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OM VÄGARNAS BÄRIGHET VID VATTENÖVER-
MÄTTNING

av
Fil. lic. Gunnar Beskow.

I det samarbete beträffande tjälproble- 
met, som pågår mellan Sveriges Geologiska 
Undersökning och Svenska väginstitutet, 
finansierat från sistnämnda håll, liar till 
en början undersökningen koncentrerats 
till det speciella tjälskjutnings- och tjäl- 
skottsproblemet. Arbetet med det ytter
ligt viktiga ”allmänna tjällossningspro- 
blemet” har emellertid även påbörjats; i 
nedanstående uppsats framläggas några 
inledande synpunkter.

Som tidigare framhållits, bero de 
s. k. allmänna tjällossningssvårig- 
beterna på en uppmjukning av vä
garnas ytlager genom ytligt smält- 
eller nederbördsvatten, till skillnad 
från tjälskottsuppmjukningen, vilken 
beror på under tjälskjutningens lopp 
underifrån uppsuget och som is depo
nerat vatten. Visserligen når tjäl- 
skottsbildning och tjälskjutning i 
Norrland sin mest extrema utbildning 
och största omfattning, men under in
nevarande vinter i Växjötrakten för 
Svenska väginstitutet under överinse
ende av kapten G. Traneus utförda 
omfattande avvägningar hava ådaga
lagt, att även i södra Sverige vägar 
på ordinär moränterräng undergå en 
icke obetydlig uppfrysning, vilken 
endast felas på mycket torra ställen. 
Även i mellersta Sverige har förf. 
haft tillfälle konstatera, att verkliga 
tjälskott av norrlandstyp uppträda 
ganska rikligt, och under vatten- 
och terrängförhållanden helt mot
svarande de, som äro karakteristiska 
för de norrländska tjälskottsplatser- 
na.* Om alltså inom hela landet i de

* Se speciellt ”De geologiska faktorer
nas betyde1 se för vägarnas tjälförhållan- 
den”. Sv. vägfören:s tidskrift 1930, n:r 1; 
Meddel. 21 från Svenska Väginstitutet.

Svenska väginstitutets meddelande 2é.

flesta fall genom tjälskjutning en viss 
vattenanrikning underifrån sker, vil
ken även omfattar vägkroppens över
sta del och i vissa fall även vägba
nan, utgör likväl denna vattenmängd 
mestadels endast en mindre del av det 
vattenöverskott, vilket orsakar den 
allmänna ytuppmjukningen under 
tjällossningen.

På en ytuppmjukad väg under tjäl
lossningen har man följande förhål
lande rådande: på en ogenomtränglig 
yta (övre tjälgränsen) vilar den upp
tinade jordmassan (med ett djup av 
en till ett par dm ); därjämte förefin
nes på ytan av den upptinade vägba
nan ett vattenöverskott (fritt vatten), 
härrörande från smältande snö, ev. 
från regn.

Frågan om jordarternas bärighet 
vid vattenöverskott kan dels behand
las statiskt, dels dynamiskt. En myc
ket grov jordart, t. ex. en ren strid 
sand, är så lättgenomsläpplig för vat
ten, att om fritt vatten bringas att stå 
över sanden, denna nästan omedelbart 
erhåller den lägre bärighetsgrad, som 
motsvarar kapillärspänningen =  noll; 
är jordarten t. ex. en finmo, dröjer 
det kanske något dygn, innan detta 
slutliga jämnviktstillstånd är nått, och 
i en styv lera uppnås det först efter 
flera månader eller t. o. m. år.* När 
det gäller dessa finkorniga, svårge- 
nomsläppliga jordarter blir alltså bä- 
righetsproblemet dynamiskt, d. v. s. det 
gäller under hur lång tid fritt vatten 
täcker vägbanan och med vilken has

* Förutsättningen är hela tiden ett 
måttligt jorddjup, c:a 1 å 2 dm.

Särtryck ur Svenska väg föreningens tidskrift> häfte 2, årgång 1930.



tighet vattnet nedtränger, hur trafiken 
förmår mekaniskt inblanda vattnet i 
jordarten, o. s. v.

Det är ur alla synpunkter lämpli
gast att börja med den statiska be
handlingen av problemet; de därvid 
vunna resultaten kunna omedelbart 
tillämpas på vägar med lättgenom- 
släpplig, sandig vägbana och väg- 
kropp.

En viss jordarts bärighet beror som 
bekant på vattenhalten. I en tidigare 
uppsats äro några diagram givna, 
hänförande sig till Simon Johanssons 
undersökningar, visande hållfasthe
tens relation till vattenhalten för olika 
jordarter.* Den del av dessa kurvor, 
som närmast intresserar i detta sam
manhang är den, vilken faller till hö
ger om brytningspunkten (omslags- 
punkten), d. v. s. omfattar det vatten- 
haltsområde, inom vilket jordarterna 
äro kapillärt vattenfyllda. Till en bör
jan är det nödvändigt att klargöra or
sakerna till och villkoren för jordar
ternas bärighet eller motstånd mot 
formförändringar.

En formförändring kan endast möj
liggöras därigenom, att jordpartiklar
na förflyttas i förhållande till varan
dra, d. v. s. att en inre glidning äger 
rum i jordartsmassan**. Det motstånd, 
som reses mot en sådan partikelglid
ning, beror bl. a. på antalet berörings
punkter mellan partiklarna, samt det 
tryck partiklarna utöva på varandra 
i beröringspunkterna. Detta tryck be
ror dels på attraktionskrafter mellan

* De geologiska faktorernas betydelse 
för vägarnas tjälförhållanden, fig. 5. Sv. 
vägfören. tidskr. 1980, n:r 1; Meddel. fr. 
Sv. Väginst. 21.

** Från sådana deformationer, som 
möjliggöras genom sprickbildning (ruptiv 
deformation), bortses här, då dessa äga 
betydelse huvudsakligen i relativt torrt 
tillstånd.

partiklarna (kohesion), dels på yttre 
tryck, vilket senare kan orsakas av 
belastning samt av kapillärtrycket. 
Vid ökat belastningstryck eller ka
pillärtryck ökas bärigheten. Men hur 
kan därigenom den omständigheten 
förklaras, att en lera över ” omslags- 
punkten” (d. v. s. kapillärt vatten- 
fylld) dels över huvud taget kan äga 
olika vattenhalt, dels att bärigheten är 
beroende av vattenhalten?

I en vattenmättad jordart är varje 
partikel omgiven av ett molekylärt 
bundet vattenhölje, det s. k. adsorb- 
tionsvattnet, vilket bekläder hela par
tikeln; jordpartiklarna beröra varan
dra alltså icke direkt, då även i ”be
röringspunkterna” adsorbtionsvatten- 
höljena mellanlagra partiklarna. Des
sa adsorbtionsvattenhöljen äro icke 
bestämt begränsade utåt; de innersta 
vattenmolekylskikten äro bundna med 
den starkaste attraktionskraften, och 
därefter varje skikt med en allt mindre 
styrka, mindre ju längre bort från par
tikelväggen det är beläget. Om ett tryck 
åstadkommes på partikelsystemet, 
sker en ”utklämning” av adsorbtions- 
vattenskikten i partikelsystemets ”be
röringspunkter” ; om trycket minskas* 
inlagras på nytt flera vattenmolekyler 
mellan partiklarna; adsorbtionsvat- 
tenhöljena förhålla sig som om de vo
re elastiska, och hopklämningsgraden 
beror hela tiden på trycket. Det är givet, 
att dessa processer innebära en vo
lymminskning, resp. en volymökning 
för hela jordartssystemet, då partik
larna i förra fallet närma sig, i sena
re avlägsna sig från varandra; eme
dan systemet är vattenfyllt innebä
ra volymförändringarna motsvarande 
förändringar i vattenhalt. Då en våt 
jordart torkar, sker en sådan volym
minskning, med en på grund av de 
alltmer starkt inbuktade meniskernas 
i poröppningarna ytspänning alltmer



ökat tryck mellan partiklarna och 
därav orsakad större hållfasthet.

Maximala ( ” spänningsfria” ) tjock
leken av adsorbtionsvattenhöljena är 
av den tyske forskaren Zunker beräk
nad till omkring 0 ,ooo2 mm för grövre 
jordar, ner till partikelstorleken c:a 
0 ,oo2 mm; därefter avtar tjockleken 
med partikelstorleken, ehuru lång
sammare än denna. Detta betyder, att 
adsorbtionsvattenhöljenas tjocklek vid 
grövre jordarter är försvinnande li
ten i förhållande till partikelstorleken, 
och övergången från spänningsfritt 
till absolut hoppressat tillstånd inne
bär en knappt mätbar volymminsk
ning =  vattenminskning. För finkor
niga jordarter är spänningsfria ad- 
sorbtionsvattentjockleken betydande i 
förhållande till partikelradien, och 
varje tryckförändring betyder en av
sevärd förändring i vattenhalt. När 
det gäller finkorniga jordarter, kan 
därför bärigheten, som huvudsakligen 
beror på detta tryck, bestämmas som 
en funktion av vattenhalten. Ju grövre 
jordarten är, desto mindre blir abso
luta vattenhaltsvariationen med avse
ende på trycket, och desto större bli 
de praktiska svårigheterna att bestäm
ma detta samband (försöksfelen få 
allt större relativ betydelse*). Hos en 
(kapillärt mättad) sand kan icke håll-

* Olika packning av samma jordart 
kan ge olika porvolym och därmed olika 
vattenhalt vid samma kapillärtryck; en
staka luftfyllda porer kunna förekomma, 
vilka ej inverka på kapillärtrycket men 
väl på vattenhalten, o. s. v.

Fig. 1. Metod att bestämma sandjordens bärighet 
vid olika kapillärtryck (olika höjd över fri grund
vattenyta). a =  stålkon med mm-graderat skaft och 
anordning för frigörande från upphängningen. Be
träffande denna apparaturs detaljerade konstruktion 
(geotekniska kommissionens intryckningsapparat) kan 
hänvisas till t. ex. Ö-. Ekström: ” Klassifikation av 
svenska åkerjordar” , Sveriges geol. unders. Serie C 
n:r 345, flg. 12, sid. 100. b =  med sand fylld tratt 
med porös propp av metalltrådsduk, glasull o. dyl. 
c =  höjd- och sänkbar skiljetratt. d =  gummislang 

förenande trattarna. Fig. 1.



fastheten bestämmas som en funktion 
av vattenhalten, men däremot ligger 
det nära till hands att bestämma den 
som en funktion av den primära or
saksfaktorn, kapillärtrycket.

Förf. har på grundval härav utar
betat en enkel metod, varvid använts 
den i fig. 1 återgivna apparaturen; bä
righeten har bestämts med ge otekni
ska kommissionens konmetod, d. v. s. 
genom att mäta det djup vartill en 
stålkon med viss vinkel och vikt* ned
sjunker, om den, från ett utgångsläge 
där spetsen nätt och jämnt berör den 
väl tillplanade jordytan, plötsligt fri
gör es och får sjunka av egen tyngd. 
På detta sätt har bärigheten bestämts 
på samma jordprov vid olika kapillär- 
tryck, erhållna genom att skiljetrat
ten sänkts tills önskat avstånd erhål
lits mellan sandens överyta och den 
fria vätskeytan; detta avstånd (1) 
motsvarar det negativa kapillärtryck, 
som råder i sandens överyta, mätt i 
cm vatten — en vattenpelare av höj
den 1 ”hänger” på grund av kapillär
kraften från sandens överyta och ut
övar ett sammanpressande tryck på 
sanden, vars styrka direkt uttryckes 
i avståndet 1.

När nu bärighetsbestämningar utfö
ras vid olika vattenhöjd visar det sig, 
att bärigheten, i full överensstämmel
se med det teoretiska antagandet, är 
en lagbunden funktion av kapillär
trycket, — av avståndet till ”grund
vattenytan” , och växer med ökat vat
tenavstånd och kapillärtryck, till det 
största möjliga vattenavståndet och 
kapillärtrycket, som är ifrågavarande 
sands kapillaritet. Eesultaten av för- 
söksserierna för en del jordarter 
framgår av fig. 2.

* Följande standardkoner äro antagna: 
vinkel 60°, vikt 10 gr; 60° 60 gr; 30° 
100 gr.

Fig. 2 Kurvor för hållfasthetens (eller rättare bärig
hetens) bemende av avståndet till fri vattenyta ( =  
kapillärtrycket) hos två sandjordar: sand från Bygd- 
siljum, Västerbotten (n:r l) och renslammad grovmo 
(kornstorlek 0.1 — 0.05 mm) (n:r 2). Se tabell 1

Särskilt iögonfallande är, hur brant 
uppstigande bärighetskurvans första 
del är, d. v. s. vilken oerhört stor be
tydelse den minsta lilla ändring av 
vattenståndet får vid låga absoluta 
vattenhöjder, d. v. s. vid vattenav
stånd nära noll.* Så blir, både för san
den från Bygdsiljum och finsanden 
0 ,1 —0,05 mm, när vattenytan sänkes 
från noll till tre cm bärigheten sex- 
dubblad, från noll till fem cm tiodubb
lad. De direkta slutsatserna härav bli 
för vägväsendets del följande:

I. Vägar byggda av och över san
digt material (vanlig sand eller myc-

* Ett mycket påtagligt exempel härpå 
ger förhållandena vid en långsluttande 
strand av fin sand, där sanden under vatt
net samt närmast intill vattenbrynet är 
mycket lös, men endast på ett par cm:s 
höjd över vattenytan — vid lutningen 
1 : 10 motsvarande ett par dm:s avstånd 
från vattenbrynet — redan har god bärig
het.



ket sandig, ler- och mjälfri morän). I 
synnerhet i tjällossningen och snö
smältningen förekommer det ofta, att 
dikesvattnet står mycket högt upp
dämt, i jämnhöjd med vägbanan, och 
att dessutom smältvatten sipprar över 
vägbanan. Kapillärtrycket i sanden 
är då noll och bärigheten den minsta 
möjliga. En sänkning av vattenstån
det med endast en knapp decimeter 
eller t. o. m. några cm medför nästan 
omedelbart att bärigheten ökas till 
den mångdubbla, d. v. s. enkla tillfäl
liga åtgärder för vattnets avledande, 
som snödikning etc., medför stor och 
nästan omedelbar bärighetsförbätt- 
rande effekt just i fråga om sandiga 
jordar. Bomberingen är en sak, som 
ofta försummas på vägar över sand
hedar — helt naturligt, då i vanliga 
fall vattnet därstädes snabbt nedträn
ger och försvinner från vägbanan, och 
bärigheten mestadels är god; likaså 
äro dikena där oftast försummade 
eller felas. Men just med tanke på tjäl
lossningen, när den kvarvarande tjä
len hindrar vattnet att nedrinna, är 
det önskvärt med en god b omber ing; 
vägmitten skulle då höja sig de få cm 
över vattenytan, som erfordras för att 
bärigheten skall bli tillräckligt stor. 
Likaså är vid detta tillfälle diken be
hövliga, så att smältvattnet kan av
rinna åtminstone någon dm under ba
lansplanet. (Att vid snöplogningen 
kvarlämnade snövallar på vägkanter
na, vilka uppdämma vattnet och mata 
vägbanan med smältvatten, just i san
diga terränger åstadkomma de stör
sta svårigheterna, är tidigare framhål
let*).

II. Vid isolering med sandbädd i 
vägkroppen förekommer stundom s. k.

* ”Snöplogningens betydelse för vä
garnas tjälförhållanden”. Sv. Vägfören. 
Tidskr. 1928, h. 1.

lådkonstruktion, d. v. s, att sandbäd
den icke når ut till kanterna, utan 
längs varje vägkant en orubbad jord
vägg kvarlämnas. Denna konstruk
tion är ur flera synpunkter befunnen 
olämplig; en av nackdelarna är, att 
i tjällossningen ofta så mycket vat
ten samlas i jordlådan, att kapillär
spänningen i sanden blir noll och dess 
bärighet alltför liten, så att den över
liggande vägbanan förstöres. Orsa
ken till denna vattenuppdämning är 
oftast, att befintliga dräneringsstick 
genom jordväggarna ha för ringa ka
pacitet, eller äro igenslammade (resp. 
frusna). Går sandbädden ut till väg
kanten, och helst med god bottenbom- 
bering, sker avrinningen så väl, att 
den sekundära ” grundvattenytan” i 
sandbädden kommer att även i vägmit
ten stå betydligt under sandbäddens 
överyta, d. v. s. sandens bärighet 
blir tillräcklig.

*
Förutsättningen för ovanstående re

sonemang är, som tidigare fram
hållits, att jordarten är så lättgenom- 
släpplig, att anpassningen efter änd
ringar i det yttre (fria) vattenstån
det sker relativt snabbt; detta är fal
let med sandjordar, för vilka alltså 
problemet som ovan kan behandlas i 
huvudsak statiskt.

För finkornigare jordar, med ringa 
genomsläppighet, får den rent statiska 
tillämpningen ringa eller ingen prak
tisk betydelse, och problemet är i fle
ra avseenden så teoretiskt komplicerat 
och ännu så föga experimentellt ut
rett, att här endast kan givas en yt
terst schematisk skissering av pro
blemkomplexets konturer och det sätt, 
varpå det kan tänkas angripas.

För en praktiskt syftande utred
ning av ” det allmänna tjällossnings- 
problemet” är det nödvändigt, att till 
en början särskilja de olika variabla



faktorer, av vilka bärigheten i detta 
fall beror, varvid de faktorer, vilka 
lätt kunna varieras genom mänskliga 
åtgärder äro särskilt viktiga. Följan
de faktorer bestämma bärigheten i 
tjällossningen;

1) Vägbanans jordartssammansätt- 
ning.

2) Vägbanans form.
3) Tjälytans djup.
4) Tjälytans form.
5) Vattentillförselns riklighet, d. v. 

s. hur stor del av vägytan, som 
täckes av vatten, samt under hur 
långt tidsmoment detta sker.

6) Trafikbearbetningens intensitet 
och karaktär.

Av dessa faktorer bero flera i sin 
tur på ett komplext sätt av andra fak
torer, så t. ex. tjälytans djup på före
gående väderleksförhållanden samt 
snöplogningen, vattenöverskottet lika
ledes på väderleksförhållanden och 
snöplogning samt vägbanans form 
(bomberingsgrad och längslutning) 
o. s. v. De faktorer, som lättast kunna 
regleras i fördelaktig riktning, äro: 
jordartssammansättningen i vägba
nan, vägbanans form, tjälytans form 
samt vattentillförselns riklighet.

Beträffande de finkorniga, svårge- 
nomsläppliga jordarna är det lämpligt 
att begagna sig just av deras svår g e- 
nomsläpplighet för att förhindra väg- 
baneuppmjukningen. Ju mer man kan 
begränsa den sammanlagda tid, under 
vilken vägbanan är våt, d. v. s. har 
fritt vatten på ytan, desto mindre blir 
vägbanans genomsnittliga fuktighets- 
halt. Man kan givetvis icke undvika, 
att vägbanan blir våt, när det regnar; 
men den sammanlagda tid, under vil
ken regn faller, utgör ju endast en 
mycket ringa bråkdel av året*. Åtgär-

* Även om härvid räknas endast med 
den tid av året, under vilken vägbanan 
är ofrusen.

derna böra därför inriktas på, att sd 
mycket som möjligt begränsa den tid, 
under vilken vägytan är i beröring 
med fritt vatten, till endast neder- 
bördstillfällena, d v. s. avrinningen 
bör underlättas genom god bombering 
och en spårfri, slät vägbana**. Där
jämte är det också här viktigt, att i 
tjällossning och snösmältning smält
vattnet icke får rinna ut över vägba
nan från vattenuppdämmande och 
smältvattenproducerande snövallar på 
vägkanterna.

Ovanstående åtgärder avse att be
gränsa det tidsmoment, under vilket 
vägytan är i beröring med fritt vatten. 
Genom en lämpligt avpassad jord
blandning i vägytan, med så ringa ge- 
nomsläpplighet som möjligt, kan vida
re vattnets inträngningshastighet min
skas. Genomsläppligheten avtager 
mycket snabbt med minskad kornstor
lek (med kvadraten på korndiame
tern) ; en lera t. ex. är i sig ytterst 
ogenomsläpplig, men krymper starkt 
vid torkning, så att vatten lätt kan 
nedtränga genom de uppkomna tork- 
sprickorna. Men därjämte avtar ge
nomsläppligheten med minskad sorte
ringsgrad; sätter man till en viss väl
sorterad finkornig jord, t. ex. mjäla, 
en inblandning av en betydligt gröv
re, i sig lättgenomsläpplig jord, t. ex. 
grus, blir blandningens genomsläpp- 
lighet avsevärt mindre än den oblan
dade mjälans ursprungliga. För att få 
en under alla omständigheter så tät 
jordblandning som möjligt i en vägba
na, böra proportionerna avpassas så, 
att det grövre materialet bildar ett ske

** Den betydelsefulla ytan, vilken bom- 
beringen och spårfriheten böra hänföra 
sig till, är den fasta vägbanan; om t. ex. 
löst grus igenfyller en rännformig väg- 
mitt eller hjulspår, blir ju vattnet ståen
de uppdämt i gruset i fördjupningen och 
uppblöter den fasta vägbanan.



Fig. 3. Den harmoniska sorteringskurvan y =  x*l, där 
x =  kornstorlek och y =  kvantiteten partiklar mindre 
än x, vid tre olika värden på exponenten q. Den 
tätaste packningen är erhållen inom detta variations- 
intervall för q (q =  */2 — 1/s). Som ett medelvärde 
kan q =  0,4 väljas, alltså motsvarande den mittersta 

kurvan.

lett, där kornen beröra varandra, och 
mellanrummen fyllas av successivt 
allt finare material, ända ner till 
verkligt ler. Leret tilltäpper då porer
na mellan närmast grövre korn, dessa 
de närmast grövre, o. s. v. Man ut
nyttjar då lerets tätande förmåga full
ständigt, men med användande av en 
så liten och så fördelad lerkvantitet, 
att inga krympsprickor uppstå.

Sammansätningen av en sådan- 
kornblandning, grafiskt representerad 
av ” idealkurvan för tätaste packning” , 
behandlas utförligt i en i dagarna ut
kommen uppsats*. Ifrågavarande kur
va är parabolisk, och får formeln 
y =  x^, där x — kornstorlek och y 
motvarar kvantiteten av kornstorle
ken x (eller kvantiteten av alla frak
tioner mindre än kornstorleken x**).

* A. H. M. Andreasen och J. Ander
sen, Köpenhamn, i ”Kolloid-Zeitschrift”, 
1930, h. 3 (mars).

** Detta koordinatsystem för sorte- 
ringsknrvor är ju det för tekniska ända
mål vanliga; i geologisk litteratur använ-

Fig. 4. Blandningen y =  x°>4 uttryckt i procent

talen av fraktionerna med intervallet VlO : 1 (se mitt
raden i tabellen). På x-axeln är här kornstorleken 

avsatt logaritmiskt.

Experimentellt finna nu författarna, 
att tätaste packningen erhålles, när 
exponenten q har värdet 1/2—1U. Ut
seendet av kurvorna med exponenten 
1/2, 0,4 och 1/3 framgår av fig. 3*.

Skall man av ett antal fraktioner 
sammansätta en blandningsprodukt 
med största täthet, är proportionen av 
varje fraktion ytterst lätt att beräkna 
ur ovanstående formler. Om man väl
jer fraktioner med samma amplitud 
(d. v. s. samma förhållande mellan 
största och minsta korn i samma frak-
des för återgivande av jordarters sorte- 
ringskurvor ett annat projektionssystem, 
med logaritmen för kornstorleken som ena 
och procenttalet för varje fraktion (med 
samma kornstorleksintervall, i regel VlO: 1) 
som andra koordinaten. I detta koordinat
system får ekvationen v =  xq i stället 

x

formeln y =z 1 0 ^ .
* De överensstämma någorlunda med 

Fullers av en ellipsbåge och en rät linje 
sammansatta kurva för den tätaste pack
ningen, ehuru denna är teoretiskt otill
fredsställande och för praktisk beräkning 
besvärligare.



tion) — t. ex. 2 : 1 eller V 10 : 1* — 
utgör mängden av varje fraktion all
tid en bestämd procent av närmast 
grövre fraktion. Så är t. ex. för q = V 2 
mängden av varje fraktion, för ampli- 
tuden V10 : 1, — 56,234 % av närmast 
grövre fraktion. Väljer man den gröv
sta använda fraktionen (n:r 1) som 
enliet, blir alltså mängderna av n:r 1 
=  100 %, av n:r 2 =  56,2 % , av n:r 3 
z= 0,562 • 56 =  31,6 % , O. S. V. Å  
andra sidan kan man ange varje frak
tion i procenttal av hela blandningen; 
en del värden för olika exponenttal, 
vid fraktionsamplituden V10 : 1, fram
gå av nedanstående tabell:

q =  7, q =  0.4 q =  1/3
Fraktion % % %
N:r 1 43,8 36,9 31,9

» 2 24,6 23,3 21,7
» 3 13,8 14,7 14,8
» 4 7,77 9,25 10,1
» 5 4,38 5,83 6,86
» 6 2,46 3,69 4,65
» 7 1,38 2,33 3,19
» 8 0,777 1,47 2,17
» 9 0,438 0,925 1,48
» 10 

0. s. V.
0,246 0,583 1,01

Det är, som nämnt, osäkert vilket 
exponentvärde, som motsvarar allra 
tätaste packningen; packningsgraden 
synes vara relativt okänslig för varia
tioner av exponentvärdet inom områ
det mellan c:a 1/2—1U- I praktiken 
kunna därför starkt avrundade vär
den användas, och det tal, som an
ger mängdförhållandet mellan en viss 
fraktion och närmast grövre, kan sät

* I förra fallet t. ex. 4—2 mm; 2— 1; 
1—0,5 mm o. s. v., i senare t. ex. 10— 3,16 
mm; 8,16—1 mm; 1—0,316 mm o. s. v., 
el1 er 20—6,3 mm; 6,3—2 mm; 2— 0,63 mm> 
vilket är grunden för den vanliga jord- 
artsindelningen (se fig. 4 ), ehuru 6,3 etc. 
avrundats till jämt 6 etc.

tas . till 60 % för amplituden  ̂10 : 1, 
resp. 70 % för amplituden 2 : 1 ;  den 
grövsta fraktionens mängd uttryckt 
som del av hela blandningen blir i 
förra fallet 40 %, i senare 30 %.

Utom dessa åtgärder, syftande att 
förhindra vägbanans vattenupptagan
de, kunna åtgärder vidtagas, vilka öka 
vägbanans bärighet vid vattenmätt- 
ning (— vid låga kapillärtryck). Sam
mansättningen av jordblandningen i 
vägbanan är även här av allra största 
betydelse; det förefaller sannolikt, att 
en jordblandning av samma typ som 
den ovan nämnda, startande från sten- 
och grusstorleken som huvudbestånds
del, med en mot mindre kornstorlek 
mycket hastigt avtagande frekvens, 
men sträckande sig ända fram till 
kolloidalt ler, även här är den gynn
sammaste.

På dessa frågor böra undersöknin
garna koncentreras: fastställande av 
den gynnsammaste kornstorleksför- 
delningen med avseende på både svår- 
genomsläpplighet och bärighet vid vat- 
tenövermättning (vid fritt vatten på 
ytan under längre tid). Det är sanno
likt, att de båda ideala sorteringskur - 
vorna rätt nära sammanfalla; antin
gen den innebär en kompromiss eller 
ej, är slutmålet den fördelning, som på 
bästa möjliga sätt samtidigt tillgodo
ser båda dessa önskemål.

Vid den praktiska tillämpningen 
härav blir det givetvis aldrig fråga om 
att genom mer komplicerad blandning 
söka uppnå en produkt av tillnärmel
sevis den ideala sammansättningen; 
men genom tillsättning av lämpligt 
material till vägbanan kan vägbane- 
sammansättningen förändras i önsk
värd riktning. Eedan nu kunna nå
gra dylika möjligheter antydas Har 
man en vägkropp av t. ex. ” jäslera” 
(finmo eller mjäla) är en tillsats av



enbart stritt grus ieke lämplig; kom
plettering genom tillförsel av sand 
(om gruset är grovt och stritt) samt 
framför allt små kvantiteter av lera, 
ju styvare ju bättre, är önskvärd. En 
väg över finsandig terräng kräver 
utom grus bindematerial; därvid kan 
finmo eller mjäla samt verklig, helst 
styv eller ” fet” lera komma till an
vändning. Däremot bör aldrig, som 
stundom förekommer, i dylika fall mo 
eller mjäla ( ” jäslera” ) enbart använ
das som bind jord; dels är dess binde- 
förmåga obetydlig, dels är den i sig 
relativt genomsläpplig, och visar dess
utom den karakteristiska egenskap i 
vattenmättat tillstånd, som kan kallas 
”jäslerekonsistens” .

I synnerhet i Norrland användes 
flerstädes pinnmo som väglagnings- 
material, tillsammans med eller ersät
tande grus. På grundval av långvarig 
praktisk erfarenhet kunna somliga 
vägmän med ganska stor säkerhet be
döma olika pinnmotypers lämplighet i 
detta avseende. Men genom mekanisk 
analys (kornstorleksanalys) * av pinn- 
mon vore det möjligt att objektivt be
döma dess lämplighet, dels som till
sats, dels oblandad. Pinnmo ur vissa 
pinnmotag lär ge förträffliga vägbe- 
läggningar; det är å priori icke osan
nolikt, att pinnmoförekomster kunna 
finnas med en sammansättning, som 
kommer den ” ideala fördelningen” 
tillräckligt nära. Sammansättningen i 
grustag brukar i regel variera mycket 
hastigt, i såväl höjd- som sidled, men 
moränen (pinnmon) däremot varie
rar mycket långsammare, varför dess 
sammansättning inom ett mindre om

* Vid den mekaniska analysen av en 
pinnmo är det icke tillräckligt med såll- 
ning; sammansättningen av den finaste 
vid sållningen erhållna fraktionen måste 
bestämmas genom sedimentation i vatten 
( ”slamning”).

råde, t. ex. ett medelstort pinnmotag, i 
regel är så konstant, att ett lämpligt 
valt prov med tillräcklig noggrannhet 
representerar hela det tilltänkta pinn- 
motagets sammansättning.

Genom provtagning från färdiga 
vägbanor — till slut väl allenast ge
nom fackmässig bedömning på ort och 
ställe —kan man vidaré utröna, vilka 
tillsatser som erfordras för att väg
banan skall få lämplig sammansätt
ning — givetvis under beaktande av 
på annat sätt skeende förändringar 
av sammansättningen, såsom genom 
förslitning, dammbildning, den ofta 
icke oväsentliga lertillförseln genom 
från angränsande åkrar kommande 
fordon, o. s. v. Över huvud taget är ju, 
när det gäller starkt trafikerade vägar, 
alla hithörande frågor mycket kompli
cerade.

I sin helhet ställer sig det ” allmänna 
tjällossningsproblemet” väsentligt oli
ka för starkt och för svagt trafikerade 
vägar. För de starkt trafikerade hu
vudvägarna är bärigheten i tjälloss
ningen endast en bland många vikti
ga, av trafikintensiteten betingade fak
torer, som slitstyrkan, dammbildnin
gen, etc., och vidare kunna här dyrba
rare åtgärder för vägbanans istånd- 
hållande, vattenavledning, etc., if råga- 
komma. Den betydande part av det 
svenska vägnätet, som kan rubriceras 
som ” svagt trafikerade glesbygds- och 
obygdsvägar” — och dessa vägar äro 
ofta för av dem berörda trakter abso
lut vitala — är av tvingande kostnads
skäl på ett helt annat sätt ”naturvä
gar” , för vilka intensiv teknisk väg
hållning icke kan ifrågakomma, utan 
vilkas underhåll måste grundas på de 
på ort och ställe befintliga vägmateria- 
len. Det tills vidare mest trängande 
önskemålet för dessa vägars del är 
helt enkelt framkomligheten i tjäl



lossning och vid starka regnperioder. 
Mekanisk grusförslitning och damm
bildning är här av underordnad bety
delse. Den viktigaste egenskap, på 
vilken väghållningen inriktas, är här

bärigheten vid vattenövermättning; 
det är på denna kvantitativt domine
rande del av det svenska vägnätet 
ovanstående framställning äger sin 
direktaste tillämpning.
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