiken på våra landsvägar i allmänhet icke 
är stor, i södra Finland för det mesta mellan 100—400 ton per dygn och i 
nordöstra Finland 50— 100 ton per dygn. Fiela fordonstrafiken på våra 
landsvägar var den 24 augusti 4,134,000 tonkilometer. Den lämpligaste väg- 
typen är således hos oss tillsvidare grusvägen.

I vårt jämförelsevis glest befolkade land är gångtrafiken på landsvägarna 
i allmänhet liten utom naturligtvis i och i närheten av bosättningscentra. 
Trafikräkningen utvisade att gångtrafiken var följande:

300— 500 personer per dygn på 790.3 km 
500— 1,000 » » » » 470.0 »
över 1,000 » » » » 95.6 »

Cykeltrafiken är hos oss störst i Wasa och Åbo län, där vägarna äro jäm
förelsevis plana. I hela landet ha vi:

1,185.6 km, där cykeltrafiken utgjorde 300— 500 cyklar per dygn
543.4 » » » » 500— 1,000 » » » och
108.2 » » » » över 1,000 » » »

Cykeltrafiken är betydande närmast de största städerna och bruksorterna. 
Behovet av cykelbanor är på flera ställen rätt så kännbart, ehuru på flera 
ställen, där cykeltrafiken är stor, är den övriga trafiken liten. Särskilda cykel
banor ha vi ännu ej i landet men väl gångbanor på en del sträckor. Utveck
lingen på detta område torde nu efter den tidigare nämnda stora trafikräk
ningen komma att göra vissa framsteg.

Vad våra vägbredder återigen beträffar, så byggas huvudvägarna i allmän
het som byggnadstyp I klass vägar. Dessas bredder äro enligt normalbestäm-



Fig. 9 1. T rafikräkn in gskarta  fö r N ylan d s län. 
ö v e rs t : Trafikenheter/dygn. N ederst: Ton/dygn.



Fig. 92. T rafikräkn in gskarta  fö r H elsingfors’ om givning, 
ö v e rs t : Trafikenheter/dygn. N ederst: Ton/dygn.



melserna 6.5— 8 m. En ny bredd, nämligen 6 m, har införts för I klass grus
vägar i glest bebodda trakter där cykel- och gångtrafiken är så gott som ingen.

De flesta vägarna hos oss göras i mellersta och södra Finland till byggnads
typ II klass vägar och äro dessas bredd 5.5 m. Detta är vad erfarenheten 
visat en god vägtyp för våra mindre trafikerade grusvägar. Bussarna kunna 
på dessa vägar med lätthet passera varandra. För vägar i Lappland, där tra
fiken är mycket liten, har den s. k. III klass typen med en vägbredd av 5 m 
använts. Bussmötena äro i dessa trakter ytterst få per dag. Då vägarna äro 
långa och trafiken liten, har den lilla olägenhet ett fordonsmöte på dessa 
vägar medför icke ansetts motivera byggandet av bredare vägar.

Våra byavägar byggas 3.6 meter breda, ödebygds vägarna byggas numera 
3 m breda men med dikena på sådant avstånd från varandra, att vägbredden 
kan ökas till 5 m.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Finland har utarbetat vidstående tra
fikkartor över Nylands län och Flelsingfors5 omgivning. Kartorna utvisa dels 
trafikenheternas antal per dygn, dels trafikens tyngd. På trafikenhetskartan 
kan tydligt iakttagas, huru cykeltrafiken grupperar sig kring bosättnings- 
centra.

Veidirektor G. Z oega , Island :
Våra förhållanden på Island äro rätt enkla både vad angår vägbredden 

och trafikens fördelning, mycket enklare än de vägprofiler, som behandlats 
här i denna diskussion. De flesta av våra vägar äro enkelfiliga, varför det 
måste ordnas mötesplatser, utom i närheten av de större städerna, speciellt 
Reykjavik, där vi ha vägar med dubbla körfiler. På vissa sträckor finnas 
särskilda ridvägar, skilda från huvudvägen, medan cyklisterna få nöja sig 
med den allmänna körvägen. Dessa förhållanden äro nu stadda i stark ut
veckling, vilket också i hög grad är nödvändigt. Den ena av Reykjaviks ut- 
fartsvägar exempelvis har en ganska stark trafik med en toppbelastning av 
något över 2,000 bilar per dag.

O ver in gen iö r  Thor Larsen, N orge:
A v alle de nordiske land har Norge det mest utpregede fjellandskap og det 

mest kuperte terreng. A v denne grunn er veibygningen hos oss forbunnet med 
större utgifter pr m vei enn i de andre land og derfor er den også blitt 1ig- 
gende tilbake. Vi mangier ennu en meget betydelig del av det veinett, som er 
nödvendig for landet.

De veier, som er bygget för biltrafikkens tid, er for smale til å tilfreds- 
stille de krav, som denne trafikks utvikling krever.

Det norske veivesens arbeide idag går derfor for en meget vesentlig del 
ut på å öke de gamle veiers bredde.

Spörsmålet om en god utnyttelse av tverprofilet er derfor av stor ökono- 
misk betydning for vår veibygning og sasrdeles viktig for trafikkens sikkerhet.

De offentlige veier i Norge inndeles i 3 klasser:



1) Riksveier, som omfatter de store gjennemgangsveier, höifjellsveier og 
mellemriksveier.

2) Fylkesveier, som omfatter mindre betydelige gjennemgangsveier.
3) Herredsveier (eller bygdeveier), som omfatter veier av mere lokal be

ty dning.
Vi har imidlertid for tiden ingen ensartede bestemmelser eller normaler for 

hvilken bredde veiene i de forskjellige klasser skal ha.
Bredden bestemmes for nyanleggene i hvert. enkelt tilfelle under hensyn- 

tagen til trafikk og terreng og for utbedring av de gamle veier er det des- 
verre også avhengig av de disponible pengemidler.

Med hensyn til kjörebredde kan de norske veier som bygges i dag stort 
sett deles i 2 hovedgrupper

enkelt kjörebredde og
dobbelt »

Enkelt kjörebredde.

Som enkelt kjörebredde regner vi minimum 3.30 m og maksimum 3.60 m 
mellem rekkverkene eller fri bredde i skjasringer, undtagelsesvis går vi til 
4 m.

For mötning på disse smale veier må anordnes mötesplasser hvor full dob
belt kjörebredde 6 m må tilveiebringes.

I alle uoversiktlige kurver, som vi desverre har mange av i vårt fjellter- 
reng, må bredden også utvides til minimum 6 m sådan at mötning der kan 
foregå uten fare.

Når vi regner 3.0 m bredde pr kjörebare på rett vei så bör dog en kurve 
som innrettes for mötning vsere noget mere enn 2 x 3 m  fordi alle kjöre- 
töier krever större bredde i kurvene på grunn av unöiagtig spöring og fordi 
man ikke altid kan beregne sin kjöring så nöiagtig i en kurve som på rett bane.

Jo  mindre kurveradius man har desto större breddeutvidelse utover 6 m 
kreves det.

Dette forhold har vseret behandlet bl. a. av Dansk Tngeniorforenings Tek
niske veikomite i 1927.

Bygges en vei for liten trafikk i kostbart fjellterreng kan alle rettlinjer 
bygges fra 3.3 m till 4.0 m brede mens det i alle uoversiktlige kurver bör 
vsere full dobbeltsporet bane beregnet på mötning. Blir rettlinjene for lange 
må det anordnes möteplasser med en avstand av 100 till 200 m.

En vei bygget på denne måte gir god sikkerhet for trafikken og er rela
tivt lett å kjöre, vel å merke når trafikken ikke er stor.

Dobbelt kjörebredde.

For dobbeltsporet bane regner vi 4.80 m i minimum og op til 6.o m. Fler 
bör også de skarpere kurver gis en noget större bredde av hensyn til de 
samme forhold som jeg nettop nevnte.

Det er forelöbig vårt mål i Norge efterhvert å få alle större gjennemgangs
veier utstyrt med 6.0 m bredde. De störste veier og innfartsveier til de större



byer bör ha större bredde og her tror jeg, at ingeniör Nordendahls utredning 
ger gode anvisninger.

Behovet for nye veier er stort og det gjelder om å disponere våre relativt 
små pengemidler sådan at vi snarest mulig kan få flest mulig km gode bil- 
veier.

Vår veidirektör Baalsrud var den förste som i Norge begynte å innarbeide 
de flate gröfter, som nu efterhvert blir anvendt överalt hvor dette lar sig 
gjöre.

I sammenligning med de tidligere anvendte åpne gröfter, som er et stort 
faremoment for den hurtiggående biltrafikk, byr de flate gröfter en betyde- 
lig större sikkerhet og öker også veienes effektive tverprofil.

Våre gamle veier breddeutvides nu på den måte at de tidligere anvendte 
åpne gröfter fylles igjen og omdannes til flate gröfter.

V i opnår da tildels meget billige utbedringer.
I förbindelse med flate gröfter må det som regel anordnes lukkede drens- 

gröfter og tildels åpne overvannsgröfter, når det blir så meget övervann at 
dette ikke kan slippes ut i den flate gröft. I snerike distrikter bör det gjennem 
lengere skjseringer også anordnes noget större bredde til oplagsplass for sneen.

A v betydning for trafikksikkerheten og for veienes utseende er det at 
fyllinger og skjserninger mest mulig får samme bredde.

I förbindelse med tillveiebringelsen av et ökonomisk tverprofil spiller også 
rekkverksanordningen en rolle. De hos oss fra gammel tid benyttede stabbe- 
stener krevet en ganske stor plass i tverprofilet når de skulde vasre solide.

Fig. 94. Profilets bredde i skjserring og fylling.

Fig. 93. Udvidelse av gammel vei.



Fig. 95. Tverprofil for våre höifjellsveier.

Stabbestener inskrenker det effektive profil fordi man ikke tör komme i nxr- 
heten av dem. Ved andre rekkverksanordninger kan her tjenes inn endel i 
det effektive tverprofil. (Selvsagt bör stabbestener, som er en stor fare for 
biltrafikken, nu hurtigst mulig avlöses av mere betryggende rekkverk.)

De gamle norske veier hadde også for stor bombering eller kuv, som det 
nu mest kalles i Norge. Nu anvendes på grusveier vanligvis en stigning 1 : 30 
og 1: 40, hvilket tilsvarer det som nu brukes i Sverige.

Jeg vil i denne förbindelse nevne et forhold til som har betydning for 
trafikksikkerheten på veier i bratt terreng, spesielt i voldsomt fjellterreng og 
det er at tverprofilet der ikke bör ha den vanlige bombering eller kuv, men 
helde inn mot indre side i hele sin bredde. Dette öker trygghetsfölelsen og 
hindrer under kjöring på glatt före at kjöretöiet glir ut mot rekkverket.

Fig. 96. Anordning for gangtrafikken på höi mur eller ordnet stenskråning.



Fig. 97. K u rvep ro filer med ideel heldning fo r alle hastigheter.

Det er selvsagt en stor ulempe at all slags trafikk: fotgjengere, syklister, 
hestekjöretöi og biler skal benytte en og samme veibane uten nogen opdeling.

Vi har idag hört ingeniör Nordendahls gode utredning om dette spörsmål. 
Da vi imidlertid i Norge har meget liten, det vil si nsermest ingen, erfaring 
for hvordan denne opdeling heldigst bör företas har jeg intet å tilföie hvad 
dette angår.

For fotgjengere blir det hos oss dog i naerheten av de större byer anordnet 
spesielle gangbaner, som da vanligvis ligger noget höiere enn kjörebanen i 
likhet med det som byene har. På broene og til dels på veier i bratt terreng 
blir det nu i förbindelse med rekkverket bygget en liten gangbane 40 cm 
bred og 30 cm höi.

Det har v^eret overveiet i Norge å bygge spesielle baner for hestetrafikken 
langs veier med asfalt- eller tjasredekker fordi disse dekker i endel tilfelle har 
vist sig å bli glatte for hestene. Den ökede bredde som sådanne veibaner vil 
krevé vil det av ökonomiske grunne blir vanskelig å utföre, hvorfor det 
heller må legges stor vekt på å finne faste veidekker som ikke blir glatte.

Jeg vil ganske kort få si litt om



Tverprofilet i kurver. 

Dette spörsmål, som er et problem for sig, har veret behandlet bl. a. av 
Dansk Ingeniörforenings tekniske veikomite i dens publikasjon nr 5 1927, 
hvor det er fremsatt flere forslag til anordninger. 

I Meddelande nr 44 fra Väginstitutet er også spörsmålet omhandlet av 
1931 års Väg- och Brosakkunniga. 

Imidlertid vil jeg tilläte mig å peke på det forhold at vi for landeveiene 
fremdeles må regne med den saktegående hestetrafikk og den hurtiggående 
biltrafikk på samme bane. Bilenes hastighet er også sterkt varierende. Vi har 
de hurtiggående personbiler og sakteregående lastebiler. 

En bestemt veikurve hvor tverprofilet har en bestemt overhöide vil vasre 
ideell for bare en enkelt hastighet. For alle andra hastigheter passer den ikke. 

Et hestekjöretöi vil helst ingen overhöide eller skevning ha, spesiellt på 
glatt vinterföre. 

Forholdene kan vere så gunstige, at man uten större ökning i omkost- 
ningene kan gi kurven en tilstrekkelig stor radius. 

I Norge vil store kurveradier i de fleste tilfeller medföre overordentlig 
store utgifter. Vi må på större veier ha radier ned i 50 m, muligens mindre. 

Vi oplever nu, at det som er bra for hestene er dårlig for bilene og omvendt. 
For å skaffe en rask og sikker biltrafikk på norske veier må det legges mere 

arbeide på utformning av tverprofilet i kurvene. 

Civilingenjör Karl Nord gård, Sverige:

I sitt föredrag har ingenjör Nordendahl även berört frågan om delad eller odelad 
körbana vid infartsvägar samt yttrat, att en kraftig trafikdelare eller skiljeremsa 
mellan körriktningarna är ytterst viktig. Häftstift, målade band o. d. duga ej. Om
körning bör vara »fool-proof». Ja , den saken tycker jag är självklar, men en artikel 
av fastighetsdirektör A. Dahlberg i senaste numret av kommunal-teknisk tidskrift 
har uppkallat mig till detta anförande. Direktör Dahlberg hävdar där en helt mot
satt uppfattning och såväl artikelförfattarens som tidskriftens ställning göra att ut
talandet ej bör stå oemotsagt.

Artikeln behandlar sektioner för städernas infartsvägar. H ärvid förutsättes, att 
vägen har en snabb trafik på 8,000 å 10,000 högst 15,000 bilar per dygn och en 
körbana för fyra rörliga filer. I förbigående bör påpekas, att någon infartsväg med 
en genomgångstrafik av denna storlek icke torde komma att uppträda i vårt land. 
För att komma upp till denna trafik får man förutsätta en avsevärd lokaltrafik och 
detta i sin tur medför att längden på sådana infartsvägar i vårt land måste bli 
ringa. För de flesta av våra infartsvägar, Södertäljevägen inbegripen, måste vi räkna 
med betydligt blygsammare siffror.

Artikelförfattaren anser emellertid, att vid en infartsväg av nyssnämnda typ kör
banan bör göras odelad, då denna har följande fördelar:

1) Dess kapacitet är påfallande stor i jämförelse med den uppdelade och en odelad 
körbana kan givas väsentligt mindre bredd än den sammanlagda bredden hos två 
från varandra helt skilda körbanor och det oaktat besitta lika stor och t. o. m. 
större trafikkapacitet än de båda banorna tillsammans.

2) Den odelade körbanan står ur trafiksäkerhetssynpunkt i högre klass.



3) Den odelade körbanan blir billigare i anläggning.
För att kunna bedöma här föreliggande spörsmål bör man att börja med göra klart 

för sig: huru många körfiler behövas för att upptaga en trafik på 10 — 15,000 fordon 
per dygn? Enligt undersökningar, gjorda av stadsplanekontoret, har konstaterats, 
att en körfil bör kunna upptaga 1,500 fordon per timme, utan att överbelastning in
träder. Detta betyder, om hänsyn tages till trafikens dagsvariationer, ca 15,000 for
don per dag och körfil. För fyra körfiler skulle det sålunda bli 60,000 fordon per 
dag, vilket värde emellertid knappast kan uppnås, utan att hastigheten nedbringas 
samt vägen ges planfria korsningar m. fl. anordningar för ökning av kapaciteten. 
För vägar av den typ, som här avses, torde man få räkna med en reduktion av 
kapaciteten till 800 fordon per körfil och timma, vilket gör ca 32,000 fordon 
per dag och fyra körfiler. Den av direktör Dahlberg angivna storleken å tra
fiken 10 — 15,000 fordon per dygn uppgår sålunda ej ens till hälften av kapaciteten 
och man torde utan minsta överdrift kunna uttala, att tvenne rörliga filer i varje 
riktning äro mer än tillräckliga för en trafik av den storleksordning, här avses.

Men, invändes det, på tillfartsvägarna till Tranebergsbro, där trafiken uppgår till 
blott ca 8,000 fordon per dag, förekommer dagligen och stundligen att en bil vid 
omkörning måste åka över på högra sidan av körbanan. Sant, men var ligger orsaken? 
Jo  däri, att tillfartsvägarna till bron i praktiken blott ha tre körfiler, emedan de 
långsamma fordonen köra för långt från cykelbanan. Ibland förekommer också att 
ett snabbgående fordon passerar tvenne, som ligga i bredd och tvingas på denna 
grund över på högra sidan. Detta är emellertid rent ut sagt okynne med hänsyn till 
den trafik, som förekommer. Det gäller här ingen kapplöpningsbana, icke ens en 
»autostrada». Skälet ligger i, att mittrefug saknas och, om en sådan anbringades, 
skulle säkerligen de långsamma fordonen snart lära sig att hålla sig i den för dem 
avsedda körfilen. Det sorgliga är, att även försiktiga förare nu kunna lockas att 
försöka nyssnämnda omkörningsmanöver. En försiktig förare försöker väl visser
ligen icke att gå över på vägens högra sida, då han ser att någon risk föreligger, men 
hur lätt kan man ej missta sig. Man får inte glömma, att för en omkörning vid relativt 
stor hastighet på den omkörda bilen fordras en fri sträcka på 200— 300 meter. På 
denna väglängd kan trafiksituationen ändras radikalt. Nu kanske invändes, att den 
som kör om, då situationen ej kan överblickas, han må stå sitt kast. Kanske är detta 
i viss mån sant, men erfarenheten visar, att bildåren har viss benägenhet att även 
skada andra och det måste förhindras i möjligaste mån. Direktör Dahlberg fram
håller i sin uppsats, »att vägen bör i möjligaste mån vara fri från risker, som här- 
flyta från oförutsedda och överraskande situationsbildningar». Häri kan jag fullt 
instämma med författaren, men härför erfordras också enligt min bestämda åsikt, 
att körbanan är delad. Endast detta gör den »fool-proof», som ingenjör Nordendahl 
så sant uttrycker sig.

I uppsatsen framhålles även, att den odelade körbanans kapacitet är påfallande 
stor i jämförelse med den uppdelade, vilket är av särskilt värde vid infartsvägen till 
en stor stad. Här gäller det att taga emot en accentuerat pulserande trafik.

Jag  skall inte bestrida, att en odelad körbana kunde tänkas ha fördelar, om det 
gäller att på morgonen ta emot trafik endast i riktning mot staden. Men då skall 
också trafiken i den andra riktningen vara lika med noll. Förefinnes trafik, ehuru 
ringa, även i riktning från staden, ha fordonen i denna trafikström givetvis samma 
rättigheter till omkörning som övriga fordon och ett allmänt körande i tre filer mot 
staden på morgonen måste väsentligt öka olycksfallsfrekvensen. T ill ingen nytta, ty 
som jag tidigare påpekat, äro två körfiler tillräckliga att taga emot den trafik, vi 
räkna med.



Författaren har slutligen framhållit, att den odelade körbanan blir billigare i ut
förande. Detta är sant — i teorin. Skall man emellertid ernå samma kapacitet och 
säkerhet vid den odelade körbanan, så måste måtten göras större. Hur var det exem
pelvis på tillfartsvägen till gamla Tranebergsbron å Brommasidan. H är hade vi en 
körbana på 9 m och innehållet två körfiler. En bredd på 7 m hade gjorts precis 
samma nytta utom för det fall att vi haft ett stillastående fordon å körbanan. Som 
jag tidigare framhållit, har nya tillfartsvägen till bron blott tre körfiler i praktiken 
trots bredden av 12 m. För att en körfil effektivt skall kunna utnyttjas, fordras, att 
körriktningarna avgränsas. Nu skall jag inte förneka, att körbanorna, då vägen för
ses med mittrefug, böra göras bredare än å Tranebergsbro, men då körbanan är ode
lad får man för att ernå samma säkerhet och kapacitet lägga till bredden å mitt- 
refugen och mera till. Att behandla området för mittrefugen på samma sätt som 
körbanan för övrigt torde åtminstone ej bli billigare än att anlägga refug.

Anordnandet av en mittrefug har också en annan beaktansvärd fördel. Ingenjör 
Nordendahl har framhållit, att man bör göra fasadlösa huvudtrafikleder. Detta är 
sant, men ofta mycket svårt på grund av befintlig bebyggelse. Lägger man en mitt
refug, som ej brytes allt för ofta, kan man åtminstone förhindra, att fordon köra 
från tomterna tvärs över körbanan. De måste flyta in i trafiken, varigenom olycks
riskerna minskas.

Hur skall en mittrefug helst utbildas, bör den förses med plantering eller ej?
Ingenjör Nordendahl har i sitt föredrag framhållit, att plantering kan undvaras 

på infartsvägar, då han räknar med att dessa förses med konstgjord belysning och 
vill förbehålla planteringen åt rena »autostrador». Jag  kan inte medge, att konst
gjord belysning i tillräcklig grad eliminerar riskerna vid infartsvägar. Så är förhål
landet, då vägbanan är torr och goda förhållanden i övrigt råda. Vid regn däremot 
blir den permanentbelagda vägbanan speglande och man bländas av en mötande bil 
lika väl, om han använder halv- som helljus. Nej, först om mittrefugen försetts med 
plantering har vägbyggaren gjort, vad han kan för trafikens säkerhet och kan med 
lugn överlämna åt trafikpolis, trafikanter och allmänna opinionen att verka för, att 
vår tids plågoris, trafikolyckorna, försvinna.

Vägingenjör G. Dahlberg, Sverige:
De olika trafiktyper, som kunna förekomma på en allmän väg, ha en så varie

rande rörelsehastighet, att deras sammanförande på ett jämförelsevis begränsat om
råde svårligen låter sig göra utan besvärligheter och faror för trafiken. V i ha ju att 
räkna med olika trafikenheter, alltifrån gångtrafikanter, vanliga hästlass med kanske 
3 km:s hastighet i timmen, samt cyklar och lastbilar till personbilar med en hastig
het upp till 100 km/tim. Där ha vi det avgörande momentet: dessa olika trafik
enheter låta sig praktiskt taget icke förena inom ett och samma område.

I fråga om listan på olika trafikslag måste man även framhålla, att vi icke sällan 
på vägarna på landsbygden ha att räkna med betande djur, exempelvis kor, vilka i 
allmänhet äro mycket oförstående för trafikstadgan och trafikens önskemål. Apropå 
den saken, hur är det i Danmark — få kor beta hur de vilja på allmänna vägar, eller 
använder ni er av den praktiska metoden att stämma vederbörande kreaturägare för 
att de ha korna betande på landsvägen?

Man måste emellertid utgå ifrån, att en differentiering måste äga rum mellan dessa 
olika trafikslag och vägbanor. Nu säga många av landsbygdens vägrepresentanter: 
det kostar så mycket pengar och det är heller knappast behövligt att genomföra en 
så dyrbar anläggning eller omläggning ännat än i mycket sällsynta fall. Jag  kan



emellertid numera icke dela deras asikt, utan måste för min del hålla på att det här 
ovillkorligen måste bli en uppdelning.

Alla, som något närmare trängt in i frågan, äro fullt överens om, att här måste 
vidtagas ganska radikala åtgärder, om vi verkligen skola komma mera ifrån det 
konstruktiva på papperet och till verkligheten.

En särskilt besvärlig ekonomisk fråga är onekligen markförvärvet för de vidgade 
utrymmen, som naturligtvis behövs för att dela upp trafiken i olika kategorier. Här 
i landet ha vi kanske inte så många svårigheter ur rent formell och administrativ 
synpunkt, ty vi ha de formella institut vi behöva för att ordna upp själva mark- 
förvärvsfrågan, men det är kostnaderna, som hålla på att stegras i den högsta grad. 
De institut, som finnas, anser jag icke verka så, att de lämna det skäliga utbytet vid 
markförvärvet, utan får man ofta betala orimliga priser.

Om man skall få en allmän riktlinje för en differentiering, och den behövs prak
tiskt taget beträffande alla vägar med någon nämnvärd trafik, måste man först 
avskilja gångtrafiken. Denna är nämligen den ömtåligaste av alla, då den ju bland 
annat omfattar barn och åldringar, som ju i detta avseende äro ganska försvarslösa. 
Skall man göra en åtskillnad, skall således denna först gälla gångtrafiken, först där
efter får man tänka på cykeltrafiken. Emellertid tror jag man gör klokt i att redan 
från början lägga upp problemet så, att man skaffar sig de banketter, som redan 
äro omnämnda. Man måste emellertid göra dessa med en bredd av minst 1.5 m, 
vilket också är det allmänna tillvägagångssättet, vi använt i Uppsala län, väl icke 
på de allra enklaste vägarna, men på alla huvudvägarna; en mindre bredd än 1.5 m 
är för knapp. Delar av banketterna kunna ju också bli inkräktade av ogräs och 
grus från körbanan.

En sak, som är mycket diskuterad, är hur högt man skall placera cykel- och gång
banorna i förhållande till körbanan. Det går efter mitt förmenande i det avseendet 
icke att lämna något generellt besked. Den Malmska kommitténs huvudförslag är 
ju i och för sig gott, och ha vi den konstruktionen utförd i åtminstone ett fall i 
Uppsala län, och där vi ha icke blott cykel- och gång- utan även ridbana, vilka äro 
placerade enligt den där föreslagna normaltypen, kanske dock med någon skillnad i 
fråga om gångbanans läge. Hur man än lägger de olika delarna i förhållande till 
varandra, är det emellertid av vikt att man skarpt avgränsar körbanan ifrån de 
andra banorna. Gör man inte det, har man gjort en halvmesyr. Att sålunda — som 
en vägstyrelse föreslog för någon tid sedan — för att spara några meter mark vid 
sidan av cykelbanan lägga en stenrad med ett fåtal stenar och vitmåla dem, anser 
jag oriktigt. I detta fall gällde det också en mycket stark cykeltrafik och där det 
aldrig skulle ha blivit någon som helst nytta med en cykelbana, om man inte fått 
denna helt avskild, utan där cyklarna annars troligen kommit ut på körbanan och 
därmed minskat hela konstruktionens värde.

En sak, som är viktig, särskilt för vårt land och naturligtvis även för Finland 
och Norge, är cykel- och gångbanornas behandling vintertid, vilket är ett ganska 
svårt kapitel. Danmark har ju i regel tämligen milda vintrar utan snö. Skola vi, då 
vi utföra dessa konstruktioner, även hålla cykel- och gångbanorna öppna på vin
tern? Detta får undersökas fall för fall. Många gånger är trafiken ganska liten, och 
då är det kanske obehövligt att hålla dessa banor fria från snö. Men å andra sidan 
finns det många fall, då man ovillkorligen måste draga ut konsekvenserna av an
läggningen och få denna användbar också under vintern. Hur skall man då förfara 
på rationellt sätt? Det är inte så lätt, som man kanske genast tror. Skall man kunna 
snabbt maskinploga ett stort vägnät, och har man inte tillgång till stor personal 
eller maskinpark, måste man tänka sig noga för, hur man skall anlägga banorna i



fråga. Om man har gångbana, som man måste hålla ren, och som måste användas 
på vintern, finns det emellertid möjlighet att genom särskilda typer av maskin
plogar få arbetet gjort mycket snabbt. I Uppsala län använda vi en särskilt kon
struerad plog kopplad till en lastbil. Denna går fram invid kantstenen, d. v. s. 
kanten mot gångbanan, och gör då denna ren i ett enda slag. Den kan bli fullkom
ligt slät och jämn som körbanan. Är det mycket snö, kan man behöva ploga i ett 
par etapper, men metoden har visat sig vara utmärkt. Skulle däremot gång- eller 
cykelbanan ligga något lägre än körbanan, vet jag inte, hur man skall konstruera 
en plog, som arbetar lika bra som i förra fallet. Då kan troligen resultatet bli, att 
plogen kommer att ligga an för lätt mot banan vid sidan. I nu nämnda avseende 
föreligger ett stort problem för Sveriges del, som vi måste lösa. Efter vad vi hit
tills sett hos oss bör det dock under alla förhållanden gå att klara saken. Mycket 
betydelsefullt är det naturligtvis, om man kan ha cykel-, resp. gångbanan så bred, 
att man kan gå fram med lastbil under vintern, men kanske med en smalare plog 
än den vanliga. Man får emellertid inte räkna bara med hänsyn till att få en billig 
konstruktion, vilket just är en fara med våra lokala vägorgan, som icke alltid an
lägga några vidare perspektiv på dessa spörsmål. Kunna vi kosta på en litet större 
bredd, ha vi emellertid större möjlighet än annars att hålla dessa banor i ordning 
även på vintern.

Om vi byggt en cykelbana eller gångbana, hur ska vi få trafiken att också gå 
där? Det är f. n. inte lätt, och det är en fråga, som sammanhänger med lagstift
ningens tillämpning. En hel del, av vad vi åsyftat på det här området får väl nu 
emellertid läggas så, att vi inte bara upplägga en del lämpliga konstruktioner, utan 
att vi även gå in för en uppfostran av befolkningen, och vi måste nog tyvärr även, 
vilket inte är det minsta arbetet, härvidlag ta lagens kraft till hjälp. Jag  tror så
lunda, att det är av utomordentligt stor betydelse, att vi nu icke blott tekniskt 
komma till klarhet angående dessa problem, utan att vi även ordna så, att vi 
kunna praktiskt genomföra dem. Annars få vi nog inte vår vägtrafik in på de lin
jer, som vi dock i grund och botten avse.

Ingenior H alf stad, Norge:
Ingenjör Nordendahl visade en profil med en cykelbana i högre plan än väg

banan, vilken profil han fördömde. Det gjorde mig ont att höra, att han inte tyckte 
om ifrågavarande profil.

Jag  var inne på denna profil en gång, då vi på enskilda ställen vid snöplogning i 
Telemarken hade kommit till sådana höjder, att vi inte längre kunde lyfta upp 
snön högre. Jag kom då på den idén, att om det är vanskligt med en vanlig profil, 
måste det löna sig att skära ut en två meter bred bana i ett högre plan, så att man 
kunde få snön vidare upp i branten. Ingenjör Nordendahl sade, att dessa stora höjd
skillnader mellan cykelbana och vägbana var något som han icke ville tillråda, ty 
det blev en sådan backig väg och det blev tyngre för cyklisten. Som gammal cyklist 
och som norrman och naturligtvis van vid backar vill jag säga, att detta inte spelar 
någon roll. Det är mycket mera tröttande att köra på långsluttande väg. Man får 
visserligen ta i litet hårdare ibland för att komma upp i nästa backe, men sedan 
får man också vila ett tag.

Amtsvejinspektor J .  P. Jensen-Lovstrand, Danmark:
Vi hade i Danmark i fjol 13,932 trafikolyckor, därav 7,722 personskador. Med 

hänsyn till sådana uppgifter anser jag, att anordningen av vägarnas tvärprofiler 
behöver upptagas till prövning.



I gränsen mellan cykel- och körbanan måste man ha en icke alltför lätt över- 
stigbar kant dem emellan på, låt oss säga, 15 cm:s höjd. Om man sänker denna 
kant blir det fara för bländning vid möte med bilar. Cyklisten bländas av ljuset 
och kan icke orientera sig. Om man har plats, anser jag att man här kan tillämpa 
den holländska normen 2 meter, alltsammans innanför dikena.

Vill man ha träd, måste man i vilket fall som helst ha dem utanför vägdikena. 
I Danmark sker det nästan dagligen olyckor med dödlig utgång genom påkörning 
av träd. Under tiden januari— april har det i Danmark skett följande antal på- 
körningar av vägträd:

personbilar.....................................................................  47 st.
lastbilar ..........................................................................  20 »
motorcyklar .................................................................  4 »
hästskjutsar .................................................................... 4 »
cyklar ...........    5 »

Summa 80 st.

V i måste helt enkelt flytta ut träden utan hänsyn till det skönhetsvärde, som kan 
ligga uti att ha dem vid gränsen mellan olika körbanor. V i måste ha bort de gamla 
träden, som stå för tätt på körbanan, och placera dem på andra sidan diket. Det 
är mycket mindre risk att köra ned i ett dike än att köra på ett träd med de mo
derna, starka stålvagnarna.

Då man talat om 7.5— 8 meter såsom varande lämplig bredd för de enkla kör
banorna, vill jag säga, att det är oförsvarligt att göra en enkel körbana mera än 
7 meter bred. En 8 meter bred körbana till exempel skulle animera till att låta 
3 vagnar gå i samma tvärsnitt, och till detta är denna bredd för smal. Ett tvär
snitt får inte vara så brett, att man känner sig frestad till att köra med 3 vagnar i 
bredd. Om man inte kan få 9 meter, får man inte gå längre än till 7. Detta är ock
så fastslaget i Danmark.

Jag  ville till sist gärna säga blott ännu en sak, och det är, att det för oss är en 
stor uppgift att förhindra olyckorna vid infart till huvudvägen. Man kan exempel
vis ordna omkörning i viadukter av olika slag. Man skulle också i lag kunna för
bjuda all infart på huvudvägarna annat än i långsam fart. Skulle jag på ett enda 
ställe mista kanske 2 minuter på att komma säkert ut på huvudvägen, så gör 
detta intet.

Professor H. N. Pallin, Sverige:
De undersökningar, som gjorts i Amerika av A. N . Johnson vid University of 

Maryland, beträffande kapaciteten hos vägarna ha visat, att den trefiliga vägen har 
ett mycket stort värde, den trefiliga vägen har jämfört med den tvåfiliga hundra 
procent större kapacitet, ett förhålltnde, som vi böra hålla fast vid.

Under en bilresa, jag nyss avslutat, passerade vi bland annat den nya autostradan, 
som är byggd på en sträcka mellan Frankfurt och Darmstadt. Där fanns mellan de 
två riktningsfilerna en besådd remsa, ett ideal, som är rekommenderat av dagens 
föredragshållare. Detta är otvivelaktigt mycket bra, när det gäller dylika långvägar, 
där trafiken är ungefärligen lika stor i båda riktningarna. Den trefiliga vägen har 
emellertid en mycket stor framtid för våra förhållanden.

Frågan om uppdelad körbana har varit uppe till diskussion här i Stockholm. 
Ingenjör Nordgårds yttrande bör ses mot denna bakgrund. Han polemiserade emot 
fastighet sdirektör Dahlberg, som icke vill ha någon uppdelning av körbanan. Jag



vill inte diskutera detta problem mera ingående, men skulle i alla fall här vilja 
säga, att de skäl, som finnas för att icke ha någon mittstrimma, äro ganska bety
dande. En trefilig väg med cykelbanor på sidorna är ungefär vad som behövs, v il
ket är det dubbla mot vad vi här i Sverige förut använt. Framför allt måste vi 
givetvis tänka på att beträffande våra viktigaste huvudvägar i närheten av stä
derna hålla tillräckliga bredder. Jag  talar nu icke om infartsvägar, i fråga om dem 
blir det en speciell sak.

Overingeni0r J .  Munch > Norge:
Det är en sak, som för mig framstår såsom något oklar. Jag  syftar på nyttan av 

dessa banketter. Somliga lägger dem högre, somliga lägre och andra i nivå med väg
banan, någon gör dem 2 meter breda och en annan vill ha en annan bredd.

V i ha i Norge kallat dem skuldror, då de användas för att stödja vägbanan med 
hänsyn till den tunga trafiken. Dessa skuldror ha icke varit särskilt solida, enär vi

Fig. 98. Norsk konstruktion av vägdike i skärning.

icke ha kunnat göra någon beläggning ända ut på dem. Man får då en svagare kon
struktion på vägkanterna. Och när detta svagare parti icke särskilt skiljer sig ifrån 
själva vägbanan, så är faran där. I alla fall tror jag att efterhand, som en väg blir 
äldre, kommer skillnaden att utjämnas, ty bilarna ha ju en viss tendens att slunga 
gruset ut åt sidorna. Det måste vara en skarp avgränsning.

Vid min resa från Moss och till Stockholm i bil lade jag särskilt märke till nya, 
breda vägar, där banketterna voro 10 till 15 cm lägre än vägbanan. De voro täckta 
med grus; någon gångtrafik på ifrågavarande sträcka kunde man icke tala om. 
Cyklisterna vilja naturligtvis aldrig ge sig ned på den lösa banketten utan vilja 
hellre hålla sig, där trafiken gjort körbanan fast. Banketterna avse väl närmast att 
utgöra ett stöd för vägbanan. Någon annan betydelse ha de icke. Jag  fick det in
trycket av de svenska bilar vi mötte, i synnerhet de tunga, att de knappast ville 
köra åt sidan för oss. Jag  steg av en gång under denna resa och undersökte ban
ketten, som vid detta tillfälle låg i nivå med vägbanan, och fann då, att jag sjönk 
ner med foten omkring 10 cm i det lösa gruset. Då förstod jag, varför dessa last
bilar icke ville köra åt sidan — de kände till den stora faran med den lösa ban
ketten.

Äro banketterna högre än vägbanan, motarbetar detta vattenavrinningen. Och en 
ytterst liten bankett köra bilarna nog över och hamna således i alla fall i diket. 
Jag  hade en bankett en gång, som blev gräsbevuxen och gräset trängde in på själva 
vägbanan, så att bilisterna inte kunde se var gränsen gick. Jag  hyvlade då av ban
ketten ned i nivå med vägbanan, men där var det ingen ordentlig vägbeläggning. Allt 
eftersom man hyvlade och allt eftersom bilarna slängde grus ut på vägkanten kunde 
man inte se någon skillnad mellan själva kanten och den fasta vägbanan. Många 
körde det året ut på vägkanterna och gjorde mig till slut ansvarig för det sätt, 
varpå jag höll vägen i stånd. Man frågade, om det var nödvändigt för vägväsendet 
med dylika fallgropar.



Vägprofilerna måste avgränsas, så att bilisterna inte komma ut på lösa kanter. 
I Norge, där man för det mesta har en för vägarbeten dyrbar terräng att genom
bryta, och där anläggningen av breda banketter drager relativt stora anläggnings
kostnader, har man på senare tid gått in för att slopa de öppna dikena. I stället 
utföras täckdiken till 1.80 m:s djup och avslutas den fasta vägbanan med en ca 
1.0 m bred stenslänt i lutning 1 :  5 utan bankett, se skiss (fig. 98). På bank får man 
sätta upp ett räckverk så pass långt in, att man inte får trafiken ut på vägkanten.

Det var på denna punkt jag ville yttra några ord. Jag  tror, att varje trafikant 
skulle vara tacksam, om man toge bort de fallgropar, som banketterna utgöra.

Civilingenjör N . von Matern, Sverige:
Med anledning av överingenjör Munchs uttalande om banketter och vägrenar ber 

jag få säga några ord.
Vid nybyggnad av vägar i Sverige är det numera rätt vanligt, att man gör ban

ketter av 1 å 1.5 m:s bredd, liggande 15 å 20 cm eller ännu djupare under väg
banan (se fig. 49).

I de normalsektioner, som föreslagits av 19 31 års väg- och brosakkunniga, ha 
banketterna höjts upp till samma plan som körbanan, sålunda utbildats till vad vi 
kalla vägrenar (se fig. 50). De sakkunniga menade, att sådana försänkta banketter, 
som nu utföras, icke äro till synnerligen stor nytta för trafiken, utan att de lika 
gärna kunde vara borta. Om en bil lämnar vägbanan av någon anledning, erbjuder 
den lågt liggande banketten icke något skydd. Bilen studsar på banketten och far 
vidare eller riskerar att stjälpa (se fig. 68). Lågt liggande banketter äro ej heller läm
pade för gång- och cykeltrafik, enär de äro svåra att underhålla sommar och vinter. 
Det är så gott som omöjligt att använda maskiner för detta underhåll.

I jämförelse med de nedsänkta banketterna hava vägrenar i plan med körbanan 
stora fördelar. De senare giva ett behövligt stöd åt körbanans kanter, vilka hava 
en benägenhet att skjutas ut och sjunka. Underhållet av vägrenar i samma plan kan 
lätt skötas med maskiner. Vägrenarna kunna dessutom användas till parkering av 
fordon, så att körbanans filer icke blockeras av stillastående fordon.

Väg- och brosakkunnigas förslag till nya normalsektioner har väckt mycken dis
kussion bland de svenska fackmännen. Kritiken har framhållit nödvändigheten av 
en markering av gränsen mellan körbanan och vägrenarna. De sakkunniga ha emel
lertid menat, att vägrenarna antingen skulle hårdgöras så mycket, att ett fordon 
utan risk kan köra ut på dem — i vilket fall likväl ej samma grad av hårdgöring 
erfordras, som på den egentliga körbanan. Eller ock böra vägrenar förses med gräs
beklädnad, då en fullt tydlig markering erhålles. Gräsklädda, breda vägrenar äro ju 
rätt vanliga i Danmark.

Enligt min mening bör man hålla fast vid de sakkunnigas förslag, att lägga dessa 
banketter eller vägrenar i samma nivå som vägbanan, men då måste man antingen 
hårdgöra dem så mycket, att de icke bli några fallgropar, som Munch sade, eller 
ock måste man ha gräs på dem. Jag  kan icke se annat än att, om vi skola ha väg
renar, är det bättre att ha dem upplyftade än att ha dem i ett lägre plan, ty där 
är det just ingen glädje med dem.

Civilingenjör E. Nordendahl, Sverige:
Det är ju vanligt, att den, som inlett en diskussion, till sist får säga några ord om 

de gjorda inläggen.
Jag  börjar med den danske referenten, amtsvejinspektören Ellert. Han förordade



Fig. 99. Den moderna snöplogen fästes 
på en tung lastbil, som fram föres med 

stor hastighet.

rabatter eller vägrenar, som ligga högre än körbanan. Ja , där man kan åstadkomma 
något sådant, torde detta ur trafiksäkerhetssynpunkt vara den bästa anordning i 
fråga om renarnas höjdläge. Svårigheterna i ett land som Sverige uppstå dels vid 
snöplogning, i synnerhet den moderna snöplogningen vid lös snö med hastigt gående 
plogaggregat, dels vid det avlägsnande av packad snö och is, som ofta måste äga 
rum på vårarna. V i inrikta oss i Sverige mer och mer på det maskinella förfaran
det, men detta låter sig näppeligen användas på vägar, där man längs vägkanten 
har en uppstående kant, som hindrar regnvatten och smältande snö och is att 
rinna av och där snöplogarna kunna törna emot. En upphöjd vägren kan däremot 
passa för stadsliknande förhållanden, där man har ordnad renhållning med ständig 
tillsyn. Jag  vet inte om alla av herrarna känna till, hur den moderna snöplogningen 
försiggår, och jag skall därför visa ett par bilder (fig. 99).

Fig. 99 ger ett intryck av den hastighet, med vilken dessa fordon färdas. Ett så
dant aggregat kan inte styras med någon större precision, och det får icke finnas 
nämnvärt uppstående föremål i vägen, ty då kan en malör av ett eller annat slag 
lätt hända. Med dylika tunga redskap kan självfallet intet urmakeriarbete presteras.

Det som slog mig under herr Ellerts anförande var den större erfarenhet, man i 
Danmark besitter, då det gäller cykeltrafik. Det var ett synnerligen intressant på
pekande, att man under vissa förhållanden bör ha en cykelbana med elastisk bredd,
d. v. s. utan markerad gräns mellan cykelbana och en invidliggande körbana. Så
dana anordningar torde avse förhållanden i och närmast intill städer, där man kan 
bliva utsatt för en plötslig, mycket stark tillströmning — spetsbelastning — av 
cykeltrafik, så att man måste taga i anspråk också en del av körbanan.

I anslutning till den danske ingenjören Koefods anförande, vill jag säga, att jag 
knappast alls behandlat rena inomstadsförhållanden, detta skulle ha fört mig för 
långt.

Professor Lönnroth gjorde ett intressant meddelande om en stor, men hemlig tra
fikräkning i Finland. Jag  förstår nu inte, hur en så stor apparat kunnat hållas hem
lig, men jag är övertygad, att om vi här i Sverige skola göra en ny trafikräkning, 
så borde denna vara hemlig, ty annars riskera vi att få  missvisande trafiksiffror.

Jag  påpekar, att i Finland synes den uppfattningen råda, att ute på den rena 
landsbygden behöver ingen större hänsyn tagas till gångtrafiken, ty den gångtrafik, 
som finnes där, är ringa och blir sannolikt ringa också i framtiden med hänsyn till 
övergång till färd med buss och cykel.

Då overingeniör Larsena Norge, visade bilder av den norska svåra terrängen kom 
jag att tänka på, hur svårt det är, att med tillräcklig behållning ordna ett nordiskt 
vägtekniskt möte. Förhållandena äro nämligen så olika i de olika länderna. I mitt 
inledningsanförande påpekade jag, att den svenska terrängen i genomsnitt är lätt, 
vida lättare än den norska.



Nu har kanske en del av herrarna, särskilt herrarna från Norge, fått det intryck, 
att vi här i Sverige röra oss med stora vägbredder. Det måste emellertid sägas ifrån, 
att de stora vägbredderna ha vi ännu så länge blott på papperet. N i skola inte tro, 
att vi i någon nämnvärd utsträckning ha dessa i dag visade och diskuterade 8— io, 
ja, 30 meters vägar. Det mesta, vi än så länge ha, är i verkligheten ganska smalt. 
Man behöver inte fara mer än 4 eller 5 mil från Stockholms centrum för att finna 
allmänna vägar med 3 å 4 meters bredd — det vet varje stockholmare med som
marnöje.

Jag  fann mycket att lära från overingeniör Larsens vägsektioner. Metoden att 
lägga igen öppna diken borde få större utbredning än hittills i Sverige.

Byråingenjör Nordgård , Stockholm, kom in på den aktuella striden här i Stock
holm: delad eller odelad körbana på de blivande infartsvägarna? Jag  fick hjälp av 
herr Nordgård, som höll på min uppfattning om den delade körbanans företräde. 
Jag  var däremot inte ense med honom, då han underkände mitt förslag till elektrisk 
vägbelysning såsom tillräckligt för att undanröja bländningsrisken. Jag  ser fort
farande intet, som hindrar oss att på de korta sträckor, varom här är fråga, an
ordna en fast vägbelysning så god, att icke ens parkeringsljus behöves på bilarna, 
och då har man väl avlägsnat all risk för bländning. Tänk om man på Tranebergs- 
bron, som med uppfarten dock är ett par kilometer lång, bred och mycket dyr, 
dessutom skulle nödgas lägga ut en planterad remsa mellan de olika körriktningarna 
för att möjliggöra säker körning efter mörkrets inbrott!

Amtsvejinspektör ] ens en-Löv strand, Danmark, talade bl. a. om olyckshändelserna. 
Han påpekade nyttan av en skiljeremsa mellan körbana och cykelbana. Att i stor 
utsträckning utföra något sådant blir i Sveriges i regel knottriga och rätt bergiga 
terräng mycket dyrbart. Kostnaden ställer sig härvidlag som så ofta hindrande i 
vägen. Så vitt jag fattade honom rätt överensstämde hans uppfattning om körbane- 
bredderna med min egen: man skall ha två goda körfiler men icke tre dåliga.

Jag  vill i frågan om mera trafiksäkra och bredare — men självfallet också dyrare 
vägar — framhålla, att kraven på ökad trafiksäkerhet i framtiden komma att bli 
allt större — icke minst med hänsyn till befolkningsminskningen. Våldsamma be
lopp komma säkerligen att anslås och pressas fram för säkerhetsanläggningar av 
olika slag, bl. a. åsyftande att göra vägarna väsentligt mera trafiksäkra än för när
varande. Detta kan medföra, att en hel del av det, som vi idag av kostnadsskäl 
knappast våga oss på att på allvar dryfta, då blir utan vidare utfört.

Overingeniör M unch från Norge beredde mig en särskild glädje med sitt inlägg — 
på mig verkade det som en fullträff. Vad skall ni egentligen ha Edra skuldror eller 
banketter till? frågade han. Han vill tvinga oss till eftertanke. Jag  har varit med 
om många diskussioner angående dessa banketter eller vägrenar, och jag måste un
derskriva nästan allt vad herr Munch yttrade. Banketterna äro lösa i början, men 
man hoppas, att vår Herre i sitt förutseende skall laga så, att de så småningom 
hårdna och bli körbara. Ibland växer det gräs på banketten, och då vet man inte 
så noga var gränsen går mellan fast körbana och lös bankett. Man har inte velat 
erkänna, att de svenska vägarna äro allt för smala, och man har då tillgripit väg
renen — banketten som en billig breddning av en i sig själv för smal vägbana. Re
narna fylla dock en uppgift, i det att de stödja en eventuell permanent beläggning 
av gatsten o. d. Vidare torde vid en ofrivillig utkörning från den fasta vägbanan 
en lös vägren dock vara bättre än en direkt dikeskörning. Det rationella är natur
ligtvis att se till, att hela körbanan — d. v. s. vid den vanliga vägen — hela väg- 
bredden med en gång blir hårdgjord ända ut till kanten.

Om, som vägingenjör Dahlberg, Uppsala, sade, körbanan är bred och avgränsad



från cykelbanan med gräskant, synes det mig inte vara någon nackdel, att ha cykel
banan liggande något lägre än körbanan.

Professor Pallin förordade den trefiliga körbanan. Jag  tror, att man skall vara 
försiktig med hänsyn till trafiksäkerheten, innan man bestämmer sig för den tre
filiga körbanan. Mittfilen kan bli en »vild fil», som amerikanarna säga, och även 
om ljian utmärker de olika filerna genom målade band, är det att befara, att båda 
körriktningarna anse sig ha rätt till mittfilen. Det kan lätt bli sammanstötningar i 
den tredje filen. Mina bilder från regionplanearbetet i Stockholms förorter visade 
en vägsektion med tre filer, men på bilden visas också, hur man kan ändra väg- 
sektionen för tre filer till en sektion för fyra filer, särskilt då det gäller blott två 
filer för snabb trafik och två för långsam trafik eller parkerade fordon. Jag  är 
verkligen tveksam, huruvida den trefiliga körbanan bör slå igenom här i Sverige. 
Det bästa försvaret för den, som jag sett, har förekommit i amerikansk litteratur. 
Där har man sagt, att trafiken på morgonen går i en riktning och på kvällen i 
motsatt riktning, så att man kastar om körriktningen i den tredje filen och har den 
såsom en fil för den enkelriktade spetstrafiken. Ingenjör Nordgård påpekade, och 
detta med rätta, att man bör ha plats för bekväm omkörning i båda riktningarna. 
Jag  anser på den grund, att det är bäst med ett jämnt antal filer, när det är fråga 
om verkligt stor trafik, och där finner jag, att vida övervägande skäl tala för en 
uppdelning av körbanan på ett eller annat permanent sätt med särskild bana för 
varje körriktning.

Vägingenjör G. Dahlberg, Sverige:
Jag  hoppas överingenjör Munch inte skall tro, att de missförhållanden, som han 

iakttagit på sin hitresa, äro något normgivande för det svenska vägväsendet. Jag 
tror att jag å dess och den tekniska ledningens vägnar kan säga, att vägar i sådant 
skick som han skildrade godkänna vi icke. V i anse, att en vägren skall vara hård, så 
att man vid möte kan använda den på ett försvarligt sätt.

Vidare tror jag inte, att överingenjör Munch riktigt förstått meningen med dessa 
banketter. De kunna ju förekomma exempelvis såsom fullt utbildade cykel- eller 
gångbanor, och då böra de vara hårdgjorda. Åker en bil ifrån körbanan ned i 
någorlunda hård terräng, innebär ju detta i regel ingen större fara, det kan jag av 
erfarenhet intyga. Att vi redan nu skaffat oss vägbanketter är ju en praktisk åt
gärd även med hänsyn till marklösen. V i höja dem över den naturliga terrängen 
och ha då förberett ett senare skede i utvecklingen. — Jag  hoppas att överingenjör 
Munch skall följa med till Dalarna för att se, hur vi i Uppsala län utfört hård- 
göringen av banketterna. Där kan man köra en tung vält även ut på dessa. V i ha 
till och med skaffat oss särskilda vältar, avsedda just för cykel- och gångbanor. De 
ha två och ett halvt tons vikt och utföra ett utomordentligt gott arbete.

Overvejinspekt0r T. J .  Helsted, Danmark:
I Danmark ha vi under de senaste åren, alltsedan 1930, börjat använda en stor 

del av bilskattemedlen till att skilja cykel- och gångvägarna från körbanan. Om 
önskvärdheten härav tror jag alla äro eniga i Danmark. Cykelbanornas katekes, 
kan man nästan säga, går ut på, att skola vi ha cykelbanor, skola dessa vara minst 
lika goda som körbanorna, ty annars få vi aldrig cyklisterna att använda dem, 
och då skola vi ha cykelbanor, som vi verkligen kunna kalla så, en på varje sida 
om körbanan. Cykelbanans bredd bör vara 2 gånger 0.9, i varje fall minst 1.5 men 
helst 2.0 m. Naturligtvis kan man på enstaka ställen anbringa ensidiga cykelbanor.



Sådana ha också använts i Danmark på vissa platser, där speciella förhållanden 
spelat in, exempelvis då det är fråga om en mindre och tillfällig trafik till ett 
sommarutflyktsmål eller ett badställe.

Beträffande cykelbanorna är det efter min uppfattning ett spörsmål, som jag i 
min verksamhet dagligen strider och kämpar med mig själv om, vad som i grunden 
är det riktiga. Inne i en stad skall det vara gångbanor till skydd för fotgängarna. 
Kan det finnas cykelbanor också, är det gott och väl, men som regel är det inte 
plats därtill på gatorna. På infartsvägarna är det däremot som regel plats men inte 
på de smala gatorna i en stad, i varje fall icke för både fotgängar- och cykelbana. 
På öppna landsvägen kommer emellertid det svåra problemet: ha vi råd att an
lägga både cykel- och gångbanor? Det har sagts i dag av en av de danska inledarna, 
tror jag, att ha vi inte råd att anlägga både gångbana och cykelbana måste fot
gängare och cyklister nöja sig med den ena banan, en på varje sida om vägen men 
gemensam för dessa kategorier. Jag  tror det var amtsvejinspektor Ellert, som var 
inne på detta. Hur det i så fall skall ordnas med fotgängarna och cyklisterna och 
hur de skola mötas blir ju ett problem, som så småningom får överlämnas till poli
tikerna (Trafiklagen).

Professor H. N. Pallin, Sverige:
Talaren framhöll, att statistiken i fråga om trafikolycksfallen är bedrövligt ofull

ständig och i behov av rationell omdaning.

Civilingenjör E. P. Wretlind, Sverige:
Mina herrar! Det är uppenbart, att frågan om utbildning av vägarnas tvärsektion 

av alla mötesdeltagarna har omfattats med det största intresse, ett intresse, som på 
ett utmärkt sätt stimulerats genom inledningsföredraget av ingenjör Nordendahl, 
som med stor omsorg och skicklighet förberett sitt anförande här i dag och för vilket 
vi äro mycket tacksamma.

Vi ha haft nöjet lyssna till icke mindre än 17  anföranden och debattinlägg i detta 
ämne och jag ber få fästa uppmärksamheten på det faktum, att diskussionen på ett 
utmärkt sätt avspeglat den nuvarande utvecklingen inom vägfrågan. Den är i stän
dig rörelse och utveckling, det har också varit ständig rytm i diskussionen. Vi ha 
därför med största behållning och nöje åhört dessa förhandlingar.

Jag  föreslår nu, att vi med en slutapplåd avtacka våra föredragshållare och alla 
deltagare i diskussionen.



(Forts, från omslagets 2:a sida.)

22. Erfarenheter från prowägarna år 1929, av N. von Matern (Utgånget)....................  1930
23. Svenska Väginstitutets trafikräkningar år 1929, av N. von Matern................................  1930
24. Om vägarnas bärighet vid vattenövermättning, av G. Beskow ................................  1930
25. Om jordarternas kapillaritet, av G. Beskow.................................................................  1930
26. Om isoleringsåtgärder mot tjälskott och tjälskjutning, av G. Beskow. (Utgånget) . . 1930
27. Några undersökningar rörande klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut och deras

lämplighet som dammbindningsmedel av G. Beskow och N. von Matern. (Utgånget) 1930
28. Bidrag till frågan om högklassiga vägbeläggningar i Sverige, av N. von Matern . . 1930
29. Provvägen vid Kalmar. The experimental Road at Kalmar, av N. von Matern. . . 1931
30. Om vägarnas allmänna ytuppmjukning i tjällossningen; Softening of Roads in Spring,

av G. Beskow....................................................................................................................  1931
31. Vägstudier i Förenta Staterna 1930. Road Studies in the United States of America

1930, av T. Biide, G. Höckert, N. Lidvall, N. von Matern, A. Valsinger och E. P. 
W retlind..........................................................................................................................  1931

3 2. Om indränkning och ytbehandling, Grouting and Surface Treatment av Nils von Matern 19 31
33. Erfarenheter från prowägarna år 1930. Experiences from the Test Roads 1930

av Fredrik Schutz............................................................................................................... 1931
34. Asfalt och tjära för vägändamål. Asphalt and Tar for Road Purposes....................  1931
35. Undersökningar rörande bromslängden för bilar vid olika väglag. Investigations into 

braking Distances for Motor Cars under different Road Conditions av G. Andersson
och E. Lundeberg......................................    1931

3 6. Om användning av vägtjära utomlands. The Use of Road Tars Abroad av S.
Hallberg.............................................................................................................................  1932

37. Om korrugeringen och dess motarbetande. Corrugation on Gravel Roads and its
Counteraction av G. Beskow ..........................................................................................  19 32

38. Avnötningsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of Wear on Pavements av
N. von Matern och Fr. Schutz  ....................................................................................  *93 2

39. Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige. A Statistical Survey of Motor
Vehicles in Sweden av 1931 års väg- och brosakkunniga.............................................  1932

40. Provning av betong vid betongvägar medelst provbalkar. Testing of Concrete for
Concrete Roads on Beams a v C. Forssell.....................................................................  193 3

41. Tjälens betydelse för vägbeläggningar. Influence of Frost Action in the Subgrade
on Pavements, av G. Beskow.............................    *934

42. Provvägen vid Borås. The Experimental Road at Borås av N. von Matern...........  1934
43. Utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor. Investigations about

Concrete Pipes for Road Culverts, av 1931 års väg- och brosakkunniga..................  1934
44. Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Vägar. Technical-Economical 

Researches into Road Construction and Transport in Sweden, av 1931 års väg-
och brosakkunniga (utgånget).............................................................................................  1934

Statens Väginstitut.
45. Arbetsbeskrivningar för bituminösa vägbeläggningar. Standard Specifications for Bitu

minous Pavements, utgivna av K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen...........................  1935
46. Enkla bituminösa vägbeläggningar på grusvägar. Low Cost Bituminous Roads av

N. von Matern och S. Hallberg....................................................................................... 1935
47. Provvägen på Lidingön. The Lidingö Tar Pavement Test Road av M. Rahlén. . . 1935
48. Tjälbildningen och tjällyftningen med särskild hänsyn till vägar och järnvägar. Soil

Freezing and Frost heaving av G. Beskow ..................................................................  1935
49. Förhandlingar vid nordiska vägtekniska mötet i Stockholm år 1935. Proceedings of

the Scandinavian Road Technical Meeting at Stockholm 19 3 5 .................................  *936



P R IS  4 K R O N O R


