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FÖRSÖK MED EN BELÄGGNINGSSLADD

Förra sommaren konstruerade och byggde 
Statens väginstitut en sladd för tillverkning 
och utläggning av bituminösa beläggnings- 
massor, vilken sedan prövades praktiskt på 
provvägar i Jönköpings och Stockholms län. 
Försöken med sladden gåvo lovande resul
tat och kunna möjligen anvisa nya vägar 
för beläggningsteknikens utveckling.

Huvudsyftet var att få fram en metod, 
med vilken man snabbt och billigt kunde 
avjäm na bituminösa beläggningar, som bli
vit ojämna. Anledningarna till att man nu 
tog i håll med detta problem voro flera:

Innan en gammal beläggning förses med 
nytt slitlager, brukar man av jämna belägg
ningen med beläggningsmassa, som får kom
primeras någon tid av trafiken. Avjämning- 
en har hittills i allmänhet skett för hand 
med rätskiva. Arbetet har varit tidsödande 
och kostnaden oproportionerligt stor och än
dock har resultatet ofta ej blivit så gott, som 
man kunnat önska. Allt eftersom arealen av 
belagda vägar ökat, har det blivit allt nöd
vändigare att finna en billig maskinell me
tod för avjämningen.

U nder 1930-talets försök i Sverige med 
hyvelblandning hade man utfört några för
sök att avjämna med massor av hyvelbland- 
ningstyp. Försöken visade, att väghyvlar och 
sladdar av hyvelliknande typ lade ut belägg- 
ningsmassorna mycket jämnt. Försöken fu ll
följdes emellertid inte, emedan hyvelbland- 
ningsmetoden visade sig allt för vansklig i 
vårt klimat. D et var svårt att få massorna 
tillräckligt vattenbeständiga.

D e senaste årens stora framsteg, när det 
gäller att förbättra vidhäftningen mellan 
bindemedel och sten, ha gett oss möjlighe
ter att framställa vattenbeständiga belägg- 
ningsmassor även då stenmaterialet är fuk
tigt och bindemedlet så mjukt som i hyvel-

blandade massor. Förnyade försök med de 
på 30-talet prövade hyvelblandningsmeto- 
derna ha därför nu blivit motiverade.

Massor av den sammansättning, som er- 
hålles vid hyvelblandning, kunna emellertid 
även framställas på annat sätt. Blandningen 
behöver ej nödvändigt ske på vägbanan. 
D en kan även ske i asfaltverk. D e asfalt
verk, som vi numer ha tillgång till, ha helt 
annan kapacitet än verken under 30-talet. 
Vid försöken att finna en billig metod för 
avjämningen av äldre beläggningar, bör 
man därför ej blott pröva hyvelblandade 
utan även verkblandade massor. M askinen, 
som användes för utbredningen, bör med 
andra ord kunna breda ut båda slagen av 
massor. Kan samma maskin användas även 
för blandningen av massan på vägen, är det
ta givetvis en extra fördel.

Hösten 1951 gjordes vissa förberedande 
ganska trevande försök på Vaxholmsvägen i 
Stockholms län. Bindemedel och stenmate
rial spreds ut såsom vid vanlig ytbehandling 
och man försökte sedan att blanda på väg
banan dels med en borstsladd och dels med 
en vägsladd. Bindemedlet utgjordes av as
faltlösning RA  50 +  2 % amin. Stenmateri
alet var krossgrus av varierande sammansätt
ning; från nästan ren finmakadam till 75 
% makadam +  25 % stenmjöl. M ängderna 
av bindemedel och stenmaterial varierade på 
olika sträckor och voro i allmänhet något 
högre än vid vanlig ytbehandling. Stenm a
terialet var fuktigt, på en sträcka t. o. m. 
vattendränkt omedelbart före spridningen. 
Försöken utfördes i mitten av september 
och alltså ganska sent, men vädret var vac
kert för årstiden.

Borstsladden var byggd efter amerikansk 
förebild (Fig. 1). Vägsladden (Fig. 2) utgjor
des av en lyckselesladd. D enna sladd, som



Fig. 1. Blandning med borstsläpa, V axholms- 
vägen 1951.

normalt brukar användas vid sladdning av 
grusvägar, är upphängd under och fast för
enad med dragbilen. Vägförvaltningen hade 
med anledning av försöken byggt om slad
dens bakre del och försett den med ett ut- 
bredarblad, uppburet av två små, i höjdled 
ställbara truckhjul.

D et visade sig vid försöken, att borstslä- 
pan ganska lätt kunde blanda stenmateria
let med den använda asfaltlösningen, om 
materialet var relativt fritt från stenmjöl. 
Sladden var mycket effektivare och kunde 
blanda samtliga stenmaterial.

Den avjämnande förmågan var dock hos 
båda redskapen otillfredsställande, även om 
vägen att döma av utförda jämnhetsmätning
ar var något jämnare efter än före behand
lingen. Borstsladden hade en benägenhet 
att gräva ned sig i massan över groparna och 
sladden krängde och skar ned.

Ursprungligen hade avsetts, att de öpp
naste sträckorna skulle ytbehandlas före vin
tern. Ytbehandlingen blev dock ej utförd. 
Trots detta höllo samtliga sträckor utmärkt, 
även den, som tillverkats med genomvått 
stenmaterial. Trafiken på Vaxholmsvägen 
är, väl att märka, mycket liten vintertid.

Dessa första primitiva försök visade, att 
det var möjligt att med enkla redskap di

rekt på vägen tillverka beläggningsmassor, 
som föreföllo att vara hållbara. Utbredning
en av massorna fordrade dock större exakt
het, än de använda maskinerna kunde pre
stera.

På förslag av Statens väginstitut på våren 
1952 anvisade väg- och vattenbyggnadssty
relsen medel för byggandet av en special- 
sladd, som väginstitutet skulle konstruera.

Beskrivning av sladden
Konstruktionen och utförandet av slad

den har ombesörjts av maskintekniska av
delningen vid väginstitutet, närmast genom 
civiling. E. Ohlsson. Konstruktionen fram
går av fig. 3— 7.o O

Sladden är 3-punkt-upplagd på hjul, som äro 
av högtryckstyp med kraftig slitbana. Framän- 
dans höjd regleras med en ratt, och bakändans 
höjd med två rattar. Med de sistnämnda kan 
också sladdens sidolutning inställas. Bakom de 
fasta bladen finnes ett blad för ytans finjuste
ring, »avjämnarblad», vilket är inställbart i 
höjdled med två särskilda rattar och svängbart 
till 45° vinkel, om massan önskas flyttad i sid
led. Ett varvs vridning av rattarna innebär ca 
8 mm höjdändring, varför inställningsnog- 
grannheten är stor. Med en hydraulisk pump 
kan sladden snabblyftas, utan att fininställ
ningen behöver rubbas. Plattformen består av 
ett glest galler, för att man skall kunna iaktta
ga massan under hela dess passage genom slad
den. Maskinen är vidare försedd med borstar,

Fig. 2. Blandning med en ombyggd lyckséle- 
sladd, Vaxholmsvägen 1951.



Fig. 3. Plan över blandar skär en. Körriktning

Längd: exkl. dragstång 6.700 mm. inkl. d:o 8.400 mm.
Bredd: 2.350 mm. Bredd vid blandning: normalt 2.350 mm. kan ökas till 3.000 mm. 
Avstånd mellan främre och bakre hjulpar: 4.100 mm. Hjul: 6,00— 9, 10 lager. 
Hyvelskär: standard 200 X 10 mm. Hyvelbladens höjd (inkl. skär): 360 mm. 
Lyfthöjd: Med snabblyft max 240 mm. Med fininställning max 100 mm.
Vikt vid normal blandningsbredd: 2.400 kg.
Erforderlig dragkraft (=maximalt uppmätt kraft): 1.800 kg.

som kunna hämta upp stenmaterialet ur svac
korna, när blandningsarbetet börjas. Den har 
dessutom en (tills vidare provisoriskt utförd) 
anordning för uppmätning av sidolutningen 
hos det utlagda slitlagret (Fig. 7).

Svetsnings- och smidesarbetena ha utförts av 
Skånska Cementgjuteriets verkstad. I övrigt ut
fördes sladden av väginstitutets verkstad.

Jämförelse med amerikanska sladdar
I U S A  användas flera typer av sladdar, 

såväl för blandning och utbredning av be- 
läggningsmassor, » mixing drags», som för 
underhåll av mjuka beläggningar (och grus

vägar) » maintaining drags». I vissa avseen
den liknar den av väginstitutet konstruerade 
sladden de amerikanska sladdarna; i andra 
avseenden avviker den ganska starkt. Beträf
fande bladens placering har man följt van
lig amerikansk praxis, men bladens dimen
sioner äro olika. Den svenska sladden är ett 
mellanting mellan de stora »m ixing drags» 
och de mindre » maintaining drags». Den 
beräknas kunna hantera intill ca 50 kg mas
sa per m2 (blanda och utbreda) och även 
finjustera ytan. Den svenska sladden har vi
dare av varandra oberoende manöverorgan

Fig. 4. Sladden med påmonterade borstar.



för snabblyftning och för fininställning av 
bladen, vilket —  så vitt känt —  ej förekom
mer på de amerikanska sladdarna. Anord
ningen för kontroll av sidolutningen saknas 
också på de amerikanska sladdarna.

Praktiska försök, utförda med sladden
Ursprungligen avsågs att sladden skulle 

prövas vid avjämningsförsök på en belägg
ning i Stockholms län . Den har emellertid 
ej blott använts till dessa försök, utan även 
vid hyvelblandningsförsök som utförts i Jön
köpings län . Vid dessa sistnämnda försök 
utbreddes massan med en 50 Hp-väghyvel, 
varefter sladden utförde den slutliga avjäm
ningen och putsningen av ytan.

Vid avjämningsförsöken på ojämn äldre 
beläggning i Stockholms län prövades slad
den dels vid utbredning av verkblandad 
massa, dels vid blandning och utbredning av 
på vägen tillverkad m assa .*) För försöken 
hade valts väg nr 146 mellan H uddinge och 
Tullinge, vilken var belagd med en ojämn 
indränkning, senast ytbehandlad år 1949. 
7 provsträckor utfördes med på vägen till
verkad massa och 6 sträckor med verkblan
dad massa, tillhopa 13.500 m2. M an varie
rade på olika sträckor stenmaterialets sam
mansättning (F ig  8 )  och mängden massa 
per m2. Bindemedlet utgjordes, när massan 
blandades på vägen, av asfaltlösning MA 
45. I de verkblandande massorna användes 
asfaltlösningar av olika viskositet: M A  50—  
M A  65. M ed M A 50 erhölls en smidig, med 
sladden lättlagd massa. Vidhäftningsmedlet 
utgjordes av 1,5 % storamin i samtliga fall. 
Bindemedelsmängden varierade något allt 
efter stenmaterialets sammansättning och 
låg mellan 4,3 och 6,0 %. M ängden massa 
varierade mellan 20 och 40 k g /m 2 (se ne
dan ).

Arbetet utfördes i egen regi av vägför- 
valtningen i Stockholms län. Specialarbe

2) På provvägen utfördes också 5 provsträc
kor med en av AB. Tornborg & Lundberg till
verkad utläggare »Tolas». Utläggaren, som 
är en modifikation av firmans kända »Tol- 
mak»-makadamutläggare, gav lovande resultat, 
men försöksmodellen torde bli föremål för om
konstruktion i vissa avseenden, varför den här 
icke beskrives närmare.

tare och specialmaskiner tillhandahölls av 
N ya Asfalt AB., som även deltog i försöken 
i Jönköpings län.

Blandning, utläggning
I de fall, då massan blandades på vägen, 

spreds först med tankspridare en mindre 
mängd av bindemedlet, 0,2 k g /m 2, som 
»klistring» på den gamla vägbanan. H ärpå 
spreds allt stenmaterialet i jämntjockt lager, 
från lastbil med Buckeye pågrusspridare, 
varpå resten av bindemedlet spreds ut. Slad
den bogserades sedan av en lastbil fram och 
tillbaka, tills massan var väl blandad, vilket 
krävde ca 4 turer. Bindemedlet hade något 
lägre viskositet än som var avsett och önsk
värt med hänsyn till massans kvalitet, vilket 
emellertid underlättade blandningen. U n 
der blandningen (F ig . 9 ) ,  som skedde på 
en väghalva i taget, höll man sig ett stycke 
från beläggningskanten. Bladen på sladden 
voro nedsänkta, så att de nätt och jäm nt 
skrapade mot den gamla vägen. N är mas
san sedan skulle läggas ut, höjdes bladen 
något i sladdens framända. Bakändan höj
des mer. Vid läggningen av kanten sned
ställdes det bakersta bladet, »avjämnarbla- 
det», något. D et krävdes någon övning för 
att bilföraren skulle kunna bogsera sladden, 
så att kanten blev rak och vacker. M ittfo
gen utfördes på samma sätt som kanterna.
I de fall, då bomberingen måste ändras på 
sträckan, kördes en extratur omedelbart ef
ter blandningen, varvid sidolutningen juste
rades, så att pendeln gav rätt utslag.

I de fall då massan blandades i verk, ut
fördes blandningen i verket på vanligt sätt. 
Stenmaterialet behövde dock ej torkas, utan 
man nöjde sig med att upphetta det så myc
ket, som erfordrades för att blandningen 
skulle gå snabbt, (ca 6 0 ° C ). M assan trans
porterades till provvägen i stora lastbilar och 
tippades från dessa på vägen, som omedel
bart innan »klistrats» med 0,2 k g /m 2 RAO. 
Vid spridningen av massan försökte man 
reglera mängden med lucköppnare, som kro
kades på bilarnas bakluckor. Metoden visa
de sig emellertid vara olämplig. M assan ra
sade ut mycket ojämnt och bildade t. o. m. 
ibland högar på vägen, om bilen »ryckte».



Sladden fick därför ej blott avjämna vägens 
ojämnheter utan även fördela massan längs 
vägen. Särskilt högarna voro därvid besvär
liga. Försöken visade emellertid, att sladden 
mycket väl kunde hantera ej blott hyvel- 
blandade, utan även verkblandade massor. 
Av erfarenheten från andra arbeten att dö
ma kunna mjuka massor lätt spridas i jämn
tjocka lager med en vanlig pågrusspridare 
av typ Buckeye. Om massan sprides med en 
sådan spridare, bör sladden med fördel kun
na användas vid avjämningen.

Massorna voro omedelbart efter utlägg
ningen mycket mjuka. De hårdnade emel

lertid ganska snabbt på ytan, och passerade 
därvid ett stadium, då de klibbade vid bil
hjulen. Klibbandet förhindrades, om man 
pudrade ytan med dammfri sand (lämpligen 
s. k. sandasfalt—sand) i samband med vält- 
ningen.

Avj ämnande förmåga
Sladden tar massa från topparna och läg

ger ut den i svackorna och jämnar på så 
sätt ut ojämnheterna i vägytan. Efter ett an
tal körningar har sladden avlägsnat all mas
sa från topparna, som då bli blottade. Gra
den av avjämning beror av hur mycket mas

Fig. 5. Snabblyftning för vänd
ning.

Fig. 6. Sladden 
kan vändas av 
tvä man.

Fig. 7. Pendel för mätning av 
sidolutning.



Fig. 8. Siktkurvor för stenmaterial använda i 
verkblandande massor (1, 2, 3) och pä vägen 
blandade massor (A, B, C). Huddinge—Tul- 
lingevägen 1952.

sa, man har råd att lägga ut, och hur många 
gånger man kör med sladden. På provvägen 
visade det sig, att i medeltal 20—25 k g /m “ 
massa var minimum för igenfyllning av de 
värsta svackorna. Topparna blevo då blot
tade redan efter några få turer med slad
den. Var mängden massa 25— 30 k g /m 2 i 
genomsnitt, erhölls fullständig täckning av 
vägytan, även om topparna blott voro täckta 
mycket tunt. Efter fortsatta körningar med 
sladden fick man ännu med 40 k g /m 2 blot
tor på vissa höga toppar.

Före försökens igångsättande jämnhets
mättes vägen. M ätningarna upprepades ca 
IV2 månad efter försökens avslutande. Föl
jande tabell 1 visar jämnheten före och efter 
för två sträckor med massor blandade på v ä 
gen.

I viss grad berodde jämnheten av mas
sans kornkurva. En grovkornig massa var 
omöjlig att spetsa ut och gav en abrupt över
gång mellan den nya massan i svackorna 
och den gamla beläggningen på topparna. 
D en grovkorniga massan var å andra sidan 
stabilare. Även mängden fina fraktioner i 
stenmaterialet inverkade såsom tab. 1 visar.

Tabell 1.

Str. X^Kurva »A» (tät kornkurva 0—8 mm), 
27 kg/m a

Str. / .  Kurva »B» (öppen kornkurva 0—8 
£  mm), 32 kg/m 2

Det tog en viss tid, innan de som betjä
nade sladden hade prövat sig till, hur slad
den skulle ställas in vid olika arbetsmoment. 
N är detta var inlärt, var det lätt att med 
sladden åstadkomma en jämn utbredning. 
Ett fel i konstruktionen, som kan och bör 
rättas till, är emellertid att framhjulens rö
relser i höjdled avspeglas i motsatta rörelser 
hos det utkragade avjämnarbladet. Visserli
gen är rörelserna nedminskade, men de ge 
dock fullt märkbara ojämnheter i den ut
bredda ytan.

För att jämnheten skall bli bestående är 
det nödvändigt att massan blir väl packad i 
svackorna. Sladden har konstruerats på 
grundval av en iakttagelse, som gjorts vid 
försöken med hyvelblandade beläggnings- 
massor. Om en väghyvel får breda ut en 
hyvelblandad massa på en gång under en 
enda körning till full lagertjocklek, blir det 
utbredda lagret löst och föga bärigt. Om 
hyveln däremot får bygga upp lagret succes
sivt i tunna skikt, utlagda under upprepade 
körningar, blir lagret packat och fast. Slad
den har utrustats med flera blad, som vid 
utbredning av massan skola vara så inställ
da, att massan bygges upp till full tjocklek 
successivt i flera skikt. Försöken på provvä
gen visade, att sladden, om den var rätt in
ställd, fungerade såsom avsett.

Materialmängder
H ittills har man, när det gällt att justera 

gamla beläggningar, varit mycket sparsam 
på massa, vilket varit motiverat av de höga 
kostnaderna. I de fall, då slitlagret lagts ut 
med läggningsmaskin, har en del av slitla- 
germassan ofrånkomligt gått åt till justering 
av ojämnheterna, varför slitlagret i realite
ten blivit tunnare än vad genomsnittsmäng
den per m2 angett. M an har nog i många 
fall inte varit medveten om att en betydan
de del av massan förbrukats för avjäm- 
ningen.

Antal ojämnheter på 100 m större än 
5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

före . . . 45,6 15,0 6,3 1,3 0
efter . ... 16,5 3,1 0,6 0 0
före . . . 65,8 13,3 6,7 1,9 0
efter . . . 23,9 7,6 1,9 0,9 0,9



Fig. 9. Sladden under blandningsarbete.

Det kan ifrågasättas, om det är lämpligt 
att, såsom nu ofta sker, justera med »lap
par», som anbringas fläckvis. Särskilt när 
slitlagret skall utföras genom ytbehandling 
bli de lappade ställena lätt till men för ett 
gott resultat.

Försöken på H uddinge—Tullingevägen, 
som var ganska ojämn, visade såsom redan 
framhållits, aU 20— 25 k g /m 2 massa var mi
nimum för igenfyllningen av de värsta svac
korna.

Gäller det att även justera sidolutningen. 
växer materialförbrukningen starkt. N är ena 
väghalvan justeras, måste man ta hänsyn till 
hur lutningen av den andra väghalvan skall 
justeras, annars passar inte mittfogen. Plar 
exempelvis ena vägkanten lyft sig, så att lut
ningen är för liten på närliggande väghalva, 
måste man från nämnda vägkant bygga upp 
väghalvan med rätt lutning fram till väg- 
mitten. Från den sålunda förhöjda vägmit- 
ten får man sedan lägga den andra väghal
van i avsedd lutning. På denna andra väg
halva kan stora mängder massa komma att 
gå åt.

Att materialförbrukningen blir stor är gi
vetvis icke något fel, som beror på belägg- 
ningssladden. Om man effektivt skall rätta 
till ojämnheter såväl i längdled som i tvär
led, måste nödvändigt stora mängder massa 
gå åt. Detta framgick tydligt vid arbetet med

beläggningssladden. D e materialmängder, 
man ursprungligen räknat med på provvä
gen, voro alldeles otillräckliga.

Dragfordon
Vid försöken i Jönköpings län uppmättes 

den erforderliga dragkraften till maximalt 
1,8 ton vid full belastning. Som dragfordon 
användes vägförvaltningarnas grusbilar. De 
bensindrivna visade sig vara bäst, enär de 
hade mjukare gång på låg växel. Skadlig 
upphettning av motorn förekom ej.

Om traktor användes i stället för bil, 
minskas kostnaden för dragfordonet. M an 
liar emellertid ofta behov av en bil på ar
betsplatsen för tillfälliga transporter, vilket 
kan motivera användningen av en lastbil för 
bogsering av sladden. Så var fallet på vä
gen H uddinge—Tullinge.

Arbetsmängder
Vid försöken med hyvelblandning i Jön

köpings län användes sladden för den sista 
avjämningen av den med hyvel grovt utlag
da massan. M ed hy vein och beläggnings
sladden kunde man under en arbetsdag 
lägga ut massa på 7.200 m2 (ca 1.000 ton), 
varvid är att märka, att sladden först kunde 
börja arbeta, när hyveln var färdig med grov
utbredningen. Sladden hade således mycket 
stor kapacitet.



Fig. 10. Framändan av sladden med upplyftade blad och 
dragstången i vändläge. Sladden kan av ett dragfordon vän
das på en 6 m bred väg.

Vid försöken i Stockholms län kom man 
aldrig upp till full kapacitet, enär transpor 
terna av massa och stenmaterial till vägen 
försinkades. Största dagsprestationen var 90 
ton på vägen blandad och utlagd massa.

Provsträckorna efter utförandet
Hösten, som följde, var ovanligt våt och 

sträckorna fingo icke tillfälle att torka ut, in
nan vintern kom. D e massor, som blandats 
på vägen, voro hela hösten mycket mjuka; 
Lösningsmedlet hade svårt att avdunsta ur 
den våta massan. D e i verk blandade mas
sorna, som förlorat en del av lösningsmed
let vid varmblandningen, voro segare. U n 
der höstens lopp lossnade massan på några 
ställen från underliggande beläggning. D et 
föreföll, som om klistringen ej var tillräck
ligt kraftig (0 ,2  k g /m 2 otillräckligt?).

Vägen blev följande år snöfri i början av 
mars och provsträckorna inspekterades då, 
medan vägkroppen ännu var tjälad. På en 
del ställen hade vägen rört sig mycket vid 
tjälningen (fig. 11). De m juka slitlagren 
hade följt rörelserna, i regel utan sprick
bildning. D e få sprickor, som funnos, voro 
i allmänhet små (jfr. sprickan på fig. 11 
vid tum stocksändan). Hyvling och isrivning 
hade orsakat en hel del skador (fig . 12).

I allmänhet voro beläggningarna i gott 
tillstånd (fig. 13). Det rådde dock en viss 
skillnad mellan olika sträckor. Att kornkur
van och bindemedlets viskositet ha stort in
flytande framgick tydligt. De verkblandade 
massorna med öppen kornkurva voro allt
jämt porösa. Vissa av dessa sträckor syntes 
slitna, dock ej i högre grad. Motsvarande på 
platsen blandade, öppna massor syntes icke 
alls slitna. De hade under vintern tagit upp 
sand i ytan och tätnat. Sanden var överdra
gen med bindemedel och massan i lagret 
helt igenom svart. D et är möjligt, att de se
gare, verkblandade massorna tätnat bättre, 
om de lagts ut tidigare på hösten.

Slutsatser, som kunna dragas av 
försöken

Provvägen har redan gett eller kommer 
att ge svar på flera betydelsefulla frågor:

1. Ar det möjligt, att utan torkning ge
nom varmblandning vid 50—60° C  av 
fuktigt stenmaterial och asfaltlösning 
-4- amin framställa en verkblandad be- 
läggningsmassa, som håller för hård 
trafik, även om den lägges ut relativt 
sent på hösten?



2. Är det rent av möjligt att framställa 
massan genom blandning utan upp
hettning — exempelvis genom bland
ning på vägen?

3. Kan den konstruerade sladden använ
das för att blanda massan på vägen?

4. Kan man lägga ut massan jämnt med 
sladden?

Allt för kort tid har förflutit sedan be
läggningarna utfördes, för att man nu, i 
vad avser hållbarheten, skall kunna ge de
finitiva svar på frågorna 1 och 2. Belägg
ningarnas tillstånd efter den första vintern 
är emellertid så gott, att man har all anled
ning förmoda att svaren på de båda frågor
na skola bli positiva.

På fråga 3 blir svaret oförbehållsamt ja.
På fråga 4 blir svaret, att massan lätt kan 

läggas ut med sladden och att vägen därvid 
blir betydligt jämnare, än vad den var för
ut. Ännu högre jämnhet torde dock kunna 
ernås, om sladdens bakdel ombygges.

I nuvarande konstruktion uppbäres av- 
jämnarbladet av sladdramen och följer den
nas rörelse i höjdled. Om avjämnarbladet i 
stället får bäras av egna hjul, valsar eller 
medar, som vila på den utbredda massan 
bakom bladet, blir läggningen sannolikt än
nu jämnare. Sam tidigt blir det möjligt att 
ställa in avjämnarbladet så att tjockleken 
hos det utlagda lagret ej underskrider ön
skat minimivärde. Risken för blottor i slit
lagret över höga ställen minskas därmed. 
Försök borde utföras med en sålunda änd
rad konstruktion.

Några sammanfattande synpunkter
Av försöken framgår, att en beläggnings- 

sladd är ett mycket effektivt redskap både

Fig. 12. Slitlagret bortrivet av hyvel över tjäl- 
puckel 2. 3. 1953.

Fig. 11. Ojämn tjällyftning, 2. 3. 1953.

när det gäller att blanda och att lägga ut be- 
läggningsmassor. Önskar man tillverka mas
san på vägen, kan detta ske med den van
liga utrustningen för ytbehandling, om den 
kompletteras med en beläggningssladd med 
dragfordon. Eftersom massan aldrig under 
tillverkningen ligger i sträng, är arbetet icke 
alls så störande för trafiken som vanlig hy
velblandning. Blandas massan i verk, kan 
utläggningen ske med en vanlig Buckeye- 
spridare, medan sladden får svara för avjäm
ningen.

Av största betydelse är givetvis massornas 
hållbarhet. På Södertälje- och Norrtäljevä- 
garna ha tidigare (år 1950) utförts prov
sträckor med verkblandade massor av sam
ma sammansättning som de nu prövade. 
Dessa provsträckor ha blivit mycket lyckade. 
De lades ut med läggningsm askin, men det
ta kan knappast ha varit avgörande för håll
barheten. Även de på Vaxholmsvägen år 
1951 utlagda massorna blevo hållbara. D es
sa blandades direkt på vägen.

På de flesta sträckorna på H uddinge—  
Tullingevägen var mängden massa så stor 
att hela vägytan blev täckt —  även om 
täckningen var tunn på topparna. N ågot 
särskilt slitlager lades ej på. Avjämningsmas- 
sorna tjänstgöra alltså i själva verket som 
s l i t l a g e r m a s s o r .  Trafiken på vägen 
är stor, tung och snabb och försöksbetingel- 
serna alltså synnerligen stränga. Härtill kom
mer, att sträckorna utfördes under en ovan
ligt våt höst. Sedan man nu även börjar 
skönja resultaten av försöken på H u d
dinge— Tullingevägen har man anledning 
hoppas, att kvaliteten på massorna skall visa



Fig. 13. Pä vägen blandad massa efter en vinters trafik. Kornkurva B (öppen). 
2. 3. 1953.

sig tillfredsställande, trots att de innehålla 
bindemedel som är mycket mjukare än vad 
vi tidigare brukat använda i vårt land.

Även om man vid försöken skulle få vis
sa misslyckanden, är så mycket att vinna 
med ifrågavarande beläggningsmetoder, att

försöken icke böra avbrytas. Lyckas försöken 
har man nämligen funnit en enkel och bil
lig metod ej blott att avjämna en ojämn be
läggning utan även att framställa och lägga 
ut en slitlagermassa.

9. 3. 1953.

Pris 75 öre
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