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OM KORRUGrERINGrEN OCH DESS MOTARBETANDE
av

Fil. D :r Gunnar Beskow  
Sveriges Geologiska Undersökning och Svenska Väginstitutet.

Motorfordonen som primärorsak 
till korrugeringen.

Den primära orsaken till och det 
mekaniska förloppet vid vägkorruge- 
ringens uppkomst, med hänsyn tagen 
till den ena faktorn, fordonen, har 
behandlats av ett flertal författare.* 
Denna sida av problemet skall jag 
här icke närmare uppehålla mig vid 
utan endast som utgångspunkt i ett 
par rader söka sammanfatta, vad 
man för närvarande med någon sä
kerhet kan säga om korrugeringens 
beroende av fordonens mekaniska 
egenskaper.

På bilhjulen (vari innefattas axel- 
aggregaten) verka elastiska krafter, 
nämligen fjädrarna och ringarna, 
vilka reglera hjulparens läge mellan 
vägbana och chassi. Vid färd kom
mer det fjädrade system, som varje 
hjulpar utgör, lätt i svängningar 
med en för varje hjulpar karakteris
tisk svängningstid (vilken visserli
gen också är beroende av amplitu- 
den), vilka svängningar orsakas av 
alltid förefintliga ojämnheter i väg
banan, ev. också primära vibrationer 
hos fordonet. Det tryck, som varje 
hjul utövar på vägen, blir alltså på 
motsvarande sätt varierande och pe
riodiskt fördelat på vägbanan med ett 
avstånd mellan punkterna för maxi
mi- eller minimitryck, som vid lika

hastighet är konstant. I den mån väg
banan är mottaglig för bestående de
formation av de mekaniska krafter, 
som bilhjulen utöva, kommer dess 
deformation att bli av motsvarande 
periodisk art, d. v. s. vågformig. Den 
vågbildning eller korrugering, som 
uppstår på en vanlig grusväg,' är re
sultatet av en samverkan mellan de 
olikå fordon, som konstituera dess 
trafikmassa, och representerar me
deltalet av de individuella vågläng
derna. Genom varje bilförares strä
van att »köra in sig» på en korruge
rad väg, d. v. s. att anpassa hastig
heten så, att hjulen komma i bästa 
möjliga resonans med den förefintli
ga korrugeringen, koncentreras de 
individuella effekterna starkt kring 
medelvärdet, och bibehålles och skär- 
pes sålunda korrugeringen ytterli
gare.

Om motorfordonen alltså utgöra 
den aktiva faktorn vid korrugerings- 
bildningen — vars effekt kan avse
värt påverkas genom tekniska åtgär
der beträffande bilarna, t. ex. an
bringande av stötdämpare — utgör 
själva vägbanan den passiva faktorn, 
objektet för deformationen, vilken 
genom sin materialbeskaffenhet och 
andra egenskaper kan bjuda ett mer 
eller mindre effektivt motstånd mot 
de deformationsimpulser, som härrö
ra från motorfordonen (varjämte 
även omvänt dessa impulsers styrka 
huvudsakligen beror på vägbanans 
beskaffenhet). Korrugeringsbildning-* Aarskog, Blum, Brudal, Dana, En

blom.
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ens mekanik med avseende på det 
sätt, varpå materialtransporten i väg
banan sker vid den till korrugering 
ledande deformationsprocessen, samt 
det motstånd, som olika material er
bjuda, d. v. s. den olika »benägen
het för korrugering», som olika väg- 
banesammansättningar och -tillstånd 
äga, utgör det egentliga ämnet för 
föreliggande uppsats.

Framställningen grundar sig på 
empiriska undersökningar, företagna 
under alla årstider och väderleksför
hållanden på i byggnads-, under
hålls- och trafikavseende ytterst olik
artade vägar inom landets tre huvud
delar (ehuru talrikast i Svealand och 
Norrland), samt på laboratoriebe- 
stämningar (kornstorleksanalyser) 
av vägbaneprov och på de iakttagel
ser och erfarenheter, som olika väg
män benäget meddelat.

Hur deformationen av vägbanan 
sker.

Det har visat sig, att korrugering 
kan komma till stånd genom tre oli
ka jordartsmekaniska processer, vil
ka kunna samverka, ibland två eller 
tre med tämligen lika styrkefördel
ning, men varav oftast en dominerar. 
Dessa processer, som nedan mer ut
förligt beskrivas, äro följande: 1) 
Kastning av löst grus. 2) »Skvätt- 
ning» av slamblandat vatten. 3) Plas
tisk deformation av vägbanan.* Varje 
sådan process motsvarar en viss typ 
av korrugering, en viss form påf kor- 
rugeringsvågen; genom samverkan

* Av dessa tre processer äro tvenne, 
nämligen nrs 1 och 3, behandlade i de av 
Ladd för Förenta Staternas Office of Pu
blic Roads år 1921 utförda undersökning
arna, utförligt refererade av Wretlind 
(1923); se Ladd 1924. I senare litteratur 
brukar endast processen nr 1 behandlas 
— -sannolikt emedan vederbörande under
sökningar äro utförda endast under som
maren.

uppkomma blandformer. Av dessa 
processer ha n :o 1 och 2 egentlig, 
praktisk betydelse, därav n :o 1 den 
givet största; n :o 3 förekommer en
dast i specialfall som ensam orsak, 
och har i uppkomsten av den vanliga 
korrugeringen relativt obetydlig el
ler ingen andel. De olika korruge- 
ringstyper, som framkallas av var 
och en av de olika processerna 1 mer 
renodlat tillstånd, samt vissa, särskilt 
vanliga kombinationsformer, utgöra 
de huvudtyper av korrugering, som 
både ur teoretisk och praktisk syn
punkt lämpligen kunna särskiljas, 
och vilka, i samband med de klimatis
ka egendomligheterna, äro karakte
ristiska för de olika årstiderna.

Fig. 1. Schematisk framställning av de tre olika 
korrugeringsbildningsprocesserna:

A =  gruskastning
B =  vattenskvättning (potthålsbildning)
C =  plastisk deformation.
Den streckade horisontallinjen i fig. A mar

kerar det lösa grustäcket före dess fördelning i 
ryggar; i fig. C visar likaledes den streckade 
linjen vägprofilen före den plastiska vågdefor
mationen.

Svart i fig. B är vatten.
Fig. 1. Diagrammatic representation of the three 
different m,ain processes of corrugation (washboard- 
forming).

A . ‘Casting of loose gravel.
B . Squirting of loamy water.
C. Plastic deformation.
The broken horizontal line in fig. A shows the loose 

gravel-cover before its uneven distribution into ridges, 
in fig. C the road surface (profile) before the plastic 
deformation.

Black in fig. B is water.



1. Vanlig korrugering.
Viktigast är utan gensägelse den 

korrugeringstyp, som orsakas av 
den lösa gruskastningen och vilken 
med betonande av olika karakteris
tika kan kallas gruskastningskorru- 
cfering, l ös grus korr ugerin g, ryggkor- 
rugering, torrkorrugering, sommar- 
korrugering o. s. v. Som de sista 
namnen antyder, är det denna typ, 
som under den s. k. torra årstiden 
helt dominerar våra vägar. Den upp
står därigenom, att vägens lösa grus
material av bilhjulen kastas, d. v. s. 
kontakten eller förbandet mellan de 
enskilda grus- och sandkornen är 
momentant upphävt och materialet 
förflyttas individuellt i partiklar el
ler smärre klumpar.

Fig. 2. Lösgruskorrugering på fullständigt
jämnt och hårt (sulfitbehandlat) underlag. Vägen

Nyköping—Norrköping, nära Jönåker.
Förf. foto 26.5.1931. 

Obs. Måttstockens längd är liksom på alla övriga
bilder, där dylika förekomma, 2 m._

Fig. 2. Corrugation formed by casting of loose gravel 
on a perfectly even and hard road surface.

Fig. 8. Lösgruskorrugering: ränder av rostigt 
nypåfört grus, liggande på de förefintliga, äldre 
korrugeringsryggarna, och starkt kontrasterande 
mot den grå vägbanan. Umeå—Vindeln, 9 km fr.

Umeå.
Förf. foto 1.8.1930.

Fig. 3. Corrugation in loose gravel: dark strips of 
ferruginous new gravel, lying on the existing, older 
washboard ridges and strongly contrasting with the 

gray colour of the older road surface.

Denna kastning sker dels därige
nom, att en del material rivs med av 
sugningen bakom ringen, när ring
ytan lyfts från vägbanan, eller att par
tiklarna helt enkelt häfta vid gummi
ytan och på så sätt lyftas i höjden. 
Rörelsen blir här riktad uppåt och 
något framåt. Härtill adderas effek
ten av den horis ont alrikt ad e frik- 
tionskomponenten mellan hjul och 
vägbana, som beror därpå, att varje 
drivande eller bromsande hjul, vilket 
ju  till fordonet förmedlar en resp. 
framåt- eller bakåtriktad kraft, på 
vägbanans ytskikt utövar precis sam
ma horisontella krafteffekt, endast i 
motsatt riktning. Drivhjulen sträva 
alltså att pressa gruset bakåt, star
kast vid acceleration, men även avse
värt vid konstant hastighet och även 
vid svag hastighetsminskning, så 
länge någon som helst driwerkan ut-



Fig. 4. Typisk korrugering i djupt, löst grus
täcke. Norrländska kustlandsvägen i Nordingrå, 

söder om Ullånger.
Förf. foto 17.9.1931.

Fig. 4. Typical corrugation formed in a loose, deep 
gravel-cover.

övas, d. v. s. inemot den gräns, då 
motorn börjar bromsa; bromsande 
hjul få en motsatt, framåtriktad, ef
fekt på gruset. I genomsnitt, alltså 
vid oförändrad hastighet, har man 
att räkna med en på gruset verkan
de bakåtriktad horisontalkraftkom- 
ponent. Min personliga uppfattning 
är, att denna bakåtriktade kompo
nent överväger den framåtriktade ho
risontalkomponenten i den huvud- 
sakligen vertikalorienterade sug- och 
lyftrörelsen, så att alltså gruspartik
larnas rörelse i genomsnitt blir upp
åt och något bakåt; några säkra data 
häröver föreligga emellertid icke.

Vid denna kastning av det lösa 
gruset sker en viss sortering av ma
terialet, i det olika partikelstorlekar 
förhålla sig olika. De grova grus
kornen och stenarna, i synnerhet om 
de ha avrundad form, rulla gärna ett 
stycke och ha * svårt att ligga kvar

Fig. 5. Lösgruskorrugering. Detalj bild från samina väg som fig. 4.
Förf. foto 17.9.1931. 

Fig. 5. Corrugation in loose gravel. Detail picture of the same road as fig. 4



Fig. 6. Lösgruskorrugering. Obs. kärrhjulspåret, som skurit ned i de lösa grusvågorna. Norr
ländska kustlandsvägen i Nordingrå söder om Ullånger.

Förf. foto 17.9.1931.
Fig. 6. Corrugation in loose gravel.

på ryggarna; de finaste partiklarna 
åter falla ej tillräckligt hastigt ned, 
utan följa med luftströmmen i form 
av dammoln. De mellanstora partik
larna, sand av olika grovlek, äro 
däremot för stora för att kunna föras 
bort av luftsugningen, men för små 
för att individuellt kunna rulla på 
vägbanan; de bli anrikade i korruge- 
ringsryggarna, som i överensstäm
melse härmed ha en tydligt sorterad, 
ibland mycket välsorterad, sandig 
sammansättning.

I sin renaste form erhålles denna 
korrugeringstyp i de fall, då man har 
ett tunt täcke av fint grus på en för 
övrigt hård och fast yta, t. ex. en sul- 
fitlutad, väl packad vägbana. Det lösa 
gruset fördelas här snart nog till 
tvärgående band eller ryggar, vilka 
oftast vackert1 kontrastera mot den 
släta vägytan (fig. 2 och 3).

Denna extremform av lösgruskor-

rugeringen — vilken är mycket lätt 
att åstadkomma genom att strö san
digt grus på en asfalt- eller betong- 
väg under trafik — är emellertid,

Fig. 7. Typisk >trasig» torrkorrugering på starkt 
trafikerad väg. Löst, ljust grus på de fasta ryg

garna. Stockholm—Norrtäljevägen vid 
V. Arninge.

Förf. foto 15.10.1931. 
Fig, 7. Typical »tattered» summer corrugation on a 
much-used gravel road. Strips of loose, light gravel 

on the consolidated ridges.



Fig. 8. Två uppmätta normalkorrugeringsprofiler, visande tvärbalkar (ryggar) av ursprungli
gen löst kastat, nu tillpackat och hårdnat vägmaterial, på den makadamiserade, fasta vägbanans 
plan, vilket bildar svackornas botten.

I synnerhet den övre profilen visar dock något vågformigt avrundad bottenkonfiguration.
A =  från norrländska kustlandsvägen mellan Veda och Örnsköldsvik, nära Ullånger.
B =  från Stockholm—Norrtäljevägen vid V. Arninge.
Obs.! Höjdskalan =  2,5 ggr iängdskalan.

Fig. 8. Two profiles, showing the measured curvature of normal corrugation: ridges formed by the casting 
of loose material, but now consolidated, and resting on the bottom of the hard macadam road surface.

A from northern Sweden, B  near Stockholm.
The vertical scale is 2V2 times the horizontal one.

som nämnt, ganska sällsynt. Vanli
gen blir kurvaturen mer avrundat 
vågformig, i det partierna mellan 
vågkammarna utbildas som, visserli
gen flackt urgröpta rännor, vilka an
sluta sig till de brantare välvda ryg
garna (se fig. 9). Vanligen bestå 
också ryggarna ej helt igenom av 
löst grus utan äga en kärna av mer 
eller mindre hårt packat material. 
Dels ha väl dessa uppkommit därige
nom, att den fasta vägbanan i vågda
larna fördjupats genom lösslitning 
av material, så att ryggarnas basal- 
partier stå kvar som relativa för
höjningar, men huvudsakligen ha de 
fasta ryggarna bildats av löst kastat 
grus,, vilket så småningom packats 
och hårdnat. Den vanligaste som- 
markorrugeringen på ej alltför hårt 
slitna grusvägar ter sig vid genom
grävning ungefär så, som fig. 9 vi
sar: Ett mestadels finsandigt, löst
»grus»skikt, vilket är tjockast och 
mest rensorterat sandigt på ryg
garna, i svackorna däremot helt 
tunt och betydligt grövre, och vil
ket vilar på den i den fasta vägba
nan utbildade korrugeringen. Då 
det lösa materialet ligger tjockare 
på ryggarna än i svackorna, har 
naturligtvis den fasta »kärn»-korru-

geringen mindre amplitud än korru
geringen i sin helhet. Gränsen mel
lan det lösa och det fasta materialet 
är inte knivskarp, men likväl vanli
gen förvånande tydlig, så att man lätt 
kan skrapa bort det lösa, och på så 
sätt preparera fram den vackert run
dade, fasta korrugeringen. Gruset i 
dessa fasta ryggar är oftast av sam
ma beskaffenhet som det ovanpå lig
gande lösa, och relativt lättgrävt till 
det djup, som ungefär motsvarar 
svackornas bottennivå, där den ur
sprungliga, hårdare och ofta steniga
re vägbanan vidtager. I otaliga un
dersökta fall har det visat sig, att kor
rugeringen på detta sätt är uppbyggd 
i form av väl avrundade ryggar av 
sandigt, lättgrävt material på en ste
nig, hårt bunden grundyta, vilken an
tingen kommer i dagen i svackornas 
botten eller där täckes av endast ett 
helt tunt gruslager. M. a. o.: korru
geringen har bildats genom kastning 
av det mer eller mindre sandiga, lösa 
grus, som påförts efter tjällossning
en eller andra tillfällen, då vägbanan 
blivit starkt uppblött och därigenom 
hårt komprimerad och väl bunden. 
Denna omständighet framgår icke en
dast av materialskillnaden i fråga om 
kornstorlek och hårdhet mellan kor-



Fig. 9. Schematisk profil genom normalkorrugering på väg, grusad med fint, sandigt grus 
a =  löst material (på ryggarna ofta finsandigt, i svackorna grövre).
b =  packat (men dock rätt lättgrävt) material av ungefär samma beskaffenhet. Den streckade 

gränslinjen markerar »kärnkorrugeringens» profil, 
c =  fast, ofta stenbundet bottenplan.

Fig. 9. Diagrammatic profile through typically normal corrugation on a road, covered with fine, sandy gravel, 
a =  loose material {line on the ridges, coarser in the valleys), 
b — packed material of about the same composition, 
c =  hard and stony {macadamized) surface.

rugeringsryggarna och grundplanet, 
utan också ofta genom tydliga färg- 
skillnader — t. ex. när en grå väg
bana övergrusats med starkt rostigt 
grus.

Den betydelse, olika sammansätt
ning och fuktighetshalt hos gruset har 
för korrugeringsbildningen genom 
kastning, skall behandlas i ett senare 
avsnitt.

2. Potthål sbildning en.

Den andra huvudprocessen, skvätt- 
ningen, åstadkommer den korruge- 
ringsform, som vanligen går under 
namnet potthål eller skvätthål. Den
na process kan emellertid icke själv
ständigt åstadkomma någon korruge- 
rin g ,' utan förutsättningen är redan 
förefintliga ojämnheter i vägbanan, 
fördjupningar i vilka nederbörds- 
vattnet kvarstår längre än på vägba
nan i dess helhet. I dessa fördjup
ningar uppmjukar vattnet vägbanan, 
varvid det finare materialet uppslam
mas och bortföres i samma mån som 
lervattnet genom trafiken stänker ur 
groparna.
, Många synas kanske obenägna att 

sammanföra potthålsbildningen med 
den regelbundna normala korruge- 
ringen, emedan den förra mestadels 
är ganska oregelbunden med ojäm
na avstånd i längdriktningen mellan

groparna och ojämn fördelning över 
vägbanan (fig. 10).

Trots sin oregelbundenhet visar 
sig dock även sådan potthålsbildning 
ha den största betydelse för och sam
hörighet med den normala korruge- 
ringen och detta av två skäl. För att 
vattenansamlingen i korrugerings- 
svackorna och därmed potthålen skall 
komma till stånd fordras, att korru- 
geringssvackorna • utgöra slutna de
pressioner, »skålar»; en med väg
banan utåtlutande korrugeringsrän- 
na blir alltså icke .något vattenupp- 
samlingsställe. I detta avseende äro 
de enskilda korrugeringssvackorna 
på en och samma vägsträcka mesta
dels ganska olika (det behövs ju ofta 
blott en obetydlig förändring, för att 
en svacka skall passera gränsen mel
lan öppen och sluten fördjupning). 
Vägens allmänna lutnings- och bom- 
beringsförhållanden tillkomma, resp. 
bidraga härtill. Följden är, att ofta 
nog endast vissa svackor i korruge- 
ringen ge upphov till potthål, resp. 
att potthål endast uppkomma på en 
punkt av en över hela vägen nående 
korrugeringsränna, d. v. s. att kor- 
rugeringsbilden, om man endast 
ser till de iögonenfallande vattenfyll- 
da potthålen, blir ytterst oregelbun
den. ' Framhållas bör dock, att även 
på en sådan oregelbunden potthåls- 
väg mestadels grupper förekomma,



Fig. 10. Oregelbunden pottliålsbildning. Vägen 
Örebro—Kumla.

Förf. foto 31.9.1930. 
Fig. 10. Uneven »basins» (water-cavities) in a road 

with large amount of traffic.

där flera gropar ligga i följd på un
gefär konstant avstånd motsvarande 
normala korrugeringsvåglängden. V i
dare finns det övergångsformer ända 
fram till den fullständiga regelbun
denhet, som t. ex. fig. 12 visar, där 
vattenhålen ligga i obrutna, pärl- 
bandslika rader med avstånd, vars 
storleksordning och variation över
ensstämmer med den bäst utbildade 
vanliga gruskorrugerings. — Dessa 
påfallande regelbundna skvätthåls- 
serier förekomma på vägar med mått
lig trafik, där den enkla körfilen or
sakar rännformigt försänkta trafik
spår, varigenom alla korrugerings- 
svackor bli skålformigt slutna och 
därmed vattenuppsamlande.

Viktigast är dock kanske potthå
lens' betydelse för den vanliga grus- 
kastningskorrugeringen. Varje pott
hål verkar nämligen som en kraftig 
svängningsorsak, varigenom korruge- 
ring tenderar att uppkomma intill 
varje enstaka hål. Där hålen före
komma någorlunda talrikt, blir has
tigt hela sträckan starkt korrugerad. 
En ömsesidig växelverkan sker allt
så mellan torrkorrugering och pott- 
hålsbildning, i det potthålen uppstå i 
korrugerings svackorna, vilka här
med fördjupas, och sedan i sin tur 
öka amplituden av den vid torka el
ler nygrusning uppkomna normala

korrugeringen. Härvid utjämnas den 
genom skvättning uppkomna, gropi
ga korrugeringsprofilen till en jäm
nare, vattenvågliknande profil på så 
sätt, att de tvära övergångarna ut
jämnas genom avsneddande utfyll- 
ning med löst material, ev. genom de 
skarpa kanternas avnötning. Synner
ligen betydelsefullt är, att genom pott
hål sbildning en korrugeringen inarbe
tas i den fasta vägbanan på ett sätt, 
som den vanliga torrkorrugeringen 
icke förmår, i det potthålen ofta äro 
nedsänkta ett stycke i bärlagret och 
därigenom synnerligen svåra, eller 
omöjliga att utplåna genom vanlig 
hyvling. De bilda en permanent 
grundstomme för korrugeringen, ett 
rotsystem genom vilket, trots fullstän
dig ytavjämning genom hyvling eller

Fig. 11. Betydligt regelbundnare potthålsbild- 
ning; starkt trafikerad väg med mångdubbla 

spårserier. Vägen Örebro—Kumla.
Förf. foto 21.9.1930.

Fig. 11. More even (regular) basin-forming, on a 
much-used road with multiple series of tracks (the 

same road as fig. 10).



Fig. 12. Regelbunden potthålsbildning på svagare 
trafikerad väg med enkel spårserie. Karungi— 

övertorneå.
Förf. foto 14.8.1931.

Fig. 12. Very even, regular series of basins on a 
road with small amount of traffic.

grusning, korrugeringen snart åter
uppstår.

3. Den plastiska vågbildningen.

Den plastiska deformationen som 
ensamorsak till korrugering har be
tydelse huvudsakligen om vårarna, 
när vägen är starkt uppmjukad i tjäl
lossningen. På vissa platser kunna 
därvid uppstå vågor, vanligen endast 
ett par stycken i följd. Emedan den 
plastiska deformationen vanligen går 
till rätt stort djup, med böjning 
och förskjutning av förhållandevis 
tjocka skikt, får den mycket ofta 
större våglängd —  ett förhållande 
som längre fram skall närmare be
röras.

Vid samma tid, och i allmänhet när 
vägbanan är mycket starkt uppblött, 
tyckes även den plastiska deformatio
nen spela en viss roll vid avrund- 
ning, eventuellt fördjupning, av re
dan förefintlig korrugering — i syn
nerhet i samband med potthålsbild
ning (jfr fig. 15 och 16). Det är sär
skilt svagare vägar, med i tjälloss
ningen mjuk vägbana, på vilka den 
plastiska deformationen får avsevärd 
betydelse för den normal-långa kor
rugeringen. Den genom samverkan 
mellan plastisk deformation och vat- 
tenskvättning uppkomna typiska 
»vårkorrugeringen» (fig. 15 och 16) 
kan vara ytterst obehaglig, och är 
särskilt farlig därigenom att den ned- 
arbetas så djupt i den sedermera fas
ta vägbanan och blir svår att full
ständigt utplåna.

Våglängden.

I synnerhet vid behandlingen av 
frågan om korrugeringens beroende 
av fordonens mekaniska egenskaper 
(hastighet och hjulsvängningstal) är 
våglängden av stor betydelse. I litte
raturen föreligger ett flertal våg- 
längdsuppgifter, erhållna på så sätt, 
att antingen aritmetiska mediet tagits 
mellan ett antal uppmätta vågläng
der, eller att sammanlagda längden 
av en vågserie' uppmätts och divide- 
rats med vågantalet. Från medeltalet 
avvika de enskilda vågorna mer eller 
mindre starkt. Orsakerna härtill äro 
sannolikt många: att den genom
snittliga våglängden motsvarar me
deltalet för olika fordon med olika 
êgna våglängder, av vilka de, som 

stå i resonans med den förefintliga 
korrugeringen, tendera att förskjuta 
en del vågryggar framåt och andra 
bakåt; att i allmänhet ett fordon, som 
plötsligt accelererar eller bromsar, 
på accelerationssträckan skjuter våg- 
ryggarna bakåt, på bromssträckan



Fig. 13. Djup korrugering, åstadkommen genom samverkan mellan potthålsbildning och lösgrus- 
kastning, därigenom att sandigt grus påförts på en regelbunden pottftålsserie. Amplitud 3,7—4,0

cm. Vägen Uppsala—Gävle.
Förf. foto 31.7.1931.

Fig. 13. Deep corrugation, formed by subsequent and alternate cooperation between two different processes: 
water-squirting {basin-forming) and gravel-casting. Its present appearance is the result of spreading sandy, 
loose gravel on a regular series of basins ( like Jig. 12) — this sandy gravel was almost immediately 
disturbed by the traffic into a wave-shaped corrugation with the valleys in the previously existing cavities.

Amplitude 3,7—4,0 cm.

framåt, samt vidare (som Aar skog 
framhåller, 1931), att en längre kor- 
rugeringssträcka kan ha uppstått ge
nom sammansmältning av från flera 
utgångs ojämnheter uppkomna korta
re korrugeringspartier, vilka icke 
passa alldeles ihop; i skarvarna upp
står då gärna en längre eller kortare 
våg. Är trafiken ur våglglngdsavse- 
ende mycket ojämn, kan man vänta 
en större »spridning» av de enskilda 
våglängdsvärdena, än när den är en
hetlig; om korrugering bildats under 
olika klimatperioder med olika tra
fiksammansättning eller -hastighet, 
böra de enskilda värdena likaledes 
falla långt från medeltalet; består 
korrugeringen av lösa grusryggar på 
hårt, stenigt underlag, bli dessa lätt 
förskjutna genom »i otakt» körande

bilar och alltså våglängden mer va
rierande, än när det gäller en med 
välformade, fasta vågor utbildad kor
rugering, o. s. v.

För att bestämma ej blott den ge
nomsnittliga våglängden, utan även 
hur de olika individualvärdena avvi
ka från genomsnittet, varigenom upp
fattning kan vinnas om de ovan be
rörda förhållandena, är det nödvän
digt, att företaga mätningar på ett 
mycket stort antal vågor, och åskåd
liggöra resultatet genom grafisk 
framställning i form av frekvensdia
gram. Ett stort antal sådana mät
ningar ha under innevarande år ut
förts, av vilka en del återgivas i fig. 
19—21. Mätningarna ha tillgått 
så, att våg efter våg mätts med me
ter stock (nästan alltid mellan ryg-



Fig. 14. Detaljbild av fig. 13. Måttstockens längd 
2 m. Obs.! Dess läge detsamma som i fig. 13.

Förf. foto 31.7.1931.
Fig. 14. Detail picture of fig. 13. The length of the 
measure is 2 m ; its position is the same as in fig. 13.

garnas topplinjer), varvid avläsning 
skett på hela centimeter, och för var
je våg centimeter siffran antecknats. 
För att osäkerheten av de enskilda 
våglängdsvärdena skulle bli minsta

möjliga, ha mätningarna företrädes
vis utförts på väl och distinkt utbil
dad korrugering, och helst med långa 
sammanhängande vågserier. Därjäm
te ha i regel endast fasta korruge- 
ringsvågor, eller vågor med fast kär
na, använts for dessa serier. Osäker
heten vid mätning av en någorlunda 
välutbildad våg blir icke större än 
+ 1  cm, undantagsvis c:a  +  11/2 cm. 
När ryggarna är o särskilt distinkt 
utbildade, kan man mäta på halva 
cm när.

Varje serie har givetvis tagits från 
en enhetlig sträcka, där hastigheten 
hålles konstant, och har i regel om
fattat 100—150 vågor, fördelade på 
ett till några hundratal meters di
stans.

Fig. 15. Typisk >vårkorrugering», vilken erhållit sin typ genom samverkan mellan potthålsbild- 
ning och plastisk deformation. Vägen Ludvika—Björnhyttan, S. Dalarna. .

Förf. foto 6.5.1931.
. Fig. 16. Typical »spring-corrugation», which has been given its type by the simultaneous action of ivater-

squirting and plastic deformation.



Fig. 16. Potthål, avjämnade genom plastisk deformation. Obs. slammet på potthålens botten, där
sten och grovgrus ligger kvar, anrikat ur det ur potthålen bortslammade vägmaterialet. Detalj

bild från vägen fig. 15.
Förf. foto 6.5.1931.

Fig. 16. »Spring-corrugation»,• water-basins, now dry, rounded and^smoothed by plastic deformation. Note 
the water-sedimented loam layer on the bottom of the cavities, where the residual stone and coarse gravel

is resting. Detail picture from the same road as in fig. 16.

Diagrammens konstruktion.

Bearbetningen av de uppmätta se
rierna har skett så, ätt i kolumner 
för varje cm inom variationsområdet 
antalet vågor av ifrågavarande längd 
uppförts. I detta skick kan dock 
icke materialet grafiskt bearbetas, av 
två skäl. Dels är ju felamplituden 
+  1 cm, d. v. s. en våg av längden 69 
cm kan ha uppmätts som 68, 69 el
ler 70 cm (vanligen har man dock 
vid mätningarna kunnat tveka endast 
mellan två närliggande centimeter
tal). Av lättförståeliga psykologiska 
skäl har man en tendens att mäta 
alla de våglängder, som ligga nära

Fig. 17. Tjälskottsvågor av 3:dje oktaven. Vägen 
Härnösand—Sollefteå i Frånö samhälle.

Förf. foto 12.6.1931.
Fig. 17. »Frost-boil waves», of the 3rd octave (length 
3 times the normal one). Formed by plastic deformation 
of the road mass, by meltning of the frozen road, 

especially softened in spring-time.



Fig. 18. Tjälskottsvågor, samma som fig. 17 sedda från motsatt håll. Förf. foto 12.6.1931.
Fig. 18. Frost-boil waves, the same as in fig. 17, seen from the opposite side.

t. ex. 70 cm som 70' cm (hellre än 
som 69 eller 71), varigenom de jäm
na 10- och 5-talssiffrorna få en för 
hög representation — (eller motsatt, 
om man medvetet strävar att undvi
ka denna tendens). Därjämte är ju, 
då det gäller variationer över ett par 
decimeter, något hundratal mätning
ar ett för litet antal, för att vid åter
givande av de enskilda centimeter- 
siffrorna de genom slumpen orsaka
de felen skulle vara tillräckligt eli
minerade. Dessa faktorer måste ut
jämnas genom sammanslagning, t. 
ex. så, att de enskilda cm-värdena 
summeras till grupper om 5 cm, och 
dessa avsättas i diagrammen i stap
lar, vars höjd är direkt proportionell 
mot antalet vågor i gruppen. På det
ta sätt äro diagrammen på fig. 19 
konstruerade.

En sammanslagning till så stora

grupper som 5 cm innebär dock, att 
en del viktiga strukturdrag hos kur
van kan gå förlorade: ett i verklig
heten utpräglat, starkt toppigt maxi
mum blir ju mycket lägre och mind
re utpräglat, om det råkar falla mitt 
på skiljegränsen mellan (och alltså 
omfattas av) två grupper, än om det 
faller mitt i en grupp. En konstruk
tion, som endast utjämnar de meto
diska felen, men i övrigt låter mät- 
ningsresultatet möjligast oförändrat 
framträda, är därför i många fall att 
föredraga. En sådan metod är, att i 
diagrammet införa antalet vågor för 
varje cm, men icke den uppmätta 
siffran utan medeltalet för denna och 
de båda angränsande centimetrarna. 
På 70 cm avsättes alltså medeltalet 
för 69, 70 och 71 cm; på 71 cm för 
70, 71 och 72, o. s. v.~ På detta sätt 
äro diagrammen, fig. 20, konstruera-



Fig. 19. Frekvensdiagram (våglängdsfrekvens) 
för ett antal korrugeringssträckor. I varje serie 
äro mätningarna sammanslagna till grupper om 5 
cm (50—54, 55—59 cm, o. s. v .) : de lodräta stap
larnas höjd motsvarar antalet vågor inom varje 
sådan grupp. Därefter har den utjämnande fre

kvenskurvan dragits.
Fig. 19. Frequency diagram (frequency of different 
wave-lengths) from a number of corrugations. In each 
series a joining into groups of 5 cm each (50—54, 
55—59, 60—64 cm, and so on) is made. The height 
of the vertical columns shows the number of wave- 
measures in the respective group.

Horizontal axis: Wave length in cm.
Vertical axis: Number of waves.

Fig. 20. Fyra av frekvensdiagrammen i fig. 19, 
konstruerade' enligt annan princip: i det att för 
varje cm medeltalet av antalet vågor inom denna 
och de båda närgränsande centimetrarna avsatts; 
f. ö. som fig. 19. (För enkelhetens skull är sum
man av varje trecentimetergrupp avsatt — talen 
till höger om den lodräta axeln; efter den -sänst- 
ra skalan, som är 3 ggr så stor, motsvarar ^etta 

medeltalet.)
Fig. SO. Four of the frequency diagrams in fig. 19, 
plotted by another method. Instead of distributing 
the measures in groups of 5 cm each (fig. 19) the mean 
of the wave-numbers for each centimetre of this and 
the adjacent centimetres (also the mean of 3 cm) is 
taken. For the sake of simplicity not the arithmetical 
mean, but the s u m  of the three-centimetregroup is set 
off. The figures to the right of the vertical axis denote 
the former, those to the left the latter number).

Axis as in fig. 19.



de. På grund av att mätningarnas 
antal är för litet för en så detalje
rad framställning, blir givetvis fre
kvensdiagrammen i detta fall starkt 
»taggiga»; man ser, likväl (lättast

sedan den utjämnande frekvenskur
van dragits) hur mycket korrektare 
de återge den verkliga fördelningen 
än vid den förra metoden.

Någon matematisk eller mer ingå

Fig. 21. Två av de i fig. 19 och 20 ingående korrugeringsserierna i annan framställning. Läng
den av de olika vågorna är här avsatt i horisontell riktning, med ett vertikalt steg av 1 mm 
mellan varje, i den ordning de följde på vägen, varjämte alla till en och samma oavbrutna del
serie hörande punkter äro förbundna med en kurva. (Luckorna mellan de olika delserierna mot
svaras alltså av avbrott i kurvan, vilka dock icke återgiva luckorna kvantitativt.) Denna fram
ställningsmetod är en god kontroll på och komplettering till frekvensdiagrammen. Att serien E 
är sammansatt av två olika långa korrugeringar framgår här med om möjligt ännu större tyd

lighet.
Fig. 21. Tiv o of the corrugation series of fig. 19 and 20, by another system of construction. The length 
of each wave is plotted in horisontal direction, with a vertical step of 1 mm between them, and in the same 
succession as they had in the road. This figure also shows the fact, that serie E  is composed of two 

different corrugation systems with different wave-length.



Fig. 22. Våglängdsfrekvensdiagram från vägen Härnösand—Sollefteå mellan Oringen och Bollsta- 
bruk. 3, möjligen 4 maxima, motsvarande successiva multipler av enkla väglängden =  51,5 

cm). Dessa längre vågor äro tjälskottsvågor (jfr fig. 17—18).
Fig. 22. Frequency diagram of wave-lengths from a road in northern Sweden, where a great couple of 
long »frost-boil» waves appeared (see fig. 17— 18). The figure shoivs 3, perhaps 4, maxima of the frequency- 
curve, corresponding to successive multiples of the ground-length (Å =  51.5 cm). These multiples are 

analogous to a groundnote and its lower octaves. Measured on June the 12th, 1931.

ende teknisk analys av kurvorna 
skall jag här ej ingå på, endast i 
korthet framhålla ett par synpunk
ter.

Frekvens dia grammens betydelse.

Som synes äro kurvorna av ytterst 
olika typ. Som den enkla grundtypen 
kan anföras vägen Ånge—Sundsvall: 
en bisymmetrisk kurva med enkelt, 
toppigt maximum innebärande, att 
vågorna äro starkt koncentrerade till 
medelvärdet, och avvikelserna likar
tat fördelade åt bägge sidor. En så
dan korrugering måste antagas vara 
orsakad av mycket enhetlig trafik.

Om man utgår från, att korruge- 
ringen, där den icke är resultatet av 
enhetlig trafik utan är så att säga 
sammansatt av flera' olika korruge- 
ringar, är uppkommen genom sam
verkan av flera trafikfaktorer med 
olika våglängd, så kan de övriga 
frekvenskurvorna härledas ur denna 
enkla form, genom sammansmält
ning av flera enkla kurvor. Så kan 
t. ex. Leksand—Rättvik (fig. 20 B) — 
som ju också är en symmetrisk kur

va men med ett mycket brett maxi
mum — anses uppkommen genom 
samverkan av en serie bredvid var
andra lagrade, jämnhöga kurvor av 
typen Ånge— Sundsvall, vilket skulle 
innebära, att korrugeringen orsa
kats av en trafik, vars våglängd va
rierat mellan 58 och 70 cm, och vil
ken varit ganska jämnt fördelad över 
detta område. En sned kurva av den 
typ, som t. ex. Uppsala—Gävle mot
svarar (fig. 19 F och 20 F ), kan ha 
uppkommit därigenom, att huvudmas
san av trafiken motsvarar det till 
höger liggande maximum (vid c:a  86 
cm våglängd); , trafik vid högre våg
längd har knappast förekommit, men 
däremot rätt betydande trafik med 
successivt mindre våglängd, varför 
kurvan är snett utbredd åt detta håll.

Av mycket stort intresse är kur
van Skuru—Gustavsberg (fig. 19 E 
och 20 E ) , vilken visar två utpräglade 
maxima. A  priori är det osannolikt, 
att en sådan kurva skulle kunna upp
komma genom samtidig samverkan 
av två helt olika trafikgrupper. Ke- 
dan vid uppmätningen visade det sig 
mycket tydligt, att här förelågo två



korrugeringssystem , ej endast av oli
ka våglängd, utan också av olika 
typ: ett kortvågigt, i den fasta väg
banan djupgående system av den typ, 
som uppkommer genom betydande 
biverkan av potthålsbildning (och 
möjligen plastisk deformation), samt 
ett långvågigt av ren lösgruskast- 
ningstyp. Dessa system uppträdde 
omväxlande i form av kortare eller 
längre serier varierande kring ende
ra av våglängderna; mer sällan före
kom blandning. Den kortare upp
trädde vidare företrädesvis i svackor 
eller på horisontell väg, d. v. s. i så
dant läge, som underlättar uppkoms
ten av vattenpölar i korrugeringsgro- 
parna. Den kortvågiga typen antog 
jag vara uppkommen under våren, 
när vägen var lös och vattenrik och 
trafikhastigheten mindre; den lång- 
vågiga var typisk sommarkorru- 
gering, bildad vid hög fart — som 
synes var denna även kvantitativt 
övervägande (högra toppen på kur- 
van mycket större än den vänstra).

Av dessa kurvor framgår det också 
omedelbart, att man måste vara myc
ket försiktig, när man räknar med 
»medellängd» av korrugeringsvågor. 
Vid de symmetriska kurvorna med 
enkelt maximum överensstämmer 
»medellängden», det aritmetiska me
diet av samtliga våglängder, väl med 
frekvensmaximets våglängd; men när 
det gäller sneda kurvbilder samman
faller medellängden icke med fre
kvensmaximum; och om man har en 
frekvenskurva med två maxima, som 
Skuru—Gustavsberg, blir resultatet, 
att den medellängd, som erhålles på 
vanligt sätt genom summering och 
division, nära nog motsvarar ett 
fr ekxen sminimum, d. v. s. faller i en 
lucka mellan de båda förhärskande 
våglängderna! I synnerhet vid jäm
förelse mellan fordons hastighet och 
svängningstal å ena sidan och kor- 
rugeringsvåglängden å den andra,

kunna de mest felaktiga resultat nås, 
om man endast beräknar våglängden 
som ett aritmetiskt medelvärde.*

Av de erhållna kurvorna — av vil
ka här endast ett urval återgives — 
framgår det vidare, att värdet på ge
nomsnittliga våglängden, d. v. s. kur
vans frekvensmaxima, är mycket oli
ka på olika vägar; hos den kortaste 
uppmätta är den 56 å 57 cm, hos den 
längsta 87 cm. De faktorer, som in
verka på våglängden, äro ju dels tra
fikens sammansättning, d. v. s. för
delningen mellan de tyngre fordonen 
med hårda ringar och fjädrar, och de 
lättare, med mjuka fjädrar och låg- 
trycksringar, av vilka de senare 
ha tendens att ge största våg
längd. Denna faktor har emellertid i 
dessa fall icke kunnat bestämmas el
ler ens approximativt uppskattas; den 
andra faktorn, genomsnittshastighe
ten, är ju möjlig att kvalitativt be
döma efter vägens bredd och övriga 
beskaffenhet. I allmänhet visar det 
sig, att de breda huvudstråken med 
hög hastighet (ex. Gävlevägen, Norr
köpings vägen) ha stor våglängd, me
dan de minsta våglängderna repre
senteras av smalare lokalvägar. Den
na regel gäller emellertid blott i sto
ra drag; det är ju mycket möjligt, att 
en bred utfartsväg med väsentligen 
tung trafik kan få kortvågig korru- 
gering.

* Ett exempel härpå erbjuder fig. 23 i 
Dana 1929' (återgiven i Brudal 1930 a, 
■sid. 142, fig. 8), där medeltalet av det 
högra undre svängningsdiagrammet myc
ket dåligt överensstämmer med den upp
mätta medelvåglängden av korrugeringen. 
Felet ligger i, att i svängningsdiagram- 
met förekomma exceptionellt höga vär
den, vilka förskjuta aritmetiska medelvär
det; om diagrammet omfattade tillräckligt 
stort vågantal för att en frekvenskurva 
skulle kunna konstrueras, skulle denna 
visa ett maximum vid den ungefärliga 
korrugeringsvåglängden, och en osymmet
risk utsvällning åt ena sidan (mot högre 
våglängd).



Det är tidigare framhållet (Bes
kow, 1931), att de genom plastisk 
deformation uppkomna vågorna, sär
skilt tjälskottsvågorna, ha betydligt 
större våglängd än de normala, och 
att den är av storleksordningen 
dubbla normala våglängden, d. v. s. 
omkring 120—160—170 cm. Under 
sommaren var jag i tillfälle att befa
ra en väg, som var utomordentligt 
gynnsam för bestämning av ett stör
re antal dylika vågor på en och sam
ma väg med ungefär enhetliga tra
fikförhållanden, nämligen vägen 
Härnösand—Sollefteå mellan Oring
en och Bollstabruk, av vilken större 
delen ligger inom Gudmundrå tings
lag. Denna sträcka var på grund av 
arbetskonflikt utan underhåll under 
hela tjällossningsperioden; då den är 
en i vanliga fall besvärlig tjälskotts- 
sträcka, blev den nu snart nog ofram
komlig och avstängd för trafik. När 
undertecknad, efter benäget tillstånd 
från vederbörande landsfiskalsämbe- 
te, befor den i mitten av juni, var den 
till viss grad upptorkad men med 
alla deformationsdrag kvarstående. 
På denna väg uppmättes samtliga 
välutbildade tjälskottsvågor och även 
ett antal normala korrugeringsvågor. 
Resultatet är på vanligt sätt grafiskt 
framställt i fig. 22.

Som synes visar denna frekvens
kurva flera tydliga maxima, tre fullt 
säkra och ett otydligare. Det första 
maximum motsvarar den normala 
korrugeringsvåglängden (vilken här, 
på grund av den genom vägens dåli
ga tillstånd ringa hastigheten, är 
osedvanligt liten); de övriga ligga vid 
en våglängd, som är en jämn multi
pel av denna, d. v. s. resp. 2, 3 och 
möjligen 4 gånger så) stor. M. a. o.: 
om det första maximum visar den 
vanliga, direkta resonansvåglängden, 
representerar de övriga resp. andra, 
tredje och möjligen fjärde oktaven.

Förklaringen till denna tjälskotts-

vågornas större längd är tämligen 
självfallen, om man besinnar de me
kaniska förutsättningarna: ett rela
tivt tjockt, böjbart, men ej egentli
gen plastiskt, deformerbart lager 
(vägbanan), vilande på den mjuka, 
plastiskt deformerbara vägkroppen. 
Den plastiska vågbildningen kommer 
till stånd genom en böjning utan 
större tjockleksförändring ( =  flack 
veckning) av den fastare vägbanan, 
och plastisk materialflytning i den 
mjuka massan därunder. Korta vå
gor av första storleksordningen skul
le innebära alltför stor relativ mate- 
rialförflyttning vid vägbanelagrets 
böjning, men mindre ju större våg
längden är. Därför uppkomma vå
gor av den minsta multipellängd, 
vars utbildning vägbanans mekaniska 
egenskaper tillåter; ju fastare och 
tjockare vägbanan är, desto större 
multipel (lägre oktav) d. v. s. desto 
större våglängd utbildas.

Amplituden.

Korrugeringens amplitud, eller våg
bottnarnas djup under ryggtopparna 
(jfr fig. 8), är också i ett stort antal 
fall uppmätt. Om detta djup gör man 
sig ofta synnerligen överdrivna före
ställningar. En korrugering är fullt 
märkbar redan vid en amplitud av 1 
cm. Normal, ganska kraftig korruge
ring har en amplitud av omkring 2 
—21/2 cm, kraftig korrugering av 
c:a 21/2—3 cm; när amplituden är 
>  3 cm, t. ex. 3—3 1/2 cm, kan kor
rugeringen betecknas, som synnerli
gen svårartad. När det gäller normal 
ryggkorrugering, som sträcker sig 
över körbredden och ej blott omfat
tar själva spåren, har förf. aldrig 
uppmätt större amplitud än 3,5 cm i 
genomsnitt, 3,8 cm hos enstaka vå
gor. Detta överensstämmer väl méd 
de för amerikanska vägar funna vär-



dena (Ladd 1924) av maximalampli- 
tuden 11/2 eng. tum (38 mm).

Större amplitud kan, som även 
Ladd framhåller, påträffas där pott- 
hålsbildnmg medverkat, varvid dock 
dessa höga amplitudvärden uppnås 
endast i själva hjulspåren, där våg
dalarna fördjupats till gropbildning. 
En amplitud av 4 cm hos sådan myc
ket svår korrugering är icke ovanlig 
(jfr fig. 13). Det absoluta maximi
värdet visade en synnerligen vackert 
vågformigt avrundad potthålsfördju- 
pad korrugering på vägen Härnö
sand— Sundsvall, uppmätt 19 sept. 
1931; amplituden hos flera vågor var 
här 51—52 mm!

Ovanstående amplitudvärden gäller 
den normala korrugeringen av enkel 
våglängd. Tjälskottskorrugeringen av 
högre våglängd visar givetvis också 
ökad amplitud, varvid amplitudens 
ökning synes stå i ungefär direkt 
proportion till våglängdens. Vågorna 
av 2:a graden äger sålunda ofta en 
amplitud av 4— 6 å 7 cm, de av 3:je 
och 4 :de graden 6 å 10, t. o. m. upp 
till 12 å 15 cm.

Korrugering på vinterväg- 
banor.

Av mindre praktisk betydelse, ehu
ru av avsevärt teoretiskt intresse, är 
den korrugering som under vintern 
kan utbildas i vägarnas snötäcke. 
Mestadels uppkommer denna korru
gering genom en process analog till 
n :o 1, d. v. s. kastning av löst mate
rial, i detta fall snö. Plastisk defor
mation synes också, ehuru mer un
derordnat, kunna förekomma.

Vanligen blir våglängden den nor
mala, men där det lösa snötäcket är 
relativt mäktigt, kan även korruge
ring av högre ordning uppkomma.

Snökorrugeringen är i sig vanligen 
föga besvärande, ehuru den på långa 
raksträckor med hög trafik kan bli 
mycket kraftigt utvecklad, enligt vad

som flera norrländska vägmän med
delat.

I vissa fall synes den kunna få mer 
utsträckt betydelse, enligt vad samma 
sagesmän benäget meddelat. Vid snö
smältningen börjar nämligen vägba
nan först upptina i mellanrummen 
mellan snöryggarna, varigenom en 
bestående fördjupning av mellanrum
men, genom plastisk deformation el
ler vattenurfräsning, lätt kan upp
komma.

Praktiska åtgärder mot korru
geringen.

Av de praktiska åtgärder, som kun
na vidtagas i syfte att motarbeta kor
rugeringen, hänför sig en grupp till 
den primära orsaksfaktorn , nämligen 
själva fordonen. Beträffande dessa 
kan hänvisas till amerikanska un
dersökningar (Dana 1929 och 1931, 
samt Brudal 1930 och 1931), vilka 
visa i hur hög grad användandet av 
lågtryck sringar och stötdämpare 
minska korrugering sbildning en.

Den andra gruppen åtgärder äro 
de, som beröra själva vägbanan, så
väl dess materialsammansättning 
som behandling. Beträffande dessa 
åtgärder föreligga ett flertal värde
fulla uppgifter i Aarskog 1931, Bru
dal (1930 och 1931), Dana (1929 och 
1930), Höckert (1931), Ladd (1924), 
Wretlind (1923). Stödjande sig an
tingen på experimentella försök el
ler på andra direkta vägobservatio- 
ner och allmän erfarenhet komma 
samtliga dessa författare till ungefär 
samma resultat: att korrugering
särskilt lätt uppkommer, där vägba
nan har ett betydande lager av obun
det, fint grus, att ökning av vägba
nans fuktighetshalt (eller bindjords- 
halt) minskar benägenheten för kor
rugering, att rätt utförd hyvling är 
den förnämsta åtgärd, varmed korru
gering kan hållas nere. Brudal



(1930) har givit exempel på, hur 
stor betydelse det tekniska utförandet 
av hy vlingen kan ha; Höckert (1931) 
framhåller grusbindningens och sär
skilt fuktighetens betydelse och an
för den viktiga iakttagelsen, att på, 
packstenssatt väg, där ingen vatten
tillströmning till ytlagret underifrån 
kan ske, och där alltså vägbanan på 
sommaren blir starkt uttorkad, kor- 
rugeringen blir särskilt svår* och vi
dare, att vid klorkalciumbehandling 
mot dammbildning och korrugering 
saltbehandlingen blir avsevärt mind
re varaktig än på icke packstenssatt 
väg.

Samtliga dessa observationer och 
åtgärder hänföra sig till en enda kor- 
rugeringstyp och jordartsmekanisk 
process, nämligen den vanliga grus- 
kastningskorrugeringen. Till denna 
hänföra sig också författarens nedan 
berörda undersökningar över bl. a. 
grussammansättningens betydelse. 
Detta är helt naturligt, emedan ifrå
gavarande korrugeringsprocess icke 
endast är den kvantitativt mest bety
delsefulla utan därjämte den primä
ra. I det följande avses, när ej an
nat särskilt framhålles, denna korru- 
geringstyp och korrugeringsbild- 
ningsprocess.

Saltbehandlingen.

Den anförda uppfattningen om 
fuktighetshaltens betydelse delas av 
de flesta vägmän, med vilka jag talat 
om saken, och överensstämmer helt 
med mina egna iakttagelser. Den 
hygroskopiska saltbehandlingens oer
hörda betydelse i detta avseende är 
så framträdande, att man endast 
undrar över, att icke samtliga någor
lunda starkt trafikerade grusvägar 
över lag saltbehandlats, alldeles obe
roende av hänsynen till dammplå-

* Liksom naturligtvis dammbildningen.

gan. Särskilt instruktiv har den norr
ländska kustlandsvägen varit, i det 
de upprepade växlingarna mellan 
saltade och osaltade sträckor erbju
dit ett enligt massverkningslagen av 
övriga faktorer relativt oberoende 
iakttagelsematerial. Medan denna väg 
(på grund av den starka trafiken och 
de sandiga terränger, den i stor ut
sträckning går över) i vanliga fall är 
mycket svårt korrugerad, ha de salt- 
behandlade sträckorna, korta bitar 
utanför handelsbodar eller andra en
staka byggnader, långa sträckor ge
nom tätbebyggda samhällen eller 
hela vägdistrikt, i regel varit mycket 
obetydligt korrugerade eller helt kor- 
rugeringsfria, och starkt kontraste
rande mot de obehandlade sträckor
na. Som nämnt ha vissa vägdistrikt 
börjat gå in för att saltbehandla hela 
den inom distriktet fallande delen av 
kustlandsvägen, emedan de insett, att 
saltbehandlingen, på grund av den 
avsevärda minskningen av den er
forderliga maskinella skötseln (hyv- 
ling och sladdning) och den likale
des betydligt minskade grusåtgången, 
är direkt ekonomiskt fördelaktig för 
distriktet.

Saltbehandlingens antikorruge- 
ringseffekt beror ju på, att den steg
rade fuktighetshalten dels binder 
gruset, dels möjliggör effektiv hyv- 
ling och sladdning även vid torka.* 
I många fall, särskilt vid hög bind- 
jordshalt i vägbanan, får så små
ningom en saltbehandlad vägbana vid 
god skötsel ett alldeles slätt, cement- 
liknande ytlager, i vilket trots stark 
trafik ingen korrugering synes kun
na utbildas. Dylika sträckor påträf-

* Vad ovan sagts om 'Saltbehandling- 
ens korrugeringsavvärjande effekt gäller 
givetvis alla tänkbara ytbeliamdlingsme- 
del, vilka besitta den nämnda förmågan 
att samtidigt binda gruset och underlätta 
(eller åtminstone tillåta) liyvling och 
sladdning.



far man särskilt på saltbehandlade 
vägar i samhällen (även t. ex. på den 
norra kustlandsvägen). Men man 
får givetvis ej vänta, att alltid eller 
från början saltbehandling skall helt 
onödiggöra hyvling och sladdning, 
eller, ännu mindre, att t. ex. en väg 
med i fasta vägbanan nedarbetad 
korrugering genom saltbehandlingen 
skall av sig själv bliva slät. Effek
ten av det hygroskopiska saltet beror
f. ö. även i hög; grad på vägbanans 
sammansättning; endast när viss halt 
av fint material förefinnes, synes den 
fullständigt bundna, betongsläta yt- 
beskaffenheten kunna uppnås.

Betydelsen av vägbanans samman
sättning.

Som förut framhållits, visa sig kor- 
rugeringsryggarna oftast bestå av 
mycket väl sorterat material med en 
nästan rent sandig sammansättning, 
beroende på, att partiklar av denna 
storleksordning ej damma bort, men 
å andra sidan ej heller rulla indivi
duellt. Sanden har därför den största 
benägenheten för korrugering, vilket i 
praktiken visar sig i den lätthet var
med korrugering uppstår på vägar, 
grusade med sandigt grus. — I all
mänhet förekommer korrugering sär
skilt utpräglad på vägar över sand
hed, vilket dels beror på vägbanans 
där mestadels sandiga sammansätt
ning, men sannolikt även på att vä
gen här är torrare än eljest.

Vid ökad kornstorlek hos gruset 
avtar benägenheten för korrugering 
allt mer, tills man slutligen erhåller 
ett grus, som ej uppkastas i ryggar.

Ovanstående förhållanden belysas 
av fig. 23, där ett antal kornstorleks- 
analyser av vägbaneprov äro grafiskt 
återgivna, i form av sorteringskur- 
vor. Proven äro tagna från korruge
rade vägsträckor, och de flesta (fina 
kurvor) utgöra material från korru-

geringsryggar, alltså korrugerings- 
benäget grus. Som synes anrika sig 
kurvorna starkt i ett centralt koncen- 
trationsbälte, vilket förlöper över 
punkten 50 %, 1 mm maskvidd. Detta 
innebär ju, att det korrugerade gru
set mestadels kännetecknas av, att 
ungefär hälften passerar 1 mm sikt- 
vidd. Vidare framgår av fig. att un
gefär 2/3 av materialmängden faller 
under gränsen mellan sand och grus 
(2 mm).

De finstreckade kurvorna längst 
till vänster utgöras av material från 
»mogna» korrugeringsryggar, från 
vägar, där en vackert och" jämnt run
dad korrugering under längre tid 
hunnit utbildas, ostörd av hyvling el
ler grusning. Dessa prov utgöras av 
ryggarnas översta parti, det mesta
dels torra och lösa, men väl packade 
ytmaterialet, taget till ett djup av c:a 
1 cm. Det representerar det mellan- 
grova material som, utsatt för lång
varig trafikinverkan, håller sig kvar 
på ryggarna, medan de grövre par
tiklarna rulla undan och de finaste 
damma bort, alltså den sammansätt
ning, till vilken varje grusslag under 
trafikens sorterande inverkan när
mar sig. Som synes är den mycket 
välsorterad, stundom nästan ensorte- 
rad. Grushalten är ytterst ringa; 
proven bestå till allra största delen 
av ren sand, grovsand och mellan- 
sand, med en stundom avsevärd halt 
av grovmo; mängden av ännu finare 
material är ytterst obetydlig (vilket 
dock icke direkt framgår av de här 
reproducerade, korta diagrammen).

Av särskilt intresse är de tre gro
va kurvorna till höger. Dessa repre
sentera prov av grovt lösgrus på 
hårdkorrugerat underlag. Av dessa 
grussorter förhöll sig en neutral (den 
streckade kurvan) d. v. s. gruset för
delade sig ungefär jämntjockt på ryg
gar och svackor, och varken ökade 
eller utjämnade (den i sig mycket



dämpade) korrugeringen. De två and
ra däremot (heldragna linjer), anri
kades helt i svackorna, och voro allt
så korrugeringsutjämnande. Redan 
på detta preliminära stadium kan 
man alltså fastslå följande: Under
förutsättning av normal sorterings
grad är grus av den grovlek, att hälf
ten passerar c:a  1/2 cm maskvidd, 
korrugeringsokänsligt, och på korru
gerat underlag korrugeringsut jäm
nande. Grus av den grovlek att hälf
ten passerar 2 mm maskvidd förhål
ler sig neutralt; och avsevärt innan
för denna gräns ligger samtliga kor- 
rugeringsprov. Med reservation för 
eventuella smärre justeringar se
dan undersökningsmaterialet blivit 
större, torde man alltså kunna som 
övre gräns för korrugeringsfarligt 
grus sätta kornstorleken 2 mm, d. v. 
s. den gräns där hälften passerar ge
nom 2 mm maskvidd. Därefter följer 
en neutral grovlekszon; över en viss 
gräns, vilken på samma vis approxi
mativt kan sättas till c:a  4 mm mask
vidd, är gruset direkt korrugerings- 
negativt, och utfyller existerande 
svackor och gropar.

Vid grusning på fast korrugering 
med dylikt grovt grus lägger det sig 
alltså icke på ryggarna, utan anrikas 
i svackorna och utjämnar på så sätt 
korrugeringen. Nackdelarna med ett 
dylikt rörligt, grovt gruslager äro ju 
emellertid mycket stora; och icke 
minst väsentligt är, att det krävs ett 
nära nog oavbrutet arbete för att på 
en starkt trafikerad, korrugerad väg 
hålla ett dylikt gruslager kvar i kör- 
spåren.

Metoden att avpassa vägbanesam- 
mansättningen i riktning mot ett på 
grund av sin grovlek icke korruge- 
ringskänsligt st k. rörligt gruslager 
kan icke betecknas som tillfredsstäl
lande. Ur alla synpunkter bättre är 
att söka erhålla en på grund av till
räcklig halt av bindämnen korruge

ring sr esistent, fast och hård väg
bana.

Fortsatta undersökningar över de 
ur denna synpunkt lämpligaste väg- 
banesammansättningarna äro pågåen
de och planerade. Svårigheterna äro 
emellertid här betydligt större, efter
som i detta fall ej blott materialsam
mansättningen utan även packnings- 
graden och fuktighetshalten äro yt
terst betydelsefulla. Vidare gäller det 
ju ofta främst tidsresistens eller ut
hållighet: största möjliga nedsättning 
av den hastighet varmed vägbanans 
material rivs loss av trafiken. Trafi
kens intensitet och specifika egenska
per (särskilt hårda hjulringar etc.), 
samt den förflutna tiden bli därför i 
dessa fall synnerligen betydelsefulla. 
I andra fall däremot är fuktighets
halten så hög, att tillfälligtvis lossri- 
vet material av den normala trafiken 
åter tillpackas; här bli dessa faktorer 
alltså nästan betydelselösa.

Emellertid kan man otvivelaktigt 
på denna väg uppnå praktiska resul
tat, och redan nu kan i allmänna drag 
den önskvärda, korrugeringsokänsli- 
ga, vägbanesammansättningen karak
teriseras. För att uppnå korruge- 
ringsresistens även vid stark torka 
och utan kemiska bindemedel (hygro- 
skopiskt salt eller sulfitlut), erford
ras en grundstomme av grövre mate
rial (grus), bundet av till mängden 
hastigt avtagande successivt finare 
fraktioner, ända ned till ler. Den all
männa erfarenheten ger ju  också vid 
handen, att vissa vägar utan kemisk 
ytbindning har en även vid stark 
sommartrafik slät och resistent väg
yta. En -sådan sammansättning är 
dock relativt svår att uppnå; och vi
dare är ju resistensen vid torka icke 
absolut. Av största fördel är därför, 
att genom kemisk behandling öka 
bindeförmågan. På en slät och fast 
vägbana med i sig god materialsam
mansättning är, som nämnt, sulfitlut-



Fig. 23. Grafisk framställning av kornstorleksanalyser (sorteringskurvor), utförda på vägbane- 
materiai från korrugerade vägar. Fina linjer: korrugeringskänsligt grus (material taget från 
korrugeringsryggar). Därav utgör de streckade kurvorna analyser av det översta, nästan rent san
diga materialet från ryggarna av välutbildad, »mogen» 'korrugering. Grova kurvor: icke korru
geringskänsligt, grovt grus. Därav den streckade korrugeringsneutralt, de heldragna korruge-

ringsutj ämnande.
Fig. 23. Diagram of sieve analyses of material from corrugated roads. The line curves represent gravel 
liable to corrugation, i. e. material taken from the corrugation ribs. The coarse curves represent gravel 
not-liable to corrugation, by reason of its coarseness. — The size-scale is logarithmic, and referring to 
quadrangular meshes; but also the corresponding diameters of -round holes are plotted, after the mean ratio 
found by Svenska Väginstitutet. The vertical axis shows precentages by weight p a s s e d  t h r o u g h  the

screens.

behandling synnerligen gynnsam, 
emedan härigenom bindeförmågan 
blir tillräcklig även för längsta före
kommande torrperioder. Motsvaran
de effekt uppnås vid höjning av väg
banans fuktighet genom behandling 
med hygroskopiskt salt, och härvid 
tillkommer ju därjämte den fördelen, 
att man icke behöver ställa så stora 
krav på grussammansättningen. Be
handlingen med hygroskopiskt salt ut
vidgar icke endast gränserna för den 
korrugeringsresistenta vägbanesam- 
mansättningen i utomordentligt hög 
grad (det är nästan endast ren sand, 
som korrugeras vid den fuktighets-

halt, som en riklig klorkalciumbe- 
handling åstadkommer), utan den 
synes även på ett egendomligt sätt 
aktivt bidraga till uppkomsten av en 
dylik idealsammansättning — en 
möjlighet är, att detta sker genom 
sönderdelning av de glimriga mine
ralen (jfr Beskow 1930, sid. 30) var
igenom utomordentligt effektivt bin
dande kolloidal substans uppstår.

Hyvlingens betydelse.

Den fundamentala åtgärden mot kor
rugering förblir likväl hyvling. Som 
ovan framhållits kan genom lämplig



grussammansättning och behandling 
vägbanan göras så fast och korruge- 
ringsresistent, att hyvling praktiskt 
taget icke behöves som underhållsåt
gärd. Men detta resultat kan uppnås 
först efter fullständigt utjämnande 
hyvling, och i de flesta fall erfordras 
hyvling eller sladdning i större eller 
mindre utsträckning också som un
derhållsåtgärd. Och har korrugering 
en gång utbildats i den fasta vägba
nan, är en så djup hyvling, att kor- 
rugeringen fullständigt utplånas, en 
ofrånkomlig nödvändighet.* Utjäm
ning av vägytan genom ytlig sladd
ning eller hyvling, som fyller svac
korna med löst material, hjälper ej, 
och ännu mindre motsvarande ut
jämnande nygrusning, i det den se
nare åtgärden ofta skärper korruge- 
ringen. Man kan få se, hur en korru
gerad väg, som grusats med sandigt 
grus av avvikande färg (t. ex. starkt 
rostigt), blir alldeles tvärrandig där
igenom, att allt det nya gruset lagt 
sig uppe på ryggarna, och på så sätt 
ökat korrugeringens amplitud (fig. 
3). Men den alltför ytliga hyvling en 
och pågrusningen med sandigt grus 
på fa stt korrugerad vägbana synes 
vara så vanlig, att den kan betecknas 
som kardinalfelet i våra grusvägars 
skötsel. Som ett visserligen ovanligt 
svårartat exempel kan anföras den på 
fig. 10 och 11 återgivna vägen, vilken 
vid besökstillfället, den 21 sept. 1930, 
trots flera dagars regnväder, och 
trots att hela vägbanan, km efter km, 
var som ett enda såll av vattenfyllda 
potthål, icke hyvlades utan helt en
kelt överströddes med sandigt grus, 
— vilket naturligtvis stunden efter 
låg uppslängt ur groparna i tvärgå
ende höga korrugeringssträngar.

• En dylik korrugeringsavhjälpande 
djupliyvling och rivning synes särskilt 
väl knnna åstadkommas genom använd
ning av korrugerade hyvelstål.

Sammanfattning.

I sammanfattning är o de viktigaste 
åtgärder (som f. n. kunna vidtagas) 
mot korrugeringen följande:

A. M e d  a v s e e n d e  å f o r d o 
n e n :

1. Användande av stötdämpare 
och lågtryck sringar. (Dana.)
B. M e d  a v s e e n d e  å v ä g b a 

n a n :
1. Lämplig awpassning av grus- 

sammansättningen: undvikande av 
fint, sandigt grus, åtminstone på icke 
saltibehandlad väg, samt framförallt 
av stenhaltig.t grus. Det ideala synes 
vara stenfritt, mellangrovt grus upp 
till c:a  centimeterstorlek med till
räcklig halt av sand och bindjord.

2. Undvikande av sådan bärlager- 
konstruktion, som gör ytan torr, och 
framförallt då av porös packstens- 
bädd. (Höckert.)

3. Hyvling och sladdning, utförd 
icke endast så, att ytan blir skenbart 
jämn, utan så att ytlagret verkligen 
blir homogent,, d. v. s. så, att den i 
den fasta vägbanan utbildade korru
geringen tages bort »med rötterna». 
En sådan effektiv djuphyvling och 
rivning är oftast särskilt välbehövlig 
på våren efter tjällossningen, samt 
eljest efter längre våtperioder, då den 
dessutom är allra lättast att utföra.

4. Behandling med hygroskopiskt 
salt. Härigenom bindes gruset, var
för hyvling icke behöver utföras så 
ofta som eljest, men å andra sidan 
kan utföras även vid torr väderlek 
och i allmänhet då blir jämnare och 
effektivare. När väl en gång en slät 
och jämn, väl bunden väggyta erhål
lits, är förutsättningen given för att 
i fortsättningen med utsikt till fram
gång kunna använda annat ytbind- 
ningsmedel, t. ex. suifitlut.



SU M M AEY.

Road corrugation, whose active 
factor is the automobiles, may, in 
so far as only the deformation of the 
road surface is concerned, be caused 
by the following three processes 1:*

1. The casting of loose material 
(chiefly sandy gravel).

2. The squirting of water in 
which silt and loam are suspensed.

3. Plastic deformation.
Among these processes, 1 and 2 

are of the greatest practical impor
tance, more especially no 1, which is 
by far the commonest and most sig
nificant.

Each process corresponds to a par
ticular main type of the corrugation, 
a characteristic appearence and cur
vature of the corrugation-waves. 
Nevertheless, the processes may also 
cooperate, either simultaneously or 
at different times.

The following main types of cor
rugation are discerned:

1. Normal (Summer) Corruga
tion. This is by far the most usual 
type, and generally the only form 
purported when speaking of road cor
rugation. It is mainly due to the first 
mentioned process, i. e. the casting 
of loose material, that is a transport 
of material, by which the cohesion of 
particles or groups of particles is 
momentarily broken off. The condi
tion of moisture on the road surface 
is thus of the utmost importance for 
this proce-ss, because the cohesion of 
the gravel road-material is less, the 
drier it is. In accordance with this 
corrugation is greatest in summer.

The composition of the surface ma
terial (gravel), especially the size of 
the particles, is also of vast impor

* Of these processes two (nr 1 and 8) 
are quoted b y  L add  (1924).

tance. A  considerable percentage of 
fine, loamy material results in bin
ding the gravel-mass, and in so doing 
preventing corrugation also in dry 
weather; but in the case of loose (or 
loosened) dry road material the smal
ler particles are carried off by the 
air-currents (dust). The coarsest 
grains, on the other hand, when mo
ved by means of the traffic, assume 
such great kinetic energy that they 
are capable of an appreciable amount 
of individual rolling, and to not re
main on the ridges. Only the medi
um grain material, especially the 
sand, whose particles are too small 
for individual rolling, and too large 
for following the air-currents as 
dust, when wafted by the (oscillat
ing) wheels of the automobiles, is 
distributed in transversal ribs or 
ridges.

This difference purports a grading 
of the road material, so that, in the 
course of time, the ridges tend to 
assume a real monomagnitude in 
their composition, corresponding to 
that of pure intermediate sand (see 
the broken curves in fig. 23), when 
the coarsest sand and the gravel are 
enriched in the valleys (or at the 
sides), and the finer material disap
pears in the form of dust. Another 
effect is the great importance of the 
original composition (size of grains) 
of the road gravel used; the more the 
gravel approaches the »asymptotic» 
composition (medium-coarse sand),
i. e., the more sandy the gravel, the 
faster the corrugation will develop, 
and the higher it will grow.

This corrugation by casting loose 
material can also take place on a ab
solutely even, hard ground-surface, 
in which case — assuming that the 
cover of loose material is not too



thick — isolated ribs are resting on 
a horizontal plane (fig. 1 A  and fig. 
2). This extreme type occurs only 
rarely; mostly, the intervening sur
face between the ridges becomes a 
trifle concave, and the curvature 
more rounded, like the sea-ripples 
(see fig. 8 A, and fig. 9).

Gradually also a hard, solid cor
rugation can develop. This may part
ly be due to deepening of the bare 
ground-surface between the ridges; a 
process, which can take place also in 
dry weather, but more especially 
when water is standing in the corru
gation troughs (process 2; see in the 
fo llow ing!). But gererally the rea
son is compression and hardening of 
the loose cast material (by moisture 
and by the pressure exerted by the 
traffic), especially in the interior of 
the ridges.

This is a very adverse condition, 
because these compressed central 
ridges are difficult to remove enti
rely, and because also their slight 
remnant below the loose gravel cove
ring will bring about a rapid regene
ration of a well-developed loose-ma
terial corrugation. E. g. smoothening 
a corrugated road-surface by cove
ring it with fresh, loose gravel may 
not only be ineffective, but also prove 
a directly injurious measure, since 
the fresh sandy gravel through the 
traffic is soon piled on the top of the 
existing corrugation-ridges — which 
can be seen especially distinctly 
when gravel of another colour than 
that of the road-surface is used (e. g. 
rusty-coloured gravel on a gray 
road, fig. 3).

Most normal summer corrugations 
also have ridges consisting of an ex
terior mantle of loose, sandy gravel 
covering a basal core-ridge of com
pressed (hard-packed) material, ge
nerally of a similar composition.

2. W ater-s quirting (forming of
pits or basins).

The second main corrugation pro
cess, squirting of loamy water, takes 
place in wet periods, when after 
heavy rains the depressions in the 
road-surface, especially the cor- 
rugation-valleys, are filled with 
water. The water in these depres
sions softens the hard-packed road- 
surface, and its finer material is 
suspended in the water through the 
traffic, and thus removed when the 
water is squirted aside. (The coarser 
residual material, free from the bind
ing soil components, is also later on, 
when the road is dry, partly remov
ed) . Thus the corrugation-depres- 
sions are considerably deepened, and 
forced down in the hard consolidated 
road pavement (  pits or »corrugation 
basins» ) .

The water-pits on roads in most; 
cases do not show the regular distri
bution characteristic of normal cor
rugation. Of course, detached water- 
basins may develop from other odd 
or solitary depressions in the road- 
surface, but as a rule the formation 
of the basin is closely related to the 
normal corrugation. This irregula
rity is due to the fact, that only when 
the corrugation-valley forms a com
plete depression, the water can re
main in it. Now, in a series of cor- 
rugation-valleys, only very casual 
differences can cause one valley to 
constitute a complete, water-holding 
depression, while the other forms an 
open groove. In cases where the di
stribution of the water-basins seems 
quite irregular one may also find 
that the individual basins are con
fined to the valleys of the existing 
corrugation. As a rule a couple of 
basins are lying in a series, approxi
mately with a constant distance bet
ween them; often very long series 
consisting of a score or more basins



and forming a sequence (fig. 12), 
€an be noticed.

The formation of series of basins 
necessitates pre-existing, normal cor
rugation; but on the other hand the 
basins are very important for the 
normal gravel-casting corrugation, as 
they give rise to the wheel-wobble 
which produces the corrugation. Mu
tual co-operation takes place between 
the two processes, gravel-casting in 
dry, and water-squirting (basin- 
forming) in wet weather: the basin- 
forming deepens the valleys, thus in
creasing the amplitude of the normal 
corrugation type, which is quickly 
regenerated in the next dry-weather 
period, or sooner, in case of »re
pairs» by covering the road with 
loose (sandy) gravel. Very often the 
normal corrugation is of the type 
caused by such combination of gra
vel-casting and water-squirting (see 
e. g. fig. 13 and 14). But there is a 
more serious effect due to the basin- 
forming, viz. the depression of the 
corrugation in the compressed, hard 
road pavement. For in this way we 
get a permanent foundation, a deeply 
rooted system, that is very hard to 
eradicate by means of road-planes or 
drags, and from which the corruga
tion is soon regenerated.

3. Plastic Deformation.
As the sole cause of corrugation 

this process is active almost only in 
spring, in places where the road is 
excessively softened by the thaw (e.
g. »frost-boil»). For special reasons, 
dealt with hereinafter, the length of 
these corrugation-waves is nearly 
always much greater — 2, 3, or 4 
times — than the normal one.

At the same time, and generally 
when supersaturation renders the 
road-surfaces especially soft, plastic 
deformation seems to be of some Im
portance in roundening or deepening

the existing normal corrugation, par
ticularly in connection with the ac
tion of water-basins.

Length of Corrugation Waves.

By determining the important qua
lities of the length of corrugation- 
waves, especially the average length, 
not only the simple average (the 
arithmetical mean) may be taken. 
The differences of the single waves 
from the average length is of great 
importance as an index of the unity 
and homogeneity of the traffic (auto- 
mobile-types and speed), and the cir
cumstances in the period or periods 
during which the corrugation for
ming processes are at work.

The method used is the measuring 
of a great number of waves in a cor
rugation series and plotting the re
sult in frequency diagrams. A  large 
number of such measurements have 
been made, some of which are given 
in the diagrams fig. 19, 20 and 21. As 
a rule, each series is taken from a 
uniform (mostly straight) section of 
road, where the speed (and composi
tion) of the traffic is constant, in or
der to avoid every »spreading» of the 
material caused by speed differences. 
Each wave is measured in centimet
res, the rate of uncertainity being 
mostly not more than + 1  cm, in ex
ceptional instances +  11/2.

Tw o principles for plotting are 
used. In the first case the lengths 
were brought together in 5 cm groups 
(60— 64, 65—69, 70—74 cm, etc.), and 
the number of waves in each group 
placed in the vertical direction, the 
horizontal axis showing the length 
(see fig. 19 and 21). But in this case 
the smoothening-out sought for, be
comes too great, because numerous 
unmethodical details are lost.

Therefore, the wave-numbers for 
each single centimetre are used —



not in their original form, because 
the magnitude of the error is +  1 
cm, but as the mean of each centimet
re and its neighbours. The medium 
of the wave-numbers 66, 67 and 68 
cm is set off on 67 cm, that of 67, 68 
and 69 cm on 68 cm, and so on.

As is seen from figs. 19—21, the 
wave-length distribution (frequency) 
curves are of very different types. 
The simple basic-type is the bi-sym- 
metrical curve with a single, well- 
developed maximum (A  in fig. 19 and 
20). Such a corrugation may be the 
result of very uniform traffic.

From this simple basic-type all 
other types can be derived as com
binations of many different single 
corrugation-systems.

For instance, curve B, fig. 20, may 
be considered as indicating traffic 
with about the same frequency vary' 
ing over a range of medium-length 
of between 60 and 70 cm.

System E, fig. 19 and 20, is of par
ticular interest. This curve has two 
different maxima, being composed of 
two single maximum curves. The field 
investigation also showed that there 
existed two different corrugation sy
stems, the shorter (maximum at 65 
cm) having the character of a typi
cal spring-corrugation (shorter, be
cause in spring the speed was not so 
high), the longer (maximum at 80 å 
81 cm) being a normal summer-cor- 
rugation due to high average speed. 
The distribution diagram shows the 
same result (fig. 22), the former type 
occuring as shorter remnant series 
in the predominant summer corruga
tion system.

These curves show the very impor
tant fact, that the »mean length» of 
corrugation, i. e. the average wave
length which is considered to cor
respond to the rate of vibration of 
automobile-wheels, must not merely 
be taken as the arithmetical mean of

a couple of measured wave-lengths. 
In such case dangerous errors may 
be committed. In system E (fig. 19 
and 20) the arithmetical mean will 
fall in the gap between the two 
maximal. Even in not so very pro
nounced cases the error may be con
siderable. If the curve shows only an 
appreciable divergence from the sim
ple bi-symmetrical form (e. g. D or 
F ) a comparison between the arith
metical mean as »main wave-length» 
and the speed: vibration ratio will 
lead to erroneous conclusions. In 
my opinion this may be the explana
tion of some of the pecularities oc
curring in the interesting figures pu
blished by D a n a : viz. the insuffici
ent agreement between »wave length» 
and speed:vibration ratio with dif
ferent speeds of the vehicles (D a n a , 
1929, p. 199—200).»

The comparison between measured 
corrugation-series also shows how 
different the actual main wave-length 
can be, the frequency-maxima vary
ing from 56 or 57 to 87 cm. Many 
factors relating to automotive vehic
les play a part here; as the speed is 
one of the most important, it is also 
found that broad, good roads fre
quently show a big wave-length, 
whereas narrow, bad or curved roads 
display a small wave-length.

Theoretically interesting is the 
formation of waves in spring when

* Compare also D a n a  1929, fig. 23, 
p. 206 where the agreement between 
the right lower vibration-diagram and 
the measured wave-length is very poor. 
This may be due to the occurence of ex
ceptionally high odd values in the vibra
tion-diagram, which displace the mean 
value. A  frequency-diagram of (a suffi
cient number of) vibrations would here 
be the basis for a correct comparison. 
The present values indicate that the fre- 
queney-Gurve would show a maximum at 
the value corresponding to wave-lenght, 
and a considerable bulging to the one 
side (higher wave-length).



the road is softened by the thaw. 
These waves frequently assume vast 
dimensions (see figs. 17 and 18, p. 
14 and 15). It will always be found, 
that the length of these waves is a 
single multiple of the normal corru
gation length, as shown in fig. 22. 
They represent the lower octaves of 
the basic note. This is only natural 
in view of the mechanical conditions: 
a pretty thick, strong upper layer 
(road cover), not plastically defor
mable, but flexible, and resting on a 
plastic, soft foundation.

The sine qua non is the plastic de
formation, the mass-displacement, in 
the soft ground. Now the pressure on 
a point of the surface will spread by 
passing through the covering-layer, 
and thus reach the sub-soil dissemi
nated over an area, whose diameter 
is in proportion to the thickness of 
the layer. Pressure impulses to 'd if
ferent points on the surface thus at 
any depth will unite if the distance 
between the points is not so very 
great. (The deformation of the ele
mentary volume by flexion will also 
grow less, the greater the radius.) 
These factors cooperate and limit the 
least possible wave-length; thus the 
first multiple of the speed: vibration 
ratio ( — the normal wave-length) 
above this limit will be achieved.

Practical Measures.

As to the active factor, the auto
motive vehicles, D a n a ’s results are 
quoted: the favourable effect of shock 
absorbers and low pressure tires.

The second group of measures 
concern the passive factor, the road 
surface, its composition and treat
ment.

As the most important and gene
tic primary corrugation-forming pro

cess is the casting of loose material, 
the most important corrugation-type 
being the corresponding gravel-ridge 
corrugation, this account will first 
deal with this group.

The first measure is to prevent the 
casting of loose material, i. e. bin
ding the surface gravel. One of the 
best binding agents is moisture. The 
corrugation reaches its maximum in 
dry weather. Road-constructions 
which lower the natural moisture in 
the road surface, are, therefore, un
suitable in regard to corrugation. 
Such is, e. g., the case with stone- 
foundation (pitching, or suberust ma
kadam layers), (if the spaces are not 
filled with fine materiel), as shown 
by H öckert (1931).

A simple artificial method of pre
serving the beneficial moisture con
tent in the road surface, is to treat 
it with a hygroscopic salt, chloride 
of lime or magnesium. Originally, 
this wellknown method was used in 
order to prevent the formation of 
dust, and this aim still exists; but it 
seems as if its anti-corrugation ef
fect would attain a still greater im
portance. A  couple of good examples 
show how in a gravel high way the 
sections treated with salt contrast 
with the other parts, often sharply 
delineated: the salt-treated sections
are mostly completely free from cor
rugations, often with a hard, smooth, 
cement-like surface. To attain the 
last-mentioned condition the gravel 
pavement must of course contain a 
sufficient percentage of finer consti
tuents; but the necessary quantity of 
pore-filling fine sand, silt and loam 
seems to be very slight. It must also 
be emphasized, that by its chemical 
action the salt seems to disintegrate 
the scaly minerals (mica, chlorite, 
etc.) in the gravel, and thus itself



produce a binding colloidal sub
stance.*

The composition of the covering 
road material (gravel) is another ex
tremely important factor. This is 
partly due to the binding effect of 
the finer material, i. e. preventing 
gravel-casting, partly to the aforesaid 
different behaviour of the different 
sized particles in the case of gravel- 
casting.

To illustrate the latter, a number 
of mechanical analyses of road ma
terial have been made, and the re
sults are graphically reproduced in 
fig. 23, as a couple of curves, each 
one expressing a single analysis. 
Most of the samples have been taken 
from corrugated roads, from the cor
rugation ridges (fine lines), but also 
a few samples of un-corrugated; 
coarse, loose gravel (coarse lines) 
spread on roads with a compressed, 
hard basic corrugation, have also 
been investigated. One of these samp
les (broken thick curve) is from a 
»neutral» gravel, which also under 
severe traffic conditions w~as disper
sed just as thickly on the ridges as 
in the valleys. The other two types 
of gravel were decidedly negative to 
corrugation, i. e., under the same 
conditions they were enriched in the 
valleys, thus levelling the road sur
face and compensating the corruga
tion.

The diagram gives the approximate

* When the gravel is of a shistose 
petrographical composition, i. e. is rich 
in fine, scaly mica and chlorite, this pro
cess can go to an extent, which adver
sely affects the strength of road by su
per saturation (under autumn and spring 
conditions, as has been found in Nor
way by A. R o d e  (see B e s k o w  1930, 
p. 30— 31). But when the road material is 
mainly of quartz-ifelspar composition 
(granitic or gneissic material domina

ting), as is nearly always the case in the 
vast archaic areas in Sweden, such ad
verse effects are never found.

limit of coarseness between the gra
vel liable to corrugation and that 
which is non-liable to corruga
tion by reason of its coarseness. A  
road covered with such coarse, loose 
material possesses, however, many 
poor qualities; a resistance to corru
gation depending on the binding ca
pacity of the road-surface material 
is by far the most desirable. Such 
binding capacity can be attained by 
a proper adaptation of the composi
tion of the soil. A  high precentage 
of coarse material (gravel), with the 
finer components successively de
creasing in quantity, but reaching 
into the clay state, is the ideal. The 
purpose of investigations still going 
on is to decide quantitatively the 
practical demands on the mechanical 
composition.

But, as has been stated in the pre
ceding, the desired conditions of 
road-surface can far more easily be 
attained by the use of hygroscopic 
salt. Then the limits for the corru- 
gation-resistent composition will be
come considerably enlarged; only 
very sharp, pure coarse sand (or fine 
gravel) is still liable to corrugation 
under the moisture conditions due to 
a sufficient percentage of hygrosco
pic salt. Gravel with a moderate pro
portion of fine sand and silt will, by 
means of the hygroscopic salts, beco
me a very hard and resistent road 
pavement.

Other surface-binding substances 
than hygroscopic salts are also fre
quently used, especially sulphite-lye 
(i. e. the lye rich in lignite recovered 
in the cellulose industry as a bye-pro- 
dyct of the sulphite-process). But 
while the hygroscopic salts keep the 
road surface soft and amenable to 
machine planing also in dry weather, 
this is not the case with the sul
phite-lye. In dry weather the roads 
treated with lye are hard and unpla-



nable. On account oft that an uneven, 
rough road surface should not be 
treated with lye. But when a road 
surface is of a good grain composi
tion, and it is once made smooth and 
level, lye-treatment is to be recom
mended.

As mentioned above, the road sur
face can become so hard and smooth 
— specially by the use of hygrosco
pic salt — that mechanical planing 
is no longer required (at least 
not for regular upkeep). But until 
that stage has been reached, me
chanical planing (by grader or 
drags) is the basic measure to

prevent corrugation. The utmost 
importance must be attached to the 
fact that planing has to be done 
deeply enough, e. g. the undulation 
in the consolidated, hard road pave
ment completely removed, and not 
the surface merely smoothed by cut
ting off the tops of the ridges and 
filling up the valleys. If only the 
»root-system» is left, the corrugation 
will soon regenerate. And if sandy 
gravel is shot on a corrugated road- 
surfaee in order to level it, the new, 
loose material is soon thrown onto 
and heaped up on the tops of the rid- 
ges (fig. B).
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