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Företal.

I D E K  IN TER H ATIO H ELLA  vägkongressen i Washington år 1930 deltogo ett 
antal svenska ingenjörer, vilka i samband med kongressen även fingo tillfälle 
att studera amerikanskt vägväsende.

I denna publikation framlägga några av de svenska kongressdeltagarna en 
del erfarenheter, vunna vid dessa vägstudier. Det är givet, att den kunskap 
som erhållits under relativt korta resor eller genom litteraturstudier i sam
band med dem, icke kan vara uttömmande med hänsyn till bl. a. de olikheter 
i viktiga avseenden, som finnas i olika delar av Förenta Staterna och med 
hänsyn till den knappa tid, som stått författarna till buds. Likaså är det 
klart, att envar ser saker och ting med sina egna ögon, och att sålunda rese- 
intryck alltid bli mer eller mindre subjektivt betonade. Med dessa reserva
tioner framläggas härmed de följande uppsatserna.

De svenska ingenjörerna fingo av det stora väglandet i väster imponerande 
intryck. Den planmässighet, varmed vägarna förbättrats, den kraft och be
slutsamhet, varmed projekten genomföras, de stora penningbelopp, som stäl
las till vägväsendets förfogande, vittna om, att amerikanarna allmänt insett 
det intima sambandet mellan goda vägar och nationellt välstånd. Vägarbe
tena, såväl förbättringar som underhåll, stå under skicklig teknisk ledning. 
Med sinnrika maskinella hjälpmedel, rationellt, grundligt och med en ingå
ende materialkontroll utföras dessa arbeten. Vägforskningens betydelse så
som ett medel att förbättra och utveckla vägtekniken, att förbilliga väg
arbetena, inses allmänt.

Under sina resor i Förenta Staterna fingo de svenska ingenjörerna röna en 
storartad gästfrihet, en uppoffrande hjälpsamhet och ett tillmötesgående, som 
var enastående. För all denna vänlighet och hjälp, som vi sålunda fått röna 
från amerikanska kollegers sida samt från övriga amerikaner, vi kommit i 
beröring med, stå vi i tacksamhetsskuld.

I många avseenden äro givetvis förhållandena olika i Sverige och Förenta 
Staterna. De topografiska, geologiska och klimatiska förhållandena i de båda 
länderna äro sålunda ofta mycket olika, ehuru trakter finnas, där olikhe
terna icke äro så stora. De oerhörda naturtillgångarna, den intill sista tiden 
oavbrutna, hastiga utvecklingen ha i Förenta Staterna fram kallat en våld
sam expansion på det ekonomiska området, en expansion som bl. a. krävt 
snabbt iordningställda, goda landsvägar. Amerikanska erfarenheter och rön 
på vägområdet kunna icke utan vidare överföras till vårt land med dess mer 
begränsade resurser. V ad vi emellertid böra importera utan visitation vid 
tullgränsen är den friska vilja, den käcka företagsamhet och grundligheten 
i arbetet, som prägla amerikansk vägteknik, samt framför allt den där all
mänt hyllade och även praktiskt bevisade uppfattningen om vägarnas be
tydelse för landets utveckling och välstånd, en uppfattning som bl. a. tol
kades vid vägkongressen av statssekreteraren i jordbruksdepartementet Mr. 
Arthur M. Fiyde:



»----------- Vem kan mäta i rena ptngar dessa indirekta och icke mätbara
värden, som ett nät goda, hårdbelagda vägar över hela landet medför? Jag 
är icke okänslig för kraften och tyngden av det helt praktiska argument, som 
baserar sig på besparingen i transportkostnad av ett ton per mil. V årt väg- 
program är trefalt berättigat enbart av detta skäl. Det oaktat synes vägpro- 
grammet aldrig så stort och betydande, som när jag tänker på, att längs riks
systemet av i alla väder trafikabla vägar komma samhällen att uppstå 
med större kyrkor och bättre skolor, och att vägarna själva komma att bli 
förbindelse- och transportleder, som skola bära välsignelsen av uppfostran 
och välstånd till det avlägsnaste hörnet i landet, erbjudande samma tillfällen 
och möjligheter till den enklaste medborgare.

Nationen har blivit tätare sammanbunden, har fått större solidaritet och 
större inbördes intressen på grund av utvecklingen av vårt vägsystem. Reali
serandet av dessa stora sociala och politiska fördelar har i vårt land fram
kallat en entusiasm att understödja våra väldiga program för vägbyggnader. 
Med detta stöd ha vi under senare år givit ut billioner och åter billioner av 
dollar för vägarna. V årt folk behöver icke längre sägas, att goda vägar be
tala sig. De fråga sig icke längre, om de ha råd att ha dem. De veta av prak
tisk erfarenhet, att de icke ha råd att vara utan dem, att de helt icke kunna 
leva, såsom de vilja, om de icke ständigt ha till förfogande motorfordonet 
och v ä g e n ----------- .»

Stockholm i april 1931.
NILS v o n  MATÉRN.



Preface.

y 4  NUM BER  of Swedish engineers who attended the International Road 
Congress at Washington 1930 took advantage of the opportunity offered in 
connection with the Congress to study American roads and traffic conditions.

In the studies compiled here some of the Swedish delegates have put down 
their impressions of some things they have seen. Obviously, the knowledge 
obtained in this w ay is bound to be imcomplete. Conditions are so different 
and vary so much in different parts of the United States, and the time was 
too short for enabling the observers to master the information gathered, even 
after subsequent study of the literature furnished on the subject. Moreover, 
impressions gained in travelling are to a certain extent subjective. The 
following papers are presented with these reservations.

The Swedish engineers could not but be greatly impressed by the great 
road country in the West. The methodical planning of the road system, the 
energy with which the plans decided upon are carried into effect, the large 
financial resources placed at the disposal of the road administration bear 
testimony to the widespread American appreciation of the intimate relation 
between good roads and national prosperity. The road-works are placed un
der competent engineering supervision. Ingenious mechanical equipment, 
scientific design, through control of materials and a rational execution are 
typical for road construction in the United States. Road research is generally 
admitted to be a mean for improving and developping road technics and of 
cheapening the cost of construction.

The Swedish delegates were no less impressed by the splendid hospitality 
and courtesy which they met in the United States. For all this kindness and 
the help which we received from our American colleagues as well as from 
other Americans with whom we came in contact we all wish to express our 
sincere thanks.

In several respects conditions are different in Sweden and the United States. 
The topigraphical, geological and climatic conditions are often rather different, 
though there are regions which are rather alike in these regards. The enor
mous resources of nature, the rapid growth and development —  unbroken 
until these last days —  have caused a powerful economical and industrial 
expansion in the United States, an expansion which among other things has 
demanded the rapid creation of good roads. American experiences in the 
field of roads, however, cannot without reservations be imported into Sweden 
with her limited resources. W hat we ought to import —  without reserves or 
limitations —  is the hearty will, the bold spirit of enterprise and thorough
ness which are typical for American road work, and above all the general 
view, proved in practice, of the importance of roads as means of developing 
and enriching the country.

Stockholm i april 1931.
NILS v o n  MATÉRN.





SJÄTTE INTERNATIONELLA VÄGKON
GRESSEN I WASHINGTON, OKTOBER 1930

AV AXEL VALSINGER

V id  DEN Å R  1908 i Paris hållna första internationella vägkongressen för 
undersökning av frågor, som ägde samband med anpassandet av vägar efter 
nyare fortskaffningsmedel, beslöts bl. a. upprättandet av en internationell 
ständig förening för behandling av dylika frågor och för åstadkommande 
av periodiska vägkongresser (Association Internationale Permanente des Con- 
grés de la Route), och bildades samtidigt en internationell ständig kommis
sion (Commission Internationale Permanente des Congrés de la Route), som 
skulle stå i spetsen för föreningen och vars verkställande organ (Bureau 
Exécutif) skulle hava sitt säte i Paris.

Sedan år 1912 har Sverige varit anslutet till ifrågavarande internationella 
ständiga förening och representerat såsom ombud i nyssnämnda kommis
sion från den 10 februari 1922 av författaren till denna redogörelse.

Föreningen, till vilken icke mindre än 51 stater, i likhet med Sverige, 
genom ombud äro anslutna, har till ändamål att gynna framåtskridandet på 
vägväsendets område såväl beträffande vägars byggande och underhåll som 
ock beträffande trafiken på och utnyttjandet av vägarna och söker uppnå 
detta sitt mål bland annat genom anordnande med lämpliga mellantider av 
internationella vägkongresser. Förutom den ovannämnda första vägkongres
sen i Paris 1908 har föreningen tidigare anordnat sådana kongresser i Bryssel 
1910, i London 1913, i Sevilla 1923 och i Milano 1926.

Den sjätte internationella vägkongressen ägde rum i Washington den 6—  
11 oktober 1930. Icke mindre än 65 olika länder voro representerade vid 
kongressen genom officiella ombud. Antal'et personliga deltagare i kongressen 
utgjorde 1,343.

Svenska regeringen hade till officiellt ombud vid kongressen utsett för
fattaren. Kongressen räknade i övrigt sju svenska deltagare.

Kongressen började sina arbeten måndagen den 6 oktober 1930 med ett 
sammanträde av den internationella ständiga kommissionen i Förenta Sta
ternas Handelskammares magnifika byggnad.

Mr. Roy D. Chapin, ordförande i den amerikanska organisationskommit
tén och i National Automobile Chamber of Commerce, samt Mr. Thomas
H. Mac Donald, sagda kommittés generalsekreterare och chef för United 
States Bureau of Public Roads, utsågos därvid till den sjätte kongressens ord
förande resp. generalsekreterare.

Det vid kongressen i Bryssel år 1910 instiftade treårspriset, 4,500 francs, 
för bästa tävlingsskrift på vägväsendets område tillerkändes Mr. Edwin W .



James vid Division of H ighw ay Transport of the Bureau of Public Roads 
för en avhandling, betitlad »Highway transportation, Construction and 
Finance».

Kongressens högtidliga öppnande ägde rum samma dag i närvaro av 
Amerikas Förenta Staters Secretary of State Henry L. Stimson, som fram 
förde en välkomsthälsning till kongressen å Förenta Staternas regerings 
vägnar.

Kongressens arbeten fördelades, i likhet med vad som tidigare varit fallet, 
på tvenne sektioner, den första sektionen avseende vägars byggnad och un
derhåll, den andra sektionen avseende vägtrafik och vägars utnyttjande.

De frågor, som utgjorde föremål för kongressens arbeten, hade fastställts 
av den internationella ständiga kommissionen i samförstånd med den ameri
kanska organisationskommittén och voro under första sektionen i) »Erfaren
heter beträffande anläggning och underhåll av vägbanor genom användning 
av a) cement, b) klinker eller andra artificiella beläggningar», 2) »Nyaste 
metoder i fråga om användning av tjära, bitumen och asfalt för anläggning 
av vägbanor» och 3) »Anläggning av vägar i nya trakter (kolonialområden 
eller landsdelar under utveckling)» samt under andra sektionen 4) »Vägar
nas budget (byggnad och underhåll) och finansieringsmöjligheter», 5) »Väg
transporter, korrelation och koordination med andra transportmedel, kollek
tivt som individuellt bruk av vägtransporter» och 6) »1) Trafikens reglering 
i stora städer och deras omgivningar, 2) Parkering av och garage för fordon».

Rapporter, behandlande de nyssnämnda frågorna och avsedda att föreläg
gas kongressen, hade inkommit i vederbörlig ordning från 69 härtill tidigare 
utsedda särskilda rapportörer från olika länder, däribland fem från Sverige 
nämligen direktören E. Paul W retlind beträffande första frågan, civilingen
jören K. Josef Gendt beträffande andra frågan, vägingenjören Einar G. Alm- 
quist beträffande tredje frågan, väginspektören K. K. Adler beträffande 
fjärde frågan samt kaptenen C. G. Bergman beträffande sjätte frågan.

De sålunda ingivna rapporterna hade bearbetats och sammanställts av sär
skilt utsedda s. k. generalrapportörer, en för varje fråga, vilka för kongres
sen framlade en resumé av de genom rapportörerna ådagalagda rön och er
farenheter rörande varje särskild fråga jämte förslag till uttalanden för kon
gressen, vilka förslag närmast utgjorde föremål för förhandlingarna under 
sektionssammanträdena. Dessa förhandlingar fördes på någotdera av de fyra 
språk, som antagits såsom officiella språk under kongressen, nämligen engel
ska, franska, spanska och tyska.

I samband med kongressen hade i Washington under »American Road 
Builders5 Association»’s auspicier anordnats en utomordentligt omfattande och 
intressant utställning —  innefattande jämväl praktisk demonstration —  av 
maskiner och materiel för byggnad och underhåll av vägar, från ej mindre 
än 86 av Amerikas förnämsta firmor eller tillverkare på området.

Fredagen den 10 oktober sammanträdde kongressen till plenarsamman
träde för att taga ställning till de av sektionerna preliminärt gjorda utta
landen och fattade beslut rörande de frågor, som utgjorde föremål för kon
gressens arbeten. I det följande lämnas en redogörelse för kongressens under



varje särskild fråga därvid gjorda uttalanden och beslut. V id  detta plenar
sammanträde beslöt kongressen att även göra följande allmänna uttalanden:

1. Kongressen anser sig böra fästa vederbörande offentliga myndigheters 
uppmärksamhet på den aktuella betydelsen av vägproblemen och på vikten 
av att till förfogande för vägnätets förbättring ställas alltjämt ökade pen
ningmedel.

2. I syfte att göra det goda arbete, som utföres av den internationella stän
diga kommissionen, ytterligare fruktbärande beslutar kongressen hemställa 
hos de regeringar, som äro representerade vid kongressen och anslutna till 
den internationella ständiga kommissionen, att envar utse en nationell kom
mission för att samarbeta med den internationella ständiga kommissionen i 
dess viktiga arbete för vägars förbättring i hela världen.

Kongressens högtidliga avslutande ägde rum fredagen den io oktober i 
handelskammarens byggnad. V id  sammanträdet framfördes å tyska riksrege
ringens vägnar genom Tysklands officiella ombud vid kongressen en inbju
dan att hålla nästa kongress i Tyskland. Denna inbjudan mottogs med ackla
mation av den samlade kongressen, vadan Tyskland blir det land, där den 
sjunde internationella vägkongressen skall hållas, vilket sannolikt kommer 
att äga rum år 1934.

Efter kongressen och i omedelbar anslutning till densamma ägde samtidigt 
tre olika studieresor rum, den första genom de nordöstra, den andra genom 
de sydöstra och den tredje genom de nord-centrala delarna av Förenta Sta
terna. Dessa studieresor, vilka vardera hade en varaktighet av omkring fjor
ton dagar och vardera räknade omkring hundra inbjudna deltagare, hade 
organiserats av H ighway Education Board, en sammanslutning, som bildades 
år 1920 och vars närmaste motsvarighet i fråga om verksamhet och uppgift 
torde hos oss få anses vara Svenska vägföreningen.

Den första turen, som närmast avsåg studium av högklassiga vägbelägg- 
ningar för tung trafik i tätt befolkade industriområden, gick genom staterna 
Connecticut, Massachusetts, N ew  York, Pennsylvania, Ohio och Michigan 
och räknade som svensk deltagare sekreteraren i Svenska vägföreningen Alex 
Södergren.

Den andra turen, som omfattade olika typer av vägar, huvudsakligen 
inom jordbruksdistrikt och i tempererade och halv-tropiska zoner, gick ge
nom staterna Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia och Flo
rida och hade som svensk deltagare sekreteraren i Svenska väginstitutet N ils 
von Matern.

Den tredje turen, som avsåg olika typer av vägar under varierande topo
grafiska och klimatiska förhållanden särskilt i de norra delarna av landet, 
gick genom staterna Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana 
och Michigan och räknade som svenska deltagare civilingenjören E. Paul 
Wretlind samt författaren.

Dessa studieresor voro av ett utomordentligt intresse. Med gemensam ut
gångspunkt i huvudstaden Washington konvergerade de alla till samma slut
punkt Detroit, unionens fjärde stad och centrum för den amerikanska auto- 
mobil- och flygmaskinsindustrin.



Dessa turer, som företrädesvis ägde rum per automobilomnibus, hade givet
vis närmast anordnats för att bereda de däri deltagande tillfälle att förvärva 
en personlig kännedom om byggnad och underhåll av vägar och om väg
trafiken i Förenta Staterna.

Under den tredje studieturen, i vilken författaren deltog, kunde man kon
statera det väldiga arbete, som särskilt under de senaste tio åren utförts inom 
de olika staterna för vägnätets utveckling och förbättring, och för så vitt 
författaren även lyckades rätt uppfatta stämningen bland deltagarna i de 
övriga turerna gåvo dessa studieresor såsom helhetsintryck det omdöme, att 
Förenta Staterna intaga ett av de främsta rummen i världen i fråga om vä
garnas beskaffenhet.

Den amerikanska gästfriheten under kongressen och under de efter kon
gressen följande studieresorna mot de utländska deltagarna var storartad, 
och den utomordentliga älskvärdhet och förekommande hjälpsamhet och om
tanke, som dessa rönte av de amerikanska värdarna och av de amerikanska 
kollegerna, var överväldigande.

Härnedan lämnas en redogörelse för kongressens under varje särskild fråga 
gjorda uttalanden och beslut.

Uttalanden och beslut vid sjätte internationella väg
kongressen.

I a. Resultat erhållna vid användning av cement 
till vägbyggnad.

1. Cement vinner allt vidsträcktare användning såsom vägbeläggnings- 
material och erbjuder härför många fördelar. Hastigt hårdnande cement har 
under vissa omständigheter särskilda fördelar.

2. Cement har med framgång nyttjats till utförandet av bärlager av ce
mentbetong för uppbärande av andra vägbeläggningar, till vägbeläggningar 
av cementbetong samt av cementmakadam.

3. Vägbeläggningar av cementbetong samt bärlager av cementbetong, skyd
dade av lämpliga slitlager, äro lämpade för tung trafik.

4. D å en omfattande trafik av fordon med hjulringar av järn förekom
mer, är, om cementbetong användes som beläggningsmaterial, vägbeläggning 
i tvenne lager, med det översta lagret sammansatt av mycket hårda sten
material, att föredraga framför vägbeläggning i endast ett lager.

5. D å trafiken i övervägande grad utgöres av fordon med gummiringar, 
ha beläggningar i endast ett lager med framgång kunnat uppbära de största 
trafikmängder och de högsta hjultryck.

6. Cementmakadam har givit goda resultat på vägar med sådan lätt tra
fik, som icke skall skada en vanlig makadambeläggning. Denna metod synes 
särskilt fördelaktig på sådana vägsträckor, där dränerings- eller andra för
hållanden göra användningen av vanlig makadamvägbana mindre lämplig. 
Ett skydds- och slitlager synes i lika grad erforderligt vid användning av 
cementmakadam som vid vanlig makadambeläggning.



7* Vägbeläggningar av cementbetong samt bärlager av cementbetong böra 
projekteras och utföras så att beläggningarna erhålla lika bärförmåga och 
styrka, då lika trafikförhållanden föreligga.

8. Sakkunnig ledning vid cementbetongbeläggningars projektering, utfö
rande och underhåll är nödvändig för erhållande av goda resultat.

9. Det är önskvärt, att undergrunden är likformig och motståndskraftig.
10. Betongbeläggningar måste beräknas och konstrueras så, att de förmå 

bära de förekommande belastningarna. En utökning av tjockleken vid kan
terna är ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt för att åstadkomma en lik
formig hållfasthetsförmåga.

11. Längd- och tvärfogar användas vanligen. De böra planeras med hän
syn till trafiken, undergrunden, de klimatiska förhållandena och betongens 
krympning; enär emellertid flera betongvägar med framgång anlagts utan 
fogar, är det önskvärt, att ytterligare undersökningar utföras beträffande 
frågan om fogar och sprickbildning.

12. Vetenskaplig bestämning av betongens blandningsförhållanden samt 
proportionering efter vikt av de ingående beståndsdelarna känneteckna den 
modernaste tekniken.

13. Beläggningsarbetena utföras mestadels med tillhjälp av maskiner, v il
ket medför lägre kostnader och bättre utförande. En betongvägs beskaffen
het är i hög grad beroende av arbetets riktiga utförande och alldeles särskilt 
av betongblandningens homogenitet.

14. Det är av vikt, att effektiva skyddsåtgärder vidtagas under tiden för 
hårdnandet.

15. Underhållet av riktigt utförda betongvägar är jämförelsevis lätt och 
kan utföras för skäliga kostnader. Särskilt bör underhållet omfatta ett ome
delbart igenfyllande med lämpligt material av dilatationsfogar och av even
tuellt uppkomna sprickor.

I b. Resultat erhållna vid användning av klinker eller andra arti
ficiella beläggningar till vägbyggnad.

Klinkerbeläggning. —  På lämpligt underlag utgöra klinker, ställda på kant, 
en förhållandevis tillfredsställande beläggning för lätt, medeltung eller tung 
trafik.

Leverans- och provningsföreskrifter skola i standardiseringssyfte utarbetas 
och föreläggas nästa kongress.

Gummibeläggning. —  Beläggning med gummi har hittills kommit endast 
till begränsad användning. Den utgör emellertid en ljudlös beläggning och är 
lämplig för vissa delar i stora städer.

Forskning bör därför fortsätta i följande syften:
a) Den lämpligaste gummikvaliteten för beläggningsändamål.
b) Den lämpligaste blocktypen och sättet för utläggningen.
c) Framställning av och användningssätt för lämpligt material för fogar

nas utfyllning.
d) Kostnadernas nedbringande.



II. Nyaste metoder för användning av tjära, bitumen och asfalt
till vägbyggnad.

1. Tjära, bitumen och asfalt äro lämpliga material för att förbättra alla 
slag av vägbanor med de begränsningar, som betingas av dessa materials spe
ciella egenskaper, trafikintensiteten och de lokala fysiska förhållandena.

Särskilt bör framhållas den ökade användningen av ytbehandlingar under 
de senaste åren, i synnerhet sådana framställda med emulsioner. Allmänt er
kända villkor för erhållande av ett gott resultat äro:

a) Användning av ett bituminöst bindemedel, till beskaffenhet och mängd 
anpassat efter det arbete, som skall utföras och de stenmaterial, som skola 
användas.

b) Lämpligt valda och riktigt proportionerade stenmaterial.
c) Åtgärder för ett snabbt underhåll. Då grunden är lämplig och då under

hållet kan utföras för skälig kostnad utgör fördelen med dessa material, att 
vägarna kunna hållas i gott stånd genom underhåll endast av själva vägytan, 
utan behov av omfattande och kostbara reparationer av underbädden.

d) Rationell sammansättning av ingående beståndsdelar, fullständig bland
ning och fullständig komprimering.

e) Sakkunnig ledning av projektering, utförande och underhåll.
f) Minskning av slirigheten:
I flera fall hava goda resultat uppnåtts genom följande tillvägagångssätt:
1) Användning av en lämplig blandning med största möjliga mängd be

ståndsdelar av grovt stenmaterial.
2) Invältning av i förväg bitumendränkt eller obehandlad stenflis i ny- 

lagd beläggning.
3) Minsta möjliga bombering av vägbanan och lämplig skevning av 

kurvorna.
4) Ytbehandling av befintlig vägbana med tillsats därvid av grov och 

hård stenflis samt vältning.
2. Det är nödvändigt, att forskning beträffande ‘de fundamentala princi

perna för användning av tjära, bitumen och asfalt till förbättring och under
håll av vägar utföres. Kongressen vill därvid särskilt framhålla följande:

a) Undersökning av sammansättning och egenskaper hos tjära, bitumen 
och asfalt samt av deras kombinationer med andra material, med särskild 
hänsyn till deras användning till behandling av jordvägar.

b) Förbättring av de maskinella redskapen för användningen av dessa 
material och deras blandning med stenmaterial.

c) Undersökning rörande de faktorer, som påverka vägbanans varaktig
het och motståndsförmåga, såsom exempelvis klimat, undergrundens beskaf
fenhet, trafikintensitet och vägprofilen.

d) Ekonomiska faktorer såsom:
1) Transportkostnaden på olika slag av vägar, fordonskostnader och väg- 

kostnader, och detta särskilt för behandlade jordvägar.
2) Förhållandet mellan vägunderhållskostnader och trafikintensitet för 

olika slag av vägar.



3. Det är av behovet påkallat att utarbeta en internationell nomenklatur 
i fråga om material, materialkombinationer, arbetsmetoder och vägtyper, för 
att möjliggöra jämförelse mellan de kommersiella och vetenskapliga benäm
ningar, som nu äro i bruk i olika länder.

III. Anläggning av vägar i nya trakter, kolonialområden eller lands
delar under utveckling.

1. Det är i första rummet önskvärt att skapa en central myndighet med 
laglig befogenhet att reglera och biträda vid utarbetandet av generalplanerna 
för ett lands vägkommunikationer samt för förvärv och reservation av er
forderlig mark.

2. Den fulländning, som uppnåtts i fråga om de motordrivna fordonen, 
möjliggör ofta, att landsvägar kunna fullgöra uppgiften att utnyttja och ut
veckla nya landområden, vilken uppgift förr kunde fyllas endast av järn
vägar.

3. Landsväg har den fördelen framför järnväg, att kostnaderna för bygg
nad och underhåll kunna avmätas i förhållande till omfattningen av den 
trafik, som skall betjänas. Enär bilen i våra dagar är användbar å mycket 
svårframkomliga vägar, kan man för åstadkommande av en farbar väg till 
att börja med inskränka sig till endast en nödtorftig terrassering av den na
turliga terrängen; erforderliga konstbyggnader kunna inskränkas till sådana, 
som leda över vattendrag, vilka icke lämpligen kunna övervadas. Sedermera 
förbättras vägen genom anordnande av lämplig vägbana och genom anlägg
ning av broar och konstarbeten, där så erfordras, allt i mån som trafikens 
utveckling motiverar arbetenas utförande.

4. Erforderlig mark bör förvärvas för att tillgodose behoven av en i fram 
tiden utvecklad trafik, så långt, som detta kan förutses.

5. Innan vägbyggnaden påbörjas, är det av vikt, att vägsträckningen stu
deras med hänsyn till det allmänna vägnätets framtida, slutliga behov.

6. I länder med ringa befolkningstäthet och där anläggning av ett vid
sträckt vägnät, om också blott för lätt trafik, är begränsad med hänsyn till 
knappheten av tillgängliga medel, är det tillrådligt att tillämpa ett progres
sivt system med utbyggnad i etapper. Man bör eftersträva, att vägens sträck
ning och lutningar och sedermera utförda behandlingar av vägbanan utföres 
på sådant sätt, att allt utfört arbete kan komma till nytta för den slutliga 
utbyggnaden av vägen.

7. Redan från början bör vägen byggas så, att den är användbar för tra
fik med motordrivna fordon.

8. Skärningar böra undvikas, när de medföra olägenheter ur dränerings- 
synpunkt; smärre bankfyllningar äro att föredraga.

9. Där trafiken är ringa med hänsyn till fordonens antal och hjultryck, 
hava »jordvägar» visat sig ekonomiska och tillfredsställande, men för att 
skydda farbanan på dylika vägar, tills de äro i tillfälle att bliva förbättrade, 
är det av vikt att för olika fordon inskränka tillåtet hjultryck per enhet av



H

hjulbredden och hastigheten i den utsträckning, som är nödvändig för att 
förebygga alltför stor slitning eller förstörelse av vägbanan.

10. V id  byggandet av dylika vägar bör fordras en bredd av 3 meter per 
körfil. För broar bör räknas med en bredd av 3 meter eller en hel multipel 
av 3, dock är det lämpligt att från början räkna med två körfiler vid större 
brobyggnader, åtminstone i fråga om grundläggningen.

11. Man bör eftersträva att vid vägens tracering skapa likartade sträckor 
och undvika tillfälliga branta stigningar och skarpa kurvor, på sträckor, som 
i allmänhet icke ha dylika svåra punkter.

12. I vissa ödsligt belägna trakter hava försök gjorts att med maskinella 
medel utföra terrasseringsarbetena. Dessa försök böra fortsättas.

13. Det är jämväl önskvärt, att systematisk forskning företages för att 
bestämma de fysiska egenskaperna hos de ler- och sandblandningar, som ingå 
i den naturliga marken ävensom i mark, som innehåller hygroskopiska salter* 
i syfte att erhålla nödiga uppgifter för byggandet av »jordvägar», lämpade 
att förmedla samfärdseln i föga utvecklade trakter med ringa tillgängliga 
resurser.

IV. Vägarnas budget (byggnad och underhåll) och finansierings
möjligheter.

1. Den alltjämt växande trafiken med motordrivna fordon fordrar stora 
utgifter till ombyggnad och förbättring av befintliga landsvägar till en högre 
standard, till anläggning av nya landsvägar samt till ett rationellt underhåll 
av det förbättrade vägnätet. Dessa utgifter berättigas av en förbättrad trafik
ekonomi och transporteffektivitet, särskilt i trakter, som redan förut varit 
hänvisade till landsvägstransport, samt genom det vidgade tillträdet i ekono
miskt, kommersiellt och socialt hänseende till nya och vidsträcktare om
råden, som därigenom underlättas.

2. I intet land har huvudvägnätet ännu blivit helt anpassat i överensstäm
melse med den högre standarden, och inom alla länder resas också betydande 
krav på anpassning av det sekundära och lokala vägnätet med hänsyn till 
motortrafikens fordringar. Ehuru väsentligt skiftande inom olika länder så
väl i fråga om art som omfattning, äro dock problemen för finansieringen 
av vägarna universella och trängande.

3. För att lösa de med denna fråga förbundna vidlyftiga finansiella pro
blemen och åstadkomma största möjliga utbyte av de med det nya transport
sättet förbundna fördelarna är det av särskild vikt, att program för väg
arbetena, avseende en viss följd av år, på förhand utarbetas och dess finan
siering omsorgsfullt planlägges. Jämkningar i programmet på grund av in
träffade ändrade förhållanden och förbättrade metoder kunna utan större 
svårighet göras, i den mån som utvecklingen så påkallar.

4. För att underlätta finansiering och administration samt till ledning vid 
bestämmande av erforderliga arbetens art och omfattning är det påkallat att 
alla landsvägar, i görligaste mån, indelas i klasser med hänsyn till den fram
gående trafiken, dess utgångspunkt och mål samt dess storlek.



Följande klassindelning är i allmänhet tillämplig:

A. Vägar av allmän betydelse (inbegripet sådana genomfartsvägar eller 
-gator i städerna, vilka utgöra delar av dylika vägar):

1) Vägar av första ordningen eller riksvägar.
2) Vägar av andra ordningen, provinsvägar, landskapsvägar.

B. Vägar av lokal betydelse:
1) Lokala vägar, ortsvägar.
2) Vägar och gator i städerna (med undantag för de i avdelning A  här 

ovan avgivna).

C. Specialvägar:
Militärvägar, autostrader o. d.
Den första gruppen omfattar landsvägar, som äro allmänt trafikerade, 

d. v. s. sådana, som uppsamla trafik från angränsande lokala vägar eller från 
samhälle eller stad och som förmedla en avsevärd genomgångstrafik över 
flera jurisdiktionsområden. Varje allmän väg bör inrangeras i den klass, till 
vilken den hör, och tillsynen av vägen bör åläggas vederbörande administra
tiva myndighet.

5. I länder med vidsträckta ytinnehåll och gles befolkning kunna de be
gränsade finansiella tillgångarna samt trafikbehoven nödvändiggöra, att man 
i första hand måste inrikta sig på att för minsta årliga kostnad förbättra 
vägar av sekundär eller lokal karaktär för att åstadkomma förbindelse med 
järnvägar eller vattenvägar. Allteftersom vägnätet utvecklas, utbildas sekun
dära och lokala vägsystem och genomfartsvägar uppstå, vilka uppställa for
dringar på högre standard och större penningmedel. Det är av vikt med hän
syn till den slutliga ekonomien, att fordringarna av ett framtida huvudväg
system bli tagna i övervägande vid planerandet av vägnätets första ut- 
byggnad.

6. V id  utarbetandet och genomförandet av plan för vägnätets förbättring 
böra de högre myndigheterna hava ställning som övervakande och rådgi
vande organ i förhållande till de lägre myndigheterna. Beviljande av bidrag 
eller lån under lämpliga villkor från staten är ett utmärkt medel att från 
statens sida utöva ett önskvärt inflytande på och ur finansiell synpunkt möj
liggöra ett utförande av vägprogram, som äro av riksintresse, häri inbegripet 
företag, som avse utvecklingen av ännu outvecklade områden.

7. Tryggandet av ett systematiskt underhåll av alla landsvägar, som blivit 
förbättrade, är en väsentlig del av varje rationellt vägprogram. Därest i för
hållande till trafikens art och omfattning lämpliga vägtyper komma till an
vändning, bliva underhållskostnaderna mindre än vid olämpliga typer, av
sedda för samma trafik. V id  beräkning av underhållskostnaderna bör man 
emellertid beakta, att trafiken på förbättrade vägar har en tendens att hastigt 
tillväxa och att, om de utförda förbättringarna medföra fördelar för trafi
kanterna, en ökning av underhållskostnaderna av angivna orsak är att för
utse. A v  detta skäl bör kostnaden för underhållet av förbättrade vägar av 
allmän betydelse eller åtminstone varje ökning i denna utöver den förutva
rande normala underhållskostnaden i första hand påläggas trafikanterna.



8. Kostnaderna för anläggning, förbättring och underhåll av ett rationellt 
vägnät böra fördelas rättvist i förhållande till de därmed direkt eller in
direkt förbundna fördelarna och med beaktande av de olika intressenternas 
skatteförmåga. På grund av de stora olikheter, som förefinnas inom olika 
länder beträffande förutsättningar och organisatoriska förhållanden, är det 
nästan omöjligt att härutinnan uppställa någon allmängiltig regel, men, med 
stöd av vunna erfarenheter, kunna följande allmänna synpunkter framhållas:

a) Med hänsyn till uppkomna fördelar för det allmänna, för handel och 
näringsliv och för fast egendom i allmänhet är fortsatt användning av all
männa skatteintäkter för vägändamål önskvärd, därvid beloppen böra göras 
beroende av vägbehoven, storleken av tillgängliga medel och kraven även 
för andra ändamål i den allmänna budgeten. Allmänna skatter, vilkas an
vändning på ett ändamålsenligt sätt är förbunden med ansvar inför den all
männa opinionen, äro särskilt lämpliga medel att användas för arbeten på 
lokala vägar samt gator i städer.

b) Beskattning av vägen angränsande eller eljest av vägen profiterande 
fast egendom, särskilt i stadsområden och deras omgivningar, bör vara pro
portionell med den för sådan egendom uppkomna värdestegringen.

c) Skatteavgifter från trafikanterna, däri inbegripet licensavgifter och ben
sinskatt, utgöra, förutsatt att de äro lämpligt avvägda, en betydande och 
växande inkomstkälla för vägväsendets finansiering. Därest dylika skatter 
göras otillbörligt höga eller pålagorna å fordonsägare onödigtvis ökas genom 
allt för höga importtullar särskilt i åkerbruksidkande, icke industriella län
der, är detta ägnat att medföra sjunkande intäkter och beröva det allmänna 
de fördelar, som en normal utveckling av automobiltrafiken skulle medföra. 
A v  samma skäl böra dylika skattemedel uteslutande användas för vägända
mål. I syfte att åstadkomma en önskvärd enhetlighet böra dessa skatter på
läggas endast efter normer, som fastställts av högsta vederbörande myndig
het. För att behålla känslan av ansvar för dylika skattemedels upptagande 
och användning, bör i princip användningen kontrolleras av den admini
strativa enhet, som uppsamlat skattemedlen. Dessa skattemedel böra, åtmin
stone f. n., användas endast för vägar av allmän betydelse (häri inbegripet 
genomfartsvägar i städer och samhällen).

9. På grund av den rådande otillräckligheten av tillgängliga finansiella 
medel, som omöjliggör ett omedelbart färdigställande av vägnätet till över
ensstämmelse med motortrafikens ekonomiska krav, samt på grund av den 
karaktär av kapitalinvestering, som kan sägas känneteckna utlägg för för
bättrade vägar —  från vilka, enligt erfarenheten, ökade inkomster inflyta 
i form av skattemedel från trafikanterna —  äro obligationsemissioner eller 
andra lånetransaktioner för byggande och förbättring av vägar att rekom
mendera i de flesta länder. D ylika obligationsemissioner böra emellertid be
gränsas till aktuella behov av ekonomiskt berättigade nybyggnads- eller för
bättringsarbeten, som utföras under sakkunnig ledning och vilkas framtida 
underhåll är garanterat av ordinarie löpande inkomster. Även om förränt
ning och amortering av dylika skuldförbindelser baseras på från trafikan
terna inflytande medel (erfarenheten giver vid handen, att dylika medel un



der gynnsamma betingelser av en högt utvecklad motortrafik förslå att 
täcka dessa utgifter) böra dessa skuldförbindelser likväl i sin helhet garan
teras av den intresserade enheten av administrationen. Amorteringstiden för 
sådant lån bör icke överstiga vägförbättringens livslängd. Sedan de för väg
byggnader och vägförbättringar trängande behoven på sådant sätt blivit 
fyllda, bör lånevägen icke vidare anlitas utan utgifterna därefter bestridas 
förmedelst den ordinarie budgeten.

V. Vägtransporter, korrelation och koordination med andra transport
medel, kollektivt och individuellt bruk av vägtransporter.

1. Vägtransporter ha under det senaste årtiondet inom de mera betydande 
och framåtskridande länderna i världen blivit en viktig del av det allmänna 
transportväsendet. Genom såväl enskilda som av myndigheter inom olika 
länder hava undersökningar verkställts i fråga om möjligheterna för en koor
dination, å ena sidan, av person- och godstransport per landsväg, med dylik 
transport per järnväg, per vattenväg samt genom luften å andra sidan. En 
dylik samverkan mellan olika transportsätt över land, vatten och genom luf
ten bör ordnas så, att varje transport, såvitt möjligt, verkställes på det mest 
ekonomiska och för de särskilda behoven bäst anpassade sättet. I detta syfte 
böra vederbörande offentliga myndigheter träffa sådana legala och finan
siella dispositioner, som icke störande ingripa i de naturliga ekonomiska be
tingelserna av varje transportsystem.

2. Samverkan mellan järnvägs- och landsvägstransport är det mest trän
gande problemet.

3. Utvecklingen av landsvägstransporter medelst motorfordon har icke 
varit av samma intensitet i alla länder. I mån som denna utveckling fort
skridit i ett land, i samma mån har problemet beträffande koordination och 
korrelation av landsvägs- och järnvägstransport aktualiserats och blivit allt 
mera trängande i sitt krav på en lösning, baserad på bred, rationell och eko
nomisk grundval, så att allmänheten i sin helhet må draga största möjliga 
nytta av alla till buds stående transportmöjligheter.

4. Transport per landsväg och transport per järnväg äro dels varandra 
kompletterande, dels från varandra avgränsade verksamheter, vilka måste 
bedömas med hänsyn till varderas speciella företräden. De synpunkter som 
gälla för det ena transportsättet gälla ej för det andra. Det ena kan ej under
ordnas det andra vid en jämförelse.

5. V id  övervägandet av detta koordinationsproblem måste det beaktas, 
att den yrkesmässiga och offentliga trafiken såväl för person- som för gods
befordran utgör blott en mycket ringa del av den totala landsvägstrafiken.
1 allmänhet utgöra privata automobiler den allra största delen av landsvägs
trafiken, och det är dessa, som allvarligast konkurrera med järnvägarna om 
personbefordran. N är så erfordras, böra myndigheterna tillåta järnvägarna 
att inskränka tågantalet i syfte att minska personkilometertalet. Järnvägarna 
finna det med sin fördel förenligt att ersätta förlustbringande tåg med buss
trafik, vars drift ombesörjes av järnvägarna själva eller av andra företag.
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6. A ll offentlig busstrafik bör vara underkastad betryggande kontroll av 
en ansvarig myndighet, i syfte att säkerställa trafikens regelbundenhet, effek
tivitet och ändamålsenlighet, trafikanternas säkerhet samt för att förebygga 
osund konkurrens och oekonomiska taxor.

7. I vissa fall har det befunnits, att den ringa trafik, som den yrkesmäs
siga och offentliga landsvägstrafiken kunna beröva järnvägarna, i hög grad 
kompenseras genom den trafiktillförsel, som denna vägtrafik tillför huvud
banorna. Detta är förhållandet särskilt i bergstrakter, där anläggning av järn
vägar ställer sig synnerligen kostsamt. Där har automobilen åstadkommit en 
fullständig omvälvning av samfärdselförhållandena samt för dylika trakter 
medfört en kraftigare industriell och kommersiell utveckling.

8. I fråga om olika sätt för en närmare samverkan mellan järnvägs- och 
landsvägstrafik tillämpas i allmänhet ett eller flera av följande tre förfarings
sätt:

a) Frivilligt samarbete mellan å ena sidan järnvägsbolagen och å andra 
sidan innehavarne av omnibus- och lastbilsföretag.

b) Anordnande av transport per landsväg genom järnvägsbolagen själva 
eller under dessas finansiella och administrativa kontroll eller ock delaktig
het i ledningen av landsvägstransportföretagen.

c) Samarbete (jämlikt härför utfärdade lagföreskrifter), innebärande åläg
gande för de olika transportföretagen att biträda åvägabringandet av sam
verkande trafikförhållanden, därvid, i händelse samförstånd icke uppnås, 
dylikt samarbete bör tvångsvis åläggas genom statlig myndighet.

9. Personbil-, buss- och lastbiltransporterna skapa en ny trafik, som del
vis icke kan tillgodoses av järnvägarna och som är särskilt fördelaktig för 
transport av sådant gods, som icke fyller en hel järnvägsvagn. Införandet av 
»container» (godsbehållare) har underlättat lösningen av transportproblemet 
mellan järnvägsstationer i stora städer. Persontrafiken utsträckes såväl över 
korta som långa distanser, medan lastbiltrafiken vanligen går över kort väg- 
längd. Det bör observeras, att lastbiltrafiken på goda vägar alstrar nya frak
ter, varigenom produktiviteten i jordbruksdistrikt ökas och järnvägarna be
frias från kortdistansfrakterna, på vilken liten eller ingen förtjänst kan göras.

10. Offentliga lastbilsföretag ha i allmänhet icke visat sig fördelaktiga på 
grund av konkurrensen med privatägda lastbilar. D ylika transporter utgöra 
i regel en så ringa del av den totala trafiken, att sådana uppgifter i allmän
het icke lämpa sig för järnvägarna.

11. Trafikräkningar samt studier av trafikens utgångspunkt och mål äro 
av särskilt värde för att ådagalägga den verkliga karaktären av olika slag av 
motortrafik och deras samband med andra transportmedel.

12. Vägtransportföretag böra vara finansiellt självtillräckliga. Penningun
derstöd från statens eller privata intressens sida böra förekomma endast, då 
det gäller att öppna vissa distrikt av landet, som tidigare varit blottade på 
trafik. Med andra ord, motorfordonet bör vara i stånd att bära sina egna 
utgifter och skatter, det senare i den mån, som dessa äro att betrakta som 
berättigade. Detta är i synnerhet riktigt beträffande det bidrag till under



hållet, som motorfordonet betalar i form av skatter, däri inbegripet bensin
skatt.

13. Skatterna för finansiering av vägväsendet böra icke uteslutande bäras 
av bilarna utan av alla, som ha nytta av vägarna, och böra ej vara så höga, 
att de förhindra användningen av vägarna.

14. Samverkan mellan järnvägar och bilar, som redan åstadkommits i viss 
utsträckning, är ett av vår tids behov. V id  sökandet efter sådana lösningar 
bör man icke bortse från behovet av flygtransport och dess tillgodoseende 
genom aerodromer och vägar, som leda till dem.

15. Det är önskvärt med hänsyn till den resande allmänhetens bekväm
lighet att ändring av tidtabellerna för de offentliga vägtrafikföretagen sker 
på bestämda data och att det för dessa företag finnas såväl allmänna som 
lokala tidtabeller.

Kongressen, som beaktat, att frågan angående samverkan mellan de olika 
transportmedlen varit föremål för behandling och uttalanden av den inter
nationella järnvägskongressen i Madrid, den 5— 15 maj 1930, under titeln 
»konkurrensen mellan automobil- och järnvägstrafik», och som icke är i till
fälle att företaga det grundliga studium, som de av Madridkongressen gjorda 
besluten påkalla, uttalar önskemålet, att frågan om åstadkommande av sam
verkan mellan de olika transportmedlen per landsväg, per järnväg, per vat
tenväg och genom luften bör studeras av de internationella kongresser, som 
sammankallas för ändamålet och att rapporter, som framläggas för dessa 
kongresser förberedas av kommittéer, sammansatta av sakkunniga represen
tanter för dessa olika transportmedel.

V I 1. Trafikens reglering i stora städer och deras omgivningar»
2. Parkering av och garage för fordon.

1. Kongressen bekräftar de på Milanokongressen gjorda uttalandena under 
femte frågan rörande planläggning av städerna i syfte att underlätta trafiken 
och främja trafiksäkerheten.

2. I fråga om trafiktecken och -signaler betonar kongressen nödvändig
heten av likformighet samt att principen om form och färg iakttages för 
att giva anvisningar.

a) Kongressen framhåller, att de åtgärder, som härutinnan vidtagits av 
den diplomatiska konferensen i Paris 1926 och som angivits i Bulletin nr 57, 
maj— juni 1928, utgöra ett viktigt steg framåt i förevarande hänseende. K on
gressen förordar, att de länder, som icke godtagit dessa åtgärder, vid utar
betande av system för trafiksignaler måtte beakta de principer, som an
givas i nämnda bulletin. Kongressen föreslår, att en internationell kommitté 
tillsättes av den internationella ständiga kommissionen för att överväga åt
gärder i syfte att nämnda principer må bliva allmänt tillämpade.

b) Kongressen förordar vidare, att genom denna internationella kommitté 
utarbetas förslag till enhetliga signaler för trafikkontroll och andra anord
ningar för kontroll och reglering av trafiken. T ill dess sådana normer fast
ställts, är det att rekommendera, att den röda färgen i trafiksignaler använ-



des endast såsom stoppsignal. För andra trafikanvisningar, såsom beteckning 
för trafikhinder på vägarna, må den röda färgen användas som tecken 
för fara.

3. Kongressen framhåller, att utarbetandet av regler och bestämmelser för 
trafikens underlättande i starkt trafikerade distrikt utgör ett problem, som 
blir alltmera komplicerat, och att särskilda regleringsbestämmelser härutin- 
nan böra tillämpas först efter en noggrann undersökning av de lokala för
hållandena, verkställd genom kvalificerade sakkunniga i samråd med av frå
gan berörda parter. Under lämpliga förutsättningar hava följande slag av 
regleringsåtgärder befunnits ändamålsenliga:

a) Restriktioner för parkering genom rums- och tidsbegränsningar eller 
parkeringsförbud.

b) Avlastning av trafiken genom trafikförbud för vissa slag av fordon.
c) Uppdelning av trafiken i olika körfiler genom markeringslinjer på 

körbanan.
d) Enkelriktad trafik.
e) Rotationstrafik i korsningspunkter, där möjlighet finnes för anordnan

det av centrala refuger av tillräcklig storlek och där erforderligt sikt finnes.
f) Bestämmelser för ändring av körriktningen i korsningspunkter samt för 

utförande av U-vändningar mellan korsningspunkter.
g) Bestämmelser för fotgängare.
4. Under erkännande av de materiella och finansiella svårigheter, som äro 

förbundna med omplanering av trafiköverlastade, bebyggda områden i stor
städerna, anser kongressen emellertid, att en väsentlig lättnad kan ernås ge
nom ändringar, som syfta till gatornas anpassning i dylika områden efter 
den moderna trafikens krav. Bland sådana anpassningsmöjligheter äro att 
nämna följande:

a) Där det är ekonomiskt möjligt, bör i sådana områden all trafik på 
skenor avlägsnas från gatornas plan och förläggas under jorden, eller ock 
ersättas med något system för snabbgående trafik eller med andra transport
former, som erbjuda minsta möjliga hinder för trafiken, varigenom förbätt
rade trafikförhållanden och ökning av trafikkapaciteten i allmänhet kunna 
ernås.

b) Fotgängares korsande av livligt trafikerade gator kan underlättas och 
skyddas genom anläggning av underjordiska passager eller gångbroar i gatu
korsningar eller på andra härför lämpliga platser. I vissa stadsdelar kan det 
vara önskvärt, att förlägga dylika under- eller överjordiska passager så nära 
varandra, att det över huvud blir onödigt för fotgängare att behöva korsa 
gatan i plan. Där trafiken icke är tillräckligt stark för att berättiga dylika 
anläggningar, kan fotgängartrafiken underlättas och skyddas genom an
vändning av tydligt markerade, särskilda passager i plan vid gatukorsningar 
eller på andra härför lämpliga platser.

c) I syfte att kunna tillämpa parkeringsförbud eller parkeringsinskränk- 
ningar utan större allmän olägenhet eller nackdel ur ekonomisk synpunkt 
bör man uppmuntra inrättandet av närliggande, billiga och bekvämt tillgäng
liga parkeringsplatser. Kongressen hyser den uppfattningen, att det i vissa



fall är lämpligt att vid byggnad eller ombyggnad av fastigheter inrätta 
lämpliga lokaler för av- och pålastning av fordon samt för fordonsgarage.

d) Kongressen anser, att det, på grund av trafikstockningar med därav 
härrörande risker för olycksfall och ekonomiska förluster, stundom är be
rättigat att anlägga passager i olika plan i korsningar eller att i vissa fall 
anlägga över- eller underjordiska gator.

5. Vidkommande under utveckling stadda stadsdelar samt för den fram 
tida utvecklingen avsedda förstadsområden förordar kongressen tillämpnin
gen av rationellt och på förhand uppgjorda planer för deras ordnande, i 
syfte att förekomma ett framtida upprepande av de svårigheter, som nu göra 
sig gällande i de trafiköverlastade områdena.

6. Kongressen anser, att vägmyndigheterna böra ägna uppmärksamhet åt 
angränsande områden utmed vägen och utrustas med sådan befogenhet, att 
erforderliga skyddsåtgärder kunna vidtagas med hänsyn till trafiksäkerheten 
och estetiska synpunkter.





ADMINISTRATION SAMT FINANSIERING 
AV VÄGVÄSENDET I NORDAMERIKAS 

FÖRENTA STATER

AV GUNNAR H Ö CKERT.

Nordamerikas Förenta Stater utgöras av en sammanslutning av 48 stater 
samt District of Columbia, i vilket Federationens huvudstad Washington är 
belägen. Det sammanlagda ytinnehållet är ungefär 18 gånger större än Sve
riges och innevånareantalet omkring 20 gånger så stort, vadan sålunda be
folkningstätheten i genomsnitt är ganska lika.

De olika staterna variera betydligt såväl i avseende på storlek som fo lk
mängd. Staten N ew  Y ork är den folkrikaste med 11,5 mill, invånare. Dess 
storlek är ungefär 50 % större än Svealand. Staten Texas är den till ytinne
hållet största samt 50 % större än hela Sverige, men mindre tätt befolkat, i 
det att befolkningen endast uppgår till ca 5.5 mill. Den minsta staten Rhode 
Island är mindre än Blekinge, men med sina 700,000 innevånare den tätast 
befolkade. Den näst minsta staten Delaware —  som fick sin första uppod
ling av svenskar på 1600-talet —  motsvarar i storlek Bohuslän, har ungefär 
250,000 innevånare och är den till folkmängden näst minsta. Den allra fo lk
fattigaste staten är Nevada med endast 80,000 människor. Densamma är 
emellertid större än halva Sverige och sålunda oerhört glest befolkat (0.3 per
son per km2).

Även i andra hänseenden variera förhållandena i de olika staterna avse
värt. Varje stat stiftar sålunda sina egna lagar, vilka kunna avvika betyd
ligt från andra staters. Det är endast ett relativt begränsat antal frågor, som 
sortera under de federala lagarna. H it höra exempelvis utrikesväsendet, post, 
tull, försvar och mynt, för att icke nämna spriten. Såsom i det följande visas, 
har Kongressen, d. v. s. den amerikanska riksdagen, även att behandla en del 
spörsmål beträffande vägväsendet, som beröra federationen i dess helhet.

De olika staterna äro indelade i s. k. »Counties», av vilka det i unionen 
finnes ett antal av ca 3,000 st. Ett »county» är ett mellanting mellan ett län 
och ett härad samt kan icke direkt översättas till svenska förhållanden, var
för i fortsättningen namnet »county» kommer att användas. Ett »county» är 
indelat i »townships», närmast motsvarande våra sockenkommuner.



A. Vägväsendets administration.
De amerikanska vägarna äro efter sin betydelse indelade i olika kategorier, 

vilka äro underställda olika administrativa myndigheter. Man skiljer sålunda 
mellan:

Federal administration,
Statlig »
County- »
Township- »

i . Den federala administrationen.
Under Federationens tidigare år och fram till omkring år 1830 hade för- 

bundsmyndigheterna hand om en del av de viktigare vägarna, vilka dels ut- 
lades för att ombesörja postbefordran per diligens och dels för att befrämja 
landet kolonisering. Finansieringen sköttes i huvudsak på sådant sätt, att vid 
försäljning av landområden en viss del av intäkterna avsattes för vägända
mål. En del vägar av lokal natur samt broar blevo även byggda av privata 
firmor eller sammanslutningar samt finansierades genom upptagande av av
gifter för färd å desamma.

I och med järnvägarnas uppkomst, varigenom icke endast postbefordran 
utan även person- och godstrafiken allt mer övergick till detta transportme
del, svalnade unionens intresse för landsvägarna. Skötseln av desamma över
lämnades allt mer till de enskilda staterna. De statliga myndigheterna å sin 
sida överflyttade i stor utsträckning sitt ansvar på lägre instanser. Även om 
en del nya vägar givetvis blevo byggda, kan man dock tala om ett vägväsen
dets förfall under en lång tidsperiod framåt.

Införandet och den hastigt ökade användningen av velocipeden i slutet av 
1880-talet medförde en vändning till det bättre. Den år 1887 grundade sam
manslutningen av velocipedåkare utvecklade bl. a. en livlig propagandaverk
samhet för vägarnas förbättring. Det allmänt ökade intresset härför med
förde, att kongressen år 1893 beviljade ett belopp av 10,000 $ (1 dollar =  
3.75 kr) för upprättande av en rådfrågningsbyrå i vägfrågor, benämnd 
»Office of Road Inquiry», vilken underställdes jordbruksdepartementet. 
(Något kommunikationsdepartement existerar icke i Förenta Staterna, där 
såväl järnvägar som telegraf i regel äro i enskild ägo.) De första åren av 
byråns verksamhet bestod väsentligen däri att till offentlighetens kännedom 
bringa en del råd och upplysningar. Från år 1896 utvecklades uppdragen 
emellertid därhän att även omfatta anläggande av försöksvägar i en del olika 
stater. T io  år senare skedde en sammanslagning av »Office of Road Inquiry» 
med provningsavdelningen av »Bureau of Chemistry», vilken sammanslutning 
fick namn av »Office of Public Roads». Byråns verksamhet uppdelades å 
trenne avdelningar, nämligen:

Byggnads av delningen, som handhade utförande av provvägar, författande 
av skrifter i vägfrågor o. d.

Lab or atorie av delningen, som verkställde laboratorieundersökningar.
Red aktions av delningen, som samlade och spridde upplysningar och rön 

rörade vägfrågor, ävensom sammanfattade statistiska uppgifter.



Ur den ovannämnda »Office of Public Roads» har sedan utvecklat sig 
den bekanta »Bureau of Public Roads», vars verksamhet närmare skall be
röras i det följande. *

Något bidrag från federationens sida till vägväsendet i de olika staterna 
förekom icke förrän år 1913, då beslut fattades, att ett belopp av V2 mill. $ 
skulle ställas till förfogande för utförande av postvägar (Rural Post Roads), 
varmed menades sådana vägar, vilka användes eller kunde komma att an
vändas av posten. Denna sammanblandning med postväsendet gjordes för att 
författningsmässigt motivera kongressens ingrepp i de olika staternas väg- 
angelägenheter, enär postens ombesörjande är en helt federal angelägenhet. 
A v  kongressen tillsattes även en särskild kommitté, bestående av fem leda
möter från vardera senaten och representanternas hus för att utreda frågan 
om federationens framtida vägpolitik. På grundval av ett av denna kommitté 
framställt förslag, fattades sedan av kongressen den 11 juli 1916 det viktiga 
beslutet, som är känt under namn av

»The Federal Aid Road Act».
Enligt detsamma ställdes för en period av fem år ett belopp av 75 mill. $ 

(ca 280 mill, kr) till förfogande att utdelas första gången budgetåret 1917 
med 5 mill. $ för att sedan varje år ökas med detta belopp, så att bidraget 
för det sista året eller 1921 komme att utgöra 25 mill. Såsom villkor fast
ställdes, att bidragen skulle användas för utbyggnad eller förbättring av 
»postvägar» samt till högst hälften av utgifterna och till högst 10,000 $ per 
mile (motsvarande 23 kr/m). För att en stat skulle kunna erhålla bidrag for
drades dessutom, att huvudvägarna inom densamma handhades av ett sär
skilt statligt förvaltningsorgan. V id  tidpunkten för beslutets ikraftträdande 
voro dylika organ endast införda i 31 av de 48 staterna. Vidare fordrades, 
att genom staternas försorg uppgjorda planer för de olika vägföretagen skulle 
godkännas av federationens högsta vägmyndighet, som även hade att utöva 
kontroll över arbetenas utförande. Efter desammas färdigställande ålåge det 
resp. stater att på egen bekostnad ombesörja underhållet på ett fullgott sätt 
och under vederbörlig kontroll från federationens sida, som i händelse av 
underlåtenhet i fråga om underhållets skötsel hade att ombesörja rättelse på 
den felandes bekostnad. (Denna sista bestämmelse har ännu ej hehövt till- 
lämpas.)

Bidragets fördelning de olika staterna emellan bestämdes att ske efter fö l
jande grunder, nämligen
V3 av beloppet enligt resp. stats yta i förhållande till sammanlagda ytan i 

samtliga stater,
Va av beloppet enligt folkmängdens förhållande enligt ovan, samt 
Va av beloppet i förhållande till sammanlagda längden av huvudvägarna i en 

stat, jämfört med huvudvägarnas sammanlagda längd inom unionen.
På grund av ett särskilt beslut anslog kongressen dessutom ett belopp av 

10 mill. $ att under 10 år framåt utgå med 1 mill, årligen för byggnad och 
underhåll av vägar i unionens skogar, och skulle vederbörande stat eller 
»county» satsa ett lika stort belopp.



Verkställandet av »The Federal A id  Road Act» överläts av jordbruks
ministern på den av honom underställda, nu utvidgade samt till namnet för
ändrade »Office of Public Roads and Rural Engineering», som sålunda här
med fick en i hög grad utvidgad verksamhet, som efter världskrigets avslu
tande ytterligare ökades. För att motverka den då i hög grad ökade arbets
lösheten fattades nämligen av kongressen år 1919 det beslutet, att för samma 
budgetår skulle för beredande av ökade arbetstillfällen ett federalt vägbygg- 
nadsanslag utgå med ytterligare 50 mill. $ och för de båda efterföljande åren 
med vardera 75 mill. $. Samtidigt höjdes bidragsgränsen i fråga om bygg- 
nadskostnaderna från 10,000 till 20,000 $ per mile på grund av den allmänna 
prisstegringen. Uppfattningen om vägarnas sammanhang med postväsendet 
hade så småningom avtrubbats. Såsom en följd härav förkortades namnet på 
federationens vägbyrå till »Bureau of Public Roads», vilket namn. den 
ännu bär.

De av kongressen enligt det ovanstående åren 1916 samt 1919 fattade be
sluten gällde budgetåren 1917 t. o. m. 1921. På grundval av de erfarenheter, 
som under den föregående tiden vunnits, beslöt kongressen den 9 november 
1921 en ny väglag, benämnd »Federal Highway Act», vilken i stort sett 
kommit att utgöra grundvalen för fördelningen av de stora anslag till väg
ändamål, som senare beviljats.

Den huvudsakliga ändringen i förhållande till de förut gällande bestäm
melserna var följande. Varje stat förpliktigades att uppgöra ett förslag till 
nät av huvudvägar, som i längd icke fick överskrida 7 % av statens samman
lagda väglängd, och som till 3 % skulle utgöras av mellanstatliga vägar (In
terstate highways) samt till 4 % av statliga vägar (State highways). Detta 
förslag skulle av federationens vägbyrå granskas och godkännas. Endast 
detta vägnät kunde sedan i fortsättningen komma i åtnjutande av de av kon
gressen beviljade väganslagen. Därest 7 % -gränsen inom en stat blir upp
nådd, kan dock ett förnyat förslag uppgöras. Fördelningsgrunderna för med
lens utdelning bibehöllos oförändrade, dock att för de mindre staterna minsta 
bidraget fastställdes till V2 % av sammanlagda fonden, vilket medfört ett 
förhöjt bidrag till 4 st. stater. Bestämmelsen om, att federationens andel skulle 
utgöra högst hälften av kostnaderna, ändrades dessutom därhän, att i glest 
befolkade stater kunde ett förhållandevis högre bidrag utgå, varav 13 st. 
stater dragit fördel. I N evada utgår sålunda det högsta bidraget, utgörande
85 %.

De vägar, som komma i åtnjutande av de federala väganslagen, ingå i det 
s. k. »Federal Aid Highway System», och längden av detsamma utgör unge
fär 188,850 engelska mil eller omkring 300,000 km, d. v. s. något mer än 
4 gånger vårt allmänna vägnät. A v  det federala vägnätet är f.n. endast ca 
40 % utbyggt.

1921 års kongress beviljade för budgetåret 1922 ett anslag av 75,000 $, 
och nästkommande års kongress beviljade följande anslag: för budgetåret 
1923 50 mill. $, 1924 65 mill. $ samt 1925 75 mill. $. Å r 1923 reducerades 
anslaget att utgå med högst 16,250 $ per mile på grund av den allmänna 
prissänkningen och de därefter följande åren med högst 15,000 $ per mile.



Kongressen år 1925 beslutade om anslag med 75 mill. $ för vartdera av de 
därpå följande tvenne åren, och genom därpå följande olika kongressbeslut 
har sedan i fortsättningen nämnda belopp årligen utdelats.

En sammanräkning ger vid handen, att kongressens sammanlagda bidrag 
till de olika staterna hittills utgöra 925 mill. $ eller ungefär 3,500 mill, kr, 
vilket belopp i det närmaste motsvarar dubbla kostnaden för Panamakana- 
lens byggnad. Såsom i fortsättningen skall visas, utgöra dock kongressens bi
drag endast en jämförelsevis obetydlig del eller för närvarande ungefär 5 % 
av sammanlagda årliga utgifterna för vägväsendet i Förenta Staterna.

Den federala vägadministrationen sorterar, såsom förut nämnts, under jord
bruksministern, vilken till sitt förfogande har den ovannämnda särskilda väg- 
byrån, »Bureau of Public Roads», som närmast motsvarar vår väg- och vat
tenbyggnadsstyrelse, För bedrivande av sin verksamhet erhåller byrån en del 
av det federala anslaget, vilken andel intill år 1921 utgick med 3 % och 
därefter med 2.5 % därav.

Vägbyrån, som sorterar under en av jordbruksministern utnämnd chef, är 
uppdelad på trenne avdelningar, nämligen den tekniska avdelningen, admi
nistrations avdelningen samt pr övnings av delningen, var och en med sina un
deravdelningar. Under den tekniska avdelningen sortera 12 st. i olika delar 
av unionen utplacerade distriktsingenjörer, av vilka på grund av landets 
stora utbredning 5 st. lyda under ett huvudkontor i San Francisco. Dessa 
distriktsingenjörer, hos vilka finnas anställda ett stort antal ingenjörer, ut
göra förbindelselänkar mellan de federala och de statliga vägmyndigheterna 
samt hava att tillse, att villkoren för utdelande av de federala väganslagen 
bliva uppfyllda. A lla förslag, som uppgöras från de olika staternas sida i 
och för utbekommande av federalt vägbidrag, skola sålunda före insändan
det till »Bureau of Public Roads» granskas av distriktsingenjören, och ho
nom åligger även att kontrollera arbetenas utförande, ävensom att i fortsätt
ningen inspektera underhållet å de vägar, vilka byggts med federationens 
hjälp.

Den tekniska avdelningen å huvudkontoret i Washington åligger att före
taga den ytterligare granskning av vägprojekten, som kan anses nödig, att 
själv i vissa fall uppgöra egna förslag, ävensom att leda utförandet av så
dana arbeten, vilka utföras genom federationens egen försorg.

Den administrativa avdelningen verkställer bl. a. fördelning av de stora 
väganslagen, uppgör statistik samt upprättar kontrakt med de statliga väg
myndigheterna i fråga om sådana företag, som komma att åtnjuta federalt 
anslag.

Provningsavdelningen eller försöksavdelningen (Division of Tests) har bl. a. 
till sitt förfogande synnerligen storslagna försöksanläggningar i Arlington 
utanför Washington, där för vägväsendets utveckling omfattande prov ut
föras av de mest skilda slag. Försöksavdelningens verksamhet beskrives när
mare i en annan uppsats av denna publikation.

Härmed torde den federala vägadminstrationen i sina huvuddrag vara be
handlad, ävensom den finansiella frågan rörande de av kongressen beviljade



federala väganslagen. Rörande anskaffande av de härför erforderliga medlen 
torde böra omtalas, att desamma erhållas från kongressens vanliga inkomster. 
Federationen utsläpper sålunda inga obligationer för vägändamål, något som 
i fråga om det statliga vägväsendet är mycket vanligt, och ej heller har unio
nen några inkomster av motorfordons- eller bensinskatt. I realiteten har dock 
motorfordonsfabrikationen inom Förenta Staterna fått betala mera än de 
belopp, som av kongressen under samtliga årens lopp utbetalts i väganslag, 
i det att mellan åren 1919 och 1928 en federal lag existerat, som belade skatt 
på försäljning av motorfordon samt tillbehör. Lagen i fråga är nu upphävd. 
Densamma gav exempelvis år 1924 en inkomst till federationen av 154 mill. $.

2. Den statliga administrationen.

Såsom i det föregående omtalats, hade utvecklingen av det amerikanska 
vägväsendet intill slutet av föregående århundradet fört därhän, att vägarnas 
skötsel i allra största utsträckning ombesörjdes av lägre myndigheter. Någon 
statlig organisation härför existerade ingenstädes. Den första stat, som in
förde ett »State H ighway Department», var N ew  Jersey, vilket skedde redan 
år 1891, och året därpå följde Massachusetts. V id  sekelskiftet hade reformen 
införts i sammanlagt 7 stater. Det av kongressen år 1916 fixerade villkoret, 
att ett statligt vägdepartement skall finnas i varje stat, som önskar komma i 
åtnjutande av federala vägbidrag, medförde som resultat, att dylika departe
ment omedelbart inrättades i sådana stater, där sådana ej förut funnits. Sist 
i ordningen kommo Texas, South Carolina samt Indiana, vilka genomförde 
reformen år 1917.

Såsom en följd av de olika kongressbesluten åren 1916 samt 1921 ålåge 
det de statliga vägmyndigheterna att verkställa en systematisk klassificering 
av samtliga inom staten belägna vägar. De olika klasserna äro följande:

1. Unionsvägar eller federala vägar.
2. Statsvägar,
3. County-vägar,
4. Townshipvägar eller sockenvägar.
A v  dessa klasser åligger det de statliga vägorganen att bygga och under

hålla unions- och statsvägar inom samtliga stater, och i vissa av dem är det 
även föreskrivet, att desamma skola verkställa byggnad —  men icke under
håll —  av vägar åt »counties» i sådana fall, att de senare åtnjuta statsbidrag 
härför. I andra stater åter utövas endast en kontrollerande verksamhet från 
statsmyndigheternas sida, och utförandet av arbetet anförtros åt resp. 
»counties».

Det vägnät, som sorterar under de statliga vägmyndigheterna i Förenta 
Staterna, uppgår enligt senaste statistiska uppgifter till 306,442 eng. mil 
(ca 500,000 km) samt utgör nära 10 % av hela det sammanlagda vägnätet, 
vilket uppgår till 3,016,281 eng. mil. Den å de statliga vägarna framgående 
trafiken utgör emellertid betydligt mera än hälften av den totala trafiken 
(i Ohio 58 % , i Vermont 66 %, i N ew  Hampshire 69 %).



Fig. i. Kostnaden för vägväsendet i Förenta Staterna, sammanlagda utgifter för 
vägbyggnad och underhåll.

Huru utgifterna för det statliga vägväsendet stigit år från år, så att de
samma f. n. utgöra ungefär 800 mill. $ eller 3,000 mill, kr årligen, visas gra
fiskt å fig. 1. A v  densamma framgår även utgifterna för vägväsendet inom 
»counties» och »townships». Under det att dessa senare sammanlagt för en 
del år sedan betydligt överstego de statliga utgifterna för vägväsendet, har 
numera en omsvängning ägt rum, så att förhållandet är tvärtom.

Inkomsterna för det statliga vägväsendets finansiering erhållas från olika 
håll. Först och främst utgå bidrag från federationen på sätt, som förut om
talats, och vilka bidrag täcka ungefär 10 % av utgifterna. Från automobil- 
skattefonden, som är den största skattekällan, erhållas belopp, som täcka 
ungefär 6 5 % av utgifterna, ö vrig a  belopp erhållas dels från vanliga skatte
inkomster och dels genom utfärdande av obligationer. Vägväsendets finan
siering behandlas utförligare i ett följande kapitel.

Organisationen av de statliga vägorganen skiljer sig ganska avsevärt i de 
olika staterna. I allmänhet utövas högsta vägmyndigheten inom en stat av en 
»State H ighway Commission», bestående .av tre eller flera medlemmar. Dessa 
utses vanligen av guvernören i staten och för en viss tidsperiod, vanligen 4 år. 
I en del stater är det dock så, att en eller flera platser i vägkommissionen be
sättas av personer, som innehava vissa ämbeten, såsom exempelvis statssekre
teraren, rektorn vid den statliga tekniska högskolan e. d. I någon eller några 
stater finnes ingen vägkommission, utan dennes verksamhet utövas av endast 
en enda person, kallad »State H ighway Commissioner». Denna sistnämnda 
titel plägar eljest tilldelas den person, som är ordförande i vägkommissionen,



och vilken vanligen icke är tekniskt utbildad. Vägkommissionens samman
sättning i de flesta av staterna kan alltså i viss mån sammanliknas med de 
kommunala styrelserna i våra större städer, vars medlemmar icke äro fack
mässigt utbildade, men som för den direkta tekniska skötseln till sitt förfo
gande hava utbildade fackmän. Under vägkommissionen sorterar sålunda i 
nära nog samtliga stater den tekniska chefen för det statliga vägväsendet, 
vanligen benämnd »State H ighway Engineer» eller »Chief H ighway Engi
neer», och som har ett »State H ighw ay Department» under sig.

En mera detaljerad redogörelse lämnas nedan för den statliga vägorganisa- 
tionen i staten Connecticut.

Staten i fråga tillhör de s. k. »New England States» och är belägen i nord
östra delen av Förenta Staterna. Den påminner i mångt och mycket om Skåne. 
Natur, klimat och ytinnehåll äro ungefär desamma. Innevånarantalet är dock 
dubbelt större än Skånes.

I Connecticut utövas chefsskapet över det statliga vägväsendet av endast 
en enda person, benämnd »State H ighw ay Commissioner», vilken utnämnes 
av guvernören för en period av 4 år och är direkt underställd denne. Såväl 
här som i andra stater kan det dock inträffa, att nyval av en guvernör från 
ett annat politiskt parti även sträcker sina verkningar nedåt, så att ombyte 
av statliga befattningshavare inträffar.

Chefen för vägväsendet åligger att efter slutet av varje budgetår till guver
nören ingiva rapport över det tilländalupna årets verksamhet. T illika  upp- 
göres genom hans försorg förslag till inkomst- och utgiftsstat för det statliga 
vägväsendet, ävensom alla erforderliga handlingar för ansökning om bidrag 
av det federala väganslaget.

Samtliga högre befattningshavare inom det statliga vägväsendet utses av 
»State H ighway Commissioner». Vägdepartementet är indelat i tre olika av
delningar, nämligen

a) Avdelning för nybyggnader,
b) » » underhåll,
c) » » kassa och bokföring.
De olika avdelningscheferna äro jämnställda med varandra, dock så, att 

chefen för byggnadsavdelningen vikarierar för chefen för hela vägväsendet 
vid dennes frånvaro.

a) Avdelning för nybyggnader.

Chefen för denna avdelning (»Deputy H ighway Commissioner») har hand 
om byggnader av vägar och broar. Avdelningen är indelad i sex distrikt, 
vartdera under en distriktsingenjör. Dessa sända sina rapporter till avdel
ningschefen i och för vidare befordran. Avdelningschefen gör täta resor till 
de olika distrikten för inspektion av pågående byggnadsarbeten.

Distriktsingenjörerna uppgöra preliminära förslag till nya arbeten, låta ut
staka fastställda förslag samt övervaka vägbyggnadernas utförande. I och 
för utbetalande av medel till de olika entreprenörerna uppgöras månatliga 
rapporter, vilka insändas till kassakontoret för att därifrån likvideras. Varje 
distriktsingenjör har till sitt förfogande en stab av assistenter för staknings-



arbeten och kontrolluppdrag. Å  varje arbetsplats finnes minst en daglig kon
trollant och i fråga om större arbeten ofta flera.

De av distriktsingenjörerna uppgjorda vägförslagen äro synnerligen detal
jerade. De äro sålunda gjorda i stor skala, alla kurvor äro noggrant utsatta, 
jordmaterialets beskaffenhet angiven m. m. Innan förslaget definitivt antages, 
sker en besiktning å platsen av avdelningschefen och i fråga om mera om
fattande arbeten även av högsta vägchefen.

Infordrande av anbud sker genom huvudkontorets försorg och efter av 
distriktsingenjörerna uppgjorda arbetsritningar samt specifikationer. U ppgift 
om arbetenas omfattning meddelas givetvis åt spekulanterna men ofta endast 
såsom ungefärliga massuppgifter. Entreprenörerna ha i sådant fall att ingiva 
sina anbud i form av å-pris. Denna anbudsform är för övrigt mycket vanlig 
i hela landet. Man talar sålunda exempelvis om 24-cents anbud, varmed me
nas, att ett visst jordschaktningsarbete kan utföras för 24 cents per kub.-yard.

b) Avdelning för underhäll.

Chefen för denna avdelning, »Superintendent of Repairs», har endast hand 
om vägunderhållet, men äger givetvis ett intimt samarbete rum mellan honom 
och chefen för byggnadsavdelningen. I ett flertal andra stater äro dessa båda 
avdelningar sammanslagna under en gemensam chef, vilket för Connecticut 
icke är fallet.

I fråga om underhållet är staten uppdelad i icke mindre än 12 distrikt 
under var sin distriktsingenjör. Det finns alltså i fråga om underhållet dub
belt så många distrikt som i fråga om nybyggnader. Ursprungligen voro di
striktens antal 9 resp. 7< st., men efter vunnen erfarenhet gjordes ändring 
till 12, resp. 6 st. Det framgår alltså härav, vilken utomordentlig vikt som 
fästes vid underhållsarbetenas rationella bedrivande. Kostnaden för under
hållet å olika vägsträckor särskiljas strängt och även i fråga om olika be- 
läggningstyper, vilket för vägväsendets ekonomi har mycket att betyda, spe
ciellt när det gäller val av lämplig tidpunkt för övergång till mera kraftiga 
vägbanor.

Under distriktsingenjörerna sorterar en stor stab av assistenter, förmän och 
arbetare, vilka senare i allmänhet utväljas från ortens befolkning.

c) Avdelning för kassa och bokföring.

Chefen för denna avdelning, »Chief Clerk», har ett stort antal tjänstemän 
under sig. T ill denna avdelning inlevereras de medel, som äro avsedda för 
statens vägväsende, och göras utbetalningar till tjänstemän, entreprenörer och 
leverantörer m. m. i enlighet med från andra avdelningar lämnade attester. 
För varje arbete och för varje väg föres en synnerligen noggrann statistik i 
fråga om utgifterna.

Å  denna avdelning uppgöres även budgeten för det statliga vägväsendet, 
ävensom den rapport, som efter slutet ay varje budgetår skall insändas till 
guvernören.



j .  County ■'administration.
Utmärkande för County-förvaltningen är, att representantförsamlingar 

saknas, samt att tjänstemännen —  i den mån de ej utses av statliga myndig
heter —  väljas direkt av folket. Stora olikheter förekomma givetvis de olika 
»counties» emellan i fråga om storlek, folkmängd, vägväsendets omfattning 
m. m., och beträffande vägadministrationen finnas även avvikande lösningar.

I allmänhet handhas skötseln av vägväsendet inom ett »county» av en sär
skild s. k. »County H ighway Commission», bestående av ett visst antal med
lemmar, vanligen mellan 3 och 15 till antalet. Desamma väljas antingen 
direkt av folket, eller ock utses de av de statliga vägmyndigheterna efter av 
folket uppgjort förslag. Endast ordföranden plägar ägna sig uteslutande åt 
vägväsendet. De andra medlemmarna sköta sina uppdrag som bisyssla mot 
ringa eller kanske ingen ersättning. Inom åtminstone de större »counties» 
finnes anställd en vägutbildad ingenjör, vilken har hand om den tekniska 
ledningen av vägväsendet. Denne benämnes »County H ighway Engineer», 
samt utses eller skall godkännas av de statliga vägorganen. Speciellt i sådana 
»counties», vilka gränsa intill de större städerna, är det mycket vanligt, att 
vägingenjören har en hel stab av underlydande tjänstemän samt ett stort väg- 
kontor till sitt förfogande.

Vägkommissionen inom ett »county» har hand om sådana vägar, vilka 
närmast kunna betecknas som 2. klass huvudvägar, och vilka benämnas 
»County Highways». För utbyggande av de viktigaste av desamma pläga 
bidrag erhållas från staternas sida, och dessa vägar benämnas »State Aid 
Highways». Rörande byggandet av dessa förfares olika, i det att i en del 
stater detta sker genom staternas försorg och i andra stater dessa endast ut
öva kontroll. Det åligger ibland även vägmyndigheterna inom ett »county» 
att ombesörja underhållet av broarna eller åtminstone de större sådana å 
sockenvägarna, enär sockenmyndigheterna ofta sakna tillgång till teknisk 
sakkunskap.

Medel för bestridande av utgifterna för vägväsendet inom ett »county» 
erhålles dels i form av statsbidrag, dels genom utfärdande av obligationer, 
dels genom motorfordons- och bensinskatt samt dels genom vanlig uttaxering, 
och hänvisas härom till det följande.

4. T  own ship-administration.

Närmaste underavdelning av ett »county» äro »townships», som ungefär 
motsvara våra socknar. I varje township finnes en vägstyrelse, bestående av 
tre eller flera personer, av vilken endast ordföranden plägar vara avlönad, 
men ej heller denne brukar ägna hela sin tid åt vägväsendet. Vägstyrelsen 
handhar skötseln av de s. k. »Township Roads», vilka närmast kunna rubri
ceras sålunda, att de utgöra den kategori av vägar, vilka ej äro underställda 
andra högre vägmyndigheter. Längden av dessa vägar är mycket stor samt 
utgör ungefär 70 % av det sammanlagda vägväsendet. De hava emellertid i 
huvudsak endast att besörja trafik av mera lokal karaktär.



Vägstyrelsen har hand om såväl byggnad som underhåll av township- 
vägarna, dock såsom ovan nämnts, att i vissa »counties» vägmyndigheterna 
därstädes sköta broarna. Vissa mera betydelsefulla vägar kunna utföras med 
bidrag från ett »county», som ibland dessutom släpper till teknisk sakkun
skap såsom hjälp till vägstyrelsen, vilken eljest i de flesta fall står helt 
utan sådan.

Förutom ovannämnda ekonomiska bidrag finansieras vägväsendet inom 
townships vanligen genom uttaxering, men utsläppande av obligationer före
kommer även.

B. Vägväsendets finansiering.

Finansieringen av vägväsendet inom Förenta Staterna sker efter tvenne 
huvudmetoder, nämligen »pay-as-you-go-plan», d. v. s. att utgifterna unge
fär svara mot de löpande inkomsterna, samt genom »bond-plan» eller med 
andra ord genom upptagande av lån, vanligen obligationslån. Denna senare 
metod användes dock endast i kombination med den förra.

i . ¥ inan sieving genom obligationer.

Genom automobiltrafikens snabba utveckling, vilken särskilt i Förenta Sta
terna skett med en oerhörd snabbhet, uppstod ett trängande behov av ett 
skyndsamt utbyggande och förbättring av vägnätet, vartill de löpande in
komsterna —  trots införande efter hand av automobil- och bensinskatt —  i 
många fall voro alldeles otillräckliga. De flesta av obligationslånen hava 
även upptagits efter år 1915 i samband med biltrafikens då kraftigt påbör
jade ökning. För ränta och amortering användes inom staterna i allmänhet 
bilskattemedel samt inom »counties» och »townships» mest vanliga skatte
intäkter.

Finansiering genom obligationer har hittills använts av de statliga väg
myndigheterna inom 31 stater samt av county- och township-vägmyndig- 
heterna inom 47 stater eller samtliga stater med ett enda undantag nämligen 
North Dakota. Början gjordes år 1894, och sammanlagda beloppet uppgår 
för närvarande till den aktningsvärda summan av över 2,000 mill. $.

Nackdelarna med ett finansieringssystem genom utsläppande av obliga
tioner är, att arbetena på grund av tillkommen ränta bli dyrare, men detta 
uppväges så gott som undantagslöst genom de vinster, vilka komma trafi
kanterna till godo genom att de få köra på bättre och ofta kortare vägar. 
Nedanstående exempel, som lämnats av chefen för »Bureau of Public Roads», 
Mr. Tho. MacDonald, torde belysa detta.

Är 1918 upptog staten Illinois ett obligationslån på 6o mill. $, löpande 
med 4 % ränta. Amorteringstiden sträcker sig mellan åren 1926 och 1944. 
Under åren 1921 t. o. m. 1925 utgåvos dessutom obligationer till nära 59 
mill. $ med motsvarande avbetalningstid. För varje lånad dollar får staten 
återbetala 1.55 dollars. Den årliga amorteringen är 4,052,200 dollars, för
delad över en period av 23 år. På grund av inkomsterna från obligations- 
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Fig. 2. Motorfordonens ökning i Förenta Staterna.

lånen kunde t. o. m. år 1925 färdigställas en väglängd av 1,480 eng. mil, och 
hade denna utbyggnad tagit 5 år i anspråk emot eljest nödvändiga 15 år, om 
endast löpande inkomster hade använts. Alltså kunde dessa 1,480 eng. mil 
väg i sitt förbättrade skick användas av trafikanterna på grund av obliga
tionslånen i genomsnitt 5 år tidigare, än vad eljest varit fallet. Efter en 
mycket försiktig beräkning av en medeltrafik per dygn av 1,000 fordon samt 
en genom den bättre vägbanan vunnen besparing av 1,5 cents per mile och 
fordon, erhålles en sammanlagd besparing för 5-års perioden med 40,515,000 $. 
Enär ränteutgifterna tillsamman utgöra 33,200,000 $ uppstår sålunda en ren 
besparing på 7,315,000 $.

Inkomsterna av obligationslånen användas inom det statliga vägväsendet i 
stor omfattning till utförande av högklassiga beläggningar, varvid som amor
teringstid väljes en tidrymd, som kan anses motsvara beläggningstypens livs
längd. V id beräkning av de ekonomiska betingelserna för utförande av ett 
vägarbete med högklassig vägbana i stället för annat slag av beläggning tages 
det alltid och med rätta även hänsyn till de stora besparingar, som trafikan
terna vinna i minskade driftskostnader tillföljd av minskat rullningsmotstånd 
vid en jämnare körbana. Denna betydelsefulla omständighet har av den 
svenska lagstiftningen på området i fråga blivit försummad.



2. Finansiering genom automobilskatt.
År 1895 funnos summa 4 st. automobiler registrerade i Förenta Staterna. 

Antalet steg under år 1898 till 10,000, under år 1905 till 100,000, under år 
1911 till 1 mill., under år 1920 till 10 mill., under år 1925 till 20 mill., och 
den sista offentliggjorda siffran upptager ett sammanlagt antal av 26,501,443 
st. På varje motorvagn kommer i genomsnitt 4,5 personer, av vilka ungefär 
varannan har tillstånd att föra automobil. Hela den amerikanska befolk
ningen skulle alltså kunna transporteras samtidigt i bilar. Utvecklingen av 
bilbeståndet i Staterna framgår av fig. 2.

De nya krav på vägarna, som den våldsamt ökade trafiken uppställde, 
förde med sig, att vägtrafikanterna fingo bära sin del av vägbeskattnings- 
bördan, och att sålunda skatt började påföras bilarna.

Den första stat, som införde dylik skatt, s. k. »registration fee», var N ew  
York, som under år 1901 fastställde skatt på motorfordon och under detta år 
hade den jämförelsevis blygsamma inkomsten härav på summa 954 $. ö vrig a  
stater följde så småningom det givna exemplet, så att år 1908 dylik skatt 
var fastställd i 30 stater, år 1912 i 36 och 1921 i samtliga stater.

De grunder, som gälla för bestämmandet av motorfordonsskatten i de olika 
staterna, äro i hög grad varierande, varpå det skulle vara alltför vidlyftigt 
att här ingå i detalj, utan hänvisas till nedanstående sammanställning.

Personbilar. Antal stater

E n h e tssk a tt ..................................................................................  st. 1
H ä s tk r a f ta n ta l ........................................................................... » 19
F ordon svikt (n ettovikt) .......................................................  » 7

D  :o samt last (b r u t t o v ik t ) .............................. » 6
V ä r d e ............................................................................................  » 2
C y lin d ervo ly m  .........................................................................  » 1
H ä stk ra fta n ta l -f- bru tto v ikt .............................................. » 4

D  :o +  n etto vikt .............................................. » 4
Enhetsskatt J-|- n e t t o v i k t .......................................................  » 1
N etto  v ik t +  värde .................................................................  » 2

D :o  -f- d:o -f-h ä stk ra fta n ta l .............................. » 1

I District of Columbia utgår dessutom enbart enhetsskatt, vilken är den 
lägsta i unionen, och endast utgör 1 $ per fordon.

Lastbilar. Antal stater

L astförm åga ...................................................    st. 25
N etto  v i k t ........................................................................................  » 2
B ru tto vikt ......................................................................................  » 10
B r e d d ................................................................................................ » 1
H ä stk ra fta n ta l -f- bru tto v ikt .................................................  » 2

D :o  -|-n etto  v ik t .................................................  » 1
D :o  -[-lastfö rm åga  ............................................. » 2

V ä rd e  -f- lastförm åga ................................................................  » 1



Antal stater
Enhetsskatt +  la s t fö r m å g a ...................................................... st. i

D :o  -j- netto v ik t ...................................................... » i
V ä rd e  n etto vikt -|- h ästk raftan ta l .............................. » i
L astförm åga +  n etto vikt +  h ästk raftan ta l .................  » i

Ingen av staterna har sålunda enhetsskatt i fråga om lastbilar, men är dy
lik gällande i District of Columbia.

Inkomsterna av skatten på motorfordon utgjorde för budgetåret 1928/29 
sammanlagt 310 mill. $, motsvarande ungefär 13 $ i genomsnitt per fordon, 
och täckte desamma ungefär 20 % av samtliga inkomster för vägväsendet 
under denna period.

I 35 av unionens stater utgår dessutom en särskild skatt å värdet av lös
egendom, vartill även automobiler räknas. Denna beskattningsmetod tilläm
pas i såväl staterna som »counties» och »townships», och inkomsterna härav 
inräknas i den ordinarie budgeten, varifrån en del av utgifterna för vägvä
sendet inom de olika förvaltningsområdena bestridas. Det är icke ringa be
lopp, som bilägarna hava att betala extra förutom den ordinarie motorfor
donsskatten i dessa 35 stater. N ågra exakta belopp äro ej kända, men för 
1928 gjordes en uppskattning, varav som resultat erhölls en siffra på 140 
mill. $, som efter fråndragning av statliga och andra skattefria bilar gav ett 
genomsnittsresultat av 10 $ per bil, d. v. s. ganska obetydligt under den i 
fråga om den vanliga bilskatten förut nämnda medeltalssiffran av 13 $ per 
fordon.

Driften av motorfordon giver även en annan betydande inkomst till det 
amerikanska vägväsendet, nämligen genom skatt på bensin, s. k. »Gasoline 
Tax». Redan år 1915 föreslog dåvarande presidenten Wilson för kongressen, 
att en skatt av en cent per gallon skulle läggas på bensinen för att härigenom 
anskaffa ett belopp av 10 mill. $. Detta belopp skulle emellertid icke gå till 
vägväsendet utan till den federala budgeten, som på grund av världskriget 
blivit hårt ansträngd. Ehuru kongressen icke godtog detta presidentens för
slag, hade dock frågan om beskattning av bensin blivit väckt och började 
behandlas i den offentliga diskussionen.

Ett förnyat försök av den federala regeringen år 1918 att få bensinskatt 
införd såsom en federal inkomstkälla blev även av kongressen avslagen. D är
emot fattades detta år ett första beslut av en enskild stat om införande av 
en dylik skatt att tillgodose vägväsendets ökade behov av penninganslag, i 
det att staten Oregon föreskrev införande av en skatt med 1 cent per gallon 
bensin (ca 1 öre per liter) att utgå fr. o. m. den 25 februari 1919. Redan 
samma år infördes bensinskatt i ytterligare två stater. Så småningom och i 
ganska rask takt följde de andra staterna efter, men det dröjde dock ända 
till år 1929, innan staterna Massachusetts samt N ew  Y ork —  med samman
lagt över 3 mill, bilar —  förordnade om bensinskattens införande.

Skattebeloppet har i allmänhet i de olika staterna satts ganska lågt vid 
tidpunkten för införandet samt utgjort 1 eller 2 cents per gallon. Med endast 
några enstaka undantag hava skattesatserna efteråt blivit höjda. De utgå så
lunda för närvarande med nedanstående belopp:



2 cents per gallon  i 7 stater samt i D istrict o f C olum bia,
3 » » » » 1 0  »

3,5 » » » » 1 stat,
4 » » » » 2 0  stater,
j » » » » 8 »
6 » » » » 2 »

Det är emellertid att märka, att skattesatsen tenderar mot att ytterligare 
höjas, och enligt framställda förslag skulle densamma sålunda komma att 
utgå med 4 cents i 23 stater, 5 cents i 9 stater samt 6 cents i 6 stater.

Under budgetåret 1928/29 upptogs bensinskatt förutom i District of C o 
lumbia i ytterligare 45 stater. Nämnda år gav bensinskatten ett belopp av 
sammanlagt 288 mill. $, vilket motsvarar ett genomsnitt av 15 $ per fordon 
eller proportionsvis något högre än den direkta fordonsskatten.

Icke endast de statliga vägmyndigheterna upptaga bensinskatt, utan även 
»counties» och städer äro i vissa fall berättigade härtill. Sålunda gäller i 6 
stater, att »counties» upptaga en extra bensinskatt, varierande mellan 1 och 3 
cents per gallon, och i 4 stater äro städer tilldelade en dylik rätt på vanligen 
1 cent. På detta sätt kan en avsevärd prisförhöjning å bensin uppstå genom 
beskattning på ett par olika håll.

j .  Finansiering genom direkt beskattning.

De belopp, vilka äro nödvändiga att anskaffa för bestridande av utgif
terna för vägväsendet hos de olika förvaltningsorganen, och vilka ej erhållas 
genom förut omnämnda inkomstkällor, anskaffas genom uttaxering efter di
verse olika grunder, som variera i skilda stater.

I allmänhet förekommer en särskild skatt för värdet av fast egendom, s. k. 
»Real Property Tax» och i de flesta av staterna även för värdet av lösegen
dom, s. k. »Personal Property Tax». Såsom förut nämnts, skall bland lös
egendomen även upptagas värdet av motorfordonen, vilka på så vis under
gå en dubbelbeskattning. I en del stater uttages dessutom en särskild skatt, 
benämnd »Special Assessments». Densamma innebär, att ägaren av ett jord
område får betala för en vägs framdragande i den mån värdet av hans egen
dom härigenom kan anses stiga i värde. För att nämna ett exakt exempel 
från ett »county» i staten Iowa byggdes därstädes för något år sedan en ny 
väg på 20 km längd. För densammas finansiering bestämdes, att 12.5 % av 
utgifterna skulle drabba de jordägare, vilka hade nytta av vägens anlägg
ning. De ägare, vilka bodde närmast vägen, hade givetvis den största för
delen av densamma, och nyttan ansågs hava upphört på 1.5 eng. mils av
stånd å ömse sidor om vägen. Ersättningen bestämdes till högst 3.77 $ per 
acre (ungefär 17 kr per tunnland) samt lägst till 0.43 med ett medeltal av
1.93 $ per acre. Sammanlagda bidraget uppgick till 44,350 $ eller ca 165,000 
kronor.
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4. Sammandrag.

Inkomsterna (utsatta i mill. $) för det statliga och lokala vägväsendet un
der år 1928 fördela sig enligt nedanstående uppställning:

S t a t l i g a L o k a l a S u m m a

milj. $ % milj. $ % milj. $ %

Skatter......................... 54 7 499 62 553

Bil- och bensinskatter . 493 65 104 13 597 38

Obligationer . . . 122 16 x5° 19 272 17
Federalt bidrag . 81 10 — — 81 5

Diverse . . . . 13 2 5 1 6 64 4

Summa mill. $ 763 100 804 100 1 5 67 100

A v  ovanstående uppställning framgår sålunda, att det statliga vägväsen
det har sin absolut mest betydande inkomstkälla från motorfordonsväsendet, 
under det att i fråga om det lokala vägväsendet det övervägande inkomst
beloppet erhålles genom direkt beskattning.



VÄGFORSKNINGEN I FÖRENTA 
STATERNA

AV NILS VON MATÉRN.

Det intensiva amerikanska vägbyggandet kännetecknas bl. a. av en strä
van efter rationella principer och metoder vid vägarbetenas planläggning och 
utförande. Detta tager sig bl. a. uttryck i en omfattande forskningsverksam
het. Denna vägforskning, som arbetar med vetenskapliga hjälpmedel, har re
dan uppnått utomordentliga resultat och varit banbrytande för vägteknikens 
utveckling, ej endast i Förenta Staterna utan även i övriga länder.

N är år 1916 det amerikanska vägväsendet genom »the Federal A id Road 
Act» fick sina grundlinjer utstakade, var man så förutseende, att man i den 
centrala, federativa väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, »Bureau of Public 
Roads», organiserade en särskild avdelning för vägförsök och vägforskning, 
»Division of Tests», vid sidan av de båda andra avdelningarna, den .admini
strativa och den tekniska. Denna organisation har utan tvivel varit lycklig. 
Försöksavdelningen har klarlagt de tekniska förutsättningarna för vägbyg
gandet, undersökt lämpliga vägtyper, givit direktiv för den viktiga material
kontrollen vid vägarbetena samt främjat en sund och rationell utveckling av 
tekniken.

Försöksavdelningen vid Bureau of Public Roads har under sin ledning dels 
ett välutrustat laboratorium i Washington, dels en storslagen vägförsökssta- 
tion vid Arlington utanför samma stad. Forskningsuppgifterna äro indelade 
i 4 huvudgrupper: undergrunden, icke bituminösa material och deras använd
ning, bituminösa material och deras användning samt beläggningar och 
vägbroar.

Under de 10 år, som försöksstationen vid Arlington arbetat, ha ett fler
tal laboratorier uppförts där samt ett stort antal vägförsök i det fria blivit 
utförda. Beskrivningar av dessa undersökningar finnas publicerade bl. a. i 
den amerikanska väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tidskrift »Public Roads».

Under vägkongressen i Washington hade deltagarna tillfälle att studera 
stationen vid Arlington. Här kan endast i korthet givas en viss orientering 
över de viktigaste försök m. m., som utförts.

Ett intensivt forskningsarbete har nedlagts rörande jordarterna i under
grunden —  »subgrade soil». Man har genom försök bestämt de karakteris
tiska egenskaperna hos olika jordartstyper och studerat de fundamentala prin
ciperna i jordartsfysiken och jordartsmekaniken. Man har utfört en klassifi
cering av olika jordarter med hänsyn till deras olika värde som undergrund 
för vägar. Metoder ha utarbetats för fältprovtagning och bestämning av de



lokala geologiska förhållandena. Vidare ha metoder utarbetats för val av 
lämpligt byggnadssätt vid olika jordartsförhållanden. Tjälens inverkan och 
åtgärder mot denna har likaså studerats. Såsom grundläggande prov för jord
arter använda amerikanarna de av svensken Atterberg utexperimenterade 
proven för bestämning av flytgränsen och utrullningsgränsen.

Redan år 1899 började amerikanarna undersökning av de fysikaliska och 
mekaniska egenskaperna hos bergartsmaterial för vägändamål. De metoder 
och apparater, som därvid utexperimenterats, ha stått som modell för forsk
ningen på detta område. Bl. a. ha beargartsprovningarna vid väglaboratoriet 
vid Statens Provningsanstalt huvudsakligen upplagts efter amerikanskt 
mönster.

Den moderna betongvägen, som nått en ganska hög grad av fulländning, 
har utexperimenterats i Förenta Staterna. Åren 1920— 1921 byggdes i Illinois 
en provväg, den s. k. Bates försöksväg, som bl. a. hade 24 sträckor av betong 
med olika utförande. Provvägen utsattes för en trafik av tunga lastbilar med 
massiva ringar. De erfarenheter, som därvid erhöllos rörande den lämpligaste 
konstruktionen av betongvägar, ha varit vägledande för den fortsatta ut
vecklingen.

Den amerikanska betongforskningen har som bekant gjort en betydande 
insats. Vattenhaltens betydelse har sålunda bl. a. klarlagts genom ingående 
försök i Förenta Staterna, vilka försök till stor del torde ha betingats av det 
livliga betongvägbyggandet.

Försöksavdelningen vid Bureau of Public Roads har utfört ett stort antal 
undersökningar rörande betongvägar. Dessa undersökningar ha bl. a. avsett 
sambandet mellan slitningen av betongytan och de ingående materialiernas 
egenskaper, såsom de fastställts genom olika laboratorieprov. Vidare ha stu
dier utförts för att klarlägga vissa konstruktiva detaljer såsom tvärsektion, 
fogar, armering m. m. Bland senare undersökningar märkas de, som avse åt
gärder till skydd för betongen under dess hårdnande omedelbart efter utfö^ 
randet (»curing»). För alla dessa undersökningar ha ett stort antal apparater 
och metoder utarbetats.

Sättprovet (»slump test»), flytprovet (»flow test»), den mekaniska analy
sen av stenmaterialet m. m. äro sådana metoder. För kontroll av betongkva
liteten utborras cylindrar ur den färdiga beläggningen med hjälp av en vid 
en lastbil fästad borrmaskin. Provning av betongens styrka undersökes ofta 
medelst provbalkar såväl på arbetsplatsen som i laboratoriet. För detta ända
mål ha enkla provningsmaskiner utarbetats.

V id  Arlington ha dessutom försök utförts med olika slag av maskiner för 
betongvägar, en viktig detalj vid utförandet av dylika arbeten.

Även de bituminösa bindemedlen och av dem uppbyggda beläggningar ha 
ägnats ingående undersökningar. Ett stort antal av de standardprovningar, 
som nu användas i alla länder, ha utexperimenterats i Förenta Staterna.

På senare tid ha bl. a. vid Arlington utarbetats metoder för provning av 
de mekaniska egenskaperna hos blandningar av bituminösa bindemedel och 
stenmaterial. Avsikten härmed är att studera stabiliteten och hållbarheten 
mot trafik av på olika sätt sammansatta bituminösa beläggningar. För detta



ändamål upphettas bituminet och stenmaterialet, blandas i maskin och gjutes 
eller stampas i formar till provkroppar, vilka underkastas provning i olika 
avseenden, såsom tryckhållfastheten, skjuvhållfastheten m. m. Man är där
vid inne på försöksmetoder, erinrande om betongprovningen, som icke alle
nast begränsas till bindemedlets —  cementets —  provning utan även av den 
färdiga produkten —  betongen. Medan provningen av bindemedlet —  asfal
ten eller tjäran —  vid bituminösa beläggningar hittills alltför mycket till
dragit sig intresset, har provningen av den färdiga produkten —  beläggnin
gen —  i allt för ringa grad hittills varit föremål för laboratorieförsök. Man 
har därför anledning vänta, att denna nyare inriktning av beläggningsforsk- 
ningen kommer att medföra värdefulla resultat.

V id  mitt besök vid Arlington pågingo undersökningar rörande bituminösa 
behandlingar av jord- och grusvägar, för vilken fråga f. n. finnes stort 
intresse.

V id  Arlington ha på senare år dessutom utförts en del intressanta under
sökningar för att bestämma storleken av de stötkrafter, som åstadkommas av 
olika slag fordon på vägbanan och de faktorer, varav dessa stötkrafter bero.

Försöksavdelningen vid Bureau of Public Roads utövar emellertid sin 
verksamhet icke allenast vid försöksstationen vid Arlington och laborato
rierna i Washington. Dessutom har avdelningen provvägar flerstädes i lan
det för studier av speciella problem. Genom anslutning till landets högsta 
vägmyndighet har försöksavdelningen möjlighet att intimt samarbeta med 
de lokala vägmyndigheterna och genom dem samla rön och erfarenheter i 
olika frågor.

De resultat, som den amerikanska vägforskningen vunnit, ha legat till 
grund för de statliga normer för utförande av olika vägarbeten, som bl. a. 
måste följas, då federala bidrag erhållas till företagen.

Varje stat, som erhåller sådant federalt bidrag, är skyldigt att prova alla 
vägmaterial enligt standardmetoder. Denna materialkontroll utövas i regel 
av väglaboratorier, anslutna till vägdepartementen i de olika staterna. 45 
av de 48 amerikanska staterna ha sådana laboratorier, vilka äro sysselsatta 
med kontinuerlig kontroll av alla materialier, som användas för vägbyggnad 
och vägunderhåll. Några av staterna ha ej egna laboratorier utan samarbeta 
med befintliga tekniska högskolor. De statliga väglaboratorierna äro av m yc
ket varierande storlek; de sysselsätta från 3 upp till ett hundratal personer. 
De standardprovningar, som utföras, äro ofta till antalet högst betydande. 
Sålunda utfördes vid Iowa H ighway Department år 1929 mer än 100,000 
provningar. Förutom dessa standardprovningar utföras vid de statliga väg
laboratorierna viss fri forskning.

Vägforskningen i Förenta Staterna är emellertid icke förlagd endast till 
Bureau of Public Roads och de statliga väglaboratorierna. Sådan forskning 
bedrives dessutom vid de tekniska högskolorna, vid flera universitet samt av 
vissa intresserade sammanslutningar som The Asphalt Association, The Port
land Cement Association m. fl.

Sedan år 1916 finnes i Förenta Staterna en organisation, som har till upp
gift att samla och organisera alla dessa krafter, som arbeta i vägforskningens



tjänst. Denna organisation är The H ighway Research Board, en avdelning 
av The National Research Counsil.

The H ighway Research Board är sammansatt av representanter för ame
rikanska vägorganisationer. Den utövar sin verksamhet genom specialkom
mittéer, genom samarbete med Bureau of Public Roads och de statliga väg- 
myndigheterna samt högskolornas professorer och laboratorier. Dess uppgift 
är att upplägga program för forskningsproblem, att bidraga till samverkan 
mellan de olika forskningsinstituten samt tjänstgöra som ett »clearing house» 
för upplysningar rörande utförda och pågående undersökningar. Specialun
dersökningar utföras på uppdrag av intresserade organisationer. I årliga 
»Proceedings» publicerar The H ighway Research Board vunna resultat.

M ycket stora penningbelopp ha redan nedlagts och nedläggas alltjämt på 
vägforskningen i Förenta Staterna. Detta vittnar om, att de »praktiska» 
amerikanarna kommit till insikt om den stora ekonomiska betydelsen av teo
retisk forskning, liksom av praktiska vägförsök för utvecklingen av väg- 
tekniken.



INTRYCK AV AMERIKANSKT VÄG- 
VÄSENDE

AV E. P. W RETLIND.

Den vägbesiktningstur nr 3, som anordnats efter vägkongressens avslu
tande och i vilken jag deltog, gick genom de mellersta staterna söder om de 
stora sjöarna vid Kanadagränsen, genom Indiana, Illinois, Wisconsin, Min
nesota, Iowa och Missouri. Färden, som huvudsakligen skedde per buss, pas
serade över jord-, grus-, asfalt- och betongvägar.

Jordbruket förorsakar den mesta trafiken i dessa trakter. I Illinois, In
diana och Michigan finnes även mycket industritrafik, ö v e r  Minnesotas torv
mossar äro vägarna av betong; på övriga sträckor av grus eller betong. Denna 
stat är känd för sina utmärkta grusvägar och för deras perfekta underhåll. 
Iowa har utom sina jord- och betongvägar även grusvägar. Indiana har grus- 
och betongvägar och Illinois och Michigan utmärkta betongvägar.

A lla stater, genom vilka turen utsträcktes, hava välorganiserade vägdepar- 
tement. Vägbyggandet finansieras på olika sätt i de olika stater, som passe
rades. Sålunda har Indiana och Iowa bekostat vägbyggnaderna med löpande 
skatteinkomster, medan Minnesota, Michigan och Illinois härtill i stor ut
sträckning använt lån.

Högklassiga asfaltbeläggningar.
De varma asfaltmetoderna, som ha sitt ursprung i Förenta Staterna, äro 

alltjämt de mest använda av de bituminösa beläggningarna. Sandasfalt på 
bindlager på betongunderlag är standard för städernas gator. Hårdgjutasfalt 
förekommer däremot icke i nämnvärd utsträckning.

En detalj av stort intresse vid framställning av vissa asfaltbeläggningar så
som sandasfalt är frågan om lämpligaste tillsatsmaterial till asfalten, filler. 
Denna skall vara ett mineralämne, krossat till cementfinlek. Tidigast använ
des cement, senare finkrossad kalksten, slagg, skiffer e. d. V id  Ann Arbour- 
universitetet i Michigan har en japan, Mr. Emori, gjort noggranna undersök
ningar och därvid kommit till det resultatet, att finkrossad kalksten ur olika 
synpunkter ger det bästa »asfaltbruket».

Den mängd filler, som tillsättes en sandasfaltbeläggning, är av stor vikt 
för .dennas hårdhet vid olika temperaturer. The Asphalt Institute angiver 
fillermängden till 10— 20 % av blandningens vikt. På flera ställen hörde jag 
uppgivas, bl. a. i St. Paul, Minn., att på huvudgator med mycket tung trafik 
användes en fillermängd av 25 %. Man får då ett slitlager, som är hårt även



vid den starkaste värme, men å andra sidan har benägenhet att spricka under 
vinterkylan.

A tt döma av våra erfarenheter här i Sverige, som ju sträcka sig över mer 
än 1 5 år, finnes ingen anledning att för våra förhållanden frångå den hittills
varande maximisiffran av 12 %, och 8— 10 % filler torde i regel vara 
lämpligt.

N är de varma asfaltbeläggningarna enligt amerikansk metod i början av 
seklet kommo till större användning, tillverkades endast obetydliga mängder 
asfalt vid bergoljornas raffinering. Man använde därför helt naturligt de 
redan kända och prövade, naturliga asfalterna, speciellt från Trinidad och 
Bermudez. Ännu så sent som 1917 var oljeasfalten knappast erkänd som jäm- 
värdig med Trinidadasf alten. N u användes oljeasf alten till övervägande del 
vid samtliga asfaltarbeten, såväl enligt den kalla som varma metoden.

Beträffande beläggningens framställning äro de åtgärder av största intresse, 
som vidtagits för att kunna få denna så jämn som möjligt. I detta avseende 
användes tidigare vältning med successivt ökad vikt på vältarna. Man bör
jade med handvältar och fortsatte med små lätta tandemvältar med ång- 
drift, som voro så konstruerade, att de medgåvo körning snett över, ja, rent
av vinkelrätt över körbanan, för att sluta med en 10— 12 tons vält. Man 
har nu i stor utsträckning frångått tandemvältarna och använder i vissa fall 
endast de tunga vältarna. Genom noggrannhet och yrkesskicklighet hos vält
förarna kunna på detta sätt asfaltvägar enligt den varma metoden fram
ställas med ytterst obetydliga avvikelser från den fastställda längdprofilen 
på vägen.

Under de allra sista åren har man emellertid börjat använda stampmaskiner 
av samma beskaffenhet som vid betongvägsbyggen jämväl på asfaltvägar. 
På båda sidor om beläggningen utlägges stadig räls, på vilken dessa puts- 
och stampningsmaskiner framgå som en travers över hela beläggningen, ut
jämnande den lösa asfaltmassan och stampande denna till ökad kompression. 
Dessa maskiner kunna dock endast komma till användning vid stora arbeten 
av åtminstone 1,000 m2 per dag.

Asfaltbetong.
Med beteckningen betong avses ett byggnadsmaterial, vari som bärande 

beståndsdel ingår stenmaterial i form av singel eller makadam och ett hop
fogande bruk av bindämne +  sand och event, även finare mineraldelar. 
Asfaltbetong enligt den varma metoden användes dels tät och dels öppen, 
d. v. s. med och utan filler, öppen användes den som bindlager under slit
lager av sandasfalt eller Topeka och tät som slitlager. En stor vägbyggnads- 
firma, Warren Bros. Co., Boston, Mass., lyckades vid sekelskiftet erhålla 
patent på asfaltbetong under namn av Bitulithic och Warrenite. Dessa båda 
beläggningar skilja sig i intet avseende från varm asfaltbetong, men patent 
kunde dock till mångas förvåning erhållas. Firman har emellertid inlagt 
stora förtjänster om asfaltvägtekniken genom att utföra särdeles noggranna



arbeten; särskilt hava deras beläggningar utmärkt sig genom stor täthet, 
åstadkommen genom noggrann storlekssortering av mineralbeståndsdelarna 
i beläggningarna.

Den grundläggande betydelsen av täthet och orörlighet är erkänd av de 
flesta fackmän över hela världen, och de utmärkta resultat, som nämnda 
firma vunnit med Bitulithic och Warrenite, hava endast bekräftat riktig
heten av de nämnda principerna.

Topeka.

Den modifierade form av sandasfalt, som efter den stad, där den först 
användes, kallas Topeka, är mycket populär, och dess användning synes 
ökas. Topeka-asfalten skiljer sig från sandasfalten däri, att småsten av 5—  
15 mm storlek finnes i slitlagret till en mängd av ca 30 % . Den lägges i en 
tjocklek av 5 cm på körbanor och tunnare, ned till 2 cm, på gångbanor. 
5 cm är den minsta tjocklek, som användes för högklassiga körbanebelägg- 
ningar med nämnvärd trafik. Topeka-asfalt har under senare år vunnit 
terräng jämförd både med ytbehandlad asfaltbetong och sandasfalt, alltså 
samma utvecklingsgång som i Sverige.

Kalla asfaltbeläggningar.

I Förenta Staterna har kall asfalt i form av en tunnflytande lösning av 
bitumen i gasolja eller bensin (»cut back») länge använts för reparations
arbeten under kall och fuktig väderlek. I Kanada patenterades år 1909 den 
kalla asfaltbeläggningen Amiesite, som just som bindämne innehåller en dy
lik lösning av bitumen i gasolja. Beläggningen har icke vunnit på långt när 
samma spridning i U. S. A. som i hemlandet Kanada.

Den engelska, patenterade, kalla asfaltbetongen Colprovia började exploa
teras i U. S. A. och Kanada i juli 1929. I denna asfaltbetong ingå exakt 
samma beståndsdelar i samma proportioner som i en noggrant sammansatt, 
tät Topeka-asfalt. Bindämnet utgöres av hårt, malet asfaltpulver, som till
sättes mineralämnena, sedan dessa i kallt tillstånd blandats med trögflytande 
asfaltolja. Det hårda asfaltpulvret och oljan förenas sedan under vältningen 
och trafiken till ett asfaltcement av lämplig penetration. Som ett bevis på 
den stora skalan av vägarbeten i U. S. A. må nämnas, att där under det 
första året, som Colprovia användes, utlades 1,000.000 m2.

Asfaltbeläggningar som slitlager på gamla betongvägar.

En för Förenta Staterna speciell användning av asfalt har under senare 
år i stor utsträckning blivit till slitlager på gamla, spruckna betongvägar. 
Dessa äldre betongvägar utfördes då denna teknik ännu ej var så utvecklad 
som nu, och under en tid, då man trodde sig utan risk för hållbarheten kunna 
minska såväl beläggningens tjocklek som cementhalten. I de ganska många



fall, som man i betongvägsteknikens barndom gjorde sig skyldig till sådana 
misstag, har man därför under senare år måst underhålla stora betongytor, 
som visserligen äro fullt körbara men på grund av de många och oregel
bundna sprickorna dock erbjuda vissa olägenheter.

På sådana betongvägar utlägges asfalt, både varm och kall. Även vid 
denna andra beläggning går man emellertid till efter min uppfattning allt
för billiga konstruktioner. En asfaltbeläggning på betongunderlag bör enligt 
mångårig, väl grundad erfarenhet alltid utföras på ett bindlager av öppen 
asfaltbetong eller event, asfaltmakadam, som överbroar sprickorna i betong
grunden och på så sätt bildar ett verkligt pålitligt bottenlager för asfaltslit- 
lagret. Detta gäller i varje fall vid klimat, jämförligt med vårt lands.

Man försäkrade i U. S. A., att i stater med extrema temperaturdifferenser 
mellan sommar och vinter endast mycket stadiga bindlager kunde medföra 
full trygghet för sprickor i ytasfalten, och på sådana ställen nöjde man sig 
därför med ett tunt slitlager av 25 mm Topeka e. d. med självklar följd, att 
betongens sprickor så gott som fullständigt uppträdde även i asfaltlagret, där 
de alltemellan måste tätas med flytande asfalt.

Asfaltmakadam.
Asfaltmakadam eller asfaltindränkt makadam har med stor framgång an

vänts i över 20 år i Förenta Staterna. Staten Massachusetts har särskilt i stor 
utsträckning gått in för denna enkla och billiga beläggning, som i sitt mest 
noggranna utförande kan göra skäl för benämningen högklassig eller hel- 
permanent beläggning. Enär kostnaden för en genom helindränkning fram
ställd asfaltmakadam närmar sig kostnaden för asfaltbetong, har asfaltmaka
dam alltmer börjat utföras genom halvindränkning. Utom varm asfalt med 
penetration från 80— 90 upp till 120— 150 användas asfaltlösningar av ty 
pen »Cut back», tunga asfaltoljor, vägtjära, asfalt- och tjäremulsioner.

Utom den gamla välkända och beprövade metoden med utläggning av ren, 
färsk makadam, som bindes med asfalt under vältning, har under senare år 
med användning av de billigare bituminösa bindemedlen enligt ovan även 
börjat användas en metod, som givits namnet »Mixed in place». Denna me
tod beskrives utförligare av annan författare. Fiär må endast framhållas, att 
densamma för svenska förhållanden endast torde ha sin användning vid 
samtidig påföring av makadamlager eller gruslager, enär vi i Sverige icke 
kunna räkna med tillräckligt pålitliga torrperioder, för att en uppriven, gam
mal vägbana skall kunna tillräckligt torka på vägen för att bliva lämplig 
att behandlas enligt den nya metoden.

På tur nr 3 förevisades åtskilliga vägsträckor, behandlade enligt »Mixed 
in place»-metoden. Samtliga dessa sträckor voro dock högst 2 år gamla och 
hade därför icke tillräckligt prövats under trafik. Samtliga erfarna vägtek- 
niker, som tillfrågades om denna metod, avrådde från användning av emul
sion som bindemedel, enär någon lämplig emulsion för detta ändamål ännu 
ej blivit utexperimenterad.



Betongbeläggning.
Större delen av huvudvägarna, som beforos under tur nr 3, var belagd 

med betong och hade en ålder upp till 15 år. Bl. a. befors den världsbekanta 
Bates försöksväg i Illinois. Med anledning av erfarenheten från denna väg 
tillkommo de nu allmänt använda längsgående fogarna i beläggningar, bre
dare än 4 m. Då även denna beläggningstyp beskrives av annan författare, 
inskränker jag mig till att konstatera, hurusom den amerikanska publiken 
icke är på långt när så kräsen beträffande vägbanans utseende som den 
svenska. De gamla betongvägarna, som byggts utan längsfogar med otill
fredsställande blandning och armering, uppvisa givetvis ett stort antal kro
kiga sprickor, som emellertid endast i undantagsfall ha någon betydelse för 
trafikbekvämligheten. De rensopade, men icke särskilt upphuggna sprickorna, 
lagas med ganska mjukt bitumen (penetration 90— 110) med god vidhäft- 
ningsförmåga. Den amerikanska publiken är så van att se dessa slingrande, 
svarta band längs med och tvärs över betongvägarna, att ingen bekymrar sig 
om dem.

Det är ett karakteristiskt, amerikanskt drag att icke väja för tillfälliga 
svårigheter eller låta hindrande detaljer uppehålla ett stort byggnadsschema. 
Det förekommer därför synnerligen ofta, att vid betongvägar av stora mått 
betongbeläggningen utlägges även på utfyllda bankar, som med säkerhet 
kunna beräknas sjunka. Ett typiskt sådant fall föreligger vid landfästena 
till viadukter och broar, där man efter ett eller annat år finner betongbe
läggningen på tillfartsbankarna avsevärt sjunken under den ursprungliga 
nivån.

I sådana fall lägger man ibland en ny beläggning ovanpå den gamla. Ibland 
slås beläggningen sönder med hjälp av sprängmedel eller pressluftverktyg 
och ersättes med ny eller ock pumpas beläggningen upp i rätt läge genom att 
lerslam pressas in under densamma. Ett par dylika arbeten besågos. Man 
borrar ca 2" stora hål genom beläggningen och pressar ned lerslam, tillsatt 
med något cement, med hjälp av en transportabel pump med slamblandare. 
Det uppgavs, att denna metod kostar 1 dollar per m2, medan omläggning 
kostar 3 dollar.

De vetenskapliga försöken i fråga om betongvägsteknik avse f. n. i Ame
rika bl. a. den lämpligaste metoden för betongens »härdning» omedelbart 
efter gjutningen. Med härdning (»curing»), menar jag de åtgärder, som vid
tagas för att betongen icke skall spricka under den första tiden efter utfö
randet samt även erhålla en så god och slitstark yta som möjligt.

D ylika härdningsförsök ha utförts på flera ställen i Förenta Staterna, så
som vid Arlington utanför Washington, vid Ashland i Missouri samt vid 
Memphis i Tennesee. Man har därvid gjutit betongplattor, vilka omedelbart 
efter gjutningen avtäcktes och under olika lång tid hållits täckta eller behand
lats med olika material såsom fuktig säckväv, kraftpapper, vattenglas, klor
kalcium, asfaltemulsion, fuktigt jordlager indränkt med vatten m. m.

I allmänhet har man vid dessa försök erhållit till resultat, att fuktig säck



väv och fuktig jordfyllning äro de mest effektiva av de prövade härdnings- 
metoderna. De för svensk praxis nya metoderna med begjutning av de färska 
betongytorna med asfaltemulsion ha icke givit gynnsamma resultat.

Grusvägar.

Åtskilligt har redan skrivits på vårt språk om de amerikanska grusvägarna. 
För skötseln av våra svenska grusvägar ha vi sedan 1914 använt hästdragna 
stålsladdar av amerikansk modell och sedan 1923 motordrivna väghyvlar, 
som även ha sina förebilder i Amerika. V i ha vidare från Amerika fått im
pulser till noggrannare sortering av vårt väggrus och till användande av rör
ligt gruslager för vägytans skydd mot slitning. Det förefaller dock, som om 
vid den svenska tillämpningen av de amerikanska erfarenheterna icke alltid 
tillräcklig hänsyn tagits till de skiljaktiga förutsättningarna för grusvägar
nas underhåll och icke heller till den snabba utvecklingen av den ameri
kanska tekniken. Grusvägar, som ligga på 2 — 3' höga vägbankar, uppfyllda 
med sandmylla, ovanpå en sandmylleprärie med lågt grundvattenstånd ha 
icke alls samma svårigheter med tjälskjutningar som våra svenska, mer eller 
mindre lerhaltiga vägar. Icke heller är underhållet av en grusväg jämförligt 
i ett land med torra nederbördsfria somrar med en koncentrerad nederbörds- 
period vår och höst och i Sverige med alltid osäkert sommarväder.

Tjälsvårigheter uppkomma på de amerikanska vägarna så gott som ute
slutande i skärningarna, där man icke vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder, 
när skärningen nedförts till tjälkänsliga jordlager. Sådana vägsträckor om
byggas nu med täckdiken och stenutbottning i raskt tempo. För att förebygga 
svårigheterna, innan dessa radikala åtgärder hunnit genomföras, utläggas före 
tjällossningstiden vid de svaga ställena plåtrännor av korrugerad plåt, hop- 
fästade till spår, avsedda att läggas ut på de mjuka vägdelarna såsom provi
soriska spårvägar för bilarna under menföret. Sådana s. k. »metal ruts» an
vändas även i lös sand i Texas. Spårlängderna bruka vara 3 m.

En annan provisorisk åtgärd för påskyndande av tjällossningen består uti 
att islager i vägen, som hindra ytlagrets smältvatten att nedtränga i under
liggande ofrusna mark, på enstaka ställen smältas med hjälp av ångrör, som 
nedpressas i vägen. En lämplig, transportabel ångpanna, placerad på en last
bil och försedd med en ångslang med ett metallmunstycke med 1" invändig 
diameter, användes för detta ändamål.

Frågan om underhållet av grusvägar har ju ännu det största intresset för 
99 % av Sveriges vägnät. Flertalet amerikanska grusvägar äro byggda med 
mycket större omsorg än våra. Antingen äro de grundlagda på en stenbädd, 
vilket gäller om de äldre vägarna, som byggdes, innan betongbeläggning blev 
den förhärskande, högklassiga beläggningen, eller också utföras de av två 
lager väl sorterat grus med en sammanlagd, hoppressad tjocklek av högst 8". 
Grovt grus lägges då i bottnen och finare ovanpå.

Det rörliga gruslagret, som sedan flera år tillämpats som underhållsmetod 
på de svenska grusvägarna, har ursprungligen införts hit från Amerika. N u 
mera synes man dock därute i många stater ha inskränkt gruslagrets tjocklek



till ett minimum, till endast några millimeter, överskottsgruset utsladdas i 
en sträng på den ena vägrenen och flyttas vid varje sladdning från den ena 
kanten till den andra. Detta system tillämpas genomgående i staten Wisconsin.

I staten Minnesota sladdas gruset vid våt väderlek ut till båda sidorna, 
varefter en del av grussträngarna föres in igen mot mitten. I torrt väder väx
lar systemet i Minnesota mellan den nyss skildrade metoden enligt Wisconsin 
och insladdning från kanterna mot mitten.

Den svenska höst- eller vårgrusningen, som till väsentlig del uppkommit 
som en följd av att lantbrukarna vid dessa årstider haft bäst tid att utföra 
gruskörning, är okänd i Förenta Staterna, ö v e r  huvud taget användes grus- 
ning endast, när den behövs, och sker ingalunda årligen efter något schema, 
utan som rätt och tillbörligt är, när behovet påkallar. Genomgående grusning 
sker därför alltid med flera års mellanrum, och däremellan flickas vägen vid 
behov.

Följande siffror från Iowa och Wisconsin ha intresse. I Iowa beräknades 
vid uppgörandet av gruskalkyler, att huvudvägar med 500— 800 fordon per 
dag med 26 fots körbana (7.7 m) skulle grusas vartannat år med 0.2 m3/m 
inkl. erforderligt grus till flickning det mellanliggande året.

I Wisconsin angavs följande ungefärliga beräkning för nybyggda grus
vägar. Första året utbredes av det grusförråd, som levererades vid vägens 
byggnad vid ena vägkanten enligt vad ovan nämnts, 5 cm slitlager eller för 
32 fots (9.5 m) väg 0.45 m3/m. Andra året utköres ytterligare 0.15 m3/m och 
tredje året 0.04 m3/m. Därefter vidtager underhåll i mån av vägens slitning.

4 — Medd. 31.





B E T O N G V Ä G A R  I U. S. A.
AV TAGE B1LDE.

Historik.

Amerikanarnas erfarenheter om betongvägar sträcka sig nu ca 40 år till
baka i tiden. Den första beläggningen utfördes i Belfontaine, Ohio, år 1892 
och har nu legat under trafik i 39 år. Endast beläggningens mitt uppvisar 
någon egentlig avnötning och denna torde hänföra sig till den hårda häst
trafiken under de första 25 åren. I övrigt företer beläggningen inga ålder- 
domssymptom och torde ännu i många år göra tjänst. Den utfördes enligt 
tvålagsmetoden. Sedermera byggdes på olika platser försökssträckor med 
varierande utförande. Utvecklingen gick långsamt intill år 1909, då det 
egentliga betongvägbyggandet tog fart.

Stegringen i betongvägbyggandet fortgick till tiden för U. S. A:s inträde 
i världskriget, då en avmattning inträdde åren 1917— 1918. Under det sämsta 
året 1918 byggdes »endast» 10.85 mill, m2 betongvägar (14.1 mill, m2 inkl. 
gator och andra trafikleder) motsvarande med då vanlig bredd, 5.5 meter, 
1,970 km betongväg. Sedermera har ökningen fortgått i stort sett oavbrutet, 
så att under exempelvis år 1924 nytillskottet blev 48.5 mill, m2 betongväg 
(med gator och andra trafikleder 77.0 mill, m2) och under 1928 icke mindre 
än 78.0 mill, m2 betongväg (med gator och andra trafikleder 124 mill. m2). 
Dessa under ett år byggda 78.0 mill, m2 betongvägar motsvara med 5.5 meters 
bredd alltså en längd av 14,150 km eller lika med ungefär en femtedel av 
Sveriges hela allmänna vägnät. Medräknas gatulängden byggdes under 1928 
en sammanlagd längd av 22,200 km betongbeläggning. V id  1928 års slut hade 
U. S. A. en sammanlagd längd betongbeläggning, räknat efter 5.5 meters 
bredd, av 153,000 km, eller en dubbelt så lång sträcka som alla Sveriges all
männa vägar tillsammantagna. Denna siffra steg under 1929 till 174,300 km.

Under nedannämnda år utgjorde cementbetongen på statsvägarna, »Fede
ral Roads», följande procenttal av de permanenta beläggningarna, till vilka 
här räknas förutom cementbetong, gatsten, klinker och högklassiga asfalt
beläggningar.

1925   87.0 %
1926    90.5 %
1927   91.0 %
1928   93.5 %
1929   93.0 %
1930  o .......................................................  93.2 %



V id 1928 års slut hade 87 av U. S. A:s städer gatubeläggning av cement
betong, uppgående till nedannämnda antal m2.

6 städer med en befo lkn in g a v  över 1 m ill...................................................  21,800,000 m 2
8 » » » » » m ellan 500,000 och 1 m ill......................  7,020,000 m 2

18 » » » » » » 250,000 och 5 0 0 ,0 0 0 ..............  18,160,000 m 2
5 5 » » » » » » 100,000 och 2 5 0 ,0 0 0 .............. 16,580,000 m 2

Förutom till slitlager har cementbetongen kommit till mycket stor använd
ning, ofta i mager blandning, som grundförstärkning och styvt underlag för 
asfalt-, sten- och klinkerbeläggningar. Den tunga motortrafiken med upp till 
15 å 20 tons vikt per fordon har icke visat sig betjänt med annat än betong
beläggning.

Fig. 1.

Byggnad.
Betongvägstekniken har särskilt på de senaste tio åren varit föremål för 

många dyrbara och ingående undersökningar och experiment. De mest v itt
gående resultaten härröra från undersökningar vid provvägarna vid Spring
field 111. den s. k. Bates försöksväg, och i Arlington utanför Washington 
D. C., den förra ingående i det statliga vägnätet.

Undersökningarna vid Bates Road pågingo huvudsakligen under åren 1921 
— 1923. Provvägen bestod av 63 sektioner av olika beläggningstyper, utförda 
på olika sätt. De första provningsserierna utfördes sålunda, att lastautomo- 
biler från ett till tio tons vikt kördes 23,200 gånger över hela vägen. Endast 
13 sektioner klarade detta prov, varav 10 voro vanlig betong. De andra tre 
voro en klinkersektion och två asfaltsektioner, alla lagda på betongbelägg-



ning av samma typ som de rena betongsektionerna. Fem betongsektioner blevo 
nu utförda på de sönderkörda andra beläggningarnas plats. Även dessa stodo 
sig gott under de därpå arrangerade ännu hårdare proven. F. n. består Bates 
Experimental Road uteslutande av betong, fig. 2. T v å  betydande resultat er- 
höllos vid denna provväg:

1:0. En väg är icke starkare än sitt underlag, varför trycket bör utbredas 
i möjligaste mån genom en styv och tryckfördelande beläggning;

2:0. En betongbeläggning, tjockare vid kanterna än i mitten, är bäst för 
tung trafik.

Fig. 2. Bates Experimental Road 1930, Illinois.

Sektionstyper.

Bates försöksväg fick stor betydelse, i det att av försöken framgick en 
lämplig sektion för betongvägar, vilken sektion blivit normgivande för det 
fortsatta betongvägbyggandet. Denna sektionstyp, som även är vanlig i 
Sverige, har kanterna tjockare än mitten. Mindre avvikelser finnas dock i 
de olika staternas specifikationer. Fig. 3— 6 visa ett antal för U. S. A. re
presentativa tvärsektioner. Som synes äro principerna i stort sett överens
stämmande, ehuru detaljutformningen skiftar. Mittjockleken varierar från 
15 till 20 cm. På gammal fast vägkropp minskas mittjockleken till 10 cm.

Längdfogar.

Längdfog utföres numera i regel, då bredden överstiger 4 m. V id  större 
bredd av beläggningen är avståndet mellan längdfogarna vanligen 2.7— 3 m.

Längdfogen är i regel endast utformad såsom en anvisning för fogen, fog
plåt, s. k. »concealed metal joint» eller genom en i ytan nedpressad fog, s. k. 
»dummy joint». Den förra metoden är den äldsta och har visat sig ge ut
märkt resultat, särskilt sedan man gått in för att frilägga fogplåtens överkant 
och rundstryka rännans kanter, se fig. 7. På så sätt undvikes, att den upp
trädande sprickan får en oregelbunden form och att kanterna krossas. På 
detta sätt erhålles en spikrak, väl ansad fog redan från början, med ungefär 
samma utseende, som då betongvägen utföres med en sidohalva åt gången. I 
vissa stater har man gått in för »dummy joints», fig. 8 och 9. Det vill synas,



Fi
g.

 
3. 

N
or

m
al

se
kt

io
ne

r.



Fi
g.

 
4.

 
N

or
m

al
se

kt
io

ne
r.



Fi
g.

 
5. 

N
or

m
al

se
kt

io
ne

r.



Fi
g.

 
6.

 
N

or
m

al
se

kt
io

ne
r.



Fig. 7 (överst). Tvärsek
tion vid mittfogen (Penn

sylvania).

Fig. 8 (till vänster). In- 
pressning av mittfog.

Fig. 9 (tillhöger). Upp
skär ning av mittfog. 

(Iowa).

som om de hittills gjorda erfarenheterna med denna längdfogstyp vore ute
slutande gynnsamma. Den blir givetvis billigare än den ovan beskrivna me
toden med både järnplåt och rännbildning, vilken å sin sida medför den för
delen att fogen med visshet är till sin huvudriktning utbildad vinkelrätt mot 
betongkakans huvudplan, vilket man däremot icke har någon garanti för vid 
»dummy joints». Båda fogsystemen komma säkert att i fortsättningen an
vändas, intill dess erfarenheten givit ett mera bestämt utslag till fördel för 
det ena eller andra förfarandet.

Tvärfogar.

Beträffande tvärfogarnas placering och utformning växla metoderna. I Illi
nois, där man har den både längsta och största erfarenheten om betongvägar, 
använder man inga andra tvärfogar än arbetsfogarna, som placeras på i all
mänhet 240— 300 m inbördes avstånd och göres 10 cm breda, fig. 10, samt 
fyllas med en hållbar asfaltkomposition. Sådana breda tvärfogar utföras i 
Illinois även vid broar och backar. Med detta förfarande riskerar man vis
serligen självsprickor, men man anser att underhållet av dessa blir avsevärt 
mycket billigare än utförandet av tvärfogar på kortare mellanavstånd. V ä l



skötta sprickor utgöra intet hinder för trafiken. I flertalet andra stater har 
man däremot gått in för tätare liggande tvärfogar, oftast anordnade rakt och 
helt genomgående, fig. 13.

Bland mera anmärkningsvärda nyheter på fogutbildning visar fig. 12 en 
typ, som synes ha vissa fördelar. Den omböjda stålplåten hålles under gjut-, 
ningen i ett något utspänt läge medelst en trälinjal, som efter betongens bör
jade bindning upplyftes, varefter den i förväg oljade plåten lätt avlägsnas.

Fig. 12. Fogtyp med dubbelvikt plåt.

Armering.

Förutom den praktiskt taget obligatoriska kantarmeringen användes även 
nätarmering. Nätarmering eller icke nätarmering anses sammanhänga med 
val av tjocklek å beläggningen, ehuruväl dylik armering alltid innebär en 
förstärkning mot sprickbildning. Som också synes av sektionerna från vissa 
stater, enligt fig. 3— 6, är det endast N ew  Y ork  och Pennsylvania som ha 
föreskrifter om egentlig nätarmering. Iowa har tvärarmering med 0.9 m mel
lan järnen och Tennessee nätarmering endast i erforderliga fall. ö vrig a  sta
ter, som använda nätarmering, äro Arkansas, Georgia, Idaho, Missouri, N ew  
Jersey, N ew  Mexico, Rhode Island och South Dakota. Armeringen samman
fogas på sina håll ännu för hand, oftast på särskilda arbetsbord invid arbets
platsen men även vid själva inläggningen. Fabrikationen av färdiga arme-

Fig. i o (över till vän
ster). Tvärfog. 

(Illinois).

Fig. 11 (över till hö
ger). Inpressning av 

tvärfog.
(Staten Washington).



Fig. 13. Portland Cement Associations standardtyp.



ringsmattor har emellertid på senare tid tagit fart och Pennsylvania går i 
spetsen för detta slag av armering. En allmän tendens förefinnes att förlägga 
armeringen högre upp än hittills eller ca 5 cm under betongens överyta. V ik 
ten av nätarmeringen varierar från 1.7 kg per m2 i N ew  Mexico till 3.3 kg 
per m2 i N ew  York.

Standardtyp.

Med hänsyn till klimatförhållanden i Minnesota, Illinois, Michigan och 
Iowa, närmast jämförliga med Sveriges, betraktar man i Portland Cement 
Association en utförandeform för betongväg enligt fig. 13, som den lämp
ligaste. Mittfogen föreslås anordnad med fogplåt, med de tvärgående för- 
ankringsjärnen 12 mm och 1.20 m långa, alltid korrugerade och sålunda fast 
ingjutna i betongen på ömse sidor om fogplåten. Tvärfogarna förläggas helt 
genomgående på var 3o:e meter, 25 mm breda och vid arbetet anordnade 
med 25 mm tjock asfaltfilt, slutande 6 mm under betongens överyta och som 
tillfälligt uppstöttas medelst en planka, som vid arbetets fortsättning bort
tages. Genom filten äro på beläggningens halva höjd inlagda järndymlingar, 
10 mm diam. och 0.75 m långa och på 0.60 m inbördes avstånd. Dessa järn 
oljas på endera halva längden för att bereda betongen möjlighet till expan
sion, utan att dragas sönder av dymlingarna. Dymlingarnas uppgift är bl. a. 
att hålla betongen på ömse sidor om fogen i samma höjdläge.

Där betongen icke nätarmeras, anordnas ofta mellan tvärfogarna två i 
ytan nedpressade, 50 mm djupa skåror, vars uppgift är att genom betong
kroppens försvagning på dessa ställen anvisa platsen för eventuellt uppkom
mande sprickor, fig. 11.

Kantarmeringen utgöres av 19 mm rundjärn, vilka icke oljas och icke 
äro dragna genom de utbildade tvärfogarna, utan avklippta på ömse sidor 
om dessa. På så sätt äro de 30 m långa fälten självständigt armerade med fri 
rörelsemöjlighet och endast förenade med de i tvärfogarna inlagda dymlin
garna, som icke förhindra rörelse i längdriktningen.

De å fig. 13 angivna mittjocklekarna för olika belastningar hänföra sig 
till beläggning på ny vägkropp. På gammal och fast vägkropp kan mittjock- 
leken minskas till 100 mm. Kanttjockleken föreslås 50— 70 mm större än 
mittjockleken.

Proportionering och blandning.

Föreskrifterna om betongens tryckhållfasthet variera i de olika staterna, 
men hålla sig mellan 197 kg/cm2 i N evada vid 28 dagars prov och 246 kg/cm2 
i Illinois vid 14 dagars prov.

Provningsförfarandet med tryckkuber är i stor utsträckning ersatt med böj- 
ningsprov, vilka utföras vid själva arbetsplatsen antingen med mera enkelt 
utförda anordningar, fig. 14, med viktbelastning eller i fabriksgjorda prov- 
ningsapparater med skruvanordning och fjädervåg, fig. 15. För slutkontroll 
användes metoden att ur den färdiga betongbeläggningen borra ut cylindrar, 
vars ändytor slipas, varefter cylindrarna på vanligt sätt tryckprovas. H är
vid erhålles även kontroll på beläggningens tjocklek.



Tillsatsmaterialierna kontrolleras mycket noga till kvalitet och gradering 
och många stater föreskriva t. o. m. obligatorisk tvättning.

Blandningsförhållandet brukar vara i: 2: 3 och 1: 2: 3,5 ehuru vissa stater, 
däribland Maryland, Nevada, Virginia och Wisconsin, använda 1 : 2 : 4 ,  och 
däremot Kansas en så fet blandning som 1: 1,75: 2,5, allt räknat efter volym. 
Enär proportionering efter volym  är behäftad med många källor till fel till- 
följe materialiernas fuktighetshalt, börjar man alltmer följa de tongivande 
staterna i spåren och föreskriva materialiernas vägning. För ändamålet göres

Fig. 14 (till vänster). Fältapparat för böj- 
ningsprov. (Pennsylvania).

Fig. 15 (till höger). Maskin för prov
ning av provbalkar.

noggranna stickprov på tillsatsmaterialiernas fuktighet och vidtager korri
geringar undan för undan vid utvägningen av materialierna. För vägning av 
dessa användes höga ficktorn, se fig. 16 och 17, avdelade för sten- och sand
materialet och försedda med utvägningsboxar, som stå i förbindelse med v i
sarevåg. Fickorna fyllas från de intilliggande upplagen med en skopkran. 
Lastbilarna, som distribuera materialierna, äro indelade i lämpligt antal tvär
fack, i sin tur uppdelade i tre fack: för cement, sand och sten, fig. 18. De 
två senare facken fyllas vid ficktornet och det första senare vid cementupp
laget. V id  biandaren tömmes varje helt tvärfack på hela sitt innehåll. På så 
sätt organiserat vinner arbetet både exakthet och ekonomi. För att ytterligare 
rationalisera arbetsgången användes i många fall lös, d. v. s. icke i fat eller 
säckar packs d cement, som antingen distribueras i stora boxar, fig. 19, eller i



Fig. 16. Ficktorn för utvägning av 
sand och sten.

Fig. 17. Ficktorn för utvägning 
av sand och sten.

järnvägsvagnar löst lastad. Man har på allra sista tiden börjat använda tan- 
demblandare, d. v. s. två i serie arbetande blandningsmaskiner, fig. 20, på så 
sätt, att den första maskinen utför blandningsarbetet till hälften och därefter 
avlämnar det till den andra blandarmaskinen, som sålunda endast behöver 
utföra den senare hälften av blandningsarbetet. Den första maskinen blandar 
i 30 sek. och den andra också i 30 sek. Man räknar med att vid blandning på 
vanligt sätt tömmes biandaren varje 60 +  1 5 = 7 5  :e sekund, då däremot

Fig. 18. Fackindelade lastvagnar för cement, 
sand och sten.

Fig. 19. Lös cement sändes i 
boxar. (»Container»).



Fig. 20. Tandemarbetande blandare.

sista biandaren vid tandemsystemet kan tömmas varje 5 +  3 0 + 1 5  =  50^ 
sekund, alltså en ökning av kapaciteten med 50 %.  Det visade sig, att den 
på så sätt merproducerade blandningen kunde mottagas och behandlas utan 
ökning av den efter maskinen arbetande arbetsstyrkan. Blandningstiden varie
rar på olika håll mellan 1 och 1 3/4 minut (New Jersey). Blandning i statio
när blandningscentral, fig. 21, förekommer i vissa stater, medan däremot 
andra stater förbjuda detta blandningsförfarande, beroende på risken att 
massan ej skall hinna att bli placerad i god tid före bindningens början. Någon 
risk i detta hänseende föreligger emellertid icke om moderna transportvagnar 
användas. D ylika vagnar äro så anordnade, att den tillmätta vattenmängden, 
som överallt kontrolleras ytterst noga —  ofta enligt regeln om vattencement- 
tal —  medföljer vagnen och tillsättes ej den torra massan förrän några mi-

Fig. 2i (till vänster). Stationär blandningscentral.

Fig. 22 (över). Betongen från blandningscentralen 
distribueras. (New York).



nuter före framkomsten till arbetsplatsen. Transportvagnarna, fig. 22, äro i 
sådant fall alltid försedda med blandningstrumma, som drives av vagnens 
motor. Maximitiden för blandningens placering efter det den lämnat blan- 
daren är på ett par undantag när fixerad i alla stater, från 15 minuter 1 Ten
nessee till 45 minuter i Michigan, Pennsylvania och Wyoming. I allmänhet 
är tiden fastställd till 30 minuter. Den tillåtna minimitemperaturen, under 
vilken arbetet icke får försiggå med hänsyn till frostfaran, varierar också i 
de olika staterna, från +  70 C  i Maine till o° C  i Minnesota, N ew  Jersey, 
North Dakota och West Virginia. Flertalet stater ha fastställt 20 C  som 
minimitemperatur.

Blandningens konsistens övervakas noga och sättprovet (»slump test») före- 
skrives i ungefär halva antalet stater. Föreskrifterna för sättningens storlek 
växla från 13 mm i bl. a. M aryland till max. 75 mm i Colorado, D. C., Ten
nessee och Vermont, men hålles i allmänhet vid 40— 50 mm.

Sidoformarna äro så gott som alltid av stål och av kraftig konstruktion. 
Träform ar äro i flera stater förbjudna, då de i andra stater få användas 
efter överenskommelse staten och entreprenören emellan och då oftast i kur
vor med under 50 meters radie.

Betonering.

Massans bearbetning sker numera i övervägande grad med maskiner, —  30 
stater föreskriva detta —  antingen med den hittills vanligaste stampmaski
nen, fig. 23, eller med den på senare åren lancerade s. k. screedern, fig. 24.

5 —  Medd. 31.

Fig. 23 (under). Ett betong- 
vägsarbete i Illinois (med 

stampmaskin).

Fig. 24 (över). Ett betong- 
vägsarbete i Illinois (med 

»screeder»).



Denna senare stampar icke massan utan pressar den medelst en eller två
tunga balkar med bred underyta, fig. 24, vilka hållas i en i balkarnas längd
riktning oscillerande rörelse. Genom att balkens främre underkant ligger 
högre än bakkanten utsättes betongmassan under maskinens rörelse framåt 
för sammanpressning. Både den äldre och den nyare metoden har sina för

delar och någon tendens till företräde för den 
ena eller den andra torde ännu icke vara för 
handen.

Beträffande ytans vidare behandling har rem- 
putsningen övertaget över rullningsmetoden, som 
visserligen är föreskriven i exempelvis Oregon, 
men å andra sidan är förbjuden i Virginia. Rull
ningsmetoden förekommer i övriga stater efter 
överenskommelse och då oftast i samband med 
handstampning. Fig. 26 visar en uppskattad me
tod som ersätter rem- och rullningsförfarandet. 
»Tvärskeppet» är gjort av tunna bräder, är 
är 25 cm. brett och 60 cm. längre än beläggnin
gens bredd. Undersidan är hyvlad.

Förutom ytans bearbetning i transversell led 
lägges numera mycken omsorg vid ytans plan
het i vägens längdriktning. Sådan bearbetning 
sker medelst långa »längdskepp», fig. 25 och 27, 
vilka skötas av en man i vardera ändan. Ytans 
planhet kontrolleras dessutom omsorgsfullt med 
särskilda 3 a 4 meter långa riktlinjaler numera

Fig.28. Riktlinialer, den övre a v  
trä, den undre av aluminium.

Fig. 29. Vågighetsmätare.

Fig. 25 och 26. Ytans behandling med 
resp. »längdskepp» cch »tvärskepp».

Fig. 27. Längdskepp.



vanligen av stål eller aluminium, fig. 28, som föras tvärs över beläggningen 
från ena sidan till den andra. Planheten vid tvärfogarna ägnas särskild om
sorg. T ill förhindrande av ojämnt utbildad cementhinna på ytan sopas ytan 
lätt med mjuk borste kontinuerligt från ena beläggningskanten till den andra. 
Föreskrifterna beträffande den färdiga betongytans planhet i längdriktningen 
äro mycket stränga och i praktiskt taget alla byggnadskontrakt stipuleras 
en viss högsta tillåten vågighet, varierande från 6 till 3 mm på 3 meters 
längd. Försyndelser i detta hänseende äro i 26 av de 49 staterna belagda med 
mer eller mindre rigorösa bötesföreskrifter. Strängast i detta avseende synes 
staterna Colorado, Indiana, Maryland, North Carolina och Washington vara, 
där man fordrar upphuggning och omläggning av sålunda felaktiga ställen. 
Californien, D. C., Massachusetts, N ew  Jersey, N ew  Y ork och Pennsylvania 
äro mera liberala och fordra endast omedelbar justering, som kan utföras 
med tandhammare och carborandum. Staten Illinois föreskriver böter mot
svarande kostnaden för 1 sq. yard vid ställen med en ojämnhet av mellan 
6 till 12 mm på 3 m längd. Där variationen uppgår till mer än 12 mm 
fordras upphuggning och omläggning. Illinois förbjuder justering medelst 
tandhammare och föreskriver slipning med carborandum, hårdbränd klinker 
och vatten. Vågigheten mätes i Illinois med rätskiva och en blyertspenna av 
6 mm tjocklek. Mätningen göres också med särskilt konstruerade apparater, 
fig. 29, antingen med visarskiva eller en ringklocka, som inställts för ring
ning, då mitteltrissan höjer eller sänker sig 6 mm i förhållande till räta linjen 
mellan ändtrissorna.

Fig. 30 (över) 
Härdnings- 

prov vid 
provnings- 
stationen i 
Arlington.

Fig. 31 (under 
till vänster). 
Sprinkling.

Fig. 32 (under 
till höger). 
Vattenupp
dämning på 

beläggningen.
(Staten

Washington).



Efterbehandling.

V id betongens efterbehandling eller härdning lägges mycken vikt. Den har 
också ett mycket stort inflytande på den färdiga betongens hållfasthet samt 
på uppkomsten av sprickor. Bureau of Public Roads’ provningsstation i A r
lington sysslar f. n. med provning i stor skala för utfinnande av för betong
vägar mest lämpliga och ekonomiska härdningsmetoder, fig. 30. De i prak
tiken mest vanliga metoderna äro täckning med juteväv, våt jord, halm eller 
hö samt sprinkling, fig. 31. N ew  Jersey och N ew  Y ork använda förutom 
ovannämnda metoder som omväxling även besprutning med bituminösa lös
ningar. Behandling med calciumklorid står icke högt i kurs och är förbjuden 
i ett flertal stater. Där så låter sig lämpligen göra användes ibland uppdäm
ning av vatten inom vallar på själva betongytan, fig. 32. Bestämmelserna rö
rande betongens fuktighållande variera mellan 7 och 15 dagar och hålles i 
allmänhet i 10 dagar. Täckmaterialet borttages först sedan det legat mellan 
7 till 20 dagar, mycket beroende på klimatet. I Illinois, Iowa och Indiana 
ligger den 10 dagar, i Michigan 18 dagar. Bestämmelserna för tidpunkten för 
trafikens insläppande äro också mycket olika, från 10 dagar i Iowa till 30 
dagar i Idaho, Delaware och N ew  Mexico. I allmänhet är tiden 14 till 21 
dagar. Samtliga stater medgiva trafikens öppnande vid en viss hållfasthet 
hos betongen, ca 200 kg/cm2 tryckhållfasthet eller 50 till 70 kg/cm2 böjnings- 
hållfasthet.

Kostnader.

S a m

Slag

Sand och s t e n ............
C e m e n t ...........................

m a n s t ä l l n i n g .

Kostnad

........................... 5.575 k r ............

Procent

.........  9 >2
. . . .  10 .^

Järn ............................... .........................................  1,380 » ............ . . . .  2 . 1

F r a k t e r ...........................
. . . .

, . . . . t t . 7

B v ss n a d  ......................................

.............. .. 7,100 » ............

....................  8,/ko » ................... . . . .  I QJ 0 0  .......................

A rbetslöner .................
........................... ............
....................  3I ,780 » ................... . . . .  ^2 A

Sum m a 60,635 kr 100,0

I ovanstående analys gäller rubriken »tillverkare» alla kostnader, som hän
föra sig till materialiernas inköp och maskinella anordningar för deras be-

Sand 0. sten Cement Järn Frakter Byggnad Summa

T illv e rk a re 5,575 kr 6,350 kr 1,380 kr 7,100 kr 8,450 kr 28,855 kr
A r b e t s lö n ............ 2,390 kr 7,200 kr 590 kr 5,750 kr 15,856 kr 31,780 kr

Sum m a 7,965 kr 13 ,55° k r 1,970 kr 12,850 kr 24,306 kr 60,635 kr

Genomsnittskostnaderna för i km betongväg sådana de 1929 beräknades 
av chefsingenjören vid Iowa H ighway Commission, Fred R. White, ställa sig 
sålunda (kostnaderna för administration och inspektion ej inräknade):



Fig- 33 (över till vänster). Bredd
ning av väg. (Illinois).

Fig. 34 (över till höger). Breddning 
av väg. (Rhode Island).

Fig. 35 (under till vänster). Bredd
ning och påsulning.

arbetning m. m. och rubriken »arbetslöner» omfattar arbetslönerna för fram
ställning och transport av materialierna sammanförda med arbetslönerna vid 
själva beläggningsarbetet till en summa, som då utgör 52.4 % av alla belägg
ningen pafallande kostnader, excl. administration och inspektion. Arbetslö
nerna vid själva byggnadsplatsen utgöra:

 ̂ =  26.2 % av samma kostnader.
606.35

Från ett 9.5 km långt beläggningsarbete i Indiana oktober 1930 kunna föl
jande siffror anföras:

Beläggningens bredd =  5.4-m, tjocklek =  22.5 —  17.5 —  22.5 cm.
Kostnad för hela arbetet 480,000 kr eller 9: 40 kr/m2.
Blandning 1: 2: 3. Kostnad för cement 6: —  kr per fat om 170 kg, för sand 

3: 90 kr/m3, för singel 4:85 kr/m3, för planering 1: 95 kr/m3.

I medeltal utfördes 1,460 m2 beläggning, eller 270 meter per dag.



Arbetslöner Antal man Timlön

Blandning ......................................................  i   2.60 kr
U tläggn in g ....................................................  2   1.12  »
Stam pning och vältn in g ......................... 2   2.78 »
H ärdn in g ...................................................... 2   1.12  »
Planering ...................................................... 8   1.12  »
Form sättning ...............................................  2 . . .........................  1.12  »

17 man
Dessutom  en förm an.

Armeringen utgjordes av endast kantarmering, 16 mm diam, med 1.5 långa 
16 mm diam. dymlingar genom mittfogplåten. Sektionen var Bates typ med 
kantförtjockningen börjande 0.75 m från kanterna. Mittfogplåten var av 
1.59 mm plåt.

Breddning och ”påsulning”.
Den ökade trafiken kräver i stor omfattning breddning av äldre betongvä

gar. Detta tillgår helt enkelt så, att en ny betongsträng bygges intill den gamla, 
oftast en på var sida om den gamla beläggningen, antingen stumt intill denna, 
fig. 33, eller, som i exempelvis Rhode Island, fig. 34, där man lämnar en 
30 cm öppning mellan gamla och nya beläggningen, vilken fylles med betong 
eller asfaltbeläggning. I sådana fall, där en breddning från början kan förut
ses, inläggas i beläggningens kanter utstående dymlingar, vars fria ända rost
skyddas på ett eller annat sätt för att vid den framtida breddningen ingjutas 
i den nya betongen.

I sådana fall där en beläggnings yta av en eller annan orsak behöver för
nyas eller påsulas, sker detta ofta med betong på sätt fig. 35 visar. Den 
minsta tjocklek som användes för detta ändamål, det må gälla gammal s. k. 
permanent beläggning eller i övrigt fast underlag, är 10 cm.

Underhåll.

På riktigt utförda betongbeläggningar inskränker sig underhållet till fy ll
ning och tillsyn av fogar och sprickor. Detta arbete göres varje vår och höst 
och är rationellt organiserat. Betydelsen av ett välordnat underhåll kan icke 
överskattas. Med lämpliga redskap samt system i arbetet blir det ordinarie 
underhållet en obetydlighet.

Det ordinarie underhållet och tillsynen utföres oftast av en patrull på tre 
man försedda med en kärra eller event, en lätt lastautomobil samt en tjär- 
eller asfaltkokare. För ernående av bästa resultat bör en nybyggd sträcka 
ägnas särskild uppmärksamhet redan nästföljande vår. Bli behövliga juste
ringar då omsorgsfullt utförda, kommer underhållet i fortsättningen att bli 
avsevärt underlättat.

Som fyllnadsmaterial användes ett bituminöst material, som icke blir sprött 
under förekommande vintertemperaturer. Det kan antingen vara tjära eller 
asfalt. American Society for Testing Materials anger en asfalt med 85°— ioo°



Fig. 3 6. Amerikansk betongväg.

penetration som lämplig. I de varma staterna användes en hårdare asfalt. 
Fogarna eller sprickorna rengöras först med särskilt utformade kratsjärn eller 
med kraftiga dammsugare eller kompressorer. Därefter ifylles bitumen, vars 
överyta sandas. Fyllningen bör endast fylla  själva fogen eller sprickan och 
ej flyta ut till breda band, vilket dels är oekonomiskt och dessutom ser slar
vigt ut och nyttar till ingenting. I syfte att slippa den mörka asfalten i fo
garna, pågå undersökningar för att få fram ett ljusare fyllnadsämne.

En förutsättning för att betongbeläggningen, som oftast bygges på nya 
vägkroppar, nya sträckningar och breddningar, skall bäst fylla  sin uppgift 
och minst utsättas för risk av sättningar under de numera mycket stora be
lastningarna är, att den underliggande vägkroppen är så homogen som möj
ligt. Mot tjäle skyddar man sig med avskärande täckdiken och på ställen där



man av denna orsak ej lägger betongen direkt på leran, vilket annars i stor 
utsträckning sker, avskalas leran och påfylles med dränerande grus eller sand 
till en tjocklek av 25 å 50 cm.

För att överallt få rätt tjocklek på beläggningen, framföres omedelbart 
framför gjutningsstället en med piggar försedd kontrollskiva, upplagd på 
sidoformarna.

Arbetsmetoderna äro rationellt utarbetade och man lämnar ingenting oför
sökt, som kan bidraga till arbetets noggranna utförande och underlättande. 
Såsom exempel kan anföras, att kantarmeringsjärnen under betongarbetet 
hållas i läge genom vinkelböjda järn, s. k. »chairs». På fig. 37 ser man hur 
sidoformarna avlägsnas. På maskinområdet är konkurrensen stor, och där
under ha också framgått många betydelsefulla förbättringar under senare år.

Det här behandlade området av amerikansk byggnadsverksamhet är oer
hört rikt på intressanta och lärorika detaljer. Arbetsbeskrivningar och speci
fikationer äro minutiöst detaljerade. Det skulle föra för långt att närmare 
behandla dessa inom ramen för denna artikel. Det redan anförda torde må
hända ändå ge en bild av den omsorg, föregångslandet på detta område ned
lägger på detta viktiga byggnadsproblem.

Fig. 37. Sidoformarna avlägsnas.



BIT .T .IG A VÄGBELÄG GNINGAR I 
FÖRENTA STATERNA

AV NILS VON MATÉRN.

Vägnätet i Förenta Staterna hade vid 1928 års slut följande olika slag av 
vägbeläggningar i1

Statsvägar Lokala vägar Totalt
(State highways) (local roads)

km % km % km 0/7°
Oförbättrade, delvis terassera-

de jo rd v äg ar...................... 132.000 26.72 'j
Terasserade och dränerade 1> 3.663.600 000 3.846.600 7 9 . 2 6

jordvägar ............................. 51.000 1 0 . 3 4  J1
Sand-lervägar . 21.700 4-39 120.000 2 . 7  5 141.700 2.92
G rusvägar................................ 150.000 30.37 446.000 10.2 3 596.000 12.28
Vattenbunden makadam . . 29.200 5-93 74.700 I . 7  I 103.900 2.14
Asfaltm akadam ................... 24.400 4.94 24.000 0.55 48.400 1.00
Sandasfalt . . . 2.400 O.49 2.400 O.06 4.800 0.1 0
Asfaltbetong . . 8.700 I . 7 6 6.100 O. I 4 14.800 0.3 0
Cementbetong......................... 69.000 13-97 19.800 0.45 88.800 I.83
Klinker...................................... 5.100 I . 0 3 2.200 O . 0 6 7.300 O . 1 5

Sten, träkubb, asfalt m. m. . 300 O .0 6 500 O . o  i 800 O . 0 2

Summa 493.800 I O O 4.359.300 I O O 4.853.100 I O O

A v  tabellen framgår, att jordvägarna utgöra en mycket stor procent av 
hela vägnätet, ej mindre än nära 80 %. För statsvägarna är siffran 37 % y 
för lokalvägarna 84 %.

Om vi med »billiga vägbeläggningar» mena sandlervägar, grusvägar, vat- 
tenbunden makadam samt asfaltmakadam, utgör denna kategori 18.3 % av 
hela vägnätet, 46 % av huvudvägarna samt 15.2 % av lokalvägarna.

Om vi bortse från den stora gruppen jordvägar och endast studera den 
övriga delen (»surfaced roads»), utgöra de »billiga vägbeläggningarna» resp. 
88.4 % , 72.4 % och 95.5 % av resp. hela vägnätet, huvudvägarna och lokal
vägarna.

På senare år ha Förenta Staterna som bekant utfört ett beundransvärt 
arbete på vägområdet. Tusentals mil av högklassiga beläggningar ha blivit 
byggda på huvudvägarna.

Trots de stora ansträngningar, som Förenta Staterna sålunda nedlagt på 
sitt vägnäts förbättring —  under år 1928 uppgick vägväsendets utgifter för

1 Enligt Highways Handbook 1929, utgiven av Highway Education Board.



nybyggnader till 81 8 mill, dollars (3 milliarder kronor) —  är sålunda fort
farande den övervägande delen av vägnätet försett med enkla och billiga be
läggningar eller utgöres av jordvägar utan någon förbättrad vägbana.

Det torde ej heller vara sannolikt, att det inom överskådlig tid blir någon 
avsevärd förändring i dessa proportioner. De billiga vägbeläggningarna ha 
inom amerikanskt vägväsende sin nödvändiga och givna plats vid sidan av 
de högklassiga beläggningarna. Även om det kan visas, att sådana högklas
siga vägbeläggningar äro ekonomiskt motiverade redan vid en ganska låg, 
daglig trafikmängd, torde man icke ens i Förenta Staterna ha de resurser, 
som erfordras för utförande av sådana beläggningar överallt, där de teo
retiskt skulle vara berättigade. Man har icke kunnat följa den politik, som 
av somliga predikas »pavement or nothing», utan har måst i stor utsträck
ning tillgripa billigare beläggningar.

Såsom framgår av den rikhaltiga amerikanska väglitteraturen, har insik
ten om nödvändigheten att fortfarande använda de enklaste vägbeläggnin
garna i stor utsträckning väckt till liv ett starkt intresse att utveckla och för
bättra tekniken hos dessa beläggningar.

Redan har mycket arbete och ingående studier nedlagts på detta område. 
I främsta rummet bör härvid nämnas de undersökningar, som utförts av 
Bureau of Public Roads i Washington. Dessa undersökningar ha bl. a. varit 
av jordartteknisk art, i det att metoder utarbetats för identifiering och klassi
ficering av olika jordarter ur vägbyggnadssynpunkt samt studier utförts 
rörande dessa olika gruppers karakteristiska egenskaper. I samband därmed 
ha omfattande försök utförts att förstärka jordvägar med särskilt samman
satta slitstarka slitlager av olika lämpliga jordarter (»topsoil»). Vidare har 
man vid Bureau of Public Roads utfört en serie undersökningar rörande be
handling av jord- och grusvägar med bituminösa bindemedel. Den senare 
frågan har även upptagits av den amerikanska asfaltföreningen (The Asphalt 
Association), som nedlagt arbete på att utreda densamma.

Vidare kan i detta samband nämnas de undersökningar, som verkställts av 
H ighway Research Board och som finnas publicerade i dess rapport angå
ende »Low Cost improved Roads» av C. N . Conner (Proceedings of the se
venth annual Meeting of the H ighway Research Board, Part II, 1928).

Det stegvisa byggnadssättet (»stage construction»).

A tt utföra vägbyggandet stegvis, i etapper, i den mån trafiken utvecklas 
och penningmedel bli tillgängliga, är en princip, som man ofta finner prokla
merad och tillämpad i Förenta Staterna.

»Vi måste hålla fast vid den principen», säger E. W . James, chefsingenjör 
vid Bureau of Public Roads, »att vägbyggandet bör göras progressivt, så att 
varje förbättring, som göres för att motsvara ökade krav, måste vid varje 
steg utföras så, att allt, som tidigare blivit gjort, är till nytta vid det nya 
arbetet, hur långt fram i tiden detta än kommer till uförande. En väg bör 
terrasseras och dräneras för att möta behoven hos en liten lokal trafik; den 
kan först förses med ett slitlager av grus; sedan få ett topplager av asfalt
makadam; därefter rivas och prepareras som bärlager för någon typ av



Fig. i. Exempel på stegvist byggnadssätt.

asfaltbetong; och slutligen iordninggöras som en väg med två körbanor av 
betong med en asfaltbeläggning mellan dem eller ock som en kraftig mitt
beläggning med asfaltbelagda vägrenar. Varje steg i utvecklingen måste 
vara så planlagt, att man utnyttjar så mycket som möjligt av det kvarva
rande värdet hos det föregående utvecklingsskedet. Endast på detta sätt kan 
ett vägsystem skötas ekonomiskt under de fruktansvärda och växande for
dringarna hos modern vägtrafik.»

James framhåller vidare, att redan vid den enklaste vägbyggnad dessa 
principer böra tillämpas. Även den enklaste jordväg bör erhålla ett planläge 
och en sträckning, som kan tillfredsställa fordringarna från en växande trafik.

I den nyssnämnda rapporten angående Low Cost Roads framhålles några 
exempel på, hur ett sådant progressivt byggnadssätt kan tillgå.

Fig. i visar en successiv utbyggnad från jordväg till bituminös ytbland- 
ning med grova stenmaterialier.

I exemplet består det fjärde byggnadsstadiet i utförandet av en högklassig 
beläggning, lagd ovanpå de tidigare beläggningarna.

Principen om det stegvisa byggnadssättet visar den vikt, som man i För
enta Staterna lägger vid ett rationellt utbyggande av vägnätet. Principen 
synes måhända för mången väl schematisk och torde i flera fall icke vara 
användbar. Den innehåller dock en sund tanke, som även i vårt land i många 
fall borde mana till efterföljd.



S and-ler vägar.
Den enklaste förstärkningen av en jordväg är påförandet av en mer slit

stark jordart. Ett gott granithaltigt grus är givetvis härvidlag det bästa. Men 
i många delar av Förenta Staterna saknar man dylikt material och har varit 
nödsakad tillgripa andra lokala resurser.

I vissa av sydstaterna använder man sålunda en lerhaltig sand som för
stärkning av vägbanan, vilket material antingen finnes färdigblandat i natu
ren (»topsoil») eller framställes på vägbanan genom blandning av sand och 
lera. Det är naturligen en erfarenhetssak vilka naturliga lokala jordarter, som 
utan särskild beredning lämpa sig för ändamålet. Sammansättningen bör vara 
sådan, att massan icke krymper i torrt väder och icke uppmjukas i vått, i 
varje fall icke hastigt uppmjukas. Det är approximativt samma blandning, 
som förefinnes i tegel, möjligen med något mer sand. Man har funnit, att en 
lämplig sammansättning bör ha 65— 80 % sand och resten lera eller slam 
(»silt»). Sand större än sikt nr 10 (2.00 mm) är att föredraga och i varje fall 
bör 45— 6o % av sanden ligga över sikt nr 60 (0.250 mm). Ett överskott av 
sand eller lera minskar stabiliteten avsevärt.

V id  utläggningen av sand-lerlagret kan sanden läggas underst i ett lager 
och på detta lager leran eller tvärtom. O fta har slitlagret en komprimerad 
tjocklek av 25 cm i mitten —  30 å 40 cm i löst mått —  och avtager i tjock
lek mot vägkanterna ned till 2— 5 cm.

Sedan slitlagermaterialet blivit utbrett på vägbanan, blandas detsamma om
sorgsfullt genom plogning, harvning och maskinhyvling. I allmänhet får tra
fiken utföra den erforderliga komprimeringen.

Underhållet av en dylik vägbana består i hyvling och sladdning samt er
sättning av förslitet material. Underhållskostnaden uppges vara 0.70— 1.40 
kr/m och trafikkapaciteten 300— 600 fordon/dag.

D ylika vägar medföra en kraftig damning och äro ej heller angenäma 
vid fuktig väderlek. Som underbädd för högklassiga beläggningar ha de 
visat sig innebära fördelar, i det att vägbanan får en jämn bärförmåga. Be
tongbeläggningar på dylik underbädd ha visat mindre tendens till sprickbild
ning än sådana lagda direkt på den naturliga marken.

Grusvägar.
De amerikanska grusvägarna och deras underhållsmetoder äro av ett spe

ciellt intresse för vårt land, där grusvägarna äro och komma att förbliva 
den övervägande delen av vägnätet.

Den enklaste metoden, som användes i Förenta Staterna, att förstärka en 
jordväg med grus är att lägga gruset, som i så fall bör vara fint, i en sträng 
längs vägkanten. I mån av behov och lämpligen efter ett regn skrapas gruset 
in på vägbanan med en hyvel. Det fina gruset arbetar sig in i och blandar 
sig med vägkroppen, som därigenom blir fastare och mindre känslig för fuk
tighet. På detta sätt fortsättes, tills jordarten i vägbanan vägrar att mot
taga mer grus. Hundratals mil jordvägar bli på detta sätt årligen förbätt
rade i Förenta Staterna. Metoden ger tillfredsställande resultat även på ler
jord, förutsatt, att nederbörden ej är för riklig.



Ä r jordarten i vägkroppen sand, lämpar sig ej heller metoden. Man måste 
då först utlägga ett lager av bindande jordart eller en sandlerblandning.

Ä r jordarten lera, utbredes stundom io — 15 cm fint grus på vägbanan, 
som därefter plöjes upp till 20 cm djup och därefter harvas omsorgsfullt och 
sedan formas med hyvel.

Fordringarna på grusets beskaffenhet liksom metoderna för byggandet av 
grusvägar äro något olika i olika stater, som var och en ha sina normalbe
stämmelser (»standard specifications»). För bottenlagret tillåtes sålunda i 
somliga stater en stenstorlek av 60— 75 mm. I andra stater, vilka särskilt äro 
kända för sina goda grusvägar, får stenstorleken i hela gruslagret icke över
stiga 25 mm. I torrt klimat anses fint grus vara att föredraga.

Särskild vikt fästa amerikanarna vid att gruset skall vara bindande och 
innehålla en viss mängd lera. Det anses, att gruset bör innehålla mellan 10 
och 20 % lera. Men några bestämda regler torde vara svårt att fastställa, 
enär grusets bindekraft även beror på grusets kornstorleksfördelning. Fint 
grus med mindre lerhalt har sålunda givit gott resultat. Större lerhalt kan 
användas om gruset är grovt.

Andra goda bindemedel i gruset äro järnoxid och kalksten, vilket i många 
fall föredrages framför lera. Krossat grus föredrages av somliga, enär det 
binder ihop gruset med mindre lerhalt.

A llt för fint grus med överskott av material under sikt nr 10 (2 mm) an
ses giva upphov till korrugering.

N är stenstorleken tillåtes uppgå till 5 cm, brukar man uppställa vissa reg
ler även för mellanstorlekarna i gruset. Sålunda brukar man då fordra, att 
ej mer än 75 % och ej mindre än 55 % skall passera 30 mm sikt samt ej 
mer än 6o % och ej mindre än 45 % skall passera 25 mm sikt. Tendensen 
är emellertid att använda finare grus, varför det blir mindre nödvändigt att 
kontrollera mellanstorlekarna, men mer av betydelse att kontrollera ler- 
halten. Det bästa provet, om en grussort är lämplig, utföres på vägen under 
trafik. Bestämmelserna om grusets sammansättning ha vanligen den uppgif
ten, att man tillförsäkrar sig ett material, som närmar sig en grussort, som 
visat sig lämplig på vägen.

Det är av intresse att finna, vilken betydelse amerikanarna fästa vid gru
sets sammansättning. Ett större intresse för denna fråga torde vara önskvärd 
även i vårt land. Det torde icke lida något tvivel om, att en bättre kontroll 
av det grus, som köres ut på våra vägar, samt i många fall en sortering av 
gruset skulle vara lämplig. Undersökning av gruset medelst siktning torde 
vara en åtgärd, som kan rekommenderas de lokala vägmyndigheterna.

V id  byggandet av grusvägar använda amerikanarna tre metoder för slit
lagrets konstruktion. Antingen sprides gruset på den avjämnade, nästan hori
sontella vägkroppen, varvid gruslagret varierar från maximum i mitten till 
intet på vägkanterna. Eller ock utföres en jordlåda, som fylles med grovt 
grus, varpå lägges det egentliga slitlagret med full höjd över hela vägbred- 
den. En annan metod är att utföra ett bärlager i jordlåda samt låta slitlag
rets tjocklek minskas till intet vid vägkanterna.

Gruslagrets komprimerade tjocklek uppgår ofta till 20 cm; tjockleken är



beroende på trafik, jordart i vägkroppen och klimat. V id liten trafik kan 
man gå ned till 5 cm. Ett gott grus med lämplig lerhalt kan utläggas på en 
gång till en tjocklek av 15 cm. Andra grussorter måste först så småningom 
bredas till full tjocklek, varvid gruset upplägges i sträng på vägkanten och 
så småningom hyvlas in. I allmänhet sker spridningen med maskiner.

Det anses sällan ekonomiskt att välta en grusväg, med undantag för det 
fall, då gruset utlägges i två lager. I allmänhet låter man trafiken kompri
mera materialet, varvid man genom flitig hyvling tillser, att denna kompri
mering sker jämnt och med bibehållen form av vägen. Harvning av slitlagret

Fig. 2. Nyhyvlad grusväg i Kent. Obs. hur tunt det rörliga gruslagret är.

för åstadkommande av homogenitet är även en vanlig metod. Om gruset har 
liten lerhalt, brukar vattning ofta användas för att åstadkomma snabbare 
komprimering.

Bomberingen utföres sällan större än 1/so av vägbredden. Man anser, att stor 
bombering är farlig för trafiken. Fördelningen av trafiken över vägbredden 
vid stark bombering blir mindre god, varigenom spårbildning uppstår. En 
bombering av 1/60 av vägbredden på grusvägar är icke ovanlig och anses med
föra lättnad för underhållet samt en bättre och mindre slirig vägbana för 
trafiken. Stundom användes .lägre bombering under den torra årstiden och 
större under fuktig årstid.

Underhållet av en grusväg bör börja under byggnadstiden, anse amerika
narna med all rätt.

N är det först spridda gruset vid en vägbyggnad blivit komprimerat, spri- 
des ett omkring 1I2" tjockt lager av rent grus, som städse bibehålles och un- 
derhålles på vägbanan. Detta »rörliga slitlager» hyvlas eller sladdas fram 
och åter, varigenom den underliggande, komprimerade grusbädden skonas, 
uppkomsten av potthål och spårbildning försvåras, fuktighet absorberas av 
detta lager samt material erhålles för fyllning av uppkommande ojämnheter 
genom sladdningen. Detta rörliga gruslager får icke göras för tjockt, då det 
goda ändamålet förfelas och svårigheter uppstå för trafiken.



V id flitig hyvling av grusvägarna fästes stor vikt. Man anser i somliga 
stater, att vid en trafik av över 200 fordon per dygn vägen bör hyvlas eller 
sladdas dagligen. En avsevärt större hyvelpark är vanlig, än vad som bru
kas i Sverige. En hyvel finnes i 'Wisconsin i medeltal på var 24 km. Varje 
hyvel går dagligen vägsträckan fram och åter ca 48 km.

Väghyvlarna äro ofta motordrivna, av samma typ som de i Sverige van
liga, men ofta betydligt kraftigare. O fta drages hyveln av en traktor, som 
amerikanarna även använda till ett flertal andra vägarbeten. I Kent County, 
Michigan, känt för sina goda grusvägar, användas hyvelblad, fästade vid 
lastbilar (fig. 3, 4) (s. k. »spring grader»). Dessa hyvelblad äro av kraftig

Fig. 3. Bilhyvlar i arbete i Kent, Mich. Fig. 4. Detalj av hyvelbladet.

konstruktion samt utrustade med starka fjädrar, som pressa bladet mot väg
banan med hjälp av hydrauliskt tryck, som kan varieras allt efter vägba
nans tillstånd. Fördelen med dessa bilhyvlar är fram för allt den, att de be
fintliga för snöröjningen nödvändiga lastbilarna kunde mer eifektivt utnytt
jas även för sommarunderhållet. De äro dessutom snabbare än vanliga väg- 
hyvlar, särskilt i tomgång. Huruvida hyvlingen med bilhyvel blir billigare 
per längdmeter än med vanlig hyvel torde likväl ej vara säkert. Priset för 
hyvelbladen uppgår i U. S. A. till ca 2,000 kr. D ylika bilhyvlar torde för
tjäna att prövas även i vårt land.

Kent County hade en dylik bilhyvel på var 40 km. Med varje hyvel gjor
des 3 enkla hyvlingar dagligen på varje väg, varvid hyveln sålunda går en 
daglig väglängd av ca 120 km.

Det torde vara få svenska vägar, som erhålla en så intensiv behandling. 
Likväl är detta en relativt billig åtgärd, som vid livlig trafik torde vara 
ekonomiskt berättigad. Räknar man med en dagskostnad av 40 kr per dag 
och en daglig hyvelsträcka av 32 km, blir årskostnaden per meter 25 öre vid 
200 dagars hyvling om året. Sannolikt skulle en väsentlig höjning av stan
darden hos de svenska grusvägarna med stark trafik kunna uppnås genom 
dagliga hyvlingar och detta för en relativt låg kostnad. Maximikapaciteten 
hos en grusväg torde ej heller vara uppnådd, förrän sådan intensiv behand
ling visat sig resultatlös.



Gruset, som användes till förnyande av slitlagret, upplägges ofta i sträng 
längs ena eller båda vägkanterna, varefter det vid behov hyvlas in på väg
banan och överflödigt grus hyvlas ut. Förutsättningen härför är en ordent
ligt tilltagen vägbredd.

I somliga stater upprives och omformas vägbanan två gånger årligen, en 
åtgärd, som torde vara att rekommendera, om tendenser till korrugering 
finnas.

Dammplågan på grusvägarna bekämpas i somliga stater med klorkalcium, 
i andra med bituminösa behandlingar, vilken senare metod i det följande 
skall närmare beröras. Klorkalcium användes bl. a. mycket i Michigan. Där 
uppges årliga åtgången vara ca 5.6 kg/m. I regel sker spridningen 3 gånger, 
varvid första gången tages 2.8 kg/m, andra gången 1.6  kg/m och tredje gån
gen 1.2 kg/m. Även i Wisconsin användes klorkalcium. Den årliga åtgången 
uppgavs vara 4.5 kg/m.

Obehandlade grusvägar anses icke kunna göra en tillfredsställande tjänst, 
om trafikmängden överstiger 600 fordon per dygn. Medeltalet för maximi- 
kapaciteten torde ligga vid omkring 400, i torra trakter vid 200 eller 300 
daglig fordonsmängd. Genom lämplig ytbehandling kan grusvägarnas kapa
citet fördubblas.

I det följande meddelas de normalbestämmelser, som gälla för grusvägar i 
ett par amerikanska stater:

Michigan.
Vägbana av ett lager grus (»one course gravel surface»). G ruset skall spridas jäm nt 

i ett lager på den färd igg jo rd a  vägkrop p en  till en sådan tjocklek , att det i kom 
prim erat tillstånd har den enligt arbetsplanen bestäm da tjockleken . Större stenar än 
som tillåtas enligt fö ljan de bestämmelser h ärfö r skola avlägsnas i grusgropen. Sp rid 
ning a v  grus på vägban an  med större än tillåtn a  stenar och dessas bortskaffande med 
grepar eller på annat sätt tillåtes ej. För a tt säkerställa den stadgade tjockleken a v  
lagret skall entreprenören använda längsgående sidom allar och en m ittm all a v  den 
höjd, som m otsvarar den stadgade tjockleken  a v  det lösa lagret, och skall utlägga 
gruset till ö verk an t a v  dessa m allar samt med den stadgade bom beringen. G ruset 
skall va ra  a v  en hom ogen blandning och täthet, när det placeras på vägen. N ä r det 
b liv it jäm nt utspritt, skall gruslagret harvas (med en »spike tooth harrow ») och 
jäm nas med en vägsladd, tills y tan  saknar vågo r och ojäm nheter. D enna harvning 
och sladdning, om växlan de med vältn in g  (med en v ä lt  a v  »tam ping type») skall 
fortsättas, tills gruset är helt kom prim erat och har den föreskrivn a form en i längd- 
och tvä rp ro fil. H arvn in gen  få r ej utföras på sådan tid  eller till sådan utsträckning, 
att det fin a  m aterialet skiljer sig från  det gro va  m aterialet.

O m  vägen  eller någon del d ärav utsattes fö r tra fik  innan vägens slutliga god
kännande och om det därv id  skulle uppstå spårbildning eller y tan  upprivas, skall 
n ytt grus påföras fö r att u tfy lla  håligheter, va refter vägen  skall vältas och sladdas, 
tills y tan  är fast och jäm n.

A rbetet betalas per m 2.
Vägbana av 2 lager grus (»gravel base course» och »gravel surface course»).
För bottenlagret samma bestämmelser som ovan  fö r vägban a a v  ett lager grus.
För slitlagret föreskrives, att, innan detta topplager påföres, skall bottenlagret 

justeras. Bottenlagret skall vara  fu llstän digt tillp ackat. A lla  spår och håligheter i



bottenlagret skola fy lla s  med läm pligt m aterial samt därefter tillvä ltas. V ägren arna 
skola byggas upp eller om form as till vägens slutliga tvärsektion.

D ärefter föreskrives beträffande topplagret a v  grus samma bestämmelser som fö r 
vägbana av  ett lager grus.

Grusets beskaffenhet.
Grus fö r bottenlager skall vara  sam m ansatt a v  en hård, beständig bergart och 

skall u p p fy lla  fö ljan de fordringar:
passerande 90 mm såll .......................................................  100 %
passerande sikt nr 8 (2.38 mm), ej mer ä n ................  40 %
ler- och slam halt, ej mer ä n .............................................. 4 %

G rus fö r topplager skall vara  sam m ansatt a v  en hård, beständig bergart med stort 
m otstånd m ot avnötning och ha jäm n fördelning från  fina till gro va stenpartik lar 
tillsam m ans med sand och lera eller annat bindeäm ne, och få r  ej innehålla avlånga 
stenar och skall sakna lerklum par.

N ä r  gruset erhålles från  ett grustag, innehållande mer än 10 % sten större än 
25 mm, skola sådana stenar krossas, sorteras och jäm nt blandas med det återstående 
m aterialet. D en produkt, som därvid  erhålles, få r ej innehålla mer än 35 % krossat 
m aterial.

G ruset skall vidare u p p fy lla  fö ljan de fordringar:
passerande 25 mm såll .............................................. 100 %
passerande 12 mm » .............................................. 50— 75 %
kvarstannande på sikt nr 8 (2.38 m m ) .................  70— 80 %
ler- och slam halt ej mer än ....................................  10 %

Illinois.
Vägbana av grus eller krossad sten, som komprimeras av trafiken (»traffic bound 

gravel or crushed stone surface course»).
Gruset eller den krossade stenen skall spridas på en justerad underbädd. A lla  hål, 

spår, defekter eller m juka platser i underbädden tillfö lje  tra fik  över densamma eller 
event, annan orsak skola justeras, innan ytm ateria let sprides.

Y tm ateria let utlägges i sträng längs vägkan terna. Entreprenören skall leverera den 
erforderliga m aterialm ängden på va r 30 m. H an  skall svara fö r, att gruset blir jäm nt 
fö rd elat m ellan dessa punkter. I k u rvo r skall gruset läggas i sträng längs kurvans 
utsida.

Entreprenören skall inom  24 tim m ar efter grusets utläggande i sträng sprida det
samma till en jäm n tjock lek  av 5 cm över vägban an  och till den fastställda bred
den, såvida ej den kontrollerande ingenjören anser, a tt underbäddens tillstånd är 
sådant, att ytterligare  tid  bör fö r f ly ta  före spridningen.

M aterialet skall form as med h yvel, m edan det kom prim eras a v  trafiken . Entre
prenören skall fy lla  igen a lla  spår, som uppstå a v  tra fiken , genom sladdning å t
minstone en gång dagligen, eller o ftare  om n öd vändigt, så att tra fiken  ej skär genom 
ytlag ret ner i underbädden. H å l och vågbildn in gar, som uppstå och icke igenfyllas 
genom hyvlin g , skola lagas med n ytt m aterial från  grussträngarna på vä g k a n 
terna. H y v lin g e n  a v  det 5 cm tjocka y tlag ret skall fortsättas, tills detta är v ä l kom 
prim erat utan hål och vågo r och överensstäm m er med fastställd  tvärsektion  och tills 
avsyning sker.

V id  avsyningen skall den m aterialm ängd, som ej erfordras fö r att b ilda och un
derhålla ett 5 cm tjockt gruslager, uppläggas på vägrenarna i sym m etriska strängar. 
Slänter, vägrenar, diken m. m. skola underhållas a v  entreprenören in till avsyningen.

G ruset eller den krossade stenen skall uppm ätas efter vo lym , m aterialet fram kört, 
utspritt och lagt i sträng, såsom beskrivits. L ikaså betalas entreprenören efter av-
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talat pris per volym senhet. I priset ingår transport, lastning och lossning, spridning,
sladdning och underhåll in till avsyningen sam t fö r a llt arbete, utrustning och v e rk 
ty g  m. m. fö r arbetets fu llbordan de enligt arbetsbeskrivningen.

G ruset eller den krossade stenen skall va ra  a v  hård, stark och beständig bergart, 
vara  fr itt  från  stor m ängd a v  fla ta , avlån ga, m juka eller vittrad e  stenar samt från  
andra oläm pliga ämnen.

M ateria let skall provas beträffande avnötning, m ängden a v  m indre h ållfasta  berg- 
artspartiklar, ler- och slam halt, sp ecifik  v ik t  och kornstorleksfördelning genom sikt- 
ning, a llt enligt U . S. D . A . B ulletin  nr 1216.

P roven  skola uttagas enligt bestämmelser i samma bulletin.

M aterialet skall u p p fy lla  fö ljan de fo rdrin gar:

avnötning fö r grus ....................................  ej mer än 15
» fö r  sten ....................................  » » » 8

ler- och slam halten ....................................  » » » 5 % (vikt)

M aterialet skall va ra  v ä l fö rd elat m ellan nedanstående gränser och fy lla  fö ljan de 
fordringar:

Sortering nr 1:
passerande 25 mm sikt ............................. .........  IOO %

» 19 » » ........................ ...........  50— 85 %
» 12 » » ........................ ...........  40— 65 %
» sikt nr 4 (4.76 mm) ........... ...........  0— 25 %
» sikt nr 8 (2.38 mm) ........... %

Sortering nr 2:
passerande 19 mm sikt ............................. .........  IOO %

» 12 » » ........................ ...........  45— 75 %
» sikt nr 4 (4.76 mm) ........... ...........  0— 25 %
» sikt nr 8 (2.38 mm) ........... %

Sortering nr 3:
passerande 12 mm sikt ............................. .........  IOO %

» 9 » » ........................ ...........  70— 90 %
» sikt nr 4 (4.76 mm) ........... ...........  0 — 25 %
» sikt nr 8 (2.38 mm) ........... ...........  0— 10 %

Ytbehandlade makadamvägar.
N är motortrafiken började i Förenta Staterna, funnos makadamvägar i en 

del stater i rätt stor utsträckning.
Dessa makadamvägar motstodo den hästdragna trafiken väl, men motor

fordonen verkade ödeläggande på dem. Man började snart att förse dem med 
bituminösa behandlingar, vilken metod visade sig fördelaktig. F. n. torde det 
finnas få av de gamla makadamvägarna, som icke behandlats på detta sätt. 
De i statistiken uppgivna makadamvägarna torde sålunda i regel vara ytbe- 
handlade med bitumen.

Det torde finnas en rätt varierande praxis vid utförandet av dylika be
läggningar i Förenta Staterna. De utföras dels med enkla handredskap, dels 
med hjälp av tankvagnar.

Beträffande ytans beskaffenhet råder olika uppfattning. Somliga ingenjö
rer föredraga ett läderaktigt eller gummiliknande utseende av ytan. Andra



föredraga en stenmättad yta av mosaikartat utseende. Tendensen i utveck
lingen torde, enligt James, gå mot mosaikytan, vilket denne även föredrager.

Användningen av emulsioner till ytbehandlingar och andra beläggnings- 
typer är ännu mycket ringa i Förenta Saterna. Det finnes dock ett stort in
tresse för dem, och man torde kunna vänta en utveckling även på detta om
råde under de närmaste åren.

Bituminösa behandlingar av grus- och sandvägar.
Medan den amerikanska praxisen beträffande ytbehandling av makadam

vägar ej avsevärt skiljer sig från europeiska metoder, äro däremot de ameri
kanska metoderna för sådana behandlingar av grus- och sandvägar föga prö
vade i Europa och därför av ett visst intresse.

T ill en början använde man i Förenta Staterna dessa behandlingar i syfte 
att binda dammet. Detta tillgick så, att man utspred en tunnflytande olja, 
ofta av sekunda kvalitet, direkt på vägbanan. Man gjorde därvid den erfa
renheten, att den sekunda oljan snart delvis förflyktigade, stundom tillsam
mans med stoftet i vägbanan, och under trafik och nederbörd emulgerade och 
upplöstes. Men samtidigt observerades en förbättring och förstärkning av 
vägbanan, vilket tydde på vissa utvecklingsmöjligheter.

Arbetsmetoderna förbättrades på så sätt, att bättre asfaltsorter eller tjäror 
användes samt genom att medelst hyvling intimt blanda bindemedlet med 
materialet i vägbanan. Denna arbetsmetod kallas av amerikanarna »mixed in 
place»3 vilket skulle kunna översättas med ytblandning. O fta tillföres nytt 
grus eller makadam, som genom hyvling blandas med materialet i vägbanan 
och bindemedlet. Metoden kallas då stundom »retread».

Bindemedlet sprides vanligen medelst tankvagnar. T ill blandningen använ
das vanliga väghyvlar, som hyvla massan upprepade gånger från den ena 
sidan till den andra, ända tills allt stenmaterial är täckt av bitumen och mas
san företer en jämn färg. Delar av vägbanan, som fått för litet bindemedel, 
givas mer bindemedel, medan fläckar med överskott på bindemedel täckas 
med mer stenmaterial, varefter blandningen fortsättes.

Ytblandning kan utföras med en väghalva i taget eller hela bredden på 
eii gång. N är blandningsprocessen är fullbordad, sprides den lösa massan ge
nom hyvling jämnt över vägbanan, varefter massan antingen komprimeras 
av trafiken eller genom vältning. Tack vare hy vlingen blir beläggningen syn
nerligen jämn och kan i detta avseende mäta sig med en väl underhållen, 
nyhyvlad grusväg.

Ytblandningsmetoden kan icke användas i kallt och fuktigt väder eller då 
stenmaterialierna innehålla en avsevärd fuktighet.

Stenmaterialierna böra ha en tät sammansättning och sålunda ge en hög 
grad av stabilitet åt beläggningen, som bör sammansättas efter principen om 
största möjliga täthet. Graderingen av stenmaterialet bör sålunda vara full
ständig, från grova till fina korn, och med en tillräcklig mängd fina korn. 
En liten mängd lera kan tillåtas. Den största stenstorleken anges till 20 å 
25 mm.

De bindemedel, som användas till ytblandning, äro dels lätta asfaltoljor,



erhållna från raffinaderierna, dels lätta tjäror och dels hårdare asfaltsorter, 
lösta i lättflyktiga oljor, fotogen eller råbensin, s. k. asfaltlösningar (»cut
back»). Där trafiken är tung och klimatet är fuktigt och kallt, ha de lätta 
oljorna icke givit tillfredsställande resultat. Man föredrager där asfaltlös
ningar av hardare asfalt. Försök ha även utförts med asfaltemulsioner, dock 
utan större framgång. Spridningen av bindemedlen sker såväl i kallt som 
varmt tillstånd.

Fig. 5. Spridning från 
tankvagn av bitumen 
vid »mixed-in-place». 
Efter tankvagnen en tall- 
riksharv.

Fig. 6 och 7. Bland
ning med väghyvlar vid 
»mixed-in-place ».

Det är av vikt för ett gott resultat, att riktig mängd bitumen användes. 
Såväl för litet som för mycket bitumen är skadligt. Bitumenmängden varie
rar vanligen mellan 4 och 6 viktprocent. Den lämpligaste bitumenhalten be
stämmes genom vissa approximativa formler, genom försök i laboratoriet 
samt genom försök på vägen. A v  massans utseende, bl. a. av dess färg, kan 
en erfaren ingenjör draga rätt säkra slutsatser.

Tjockleken av de beläggningar, som framställas genom ytblandning, varie
rar från 4— 7.5 cm. 5 cm är ett vanligt mått.

Underhållet av dylika beläggningar består i lagning av uppkommande sår 
och hål med i förväg blandat material, upprivning av beläggningen och för
nyad blandning med tillsättning av nya material, bindemedel och stenmate
rial samt ytbehandling med varm asfalt eller tjära eller emulsioner.

Kostnaden för utförandet av en ytblandningsbeläggning uppgår i U. S. A. 
till 2: 30 å 4: 60 kr/m vid 5.4 m bredd och en tjocklek av 5— 7.5 cm exklu
sive kostnaden för stenmaterialierna. Underhållskostnaden under år 1928 
på ett stort antal dylika vägar i W yoming utgjorde o: 77 kr/m, i Idaho 
o: 67 kr/m.

Ytblandningsmetoderna ha använts i Förenta Staterna under de senaste



5 åren i större utsträckning. Det finnes stort intresse för saken, vilket bl. a. 
framgår därav, att Bureau of Public Roads ägnat densamma ingående under
sökningar. Likaså har asfaltindustrien gjort studier i frågan, särskilt i syfte 
att åstadkomma lämpliga asfaltprodukter.

Ytblandningsbeläggningarna användas på vägar med en trafik av mellan 
400 och 800 fordon/dygn. I flera fall har även större trafik än 800 med 
framgång kunnat upptagas. Erfarenheterna äro ännu för få för att man 
skall kunna säga, var den ekonomiska trafikgränsen ligger.

Utförandet av en ytblandning kan varieras i flera avseenden. Väginsti- 
tutet har erhållit följande beskrivning av arbetsmetoderna i Wisconsin ge
nom W. Hoenig, maintenance engineer i Wisconsin. Denne skriver bl. a.:

»------------ Vägbanan omformas, korrugering och ojämnheter borttagas med
en kraftig hyvel. H ärvid är det ofta nödvändigt att även riva upp vägbanan. 
Sedan vägbanan blivit omformad, utbredes 2.5 å 4 cm löst, nytt material 
jämnt över hela körbanan. Därefter sprides det bituminösa bindemedlet med 
tankvagn till en myckenhet av ca 1.5 lit/m2 och på halva vägbredden. Det 
bituminösa materialet får därefter ligga ostört under 2 till 5 timmar, så att 
det får tillfälle att tränga ner i bottenlagret. Efter denna tid låter man en 
hyvel, vanligen dragen av en kraftig traktor, hyvla det lösa materialet på den 
behandlade väghalvan till en sträng i vägmitten. Därefter behandlas den 
blottlagda vägbanan med ca 1.5 lit/m2 bitumen. Omedelbart därpå hyvlas 
materialet i strängen jämnt över den behandlade väghalvan. Den andra väg
halvan behandlas därefter på samma sätt. Sedan sålunda hela vägbredden på 
detta sätt blivit behandlad, användas lättare motorhyvlar för att oavbrutet 
arbeta det lösa materialet fram och tillbaka, så att detta blir intimt blandat. 
Denna procedur kräver vanligen 5 till 8 timmar. Med andra ord, massan 
skall bearbetas ända tills den börjar binda och komprimeras. Vägbanan skall 
sedan avjämnas med hyvlarna, varvid spår och ojämnheter av trafiken, om 
denna varit insläppt, borttagas. Trafiken komprimerar beläggningen mycket 
tillfredsställande, om hyvlingen är omsorgsfullt utförd. V i använda likväl 
vältar, då sådana finnas tillgängliga, och i synnerhet på makadam. Detta 
underlättar komprimeringen och minskar den erforderliga hyvlingen, sedan 
materialet en gång är blandat.

Sedan beläggningen blivit fullständigt komprimerad och likaså under tiden 
för komprimeringen, är det nödvändigt att ha några högar av god, skarp 
sand liggande utmed vägen. Om några fläckar skulle visa sig klibba eller, 
som vi säga, bli 5feta5, sprides litet sand över dessa fläckar för att på så sätt 
mätta det bituminösa material, som eventuellt vill tränga upp till ytan. Denna 
tillsyn bör ske åtminstone under en vecka efter fullbordandet.

Sedan alla dessa arbeten blivit utförda, är ytan visserligen färdig, men den 
tarvar dock fortfarande uppmärksamhet. Eventuellt uppkommande småsår 
eller lösa fläckar skola genast lagas med samma bitumen, som tidigare an
vänts. Det bästa och mest ekonomiska sättet att reparera dessa små defekter 
är att använda litet lagningsmassa, upplagd på vägen. Denna massa tillver
kas genom omsorgsfull blandning av ca 85 lit bitumen med 1 m8 grus. Väg- 
vakten kan taga några spadar därav för att laga småhålen och jämna till



dem med spaden, varefter de lagade fläckarna snart äro likadana som den 
övriga ytan.

För att erhålla ett gott resultat vid dessa behandlingar är det nödvändigt, 
att val och gradering av använda material göres med omsorg. Om för mycket 
sand eller fint material användes, blir resultatet ej gott, enär vågbildning då 
vill uppstå. Det är nödvändigt, att det stenmaterial, som behandlas, inne
håller en stor procent makadam eller grus, så att materialet binder ihop. En 
ytblandad vägbana är med andra ord ingenting annat än en sorts betong. 
Ändamålet med det bituminösa bindämnet är att omge stenpartiklarna med 
ett skikt, just lagom att binda ihop dessa. Stenpartiklarna skola ha en sådan 
gradering, att icke för mycket »bruk» bildas mellan stenarna.

En annan detalj, som är av vikt, är mängden av det bituminösa bindemed
let. O fta vid de första arbetena av detta slag användes för mycket bitumen, 
så att ytan ville ’blöda5, förskjutas och bli vågig en eller annan vecka efter 
utförandet. V år erfarenhet är, att det är bättre att taga för litet än för m yc
ket bitumen. Om det visar sig, att för litet bitumen använts, kan man alltid 
öka på mängden. Men om det är för mycket sådant bindämne, är enda möj
ligheten, enligt vår erfarenhet, att riva upp hela ytan och lägga på mer ma
kadam eller grus, blanda denna massa igen och välta den. Det är vår erfa
renhet, att många försäljare av bitumen göra anspråk på att vara experter 
och förorda användningen av mer bitumen, än som är nödvändigt. V årt råd 
är att vara försiktig, använda omdömet och försöka, tills man funnit vad 
som behövs.' Det är en viss skillnad hos de olika stenmaterial, som användas. 
Några sorter kräva mer bitumen än andra. Slutligen skulle jag vilja betona 
nödvändigheten av den största omsorg vid blandningen. V i mena, att det ej 
kan utföras för mycket blandning. Om det icke blandas tillräckligt, håller 
icke beläggningen. Blanda så länge som möjligt, tills massan börjar styvna.

De sorter av bitumen, som användas, äro tjära typ B och asfalt typ E. 
Båda dessa sorter ge tillfredsställande resultat och kunna bearbetas på lik
artat sätt.»

Man måste erkänna, att det ligger något lockande i det amerikanska 
»mixed-in-place»-förfarandet. Med hänsyn till våra grusvägar skulle det gi
vetvis vara till fördel, om man kunde använda det goda material, som i all
mänhet finnes i dem, till att uppbygga en bituminös beläggning och detta med 
de redskap, som redan nu finnas och användas för grusvägarnas underhåll. 
Detta vore en naturlig utveckling för grusvägen.

Erfarenheten om dessa arbetsmetoder är ännu så ringa, i varje fall i vårt 
land, att man dock ännu ej kan anbefalla dessa metoder till användning.



TRAFIKSTUDIER I FÖRENTA STATERNA 
OCH KANADA

AV NILS LIDVALL.

Allmänna trafikförhållanden.

I Förenta Staterna och Kanada har automobilen kommit till användning 
i mycket större utsträckning än någon annanstädes. Å r 1929 funnos i För
enta Staterna icke mindre än 26.5 millioner bilar på 121 millioner invånare 
och i Kanada 1.1 millioner bilar på 9.9 millioner invånare. Detta motsvarar
1 bil på 4.6 respektive 9 invånare. Jämför man härmed Sveriges 0.146 
millioner bilar på 6.1 millioner invånare, det vill säga 1 bil på 42 invånare, 
finner man alltså, att Förenta Staterna och Kanada för närvarande ha, rela
tivt taget, ca 9 respektive 4.6 gånger så många bilar som Sverige.

Den största delen av bilantalet utgöres av personbilar. I Förenta Staterna 
och Kanada är sålunda antalet personbilar 7 gånger större än antalet last
bilar, i Sverige däremot endåst 3 gånger större.

Automobilismens frammarsch i Förenta Staterna har varit utomordentligt 
snabb under de sista 15 åren (fig. 2 sid. 34). Automobilbeståndet har där un
der denna tid 17-dubblats.

Det är givet, att gatutrafikens ordnande under sådana förhållanden måste 
erbjuda stora svårigheter. Särskilt gäller detta för storstäderna, varmed i 
detta sammanhang torde böra avses städer, vilkas invånarantal överstiger en 
halv million. I Förenta Staterna finnas 12 storstäder, av vilka icke mindre 
än 10 stycken äro belägna i staternas nordöstra del, och i Kanada finnes
2 stycken.

Trafikens ordnande uppfattas också allmänt i Förenta Staterna såsom ett 
mycket allvarligt och svårlöst problem av icke endast ekonomisk utan även 
i hög grad av humanitär art. Man uppskattar den årliga förlust, som För
enta Staternas invånare för närvarande åsamkas genom trafikolyckor och 
trafikhinder av olika slag, till icke mindre än 2 milliarder dollars och håller 
före, att denna summa ökas med varje år. V ad som emellertid är verkligt 
beklämmande, det är att antalet trafikolyckor, trots alla hittills vidtagna, 
förebyggande åtgärder, alltjämt ökas och detta i en omfattning, som synes 
stå i direkt proportion till ökningen av antalet automobiler (fig. 1). Är 1929 
uppgick antalet dödsfall på grund av motorfordonsolyckor till omkring 
31,000, varav omkring 5,000 gällde barn under 15 år. Antalet sådana döds
fall utgör för närvarande 32 % av totala antalet dödsfall genom olyckor, 
motsvarande icke mindre än 25 dödsfall per 100,000 invånare.



För att söka råda bot för dessa svåra förhållanden arbetar i Förenta Sta
terna bland annat en sammanslutning, benämnd »National Conference on 
Street and H ighw ay Safety» och skapad år 1924 av dåvarande handelsmi
nistern Herbert Hoover. Denna nationalkonferens har genom ett flertal kom
mittéer och i samarbete med andra sammanslutningar samt med myndigheter 
utfört en hel del trafikutredningar och framlagt förslag till bestämmelser av 
olika slag, vilka rekommenderats till antagande hos de olika staterna. A v

Fig. 1.

särskilt stort intresse synes vara utredningarna om trafikolyckor och trafik
hinder, förslaget till allmänna trafikföreskrifter samt förslaget till trafik
signaler, skyltar och markeringar. Sistnämnda förslag, vilket på konferen
sens begäran utarbetats av American Engineering Council år 1929, godkän
des av konferensen vid dess tredje och senaste sammankomst i maj 1930.

I vissa städer, exempelvis N ew  York, Chicago och Boston, har man dess
utom under de senare åren låtit verkställa ingående trafikundersökningar i 
syfte att finna lämpliga medel för trafikförhållandenas förbättrande. Sär
skilt i de båda sistnämnda städerna syntes det mig som om man med energi



och målmedvetenhet arbetade på införande av sådana smärre anordningar, 
vilka numera krävas för ett framgångsrikt reglerande och bemästrande av 
storstadstrafiken, det vill säga trafiksignaler, skyltar och markeringar samt 
refuger och dylikt. Planläggandet och skötseln av dessa anordningar hand
hades där icke, såsom å de flesta andra platser, av polisen, utan av särskilt 
tränad ingenjörspersonal. I Chicago är denna personal sammanförd till en 
trafikavdelning inom gatuförvaltningen, medan i Boston upprättats en inom 
kommunen fullt fristående organisation.

Uppenbart är, att man i Förenta Staterna i fråga om trafikanordningarnas 
utformande och trafikförhållandenas förbättrande över huvud taget redan 
utfört ett betydelsefullt arbete av förebildligt värde, men oerhört mycket 
återstår ännu att utföra och förbättra.

Nationalkonferensen har angivit vissa riktlinjer, efter vilka detta arbete 
bör utföras. Bland dessa må här omnämnas följande:

Varje större kommun, som har att kämpa med allvarliga trafikproblem, 
bör ha till sitt förfogande en särskild trafikorganisation.

V id  viktiga gatukors bör trafikkontroll utövas medelst lämpliga st andar d- 
skyltar, trafikpoliser eller, om så erfordras, medelst lämpligt utformade och 
samverkande trafik signaler, varjämte riktningsändring, som otillbörligt hin
drar trafiken, bör vara förbjuden.

För att körbaneutrymmet skall kunna ordentligt utnyttjas, böra de olika 
körfilerna särskiljas medelst markeringar av ett eller annat slag.

Spårvägsrefuger böra anordnas, där förhållandena det medge.
Parkerings före skrifterna böra åstadkomma riktig balans mellan den rör

liga trafikens behov och önskemålet att kunna parkera på lätt tillgänglig 
plats.

T  raf ikundersökningar.

Studiet av de sätt, varpå trafiken tar i anspråk gator och vägar, har sedan 
länge stått på dagordningen i Förenta Staterna. Man undersöker icke endast 
fordonens mängd, art och färdvägar samt gångtrafikens storlek, utan även 
körhastigheter, trafikhinder och parkeringssätt. Hittills ha emellertid inga 
standardbestämmelser för dylika undersökningar blivit utfärdade, varför de 
på olika platser utförda undersökningarna i allmänhet icke kunna direkt jäm
föras med varandra.

N ew  York, Chicago och Boston äro de städer, där de största och mest in
gående trafikundersökningarna i Förenta Staterna ägt rum. H är lämnas dock 
redogörelse endast för de i Chicago tillämpade förfaringssätten och för vissa 
av de därstädes utförda större undersökningarna.

I Chicago är det i första hand trafiken till och från samt inom det cen
trala affärsdistriktet, Loop, som göres till föremål för trafikundersökningar.

Körtrafiken till och från Loop räknas varje år i maj en tisdag, onsdag, 
torsdag eller fredag, mellan klockan 7 f. m. och 7 e. m. Man räknar endast 
3 fordonsgrupper, nämligen privatbilar, droskbilar och lastbilar. V id  räk
ningen begagnar man sig av kort, vilka vid de 24 infarterna till Loop ut



delas till och avfordras trafikanterna. Å  korten, vilka äro av olika färg för 
olika slag av fordon, finnas kolumner för infartsplatsen, tiden för infarten 
till Loop, fordonsslaget, utfartsplatsen, tiden för utfarten från Loop samt 
den förflutna tiden. För angivande av dessa data finnas i varje kolumn i — 4 
vertikala rader siffror, o— 9, avsedda att utstansas med särskild maskin. K or
tens utdelning och insamling i en viss trafikpunkt tillgår på det sättet, att en 
av gatubyråns män var 5 :e minut överlämnar ett visst antal kort till en polis
man och denne utdelar korten till de trafikanter, som äro på väg in mot 
Loop. De utdelade korten äro i förväg stämplade med data, angivande in
fartsplatsen, tiden för infarten och fordonsslaget. Samtidigt återlämnar polis
mannen de kort, vilka blivit över från den nyss förflutna 5-minutersperio- 
den. En annan polisman insamlar korten från de trafikanter, som komma 
från Loop, och överlämnar dem var 5 :e minut till gatubyråns utsände, som 
buntar ihop dem och på baksidan av varje bunt antecknar utfartsplatsen och 
utfartstiden. Därefter kompletteras kortens utstansning och såväl den för
flutna tiden som alla erforderliga summor uträknas i maskin fullt automa
tiskt. Samma maskineri användes i Chicago för summering och utskrivning 
av alla statistiska uppgifter inom hela förvaltningen.

De undersökningar av körhastigheten, som företagas, avse att utröna, varest 
och av vilken orsak körhastigheten är mindre, än som kan anses vara lämp
ligt med hänsyn till nödvändigheten av trafikledernas utnyttjande på ett 
fullgott sätt. V id  dessa undersökningar använder man sig av en specialkon
struerad hastighetsmätare, som monteras å det fordon, varmed undersöknin
gen verkställes. En år 1926 utförd undersökning av framkomligheten för 
automobiler å gatorna i Loop visade, att medelhastigheten där uppgick till 
endast 12 å 15 km per timme. Sedan emellertid vissa ändringar i parkerings- 
förhållandena och sättet för trafikljusets manövrering vidtagits, har denna 
medelhastighet ökats till 15 å 20 km per timme.

T  raf ikanordningar.

Med trafikanordningar avses i detta sammanhang optiska trafiksignaler, 
trafikskyltar, trafikmarkeringar av olika slag samt refuger. Dessas utfor
mande ägnas i Förenta Staterna stor uppmärksamhet, enär erfarenheten 
ådagalagt, att de kunna vara till synnerligen god hjälp i kampen mot trafik
hinder och olyckor. Såsom förut omnämnts har »National Conference on 
Street and H ighway Safety» nu fastställt normer för dylika trafikanord
ningar.

Optiska trafiksignaler.

Avsikten med anordnande av optiska trafiksignaler är 
att åstadkomma växlingar i trafikens rörelse vid gatukors eller öppna plat

ser för underlättande av trafikens framkomlighet och för ökande av säker
heten,

att sörja för trafikens fortskridande rörelse å starkt trafikerade gator samt 
att möjliggöra trafikpolisens användande till övervakande av gällande tra-



fikföreskrifters efterlevnad och till att bringa trafikanterna den hjälp, som 
understundom kan vara erforderlig.

Varje beslut om installering av ljussignaler bör vara grundat på ingående 
studium av såväl de rådande trafikförhållandena å platsen i fråga som den 
sannolika återverkan å närliggande platser. Om signaler installeras å andra 
platser, än där verkligt behov förefinnes, eller om deras skötsel icke vinner 
allmänhetens förtroende, kan det nämligen befaras, att verkan blir motsatt 
den åsyftade.

Såsom ett allmänt önskemål måste också uppställas, att samtliga ljussig
naler inom ett samhälle böra vara av enhetlig typ samt placerade enligt en
hetliga principer.

Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 2. New York, tvåfärgsystem. —  Fig. 3. Chicago, trefärgsystem. —  Fig. 4. Boston, trefärg- 
system, signal å stolpe. —  Fig. 5. Boston, grön pil för svängande trafik.

Fig. 6. New York, tvåfärgsystem, signal å konsol.

Ljus aggregatets sammansättning.
Ljusaggregatet bör i allmänhet vara sammansatt av tre färgade linser, av 

vilka en skall visa grönt, en gult och en rött ljus. De olika färgernas bety
delse är följande.
Grönt —  T rafik  i riktning mot ljuset eller åt endera sidan är tillåten, under 

förutsättning att andras säkerhet samt trafikpolisens särskilda anvis
ningar iakttagas.

Gult —  Trafikanter, som närma sig ett gatukors, skola stanna snarast möj
ligt och trafikanter, som befinna sig inne i gatukorset, skola skynda 
därifrån.

Rött —  T rafik  i riktning mot ljuset eller åt endera sidan är förbjuden.
Det kan dock tänkas fall, då i ljusaggregatet böra ingå ytterligare linser,



exempelvis då antingen den svängande trafiken eller gångtrafiken är osed
vanligt stor och hindersam för den övriga trafiken. I det förra fallet bör 
man lämpligen använda sig av grönt ljus i form av en pil, i det senare fallet 
av violett ljus. Den gröna pilen såväl som det violetta ljuset skall då visas 
samtidigt med rött.

De flesta städerna i Förenta Saterna ha inrättat sig för 3-färgsystemet och 
till exempel Boston använder sig dessutom av den gröna pilen. Men ännu 
finnas en del städer, som ha 2-färgsystem, det vill säga endast grönt och rött 
signalljus. T ill sistnämnda kategori hör N ew  Y ork —  Manhattan (fig. 2— 9).

H ittills har det violetta ljuset icke kommit till användning någonstädes. 
Boston är ännu så länge den enda stad, varest man tillämpar en särskild tids-

Fig. 7. Detroit. Trefärg- Fig. 8. Detroit. Ljussignaler och Fig. 9. River Forest. Trefärg- 
system, ljus åt 4 håll. skyltar för för b juden svängning. system.

period för gångtrafikanterna. Där begagnar man sig emellertid av en kom
bination av rött och gult ljus under en tid av 10 å 20 sekunder.

I en del samhällen använder m an‘sig av linser, å vilka läsas orden »Stop», 
»Wait» och »Go». Ett dylikt angivande av färgernas betydelse är emellertid 
varken erforderligt eller lämpligt, bland annat med hänsyn till tolkningen 
av den gula färgens betydelse.

Färgernas inbördes ordningsföljd.
Färgerna i ett 3-färgsystem böra visas i ordningen grönt, gult, rött, grönt, 

gult, rött etc., det vill säga gult bör visas före, men icke efter rött. Man har 
nämligen trott sig finna, att, om gult visas efter rött, mindre samvetsgranna 
fordonsförare gärna starta sina fordon så snart gult visar sig. Vidare följa 
de olika färgerna direkt efter varandra. Detta system är alltså kännetecknat 
därav, att det gula ljuset är »splittrat» samt att färgerna ej »täcka» varandra.



I Förenta Staterna och Kanada tillämpas för närvarande en hel del varia
tioner av nu beskrivna standardsystem. Sålunda har man i en del städer gått 
in för att låta gult börja, innan grönt slutar, varigenom signalen kommer att 
visa två färger samtidigt. Motivet för en dylik ordning är, att man vill tyd
liggöra för trafikanterna, att nästa ljus som kommer icke är grönt, utan allt
så rött. Om endast gult visas, kunna nämligen en del trafikanter möjligen 
göra sig skyldiga till misstag i detta hänseende. Vidare förekommer ibland, 
att man visar gult även under det röda ljusets sista del, det vill säga det gula 
ljuset användes konsekvent för att annonsera ändring i färgen. Motivet till 
en dylik åtgärd är, att man anser det vara trafikpolisens sak att beivra even
tuella tjuvstarter samt att den gula perioden, som varar endast under några 
sekunder, är erforderlig för att exempelvis en spårvagnskonduktör skall 
kunna hinna stänga vagnsdörren och giva avgångssignal, innan grönt visas. 
Å  en del andra platser, slutligen, använder man sig av olika anledningar av 
rätt invecklade system.

I de flesta av de städer, där man arbetar med endast två signalfärger, 
skaffar man sig den behövliga tidsfristen vid växlingen från grönt till rött 
genom att något förlänga den röda perioden för den korsande trafiken, med 
andra ord rött lyser åt båda riktningarna under en kortare tidsperiod. I N ew  
York återigen har man intet ljus tänt mellan grönt och rött, en metod, som 
måste betecknas såsom synnerligen olämplig.

Lystiden för olika färger.

V id  bestämmande av de olika färgernas lystid bör man noggrant överväga 
alla de faktorer, vilka ha inflytande å trafikregleringen, såsom storleken av 
trafiken i olika riktningar, avstånden mellan gatukorsen, fordonens art, an
talet körfiler, gatukorsens storlek m. m. I allmänhet torde tiden för ett krets
lopp i ett 3-färgssystem, det vill säga den sammanlagda tiden för grönt, gult 
och rött ljus, lämpligen böra vara omkring 60 sekunder, varav för gult ljust 
minst 3 sekunder.

Å  vissa platser använder man sig ännu av betydligt längre tid för ett krets
lopp, än som här angivits. Sålunda är exempelvis tiden i N ew  Y ork —  Man
hattan omkring 120 sekunder och å Michigan A v. i Chicago, som har ett 
från det närliggande centrala affärsdistriktet skilt trafiksignalsystem, icke 
mindre än 170 sekunder. Följden av så långa tidsintervaller är emellertid, att 
de väntande gångtrafikanterna bli otåliga och försöka forcera körtrafiken.

Ljusaggregatets konstruktion.

Det torde vara ett allmänt intresse, att konstruktionen av ljusaggregatet är 
i möjligaste mån standardiserad. A v  denna anledning har American Engineer
ing Council föreslagit,
att ljuslådan skall vara sammansatt av tre eller flera delar, som äro skilda 

från varandra medelst skärmar, så att varje lins belyses för sig (fig. 10), 
att de för belysningen använda lamporna givas en kapacitet av minst 60 watt, 
att linserna givas en synlig diameter av 20 centimeter,



att linserna placeras i ordningen röd, gul och grön, räknat uppifrån och ned
åt vid vertikal placering eller från vänster till höger vid horinsontal pla
cering samt

att linsen, reflektorn och skärmen utformas på sådant sätt, att signalljuset
är fullt synligt på ett avstånd av 100 meter.
V id  användandet av violett ljus eller lins med grön pil böra dessa pla

ceras efter den gröna linsen.

Signalernas placering.

Signalerna böra vara så placerade, att ljusaggregatet är fullt synligt för 
den trafik, som skall regleras.

De första signaler, som kommo till användning för gatukors, voro place
rade i torn eller å refuge i gatukorsets mitt. Då emellertid dessa torn och 
refuger voro hinderliga för trafiken, blev nästa steg i utvecklingen, att sig-

Fig. io. Ljusaggregat.

nalen, som fortfarande ansågs böra vara placerad i gatukorsets mitt, hängdes 
upp i kabel. D ärvid måste signalen hängas ganska högt för att fordonen skulle 
kunna gå fritt under den, men detta medförde bland annat den olägenheten, 
att fordonsförarna icke kunde se signalen på nära avstånd från densamma.

A v  dessa anledningar är man numera av den åsikten, att signalerna böra 
vara placerade ute i gatukorsets samtliga hörn och på ganska låg höjd. A v 
ståndet mellan den nedersta ljuslådans botten och gångbanebeläggningen bör 
vara 2.2— 3 meter, vare sig ljusaggregatet är monterat å stolpe eller konsol.

Vidare bör ljuset alltid vara placerat å samma sida om fordonsföraren samt 
i första hand å andra sidan om ett gatukors. I händelse gatukorset är av stora 
mått —  över 20 meter — , har spårvägstrafik eller stor trafik över huvud 
taget, bör man dock för säkerhets skull montera ljusaggregat även å den sida 
av ett gatukors, varifrån trafiken kommer. Varje stolpe eller konsol kommer 
därvid att uppbära tvenne ljusaggregat, riktade åt olika håll (fig. 8). Om 
dessutom gångtrafiken, som ju även går fram å högra gångbanan, är särskilt 
stor, kan det vara lämpligt att å varje stolpe eller konsol montera fyra ljus



aggregat, riktade mot respektive trafikriktningar (fig. 7). Det sistnämnda 
sättet är givetvis det mest fullständiga och säkra, men också det dyraste. 
Vilket sätt man i ett samhälle än väljer, bör det emellertid vara enhetligt och 
konsekvent genomfört, så att trafikanterna veta, varest de skola finna 
signalen.

Slutligen är att märka, att om en gata till viss längd skall förses med tra
fikljus, böra signaler placeras vid samtliga korsande gator, oavsett om trafi
ken å dessa är stor eller liten. Ett avsteg härifrån är utomordentligt farligt.

Trafikljusets manövrering.

Varje grupp ljussignaler, som erfordras för reglering av trafiken i en viss 
punkt, bör om möjligt bringas att samverka med andra, närbelägna signal
grupper för åstadkommande av fortskridande (progressiv) rörelse hos trafi
ken. Endast i sådana fall, då signalgrupperna äro långt avlägsna från var
andra eller då regelbunden växling av trafikriktningarna ej behöver före
komma, må de olika signalgrupperna arbeta oberoende av varandra.

Förutsättning för tillämpning av det progressiva systemet är att det mellan 
närliggande signalgruppers kretslopp alltid finnes en bestämd tidsskillnad, 
som är direkt beroende av avståndet mellan analoga signaler i signalgrup
perna samt den beräknade medelkörhastigheten. D ärav följer, att signalgrup
pernas lystider måste regleras automatiskt. Detsamma är förhållandet med 
oberoende signalgrupper, där regelbunden ljusväxling skall förekomma. I 
båda fallen är det dock önskvärt, om man vid förefallande behov kan er
sätta den automatiska ljusväxlingen med manuell sådan.

V id  oberoende signalgrupper, där regelbunden ljusväxling icke ifrågasät- 
tes, kan växlingen utföras antingen manuellt eller genom kontaktverkan. Den 
sistnämnda metoden kommer särskilt till sin rätt å platser, där den korsande 
trafiken är obetydlig, jämfört med den genomgående, men kan med fördel 
användas även å platser, där trafiken i alla riktningar är av samma storleks
ordning.

Apparaturen för ljusväxlingarna bör vara så beskaffad, att man vid behov 
kan ändra icke endast förhållandet mellan lystiderna för de olika färgerna, 
utan även tiden för hela kretsloppet. Likaså bör man ha möjlighet att under 
de tider av dygnet, då trafiken är så ringa, att trafikreglering medelst ljus
signaler ej är nödvändig, kunna ersätta ljusväxlingarna med gult blinkljus.

Om beräkningarna för det progressiva systemets tillämpning äro riktigt 
utförda, har systemet visat sig vara ett mycket värdefullt hjälpmedel i arbe
tet att bringa ordning och reda i trafiken.

Såsom exempel på platser, där systemet användes med gott resultat, vill 
jag särskilt nämna Loop-distriktet i Chicago samt den äldre stadsdelen i 
Boston. I Chicago, varest det utbyggts enligt ett av gatubyråns trafikavdel
ning utarbetat förslag, har det använts sedan 6 år tillbaka och i Boston har 
år 1930 verkställts en betydande installation på basis av förslag från Ameri
can Gas Accumulator Co, Elizabeth, N . J.

Den för de automatiska växlingarna av signalljuset i Loop erforderliga 
apparaturen är förlagd till ett i stadshuset inrymt maskinrum, dit elektriska



ledningar dragits från de 81 trafikljusreglerade gatukorsen. I Boston liksom 
å andra håll är däremot varje signalgrupp försedd med sin särskilda regle- 
ringsapparat, som är innesluten i en järnbox och upphängd å en av stol
parna i gruppen (fig. 7). Det förra sättet erbjuder bättre översikt och större 
möjligheter att vidtaga hastiga ändringar av lys- och kretsloppstider, men 
ledningarnas anläggande kräver givetvis rätt stora engångskostnader. Det 
senare sättet erbjuder enkel installation, om i gatan förut finnas anlagda led
ningar för växelström av lämpligt periodtal (60— 50 perioder), men arbeten 
för tillsyn och ändringar måste ju utföras ute å de olika platserna.

American Gas Accumulator för i marknaden två olika typer av apparater 
för ljusväxling. Den ena typen, som är försedd med induktionsmotor, kan 
manövreras för hand, och tiden för kretsloppet kan varieras. Den andra ty 
pen, som är försedd med synkroniserad motor, kan men bör ej manövreras 
för hand, och tiden för kretsloppet kan endast varieras genom utbyte av ett 
kugghjul. Trots svårigheterna att vidtaga ändringar med densamma, rekom
menderar bolaget den senare typen såsom lämplig att användas vid tillämp
ning av det progressiva systemet, emedan man anser, att om beräkningarna 
av lystiderna och tiden för kretsloppet äro riktiga, trafiken snart nog an
passar sig därefter och att ändringar under dygnet eller från det ena dygnet 
till det andra därför äro onödiga. Och ju mindre trafikpolisen befattar sig 
med ljussignalerna, desto bättre.

1 såväl Chicago som Boston har man utfört synnerligen ingående och om
sorgsfulla undersökningar vid utformandet av förslagen till progressivt tra
fikljus. Den körhastighet, man därvid räknade med att en fordonsförare 
borde i allmänhet hålla för att kunna draga fördel av den genom det pro
gressiva ljuset erbjudna möjligheten att passera förbi ett större antal gatu- 
kors utan att behöva stanna, angavs till 25 å 30 kilometer per timme å affärs- 
gator och till 30 å 40 kilometer per timme å mera friliggande genomfarts
leder. Ljustiderna i de olika gatukorsen bestämdes med tillhjälp av grafiska 
tabeller, uppgjorda enligt samma metod som järnvägsmän i allmänhet be
gagna vid tågtidtabellernas uppställande. I Chicago torde för närvarande 
finnas omkring 700 stycken ljussignaler och i Boston omkring 200 stycken. 
Å  båda platserna är man emellertid i fullt arbete med uppgörandet av planer 
för nya installationer.

I N ew  Y ork —  Manhattan samt å Michigan Avenue i Chicago användei 
man sig icke av det progressiva systemet, utan av ett så kallat synkroniserat 
system, det vill säga ett system, där samtliga signaler å en viss längre sträcka 
visa samma färg i samma riktning samtidigt. Det synkroniserade systemet 
ger till resultat en låg medelhastighet, samtidigt som det uppfordrar till fort- 
körning och är därför ej att rekommendera. Särskilt å Michigan Av., som ju 
går utmed det med progressivt trafikljussystem begåvade Loop, fick man ett 
slående intryck av det synkroniserade systemets absoluta underlägsenhet. 
Detta system uppfanns av polisen i Detroit i samband med att där uppför
des ett trafiktorn, för övrigt det första i staterna, i gatukorset W oodward—  
Michigan Avenue. Därefter infördes systemet i N ew  Y ork —  Manhattan, till 
en början å 5 :e avenyen, på förslag av en trafikintresserad läkare, som även



verkade mycket för systemets vidare utbredning i N ew  York. Trafiktornen 
ha nu till största delen försvunnit, men systemet består i något modifierad 
form.

Oberoende, automatiskt manövrerade signalgrupper med regelbunden ljus
växling förekomma i mycket stor utsträckning å genomfartslederna även i de 
minsta samhällen i Förenta Staterna. O fta har man då genom anslag vid sam
hällets infarter uppmanat den vägfarande att observera trafikljuset. A tt in
stallerandet av dylikt ljus medför trygghet och säkerhet för samtliga trafi
kanter hade jag tillfälle att konstatera å en mångfald orter.

Manövrering av oberoende signalgrupper medelst kontaktverkan är ett nytt 
och intressant kapitel i trafikljusets historia. Detta slags manövrering utfö- 
res med tillhjälp av en sinnrik apparatur, som sedan år 1927 förts i mark-

Fig. 11 (till vänster). Kontaktdynans konstruktion i systemen 
TrafT-O-Matic och Electro-Matic.

Fig. 12. River Forest. Ljussignal med kontrollapparat, system 
Traff-O-Matic.

naden av Automatic Signal Corporation och nu med framgång prövats på en 
mångfald platser, bland annat i N ew  York, Chicago och Boston. Det har 
varit mig ett stort nöje att å de båda sistnämnda platserna kunna konstatera 
metodens goda verkningar. Den bärande tanken i metoden är att låta tid
punkterna för de erforderliga ljusväxlingarna bestämmas av trafikanterna 
själva och därigenom öka gatukorsets kapacitet till den högsta möjliga. Me
toden arbetar med i körbanan på ett avstånd av 30 meter från gatukorset in
monterade kontaktdynor, från vilka gå elektriska dubbelledningar till en 
kontrollapparat, som i sin tur står i förbindelse med samtliga ljussignaler i 
gatukorset. Kontaktdynan utgöres av en i en stålbox nedlagd tryckkänslig 
dyna av kautschuk, som är täckt av en trampdyna, likaledes av kautschuk 
(%  1 1).

Om en huvudtrafikled korsas av en gata, vars trafik är obetydlig, kräves 
inmontering av kontaktdynor endast å den korsande gatan. Ä r trafiken å de 
korsande gatorna däremot av ungefär samma storleksordning, inmonteras 
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kontaktdynor å båda trafiklederna. Det förstnämnda systemet benämnes 
Traff-O -M atic och det sistnämnda Electro-Matic.

Då ett fordon, vars hjulvikt överstiger 90 kilogram, passerar öven kon
taktdynan, slutes en elektrisk ström, vilken ström kontrollapparaten med 
tillhjälp av radiorör och andra moderna, icke rörliga elektriska hjälpmedel 
»sorterar» alltefter strömmens varaktighet och tidpunkten för dess uppkomst 
samt därefter vidarebefordrar till ljussignalerna (fig. 12). Dessa visa då efter 
en kort tidsintervall grönt för den trafikriktning, i vilken fordonet rör sig, 
och rött för den andra riktningen. Det gröna ljuset står kvar under en tid, 
som är beroende av de annalkande fordonens antal och hastighet på sådant 
sätt, att, efter en kortare startperiod, avsedd för fordon, som stå och vänta 
vid gatukorset, ett långsamgående fordon erhåller längre tid än ett hastig
gående för att hinna över trafikleden. Efter en på förhand bestämd maximi
tid avkopplas det gröna ljuset, som då flyttas tillbaka till den andra trafik
riktningen, där det sedan står kvar under en viss minimitid, innan det nästa 
gång kan borttagas. Inträffar kontakt samtidigt från olika håll, gives före
träde åt det ena av dem. Metoden ger även möjlighet för gångtrafikanter att 
medelst ett handgrepp å en å gångbanan upprest apparat så att säga beställa 
övergång över en trafikled med stark körtrafik.

Trafikskyltar.
Även trafikskyltarna kunna vara till mycket god hjälp i arbetet att åstad

komma säkerhet och reda i trafiken, men förutstättningen härför är, att de 
äro väl utformade och placerade. I Förenta Staterna liksom annorstädes har 
detta villkor hittills endast delvis varit uppfyllt. Där har man dock, tack 
vare National Conference on Street and H ighway Safety samt American 
Engineering Council, åtminstone kommit så långt, att man år 1929 fått till 
stånd ett standardsystem för gatutrafikskyltar, som rekommenderats till all
män användning. Detta system samstämmer med det av American Associa
tion of State H ighway Officials och United States Bureau of Public Roads 
tidigare upprättade standardsystemet för trafikskyltar, avsedda för lands
vägar.

Grunddragen av standardsystemet för gatutrafikskyltar äro följande.
Skyltarna äro med hänsyn till de olika ändamålen indelade i 8 huvudgrup

per. Dessa gruppers benämningar jämte uppgifter om skyltarnas form, stor
lek, färg, text och symboliska märken äro sammanställda i bifogade tabell 
(fig; I 3 —  I4 )-

Såsom material rekommenderas i första hand gjutgjärn eller gjuten alumi
nium, i andra hand stålplåt eller aluminiumplåt. För övrigt finnas uppgjorda 
noggranna specifikationer för såväl materialet som färgbehandlingen.

Beträffande placeringen är föreskrivet, att avståndet från beläggningen till 
trafikskyltens centrum skall vara:

a) för skyltar å stolpar, fastsatta i gångbanan, 2.50 meter,
b) för skyltar å flyttbara stolpar, placerade i körbanan, 1.25 meter,
c) för reflekterande skyltar, begagnade för att markera grävning eller dy

likt i körbanan, 0.90 meter.



b.

d.

Fig. 13. Amerikanska trafikskyltar. Svart text på gul botten med undantag för den första 
stoppsignalen, som har röd text på gul botten. Utvändiga mått i 8” X i 8".

f.



a.

Fig. 14. Amerikanska trafikskyltar, a, b, c, d, e svart text på vit botten, f röd text på 
vit botten, g grön text på vit botten.

a. Anvisning för enkelriktad trafik.
b. Håll åt höger.
c. Ingen sväng åt vänster.
d. Högsta hastighet 20 miles, inskränkningen börjar.
e. D:o inskränkningen slutar.
f. Ingen parkering härifrån till hörnet.
g. En timmes parkering från kl 7 fm till 6 em.

Storlek a 8^X36",  b — g i 2n Xi S "  utvändigt.



American Engineering Councils förslag till standardsystem för trafikskyltar.

S k y 1 t t y p Form Storlek i
F ä r g

T e x t  ( E x e m p e l )
cm. botten text, bård, 

märke
Märke

I. Järnvägskorsning...................... kors _ vit svart Railroad Crossing.
II. Järnvägskorsning, förvarning.............

III. Stopp vid genomfartsled, farligt gatu- 
hörn, järnvägskorsning, återvändsgata,

cirkel diam. =  60 gul >} R. R. kors

avstängd gata, spårvägskorsning o. dyl.

IV. Sakta vid säkerhetszon, farligt gatu- 
hörn, spårvägskorsning, backe, kurva, 
kurvor, krök, smal bro, viadukt, gatu-

åttkant sidan =  45 röd Ordet »Stop» och Through Traffic, Danger 
Corner, Rail Road, Street End, Street 
Closed, Car Line.

a rb ete ...................................................

V. Varning vid skola, lekplats, korsande

rom b sidan =  45 » svart Ordet »Slow» och Safety Zone eller Dan
gerous Corner samt Hill, Hill Steep Grade, 
Curve, Curves, Turn, Narrow Bridge, 
Viaduct Approach, Street Repair.

pil, kors, 
böjd pil

gata, teater, kyrka, gatuarbete . . . kvadrat sidan =  45 » School Zone, Play Ground, Caution Cross 
Street, Theatre Exit, Church Zone, Men 
Working.

VI. Enkelriktad trafik och omfart. .

VII. Upplysning om trafikriktning, förbud 
att svänga, återvändsgata, färdväg (väg

Pil, o
pil på 

rektangel

15X 75
20 x 90

vit
vitt på svart »

One Way, Detour.

visare), hastighetsbegränsning, sjukhus 

VIII. Inskränkningar, ingen parkering, intet

rektangel 30X45 vit » Keep to Right, No Left Turn, Dead End 
Street, Speed Limit 20 Miles, End 20 Miles 
Speed, Limit, Hospital Quiet.

uppehåll eller intet stannande . . . . 30X45 » röd No Parking (Standing, Stopping) åtföljt av 
Loading Zone, Passenger Zone, Here to 
Corner, Fire House, Taxi Stand, Bus Stop.

tidsbegränsad parkering . » 30x45 » grön One Hour Parking from 7 A.M. to 6 P.M. —
ingen gångtrafik » 30X45 » blå No Crossing. —

andra slag . » 30x45 » svart ----------------- —

IO
I



Skyltstolpar, som äro placerade å gångbanorna, få icke stå närmare kör
banan än 30 centimeter.

Trafikskyltarna skola vara tydligt synbara såväl dag som natt och böra 
därför vara belysta på ett eller annat sätt. Den bästa belysningen erhålles 
genom på skyltstolparna monterade lampor, belysande skyltens framsida. 
Därnäst är att föredraga skyltar med självlysande text och symboler, men 
detta sätt ger ett osäkert resultat på grund av dammsamling å linserna. Endast

Fig. 15. Detroit. Skylt för förbjuden par
kering vid omnibushållplats.

undantagsvis bör man åtnöja sig med den belysning, gatulyktorna kunna 
åstadkomma. Reflekterande glas böra icke användas annat än å skyltar, till
fälligt utplacerade för markerande av hinder i körbanan.

Det amerikanska standardsystemet för trafikskyltar skiljer sig i betydande 
grad från de i Europa vanligen förekommande systemen. Man har exempel
vis icke tagit i anspråk triangelformen och använder sig endast i obetydlig 
omfattning av symboliska märken. N u är det ju icke omöjligt att det ameri
kanska systemet, som, efter vad jag kunde finna, icke hunnit bliva genom



fört i någon nämnvärd utsträckning, kan komma att undergå vissa förän
dringar, sedan den av internationella vägkongressen tillsatta standardiserings- 
kommittén framlagt sitt förslag inför nästa kongress, men det förefaller gan
ska osannolikt, att det amerikanska systemet skulle kunna sammansmältas 
med de europeiska till ett internationellt system.

Fig. 16. Chicago. Mittlinje och refuger å Michigan Avenue.

T raf ikmarkeringar.

Med trafikmarkeringar menar man sådana å gatubeläggningen på ett eller 
annat sätt åstadkomna linjer eller andra anordningar, vilkas uppgift är att 
vara trafikanterna till hjälp och upplysning. Man skiljer mellan körbane- och 
kantstensmarkeringar.



K  örbanemarkeringar.

Körbanemarkeringarna utgöras av linjer eller text.
De linjer, för vilka det finns användning, äro
1) mittlinjer,
2) fil-linjer å körbanor av tre eller flera filers bredd,
3) stopplinjer invid genomfartsleder,
4) gränslinjer vid övergångar för fotgängare och å parkeringsplatser samt
5) riktningslinjer.
I Förenta Staterna och Kanada användas dylika linjer i mycket stor ut

sträckning. Det är också uppenbart, att de äro till stor nytta och att de öka

Fig. 17. Detroit. Kautschukskylt vid Fig. 18. Montreal. Kantstensmarkering för 
stopplinje. utmärkande av förbjuden parkering.

ordningen, säkerheten och framkomligheten å starkt trafikerade vägar och 
gator. Jag hade tillfälle att många gånger konstatera detta och att se, vilka 
risker trafikanterna löpte å platser, där de saknades. Särskilt Michigan A v. 
1 Chicago med sina 4 filer i vardera riktningen och sin oerhörda trafik före
föll mig vara i stort behov av trafikreglerande linjer utom mittlinjen.

Linjerna kunna antingen målas eller åstadkommas medelst fastsättande av 
runda metallskivor, så kallade häftstift, eller anbringande av rektangulära 
skivor av material, vars färg är en annan än beläggningens.

Enligt American Engineering Council skall en målad linje vara minst 10 
centimeter bred samt vara vit eller gul på asfaltbeläggningar och vit eller 
svart på betongbeläggningar. D ylik  målning måste, hur omsorgsfullt och med 
vilken färg den än blir utförd, förnyas tid efter annan —  i Boston, exempel
vis, räknade man med ommålning var 3*.e vecka.

Häftstiften, som kunna vara av aluminium, rostfritt stål eller annan me
tall, skola ha en jämn, avrundad yta av minst 10 centimeters diameter och 
få icke sticka upp mer än 12 millimeter ovan beläggningen. De böra placeras 
på ett inbördes avstånd av omkring 30 centimeter i tvärgående linjer och 45 
centimeter i längsgående linjer.



De rektangulära skivorna kunna utgöras av tegel, sten, kautschuk, metall 
eller annat material, och skola bilda hela eller streckade linjer, vilkas överyta 
skall sammanfalla med beläggningens.

Betydelsen av linjerna kan möjligen ibland klargöras eller förstärkas genom 
att måla en text av ett eller annat innehåll antingen direkt å beläggningen 
eller å en böjlig, i beläggningen fastsatt skylt. Texten måste dock vara kort 
och tydlig, om den skall göra någon nytta (fig. 17).

Kantstensmarkeringar.

Kantstensmarkeringar, vilka utgöras av målade linjer, ha till ändamål att 
på ett enkelt sätt meddela de trafikföreskrifter angående parkering och dy
likt, som gälla för just platsen i fråga.

Kantstenen bör enligt American Engineering Council vara målad
röd å plats, där parkering är förbjuden,
grön » » , » » » tillåten endast viss tid,
vit » » , endast avsedd för på- och avstigning (fig. 18),
gul » » , » » » » » » samt lastning och
lossning.
Kantstensmarkeringar äro ju otvivelaktigt mindre störande än trafikskyl

tar, men de äro dock icke alltid lika lätta att upptäcka och torde icke vara 
lämpliga att använda i trakter, där snö brukar ligga kvar å gångbanorna.

Refuger.

Refuger anläggas i Förenta Staterna och Kanada huvudsakligast vid spår- 
vägshållplatser i starkt trafikerade gator av tillräcklig bredd, men även i 
mindre omfattning vid övergångar för fotgängare å särskilt breda gator 
eller i riskabla gatukors samt å öppna platser.

Enligt American Engineering Council bör en dylik refuge helst utgöras av 
en upphöjd plattform av betong, på lämpligt sätt skyddad mot påkörningar. 
Avståndet mellan refugen och gångbanan skall vara minst 2.9 meter och re- 
fugens höjd 13— 18 centimeter. Spårvägsrefuger skola vara minst 1.2 meter 
breda och andra refuger minst 0.9 meter breda och 1.8 meter långa. Refu- 
gerna skola vara skyddade vid ändarna medelst 1 meter höga stolpar av 
tungt trä, armerad betong eller järn, fy llt med betong. Ovanför detta skydd 
skall finnas en belyst skylt med texten »Safety Zone» samt gult blinkljus.

Upphöjda spårvägsrefuger användas i Förenta Staterna och Kanada, så
vitt jag kunde finna, i betydligt mindre utsträckning än hos oss. I de centrala 
stadsdelarna har man oftast icke plats för dylika anordningar, utan man har 
måst nöja sig med enklare hjälpmedel. Först längre ut, där gatorna kunnat 
givas större bredd, förekomma dylika refuger mera allmänt, men då i en så
dan mångfald olika typer, att man väl förstår, att standardisering ansetts 
nödvändig.

Även trafikdelare i breda, livligt trafikerade körbanor förekomma ganska 
sparsamt. Samma är förhållandet med de större refuger, vilka anläggas å 
öppna platser för körtrafikens ledande i lämpliga banor.



Ett intressant exempel å en med refuger ordnad öppen plats är Scott 
Circle i Washington. Denna plats utgör korsningspunkten mellan åtta gator. 
I platsens centrum finnes en cirkelformig plantering. Där utanför äro an
ordnade tvenne körbanor, åtskilda medelst en refuge med öppningar endast 
i. tvenne, diametralt motsatta punkter, belägna i förlängningen av den största 
gatan. Den inre körbanan är avsedd endast för genomfartstrafiken i nämnda 
gata, den yttre körbanan för trafiken till och från övriga gator. Platsen är 
ävenledes försedd med fullt automatiskt manövrerade, optiska trafiksignaler.

Sammanfattning.

Det bestående intrycket av det sätt, varpå man söker ordna trafikförhål
landena i Förenta Staterna, är, att man med allvar och energi gripit sig an 
att studera trafiken och dess verkningar samt att man genom upplysning och 
standardisering söker underlätta det ansvarsfyllda och påfrestande arbetet 
med trafikens reglering.

Automobilismen är visserligen en fullt internationell företeelse, men detta 
hindrar icke att detaljerna i sättet för gatutrafikens ordnande kunna varieras 
alltefter de nationella egenarterna. Det föreligger därför ingen anledning för 
oss att direkt taga efter de amerikanska metoderna, men eftersom dessa me
toder dock utkristalliserats ur en lång och ingående erfarenhet, torde det vara 
tillrådligt att skänka dem den uppmärksamhet och det intresse, de utan gen- 
sägelse förtjäna.
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