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OLIKA SNÖSKÄRM STYPER OCH DERAS

VERKNIN GSSÄTT

S n Ö S K Ä R M A R  uppsättas längs vägar, där drivbildningen är särskilt svår.
Med hänsyn till skärmarnas placering skiljer man mellan samlings skärmar och 

led skär mar. De förra samla yrsnön bakom sig till en driva; de senare leda 
yrsnön bort från vägen.

Samlingsskärmarna placeras parallellt med vägen — parallellskärmar — när 
den förhärskande vindriktningen är vinkelrätt mot vägen, eller som kulisser — 
kulisskärmar (fig. i a) — när snöstormarna bruka falla snett in mot vägen.

Fig. i. Olika uppställningssätt för snöskärmar, a) kulisskärmar, b) ledskärmar.
Fig. i. Different arrangements of snow-fences.

Om snöstormarna bruka blåsa längs vägen såsom fallet är i fjälldalar, vridas 
kulisserna, så att yrsnön ledes ut från vägen. Man får då en ledskärm (fig. i b).

En samlingsskärm minskar vindhastigheten så mycket, att yrsnön avsättes 
framför vägen. En dylik skärm bör stå på sådant avstånd från vägen, att drivan, 
när den fått maximal storlek, nätt och jämnt når fram till vägen. Man brukar 
ange 15 —20 gånger skärmhöjden som lämpligt mått, men detta varierar, bl. a. 
med skärmtyp och terräng.

På vissa håll utomlands användas låga skärmar, som sättas på något större 
avstånd. När drivan nått full höjd och skärmen ej förmår samla mer snö, flyttas 
skärmen till drivans krön enligt fig. 2. Med denna metod vill man med låga 
skärmar åstadkomma stora drivor. En annan metod är att lyfta skärmarna eller 
att skarva dem upptill. Sådana skarvskärmar användes exempelvis i Norrland, 
fig. 7. Ytterligare en metod är att sätta upp låga skärmar i flera rader framför 
vägen.

På många platser i Norrland och särskilt i dess fjälltrakter låter man skär
marna stå uppställda året om. Sådana skärmar benämnas fasta. Vanligen sät
ter man emellertid ut skärmarna om hösten och tar in dem om våren. På odlad



Fig. 2 a och b. Snöskärmar av en typ, som flyttas allt efter som drivan växer.
Fig. 2 a and b. Snow-fences that can be replaced to the top of the drift, when oversnowed.

mark är det sistnämnda förfaringssättet nödvändigt. Detta meddelande handlar 
huvudsakligen om dylika flyttbara skärmar av olika utföranden.

I allmänhet utföras skärmarna med öppningar, så att en viss del av vinden 
kan spela igenom. Sådana skärmar benämnas öppna skärmar till skillnad från 
täta skärmar. Bakom en tät skärm blir drivan kortare än bakom en öppen.

öppna skärmar bruka karakteriseras genom hålprocenten, d. v. s. ytan av 
öppningarna i procent av hela skärmytan. Om i en brädskärm springorna mel
lan bräderna =  bredden av bräderna, blir sålunda hålprocenten = 5 0 ,  vilket 
anses vara en ungefärligen lämplig siffra. Emellertid är hålprocenten icke ensamt 
utslagsgivande för skärmens verkningssätt. Andra faktorer, såsom skärmens lut
ning, om den har stående eller liggande bräder m. m. inverka även på den snö- 
samlande förmågan.

Räcker skärmen ända ned till marken, brukar drivan lägga sig omkring skär
men, som blir mer eller mindre insnöad. Sörjer man däremot för, att en springa 
på 10—20 cm finnes mellan marken och skärmens underkant, håller sig skärmen 
bättre fri från snö.

Man kan indela snöskärmar i följande typer med hänsyn till konstruktionen:
1. Skärmar med lodräta tunna läk ter (spjälor). Dessa skärmar äro icke styva 

utan hoprullbara och benämnas vanligen snöstaket (rullstaket) (fig. 19—26).
2. Skärmar med bräder, brädskärmar. Dessa skärmar äro styva. I allmänhet 

äro bräderna vågräta. Varje skärm är en enhet av ca 4 m längd, som kan be
nämnas flak. En brädskärm kan stå vertikalt (fig. 7) eller också lutande med 
eller mot vinden, i senare fallet har man den lutande brädskärmen (fig. 11) .

3. Om brädskärmens övre del brytes i vinkel, får man saxskärmen (fig. 12).
4. En brädskärm, vars bräder äro löst upplagda på stolpar, vilka för detta 

ändamål äro försedda med krokar eller andra upplag. Denna typ är en isärtagbar 
brädskärm (fig. 28— 30).

5. Brädskärmar av korta och lätta skärmdelar, snö sköldar, som lutas mot var
andra (fig. 2 a). När drivan vuxit full, tagas sköldarna i sär och placeras överst 
på drivan. Typen användes bl. a. i Tyskland och Ryssland.

6. Skärmar med korsade ribbor, galler skärmar (fig. 3). Typen är den van
ligaste i Danmark. Ribborna ha vanligen dimensionerna 25 X 13 mm och en 
fri gallervidd av 10 cm. Hålprocenten är 64.

7. Skärmar av mindre hållbart material mellan trästolpar. Sådana material äro



Stads- og Havneing.

Fig. 3. Gallerskärm, vanlig i Danmark.
Fig. j. Hurdle fence, common in Denmark.

Stads- och Havneing.

Fig. 4. Skärm av halmband av dansk typ. 
Fig. 4. Fence made of straw bands.

exempelvis ris och grenar, (fig. 5 o. 6) vassrör, säckväv, halmband o. dyl. 
Risskärmar användas flerstädes utomlands. Som bärande element tjänstgör järn
tråd eller järntrådsnät. Halmbands skärmar (fig. 4) förekomma i Danmark. Dessa 
bestå av 5 cm halmband, som läggas med 5 cm avstånd på hak i pålarna. Endast 
pålarna bevaras till följande år. Dylika skärmars snösamlande förmåga är stor.

I Amerika förekomma skärmar helt av järn. De utföras vanligen av liggande 
»bräder» av galvaniserad plåt, 15 cm breda och i kanterna uppstyvade genom 
bockning. Mellanrummet mellan »bräderna» är 15 cm.

Det är vidare tänkbart att utföra brädskärmar med vertikala bräder. Äldre 
trasiga rullstaket spikas ibland upp på reglar.

Om vindriktningen är sned mot skärmen verkar en skärm med vertikala öpp
ningar såsom tät, varigenom dess verkan ändras.

Snöskydd kan även vinnas genom hinder av andra slag, som uppföras i vin
dens väg. Sådana hinder kunna vara av provisorisk art, såsom upplogade snö
vallar ett stycke från vägkanten eller murar av snöblock (Amerika, Ryssland). 
De kunna också vara permanenta och bestå av häckar eller planteringar, en 
särskilt i Amerika använd metod. Dylika åtgärder falla emellertid utom ramen 
för detta meddelande.

Fig. 5 och 6. Provisoriska snöskärmar av ris eller grenar bl. a. använda under 
vinterkriget i Ryssland 1941 (ur Die Strasse).

Fig. 5 and 6. Emergency snow fences made of twigs or branches3 used in 
the German-Russian war of 1941.



SNÖSKÄRMSTYPER SOM ANVÄNDAS

I SVERIGE

I~ Iö S T E N  1941 vände sig statens väginstitut till landets vägingenjörer och 
vägdistrikt med en förfrågan om deras erfarenheter om snöskärmar.

A v de beredvilligt lämnade svaren framgick, att snöskärmar användas i 
nästan hela landet. Endast vissa ödistrikt längs fastlandet, Gotland samt enstaka 
skogsdistrikt i Småland ha icke behövt anskaffa snöskärmar. Behovet har i 
övriga distrikt varit mycket växlande. De svåraste förhållandena förekomma i 
vissa norrlandsdistrikt, i Skåne, på västgötaslätten, i Kalmartrakten samt på 
Öland.

Vägdistriktens årliga nyanskaffning av snöskärmar är betydande. Man kan 
uppskatta den till i runt tal 350 000 m. En enda snöskärmsfabrik har uppgivit sig 
leverera mer än 100 000 m per år.

Olikhet i klimat och snöförhållanden har medfört att snöskärmar utföras olika 
i olika landsändar. Åsikterna om vilka typer, som äro lämpligast, liksom om 
detaljutförandet, divergera således helt förklarligt.

I vissa delar av Norrland, där snötäcket normalt är tjockt, användas höga 
skärmar. Skärmhöjden är här 2 å 3 m, i fjällen 4 m. I det övriga landet håller 
sig skärmhöjden normalt omkring 1.5 m mätt från marken. Vid enstaka tillfällen 
har denna höjd ej räckt till. I stället för att dimensionera efter dessa fall har 
man sökt att göra skärmarna så, att de kunna lyftas eller skarvas.

Vägdistrikten i norra Sverige föredraga nästan utan undantag hemgjorda bräd
skärmar. Söder om en linje genom Värmland, norra Närke och norra Uppland är 
bruket vacklande, i det att vissa vägdistrikt använda hemgjorda skärmar och 
andra distrikt fabriksgjorda skärmar.

Hemgjorda skärmar föredragas sålunda av flera vägdistrikt i Södermanland, 
Östergötland, norra Småland och Halland. T ill och med några av de sydligaste 
virkesfattiga vägdistrikten i Kristiantads län föredraga brädskärmar. Fabriks
gjorda skärmar användas företrädesvis i Stockholmstrakten, södra Uppland och 
södra Närke, större delen av Småland och Västergötland samt hela Blekinge, 
på Öland och i de skånska vägdistrikten längs öresundskusten.

Brädskärmar.

De skärmar, som vägdistrikten själva tillverka, äro i regel brädskärmar. De 
bestå vanligen av 4 m långa flak av liggande %" bräder, oftast 10 cm breda 
och i regel med 10 cm mellanrum. Vertikalerna äro ofta dubbla för att ge ökad 
stadga. Fig. 7 visar ett vanligt utförande av en brädskärm, som kan förses med



Fig. 7. Vertikal brädskärm med skarvskärm från Umebygdens vägdistrikt. 

Fig. 7. Common Swedish vertical hoard fence of the horizontal-slat type. 
A heightening-piece can easily be attached at the top.

Fig. 8. Skärm med springor av växlande bredd, använd i Ingelstads och Järrestads vägdistrikt. 

Fig. 8. A type of fence, claimed to be specially effective in strong winds, South Sweden.



Pig. 9. Stöd för brädskärmar, använt av Stockholms läns norra vägdistrikt. Krysset i fig. 9 är
dimensionerat för 150 cm skärmhöjd.

jFig. 9. One type of support for board fences.

skarvskärm. — Ingelstads och Järrestads vägdistrikt torde vara det enda, som an
vänder en skärm med varierande avstånd mellan bräderna, fig. 8, vilket uppges 
vara bra i hård blåst.

Stagningen sker antingen med strävor (fig. 7 alt. 1), eller också fästas skärmarna 
vid lodräta störar, som nedslås i marken tidigt på hösten och som få frysa fast, 
innan skärmarna upphängas (fig. 7 alt. 2). Surrning med järntråd användes 
oftast för att fästa störar och stag vid skärmarna, men även andra sätt att ordna 
stagningen förekomma. — Stockholms läns norra vägdistrikt hänger skärmarna 
i kryss enligt fig. 9. Skärmens översta bräda, som är längre än de övriga, vilar 
med sina ändar i kryssen. För att hindra att skärmarna lyftas av vinden, fästes 
var tredje skärm vid ett järnrör, som slås ned i marken. Bättre stormsäkerhet 
hade dock erhållits, om kryssets ben fästas vid pålar i marken (sid. 45). — V il
lands vägdistrikt i Kristianstads län (fig. 10) kopplar skärmarna vid varandra

Fig. 10. Stöd och koppling mellan brädskärmar, använt av Villands vägdistrikt, m. fl.
Fig. 10. Support and joint between two board fences suitable for flat contryy South Sweden.



Fig. i i .  »Skedala»-skärm, använd av Tönnersjö vägdistrikt. 
Fig. i i . An inclined board fence from the west coast of Sweden.

genom att låta den ena skärmens vertikaler bilda spår, i vilka den andra skärmens 
brädändar gripa in. I strävorna finnas hak, vilka låsa fast dem vid skärmen, när 
de pressas ned mot marken. Metoden att koppla skärmarna ger ökad stabilitet åt 
skärmraden men torde icke vara lämplig annat än på slät mark. Genom kopp
lingen sparar man en sträva per skärm.

I södra Sverige synes det vara regel, att uppställningen av skärmarna göres av 
vägdistriktets folk. I Norrland däremot förekommer det ofta att vägdistrikten 
bortauktionera sådana arbeten till någon i orten boende. Vissa vägdistrikt, exem
pelvis Vilhelmina vägdistrikt i Västerbotten, ha tryckt kontrakt shandlingar 
härför.

Till kontraktet fogas arbetsbeskrivning och ritning. Här återges en av Skellefte
bygdens vägdistrikt använd

A r b e t s b e s k r i v n i n g  f ö r  s n ö s k ä r m a r .
Allt virke skall vara av god beskaffenhet, fritt från röta och skadliga kvistar. Någon 

vankant tillåtes, dock får under inga förhållanden bark sitta kvar.
Skärmbräderna skola ha en tjocklek av % "  och en bredd av minst 4", men bredden 

kan ökas efter i orten tillgängliga dimensioner, avståndet mellan bräderna får dock 
icke överstiga 4 .

Såsom vertikalbräder användas 2 st. i " X  4"  bräder, vilka böra vara någorlunda full
kantiga. De läggas en på vardera sidan om skärmbräderna och spikas med klippspik 
med minst en spik från varje sida genom varje skärmbräda. Varje spik skall rundvikas 
och ordentligt nitas. Mellanrummen mellan vertikalbräderna nedanför den nedersta 
och ovanför den översta skärmbrädan fyllas helt.

Mellan vertikalbräderna anbringas diagonalförsträvningar av i " X 4 // bräder, vilka 
fastspikas i varje skärmbräda.

Skärmarna uppställas intill varandra och uppstöttas medelst två st. 2.60 m1 långa 
snedsträvor av rundvirke minst zVv" i topp. överst i snedsträvorna borras 10 mm hål. 
Skärmarna och snedsträvorna hophållas medelst 4 mm järntråd, som drages genom de 
nyssnämnda hålen samt genom det översta mellanrummet mellan vertikal- och skärm- 
bräder.

1 Se not på nästa sida.



All spikning skall utföras med s. k. klippspik, trådspik får under inga förhållanden 
användas.

Skärmar och strävor målas med rödfärg, varvid något olja — i liter olja på 15 liter 
färg — inblandas i den i övrigt på vanligt sätt tillredda rödfärgen, så att denna icke 
»färgar av sig».

Varje skärm skall ha en längd varierande mellan minst 4 m och högst 4.5 m. Höjden 
är 1.4 m,1 vartill kommer förlängning av vertikalbräderna med 4 dm1 nedanför och 
1 dm ovanför skärmbräderna.

Lutande skärmar användas av enstaka vägdistrikt i landet. I Tönnersfö väg
distrikt i Halland användes en ganska starkt lutande skärm, bestående av lätta 
flak, understödda av vinkeljärnsben och förankrade med hakjärn i marken, 
fig. 1 1 .  Denna skärm har konstruerats av vägmästare A. Andersson efter försök 
med flera andra typer. Skärmen kan sättas upp, sedan marken blivit tjälad, 
vilket är fördelaktigt bl. a. med hänsyn till, att höstplöjningen ofta är försenad. 
Den uppges tåla stark storm under tjällossning, då lerjorden är upplöst.

Saxskärmar.

I vissa vägdistrikt huvudsakligen i Dalarna, Västmanland och Västerbotten, 
användas saxskärmar. Fig. 12 visar konstruktionen av en dylik från Västman
lands norra vägdistrikt. Om denna skärmtyp anför vägingenjören i Västman
lands län S. Bäckman:

1. Skärmen står bra även i hårdare biåsväder. V id hårdare blåst mot baksidan 
står den ej lika stabilt.

2. Skärmen är lätt att ställa upp och kan sättas på frusen mark.
3. Kostnaden för uppställningen är ringa. Liten skada göres därvid åt marken (besådd 

mark). Spik eller järntråd behöva ej användas. (Det har förekommit, att markägare 
motsatt sig snöskärmar på gräsvall på grund av den risk, som skulle föreligga för betande 
djur genom eventuellt tappad spik eller järntråd.)

4. Enär skärmen ej behöver skadas vid uppsättning och nedtagning, blir underhålls
kostnaden den lägsta möjliga.

1 Gäller skärmar med 1.8 m höjd över mark, varav 0.4 m ben. Vid 1.5 m höjd böra ben och 
strävor avkortas nedtill med 3 dm.

Fig. 12. Saxskärm från Västmanlands norra vägdistrikt. När skärmen blivit uppställd, låses
saxen genom att bultarna åtdragas.

Fig. 12. A type of fence used in Central Sweden.



Erfarenheterna om stormsäkerheten hos denna skärmtyp synas växla. Väg- 
mästaren i Dorotea vägdistrikt P. Lindblom  anmärker, att typen är lätthanterlig, 
men att skärmarna måste ställas upp tidigt på hösten, så att skärmbenen, som 
köras ned något i marken, få tillfälle att frysa fast. Malungs vägdistrikt an
vänder i ganska stor omfattning saxskärmar av höjden 1.8—2.4 m och för 
fjällvägar ännu större höjd. Dessa skärmar förankras vid korta pålar, som slås 
ned i marken. Skärmarna ha emellertid även i undantagsfall placerats ovanpå 
de bildade drivorna, varvid en bräda spikats på vardera benparet och belastats 
med snö, som fasttrampats.

En fördel med saxskärmar och liknande benförsedda typer är att de kunna 
ställas ut glest med mellanrum mellan de enskilda flaken eller anordnas som 
kulisskärmar.

Fig. 13. Kättingstaket, tillverkat av Kinda vägdistrikt. 

Fig. 13. V er tic al-slat chain fence.

Rullstaket.

Några vägdistrikt ha i egen regi tillverkat eller i orten beställt rullstaket. 
Kättingstaket anskaffas på detta sätt av Valkeb o och Kind a vägdistrikt i Öster
götland, av Norra Vedbo och Vista vägdistrikt i Jönköpings län, Norra Åsbo 
vägdistrikt i Kristianstads län och Handbörds, Stranda och Norra Möre väg
distrikt i Kalmar län. Fig. 13 visar snöstaketet från Kinda. I staketet äro vissa 
spjälor förlängda nedåt, varigenom extra stöd erhålles. — Uppsala läns norra 
vägdistrikt använder trådstaket, som kostade o: 85 kr./m under 1941. Staketet 
som tillverkas i orten har 5 förbindningar av dubbla trådar. Det är oimpregnerat. 
Impregneringen beräknas kosta 10 å 20 öre pr m. Stöden utgöras av kraftiga 
störar ( a 25 öre), placerade med 3 m avstånd. I syfte att förbättra stagningen 
och minska risken att trådarna brytas, lutar man störarna något i staketets längd
led, samtidigt som spjälorna få luta åt motsatt håll. Störarna komma därigenom 
att ligga an mot och kunna surras vid flera spjälor.

I allmänhet äro dock snöstaketen fabriksgjorda och tillverkas och levereras av 
vissa specialfirmor.

Trådstaketet torde vara äldst bland rullstaketen. Det staket av denna typ, som 
vägdistrikten prövat mest, är »Ideal» från AB Vägmaskiner i Sundbyberg. Om



dömena om trådstaket gälla därför oftast detta staket. Särskilt i Småland har man 
under det senaste årtiondet börjat använda »Braås trådstaket» från Lidboholms 
AB  i Braås. Detta staket är vävt på annat sätt än Idealstaketet. Medan de två trå
darna i ett trådpar i Idealstaketet äro lika grova, är i Braåsstaketet den ena tråden 
i trådparet grövre än den andra. Den grövre tråden är nästan rak och avsedd att 
bära staketet. Ett tredje staket av trådtyp är »Ölandsskärmen» konstruerad av 
vägmästare E. Larsson, Borgholm, och saluförd av Trafik- och Vägmärken A B  
i Stockholm. Staketet har 4 trådpar av galvaniserad järntråd, vid vilka spjälorna 
äro fastkramlade.

A v kättingstaketen är »Solid» från Lucksta Ångsåg det mest använda, övriga 
kättingstaket äro »Braås kättingstaket» från Lidboholms A B > »Trygg» från 1. A. 
Jönsson i Ramlösa, samt E. Larssons »Ölands sk ärm», utförd med kätting. Dessa 
fabrikat äro ganska lika. Skillnaden ligger i utförandet av stolpar, stag och 
upphängningsanordningar.

Trådstaketen anses vara lättare att transportera och sätta upp samt äro bil
ligare än kättingstaket. Den allvarligaste anmärkningen mot trådstaketen är, att 
trådarna efter ett visst antal år brytas av. Södermanlands södra vägdistrikt har 
anfört, att en leverans Idealstaket efter 1 1  år var så gott som helt förbrukad. 
Aska vägdistrikt meddelar, att tråden i Idealstaketet gärna brister efter 7—9 år. 
Kättingstaketen.anses i allmänhet vara hållbarare än trådstaketen. Åsikterna gå 
emellertid starkt isär.

Valkebo vägdistrikt i Östergötland, som prövat brädskärmar av egen tillverk
ning, »Ideal trådstaket» samt kättingstaket, dels av fabrikatet »Solid» och dels 
av egen tillverkning, anför:

»Trådstaket, bestående av fem längsgående, flätade ståltrådar med iträdda träspjälor, 
1.20 X  0.04 X  0.01 m, (spjälorna täcka ca 47 % av staketets kvadratyta) är synner
ligen effektivt och hållbart och enligt vår uppfattning det bästa av förekommande typer. 
Det är lätt att sätta upp, taga ned och transportera, samt är billigt i underhåll. Skulle 
en eller annan spjäla gå av, har detta liten betydelse, enär varje spjäla i de längsgående 
trådarna har fem fästen. V år erfarenhet har givit vid handen att trådstaket av här be
skriven typ är bättre än kättingstaket».

Torna vägdistrikt i Malmöhus län har motsatt åsikt:

»Vid uppsättning och nedtagning äro kättingstaketen absolut överlägsna trådstaketen 
på grund av lättheten att hänga upp dem på de därför särskilt konstruerade stolparna. 
Trådstaketen måste bindas upp med järntråd, vilket är både tidsödande och mindre 
säkert. Det har visat sig att bindtråden gärna nötes av mot järnstolparna, när staketen 
vid blåst hållas i ständig rörelse.» Under vintern 1942— 1943 gingo stormarna mycket 
illa åt trådstaketen, som sletos av.

Stockholms läns västra vägdistrikt använde under åren 1929— 1937 enbart 
trådstaket, härefter såväl kättingstaket som trådstaket. Trådstaketen »äro lätta 
att transportera och utsätta, men helt naturligt vad hållbarheten beträffar under
lägsna de av typen Solid», säger vägmästare E. Ström i distriktet.

De ovan citerade omdömena gälla i regel trådstaket med lika grova trådar i 
trådparen. Angående hållbarheten av trådstaket med en grov bärande tråd och



en klenare tråd i trådparen (Braås) äro uppgifterna sparsamma (jfr. sid. 39). 
Detsamma gäller den med grova trådar vävda ölandsskärmen.

Att stagningen och sträckningen av staketen är av stor betydelse framgår av 
flera svar, särskilt rörande kättingstaketen. Man påpekar emellertid att effektiv 
stagning medför extra tidsutdräkt vid uppsättningen av staketen. Solid-skärmen 
och ölands-skärmen anses i allmänhet vara väl stagade. Beträffande ölands
skärmen har man dock ännu ej någon längre tids erfarenhet.

Det enda fabrikat, vartill skarvskärm levereras, är »Solid-skärmen». Flera väg
distrikt hade under vintern 1940— 41 anskaffat sådan skarvskärm, men hade i 
allmänhet icke behövt använda den. Torna vägdistrikt, som fått tillfälle prova 
skärmen praktiskt, anförde:

»En del av de nyare kättingstaketen äro försedda med förlängda stolpar, vilka under 
vissa förhållanden medge lyftning av desamma. I lös snö går detta mycket bra, men i 
den kompakta, ofta jordblandade snö, som är mycket vanlig i dessa trakter, sakna ly ft
anordningarna större betydelse. Erfarenheten här har visat, att anordningar för skarv- 
ning av staketen är att föredraga framför lyftning. De skarvskärmar, som användes 
här under sistlidna vinter, visade sig vara både effektiva och lätta att uppsätta.»

Vägingenjören i Kristianstads län V. Lindkvist, påpekar, att skärmens avstånd 
från vägen beror av dess höjd. Samtidigt som man lyfter en skärm eller skarvar 
den, borde man därför rätteligen flytta den till längre avstånd från vägen. Då 
detta icke är möjligt, synes det vara bäst att redan från början placera skärmen 
på det större avståndet, om man kan förutse, att den behöver skarvas. I övrigt 
nämnes att:

»Systemet med skarvskärmar kan vara praktiskt ur den synpunkten, att skärmen i 
oskarvat skick är låg och lätt att sätta upp samt icke tarvar så stark stagning. Dessutom 
kunna vissa snösäsonger vara så relativt fria från yrväder, att någon skarvning ej är 
erforderlig. Vill man emellertid gardera sig för långvariga yrväder, torde det vara 
riktigare att använda oskarvade skärmar med relativt stor höjd. Under alla omständig
heter torde skarvskärmar icke böra förekomma i alltför stor utsträckning, enär det då 
kan befaras, att arbetet med skarvning icke kan medhinnas.»

Andra skärmar.

Vid de isärtagbara skärmarna är det stolparnas konstruktion som varierar. 
De vanligaste fabrikaten äro »Drivskydd», tillverkad av Skalin & Sundin i 
Matfors och saluförd av Gottfrid Östeman i Sundsvall, »T idaholmsskärmen», 
numer tillverkad av Vretens mekaniska verkstad och saluförd av A B Vägmaski- 
ner i Sundbyberg.

A v speciell typ är »Albo-skärmen» från Axel Christiernsson, Malmö, och 
»Effektiv» från Lucksta Ångsåg. Alboskärmen består av en höj- och sänkbar 
brädskärm, medan Effektiv består av liggande bräder, sammanhållna av vertikala 
kättingar.



Vissa av förutnämnda leverantörer tillverka ej skärmarna vid egen fabrik utan 
beställa dem vid någon fabrik, som kan vara gemensam tillverkare för flera 
fabrikat.

Skärmar av ris, halm,, järntrådsnät m. fl. typer, som äro vanliga utomlands, 
användas icke i Sverige med ett undantag. Faurås vägdistrikt i Halland har på 
ställen, där enris erhållits så gott som gratis, utfört risskärmar, genom att hänga 
enruskor på en vanlig stängseltråd, som sträckts mellan enstörar, nedslagna med 
3 — 5 m avstånd. Vägmästaren i distriktet G. Larsson anmärker, att skärmen är 
billig och effektiv.

Priset för snöskärmar har under de senaste åren ändrats hastigt, varför 
det varit svårt få fram jämförbara priser ur vägdistriktens svar. Priserna vid 
fabriken för fabriksgjorda skärmar hösten 1941 framgår av redogörelsen på 
sid. 20— 34. För brädskärmar synas vägdistrikten år 1941 räkna med mellan 1 kr. 
och 1.60 kr. per m i norra och mellersta Sverige samt ca 2 kr. i södra Sverige. 
Från R ev sunds vägdistrikt i Jämtland föreligga följande uppgifter om kostnader 
för uppsättning m. m.:

Brädskärmarna kostade per m före kriget: o. 75 kr., år 19 4 1: 1.10  kr.
Stolparna kostade per st. före kriget: 0.25 kr., år 19 4 1: 0.35 kr.
Uppsättning nedtagning och förvaring kostade per skärm före kriget 0.35 kr., 

år 19 4 1: 0.40 kr.



PRAKTISKA FÖRSÖK MED SNÖSKÄRMAR

PÅ LOVÖN

U n d e r  V I N T E R N  1 941  - 1 9 4 2  utfördes i Stockholms läns västra väg
distrikt praktiska försök med snöskärmar. Dessa försök gjordes i enlighet med 
program, upprättat av väginstitutet, och omfattade nästan alla skärmtyper, som 
då användes i landet. Syftet var främst att studera skärmarna ur konstruktiv 
synpunkt och med särskild hänsyn till lättheten att sätta upp och taga ner dem. 
Särskilt intresse ägnades fastsättningen och stagningen. Vidare önskade man få 
en jämförelse mellan de olika typernas snösamlande förmåga. Det sistnämnda 
önskemålet kunde ej uppfyllas, enär snöstormar uteblevo i Stockholmstrakten 
under den ifrågavarande vintern.

Skärmarna uppsattes på ett fält, beläget öster och söder om Lovö kyrka vid 
Drottningholm. De placerades i rak linje i nordsydlig riktning. Fältet var öppet 
för ostlig vind, som är den mest snöförande i Stockholmstrakten. Längden av 
varje skärmtyp var normalt 40 m.

Av fabriksgjorda skärmar provades 12 typer från 8 firmor. Så gott som alla 
fabrikat voro representerade. Fabrikaten voro följande, uppräknade i samma 
ordning som på fältet:

Tabell 1.

Firma Märke Utförande

AB Vägmaskiner, Sundbyberg . .

AB Tidaholms Träindustri, Tida- 
holm ...........................................

AB A. Christiernsson, Malmö . . . .

Skalin & Sundin, Matfors ..........

Lucksta Ångsåg, Lucksta ............

Ideal
Yrväder

Tidaholm
Albo

Drivskydd

Solid

Effektiv

Trygg

Öland

Öland

Braås
Braås

Hoprullbart trådstaket. Järnstolpar. 
Isärtagbar brädskärm. Järnstolpar.

Isärtagbar brädskärm. Järnstolpar.
Stag av stållinor.

Höjbar brädskärm, vågräta bräder.
Trästolpar, trästrävor.

Isärtagbar brädskärm. Järnstolpar.
Strävor av vinkeljärn.

Hoprullbart kättingstaket. Järnstolpar.
Strävor av vinkeljärn.

Liggande bräder förenade med kätting.
Järnstolpar. Strävor av vinkeljärn. 

Hopprullbart kättingstaket. Järnstolpar.

Hoprullbart trådstaket. Järnstolpar, Bär
lina av stållina. Stag av stållinor.

Hoprullbart kättingstaket. Bärlina av 
stållina. Järnstolpar. Stag av stållinor. 

Hoprullbart kättingstaket. Järnstolpar. 
Hoprullbart trådstaket. Järnstolpar.

Ivar A. Jönsson, Ramlösa brunn 
Trafik- & Vägmärken AB, 

Stockholm ..................................

Trafik 8c Vägmärken AB,
Stockholm ..................................

Lidboholms AB, B raås...........



Antalet rullstaket var sålunda 7, varav 3 med flätad järntråd som samman
hållande element och 4 med kätting. 3 skärmar tillhörde gruppen isärtagbara 
brädskärmar. Dessutom förekommo de båda speciella skärmarna »Effektiv» och 
»Albo».

Marken, på vilken de fabriksgjorda skärmarna uppsattes, bestod av lös, plöjd 
åker — utom för Idealstaketet, stom stod på gräsvall. Skärmarna uppsattes de 
sista dagarna i november och i början av december. Marken var då tjälfri.

Försöken med brädskärmar omfattade tre typer, som f. n. användas i Sverige, 
samt dessutom snösköldar, en hittills här icke prövad typ. Dessa skärmar, som 
tillverkats av vägdistriktet efter institutets ritningar, utsattes söder om de fabriks
gjorda i följande ordning:

1. Vertikal brädskärm av vanlig typ med tre olika utförande av stöd och 
strävor.

2. Lutande skärm av Skedala-typ.
3. Saxskärm.
4. Snösköldar.
Brädskärmarna uppställdes på gräsvall. När de uppsattes i början av december, 

hade marken tjälat till 3 å 4 cm djup. Tjälskorpan hindrade nedslagningen av 
pålar rätt mycket. För att få tiden för uppsättningen jämförbar med tiden för 
de fabriksgjorda skärmarna, gjordes en förnyad uppsättning av brädskärmarna 
hösten 1942, då marken var otjälad och plöjd.

I det följande beskrives varje skärm i detalj och i samband härmed iakttagelser 
gjorda vid uppsättningen. — När virke ingår i skärmarna, ge viktsiffrorna icke 
ett exakt värde. Virkesdimensionerna kunna variera något, varjämte även virkets 
fuktighet inverkar på vikten.

Brädskärmar tillverkade av vägdistriktet.

Följande typer provades:

Vertikal brädskärm, höjd 1.5 m (fig. 14).
a) med dubbla tvärsträvor fasthållna med sprint vid skärmen, fig. 7,
b) med dubbla tvärsträvor, sammanbultade till ett kryss, i vilket skärmens översta 

bräda vilade, fig. 9,
c) med enkel tvärsträva, fasthållen vid skärmen medelst hak, och fastpålad vid mar

ken. Strävan var utförd såsom fig 10 visar. Däremot prövades ej den å fig. 10 visade 
kopplingen mellan två brädskärmar.

Lutande brädskärm av Skedala-typ} utexperimenterad av Tönnersjö vägdistrikt (fig. 
1 1  och 15).

Skärmen gjordes vid försöket 1.5 m hög (flakbredd 1.8 m) och utfördes med 8 st. 
% " X  4"  bräder spikade med 10 cm mellanrum.

Saxskärmar, höjd 1.5 m. Fig. 12  och 16.
Snösköldar, höjd 1.0 m. Fig. 17  och 18.

Samtliga typer voro lätta att sätta upp på otjälad mark. Av de tre olika sätten 
att sträva vertikala skärmar voro metoderna a) och b) bäst. Vid metod c) låstes



Fig. 14. Vertikala brädskärmar på fältet vid 
Lovö kyrka.
Fig. 14. Vertical board-fences.

Fig. 15. Lutande skärmar av Skedala-typ. 
Fig. 15. Inclined board-fences.

Fig. 16. Saxskärmar.
Fig. 16. Board fence as shown in fig. 12.

Fig. 17. Snösköldar. 
Fig. iy. Snow shields.

visserligen skärmarna väl i haken på strävorna, men spänningen i strävan blev 
så stor, att den åtminstone i ett fall spräcktes vid haket. Även vid marken visade 
strävorna benägenhet att gå sönder. Möjligen beror detta på dåligt virke. Enligt

uppgift från Skåne är det sällan strävorna spricker.
Skedala-skärmen var lätt att sätta upp även på tjälad 

mark. De smala vinkeljärnen skuro lätt genom tjälen.
Saxskärmen var avsedd att pålas fast i marken med 

korta pålar, vilka med en bult voro fästade vid stöd
benen. Pålarna, av furu, sprucko genom bulthålet, när 
de skulle slås ned i den tjälade marken.

Snösköldarna voro lätta att bära fram och sätta upp. 
Surrningen med järntråd tog däremot oproportionerligt 
lång tid.

Fig. 18. Ritning till snösköldar, prövade på Lovön. 
Fig. 18. Drawing of snow shields, tested.



Trådstaket.

»Braås trådsnöstaket» (fig. 19).

Tillverkare och leverantör: Lidboholms AB, Braås.
Staket: En rulle hade 20 m längd, vägde 80 kg och hade ca 65 cm diameter. Höjden 

var 1.30 m. Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.2 cm, sammanhöllos med 5 par glödgad 
och galvaniserad tråd. Den ena av trådarna i trådparet var 3.0 mm grov och praktiskt 
taget rak. Den andra, klenare tråden (1.8 mm) var flätad kring den grövre tråden och 
spjälorna. Mellanrum mellan spjälorna 10— 1 1  cm.

Skarvning av staketet skedde med öglor och S-krokar.
Stolpar: A v  olikflänsigt vinkel järn 45 X  30 X  5 mm, längd 1.80 m. Nedtill voro 

stolparna försedda med 6 mm tjocka stödplåtar. Stolpavstånd ca 5 m.
Anordningar för staketets fästande v id  stolpen: Stakettråden krokades på 2 hakar av 

3 mm plattjärn.
Stagning i längdled: 1 st. »ankare» med 2 st. kättingar till varje. Ankarna bestå av 

60 cm långa rälsstycken med pånitade stödplåtar.
Stagning i tvärled (vindriktningen) medlevererades ej. Firman rekommenderar att 

stakar vid behov anskaffas i orten.
Möjlighet att höja staketet. Staketet kan höjas 25 cm vid stolparna genom att upp

hänga detsamma i närmast nedre trådpär. Mellan stolparna sackar dock staketet ned. 
Hjälpmateriel för uppsättning: 1 st. spännhake (björn) och 1 st. slagdyna.
V ikt: per 40 lm staket = 1 6 0  kg

9 st. stolpar å 5.7 kg =  51 kg 
2 st. längdstag å 7.3 kg =  15 kg

226 kg
eller per lm 5.7 kg.
Pris v id  fabriken: Staket med stolpar och anordningar för stagning i längdled kr. 

2: 62 per lm.

Uppsättning.
Stolpavståndet uppmättes genom stegning. Stolparna nedslogos med slägga så djupt, att 

överkanten av stödplåten låg något under markytan. De två ankarna nedslogos på 2 m 
avstånd från de yttersta stolparna i raden. Staketrullarna utrullades som en matta på

Fig. 19. Braås trådstaket. På Lovön prövades endast alternativet med järnstolpar. 
Fig. 19. The »Braås» vertical-slat wire fence.



marken längs stolpraden. Rullarna hopskarvades med S-krokar, vars öppna del vändes 
nedåt. Staketet restes och upphängdes på de två första stolparna. Kättingarna fästes i 
ankaret och i de av staketets öglor, som sutto i jämnhöjd med krokarna på stolpen. 
Staketet hängdes vid övriga stolpar, sträckt i görligaste mån. Andra ändstaget fast- 
gjordes. Kättingarna spändes slutligen med spännhake.

I a k t t a g e l s e r .
Staketet var lätt att sätta upp. översta och nedersta trådparen borde vara 

spikade eller på annat sätt fästade vid spjälorna. Dessa ha nämligen benägenhet 
att glida ur. Skarvningen med S-krokar och öglor var ändamålsenlig. Likaså 
anordningen för stagning i längdled. Däremot voro slagdyna och spännhake så 
klena, att de gingo sönder vid första uppsättningen. Tvärstag saknades men äro 
nog i allmänhet erforderliga.

»Ideal trådsnöstaket» (fig. 20).

Tillverkare: Högbergs Såg- &  Kvarn AB, Mockfjärd.
Leverantör: AB Vägmaskiner, Sundbyberg.
Staket: En rulle hade 20 m längd, vägde 95 kg och hade ca 70 cm diameter. Höjden 

var 1.25 m. Spjälorna av dimensionen 4 X  1.7 cm sammanhöllos med 5 par galv. tråd. 
Båda trådarna i trådparet voro lika grova (2 mm). Mellanrummet mellan spjälorna 
var ca 5 cm.

Skarvning av staketet: Skarvning skedde medelst järntrådssurrning.
Stolpar: A v vinkeljärn 60 X  30 X  5 mm längd 1.75 m. Nedtill voro stolparna för

sedda med 3 mm tjocka fastsvetsade stödplåtar. Stolpavstånd ca 3 m.
Anordningar för staketets fästande vid  stolparna: En spjäla i staketet skall surras vid 

stolpen med järntråd, som trädes genom hål i stolpen. En annan spjäla lägges på tvären 
längs staketet vid varje stolpe för att hindra brott i tråden till följd av staketets 
svängning.

Stegning i längdled ej levererad.
Stagning i tvärled ej levererad.
Möjlighet att höja staketet: Staketet kan surras högre upp på stolparna, men sackar 

då ned mellan stolparna.
Hjälpmateriel vid uppsättning: Inga särskilda.
V ikt: per 40 lm staket = 1 9 0  kg

14 st. stolpar å 6.9 kg =  97 kg 
spjälor och järntråd =  6 kg

293 kg
eller per lm 7,3 kg.
Pris vid  fabriken för staket med stolpar kr. 2: 86 per lm.

U pp sättning.
Stolpavståndet uppmättes genom stegning. Stolparna nedslogos så djupt, att stöd

plåtarna kommo under markytan. Staketrullarna utrullades som en matta på marken 
längs stolpraderna och hopskarvades med järntråd. Staketet restes och fästes vid stol
parna på så sätt, att spjälorna mitt för stolparna surrades vid dessa med tre järntråds- 
surrningar. Hål för järntråden funnos borrade i stolparna. Mellan staketet och stolpen 
fästes vid mittbindningen en spjäla, som låg i staketets längdriktning.



Fig. 2i. Öland trådstaket.

Fig. 2 i. The »Öland» vertical-slat wire fence.

I a k t t a g e l s e r .
översta och nedersta trådparen borde vara spikade eller på annat sätt fästade 

vid spjälorna. Anordning för stagning i längdled borde finnas. Att fästa ett 
staket vid stolpar med järntrådsbindningar var mer tidsödande, än att hänga ett 
staket på krokar. Att dra järntrådarna genom hålen i stolparna var besvärligt, 
särskilt om trådarna förut använts till surrning. Vid försöksuppsättningen bands 
därför sista hälften av staketet fast endast genom att binda trådarna om stol
parna. Detta inverkade ej på staketets stabilitet. Om staketet skall uppsättas på 
lös mark, böra tvärstag finnas; vid Lovöförsöken stod detta staket på gräsvall 
och stod bra utan tvärstag.

»Öland trådsnöstaket» (fig. 21).

Konstruktör: Vägmästare E. Larsson, Borgholm.
Leverantör: Trafik- &  Vägmärken AB, Stockholm.
Staket: En rulle hade 10 m längd, vägde 59 kg, och hade ca 45 cm diameter. Höjden 

var 1.80 m.1 Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.2 cm, sammanhöllos av 4 par galv. 
järntråd. Båda trådarna i trådparet voro lika grova (3 mm) och snodda om varandra 
till en tvåtrådig lina. V id denna voro spjälorna fästade med två märlor, på sådant sätt 
att varannan spjäla spikats på ena sidan och varannan på andra sidan om linan. De 
fyra trådparen benämnas i fortsättningen s t a k e t l i n o r .

Stolpar: A v T-järn 45 X  45 X  5 mm, längd 2.10 m. Stolpen har upptill dels en 
bygel fästad i T-järnets liv och avsedd att uppbära bärlinan, dels en bygel, fästad i 
T-järnets fläns, över vilken bygel det längre tvärstaget skall dragas, och dels en S-krok, 
ävenledes fästad i flänsen och avsedd som fäste för det korta tvärstaget. Nedtill på stol
pen finnes en krok, vid vilken det längre tvärstaget skall fästas. Nedtill på stolpen, 50 cm 
från dess nedre spets, fanns vidare ett märke, som angav hur långt stolpen skulle slås 
ned i marken. Enär stolparna sjönko för djupt i den lösa marken på provstället, fästes

Fig. 20. »Ideal» trådstaket.

Fig. 20. The »Ideal» vertical-slat wire fence.

1 Genom ett misstag levererades till försöken 1.8 m höga skärmar. Skärmen tillverkas även
i 1.4 m höjd.



6 Fig. 23. Braås kättingstaket.

Fig. 22. Fig. 23. The »Braås» v  er tic al-si at chain fence.

Fig. 22. överdelen av en stolpe till Öland kättingstaket. a) bärlina, b) långa sidstaget, vars 
vertikala del skymtar bakom spjälan, c) korta sidstaget, som är fästat bakom stolpen.

Fig. 22. Top of fence post of the »Öland»-fence.

tvärstycken av L-järn på stolparna på 50 cm höjd. Dessa tvärstycken vilade mot mark
ytan och uppbar stolpen. De ingingo icke normalt i leveransen. Stolpavstånd ca 6.7 m, 
normalt 7 m.

Anordningar för staketets uppbärande: Staketet uppbars av en b ä r 1 i n a av en 
7-trådig stållina av 2 mm galv. tråd (a i fig. 22, som visar samma firmas kättingstaket, 
som hänges upp på samma sätt som trådstaketet, jfr. sid. 28), vilken vilade i byglar vid 
stolparna och spändes hårt till fästpålar vid staketets ändar. Fästpålarna voro av 6 mm 
T-järn, hade 6 5 cm längd och voro försedda med kättingar, vilka krokades i krokar, 
fästade i bärlinans ändar. På bärlinan fanns vidare små krokar, vilka hakades i den 
översta staketlinan (resp. staketkättingen) och buro denna med ca 75 cm inbördes av
stånd. Nedtill kvarhölls staketet vid stolparna av ena parten av den långa tvärstag- 
linan, så som framgår av det följande.

Stagning i längdled: dels bärlinan, dels de yttersta tvärstagen, vilka ej drogos vinkel
rätt mot staketet, utan riktades snett utåt.

Stagning i tvärled: två stållinor, en lång av 335 cm (b i fig. 22) och en kort av 220 
cm längd (c i fig. 22) och med 5 mm diameter. Linorna voro fästade i stagpålar av 
T-järn 70 X  35 X  6 mm, längd 50 cm.

Möjlighet att höja staketet: Staketet kan höjas 3 6 cm genom att kroka på den näst 
högsta staketlinan i stället för den högsta.

Hjälpmateriel för uppsättningen: Inga särskilda.
V ikt: per 40 lm staket = 2 3 6  kg

1 st. bärlina av stål — 7 kg
7 st. stolpar med tvärstag å 12.8 kg =  90 kg
2 st. fästpålar för bärlinan å 3.5 kg =  7 kg

340 kg
eller per lm 8.5 kg (gäller 1.8 m stakethöjd!).



Pris vid  fabrik i Småland: för staket med bärlina och anordningar för stagning i 
längd- och sidled kr. 3: 70 per lm (av höjden 1.8 m).

Uppsättning.
Stolparna nedslogos 50 cm i marken. Bärlinans ena fästspåle slogs ned i marken, och 

dess ändkrok häktades fast. Härpå lades bärlinan i bärlinebyglarna på samtliga staket
stolpar utom den sista. Bärlinan sträcktes någorlunda och fästes vid den andra fäst
pålen, som slogs ned. Slutligen lyftes bärlinan med hjälp av ett spett över den sista staket
stolpens bygel, varvid bärlinan blev hårt sträckt. Krokarna, som skulle uppbära staket- 
kättingen fördelades längs bärlinan, staketet utrullades på marken på den från bär
linan vända sidan av stolpraden, restes och krokades provisoriskt på några av krokarna.

Härefter ordnades stagningen i tvärled. Den långa staglinan krokades på sin krok 
vid nedre delen av staketstolpen, drogs uppåt längs stolpen utanför de tre nedre staket
linorna och innanför den översta. De tre nedre staketlinorna kommo därigenom att 
ligga mellan staglinan och staketstolpen och blevo sålunda fasthållna. Den översta 
staketlinan låg utanför staglinan, för att framtida lyftning av staketet skulle bli möj
lig. Vid stolpens överdel fick staglinan bryta över den i stolpkanten fästade bygeln, 
varefter staglinan drogs ned till stagpålen, där den fastkrokades. Linan spändes, genom 
att pålen nedslogs. Den korta staglinan krokades på den tredje bygeln vid staketstolpens 
överända och drogs direkt till sin stagpåle, som neddrevs, så att staglinan blev spänd.

T ill slut krokades de återstående krokarna på bärlinan fast vid staketlinan (resp.- 
kättingen).

I a k t t a g e l s e r .

Stagningen är mycket effektiv på hård mark. Stagens höga anbringningspunkt 
på stolpen är fördelaktig. På lös mark pressas staketstolparna ned i marken av 
trycket från bärlinan, som då icke kan spännas tillräckligt. Genom att anbringa 
tvärstycken nedtill på stolparna undvikes denna olägenhet. En olägenhet hos 
skärmen är att den har många delar.

Kättingstaket.

»Braås kättingsnöstaket» (fig. 23).

Tillverkare och leverantör: Lidboholms AB, Braås.
Staket: En rulle hade 20 m längd, vägde 85 kg och hade ca 60 cm diameter. Höjden 

var 1.30 m. Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.2 cm sammanhöllos av tvenne kättingar, 
fästade med 85 cm inbördes avstånd. Mellanrummet mellan spjälorna var 10— 11  cm. 
Länkarna av 5 K mm järn voro med en märla fästade vid varje spjäla.

Skarvning av staketet: Kättingarnas yttersta länkar lades på varandra och en lös 
spjäla stacks in i länkarna.

Stolpar: A v T-järn 50 X  50 X  6 mm, längd 1.6  m. Nedtill voro stolparna försedda 
med 6 mm tjocka pånitade stödplåtar. Stolpavstånd ca 5 m.

Anordningar för staketets fästande vid  stolpen: Kättingarna krokades i hak i stolpen.
Stagning i längdled: 1 st. »ankare» med 2 st. kättingar till varje. Ankarna bestodo 

av 60 cm långa rälsstycken med pånitade stödplåtar.
Stagning i tvärled: Medlevererades ej. Firman rekommenderar, att stakar vid behov 

anskaffas i orten.
Möjlighet att höja staketet: Ej höjbart.



Hjälpmedel för uppsättning: i st. spännhake (björn) och i st. slagdyna.
V ikt: per 40 lm staket = 1 7 0  kg

9 st. stolpar å 7.6 kg =  68 kg 
2 st. längdstag å 7.3 kg =  15 kg

eller per lm 6.3 kg.
Pris vid  fabriken för staket med stolpar och anordningar för stagning i längdled kr. 

3 : 1 7  per lm.

Uppsättning.
Stolpavståndet uppmättes genom stegning. Stolparna nedslogos ca 50 cm i marken. 

De två ankarna nedslogos på 2 m avstånd från de yttersta stolparna i raden. Staket
rullarna rullades ut som en matta på marken och skarvades ihop med en lös spjäla, som 
träddes genom de yttersta fria länkarna i kättingarna. Staketet restes och upphängdes 
på de två första stolparna. Ankarkättingarna fästes i ankaret och staketets kättingar. 
Staketet hängdes vid övriga stolpar, sträckt i görligaste mån. Andra ändstaget fast- 
gjordes. Ankarkättingarna spändes med spännhake.

I a k t t a g e l s e r .  
Staketet var lätt att sätta upp.
Ändstagen voro ändamålsenliga. Däremot voro slagdyna och spännhake klena. 

Tvärstag saknades och hade erfordrats.

»Solid kättingsnöstaket» (fig. 24).

Tillverkare och leverantör: Lucksta Ångsåg, Lucksta.
Staket: En rulle hade 14.5 m längd, vägde 81 kg och hade ca 50 cm diameter. Höjden 

var 1.4 m. Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.5 cm, sammanhöllös av tvenne kättingar 
fästade med 75 cm inbördes avstånd. Mellanrummet mellan spjälorna var 10— 1 1  cm. 
Länkarna av 5 mm järn voro med en märla fästade vid varje spjäla.

Skarvning av staketet: Rullarnas sista länkar lades på varandra och en lös spjäla 
stacks in i länkarna.

Stolpar: A v T-järn 50 X  50 X  6 mm, längd 1.6 m. Nedtill voro stolparna försedda 
med 6 mm tjocka stödplåtar. Stolpavstånd ca 5 m.

Anordningar för staketets fästande vid  stolpen: Kättingarna krokas på pånitade platt- 
järnskrokar.

Stagning i längdled: 1 st. »sträckplåt» med 1 st. kätting till varje ändstag. Sträck
plåtarna bestodo av 62 cm långa T-järn med pånitade trekantiga stödplåtar, i vilka 
bucklor utfläkts för bättre grepp i marken.

Stagning i tvärled: 1 . 10 1 m långa L~järnssträvor 25 X  25 X  4 mm kopplade vid 
»stagplåtar» utförda såsom förutnämnda sträckplåtar.

Möjlighet att höja staketet: Staketet är ej höjbart, men särskild skarvskärm (se nedan) 
levererades.

Hjälpmateriel för uppsättning: 1 st. sträckbjörn (spännhake), 1 st. slagdyna.
V ikt: per 40 lm staket =  223 kg

9 st. stolpar +  9 st. tvärstag å 15.5 kg = 1 4 0  kg
2 st. längdstag å 5.7 kg = 1 1  kg

eller per lm 9.4 kg. 374 kg

1 Numera tillverkas stagen med 1.5 m längd.



Fig. 24. »Solid» kättingstaket.

Fig. 24. The »Solid» vertical-slat chain fence.

Fig. 25. »Solid» skarvskärm.

Fig. 25. Heightening-fence, which can be attached to 
the fence shown in fig. 24.

Fig. 24.

Pris vid  fabriken för staket med stolpar och anordningar för stagning i längd- och 
tvärled kr. 3: 90 per lm.

Uppsättning.
Stolpavståndet uppmättes genom stegning. Stolparna nedslogos så djupt, att plåtarnas 

kanter lågo i jämnhöjd med marken. Staketrullarna rullades ut som en matta på marken 
och skarvades ihop med en lös spjäla. Härefter upphängdes staketet på stolparna. Sträck
plåtarna nedslogos, och sträckkättingarna ikrokades samt spändes med sträckbjörnen. 
Tvärsträvorna ikrokades sist i stolparna, och stagplåtarna nedslogos i sådan lutning, att 
de bildade rät vinkel mot de lutande L-järnssträvorna. Strävorna anbragtes vid var
annan stolpe framför och vid varannan bakom skärmen.

I a k t t a g e l s e r .
Såväl sid- som längdstagningen var effektiv och kunde lätt utföras i lös mark. 

Staketet stod stadigt och väl spänt. I hård mark eller tjäle blir det dock besvärligt 
att slå ned stolpar och stagpålar på grund av de breda plåtarna; en olägenhet, 
som mer eller mindre vidlåder alla konstruktioner med plåtar.1

Solid skarvskärm (fig. 25).

Till den ovannämnda kättingsnöskärmen Solid levererades en skarvskärm, 
vilken var avsedd att placeras över Solidskärmen, om drivan blev hög. Skärmen

1 En särskild modell av hullingförsedda stolpar utan plåtar finnes att tillgå för sådana fall.



Fig. 26. »Trygg» kättingstaket.

Fig. 26. The »Trygg» v ertical-slat chain fence.
Fig. 27. Detalj av spel till Trygg-staket. 

Fig. 27. Pulleyhlock of the »Trygg» fence.

kunde på grund av de dåliga snöförhållandena på försöksplatsen ej prövas, 
varför något omdöme ej kan fällas om densamma.

Skarvskärm: I rullar, utförd med material av samma dimensioner som Solid. Skärm
höjd 120 cm. En rulle om 14.75 m längd vägde 68.5 kg.

Skarv stolpar: längd 130 cm av T-järn, 50 X 50 X  6 mm.
Anordning för skarv stolparnas fästande vid  Solid skärmens stolpar. Skarvstolpen har 

2 par plåtar nitade på båda sidor om livflänsen. I det spår, som bildas mellan dessa plå
tar, griper Solidstolpens fläns in. En bygel, som trädes över Solid-stolpens topp, håller 
samman stolparna.

Stagning i längdled: En extra kätting till sträckplåten.
Stagning i tvärled: Extra stagning utöver Solid-skärmens ordinarie finnes ej.
Vikt: per 40 lm skarvstaket = 1 9 0  kg

9 st. skarvstolpar å 7.8 kg =  70 kg

eller per lm 6.5 kg. 2^° ^
Pris vid fabriken för skarvskärm med skarvstolpar kr. 2: 75 per lm.

»Trygg kättingsnöstaket» (fig. 26).

Tillverkare och leverantör: Ivar A. Jönsson, Ramlösa.
Staket: En rulle hade 20 m längd, vägde 87 kg och hade ca 60 cm diameter. Höjden 

var 1.30 m. Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.2 cm sammanhöllos av tvenne kättingar, 
fästade med 68 cm inbördes avstånd. Mellanrummet mellan spjälorna var 10— 11  cm. 
Länkarna, av 5 mm järn, voro med en märla fästade vid varje spjäla.

Skarvning av staketet: Kättingarnas yttersta länkar lades på varandra, och en lös
spjäla stacks in i länkarna.

Stolpar: A v 50 mm räls, längd 1.70 m. 57 cm från nedre änden hade stolparna ett på
nitat tvärstycke av räls med längden 38 cm. Dessutom voro stolparna nedtill försedda
med en 3.5 mm tjock fastsvetsad stödplåt. Stolpavstånd ca 5 m.



Anordningar for staketets fästande vid  stolpen: Kättingarna krokas på påsvetsade 
5 mm plattjärnskrokar.

Stagning i längdled: i st. ankare med i st. kätting till varje sådant ändstag. Sträck
ningen sker med ett litet spel (fig. 27). Ankaret består av ett 78 cm långt rälsstycke med 
ett 70 cm långt tvärstycke av räls.

Stagning i tvärled: Inga särskilda.
Möjlighet att höja staketet: Staketet är ej höjbart*
Hjälpmateriel för uppsättning: Inga särskilda.
V ikt: per 40 lm staket — 174 kg

8 st. stolpar å 1 1 . 1  kg =  89 kg 
2 st. längdstag å 8.3 kg =  17  kg

280 kg
eller 7.0 kg per lm.
Pris v id  fabriken för staket med anordningar för stagning i längdled kr. 3: 15 per lm. 

Uppsättning.
Stolparna nedslogos till tvärstycket. Staketrullarna rullades ut som en matta på mar

ken och skarvades ihop. Härefter upphängdes staketet på de två första stolparna. Ena 
ändkättingen fastgjordes, och dess kätting spändes till ankaret. Därpå upphängdes 
resten av staketet i görligaste mån sträckt, och den andra stagkättingen gjordes fast. 
Den krokförsedda ändan av stagkättingen kopplades därvid i staketets kätting, medan 
den med ring försedda ändan träddes över ankaret, som slogs ned snett i marken, så 
långt att tvärstycket kom ned i markytan. Med tillhjälp av det på stagkättingen be
fintliga spelet sträcktes så staketet.

I a k t t a g e l s e r .
Staketet var lätt att sätta upp. Längdstagningen var effektiv. Spelet, varmed 

längdstaget spändes, var praktiskt och mycket effektivt. Staketet stod stadigt 
och tämligen väl spänt. Tvärstag torde dock erfordras under svårare förhål
landen.

»Öland kättingsnöstaket» (fig. 22).

Konstruktör: Vägmästare E. Larsson, Borgholm.
Leverantör: Trafik- 8c Vägmärken AB, Stockholm.
Staket: En rulle hade 10 m längd, vägde 57 kg och hade ca 40 cm diameter. Höjden 

var 1.80 m. Spjälorna av dimensionen 7.5 X  1.2 cm, sammanhöllos av tvenne kättingar, 
fästade med 100 cm inbördes avstånd. Länkarna av 5 mm järn voro med en märla 
fästade vid varje spjäla.

Detta staket skilde sig konstruktivt från förut beskrivna Öland trådsnöstaket endast 
däri att spjälorna sammanhöllos av kättingar i stället för linor. Staketet var ej höjbart.

V ikt: per 40 lm 4 st. rullar å 57 kg =  228 kg
1 st. bärlina =  7 kg
7 st. stolpar med tvärstag å 12.8 kg =  90 kg
2 st. fästpålar för bärlina å 3.5 kg =  7 kg

332 kg
eller per lm 8.3 kg (gäller 1.8 m höjd).
Pris vid  fabrik i Småland för staket med bärlina och anordningar för stagning i längd- 

och sidled kr. 4: 00 per lm (av höjden 1.8 m).
Iakttagelser: Se »Öland trådsnöstaket».



Isärtagbara brädskärmar.

De provade typerna skilde sig från varandra i regel endast i avseende på stol
parnas konstruktion och stagningen i tvärled. Stagning i längdled erfordras i 
regel ej. Virket består av lösa bräder av 4 å 5 m längd och levererades till för
söken av resp. firmor, men torde normalt för att undvika onödig transport
kostnad kunna inköpas vid närmaste såg.

»Drivskydd > (fig. 28).

Tillverkare: Skalin Sundin, Matfors.
Leverantör: Gottfrid östeman, Sundsvall.
Virke: per skärm 7 st. K " X 4" bräder, längd 4,3 m. I bräderna äro hak urtagna. 

Dessa hak uppläggas i tvärförbanden i stolparna. Mellanrum mellan bräderna i uppsatt 
staket =  8.5 cm.

Stolpar: A v 1.8 m längd. Stolparna bestodo av två upptill hopsvetsade L-järn 
3 5 X 3 5 X 4  mm. Mellan dessa vinkeljärn funnos tvärförband av 14 mm rörstumpar, 
uppträdda på bultar, fastdragna vid L-järnen. Bräderna vilade på dessa tvärförband. 
Stolpen är nedtill försedd med en trekantig 3 mm stödplåt. Stolpavstånd 4 m.

Stagning i tvärled: 1.30 m långa L-järn 30 X  30 X  3 mm ikrokas växelvis från ena 
och andra sidan i stolparna. Strävorna fasthållas vid mark av 42 cm långa rundjärns- 
sprintar. Sprintar och strävor äro förenade med en kort kedja.

Hjälpmateriel vid  uppsättning: Inga särskilda.
V ikt: per 40 lm 7 st. bräder i höjd = 3 1 0  kg

1 1  st. stolpar med tvärsträvor å 11 .8 kg = 1 3 0  kg

440 kg
eller 1 1 . o kg per lm, varav ca 8 kg bräder.
Pris v id  fabrik i Vatt jom för skärm med stolpar, tvärsträvor och virke kr. 3 : 85  

per lm.

Uppsättning.
Stolparna sattes upp så, att avståndet mellan dem stämde med haken i bräderna. 

H ärvid slog man med klubban på stödplåtarna. Bräderna skötos in från sidan. De kom- 
mo att ligga omlott 30 cm. Strävorna fästes varannan framför och varannan bakom 
skärmen.

I a k t t a g e l s e r .

I början slog man vid uppsättningen med klubban på stolpens topp. Svetsen 
mellan vinkeljärnen tålde emellertid ej slagen utan gick sönder. Man slog då i 
stället på stödplåten, vilket gick bra. I hårdare mark än på försöksfältet torde 
det vara lämpligast att spetta upp hål för stolparna. För att båda haken i brä
derna skulle passa över tvärstyckena på stolparna, måste avståndet mellan 
stolparna avpassas ganska noga. Det torde emellertid knappast vara nödvändigt 
att båda haken gripa in. Haken äro fördelaktiga, om skärmarna stå i sådan 
terräng, att bräderna luta.

Haken vållade under vinterns lopp olägenheter. De hindrade brädernas rörelse 
i längdled, med påföljd att några av bräderna slogo sig.



Fig. 28. Skärmen »Drivskydd». Fig. 29. Tidaholmsskärmen.

Fig. 28. The »Drivskydd» board fence. Fig. 29. The »Tidaholm» board fence.

»Tidaholm» (fig. 29).

Tillverkare och leverantör:1 AB Tidaholms Träindustri, Tidaholm.
Virke: per skärm 6 st. % "X  4" bräder, längd 4.5 m. Mellanrum mellan bräderna i 

uppsatt staket 10 cm. Nedersta brädans underkant ligger 40 cm över mark.
Stolpar: 2.46 m längd, av 27 mm järnrör, godstjocklek 3 mm. Rören voro nedtill 

tillplattade. Ett 30 cm långt tvärstycke av rund järn var fastsvetsat som markstöd. På 
rören voro med 20 cm inbördes avstånd fastsvetsade hakar av 9 mm rundjärn, avsedda 
att uppbära bräderna. Hakarnas vertikala skänkel var 8 cm hög. Stolpavstånd 4.2 m.

Stagning i tvärled: 4-trådig stållina av 2 mm galv. tråd, fästad vid pålar av 50 cm 
långa L-järn 30 X 30 X  5 mm.

Hjälpmateriel vid  uppsättning: Spett av rundjärn nedtill försett med tvärstycke, som 
markerar hur djupt stolparna skola slås ned.

V ikt: per 40 lm, 6 bräder i höjd =  275 kg
1 1  st. stolpar med tvärstag å 7.7 kg =  85 kg

360 kg
eller 9.0 kg per lm varav 6.9 kg bräder.

Pris vid  fabrik i Tidaholm  för staket med stolpar, tvärstag och virke kr. 3: 25 pr lm.

1 Tidaholmsskärmen tillverkas icke längre i den modell, som prövades på Lovön. Vretens me
kaniska verkstad, som övertagit skärmen från Tidaholms Träindustri tillverkar i stället en skärm, 
som liknar Drivskydd i det avseendet, att brädorna från sidan trädas in i fack i stolpen. Själva 
stolpen bestar av ett 217 cm långt, 32 mm tjockt rör, 35 cm från nedre änden försett med ett 
markstöd av ett 30 cm långt rörstycke av samma dimension. Facken för brädorna ha utbildats 
på så sätt, att ett långt, med stolpen parallellt plattjärn 4 X  19 mm förenats med denna genom 
10 st korta tvärstycken av plattjärn av samma dimension. Konstruktionen är svetsad. Nedåtrik- 
tade hullingar, ett par för varje bräda, äro utslagna i stolpen och i det långa plattjärnet. Dessa 
skola gripa in i brädorna och hindra, att de rubbas samt styva upp skärmen i längdled. Stagningen 
sker med stållinor till 55 cm långa stagpålar av L 30 X  30 X  5, försedda med triangulär stöd
plåt 22 X  16 cm. Varje stolpe är försedd med 2 st krokar, vid vilka 1 eller 2 par staglinor 
kunna fästas. Vid uppsättning av skärmen användes ett spett, vilket är utformat som nedre 
delen av stolpen. Skärmen säljes under beteckningen »Tidaholm Standard». Även AB V ägmaski- 
ner saluför densamma.



U pp sättning

Med hjälp av spettet gjordes hål för stolparna. Stolparna ställdes med tvärstycket 
vilande på marken i skärmens längdriktning. Staglinan lades upp i därför avsedda kro
kar på stolparna (jfr fig. 29 a), varefter markfästena nedslogos i marken lutande något 
snett utåt från skärmen och med L-järnens räta vinkel vänd från skärmen. Härefter 
lades bräderna upp i sina krokar, så att den ena ändan kom intill stolpsidan och den 
andra intill kroken; alltså omväxlande intill och från stolpsidan. Bräderna täckte 
varandra med 30 cm. Första och sista stolpen i skärmraden vreds, så att bräderna 
fastlåstes i krokarna.

Fig. 29 a. Stagets fäste vid stolpen till Tidaholmsskärmen.

Fig. 29 a. The connection between post and 
stay of the »Tidaholm» fence.

I a k t t a g e l s e r .

Skärmen var lätt att sätta upp. Järnen i krokarna voro dock klena, så att några 
krokar deformerades, när bräderna lades upp. Det inträffade nämligen, att brä
derna bände i krokarna, om stolpen vridit sig något under nedslagningen. Stag
ningen var lätt att anbringa. De smala stagpålarna hade dock en viss benägenhet 
att glida upp.

»Yrväder» (fig. 30).

Leverantör: AB Vägmaskiner,1 Sundbyberg.
V irke: per skärm 7 st. 3/4" X  bräder längd 3.8 m. Mellanrum mellan bräderna 

i uppsatt staket 10 cm.
Stolpar: 42 mm rör av 2 m längd, godstjocklek 2.5 mm. Nedtill äro stolparna för

sedda med en 3 mm tjock stödplåt. På rören voro med 20 cm mellanrum fastsvetsade 
hakar av 6 X  19 mm plattjärn, avsedda att uppbära bräderna. Hakarnas vertikala 
skänkel var 8.7 cm hög. Nedersta haken satt 35 cm över stödplåten. Stolpavstånd ca 
3.2 m.

Stag: Inga stag levererades.
Hjälpmateriel vid  uppsättningen: Inga.

1 Skärmen tillverkas ej mer. I stället saluför AB Vägmaskiner den å sid. 30 omnämnda skär
men »Tidaholm Standard»



Fig. 30. Skärmen »Yrväder». Fig. 31. Alboskärmen.
Fig. 30. The »Yrväder» fence. Fig. 31. The »Albo» fence.

V ikt: per 40 lm, 7 st. bräder i höjd =  360 kg 
14 st. stolpar å 7.5 kg =  105 kg

465 kg
eller per lm 11.6  kg, varav 9.0 kg virke.
Pris i Stockholm för staket med stolpar och virke kr. 4: 92 per lm.

U  pp sättning.
Stolparna nedslogos i marken med ca 3.20 m avstånd så djupt, att stödplåten låg 

något under markytan. Bräderna upplades i sina hakar.

I a k t t a g e l s e r .
Staketet var lätt att sätta upp. Krokarna för bräderna voro dock klena, så att 

några av dem deformerades.

Skärmar av speciell typ.

»Albo» (fig. 3 1 och 32).

Tillverkare: Edvin Olsson, Vitaby.
Leverantör: AB Axel Christiernsson, Malmö.1
Skärm: Skärmarna voro av typen brädskärmar. 5 st. hade längden 4.2 m och 4 st. 

längden 3.6 m. Höjden var 1.1  m. Skärmarna hade 6 horisontella 3 " bräder, normalt 
4" breda, spikade växelvis på båda sidor om två ändvertikaler av 40 X  50 mm läkt 
och en mittvertikal. Denna var inspänd mellan de horisontella bräderna, så att dessa 
blevo spända i svaga bågar i horisontalplanet. Skärmen erhöll därigenom en betydande 
stadga.

Stolpar av trä 2" X  2", höjd 2.2 m.

1 Skärmen tillverkas numera i ändrat utförande. Bygeln, som kvarhåller skärmen på önskad 
höjd över marken är ändrad, så att skärmen kan helt lösgöras från stolpen. Tvärsträvorna bestå 
av enkla läkt med en plåthylsa nedtill. Genom denna slås stagpålen ned i marken.



Fig. 32. Ritning till Alboskärm.

Tig. 32. Drawing of the Albo fence.

Anordning för skärmarnas uppbärande: Ändarna av de horisontella bräderna sköto 
ut på båda sidor om stolparna, som härigenom kommo att bilda styrande gejdrar, 
längs vilka skärmarna kunde höjas och sänkas. En bygel eller ring av rundjärn låste 
fast skärmarna på önskad höjd över marken.

Stagning i tvärled: En tvärsträva var fästad vid varje stolpe med en bult. Strävan be
stod av två st. läkt 32 X  50 cm av längden 2.5 m. Vid strävans övre ända voro läk- 
terna tätt hopspikade med varandra. Vid strävans nedre ända skildes läkterna åt av 
en 50 mm tjock träklots, så att ett mellanrum bildades, i vilket en kort spjäla av 32 
mm tjocklek var fästad ledande. N är strävan skulle förankras i marken, slogs en påle 
ned i marken génom mellänrummet mellan strävans två läkter, varefter strävan låstes 
fast, genom att den korta Spjälan pressades ned mot pålen. Pålen kom då i kläm mellan 
spjälan och den ovannämiida träklotsen.

Skärmens höjd över mark i lägsta läge ca 1.2 m,
i högsta läge ca 2.2 m.

Möjlighet att höja skärmen: Skärmen kan höjas ca 1 m.
Hjälpmateriel vid  uppsättningen: inga.
V ikt: per 40 lm 5 st. 4.2 m långa skärmar å 30 kg =  150 kg

4 st. 3.6 m långa skärmar å 27 kg =  108 kg
18 st. stolpar med 18 st. stag och pålar å 8 kg = 1 4 4  kg

eller 9.4 kg per lm.  ̂ ^
Pris vid  fabrik i Vitaby: för skärmar med stolpar och strävor i tvärled kr. 2: 80 per lm. 

Uppsättning.

Skärmarna utlades på marken. Stolparna träddes i byglarna på skärmarna, varefter 
skärmarna restes och stolparna nedslogos. Härefter stagades såsom ovan beskrivits under 
rubrik »Stagning i tvärled». Skärmarna hängdes med underkanten på ca 15 cm höjd 
över marken.

I a k t t a g e l s e r .

Skärmarna voro lätta att sätta upp. Emellertid gick virket i stolpar och pålar 
ganska lätt sönder, när man slog på det med klubba. (Jfr. sid. 45.) I hård mark 
eller styv lera synes det vara nödvändigt att spetta upp hål och att använda 
järnskodda stolpar och pålar. Skärmarna voro lätta att höja. Någon snö, som 
hindrade sådan höjning, förekom icke under försöken.



Fig. 33. »Effektiv» kättingskärm 
med liggande bräder.

Fig. 33. The »Effektiv» horizon- 
tal-slat chain fence.

»Effektiv» kättingsnöskärm med liggande bräder, (fig. 33).

Tillverkare och leverantör: Lucksta Ängsåg, Lucksta.
Skärmflaket består av liggande bräder, sammanhållna med fyra vertikala kättingar. 

Virkesdimensioner % " X 4 " ,  längd 5.5 m. Mellanrum mellan bräderna 10— 11  cm. 
Antal bräder vid 1.3 m höjd =  7 st. En skärm hade 40 kg vikt.

Stolpar: A v  T-järn 50 X  50 X  6 mm, längd 1.85 m, nedtill försedda med pånitade 
stödplåtar, överst hade pålen en järnhake av 9 mm plattjärn, avsedd att uppbära 
skärmen. Dessutom funnos längre ned två vridbara rundjärnshakar, som stuckos in mel
lan bräderna och kvarhöllo dessa intill stolpen.

Stagning i längdled: erfordras ej.
Stagning i tvärled: Dessa voro lika de till Solidskärmen hörande tvärstagen. 
Hjälpmateriel för uppsättningen: slagdyna.
V ik t : per 40 lm 8 st. skärmar å 40 kg = 3 2 0  kg 

9 st. stolpar å 10.4 kg =  94 kg
1 1  st. tvärstag å 6.9 kg =  76 kg

eller per lm 12.3 kg. ^  ^
Pris vid  fabriken för skärmar med stolpar och tvärstag kr. 4: 15 per lm.

Uppsättning.
Skärmarna utlades längs linjen, så att de kommo att ligga ca 15 cm omlott. Stolpar 

uppsattes 5— 10 cm innanför skärmändarna. Skärmarna upphängdes och fastkrokades. 
Tvärstagning utfördes såsom för Solid-skärmen med vartannat stag åt vänster och 
vartannat stag åt höger. Vid ändarna anbragtes tvärstag åt båda sidor.

I a k t t a g e l s e r .

Skärmarna voro lätta att hänga upp. Dock ville kättinglänkarna gärna fastna 
i varandra, vilket förorsakade tidsutdräkt. Erfarenheterna beträffande stag
ningen voro desamma som för Solid-skärmen,



Tidsåtgång för uppsättning av skärmarna.

Vid uppsättningen av skärmarna gjordes försök att bestämma tidsåtgången. På 
grund av arbetarnas ovana, uppsattes varje skärm två gånger; tiden togs vid 
andra uppsättningen.

Vid tidtagningens början var allt material samlat på ett ställe; när det gällde 
de fabriksgjorda skärmarna vid ena änden av den 40 m långa sträckan. För de 
hemgjorda skärmarna, vilkas längd varierade, upplades allt material på ett 
genomsnittsavstånd av 20 m, d. v. s. samma som för de fabriksgjorda. Arbets
styrkan var 3 man. Resultatet blev följande:

Tabell 2. Tidsåtgång för uppsättning av snöskärmar på Lovön.

Skärmtyp Längd m Tid min
Motsvarar 
timverken 
pr 100 m

Brädskärmar tillverkade av vägdistriktet.

Vertikal brädskärm .................................................................... 48 29 3.0
Saxskärm1 ..................................................................................... 38 15 2.0
Skedalaskärm2 .............................................................................. 34 16.5 2.4
Snösköldar ..................................................................................... 28.5 17 3.0

Fabriksgjorda skärmar.

Braås trådstaket .......................................................................... 40 25 3-i
Ideal3 » .......................................................................... 40 30 3.8
Öland » .......................................................................... 40 45 5.6
Braås kättingstaket...................................................................... 40 25 3-i
Solid » ...................................................................... 40 45 5.6
Trygg » ...................................................................... 40 25 3-i
Öland » ...................................................................... 40 45 5.6
Drivskydd, isärtagbar skärm ................................................. 40 25 3-1
Tidaholm, — » — ................................................. 40 35 4.4
Yrväder — » — ................................................. 40 20 2-5
Albo, specialskärm ...................................................................... 36 25 3-5
Effektiv » ......................................................................

1 8 flak å 4 m med 0.8 m mellanrum.
2 8 flak å %.6 m med 0.8 m mellanrum.

40 35 4.4

3 Staketet uppsattes 1941 på gräsvall. Tidtagningen gjordes om 
den då erhållna tiden är införd i tabellen.

år 1942 på plöjd åker,

De erhållna värdena äro mycket ungefärliga på grund av de korta sträckorna 
och gälla f. ö. endast uppsättning vid lös mark. På fast mark åtgår mer tid för att 
nedslå pålar och stolpar, och tiden blir mer beroende av pålens eller stolpens 
form. I sådant fall bli exempelvis träpålar mindre gynnsamma. Brädskärmarna 
uppsattes i sämre väder — regn och blåst — vilket möjligen inverkat på arbets
tiden.

Anmärkningsvärt är, att stagningen krävde så lång tid. De ostagade rull- 
staketen krävde 3.1 timverken per 100 m, medan de stagade staketen krävde upp 
till 5.6 timverken, vilken siffra gäller de bäst stagade. Järntrådssurrning tog för
hållandevis lång tid. Detta är huvudorsaken till, att exempelvis Idealstaketet 
krävde längre tid än övriga ostagade staket.



Såsom förut framhållits, blev drivbildningen bakom skärmarna vid försöken 
på Lovön så liten, att några slutsatser ej kunnat dragas om de olika typernas 
snösamlande förmåga.

Vid vinterns slut stodo de isärtagbara brädskärmarna i allmänhet bra, likaså 
de av distriktet tillverkade brädskärmarna.

Intet av rullstaketen stod vid vinterns slut så väl spänt, att staketet hängde 
fritt. Samtliga rullstaket stödde mellan stöden mot marken. Det i sidled ostagade 
Braås-staketet lutade betänkligt mycket. En bidragande orsak härtill var, att 
staketet var uppställt, där marken var lösast. Braås-staketets stöd har emellertid, 
såsom framgick vid de i det följande beskrivna belastningsförsöken, låg mot- 
ståndsförmåga mot sidkrafter.



PRAKTISKA FÖRSÖK MED SNÖSKÖLDAR 

I SKÅNE OCH SÖDRA MÖRE

I  M E L L A N E U R O P A  användes i stor utsträckning snösköldar, liknande dem, 
som visas å fig. 2. En sådan skärm ingick i försöksserien på Lovön. Dessutom 
provades snösköldar i Södra Möre vägdistrikt och i Oxie och Skytts vägdistrikt 
i Skåne. Båda distrikten prövade fem typer, varav fyra voro utförda enligt 
ritningar från olika tyska provinser (fig. 34) och den femte överensstämde med 
snösköldarna på Lovön (fig. 18). De flesta typerna hade långa fria ändar 
på vertikalerna, så att dessa kunde köras ned i uppkomna snövallar.

Oxie och Skytts vägdistrikt meddelar: 
att sköldarna kräva större utrymme och personal vid transport än rullstaket 
att de ha stor benägenhet att blåsa omkull 
att snön blåser igenom de stora öppningarna mellan sköldarna 
att de lägsta typerna voro alldeles för låga.

Södra Möre vägdistrikt meddelar: 
att sköldarna relativt fort kunna tillverkas efter mallar 
att de äro mer ohanterliga och skrymmande än rullstaket 
att sköldar, tillverkade av bakar, ej visat sig hållbara

Fig. 34. Olika typer av snösköl
dar, prövade i Skåne och Södra 
Möre, och utförda efter tyska rit
ningar (ur Die Strasse).

Fig. 34. Snowshields from tests in 
South Sweden. They were built 
after German drawings.



att uppsättningen är enkel och tidsbesparande, i synnerhet vid barfrost eller å sten- 
bunden mark

att sköldarna ej blåst omkull, trots att vindstyrkan vid många tillfällen uppgick till 
ca 25 m/sek

att skärmarna efter några snöstormar måste sättas om. Det gick lätt att dra upp dem 
och köra ned dem i drivorna och de stodo mycket bra hela vintern ut.

Vägdistriktens erfarenheter gå således isär. Oxie och Skytts vägstyrelse kan 
icke finna sköldarna lämpliga för sitt distrikt, i varje fall gäller detta de södra 
delarna. Södra Möre vägdistrikt har endast haft goda erfarenheter beträffande 
användbarheten. Båda distrikten ha funnit sköldarna skrymmande, en anmärk
ning, som emellertid träffar alla brädskärmar.



NÅGRA SYNPUNKTER RÖRANDE KONSTRUK

TIONEN AV SNÖSKÄRMAR

Jämförelse mellan trådstaket och kättingstaket.

O m  TRÅDSTAKETET  vore hållbart, skulle det avgjort vara att föredra 
framför kättingstaketet. Trådstaketet är nämligen i övriga avseenden bättre än 
kättingstaketet. Härvid bortses från stödkonstruktionen, som ej är beroende av 
om staketet utförts med kätting eller tråd.

Sålunda äro rullar av trådstaket ej så sladdriga som kättingstaketrullarna, 
vilka när de läggas på marken plattas ut, så att de ej kunna rullas utan måste 
bäras. Vid kättingstaket »kinka sig» gärna länkarna, vilket icke kan inträffa vid 
trådstaket. Spjälorna i ett kättingstaket ha endast två fästpunkter mot 4 å 5 i 
ett trådstaket. Risken att spjälorna brytas av blir därigenom mindre för tråd
staketen. Skulle någon spjäla gå av i ett trådstaket, hänger i allmänhet åtminstone 
den större delen av spjälan kvar. Vid kättingstaket faller spjälan vanligen bort 
fullständigt. Slutligen äro trådstaketen billigare. Man kan räkna med mellan 25 
och 50 öre lägre pris för ett trådstaket jämfört med ett kättingstaket av lika 
utförande.

Olägenheten med trådstaket är, att trådarna så småningom brista. Under väg- 
institutets korta försök kunde detta ej konstateras, men flera vägdistrikt ha 
omvittnat förhållandet (jfr. sid. 14). Möjligen kan man förlänga livstiden med 
tråd av specialjärn. Det är även möjligt, att man kan konstruera trådstaketen, så 
att trådarna icke brista så lätt. Vägdistriktens erfarenheter gälla vanligen staket 
flätade med två lika och ganska klena trådar i trådparen. Möjligen äro de 
stakettyper, som ha bärlinor av grova raka trådar (typ Braås) eller av stållina 
(typ Öland) mer hållbara. Väginstitutet har hösten 1942 frågat några vägdistrikt, 
som ha längre erfarenhet av Braås staket.

Vägstyrelsen i Uppvidinge vägdistrikt svarade, att »de under åren 1931 — 1932 in
köpta snöstaketen varit i bruk varje vinter sedan dess, och att desamma alltfort an
vändas. Under dessa 10 år, förklarar vägmästaren, har något brott på trådarna icke 
förekommit. N är staketen rullas upp och ihop, bör man självfallet vara aktsam, så 
att inga brytningar uppstå.»

Vägstyrelsen i Frosta vägdistrikt svarade: »Sedan väginstitutet anhållit få del av 
vägdistriktets erfarenhet om trådsnöstaket inköpta år 1933 meddelas, att en del lag
ningar förekommit samt att ett dylikt staket försett med en grov bärande tråd och 
en klenare surrningstråd synes vara hållbarare än ett staket utfört med två lika klena 
trådar. Vägdistriktet har vidare erfarenheten, att kättingstaket, för skånska förhållan
den, är lämpligare än trådstaket.»



Transport och uppsättning.

Enär arbetet med skärmarnas utsättning och nedtagning återkommer årligen, 
är det av betydelse, att detta går lätt och snabbt. T ill detta arbete kan också 
räknas skärmarnas transport till och från platsen. Vissa vägdistrikt bruka sam
manföra alla skärmarna till centrala förråd under sommaren. För sådana distrikt 
blir den skärmlängd, som kan medföras på ett billass av betydelse. Andra distrikt 
åter lägga skärmarna i upplag nära uppställningsplatsen. För sådana distrikt 
spelar skärmlängden per lass mindre roll.

De tre ur transportsynpunkt viktigaste egenskaperna hos en snöskärm äro 
hanterlighet, vikt och volym.

För att skärmarna skola vara hanterliga är det först och främst nödvändigt 
att de icke bestå av för tunga element. I detta avseende äro rullstaketen icke 
fullt tillfredsställande. Rullarnas vikt uppgår i allmänhet till 80— 100 kg, vilket 
är en försvarlig börda som i allmänhet måste bäras över vägdiket och ett 20-tal 
meter in på fältet. Det skulle därför vara fördelaktigt, om rullarna avkortades, 
så att vikten bleve mindre. Kättingstaketén måste emellertid i så fall kunna 
skarvas med en snabbare metod än den som nu ofta användes, att träda en lös 
spjäla genom kättinglänkarna. Örebro läns södra vägdistrikt har försökt att an7 
vända s. k. reparationslänkar för snökedjor med 6 mm tjocklek, vilken metod 
uppgives ha visat sig snabb.

Vikten och volymen äro avgörande för hur stor skärmlängd, som kan trans
porteras på ett billass. Brädskärmar äro så skrymmande, att hela bärförmågan 
hos en tretonsbil ej blir utnyttjad, när bilen är fullastad. Man kan icke räkna 
med större antal brädskärmar än 25 å 30 per billass, vilket motsvarar 100— 120 
m skärmlängd. Sådana skärmar böra förvaras nära uppställningsplatsen.

Rullstaketen och de isärtagbara brädskärmarna kunna däremot lastas så kon
centrerat, att bilens bärförmåga bättre utnyttjas. För dessa skärmar blir vikten 
per m avgörande för, hur mycket en bil kan lasta. För de olika fabrikaten av 
kättingstaket och trådstaket, varierar metervikten mellan 5.7 och 9.4 kg, främst 
beroende på att stagningen är olika kraftig i olika fabrikat. Vid tre tons last
kapacitet kan därför billass av dessa typer transporteras mellan 325 och maxi
malt 525 m skärm.

Fig. 35 a. Rysk metod att förvara snöskärmar (enligt Gen.dir. Lönnroth, Finland). 
Fig. 35 a. Russian storage of board fences.

Fig. 35 b. Regnskyddat skärmupplag.
Fig. 35 b. Stored fences protected against rain.



I samband med försöken på Lovön, gjorde väginstitutet tidsstudier vid upp
sättningen. De då erhållna resultaten kunna emellertid icke läggas till grund för 
en jämförelse mellan olika skärmtyper, enär försökssträckorna voro alltför korta. 
De antyda emellertid att tidsåtgången kan vara ganska olika. Genom mer om
fattande, noggranna tidsstudier i praktiken skulle helt säkert kostnadsbesparande 
åtgärder kunna åstadkommas.

Skärmupplagen böra ordnas, så att skärmarna icke onödigt utsättas för väta under den 
varma årstiden, då virket röter fortast. Brädskärmar böra helst förvaras stående. Fig. 
35 a visar hur ryssarna brukade ordna sina upplag av brädskärmar i Karelen. Fig. 35 b 
visar hur man med några täta skärmflak kan skydda upplaget mot slagregn. De täta 
skärmarna böra därvid läggas med bräderna i takfallets riktning och böra endast ha 
reglar på undre sidan. Det är vidare lämpligt att anbringa klor, hakar eller dyl., som 
hålla samman de täta skärmarna och hindra dem att lyftas av vinden. — Är det ont 
om upplagsplats, kan man eventuellt placera de bjälkar, som bära upp skärmupplaget, 
över ett dike; en metod, som användes i Norrland.

Stabilitet mot vind.
Att vindtrycket mot en snöskärm kan vara betydande har man på flera håll fått 

erfara. I Södra Äsbo och Bjäre vägdistrikt i Kristianstads län inträffade det under 
vintern 1942— 1943, att en 1.5 m hög brädskärm (hålprocent 50), som var upphängd 
på järnrörsstolpar med ca 4 m inbördes avstånd, på vissa sträckor böjdes ikull av vinden. 
Järnrören hade 1 1/4" diameter och en godstjocklek, som varierade något men var ca 
3 mm. T ill följd av vindkraften böjdes rören vid marken mer eller mindre. V id prov 
med rören i fråga fann väginstitutet, att de rör, som böjts mest, tålde ca 80 kg belast
ning, medan de rör, som ej bockats, tålde ca 120 kg, om kraften angrep vinkelrätt mot 
röret och på 1 m höjd över marken. I det undersökta fallet — som säkerligen ej varit 
det värsta, som kan inträffa — har således vindkraften med säkerhet varit mellan 20 
och 30 kg per m skärm och sannolikt närmare det högre värdet.

I styva skärmar, brädskärmar av olika typer, överföras de vågräta, stjälpande 
krafterna till skärmstöden genom böjspänningar i skärmen. Krafterna, mot 
skärmstöden, bli i detta fall vinkelräta mot skärmen. I böjliga skärmar, rull
staket, överföras däremot krafterna till stöden genom trådlinorna eller kätting
arna. Stöden angripas då av dragkrafter i skärmens längdriktning (fig. 36). För 
att de yttersta stöden ej skola dragas ikull, måste längsgående stag anbringas. 
Krafterna bli betydande, särskilt om man söker sträcka staketet så hårt, att det 
hänger fritt utan att stöda mot marken.

Fig. 3 6. Krafter, som åverka stöden i ett rullstaket.
Fig. 36. Forces, that attack the posts of a vertical-slat wire or chain fence.



Tab el I j .  Motståndsförmåga för stöd, konstruerade 
enligt olika principer.

Stolpe: T-järn (5 X  5 cm).
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 225 cm2.

Brottlast: i sand PA =  16 kg.

Försök 29.

Stolpe: T-järn (5 X  j  cm) med tvärstycke. 
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 225 cm2. 
Tvärstyckets anliggningsyta mot mark: 

60 X  5 cm.

Brottlast: i sand PA =  29 kg.

Försök jo.

Stolpe: T-järn f ;  X ;  cm) med triangulär plät. 
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 570 cm2.

Brottlast: i sand PA =  26 kg.

Försök 31.

Stolpe: T-järn (5 X  j  cm).
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 225 cm2.

Stag: L-järn (2.5 X  2.5 cm). Längd: 110  cm. 
Fästpunkt i stolpen: 60 cm över mark. 
Stagpåle: T-järn ( 5 X 5  cm) med 

triangulär plåt.
Stagpålens motståndsarea ( A m ) :  970 cm2. 

Brottlast: i sand PA =  65 kg; P R =  80 kg.
Försök 32, 33.

Stolpe: T-järn (5 X  j  cm).
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (Aa): 225 cm2.

Stag: Kätting. Längd: 175 cm.
Fästpunkt i stolpen: 110  cm över mark. 
Stagpåle: T-järn ( 5 X 5  cm) med 

triangulär plåt.
Stagpålens motståndsarea (AM): 970 cm2. 

Brottlast: i sand PA =  72 kg.



Tabell j  (forts.) Motståndsförmåga for stöd, konstruerade 
enligt olika principer.

Stolpe: 3.5 cm järnrör.
Nedslagningsdjup: 30 cm.
Motståndsarea (As): 105 cm2.

Stag: Träkryss. Längd: 150 cm.
Fästpunkt i stolpen: 110  cm över mark. 

Brottlast: i sand PA =  50 kg.
i lera PA =  65 kg.

Försök 40. 
» 41.

Stolpe: T-järn f ;  X  ;  cm) med tvärstycke. 
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 225 cm2. Tvär

styckets anliggningsyta mot mark:
60 X 5  cm.

Stag: L-järn (2.5 X  2.5 cm). Längd: 110  cm. 
Fästpunkt i stolpen: 60 cm över mark. 
Stagpåle: T-järn (5 X  5 cm) med 

triangulär plåt.
Stagpålens motståndsarea (Am): 970 cm2. 

Brottlast: i sand: PA =  75 kg.
Försök 35.

Stolpe: L-järn ( j  X  j  cm).
Nedslagningsdjup: 30 cm.
Motståndsarea (As): 150 cm2.

Stag: Dubbla (L-järn 5 X 5  cm). Längd:
125 cm.

Fästpunkt i stolpen: 65 cm över mark. 
Stagpåle: L-järn ( 5 X 5  cm). Fasts vet- 

sad vid staget.
Vardera stagpålens motståndsarea:

150 cm2.
Brottlast: i sand PA =  85 kg.

i lera PA =  160 kg.
Försök 38. 

39-

Stolpe: T- järn ( j  X  j  cm) med triangulär plåt. 
Nedslagningsdjup: 45 cm.
Motståndsarea (As): 570 cm2.

Stag: L-järn (2.5 X  2.5 cm). Längd: 110  cm. 
Fästpunkt i stolpen: 60 cm över mark. 
Stagpåle: T-järn ( 5 X 5  cm) med 

triangulär plåt.
Stagpålens motståndsarea (Am): 970 cm2. 

Brottlast: i sand PA =  80 kg; P R =  90 kg. 
i lera PA =  100 kg; PR =  125 kg.

Försök 36, 3J.



Man har i praktiken gått fram efter två linjer för att erhålla skärmstöd med 
tillräcklig motståndskraft mot stjälpande krafter. Ett sätt är att öka skärmstol
pens area under marken, så att den får större motstånds are a vinkelrätt mot den 
angripande kraften. I allmänhet har man härvid använt en plåt av trekantig 
form, i det följande kallad »stödplåt». Det andra sättet är att anbringa stag 
eller strävor, vilka vid marken fästas vid nedslagna pålar, s. k. stagpålar.

För att få  en uppfattning om stabiliteten hos skärmstolpar har väginstitutet 
utfört praktiska belastningsförsök, dels med samtliga de stolptyper, som använts 
vid Lovöförsöken, dels mera systematiska försök. Vid de förstnämnda försöken 
framgick att stabiliteten för firmaskärmar i marknaden är mycket varierande. 
Eftersom dessa skärmar sedan dess i viss omfattning redan ändrats, delvis med 
ledning av försöken, synes anledning icke finnas att publicera försöken med 
firmaskärmar. Resultaten av de systematiska försöken återges i tab. 3.

Belastningsförsöken utfördes på följande sätt. Stolpen utsattes för en horison
tell kraft 1 m över marken med hjälp av en stållina, som löpte över en brytskiva, 
och som i den fria änden belastades med vikter. Stödets rörelse mättes. Belast
ningen påfördes med uppehåll vid varje lastökning, tills stillestånd uppnåtts, och 
fortsattes till brott. Försöken utfördes både i sand och i lera.

I tabellen äro »motståndsareorna» A s eller A m, den yta — eller projektion av 
yta — som är vinkelrät mot den angripande kraften hos stolpe eller markfäste 
för stag. Genom att jämföra motståndsarean med brottlasten kan man få ett 
begrepp om olika stagningsanordningars effektivitet.

A v försöksresultaten kunna bl. a. följande slutsatser dragas:
1. Stag och strävor stabilisera långt bättre än stödplåtar på stolparna. Detta 

framgår såväl av försöken med olika fabrikat som av försöken i tabell 3, ur 
vilken följande värden hämtats:

1 st. JL-järn 5 X 5  (försök 29) ........................................................................... Brottlast 16 kg
Samma stolpe +  stödplåt 570 cm2 (försök 3 1 ) ............................................. » 26 »
Samma stolpe +  draget stag med stödplåt av'970 cm2 (försök 3 2 ) ........... 65 »
Samma stolpe +  tryckt sträva med stödplåt av 970 cm2 (försök 33) . . . .  
Samma stolpe med stödplåt 570 cm2 +  draget stag med stödplåt av

80 »

970 cm2 (försök 3 6) .......................................................................................
Samma stolpe med stödplåt 570 cm2 +  tryckt sträva med stödplåt av 

970 cm2 (försök 37) .......................................................................................

» 80 »

» 90 »

2. Höjning av ett stags fästpunkt vid stolpen ökar brottlasten något. Vid 
försök 32 var stagets fästpunkt 60 cm över marken, vid försök 34 n o  cm. I 
förra fallet blev brottlasten 65 kg i senare fallet 72 kg.

3. Förstärkning av en stolpe med ett tvärstycke i markytan i kraftens riktning 
är en gynnsam åtgärd. Jämför försök 30 med försök 3 1, och 35 med 36. Den 
undersökta konstruktionen med tvärstycke tålde ungefär lika mycket som stolpen 
med pånitad plåt. En stolpe med tvärstycke är lättare att slå ned i fast mark än 
en stolpe med stödplåt. Den uppbär även bättre staketets vikt i lös mark.

4. Att ha förbandet mellan sträva och strävpåle ledande är ogynnsamt, enär 
strävpålen vrider sig till följd av momentet från kraften i strävan. Detta har till



Fig. 37. En dubbelsidigt strävad stolpe med styva förband mellan strävor och strävpålar visade 
sig särskilt motståndskraftig. Bulten kan ersättas av krokanordning, sprint 

eller annan icke glappande led.

Fig. 37. A type of post, that has proved stable against horizontal forces.

följd att, jordtrycket blir dåligt utnyttjat. Vidare är ensidig stagning ogynnsam, 
enär viss vindriktning medför en dragkraft i stolpen, som kan draga upp denna 
ur marken. En dubbelsidigt strävad stolpe med styvt förband mellan strävor och 
strävpålar konstruerades i syfte att undvika dessa olägenheter (fig. 37 och försök 
38 och 39). Strävpålarna utgjordes av 5 X 5 cm vinkeljärn. Trots denna smala 
konstruktion blev brottlasten i sand 8 5 kg eller ungefär lika mycket som skärm
stödet i försöken 3 6 och 37, vilket stöd var försett med plåtar såväl på stolpen 
som på strävan. Motståndsarean var i förra fallet 450 cm2, i senare fallet 
1 540 cm2. Vid provning i lerjord blev resultatet ännu gynnsammare för den nya 
konstruktionen, som då höll 160 kg, medan konstruktionen med plåtar på stolpen 
och sträva endast höll 100— 125 kg. Konstruktionen med styvt förband och 
dubbla stag har, såvitt bekant, hittills icke använts i praktiken. Den lutande Ske- 
dalaskärmen har emellertid stödbenen styvt förenade med stagpålarna. Skärmen 
har enligt uppgift, god stabilitet, trots att stagpålarna äro klena, 30 cm långa 
vinkeljärn 30 X 30 X 3 mm. Självfallet kan man göra konstruktionen i fig. 37 
ännu motståndskraftigare genom att förse stagpålarna med plåtar, som i detta 
fall göra god tjänst. Svetsen kan utbytas mot annan styv förbindning, t. ex. en 
rörhylsa.

5. Brädskärmar strävas ofta endast med kryss av trästrävor, som stöda mot 
marken utan att vara förankrade. I hård vind är särskild förankring nödvändig. 
Man har för detta ändamål förankrat skärmarna vid nedslagna järnrör. Ett kryss 
förenat med järnrör enligt fig. 9 provades i försök 40 och 41. Stödet var vertikalt 
belastat med 25 kg, motsvarande vikten av en 4 m lång brädskärm. Brottlasten 
blev 50 kg resp. 65 kg, vilket i många trakter icke torde vara betryggande. Krys
sen böra då förankras vid stagpålar, varigenom ett stöd, liknande fig. 37 erhålles.

En erfarenhet från försöken var, att furu som material i stagpålar var olämp
ligt, om marken var hård eller frusen till några cm djup. Träpålarna gingo sönder 
vid nedslagningen. I allmänhet torde det i längden bli ekonomiskt att utföra 
förankringar av järn. Vissa vägdistrikt använda pålar av ek, vilka uppgivits 
hålla i lerjord.



UTLÄNDSKA U N D E R S Ö K N IN G A R  AV 

SNÖSKÄRMARS FÖRMÅGA 

ATT SAMLA SNÖ

jA . M E R I K A N E N  E. A. F I N N E Y 1 har studerat snöskärmars snösamlande för
måga genom modellförsök i vindtunnel. Modellskalan var i :  24 och »snön» bestod 
av en blandning av finmald glimmer och sågspån av balsaträ, ett mycket lätt 
träslag. På fig. 38 anges vindriktningen genom pilar för skärmar av olika typ. 
Inom ett visst område är vindhastigheten nedsatt så mycket, att snön avsätter 
sig. Begränsningen av detta område bestämdes med pitot-rör. Resultaten av vind- 
tunnelförsöken sammanfattar Finney sålunda:

1. Varje typ av snöskärm ger en karakteristisk virvel som är konstant för 
varje vindhastighet, höjd och utförande av skärmen.2 Avståndet från skärmens 
fot till virvelns slut varierar med skärmhöjden och är ungefär 15 gånger skärm
höjden för öppna skärmar med vertikala eller horisontala spjälor (fig. 39). För 
en tät skärm är detta avstånd 10 gånger skärmhöjden.

1 E. A. Finney: Snow drift control on the Highways; University of Michigan off. Publ. 
Vol. 38, No 21.

2 Denna mening, som är ordagrant översatt, är svår att förstå.

Fig. 38 a, b och c. Vindens strömning enligt 
Finneys vindtunnelförsök.
Fig. 38 a, b and c. Eddy area according to 
Finney.
a) tät skärm.
a) solid board.
b) öppen skärm av liggande bräder 50 °/o hål.
b) horizontal slats.
c) öppen skärm stående bräder 50 °/o hål. 
c) vertical slats.

Fig. 38 a.

Fig. 38 c.

Fig. 38 b.



Fig. 39. Virvelområdets längd 
enligt Finney.

Fig. 39. The relation between 
height of fence and effective 
distance, according to Finney.

2. Storleken och formen av .virveln bestämmer storleken och formen av den 
fullt utbildade drivan. Grundformen för såväl virvel som driva är en ström
linjeformad kurva.

3. Hålprocenten 50 är mest effektiv.
4. Ligger skärmens underkant mer än 30 cm över marken, minskas effekten 

vid hög vindhastighet. 15 cm höjd ger det bästa resultatet.
5. En lutande skärm ger mindre virvel och driva än en lodrät skärm. Emellertid 

medför en lutning av högst 30° med vinden, att skärmens fot blir snöfri.
6. Läget av drivans högsta punkt varierar med vindhastigheten och snöns 

volym vikt. Den kan ligga var som helst mellan skärmen och avståndet 2/3 av 
drivans längd. Drivans slut ligger på konstant avstånd från skärmen.

Vindhastigheten inverkar, enligt Finney, vid täta skärmar på drivbildningen 
på så sätt, att om hastigheten är liten, avsätter sig snön inom hela virvelområdet. 
Är vindhastigheten stor sopas snön däremot ihop närmare skärmen. Vid öppna 
skärmar sveper vinden igenom skärmen och för bort snön, när vindhastigheten 
blivit tillräckligt hög. Virveln påverkas däremot icke av vindhastigheten vare 
sig med avseende på form eller storlek.

Professor Chr. Nokkentved, Köpenhamn, har undersökt vindhastigheten 
bakom snöskärmar av olika typ.1 Vindhastigheten mättes med en pendel, vars 
nedre del bestod av en rund lätt skiva.2 Man mätte därvid pendelns utslag under 
inverkan av vinden. Följande skärmtyper undersöktes bl. a.:

Skärm nr 2: Korsade lister, 2.5 cm breda med 11 .5  cm fritt mellanrum. H ål
procent 67 %. Höjd =  1.2 m.

Skärm nr 3: Rullstaket. Spjälbredd = 3 . 5  cm. Mellanrum =  6 cm. Hålprocent 
63 %. Höjd =  1.3 m.

Skärm nr 4: Brädskärm. Horisontella bräder av 10.5 cm bredd och 6 cm mel
lanrum. Hålprocent 36 %. Höjd =  1.15  m.

Skärm nr 6: Horisontella halmband. 10 st. av 5 cm diam. Hålprocent 55 %. 
Höjd =  1.10  m.

1 Chr. N0kkentved. Undersogelse af snehegn. Stads- og Havneing. aug. 1939.
2 Se fig. 3 och 4, som tagits vid dessa försök.



Skärm nr 7: Horisontella halmband. 12 st. av 5 cm diam. Hålprocent 50 %. 
Höjd =  1.20 m.

Vindhastigheten mättes på olika avstånd på 25 cm höjd över marken. Nok- 
kentved anger i nedanstående tabell hur långt ut en bestämd procentuell hastig- 
hetsnedsättning sträcker sig, vilket ger en bild av skärmarnas effektivitet.

Tabell 4. Hastighetsnedsättning vid  olika 

skärmtyper enl. Nokkentved .

h =  skärmhöjden.

Skärm Nr Hastighetsnedsättning till

60 % 50 % 40 % 30 %
2 14 h 1 1  h — —
3 1 1  h 7 h 3 h —
4 20 h 17 h 14 h 12 h
6 — 20 h 18 h 1 ;  h
7 — — — 20 h

Det är inget tvivel om, säger Nokkentved, att nr 6 och 7 äro de bästa, och nr 7 
absolut bäst. Till viss grad förklaras detta av skärmarnas hålprocent, som är 
sammanställd i tab. 5.

Tabell 5. Samband mellan hålprocent och vindhas
tighet bakom skärmen, enligt Nokkentved. 

Hastigheten är medelhastigheten mellan 3 h och 20 h.

Skärm Nr Hålproeent Hastighet

2 67 58

3 63 63
6 55 23
7 50 18
4 36 3°

Nokkentved drager slutsatsen, att snöskärmarnas läverkan beror av hålpro
centen. »En hålprocent av ca 50 synes vara i närheten av det gynnsammaste.» 
Halmbandsskärmarna ge dock en exceptionellt stor läverkan, sannolikt beroende 
på halmbandens råa yta, som ger stor friktion.

Nokkentved har även gjort försök i vindtunnel med skärmmodeller av 5 cm 
höjd och med »snö» av bokspån.1 Först undersöktes hastighetens inverkan på 
drivans form. Under 5 m/sek. blev det ingen drivbildning. Därefter bildades en 
driva med svaga sidolutningar. Drivans form syntes icke påverkas av vindhastig

1 Chr. Nokkentved. Drivedannelse ved Sneskserme. Stads- og Havneing. sept. 1940.



heten, förrän denna nått ca io — 12 m/sek. Vid 15 m/sek. är slutformen en 
driva, som begränsas av två plan med toppen ett kort stycke bakom skärmen.

Försök utfördes också med olika skärmtyper. Fig. 40 visar resultatet för en 
vertikal skärm av 8 horisontella stavar, med hålprocenten =  41. De olika linjerna 
ange drivans form i olika stadier. — En skärm, som lutade 240 med vinden, gav 
en något längre men lägre driva än en vertikal skärm. — Fig. 41 visar resultatet 
av en uppmätning av vindhastigheten bakom skärmen i fig. 40. Kurvorna förena 
punkter med samma hastighet, angiven i procent av vinden framför. Därav er- 
hålles en bild av skärmens läverkan.

Fig. 40. Olika stadier (A—D) av drivbildning bakom en modellskärm enligt Nokkentved.

Fig. 40. Different stages of growth of a drift produced by a model fence of 
horizontal-slat type according to N0kkentved.

Fig. 41. Vindhastighetens fördelning bakom modellskärmen i fig. 40 enligt Nokkentved. Kurvorna 
för 30 resp. 50 °/o hastighet äro ritade grövre. De äro jämförbara 

med motsvarande kurvor i fig. 49—71.

Fig. 41. Wind velocities behind the model fence of fig 40, according to Nokkentved.

Nokkentved har även mätt drivbildningen på marken på olika platser i Dan
mark under vintern 1939—40. På grund av de lokala förhållandenas inverkan 
kan man endast med försiktighet bedöma resultaten, och detta även med hänsyn 
till att de uppmätta drivorna vid mättillfället icke med säkerhet hade nått sin 
slutliga mättnad.

Genom att jämföra resultaten av modellförsöken och fältförsöken såväl med 
avseende på läverkan som drivbildning, drar Nokkentved vissa slutsatser om 
skärmarnas effektivitet. Han säger sålunda, att det icke synes vara något tvivel 
om, att en skärm med mindre hålprocent än 40 är för tät och att en hålprocent 
mellan 40 och 50 är den gynnsammaste. Nokkentved framhåller slutligen, att 
drivbildning och läverkan synas följas rätt väl åt, varför man har en möjlighet 
att genom mätning av läverkan få en uppfattning av olika skärmars effektivitet 
i stället för den mer osäkra metoden att mäta de på marken bildade drivorna.



I »Vorläufige Richtlinien fur die Bekämpfung von Schneeverwehungen» ut
givna av Deutsche Reichshahn i slutet av år 1941, lämnas principbilder (fig. 42 
och fig. 43) av hur drivbildningen sker bakom täta och öppna skärmar. Enligt 
denna framställning skulle vid en tät* skärm två huvudvirvlar uppkomma, en 
tryckvirvel framför skärmen och en sugvirvel bakom. Framför tryckvirveln 
finnes ett område med relativt lugn, där snön i första hand avsätter sig. Under 
själva virveln, som ligger tätt intill skärmen, sker däremot till att börja med 
ingen snöavsättning. Snö, som kommer in i området bakom skärmen, avsätter sig

Fig. 42. Drivbildningen invid en tät skärm enligt Vorläufige Richtlinien fiir die Bekämpfung 
von Schneeverwehungen (Deutsche Reichsbahn 1941).

Fig. 42. Snow drifting by a solid board fence, according to German specifications referred to.

Fig. 43. Drivbildningen invid en öppen skärm, enligt Vorläufige Richtlinien fiir 
die Bekämpfung von Schneeverwehungen.

Fig. 43. Snow drifting by an open board fence, according to German specifications.

i lugn-områdena utanför den stora sugvirveln. Avlagringarna bakom skärmen äro 
i början små, men de öka, när området framför skärmen börjar bli utfyllt med 
snö. När drivan växer i höjden, minskas de områden, som virvlarna förmå hålla 
fria, så att till slut en sammanhängande driva erhålles.

En öppen skärm förhåller sig på annat sätt. En del av vinden strömmar genom 
skärmen och utplånar virvlarna. På vindsidan finnes visserligen alltjämt ett 
område med relativt lugn, där snön avsätter sig. När vinden tränger genom 
skärmen, ökas hastigheten till följd av tvärsnittsminskningen, så att snön blåses 
bort från området närmast skärmen. Längre bort från skärmen utvidgar sig 
luften, dess hastighet avtager och snön avsätter sig. Allt efter som drivan på 
vindsidan växer i höjden, ledes luftströmmen mer och mer över skärmen, och 
tomrummet närmast skärmen utfylles med snö.



Jämför man resultaten av de här beskrivna undersökningarna, finner man, att 
de i flera avseenden motsäga varandra. Vid aerodynamiska modellförsök brukar 
man öka vindhastigheten i samma proportion som man minskar modellskalan. 
Detta i syfte att få oförändrade strömningsförhållanden. Emellertid följer den 
»snö», som användes vid modellförsök med snöskärmar, icke modellskalan. Det 
är därför oklart, vilken vindhastighet i modellen, som bäst motsvarar de verk
liga förhållandena. Vid de ovan beskrivna försöken, har man i allmänhet arbetat 
med vindstyrkor av samma storlek som i verkligheten.

Sannolikt ge utförda modellundersökningar en riktig allmänbild av drivbild- 
ningen. Men de äro icke tillfyllest för att klarlägga, hur en snöskärm bör kon
struktivt utbildas och hur sådana detaljer som skärmbrädernas mellanrum, bredd 
o. d. inverka på drivbildningen. Dessa problem kunna troligen endast lösas 
genom praktiska försök i full skala.



M ÄTNINGAR AV V IN D EN S RÖRELSE

VID SNÖSKÄRMAR

I N T E R N  1 9 4 1 - 1 9 4 2  utfördes mätningar av vindens hastighet och riktning 
intill skärmar, uppställda på Mälarisen mellan Munsö och Adelsö. Skärmarna 
tillverkades och uppsattes av Stockholms läns västra vägdistrikt, som även i 
övrigt välvilligt medverkade vid försöken.

Försöken utfördes med brädskärmar av olika typer i full skala. Skärmhöjd, 
skärmlutning, brädbredd och brädavstånd m. m. varierades. Vindriktningen be
stämdes med en av institutet utarbetad metod, medan vindhastigheten bestämdes 
med skålanemometrar, utlånade av Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt.

Undersökningen utfördes i samarbete med Institutionen för brobyggnad vid 
Tekniska Högskolan, som har frågan om vindtryck mot byggnader på sitt studie
program. Undersökningen utfördes såsom examensarbete av teknologerna G. 
Curman och S. Peterzén. Detta kapitel utgör en sammanfattning och bearbetning 
av deras mätningar.

Försöksanordningar.
För att bestämma luftströmmarnas riktning i olika punkter, byggde man upp 

ett vertikalt nät av linor. Vid detta nät fästes smala vimplar av siden, fig. 44. 
Vimplarna voro så lätta, att de angåvo vindriktningen nöjaktigt även vid ganska 
svag vind. Vimplarnas utslag bestämdes i första hand genom fotografering, fig. 
48, som utfördes samtidigt med två kameror för att få tillräckligt stor bildyta.

Vimplarna fladdrade i vinden. Vid fotograferingen erhölls vimplarnas momen
tana utslag, vilket emellertid kunde avvika från det genomsnittliga. A v denna 
anledning ritades även vimplarnas genomsnittliga utslag av för hand. Fotogra
feringen stämde i allmänhet väl med avritningen. Vindriktningen bestämdes på 
detta sätt i 72 punkter.

Vindens hastighet varierade från ögonblick till ögonblick. Luften rörde sig 
nämligen med pulserande stötar, avlösta av lugnare moment. Ursprungligen hade 
man avsett att mäta hastigheten med pendlar, vilkas utslag skulle fotograferas

Fig. 44. Vimpelnät för bestämning av vindriktningen.

Fig. 44. Net of streamers, used at full scale tests of streamlines.



Fig. 45. Skålanemometrar för bestämning 
av vindhastigheten.

Fig. 45. Anemograph for simultaneus re
cording the wind velocities.

Fig. 46. Brädskärmar av tät typ 
under uppsättning.

Fig. 46. A solid board fence being 
erected under net of streamers.

samtidigt med vimplarna. Metoden måste emellertid överges, enär pendlarna 
råkade i svängning.1 Man fick därför gå över till den noggrannare men mer 
omständliga metoden att mäta den genomsnittliga hastigheten under ett visst 
tidsintervall med hjälp av skålanemometrar fig. 45. Skålanemometrarna angåvo 
vindhastigheten rätt, oberoende av hur vinden svängde i horisontalplanet. Även 
för vindsvängningar i vertikalplanet voro de relativt okänsliga. Enligt uppgift 
får man ungefär samma värde på vindstyrkan inom en vinkel av ± 4 5 °  i ver
tikalplanet.

Anemometrarna voro utförda på sådant sätt, att en elektrisk strömkrets slöts 
för ett ögonblick, när skålkorset roterat ett visst antal varv. I strömkretsen var 
inkopplat en registrerapparat, vilken upptog strömimpulserna på en pappers
remsa, som rörde sig med konstant hastighet. Ur avståndet mellan strömstötarna, 
som registrerades på remsan, kunde den genomsnittliga vindhastigheten beräknas.

Vid försöken användes tre skålanemometrar. Den största ställdes upp 20 å 
25 m framför vimpelnätet på 2.25 m höjd över marken. De två mindre anemo
metrarna flyttades till olika punkter framför och bakom skärmen. I regel inde
lades mätområdet i tolv sektioner och i varje sektion mättes hastigheten på tre 
olika höjder över marken, nämligen 0.75 m, 1.60 m och 2.20 m. Vindhastigheten 
bestämdes alltså i 3 6 punkter.

Brädskärmarna voro utförda så, att de lätt kunde flyttas, och bestodo av flak 
av 4 m längd, fig. 46. För varje prov uppsattes 8 flak eller 32 m skärm.

När en skärmtyp skulle provas, byggde man först upp vimpelnätet i vind
riktningen och placerade sedan ut skärmlinjen vinkelrätt mot nätet, med dess 
mitt rakt under nätet. Härefter fotograferades vimpelnätet, varjämte vimplarnas 
riktning avritades. Slutligen mättes vindhastigheten i de olika mätpunkterna med 
de två små anemometrarna. Den stora, stationära anemometern registrerade kon
tinuerligt den inblåsande vindens hastighet.

1 En bidragande orsak till svängningen var, att pendlarnas nederdel med hänsyn till fotogra
feringen fått sfärisk form, vilket ur aerodynamisk synpunkt var olämpligt.



De flesta mätningarna gjordes vid vindhastighet mellan 4 och 8 m/sek. Det 
hade varit önskvärt med högre vindstyrka men det var ej möjligt att medhinna 
mätningarna vid sådana tillfällen. Observationerna försvårades av kölden och 
blåsten.

Tabell 6. Undersökta skärmtyper.

Fig Typ Skärmens
lutning

Höjd
m

Bräder Mellanrum
mellan
bräder

cm

Hål
procentläge bredd

cm

Tät skärm, låg ........................ Vertikal 1.0 __ __ 0 __
52 Tät skärm, normal höjd . . . . » i -5 — — 0 —

53 Tät skärm, hög ........................ » 2.0 — — 0 —

50 öppen normal typ, h ö g ........... » 2.0 liggande 10 10 50
49 öppen normal typ, normal

höjd ......................................... » i -5 » 10 10 50
55 — » i -5 » 10 5 33
57 — » i *5 » 10 15 60
58 — » i -5 » 5 10 66
59 Ingelsta, modifierad ............... » i -5 liggande varierar enligt fig. 59
61 — » i -5 stående 10 10 50
62 »Solid» hålprocent................... » i -5 » 7-5 1 1 60
63 — » 1.2 » 3-7 6 63
65 Lutande skärm .......................... 6001 i *5 liggande 10 10 50
66 Starkt lutande sk ärm ............... 4001 i *3 » 10 10 50
67 Saxskärm .................................... 6001 i -5 » 10 10 50
7 i Snösköldar ................................ 6o° 1.0 » 10 10 50
70 Fasade b rä d e r............................ Vertikal i *5 » 10 10 50
69 Bräder i olika plan ................. » i -5 » 10 10 5°

1 Med vinden. Vinkeln mätt i förhållande till horisontalplanet.

Resultat.

Vindstyrkan på olika höjd. Vindhastigheten är 
mindre närmast isen, till följd av att isytan verkar 
bromsande på närbelägna luftskikt (fig. 47). Kur
van gäller en sektion 5 m framför skärmarna, i vil
ken sektion skärmarna sannolikt föga inverkade på 
luftströmningen att döma av fig. 49—71.

Betecknas vindens hastighet på 2.5 m höjd med 
V2.5 °ch dess medelhastighet mellan o och 2.5 m

v
höjd med vm, kan förhållandet —— anses vara ett

mått på underlagets förmåga att verka bromsande 
på vinden. Ju  mindre denna kvot är, dess starkare är 
uppbromsningen. Enligt Nokkentved, som använt 
beräkningsmetoden, är

Fig. 47. Vindstyrkan på olika 
höjd över den snötäckta isen.

Fig. 47. Wind velocities at 
different heights above 

the snowclad ice.



—— för harvad åker ...................................................  0.78
V M

» » 5 cm hög v å rsä d ..........................................  0.74
» » 25 » » »   0.64
» » 8 0  » » höstråg .........................................  0.49

Mätningarna på isen vid Adelsö ge

—  =  0.86
V M

Isen var vid mätningarna snötäckt, varför värdet 0.86 kan anses gälla för en 
plan snöyta.

Strömlinjer, läkurvor och lävolym. Luftströmningens förlopp för olika skär
mar åskådliggöres av fig. 49—71.

I dessa figurer är höjdskalan lika med längdskalan.1 De små pilarna äro vindens 
hastighetsvektorer i de punkter, där anemometrar varit uppställda. Pilarnas 
längd anger hastighetens storlek i viss skala och pilarnas riktning anger rikt
ningen av vinden. Siffrorna intill pilarna ange hastighetens storlek, beräknad i 
procent av vindens hastighet framför skärmen, registrerad av den stationära 
anemometern på 2.25 m höjd framför skärmen.

Med ledning av iakttagelserna av vindhastighet och vindriktning har i diagram
men inritats vindens strömlinjer. Strömlinjernas riktning anger vindriktningen 
och deras täthet vindhastigheten. Ju  tätare strömlinjerna ligga, desto högre är 
vindhastigheten. Strömlinjer, som peka nedåt, ha avbrutits omedelbart över isen, 
enär deras förlopp i fortsättningen icke blivit mätt.

Slutligen har på diagrammen inlagts två streckade kurvor. Dessa, som i fort
sättningen benämnas läkurvor, förena punkter, där vindhastigheten varit 30 % 
resp. 50 % av vindens hastighet, framför skärmen.2 Ju  högre läkurvorna ligga, 
dess större är skärmens läverkan. Ytan mellan en läkurva och baslinjen (isen), 
motsvaras i verkligheten av en luftmassa som till följd av skärmens inverkan 
befinner sig i mer eller mindre effektivt lä. Volymen av denna luftmassa, be
nämnes i fortsättningen lävolymen.

Mätningarnas noggrannhet. Enär vimplarna ej förmå blåsa ut fullt i mycket 
svag vind, ha strömlinjerna fått brantare förlopp än i verkligheten inom om
råden, där luftströmmen haft låg hastighet. Vimplarna voro dock förvånansvärt 
känsliga. Inom områden, där luftströmmen bildat skarp vinkel — över 450 — 
mot horisontalplanet, ha anemometrarna givit otillförlitliga värden på hastig
heten. De ganska få värden, som av denna anledning ej böra användas, ha under
strukits i diagrammen. De ha emellertid i några fall varit avgörande för läget 
av 30 % -läkurvorna, som därför ej alltid kunnat uppritas. Slutligen har det vid 
uppritningen av diagrammen visat sig, att förloppet av strömlinjerna icke är en-

1 Fig. 52, 54, 60 avse alla samma täta skärm, 1.5 m hög, och äro lika. Diagrammet för denna 
skärm har medtagits flera gånger för att belysa inverkan av olika faktorer. Detsamma gäller 
fig. 49, 56, 64, 68, som avse 50 °/o öppen skärm, 1.5 m hög.

2 Läkurvorna utsäga således intet om vindriktningen.



Fig. 48. Fotografi av vimpelnätet vid en saxskärm. 
Fig. 48. Photograph of streamers at fence fig. 6y.

Öppen normal typ av brädskärmar, olika höjd.
Normal board fences, two heights.

Vindhastighet framför skärmen: V c\d 4 m/sek. 
Wind velocity in front of fence: V  od 4 ml sec.

Fig. 49. Höjd =  1.5. 50 °/o hål. 10 cm brädor, 10 cm springor.
Fig. 49. Height =  1.5 m. Apertures ratio =  jo  °/o. 10 cm slats, 10 cm slots.

Fig. 50. Höjd =  2.0 m. I övrigt lika fig. 49. V c\d 5 m/sek.
Fig. 50. Height =  2.0 m. Other dimensions equal to fig. 49.



Täta skärmar av olika höjd.

Solid board fences, three heights.

Fig. 51. Höjd =  1.0 m. 
Fig. 51. Height =  1.0 m.

Fig. 52. Höjd =  1.5 m. V 00 5 m/sek.
Fig. 52. Height =  i . j  m.

Fig. 53. Höjd =  2.0 m. V w 4 m/sek.
Fig. S3- Height =  2.0 m.

V cv> 7 m/sek.



Fig. 54. o °/o hål. V  5 m/sek.
Fig. 54. Apertures ratio =  o.

Fig- 55- 33 °/o- 10 cm brädor. 5 cm springor. V  c\d 8 m/sek.
Fig. 55. Apertures ratio — 33 °/o. 10 cm slats. $ cm slots.

Fig. 56. 50 °/o hål. 10 cm brädor. 10 cm springor.
Fig. 36. Apertures ratio =  jo  °/o. 10 cm slats. 10 cm slots.

V  00 4 m/sek.



Fig. 57. 60 °/o hål. 10 cm brädor. 15 cm springor.
Fig. Apertures ratio =  60 °/o. 10 cm slats. 17 cm slots.

V <x) 4.5 m/sek.

m

Fig. 58. 66 °/o hål. 5 cm brädor. 10 cm springor. ^  0X3  ̂m ŝek-
Fig. ^5. Apertures ratio =  66 °/o. 5 cm slats. 10 cm slots.

rr?

Fig. 59. Variabelt hålrum enligt fig. 8. V cv> 4 m/sek.
Fig- 59- Variable apertures ratio.
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Fig. 60. o %  hål.
Fig. 60. Apertures ratio =  o.

20 2 Z m

V 00 5 m/sek.

Fig. 63. 63 °/o hål. 3.7 cm spjälor. 6 cm springor. V 00 4 m/sek,
.Fig. 63. Apertures ratio =  %>. j.7 cm slats. 6 cm slots.

Fig. 61. 50 %  hål. 10 cm brädor. 10 cm springor. V cv>7m/sek.
Fig. 61. Apertures ratio =  jo °/o. 10 cm slats. 10 cm slots.

Fig. 62. 60 °/o hål. 7.5 cm spjälor. 11 cm springor. V c 8 m/sek.
Fig. 62. Apertures ratio =  60 °!o. y.$ cm slats. 1 1  cm slots.



Skärmar med olika lutningsvinkel.

Inclined fences.

Fig. 64. Vertikal. 50 %  hål. 10 cm brädor. 10 cm springor. V 00 4 m/sek.
Fig. 64. Vertical. Apertures ratio — 50 °/o. 10 cm slats. 10 cm slots.

Fig. 65. 6o° lutning. Hålprocent m. m. som i fig. 64. 
Fig. 65. Inclination 6o°. Apertures ratio etc. as fig. 64.

Fig. 66. 40° lutning Hålprocent m. m. som i fig. 64. V w  4 m/sek.
Fig. 66. Inclination 400. Apertures ratio etc. as fig. 64.

Fig. 67. Saxskärm. Hålprocent m. m. som i fig. 64.
Fig. 6j. Fence as shown in fig. Apertures ratio etc. as fig. 64.

V co  3.5 m/sek.
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Fig. 69. Brädor i olika plan. 10 cm brädor. 10 cm springor (mätt vertikalt). V 00 6 m/sek.
Fig. 69. Boards placed in different planes. 10 cm slats. 10 cm slots (vertical distance).

Fig. 68. Vanlig brädskärm. 50 °/o hål. 10 cm brädor. 10 cm springor.
Fig. 68. Common board fence. Apertures ratio =  jo °lo. 10 cm slats. 10 cm slots.

m  3io -i

V 00 4 m/sek.

S77

Fig. 70. Bräder med kanten avfasad till 450. 10 cm brädor. 10 cm springor. V cv> 5 m/sek.
Fig. 70. Boards with edges-slanting 450. 10 cm slats. 10 cm slots.

Fig. 71. Snösköldar enligt fig. 17. y  ^  4>5 m/seĵ
Fig. 71. Snow shields as fig. 17.



tydigt bestämt, trots det stora antalet mätpunkter. Man kan rucka på strömlinjer
nas läge ganska mycket utan att våldföra sig på mätresultaten. Trots dessa brister 
i noggrannheten torde diagrammen klarlägga det allmänna förloppet av luft
strömningen ganska väl.

Slutsatser om drivbildningen. Såväl vindriktningen som vindhastigheten in
verka på drivbildningen. Betydelsefullast av dessa är vindhastigheten. Denna 
klarlägges tydligare av läkurvorna än av strömlinjerna. Utländska forskare ha 
ibland enbart använt läkurvorna, när det gällt att studera snöskärmars verkan.

Det finnes utan tvivel ett visst samband mellan läkurvorna och drivbildningen,
1 det att snön avsätter sig inom ett område, där vindhastigheten sänkts tillräckligt 
mycket. Man får emellertid icke sätta likhetstecken mellan det av läkurvorna 
begränsade området och drivbildningen, dels emedan vindriktningen inverkar och 
dels emedan den bildade drivan säkerligen förändrar såväl läkurvor som ström
linjer.

Läkurvorna ange således icke hur drivbildningen förlöper. Däremot kunna de 
med all sannolikhet användas för att studera, hur skärmen fungerar vid det 
första snöfallet, innan den bildade drivan förryckt skärmens inverkan. Man har 
sålunda anledning anta att en skärm med stort läområde i början skall fånga in 
mer snö än en skärm som har litet läområde. En skärm, som saknar läområde, 
torde icke ge någon driva.

Luftströmningen vid  en tät skärm. Fig. 51 — 53 gälla några täta skärmar av 
olika höjd. Enligt de allmänna strömningslagarna erhålles lika strömningsförlopp 
vid två likformiga men olika stora kroppar, om vindstyrkorna äro omvänt 
proportionella mot kropparnas storlek. För de tre undersökta täta skärmarna, 
blev detta villkor av tillfällighet någorlunda uppfyllt i det att vindhastigheten på 
2.25 m höjd för 1 m-skärmen var ca 7 m/sek., för 1.5 m-skärmen ca 5 m/sek. och
2 m-skärmen ca 4 m/sek. Isytans uppbromsning av vinden inverkar emellertid 
olika starkt på strömningsförloppet vid olika höjd hos skärmen, varför full 
överensstämmelse hos strömlinjerna knappast kan förväntas. Det allmänna för
loppet av strömlinjerna var dock som synes ganska lika.1

Diagrammen visa, att det b a k o m en tät skärm uppstår en stor luftvals, som 
sannolikt sopar snön in mot skärmen. J f r  de tyska iakttagelserna å sid. 50. 
F r a m f ö r  skärmen finnes däremot ingen antydan om någon sådan virvel, som 
de tyska iakttagelserna ange. Vindhastigheten är emellertid låg framför skärmen. 
Om snön av vinden sopas fram längs marken, bör därför en driva uppstå fram
för skärmen. Det tyska påståendet, att en driva först bildas på lovartsidan om 
en tät skärm, jävas således icke av strömlinjebilden.

Luftströmningen vid  en öppen normal skärm. Skärmar av liggande bräder av 
10 cm bredd, 10 cm mellanrum och 50 % hål ha undersökts för två höjder, fig. 
49 och 50. Vindhastigheten var i båda fallen ungefär densamma, 4— 5 m/sek. 
Någon återgående luftrörelse kunde icke konstateras för någon av skärmhöjder
na. Vid den 2 m höga skärmen iakttogs dock en mindre kvarstående virvel, i 
höjd med och något bakom skärmens översta bräda. Det är ganska troligt, att

1 Inom 2 m-skärmens läområde var vindhastigheten så låg, att mätresultaten icke blevo 
användbara.



en liknande virvel fanns även vid 1.5 m-skärmen och även vid andra av de 
undersökta skärmarna, fast den icke observerades. Det var överhuvudtaget svårt 
att upptäcka kvarstående virvlar i den alltigenom oroliga luften. Båda diagram
men visa ett egendomligt vågformigt förlopp av läkurvorna. Liknande vågform 
finnes hos några andra diagram.

Inverkan av olika hålprocent har studerats för 6 skärmar med liggande brä
der, fig. 54— 59, och 4 skärmar med stående spjälor, fig. 60— 63. Alla dessa 
skärmar hade 1.5 m höjd utom skärmen å fig. 63, som endast var 1.2 m hög.

I serien med liggande bräder finnes luftvals vid de två tätaste skärmarna med 
o och 33 % hål. Vid 50 % hål synes luftvalsen ha försvunnit, men strömlin
jerna äro brant fallande. Vid högre hålprocent ligga strömlinjerna allt flackare.

D*en svaga motström, närmast isen, som fanns vid 33 % hål, hade vid 50 % 
hål ersatts av en svag medström. Mellan dessa båda hålprocenter kan man där
för anta, att det skall vara praktiskt taget lugnt inom ett ganska stort område 
bakom skärmen. Antagandet får ytterligare stöd av strömlinjerna för skärmen 
fig. 59, vilka äro få och praktiskt taget lodräta närmast marken inom det här 
avhandlade området. Skärmen har visserligen variabel hålprocent, men medelhål- 
procenten för hela skärmen är 42.

Såsom förut omnämnts kunde 30 % -läkurvor ej uppritas i de fall, då ström
linjerna stupa brant, vilket inträffat för de tätaste skärmtyperna. Att döma av 
de kurvor för 30 % lä, som kunnat uppritas och av samtliga kurvor för 50 % 
lä, ökar lävolymen, allt eftersom hålprocenten minskar. Den täta skärmen har 
största lävolymen. Anmärkningsvärt är att 30 % -läkurvan för skärmen med 
50 % hål ligger så högt. Detta bekräftar ytterligare antagandet, att 50 % hål 
skall ge ett stort område, där det är praktiskt taget lugnt.

I försöksserien med stående spjälor fig. 60— 6 3 fanns ingen skärm som gav 
luftvals, utom den fullt täta. 50 % -skärmen var för gles och någon skärm med 
hålprocent mellan o och 50 undersöktes ej. Försöksserien visar — i överensstäm
melse med serien med liggande bräder — en tilltagande förflackning av ström
linjerna med växande hålprocent.

Skärmen fig. 62 är utförd med spjälbredd och spjälmellanrum, som äro mycket 
vanliga i rullstaket. De förekomma bl. a. i Solidskärmen. Denna fig. har en oför
klarlig svacka i 50 % läkurvan.

Inverkan av skärmens lutning. Några lutande skärmar av 10 cm liggande 
bräder, med 10 cm mellanrum ha undersökts, fig. 64— 67. Att döma av vimp
larnas riktning närmast en sådan skärm passerade luften genom springorna i en 
riktning, som var nära vinkelrät mot skärmens plan. Omedelbart bakom de lu
tande skärmarna erhölls därför nedåtgående luftströmmar, som bl. a. pressade 
tillbaka läkurvorna.

Särskilt anmärkningsvärt är, att läkurvorna på längre avstånd från de lutande 
skärmarna icke sänka sig utan kvarligga i högt läge över isen. Härigenom blir lä
volymen för de lutande skärmarna hög. (Jfr  Finneys och Nokkentveds observa
tioner.)



Saxskärmen fig. 67 visar även tillbakaryckning nära skärmen och upplyftning 
av läkurvorna långt från skärmen. Till följd av brytningen av skärmplanet har 
emellertid en kraftig virvel uppkommit, nära skärmens vinkelspets.

Inverkan av brädernas form och placering i olika plan, har endast studerats 
med två exempel. Att fasa av kanterna av bräderna på vindsidan, fig. 70, visade 
sig ha samma effekt som att öka hålprocenten. Lävolymen minskade. Att spika 
bräderna i olika plan medförde även en minskning av lävolymen fig. 69.

Snösköldar, fig. 7 1, visade sig ha oväntat lågt liggande läkurvor och svagt 
krökta strömlinjer. Delvis sammanhängde detta med den låga skärmhöjden 1.0 m.

Den här beskrivna undersökningen, som avsåg att bestämma både vindrikt
ning och vindhastighet bakom snöskärmar, var förknippad med ganska stora 
svårigheter. De erhållna resultaten få därför icke anammas kritiklöst. Framförallt 
gäller detta de slutsatser, som eventuellt kunna dragas, beträffande drivbild- 
ningens samband med luftströmningen. Undersökningen har emellertid visat 
betydande skillnad mellan strömningsförloppen för olika skärmtyper. I vissa 
fall erhölls rätt oväntad effekt, såsom beträffande skärmlutningens inverkan och 
inverkan av fasade kanter.
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SUMMARY

I n  TH E F IR S T  two chapters of this paper a survey is given of different 
types of snow fences used in Sweden and other countries. Accumulating fences 
which cause the snow to be deposited before it reaches the travelled way, are 
far the most common in Sweden. Deflecting fences (Fig. i b), which deflect the 
snow-laden wind from the road, only are used in some mountain valleys of the 
North. This paper only deals with accumulating fences. Deflecting fences, as 
well as tree planting and other kinds of »natural» snow fences, are omitted from 
consideration.

Figs. 2— 8, i i ,  12, 15 and 26 show fences of divers constructions, as used in 
Sweden and abroad. Horizontal-board fences (Fig. 7) and vertical-slat wire or chain 
fences (Fig. 19) are most common in Sweden. The aperture ratio — i. e. slots, 
calculated as a percentage of the whole surface (slots +  slats) — is generally 50 
for horizontal-slat fences and 50— 60 for vertical-slat fences. The fence height 
is about 1.5 m, higher fences being used in North Sweden. Horizontal-board 
fences may be made higher by fitting on a heightening piece at the top (Fig. 7). 
There is only one make (Fig. 24) of vertical slat-fences, that can be heightened 
(Fig. 25). Of recent years horizontal-board fences with iron posts and removable 
boards have been put on the market (Fig. 29). Such fences may be raised by 
shifting the lower boards to the top.

The next three sections give reports of tests with most of the fences now in use 
in Sweden. Fences made by the local authorities as well as commercially produced 
fences were tested. Details of construction are given. Studies were made of the 
time consumed in erecting the fences. The times of erection varied within wide 
limits. However the test stretches were too short to permit of general conclusions 
being reached. But they indicate that much waste of time and money could be 
spared, if time studies were made on a larger scale.

The stability of fence posts against wind pressure has also been tested (Table 3 
page 42, 43). The posts were attacked at the height of one meter with horizontal 
forces PA or PB, as shown in these tables. A s and AM are those areas of post and 
stay poles, on which the earth pressures act. They should be compared with the 
yield forces PA and PB. The smaller are A s and A M, and the greater are PA and PB, 
the better is the construction. PA and PB were determined for posts in sand and in 
clay. Fig. 37 shows a post that is most effectively trussed.

In a following section are reported some foreign investigations about fences in 
wind tunnels and in the field. The last section gives an account of full-scale tests, 
carried out by The Road Institute in cooperation with the Technical University 
at Stockholm. The object was to study wind streaming and wind velocity with 
different types of fences.



In order to ascertain the directions of the stream lines, a net of 72 streamers of 
silk ribbons was arranged above the fence (Fig. 44). The positions of the streamers 
were recorded by photographs (Fig. 48) and drawings. Wind velocities were 
measured with anemometers (Fig. 45), which recorded three velocities at a 
time on a paper strip. The wind velocities were determined at 36 points about 
the fence and compared with the velocity of the free wind, read off on a 
stationary anemometer in front of the fence at a height of 2.2 m. The results of 
these tests are found in diagrams Figs. 49— 71. The arrows show the direction and 
the velocity of the wind, calculated as a percentage of the free wind.

The dotted lines join up points where the velocities were reduced to 50 % 
and 30 % resp. The general flow of the streamlines is also shown. However it is 
emphasized that the diagrams only give approximate ideas of the air streaming. 
Escpecially at spots, where the stream lines fall steeply, the wind velocities are 
unreliable. It may be seen from the diagrams that there is a considerable diffe
rence in air streaming with different types of fences. The test results are discussed 
on pages 54— 65.
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