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Företal.

D e  EKKLASTE beläggningarna med asfalt och tjära, framställda genom lätt 
indränkning eller halvindränkning, ha ännu ej fått någon större spridning i 
Sverige. D ylika enkla beläggningar upptaga på många ställen utomlands en 
rätt betydande trafik. Förutsättningen härför är, att trafiken övervägande 
utgöres av motortrafik, och att tung, järnringad hästtrafik ej förekommer i 
större utsträckning.

Beträffande förhållandena på provvägen vid Kalm ar förtjänar framhållas, 
att trafiken icke är stark, att den endast till ringa del utgöres av hästtrafik, 
att undergrunden är god samt att klimatet är av sydsvensk typ med ringa 
nederbörd årligen. De vid provvägens byggnad tillämpade arbets- och kör- 
lönerna voro relativt låga. I berättelsen redogöres närmare för dessa för- 
hållandn.

De vid provvägen använda arbetsmetoderna och materialmängderna lik
som de erhållna kostnaderna, böra givetvis ej okritiskt tillämpas, där förhål
landena avvika från de nu nämnda.

Provvägen är belägen i N orra Möre vägdistrikt, vars ordförande är gods
ägaren A rvid  Nilsson, Rockneby. Beläggningarna ha till större delen utförts 
av vägstyrelsen i egen regi; vissa arbeten ha utförts av entreprenörfirman 
Bröderna Hansson, Emmaboda. Under beläggningarnas utförande var ingen
jören K . W . Rasmussen närvarande som väginstitutets platskontrollant. Detta 
meddelande är till väsentliga delar grundat på en av denne utarbetad berät
telse över provvägens byggnad.

Stockholm i januari 19 3 1.
NILS v o n  MATÉRN.





P RO VV ÄG E N VID KALMAR

Provvägens syfte och tillkomst.

Provvägen är belägen på kustvägen genom Kalm ar län, ca 2 mil norr om 
Kalm ar, mellan Mosekrog och Rockneby inom N orra Möre vägdistrikt.

Den ifrågavarande vägen var vid början av år 1929 under ombyggnad en
ligt en arbetsplan (fig. 1), upprättad i maj 1926 av dåvarande vägkonsulen- 
ten N . von Matérn. Enligt denna arbetsplan skulle vägen till större delen 
hårdgöras med packsten, makadam och grus, på vissa sträckor med endast 
makadam och grus.

V id  den nämnda tidpunkten framställdes förslag att på vissa sträckor av 
vägen utbyta den föreslagna hårdgöringen med grus mot enkla beläggningar 
med asfalt eller tjära, indränkningar och ytbehandlingar.

I januari år 1929 gjorde vägstyrelsen i N orra Möre genom sin ordförande, 
godsägaren A rvid  Nilsson, Rockneby, en framställning till väginstitutet om 
samarbete för åstadkommande av en provväg med sådana enkla beläggningar 
i samband med den pågående ombyggnaden.

Framställningen blev av väginstitutet bifallen. Ett avtal mellan vägdistrik- 
tet och väginstitutet kom till stånd om utförande av det föreslagna arbetet 
som provväg under väginstitutets kontroll. Avtalet hade de sedvanliga be
stämmelserna rörande vägdistriktets skyldigheter att i framtiden sköta- och 
underhålla vägen under väginstitutets kontroll samt upplägga en för väg
institutet tillgänglig bokföring för anläggnings- och underhållskostnaderna.

En arbetsplan med kostnadsförslag utarbetades av väginstitutet. V ägsty
relsen erhöll av automobilskattemedel ett anslag av kronor 27,000: — , utgö
rande 90 % av den beräknade kostnaden.

Enligt den av väginstitutet upprättade arbetsplanen skulle den 5.5 km långa 
vägen indelas i 6 provsträckor. De två första provsträckorna, med resp. 750 
och 850 m längd, skulle förses med grusvägbana, behandlad med resp. klor- 
magnesium och klorkalcium. De övriga provsträckorna, vardera ca 1,000 m 
långa, skulle förses med beläggningar av emulsionsmakadam eller tjär
makadam.

Det ursprungligen avsedda slitlagret av grus har sålunda på provsträckorna 
3— 6 utbytts mot enkla bituminösa behandlingar. Provvägen vid Kalm ar 
byggdes på detta sätt under förhållanden, som äro typiska för många nu på
gående vägarbeten i Sverige. Frågan gällde här, såsom på många andra stäl
len, om man icke utan större kostnadsökning kunde utföra någon enkel och 
billig bituminös beläggning samtidigt med ombyggnaden av vägen.

Arbetet har utförts dels av entreprenörfirman Bröderna Hanson, Emma- 
boda, vilken firma utfört vägens terrassering, hårdgöring med packsten och



Fig. i. Plan och profil av provvägen.



makadam m. m., dels av vägstyrelsen med vägmästaren Sven Erlandsson som 
arbetsledare. Indränkningar och ytbehandlingar ha i regel utförts av väg
styrelsen, medan Bröderna Hanson därvid utfört vältningen. Vägstyrelsen 
har dessutom krossat en del av den erforderliga makadamen.

Arbetet med beläggningarna har sålunda huvudsakligen bedrivits i egen 
regi av vägstyrelsen, som fört specificerad bokföring över kostnaderna.

Under arbetet har civilingenjören K . W . Rasmussen från Köpenhamn, som 
under sommaren 1930 var anställd vid väginstitutet, tjänstgjort som plats
kontrollant och även på ett utmärkt sätt lett och instruerat det vid  dylika 
arbeten ovana arbetsfolket. Dessutom ha väginstitutets ingenjörer genom täta

Fig. 2 (till vänster). Packstens- 
bädd. Fig. 3 (till höger). Pack
stenen avjämnades med ma

kadam.

inspektioner följt arbetets gång. Prov ha tagits av använda materialier, vilka 
underkastats laboratorieprovning för identifiering.

Trafikräkningen år 19 26 gav vid handen, att trafiken mot Kalm ar vid 
Ryssby gästgivaregård, provvägens norra ände, utgjorde:

i juli 132  motorfordon, 14 hästfordon, summa 146 fordon per dygn, 
i okt. 6 3 » , 7  » , summa 70 » » » .

Sedan dess har trafiken ökat avsevärt. Enligt en trafikräkning utförd i 
maj 19 3 1 kan trafiken nu beräknas uppgå till ca 230 fordon per dygn i me
deltal under året.

Arbetets utförande.

På hösten år 1929 var vägen färdigterrasserad. Efter en provisorisk grus- 
ning insläpptes trafiken vid denna tid på den ännu ej fullbordade vägen. Un



der vintern och den följande våren framgick trafiken, som därvid tillvältade 
och bearbetade den nyterrasserade vägkroppen. Denna hade genom den ut
förda grusningen erhållit en nyttig förstärkning.

På våren 1930 påbörjades arbetet med vägens hårdgöring med packsten, 
makadam och grus. I maj månad voro sträckorna 1 och 2 färdiga, och trafi
ken insläpptes på dem. Den 30 juni kunde indränkningsarbetena påbörjas på 
sträckan 3. Arbetena med indränkningar och ytbehandlingar pågingo under 
juli, augusti och september med vissa längre avbrott, betingade av, att den 
samtidigt pågående hårdgöringen med packsten och makadam ej kunde fort
skrida i tillräckligt snabb takt, beroende bl. a. på otillräckligt antal vältar.

Vägkroppen består i regel av gott vägmaterial, sand- och grushaltig morän. 
Vägbanan förstärktes i allmänhet med ett 20 cm tjockt packstenslager med 
makadamavjämning. På vissa sträckor, där den nya vägen följde en gammal 
väg med hård vägbana, eller där vägkroppen eljest var särskilt god, är grund
förstärkning utförd med enbart makadam. Utförandet av grundförstärk
ningen fram går av följande sammanställning:

sträcka sektion
1. 0— 750 packsten 1.2 m3/m, makadam 18 — 62 mm1 0.3 m3/m, bindjord 0.2 

m3/m.
2. 75° — 960 som sträcka 1.

960— 1 210 makadam 18 — 62 mm 0.6 m3/m, bindjord 0.2 m3/m.
1 2 10 — 1 600 som sträcka 1.

3- 1 600— 2 500 packsten 1.2 m3/m, makadam 18—45 mm 0.2 m3/m, bindjord 0.1 e 
m3/m.

4 - 2 500— 2 900 som sträcka 3.
2 900— 3 500 makadam 18 —45 mm 0.5 m3/m, bindjord 0.T5 m3/m.

5-

000f\10Sv makadam 18 —45 mm 0.5 m3/m, bindjord 0.15 m3/m.
3 780—4 500 packsten 1.2 m3/m, makadam 18 —45 mm 0.2 m3/m, bindjord 0.15 

m3/m.
6. 4 500—4 7 10 packsten 1.2 m3/m, makadam 18—45 mm 0.2 m3/m, bindjord 0.15 

m3/m.
4 7 10 —475O makadam 18 —45 mm 0.5 m3/m, bindjord 0.15 m3 m.
475O— 5 220 packsten 1.2 m3/m, makadam 18 —45 mm 0.2 m3/m, bindjord 0.15 

m:i/m.
5 220— 5 500 grusväg, ombyggd 1928, grundförstärkt med packsten 1.2 m3/m, 

makadam 0.3 m3/m, bindjord 0.2 m 3 m.

A lla kvantiteter äro ungefärliga och angivna i löst mått.
Denna grundförstärkning utfördes under flitig vattning och vältning med 

9-tons vält. Packstenen erhölls dels från stengärdesgårdar, dels från odlings- 
rösen i trakten. Materialet i packstenen var granit och sandsten. Makadamen 
var av granit, dock förekommo enstaka sandstenar. Den hade framställts 
dels av jordstenar i rösen, dels genom krossning av material i grusgropar. 
Bindjorden utgjordes av gammal vägbana eller fint grus.

På den sålunda preparerade underbädden utfördes olika slitlager: på sträc
korna 1 och 2 grus med behandling av hygroskopiskt salt, på sträckorna 3, 
4, 5 och 6 emulsionsmakadam och tjärmakadam.

1 I texten till detta meddelande har stenmaterialet benämnts efter håldiametrarna i sorte- 
ringstrummorna.



P R O V S T R Ä C K A  i. Sekt. o— 7;o .

Grusvägbana, behandlad med klor magnesium.

L än gd : 750  m. V ägb red d : 6 m.
Behandlad  bredd: 5.5 m.
B om bering: 1/40 a v  vägbredden.

Grusmängden ovan grundförstärkningen var ca 0.25 m 3/m . Den 13 juni 
behandlades sträckan med klormagnesium i flingor ca 2.2 kg/m. Först i bör
jan på augusti visade sig tecken till svag damning. V id  denna tidpunkt bör
jade en fuktig väderleksperiod, varigenom det icke blev nödvändigt att un
der året företaga någon mer behandling. Den exceptionellt laga saltmängden 
torde icke kunna bibehållas ett kommande år.

Sträckan har underhållits genom täta sladdningar, 37 gånger, samt genom 
lätt grusning 0.03 m3/m.

Sträckan har i regel varit god, jämn och dammfri efter tidpunkten för 
saltbehandlingen.

P R O V S T R Ä C K A  2. Sekt. j f o — 1  600.

Grusvägbana, behandlad med klorkalcium.

L än gd : 850 m. V ägb red d : 6 m.
B ehan dlad  bredd : 5.5 m.
B om bering: 1^o a v  vägbredden.

Grusmängden ovan makadamen var ca 0.25 mä/m. Sträckan behandlades 
den 30 maj med klorkalcium i flingor, ca 2.7 kg/m. Sträcka 2 saltbehandla- 
des sålunda 14 dagar tidigare än sträcka 1. Det visade sig under denna tid 
tydligt, att trafiken åstadkom större skada och slitning på den obehandlade 
provsträckan 1 än på den behandlade sträckan 2. Saltbehandlingen hade en 
påtaglig, nyttig effekt, i det den höll gruset på den nybyggda vägbanan bättre 
bundet och därigenom hindrade uppkomsten av spår och korrugering, som 
före saltbehandlingen ville uppträda på sträckan 1.

Liksom för sträckan 1 var det onödigt att utföra mer än en saltbehandling. 
Sträckan har i regel varit god, jämn och dammfri. Mellan sekt. 900— 1 100, 

där vägbanan är förstärkt med enbart makadam, ej packsten, ha dock ten
denser till korrugering visat sig.

P R O V S T R Ä C K A  3. Sekt. 1  600— 2 ^00.

Emulsionsmakadam , att underhållas med emulsion.

L än gd : 900 m. V ägb red d : 6 m.
B ehandlad  bredd: 5.3 m.
B om bering: 1/7o a v  vägbredden.

På den färdigställda underbädden av makadamavjämnad packsten utbred
des det makadamlager, som skulle indränkas. Detta lager utgjordes av ca 
0.3 m3/m 45— 62 mm makadam. (S.V. 108, mellan 45— 62 mm 85 % , mellan 
35— 45 mm 15 %.) Det vältades så fast som möjligt med 9 tons vält. Där-
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efter påfördes lerfritt och rätt stritt grus från Åby grusgrop (S.V. io 6). T ill 
en början sökte man borsta ned gruset i makadamlagret vid samtidig vatt
ning och vältning. Det visade sig emellertid omöjligt att anskaffa vatten i 
tillräcklig mängd till rimlig kostnad. Man övergick därför till att borsta ned 
gruset i torrt tillstånd, vilket gick utmärkt, om gruset efter spridningen först 
fick tillfälle att torka en stund. Efter sopningen vattnades, vältades och på
fördes mer grus, i den mån så behövdes. Därest indränkningen icke utfördes 
omedelbart och vägen trafikerades, var det nödvändigt att pålägga en viss 
överskottsmängd med grus.

Omedelbart före indränkningen sopades vägbanan, så att makadammosai
ken framträdde och fogarna därutöver rensades till 0,5 — 1 cm från ytan. För

nyad vattning och vältning skedde, tills makadamlagret överallt blivit fullt 
fast. I detta stadium av arbetet företedde vägbanan en jämn fördelning av 
det jämnstora, väl fastkilade stenmaterialet (fig. 5).

Första behandlingen av sträckan, indränkningen, utfördes till större delen 
den 30 juni— 5 juli. H ärtill användes asfaltemulsionen Koldmex, levererad* 
av Svenska Icopal- och Takpixfabriken i Malmö och tillverkad den 27 maj. 
Emulsionen uthälldes med kannor, varvid  man började i mitten och därefter 
fortsatte i strimlor parallellt med vägens längdriktning. Arbetet utfördes hu
vudsakligen i varm t sommarväder, och emulsionen stelnade rätt hastigt på 
ytan. Senast när den började svartna, utspreds pågrus av finmakadam 9— 18 
mm (runda hål, S.V . 105).1 T ill en början upplades pågruset i högar utmed

1 I texten till detta meddelande har stenmaterialet benämnts efter håldiametrarna i sorte- 
ringstrummorna. På grund av ofullständig sortering ligger i vissa fall det sorterade materialets 
kornstorlek inom andra gränser, än som angives av trummornas hål. Den verkliga storleken 
framgår av siktkurvan, vilken erhållits genom siktning å laboratoriet.

Fig, 4 (till vänster). Vältad grovmakadam 
i indränkningslagret.

Fig. 5 (till höger). Samma lager fyllt 
med grus, färdigt för indränkning.



vägkanten, varifrån det inkastades på vägbanan. Enär vägbredden ej var 
större än 6 m, visade sig detta olämpligt, emedan högarna inkräktade på den 
bredd, som skulle behandlas. Därefter försökte man sprida pågruset direkt 
från bilarna. Men, då man ej kunde tillförsäkra sig en tillräcklig, kontinuer
lig tillförsel, så att emulsionen fick ligga för länge innan den övertäcktes, 
måste även denna metod övergivas. Man gick därför i stället in för metoden

Fig. 6. Emulsionen sprides.

Fig. 7. Kärra för pågrus. Fig. 8. Kärra för emulsionsfat.

att lossa pågruset i en hög på den färdiga vägbanan, varefter materialet trans
porterades fram i tvåhjulade kärror (fig. 7). Därigenom kunde hela vägbred
den behandlas på en gång. Samma svårighet kommer att föreligga även vid 
framtida ytbehandlingar. A v  arbetet har emellertid vunnits den erfarenheten, 
att vägbredden om möjligt bör göras så stor, att väglagningsmaterial kan få 
plats på vägrenarna.

Efter spridningen av pågruset vältades vägbanan, vilket likväl icke alltid 
kunde ske omedelbart, såsom är önskvärt, enär välten tidvis var upptagen 
med andra arbeten.



Fig. 1 1 . Den färdiga ytan efter andra behandlingen.

Emulsionsfaten transporterades på små handkärror, levererade av A.-B. 
Åsbrink &  Co., Stockholm. (Pris kr. 150 : — .) (Fig. 8.)

Materialåtgången vid denna första behandling var:
Koldmex 3.6 kg/m2 i medeltal, 
pågrus 13,5 lit/m2 i medeltal.
Under tiden 15 — 29 juli var sträckan öppnad för trafiken, vilket var 

ogynnsamt med hänsyn till, att bl. a. en del pågrus därigenom blev lösrivet, 
vilket pågrus icke hade bundits tillräckligt vid den första behandlingen, enär 
vid denna behandling vältning ej blivit utförd omedelbart efter bindemed
lets spridning.

Den andra behandlingen, första ytbehandlingen, av sträckan utfördes den 
12 — 22 september. Trafiken var då avstängd. Dessförinnan hade vägbanan 
blivit omsorgsfullt rengjord och sopad. Efter denna rengöring visade det sig, 
att ytan på sina ställen var rätt ojämn, i det att mellanrummen mellan ma
kadamstenarna på dessa ställen icke voro väl fylld a med fastbundet pågrus. 
Dessa mindre goda partier voro att finna på platser, där vältning utförts för 
sent men fram för allt längs vägkanterna, där vältningen ej kunnat bli till
räckligt effektiv till följd av de smala och på denna grund alltför svaga väg
renarna. Även detta förhållande talar för en större vägbredd.

Före emulsionens spridning vattnades vägbanan lätt, därest den ej redan var 
fuktig. V id  denna andra behandling utspreds emulsionen på halva vägbred
den i taget, varefter den omedelbart täcktes med pågrus, i förväg utkört på 
den andra väghalvan. Emulsionen uthälldes direkt från fatet, upplagt på den 
lilla transportvagnen, och utborstades med piassavaborstar.

Emulsionen var delvis av samma leverans som den, vilken använts vid

Fig. 9. Emulsionen 
nyss utspridd.

Fig. 10. Ytan rensopad 
efter första behand

lingen.



första behandlingen. Den höga åldern hos emulsionen, ca 3 V2 månader, syntes 
icke ha medfört någon skada på densamma, som inverkade på dess lämplig
het för ytbehandlingen. På östra väghalvan användes utselutande ny emul
sion av samma märke.

Pågruset var huvudsakligen naturligt grus från Skillerhults grusgrop. Detta 
grus med korn väsentligen mellan 10 och 1 mm (S.V. 177) var rätt rent och 
grovt med rätt varierande kornstorlek. Likaså användes det lössopade mate
rialet från första behandlingen, finmakadam 9— 18 mm. På delen 2 385— 
2 500 å östra väghalvan användes 2— 5 mm harpat makadammaterial (S.V. 
182).

Fig. 12. Stenmaterielier, använda på provsträcka 3.

Materialåtgången vid andra behandlingen var:

K oldm ex.......................
Pågrus ...........................

Den totala materialåtgången för sträckan 3 var:
K oldm ex..........................................................................
P å g r u s .............................................................................

2.2 kg/m2 
10 lit m 2.

5.8 kg/m2 
23.5 lit/m2.

Den 27 september öppnades sträckan för trafik.
En kortare del av provsträckan, sekt. 1 595— 1 638, har utförts vid annan 

tidpunkt än den övriga delen av sträckan. Den första behandlingen av denna 
del utfördes den 24 och 26 september; den andra behandlingen den 1 — 2 ok
tober, båda på ovan nämnt sätt. V id  indränkningen visade det sig, att den 4



månader gamla emulsionen av den första leveransen icke var lämplig, enär 
den ej hade tillräcklig nedträngningsförmåga.

Undersökning av använda materialier:

A sfaltem ulsionen K o ld m ex  har undersökts med fö ljan d e  resultat:

Prov av Prov av
leverans i juni leverans i sept.

Viskositet bestämd i Englers apparat vid +  20° C . . 1 1 .9 1 E° 9.2 E°
Vattenhalt bestämd genom destillation med Xylol . 39. t 1 % 4 1 . 2 %

Stenm aterialierna äro p ro vad e  a v  väginstitu tet. K orn storleksfördeln ingen  är g ra 
fiskt fram stä lld  å fig . 12 . Sorteringen är u tfö rd  med h jä lp  a v  siktar ( fy rk a n tig a  hål). 
D iagram m et m öjliggör avläsn ing a v  storleken såvä l v id  sortering medelst siktar som 
ap p ro x im ativ t m edelst såll. D e am erikanska stand ard siktarna äro även  utm ärkta  på 
diagram m et.
S .V . 10 5 . F in m akadam , an vän t som pågrus, Stenarna i allm änhet tunna och fla ta . 
S .V . 106 . G rus frå n  Å b y  grusgrop, an vän t bl. a. till fy lln in g  a v  hålrum m en i in- 

d ränkningslagret. L e r fr itt .
S .V . 10 8 . G ro vm akad am , an vän d  till indränkningslagret.
S .V . 17 7 . H a rp a t grus frå n  Sk illerh u lt, an vän t till pågrus. Sk arp kan tig t.
S .V . 18 2 . F in m akadam , an vän d  till pågrus.

P R O V S T R Ä C K A  4. Sekt. 2 jo o — j  joo .

Emulsionsmakadam, att underhållas med varm  asfalt.

L än gd : 1 000 m. V ägb red d : 6 m.
B ehandlad  bredd: 5.3 m.
B om bering: ^70 a v  vägbredden.

Enligt den upprättade planen skulle första behandlingen utföras med emul
sion såsom för provsträcka 3, medan andra behandlingen skulle utföras med 
varm asfalt. På grund av den fuktiga väderleken vid tiden för denna behand
ling blev man tvungen att i stället verkställa ytbehandlingen med emulsion.

Sträckan utfördes i huvudsak som föregående sträcka.
Ovan bottenlagret, av packsten eller makadam, utlades ett lager 45— 62 

mm makadam ca 0.3 m3/m, vilket lager vältades, fylldes med grus (S.V. 106) 
och därefter ånyo vältades på samma sätt som på provsträckan 3. T ill in
dränkningen och ytbehandlingen användes asfaltemulsionen Koldmex. U tfö
randet av beläggningen var olika på olika delar av sträckan.

Sträckan 4 a. Sekt. 2 jo o — 2 890.
Den första behandlingen verkställdes den 5— 9 juli. Pågruset var 9— 18 mm 

finmakadam. Materialåtgången var ca 3 .6 kg/m2 Koldmex och ca 12 .7  lit/m2 
pågrus. Sträckan låg under trafik tiden 15 — 29 juli.

Den andra behandlingen utfördes 9— 12 och 22— 24 september. M aterial
åtgången var ca 2.4 kg/m2 Koldmex och ca 9.7 lit/m2 pågrus. Som pågrus an
vändes i huvudsak samma material som på sträckan 3, naturligt grus från

1 Bestämd såsom medeltal av 2 prov. Vid provningen hade provet av junileveransen en 
ålder av 4 å 5 månader, provet av septemberleveransen omkring 2 månader.



Skillerhult (S.V. 177). På östra väghalvan på sträckan 2 500— 2 571 använ
des 2— 5 mm finmakadam.

Sträckan 4 b. Sekt. 2 890— 3 220.

Fig. 13. Färdig yta efter andra behandling på sträckan 
4 c, 2. 10. 1930.

Första behandlingen utfördes 3 1 juli— 6 augusti. Materialåtgången var ca
4.6 kg/m2 Koldmex och ca 11 .8  lit/m2 pågrus, vilket senare utgjorde 9— 18 
mm makadam.



A ndra behandlingen utfördes 26 september— 1 oktober. Det åtgick ca 
1.9 kg/m2 Koldm ex och ca 9.7 lit/m2 finmakadam av storleken 2— 5 mm 
(S*V. 178).

På sträckan 4 b utfördes vältning omedelbart efter indränkningen, vilket 
bidrog till att göra denna sträcka särskilt jämn.

Sträckan 4 c. Sekt. 3 220— 3 joo .
Första behandlingen utfördes den 7— 13 juli. Materialåtgången var ca 

4.5 kg/m2 Koldmex och ca 13.8 lit/m2 finmakadam. Sträckan trafikerades un
der tiden 15 — 29 juli.

Andra behandlingen utfördes den 3— 10 september. Det åtgick ca 2.0 kg/m2 
Koldmex och ca 9.7 lit/m2 grus från Skillerhult som pågrus (S.V. 177).

Totala åtgången Koldmex på sträckan 4 var i medeltal 6.5 kg/m2. 
Stenmaterialiernas sammansättning fram går av fig. 14.

S .V . 10 6 . G rus frå n  Å b y , an vän t till fy lln in g  a v  hålrum m en i indränkningslagret. 
L e r fr itt .

S .V . 10 8 . G ro vm akad am , an vän d  till indränkningslagret.
S .V . 17 7 . H a rp a t grus frå n  Sk illerh u lt, an vän t till pågrus.
S .V . 17 8 . F in m akadam , an vän d  till pågrus. R ä tt  dam m igt.

P R O V S T R Ä C K A  5. Sekt. 3 500— 4 500.

Tjärm akadam , att underhållas med varm  asfalt.

L än gd : 1 000 m. V ägb red d : 6 m.
B eh an dlad  bredd : 5.3 m.
Bom bering: 1/7o a v  vägbredden.

Såsom på föregående sträcka utlades ovanpå bottenlagret ett lager 45— 62 
mm (S.V. 108) makadam 0.3 m3/m, vilket lager fylldes med grus (S.V. 106) 
och vältades till full fasthet.

Första behandlingen, med tjära, verkställdes den 4— 15 augusti på fullt torr 
vägbana, sedan denna dessförinnan blivit grundligt sopad. T järan var av 
märket Gokef (S.V. 172), levererad av Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening, Stockholm. Den levererade tjäran var mer tjockflytande än som 
ursprungligen varit avsikten (viskositet enl. Hutchinson =  7 1 sek). Detta för
svårade användningen, men om detta förhållande haft något menligt in fly 
tande på arbetsresultatet är ännu för tidigt att döma.

V id  spridningen användes maskiner, levererade av A.-B. Åsbrink &  Co., 
Stockholm, nämligen

1 tjärkokare, Amman typ 3 C, rymd 500 lit, pris kr 1 925: — fob Kalm ar, 
med löstagbar pump samt 2 gummislangar med strilar, samt

1 tjärkokare, rymd 500 lit, använd som förvärm are av samma fabrikat, 
pris kr 1 172 : — .

Med den befintliga dubbla spridaranordningen kunde hela vägbredden be
handlas på en gång. Pumpen, vid vilken spridaranordningen var fästad, kunde 
lätt upptagas och flyttas från den ena kokaren till den andra. Båda kokarna 
användes nämligen samtidigt, varvid  tjäran förvärmdes i en kokare, medan 
spridningen skedde från den andra kokaren. N är den senare var tömd, flytta-



Fig. 15. Asfalt sprides.

des pumpen över till den förstnämnda kokaren o. s. v. Meningen var, att arbe
tet härigenom icke skulle behöva avbrytas av uppehåll för tjärans uppvärm 
ning. Spridningen av innehållet i en kokare tog i regel endast 30— 45 min, me
dan fyllningen och uppvärmningen erfordrade väsentligt längre tid, bl. a. be
roende på, att tjäran var mycket tjockflytande och blott långsamt flöt ur tun
norna. Den största dagsprestationen utgjorde 2 760 liter på 6 V2 timmar eller 
ca 425 liter per timme. Under pauserna i spridningen hade arbetsfolket full 
sysselsättning med rengöring av vägbanan.

Tjäran uppvärmdes till 12 0 — 13 0 °, vid vilken temperatur den var lätt att 
sprida. V id  högre temperatur uppstod en tät, vit rök, som försvårade sprid
ningen i hög grad.

Omedelbart efter tjärans spridning täcktes ytan med finmakadam 9— 18 
mm (S.V. 105), vilken avlastades i hög på vägbanan och därefter framkördes 
med de förut omnämnda 2-hjulade kärrorna. E fter pågrusets påförande vä l
tades vägbanan.

Tjäråtgången vid första behandlingen var ca 1.95 kg/m2, mängden pågrus 
ca 8.1 lit/m2. Ursprungligen var det avsett att använda ungefär 4 kg/m2 tjära 
vid första behandlingen. Flera fackmän hade emellertid avrått från att an
vända så stor tjärmängd, enär man då riskerade att erhålla en ostabil belägg
ning, som under sommarvärmen kunde befaras bliva mjuk, blödande och 
känslig för vågbildning. A v  denna anledning blev tjärmängden minskad.

Den andra behandlingen utfördes under tiden den 2— 1 1  september med 
varm asfalt, »Standard H eavy Flux Asfalt» (S.V. 169 och S.V . 170), levere
rad av Ostkustens Petroleum Aktiebolag, Kalm ar. Arbetet måste vid flera till
fällen avbrytas på grund av fuktig väderlek.

Asfalten spreds på samma sätt som tjäran och med samma maskiner. Det 
visade sig nödvändigt att värma asfalten till ca 200°. V id  lägre temperatur



hade asfalten benägenhet att stelna i spridarslangarna. Som bränsle användes 
ved med någon tillsats av kol; koltillsatsen visade sig nödvändig för att få  
upp temperaturen på rimlig tid.

V id  spridningen togs ena väghalvan i taget, medan pågruset var upplagt på 
den andra halvan för att omedelbart efter spridningen snabbt kunna avtäcka 
asfalten med pågrus. Omedelbart efter pågrusets påförande vältades vägbanan.

Pågruset var i huvudsak finmakadam 5— 9 mm (S.V. 180), sorterad för 
hand. På västra väghalvan sekt. 4 3 0 5 — 4445 användes sorterat 5— 9 mm 
naturligt grus från Remmarmåla (S.V. 179).

Fig. 16  (till vänster). Färdig yta efter 
andra behandlingen, pågrus: naturgrus. 

2. 10. 1930.

Fig. 17  (till höger). Färdig yta efter 
andra behandlingen, pågrus: makadam. 

4. 9. 1930.

Det var i synnerhet i början svårt att få  de ovana arbetarna att sprida 
asfalten jämnt. Den stelnade mycket hastigt. Det var i regel nödvändigt att 
med gummiskrapor söka utjämna ojämnheterna i asfaltskiktet, vilket var 
svårt, där vägbanan var ojämn. Det var likaså förenat med svårigheter att få 
pågruset jämnt utspritt, medan asfalten ännu var varm.

Materialåtgången vid andra behandlingen var ca 1.2 kg/m2 H eavy Flux 
och ca 8.8 lit/m2 pågrus.

Den 27 september insläpptes trafiken på sträckan.

Undersökning av använda materialier:
V ä g tjä ra n  G o k e f (S .V . 17 2 )  h ar undersökts m ed fö ljan d e  resultat enligt D I N  1995 

och D I N  19 9 6 :

Specifik vikt 2 5 ^ 2 5 ° ..........................................................................  1.164
Viskositet bestämd medelst Hutchinsons viskosimeter med belastning nr 2 vid 250 . 7 1 sek
Fraktionerad destillation i 500 cm3 glaskolv utan fraktionsrör:

vatten........................................................................................................  . . spår
fraktion till + 17 0 °  . . . . . o %



fraktion 170 —270° . . .
» 270— 300° . . .
» 300 —3 50° . . .

återstod..............................
förlust .

12.4 
6.2 

12.7 
68.3 

0.4

19

%

IOO.o

Halt rånaftalin, bestämd i fraktionen 170 — 270° . . . .  o.o %
Fenoler och andra sura ämnen i samma fraktion . . .  3.5 %
I bensol olösliga beståndsdelar (fritt k o l ) ..........................................................................  7. o %
Undersökning av destillationsåterstoden: Mjukningspunkt enligt Krämer &  Sarnow . . + 5 8 °
A n tracen o lja ....................................................................................................................................... 18 .7 %
Beck (destillationsåterstod över 350° med mjukningspunkt enligt Krämer &  Sarnow

=  6yc) .............................................................................................................................................. 62.3 %

Den använda asfalten »Standard H eavy  Flux» har undersökts med följande re
sultat enligt D IN  1995 och D IN  1996. Dels har prov tagits av  asfalten direkt ur 
faten, sålunda före upphettning, dels ur asfaltkokaren, efter upphettning.

S.V. 169 S.V. 170
Före upphettning Efter upphettning

Droppunkt enligt Ubbelohde........................................................ + 5 4 ° +  5°°
Dropplängd............................................................................................ 18 cm 10 å 15 cm
Mjukningspunkt enligt Krämer &  Sarnow.... + 2 8 ° —
Penetration vid ico  gr nåltryck under 5 sek vid 250 . .  185 167

» o °. . — 13
Tänjbarhet vid + 2 5 ° .......................................................................  100 cm 100 cm
Förlust vid upphettning till 163° under 5 timmar . . .  0.2 % —



Stenm aterialiernas sam m ansättning fram går a v  fig . 18 .
S .V . 10 5 . F in m akadam , an vän d  som pågrus. Stenarna i allm änhet tunna och fla ta .
S .V . 106 . G rus frå n  Ä b y , an vän t till fy lln in g  a v  hålrum m en i indränkningslagret.

L e rfr itt .
S .V . 17 9 . G rus frå n  R em m arm åla, an vän t till pågrus. Sk arp kan tig t.
S .V . 180 . F in m akadam , an vän d  till pågrus. Sten arna fla ta .
S .V . 10 8 . G ro vm akad am , an vän d  till indränkningslagret.

P R O V S T R Ä C K A  6. Sekt. 4 jo o — j  joo .

Tjärm akadam , att underhållas med tjära.

L än gd : 1 000 m. V ä g b re d d : 6 m.
Behandlad  bredd: 5.3 m.
Bom bering: */70 a v  vägbredden.

På den i förväg iordninggjorda underbädden utlades ett makadamlager 
45— 62 mm (S.V. 108) makadam 0.3 m3/m. Makadamiseringen utfördes på 
större delen av sträckan med grusfyllning (S.V. 106) såsom på övriga prov
sträckor. På delen 4 750— 4 870 tätades makadamlagrets hålrum med fin
makadam, på första hälften med sorterad 9— 18 mm finmakadam, på andra 
hälften med osorterad o— 18 mm finmakadam. Den första behandlingen ut
fördes den 14 augusti— 1 september med vägtjäran Gokef (S.V. 172  se sid. 18).

Som pågrus användes på delen 4 500— 4 700 osorterad finmakadam ca 
o— 18 mm; på resten av sträckan sorterad 9— 18 mm finmakadam.

Tjäråtgången vid första behandlingen var ca 2.25 kg/m2 tjära i medeltal. 
På delen 4 750— 4 810, där makadamlagret tätats med 9— 18 mm finm aka
dam, var förbrukningen ca 3.4 kg/m2, och på delen 4 8 10 — 4 870, där osor
terad makadam o— 18 mm använts, var förbrukningen ca 2.3 kg/m2. Åtgån
gen pågrus var i medeltal ca 8.8 lit/m2.

Den andra behandlingen verkställdes den 12 — 29 september, sedan vägba
nan rensats omsorgsfullt. Arbetet kunde endast utföras, när vägen var fullt 
torr.

Arbetet utfördes vid båda behandlingarna med hjälp av den utrustning, 
som tidigare beskrivits.

På sträckan 5 220— 5 500 var vägen öppen för trafik mellan första och 
andra behandlingarna, vilket hade enbart gynnsam inverkan, i det pågruset 
blev bättre fasttryckt. Under andra behandlingen på denna sträcka framgick 
trafiken på vägen.

Tjäran var av märket Gokef (S.V. 172 se sid. 18) och delvis av ny leve
rans, som var ännu mer tjockflytande. Pågruset var i regel sorterat, naturligt 
grus från Skillerhult (S.V. 177), som icke var av fullt lämplig beskaffenhet, 
enär det innehöll väl mycket fina kornstorlekar. V id  spridningen lade sig 
dessa fina partiklar underst och de grövre partiklarna ovanpå dessa. V id  vält- 
ningen nedpressades dock i allmänhet de grova partiklarna i tjäran. På östra



Fig. 19. Stenmaterialier använda på provsträckan 6. 

väghalvan av sträckan 4 928— 5 144 användes sorterad finmakadam
(s -v ; 183)-

Tjäråtgången vid andra behandlingen var ca 1.25 kg/m2. Mängden pågrus 
var i medeltal ca 8.8 lit/m2.

Stenmaterialernas sammansättning fram går av fig. 19.
S .V . 106 . G rus från  Å b y , an vän t till fy lln in g  a v  hålrum m en i indränkningslagret. 

L e rfr itt .
S .V . 10 8 . G ro vm akad am , an vän d  till indränkningslagret.
S .V . 17 7 . H a rp a t grus frå n  Sk illerh u lt, an vän t till pågrus.
S .V . 18 3 . F in m akadam , an vän d  till pågrus.

En del allmänna erfarenheter från arbetet böra framhållas.
Det är av vikt, att erforderligt stenmaterial för arbeten med indränkningar 

och ytbehandlingar är tillverkat i förväg, så att det förefinnes i tillräcklig 
mängd vid utförandet. Spridningen av det bituminösa bindemedlet går rela
tivt hastigt och i regel långt hastigare än tillverkningen av det erforderliga 
stenmaterialet, Uppehåll till följd av materialbrist är till stor olägenhet vid 
dylika arbeten, enär dessa i hög grad äro beroende av lämplig väderlek och 
icke böra utföras för sent på året. A v  skilda orsaker kunde stenmaterialet vid 
provvägen icke framställas med tillräcklig snabbhet, vilket vållat onödiga 
uppskov och i någon mån en försämring av arbetsresultatet.



Likaså bör ett tillräckligt antal vältar förefinnas, så att avbrott i arbetet 
av denna anledning icke behöver förekomma. Man bör räkna med, att arbe
ten med indränkning och ytbehandling tarva ständig närvaro av vält. Detta 
gäller i särskild grad vid varma behandlingar. Den enda vält, som fanns dis
ponibel vid provvägsarbetet, var icke tillräcklig, enär den användes såväl till 
indränknings- och ytbehandlingsarbeten som till övriga hårdgöringsarbeten 
på provvägen. N är det endast gäller indränkning eller ytbehandling, torde 
det dock normalt vara tillräckligt med en vält.

Fig. 20. Färdig yta efter andra behandlingen, pågrus: 
naturgrus. 2. 10. 1930.

Vid provvägsarbetet har framgått, att smala vägrenar äro till olägenhet 
vid dylika enkla beläggningar, i det att beläggningens kanter icke kunna väl
tas till erforderlig fasthet. En ökning av vägbredden, så att en bredd på väg
renarna av 1.0 å 1.5 m erhålles, är därför ett önskemål, som för huvudvä
garna även ur trafiksynpunkt torde vara motiverat.

Kostnaden för provvägen.
För arbetet med provvägen var beräknat ett tilläggsbelopp av 30.000 kro

nor, vilket belopp ej överskridits.
Provvägens kostnader omfatta de merkostnader, som arbetet medfört ut

över den ursprungligen projekterade grusvägbanan. Sålunda äro kostnaderna 
för bottenlagret — packsten med makadamavjämning eller enbart makadam, 
bindjord och grus samt vältning av bärlagret — icke medtagna. Däremot ha 
alla kostnader, som hänföra sig till över bottenlagret utförda arbeten och ma- 
terialier, medtagits med undantag av grusfyllningen i indränkningsmakada- 
men, som icke utgör någon merkostnad utan ingick i entreprenörens ursprung
liga åtagande.

På detta sätt motsvara de i följande kostnadsredogörelse medtagna kostna
derna utförandet på gammal väg av dylika asfalt- eller tjärmakadambelägg- 
ningar. Sträckorna 3— 6, som ha dylika beläggningar, kunna likaså i fram 
tiden i fråga om underhålls- och ränteutgifter jämföras med sträckorna 1 — 2, 
som endast ha grusvägbana.



Inköpspriset för vissa använda materialier, fritt kaj eller järnväg Kalm ar, 
ha varit följande:

Klormagnesium 8 1:7 5  kr pr ton
Klorkalcium . . 87: 50 » » »
Koldm ex.............  . 1 1 5 :  — » » »
Vägtjäran G o k e f ....................  90: — » » »
Heavy F lu x ......................................................................  95: — » » »

Transportkostnaden K alm ar— provvägen har varit 1 öre per kg, häri in
begripet återtransport av tomfaten.

Kostnaden för makadam och sorterat grus ha uppgått till i medeltal kr 6: 50 
per m3, vilket pris blivit använt för samtliga sträckor i den följande kost- 
nadsredogörelsen. Kostnaden för det osorterade gruset på sträckorna 1 och 2 
har varit 2.50 kr/m3.

I regel har sopningen av vägbanan vid de bituminösa behandlingarna tagit 
mer än dubbelt så lång tid som utspridningen av bindemedlet.

Kostnaden för amortering av den maskinella utrustningen för asfalt- och 
tjärspridningen har icke medtagits i sammanställningen; ej heller är någon 
administrationskostnad medtagen.

Vissa kostnader, som tillkommit på grund av arbetets karaktär av prov
väg, såsom gränspålar, väginstitutets kontroll och undersökningar m. m., äro 
ej heller medtagna. Timlönen har övervägande varit 75 öre, till en del 60 öre.

Kostnad

kr

Kostnad 
pr m 

kr

Kostnad 
pr m2 

kr

Prov sträcka i.
Grusvägbana, behandlad med klormagnesium.

Längd =  750 m. Yta =  4 500 m2.

Underhållskostnad 19 30 :

Grusning ca 0.03 m8/ m ..................................20 m3 50: — 0: 07 0: 01
Klormagnesium, ca 2.2 kg/m, inköp, transport

och spridning...................................................1.632 ton 162: 22 0: 22 0: 04
Sladdning 37 g å n g e r ............................................................. 1 10 : — 0: 15 0: 02

Summa 322: 22 0:44 0: 07

Prov sträcka 2.
Grusvägbana, behandlad med klorkalcium.

Längd =  850 m. Yta =  5 100 m2.

Underhållskostnad 19 30 :

Grusning ca 0.03 m3/ m ..................................... 23 m3 57: “ 0: 07 0: 01
Klorkalcium, ca 2.7 kg'm, inköp, transport och

s p rid n in g .............................................................2.34 ton 2 3 1:9 5 0: 27 0: 05
Sladdning 37 g å n g e r ............................................................. 130: — 0: 15 0: 02

Summa 418:95 0: 49 0: 08



Kostnad

kr

Kostnad 
pr m 

kr

Kostnad 
pr m2 

kr

Prov sträcka j .
Emulsionsmakadam, att underhållas med emulsion. 

Längd =  900 m. Beläggningens yta =  4 770 m2.

Anläggningskostnad 1930 : 

i:a  behandlingen:

Makadam, 45—62 mm, ca 0.3 m3/m . . . 270 m3 1 7 5 5 : — 1:9 5 0: 36
Grus, ca 0.1 m3/'m............................................ 90 m3 -— —

Koldmex ca 3.6 kg m2, inköp och transporter 17  170 kg 2 146: 25 2:38 0:45
Makadam ca 13.5 lit/m2 ............................... 6 3 m3 422: 50 0 :47 0: 09
Sopning och spridning av emulsion . . . . I75: 50 0: 19 0: 04
V ä ltn in g ............................................................. 470: — 0: 52 0: 10
Förbrukningsartiklar, spill m. m................... 150: 64 0: 17 0: 03

Summa 5 119 :8 9 5: 68 1:0 7

2:a behandlingen:

Koldmex, ca 2.2 kg/m2 inköp och transporter 
Makadam eller grus ca 10 lit'm 2 .................

10 500 kg 1 312 : 50 1: 46 0: 27
48 m3 312 : — 0: 3 5 0: 07

Sopning och spridning av emulsion . . . . 324: — 0: 35 0: 07
V ä ltn in g ............................................................. 236: 20 0: 27 0: 04
Förbrukningsartiklar, spill m. m.................... 85:69 0: 09 0: 02

Summa 2 270: 39 2: 52 0: 47

Summa i:a och 2:a behandlingarna 7 390: 28 8: 21 1: 54

Provsträcka 4.
Emulsionsmakadam, att underhållas med varm asfalt. 

Längd =  1 000 m. Beläggningens yta =  5 300 m2.

Anläggningskostnad 19 30 : 

i:a  behandlingen:

Makadam, 45— 62 mm, ca 0.3 m3/m . . . 300 m3 1 950: — i :95 0: 36
Grus ca o.t m3/ m ............................................ 100 m3 -- —
Koldmex, ca 4.2 kg m2, inköp och transporter 22 300 kg 2787: 50 2:79 0: 53
Makadam ca 12.8 lit/m2 ................. ... 68 m3 442: — 0:44 0: 08
Sopning och spridning av emulsion . . . . 18 9 :--- 0: 19 0: 04
V ä ltn in g ........................... ................................. 51 S: — 0: 52 0: 10
Förbrukningsartiklar, spill m. m. . 150: 34 0: 15 0: 03

Summa 6 033: 84 6: 04 1: 14

2:a behandlingen:

Koldmex, ca 2.1 kg/m2, inköp och transporter 1 1  130 kg 1 391: 25 1 : 39 0: 26
Makadam eller grus, ca 9.7 lit/m2 ..............
Sopning och spridning av emulsion . . . .

50 m3 325: — 0: 33 0: 06
345: — 0: 35 0 0 \i

V ä ltn in g ............................................................. 269: 60 0: 26 0: 05
Förbrukningsartiklar, spill m. m................... 12 3 :18 0: 12 0: 02

Summa 2 454 :03 1 2:45 0: 46

Summa i:a och 2:a behandlingarna 8 487. 87 8:49 1: 60



Kostnad

kr

Kostnad 
pr m 

kr

Kostnad 
pr m3 

kr

P r o v  sträcka  5.

Tjärmakadam, att underhållas med varm 
Längd =  1 000 m. Beläggningens yta —

asfalt.
5 300 m2.

A n läggningskostnad 19 30 : 

i:a  behandlingen :
Makadam, 45— 62 mm, ca 0.3 mq/m . . . 300 m3 1 950: — 1:9 5 0: 3 6
Grus ca 0.1 m3/ m ............................................ 100 m3 — —
Tjära, ca 1.95 kg/m2, inköp och transporter 
Makadam ca 8.1 lit/m2 ..................................

10 32 5  kg 1 032: 50 1:0 3 0: 20
43 m3 279: 50 0: 28 0: 05

Sop ning och spridning av t j ä r a n ................. 322: — 0: 32 0: 06
B rän sle .................................................................... 20: — 0: 02 0: 01
V ä ltn in g ................................................................ 5T5: “ 0: 52 0: 10
Förbrukningsartiklar, spill m. m...................... 2 15 :8 9 0: 2 1 0: 04

Summa 4 334= 89 4: 33 0: 82
2:a behandlingen:

Varm asfalt ca 1.2 kg m2, inköp och trans
porter .................................................................... 6 932 kg 67I: l6 0: 67 0: 12

Makadam eller grus ca 8.8 lit/m 47 m3 . . 305: JO 0: 3 1 0: 06
Sopning och spridning av asfalten................. 386: — 0: 39 0: 07
B rän sle ................................................................... 20: -- 0: 02 0: 01
V ä ltn in g ................................................................ 269: 6O 0: 27 0: 05
Förbrukningsartiklar............................................ 53:68 0: 05 0: 01

Summa 1 705: 94 1 :7 1 0: 32

Summa i:a och 2:a behandlingarna 6 040: 8 3 6: 04 1: 14

P ro vsträ ck a  6.

Tjärmakadam, att underhållas med tjära.
Lungd =  1 000 m. Beläggningens yta =  5 300 m2.

Anläggningskostnad 19 30 : 

i:a  behandlingen:
Makadam, 45— 62 mm, ca 0.3 m3/m . . . 300 m3 1 950: — 1: 95 0: 36
Grus ca 0.1 m3/ m ............................................ 100 m3 — — —
Tjära, ca 2.25 kg m2, inköp och transporter 
Makadam eller grus ca 8.8 lit/m2 ..............

1 1  925 kg 1 192: 50 1: 19 0 :23
47 m3 305: 50 0: 30 0: 06

Sopning och spridning av tjäran . . 290: — 0: 29 0: 05
B rän sle .................................................. 20: — 0: 02 0: 01
V ä ltn in g ............................................... 515 : — 0: 52 0: 10
Förbrukningsartiklar, spill m. m. . . 241: 09 0: 24 0: 04

Summa 4 5*4'- °9 4: 51 0: 85
2:a behandlingen:

Tjära, ca 1.25 kg m2, inköp och transporter 
Makadam eller grus ca 8.8 lit m2 .................

6 690 kg 669: — 0: 67 0: 13
47 m3 305: 40 0: 31 0: 06

Sopning och spridning av tjäran.................... 428: — 0: 43 0: 08
B rä n sle .................................................. 20: — 0: 02 0: 01
V ä ltn in g ............................................... 269: 60 0: 27 0: 05
Förbrukningsartiklar, spill m. m. . . 159 :28 0; 15 0: 02

Summa 1 8 5 1 : 2 8 K85 0: 35

Summa i:a och 2:a behandlingarna 6 }6y. 36 6: 37 1: 20



Sammandrag av kostnaden för provvägen 1930.

Underhåll av provsträcka 1 ..................................................................................................  322: 22 kr
2 .................................................................................................. 4 18 :9 5  »

Anläggning » » 3 . . 7  390: 28 »
» » » 4 .  . 8  487: 87 »
» » » 5 .....................  . 6040:83 »

6 .................   6 365: 37 »
Summa kronor 29 025: 52 kr

Sammandrag.

Provvägen vid Kalm ar, belägen 2 mil norr om Kalm ar på kustvägen genom 
N orra Möre vägdistrikt, utfördes sommaren 1930.

Provvägens totala kostnad är ca 30 000: — kr, i vilket belopp ingår endast 
kostnaden för beläggningarna, sålunda ej vare sig terrassering eller bärlager.

Provvägen har en total längd av 5.5 km och är indelad i följande prov
sträckor:

Provsträcka 1 ,  längd 750 m. Grusvägbana behandlad med klormagnesium
2.2 kg/m; underhållskostnad år 1930 o: 44 kr/m.

Provsträcka 2, längd 850 m. Grusvägbana, behandlad med klorkalcium
2.7 kg/m; underhållskostnad år 1930 o: 49 kr/m.

Provsträcka 3, längd 900 m. Emulsionsmakadam, avsedd att underhållas 
med emulsion. Första behandlingen med Koldmex 3 .6 kg/m2, andra behand
lingen med Koldmex 2.2 kg/m2. Anläggningskostnad"' 1 :  54 kr/m2.

Provsträcka 4, längd 1 000 m. Emulsionsmakadam, avsedd att underhållas 
med varm asfalt. Första behandlingen med Koldmex 4.2 kg/m2, andra behand
lingen med Koldmex 2 .1 kg/m2. Anläggningskostnad"* 1 :  60 kr/m2.

P rov sträcka längd 1 000 m. Tjärm akadam , avsedd att underhållas med
varm asfalt. Första behandlingen med vägtjäran Gokef 1 : 9 5  kg/m2, andra 
behandlingen med Standard H eavy Flux 1.2  kg/m2. Anläggningskostnad"' 
1 :  14 kr/m2.

Provsträcka 6> längd 1 000 m. Tjärmakadam , avsedd att underhållas med 
tjära. Första behandlingen med vägtjäran Gokef 2.25 kg/m2, andra behand
lingen med Gokef 1.25 kg/m2. Anläggningskostnad"' 1 : 2 0  kr/m2.

Summary.

The low-cost types of bituminous pavements have not yet been put to 
general use to any great extent on Swedish roads. The test road at Kalm ar 
has been constructed in order to provide an object for study of such simple 
pavements.

This experimental road is situated about 20 km north of Kalm ar, on the 
highroad running along the coast through the road-district of N orra Möre.

* Anläggningskostnad =  tilläggskostnad för bituminös behandling; jämför kostnadsberäkningen!



The Swedish Institute of Roads has made up the program, and has controlled 
the construction of the road.

The total cost of the experimental road is about 30 000 kr, of which sum 
90 % has been contributed by the State and the rest paid by the local road 
district. In this cost only the cost of the paving is included, thus exclusive of 
the levelling and stone foundation.

The pavements were put down during the summer of 1930.
The experimental road which has a total length of 5.5 km and a total 

width of 6 m, is divided into 6 sections, viz:
Section 1 :  length 750 m, gravel, treated with magnesiumchloride 2.2 kg 

per m; maintenance cost 1930, o: 44 kr per m.
Section 2 : length 850 m, gravel, treated with calciumchloride 2.7 kg per m; 

maintenance cost 1930, o: 49 kr/m.
Section 3 : length 900 m, bituminous macadam, first treatment with the 

asphalt emulsion Koldmex, 3 .6 kg/m2; second treatment with Koldmex,
2.2 kg/m2. Total cost 1 :  54 kr/m2. The section is to be maintained by emulsion 
treatments.

Section 4: length 1 000 m, bituminous macadam. First treatment with 
Koldmex, 4.2 kg/m2, second treatment with Koldmex, 2 .1 kg/m2. Total cost, 
1 :  60 kr/m2. The section 4 is to be maintained with hot asphalt treatments.

Section y. length 1 000 m, bituminous macadam. First treatment with tar 
Gokef, 1.95 kg/m2, second treatment with hot asphalt Standard Fleavy Flux,
1.2  kg/m2. Total cost 1 :  14 kr/m2. The section 5 is to be maintained with hot 
asphalt treatments.

Section 6: length 1 000 m, bituminous macadam. First treatment with tar 
Gokef, 2.25 kg/m2, second treatment with Gokef, 1.25 kg/m2. Total cost 
1 :  20 kr/m2. Section 6 is to be maintained with hot tar treatment.

Conversion T able:

i kr = i . i t i shilling (Great Britain) i m  =  3 '3 7 2 "
= 0 :25 dollar (U .S .A .) 1 km =  1 093.6 yards
= 6: 6y francs (Paris) 1 m2 =  1.196 sq. yards

1 kr/m2 = 0: 93 shilling per sq. yard 1 kg =  2.204 lbs.
= 0: 2 1 dollar » » » 1 kg'm 2 =  1.842 lbs per sq. yard
= 6: 67 francs » m2 1 kg/m =  2.015 lbs per yard.
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