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F Ö R E T A L .

Halv permanenta beläggningar hava under senare år kom m it till stor 
användning.

Det växande behovet av dylika  beläggningar i vårt land föranledde  
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att år 1934 utgiva arbetsbeskriv
ningar för vissa slag av halv perm anenta bitum inösa beläggningar. Det 
fram hölls därvid, att dessa arbetsbeskrivningar voro avsedda att senare 
kompletteras med beskrivningar för andra belägg ning styper.

Sådan komplettering har nu verkställts. I  sam band därmed hava de 
år 1934 utgivna arbetsbeskrivningarna reviderats, varjäm te nya bestäm
melser för stenm aterial och bindemedel för bitum inösa beläggningar samt 
anvisningar för provtagning utarbetats. Nu näm nda bestämmelser, an 
visningar och arbetsbeskrivningar, som publiceras samlade i detta m ed
delande, hava fastställts och u tg ivits av Kungl. Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen i m ars 1935.

Arbetsbeskrivningarna avse flertalet bitum inösa beläggningar av stan
dardtyp , som enligt gällande bestämmelser få utföras med bidrag av till 
vägunderhåll avsedda statsmedel. Bestämmelserna för tillverkning och 
leverans av stenm aterial och bindemedel, ävensom anvisningar för p rov
tagning, gälla dock sam tliga slag av bitum inösa beläggningar.

Utarbetandet av dessa bestämmelser och arbetsbeskrivningar har enligt 
uppdrag av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen verkställts av en 
delegation, bestående av väginspcktörerna K. Kinch, Fr. Ploman och A. 
Södergren (delegationens ordförande) sam t civilingenjörerna N. von  
Matern, Fr. Schutz och N. Wibeck. Statens Väginstitut har medverkat 
vid arbetet, i det att institu tet utarbetat förslag till bestämmelser och 
beskrivningar, varefter förslagen behandlats av näm nda delegation. Inom



institu tet har förutom  de tre sistnäm nda m edlem m arna i delegationen, 
närm ast civilingenjören S. Hallberg deltagit i arbetet. Genom korrespon
dens och konferenser har samarbete ägt rum  med Statens Provnings- 
anstalt sam t med ett flertal sakkunniga.

Stockholm den 30 m ars 1935.

N ils  von  M atern.



KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Stenm ateria l 
" 1935

Bestäm m elser för

Tillverkning och leverans av stenmaterial 
till bituminösa beläggningar.

Stenm aterialets benäm ning .

Singel, e tt  i natu ren  i form  av rundade stycken förekom mande sten
m aterial, som passerar sikt med 60 mm fr i  m askvidd och k vars tannar på 
sikt med 2 mm fri maskvidd.

M akadam, ett med konst krossat stenm aterial, som passerar sikt med 
60 mm fr i  maskvidd och kvarstannar på sikt med 2 mm fr i  maskvidd.

Sand, e tt  i naturen  förekom mande stenm aterial, som passerar sikt med 
2 mm fri m askvidd och kvarstannar på sikt med 0,075 mm fr i  maskvidd.

Stenm jö l, e tt vid stenkrossning och sortering  bildat finkorn ig t sten
m aterial, som passerat sorteringsanordningens m insta hål. D ärest så er
fordras, angives vid beställning övre storleksgränsen.

Pågrus fö r  ytbehandling , e tt av singel eller m akadam  u tso rte ra t sten
m aterial.

Filler, e tt finpu lvrisera t stenm aterial, som fu llständig t passerar sikt 
med 0,075 mm fri maskvidd. M aterial, som väsentligen består av filler, 
benämnes fillerm aterial.

Med hänsyn till storleken  benämnes stenm aterialet e fte r kontrollsorte
ring  på plana sik tar (med kvadratiska hål) genom angivande av en undre 
och en övre stor leksgräns.

S torleksgränserna benämnas e fte r hålstorleken hos s ik tar i den i det 
följande under »provning av stenm aterial» angivna siktserien. Den undre 
storleksgränsen benämnes e fte r den sikt, som passeras av 15 viktprocent 
av stenm aterialet, eller, om en mot detta ta l svarande sikt i siktserien 
saknas, närm ast m indre sikt. Den övre storleksgränsen benämnes e fte r den 
sikt, som passeras av 95 viktprocent av stenm aterialet, eller, om en mot 
detta  tal svarande sik t i siktserien saknas, närm ast stö rre  sikt.



Exempel. Nedanstående, num eriskt och g rafisk t beskrivna stenm aterial 
benämnes med hänsyn till storleken 16— 35 mm.

Sikt med fri 
maskvidd

mm

Totalt
passerande
viktmängd

%

40 100
35 98

30 90
95 %

25 65
20

16

30

12
15 %

11 5

Stenm aterialets allmänna beska ffenhet.

R åm aterial fö r m akadam  skall bestå av homogen, tä t, hård  och finkor
nig bergart. Fältsten  eller singel få r  endast användas som råm ateria l för 
m akadam  e fte r kontrollantens medgivande och skall hava e tt m insta tvär- 
m ått, som ä r  m inst tre  gånger stö rre  än den fram ställda m akadam ens övre 
storleksgräns. V ittra t berg få r  ej användas.

S tenm aterialet skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rå n  lera och andra fö r
oreningar, hava tillnärm elsevis rena ytor sam t få r  ej i näm nvärd om fatt
ning innehålla p la tta  eller långsm ala stenar.

S tenm aterial, särsk ilt det m aterial, som användes till pågrus, skall hava 
god m otståndsförm åga mot krossning och nötning.

F illerm ateria l skall vara  to r r t  vid leverans och få r  ej sönderdelas vid 
upphettn ing till 200° C.

Stenm aterialets storlek.

Vid leverans av m akadam  och singel skola, därest ej annorlunda fö re
skri ves, följande bestäm m elser rörande storleken gälla:

1) E j m er än 5 viktprocent få r  kvarstanna  på den sikt, som motsvara*1 
den vid beställningen angivna övre storleksgränsen.



2) E j m er än 15 viktprocent få r  passera den sikt, som m otsvarar den vid 
beställningen angivna undre storleksgränsen.

3) S tenm aterialet skall hava någorlunda jäm n gradering  mellan de vid 
beställningen angivna storleksgränserna.

4) Allt m aterial skall passera en sikt med c:a 20 procent stö rre  maskvidd 
än den i punkt 1) angivna.

5) E j m er än 5 viktprocent få r  passera sik t med 2 mm fr i  maskvidd.

6) M ängden stoft, bestäm d genom tvättn ing  och sik tning på sikt med 
0,075 mm fr i  maskvidd, få r  ej uppgå till m er än 2 procent.

F ör vissa beläggningstyper kunna y tterligare  bestäm m elser om sto r
leken vara erforderliga, såsom bestäm m elser rörande graderingen mellan 
de i beställningen angivna storleksgränserna.

Vid leverans av fillerm aterial skola följande bestäm m elser rörande 
storleken g ä lla :

1) A llt m aterial skall passera sik t med 0,5 mm f r i  maskvidd.

2). M inst 80 viktprocent skall passera sik t med 0,075 mm fr i  maskvidd.

Vid tillverkningen  böra norm alt följande storleksgränser användas, då 
sortering  verkställes på s ik tar (kvadratiska hål) :

4, 8, 11, 16, 25, 35 och 50 mm fr i  maskvidd.

Med dessa storlekar kan stenm aterial till sam tliga av väg- och vatten 
byggnadsstyrelsen norm erade bitum inösa beläggningstyper fram ställas. 
För varje  beläggningstyp erfo rdras e tt m indre antal storlekar, såsom 
fram går av arbetsbeskrivningarna.

Om vid sorteringen runda hål (såll) användas, bör beaktas, a tt  därvid 
e tt annat resu lta t uppnås, än om sorteringen verkställes med användning 
av kvadratiska hål (sik t). Vid sortering  på plana såll erhålles ungefär
ligen samma resultat, som vid sortering  på plana sik ta r , om håldiam e
te rn  hos sållen ä r 1,25 gånger så s to r som fr ia  maskvidden hos sik tarna. 
Vid sortering  medelst lutande och roterande trum m a  b lir resu lta te t en 
fö rsk ju tn ing  nedåt av storleksgränserna, jäm fö rt med sortering  på plan 
sorteringsanordning.

I följande tabell angivas de storleksgränser för plana s ik tar och plana 
såll, som ungefärligen m otsvara v a ran d ra :

såll: 5, 10, 15, 20, 30, 45 och 60 mm.
sik t: 4, 8, 11, 16, 25, 35 och 50 mm,



Provning av stenm aterial.

Vid u ttagn ing  av prov fö r provning skall sto r omsorg nedläggas, så a tt  
provet så n ä ra  som m öjligt m otsvarar partie ts  genom snittliga beskaffen
het.

F ö r kontroll av stenm aterialets storlek användas i regel följande sik
ta r  (kvadratiska hål) eller fö r stö rre  storlekar to lkar (p låt med kvadra
tisk t h å l ) :

s ik ta r med f r i  m askvidd 0,075, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5,6, 
8, 11,3, 16 och 20 mm,

to lkar med fr i  öppning 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 mm.

F ö r kontroll av stenm aterial till beläggningar av halvperm anent typ 
e rfo rd ras i regel följande u tru stn in g :

s ik ta r med f r i  m askvidd 0,075, 0,5, 2, 4, 8, 11,3, 16 och 20 mm sam t
to lkar med fri öppning 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 mm.

För kontroll av stenm aterial till slitlager av högklassig typ erfo rd ras 
i regel följande u tru stn in g :

s ik ta r med fri m askvidd 0,075, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5,6, 8, 
11,3 och 16 mm.

F ör dim ensionerna hos s ik tarna  skola gälla enligt am erikansk standard  
(A. S. T. M. S tandards) faststä llda  to leranser. P låttjockleken hos to lkar 
skall vara  1 mm.

S ik tn ingsresu ltat uppritas lämpligen g rafisk t. A ndra s ik ta r än ovan 
angivna må användas, därest tillfredsställande noggrannhet därm ed er- 
hålles.

Kom pletterande upplysningar  om dessa bestäm m elsers tilläm pning läm 
nas av Statens V äginstitu t, som även tillhandahåller diagram  för upprit- 
ning av sik tningsresultat.



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

B itum inösa
bindem edel

1935

Bestäm m elser för

Tillverkning och leverans av bindemedel 
till bituminösa beläggningar.

Bindemedlens benämning.

I dessa bestäm m elser avses med
Bitum inösa bindemedel: asfalt, t jä ra , a sfa lttjä ra , asfalt- eller t  j ä r emul

sion sam t asfalt- eller tjärlösn ing .
A sfa lt:  svårflyk tig t fa s t eller halvfast ämne, antingen förekom mande i 

na tu ren  (natu rasfa lt)  eller erhållet som återstod vid destination av berg
olja (o ljeasfalt). E fterfö ljande bestäm m elser avse endast oljeasfalt.

Tjära  (stenkols-) : flytande eller halvfast kondensationsprodukt, erhål
len vid torrdestillation  av stenkol.

A sfa lttjä ra :  intim  blandning av asfalt och tjä ra . En blandning av 15 % 
asfa lt och 85 % tjä ra  betecknas AT 15/85, en blandning av 80% asfa lt 
och 20 % t jä ra  betecknas AT 80/20.

Em ulsion: med vatten  em ulgerad asfalt eller tjä ra .
A sfa ltlö sn ing : med lösningsmedel upplöst asfalt.
Tjärlösn ing: med lösningsmedel upplöst t jä ra .

Bindemedlens egenskaper.

Bitum inösa bindemedel skola undersökas enligt senast utgivna tyska 
norm er D.I.N. 1995, utgivna av D eutscher N orm enausschuss, Berlin, 
N.W. 7, D orotheenstrasse 40, såvida ej annorlunda för viss undersökning 
ä r  särsk ilt angivet.



A sfa lt.

O ljeasfalt till bitum inösa beläggningar skall uppfylla nedanstående krav, 
därest ej annorlunda undantagsvis medgives.

Typbeteckning A 50—70 A 70—100 A 100-150 A 180-300

1. Penetration vid 25° C ......1/ i0 mm 50-70 70-100 100-150 180-300
2. Mjukningspunkt enl. kula och ring 

(K. & K.) ................................... C° 49-60 minst 46 minst 43 minst 30
3. Brytpunkt enl. Fraass, ...högst C° - 8 —9 -1 2 -1 8
4. Duktilitet vid 25° C, ......minst cm 100 100 100 —
5. “ 10° C, minst cm 6 — — 100
6. Spec, vikt vid 25° C ,............. minst 1,0 1,0 1,0 1,0
7. A ska............................högst vikt-% 0,5 0,5 0,5 0,5
8. Löslighet i kolsvavla minst vikt-% 99,0 99,0 99,0 99,0
9. Paraffin .................... högst vikt-% 2,0 2,0 2,0 2,o

10. Viktförlust vid upphettning till 163° C 
under 5 tim. enl. tyska normer 
...............................  högst vikt-% 2,0 2,0 2,0 2,5

11. Minskning av penetrationen under 
upphettning enl. 10. högst % 60 60 60 60

12. Stegring av mjukningspunkten (K. 
& R ) efter upphettning enl. 10. 
.......................................... högst C° 10 10 10 12

13. Brytpunktens läge efter upphett
ning enl. 10.....................högst C° - 6 - 7 - 9 —13

14.
15.

Duktilitet efter upphettning enl. 10.
vid 25° C........................ minst cm
vid 10° C ........................ minst cm

40 40 40
40

16. Asfaltan skall vara homogen och fri från vatten och föroreningar eller utfällningar, 
som försämra asfaltens kvalitet.

Ovanstående asfa lttyper avses a t t  norm alt användas till:

A 50— 70: Beläggningar av högklassig typ, asfalt till a sfa lttjä ra .
A 70— 100: U tgångsm aterial fö r fram ställn ing  av fluxad asfa lt eller 

asfaltlösning till vissa beläggningstyper, bl. a. till hyvel- 
blandning, sam t eventuellt asfa lt till a s fa lttjä ra .

A 100— 150: A sfaltindränkning.
A 180— 300: Y tbehandling med varm  asfalt. A sfalt till emulsion.



Tjära.

T jä ra  till bitum inösa beläggningar skall uppfylla nedanstående krav, 
därest ej annorlunda undantagsvis medgives.

Typbeteckning Tg T 35—80 T 35—55 T 55—80 T 80—140

Viskositet i standardviskosimeter*)
1. 4 mm öppning vid 20° C ..........sek 20—502)
2. 10 mm öppning vid 30° C sek 

Fraktionerad destination3)
35-80 35—55 55—80 80-140

3. Vatten ............. ej mer än vikt-% 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
4. Lättolja (intill 170°) ... högst 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5. Mellanolja (170—270°) 12-25 0-16 0-10 0-10 0 - 8
6. Tungolja (270-300°) 2 - 8 4-12 4—12 4—12 3-10
7. Antracenolja........................ 17—27 17-31 17-31 17-31 17-27
8. Beck....................................... „ 47—53 56—67 56-64 59-67 61-70
9. Naftalin ........................högst „ 6 5 5 4 3

10. Fritt k o l ................................... 2—10 5—18 5-18 5—18 5-18
11. Spec, vikt vid 25° C.................högst 1,20 1,22 1,22 1,22 1,22
12. Tjäran skall vara homogen och fri från föroreningar och utfällningar, som försämra 

tjärans kvalitet, samt får ej vara hänförbar till eldfarliga oljor (se Kungl. Maj:ts 
förordning angående eldfarliga oljor).

Ovanstående tjä r ty p e r  avses a tt  norm alt användas till:

T g : Im pregnering av fö ru t ej behandlad grusväg.
T 35— 80: Indränkning och ytbehandling.
T 35— 55: Tjärbetongm akadam . Indränkning  och ytbehandling.
T 55— 80: T järbetong, som utlägges kall eller varm . Indränkning  och

ytbehandling.
T 80— 140: T järbetong, som utlägges varm . U tgångsm aterial fö r fram 

ställning av tjä rlö sn ing  bl. a. till hyvelblandning.

x) Från de angivna viskositetsgränserna må tillsvidare avvikelser uppåt och nedåt 
av intill 10 % tillåtas. Viskositeten skall bestämmas enligt D.I.N. 1995 med följande 
ändringar.

Tjäran upphettas försiktigt till mellan 70 och 80° C, omröres och hälles i viskosi- 
meterkoppen, vilken därpå placeras under minst två timmar i ett vattenbad, vars 
temperatur med högst 0,2° C avviker från den för viskositetsbestämningen före
skrivna. Koppen bör vara helt nedsänkt, så att vattnet flyter över tjäran (gäller ej 
typ Tg). Före viskositetsbestämningen avhälles vattnet ur koppens översta del; kvar
varande vattendroppar kunna uppsugas med läskpapper eller filtrerpapper.

2) Med hänsyn lill vägbanans beskaffenhet kan i vissa fall vara erforderligt att 
använda en tjära av annan viskositet.

3) Vid destillationen skall avläst temperatur korrigeras med hänsyn till »utskju
tande kvicksilverpelares längd».



A sfa lttjä ra .

A sfa lttjä ra  till bitum inösa beläggningar skall tillverkas av asfa lt och 
tjä ra , uppfyllande i dessa bestäm m elser angivna fo rd rin g ar för vid till
verkningen använda asfalt- och tjä rty p e r.

T illverkningen av a s fa lttjä ra  skall ske genom om sorgsfull blandning, 
helst vid fabrik , där effek tiva blandningsanordningar finnas, A sfa lttjä ra  
skall vara  homogen, u tan  näm nvärd utflockning.

B landningsförhållandet mellan asfa lt och t jä ra  skall vara  80 % asfa lt 
och 20 % t jä r a  (AT 80/20) eller 15 % asfa lt och 85 % t jä r a  (AT 15/85), 
därest ej annorlunda ä r föreskrivet.

A sfa lttjä ra  A T  80/20  skall tillverkas av asfa lt A 50— 70 (eventuellt 
A 70— 100) och t jä ra  T 35— 80.

A sfa lttjä ra  A T  15/85  skall tillverkas av asfa lt A 50— 70 (eventuellt 
A 70— 100) eller T rin idad-asfalt sam t av tjä ra , som uppfyller fo rd ring 
arna  fö r T 35— 80, varvid dock tjä ran s  viskositet, skall så avpassas, a tt 
a s fa lttjä ran s  viskositet b lir 75— 250 sek. vid 30° C i standardviskosim e- 
te r  med 10 mm öppning. F ö r halt vatten, lätto lja, m ellanolja, tungolja och 
naftalin , bestäm da genom frak tionerad  destination av a s fa lttjä ran  till 
300° C enligt D.I.N. 1995, skola gälla samma övre gränsvärden  som an
givits fö r t jä ra  T 35— 80.

Em ulsion .

Asfaltem ulsion till ytbehandling och indränkning skall norm alt uppfylla 
nedanstående krav, därest ej annorlunda undantagsvis medgives.
1. Em ulsionen skall bestå av asfalt, em ulgerad i vatten. V attnet skall bilda 

y ttre  fas.
2. V attenhalten  få r  vara  högst 50 viktprocent. Leverantören skall i anbu

det ange emulsionens vattenhalt. V attenhalten  få r  ej avvika m er än 2 
viktprocent frå n  den angivna procenthalten.

3. Em ulsionen skall vara  fram ställd  av asfa lt A 180— 300 enligt ovan. 
A sfalt, utvunnen u r emulsionen genom torkning  på oglacerad porslins
tallrik , enligt D.I.N. 1995, bör ha en m jukningspunkt enligt kula och 
ring  av 30— 50° C.

4. Em ulsionen skall vara  homogen och ha en fö r ändam ålet avpassad vis
kositet, som skall vara  lika för alla delar av leveransen.

5. Em ulsionen skall ha sådan lagerbeständighet, a tt  den ännu 30 dagar e f
te r  leveransen på arbetsplatsen ä r homogen. Denna fo rd ran  gäller även 
om under lagringstiden lä tt fro st h a r r å t t  (— 3° C) under e tt dygn. Så
dana emulsioner, som tillverkas på arbetsplatsen och användas ome
delbart e fte r  tillverkningen, behöva ej uppfylla k ravet på lagerbestän
dighet.



Em ballage .

Bindemedlen skola levereras i hela, hållbara fa t eller i tank. Em ballaget 
skall vara  fö rse tt med tydlig, varak tig  typbeteckning enligt ovan.

Kom pletterande upplysningar  om dessa bestäm m elsers tilläm pning läm 
nas av Statens V äginstitut. U ndersökning av bindemedel kan rekvireras 
genom väginstitutet.





KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Provtagning
1935

Anvisningar för

Provtagning av material till 
bituminösa beläggningar.

Vid kontroll av beläggning sarbeten  skola, därest ej annorlunda före- 
skrives, dels prov av sam tliga till beläggningen använda m aterial förvaras 
enligt kontrollantens anvisningar intill avsyningen av beläggningen, dels 
ock vissa prov insändas till Statens V äginstitu t. Om så erfo rd ras, rekvi
re ra r  väginstitu te t undersökning av provet i behövlig om fattn ing  vid S ta
tens Provningsanstalt. Prov böra u ttagas i närvaro  av kontrollanten och 
represen tan t för entreprenören.

Stenm aterial.

Vid uttagning  av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt  provet så 
nära  som m öjligt kommer a tt  m otsvara partiets genom snittliga beskaffen
het. I vissa fall m åste flera prov uttagas frå n  olika delar av p a rtie t och 
sam m anblandas, för a tt  e tt genom snittsprov skall erhållas.

För kontroll av stenm aterialets storlek erfo rd ras, därest m aterialet skall 
insändas för provning, en provm ängd av ca 5 kg för storlekar över 16 
mm och ca 2 kg för storlekar under 16 mm, Av sand till sandasfalt och 
topeka erfo rdras ca 1 kg och av fillerm aterial ca 0,5 kg. För andra  under
sökningar än  storleksbestäm ning bör provm ängden avpassas efter under
sökningens a r t  (i regel erfo rdras 10 å 15 kg).

Prov bör förpackas i tä tt, ren t kärl av plåt, trä , papp (bäraskar) eller 
i tä ta  påsar av tyg (eventuellt säckväv). Om provet skall försändas, böra 
papperspåsar icke användas för a tt  särsk ilja  olika prov i samma låda.

Till avsyningen skall förvaras ca 5 kg av va,rje använt stenm aterial.
Till S tatens Väginstitu t skall frå n  varje arbetsplats insändas: 
ett prov om ca 2 kg av pågrus till ytbehandling sam t ett prov om ca 
2 kg av resp. makadam, sand, fillerm aterial och sam m ansatt stenm a
terial (taget ur biandaren) till tä tsk ik t eller slitlager av tjärbetong, 
tjärbetongm akadam , sandasfalt och topeka.
D essutom må i sådana fall, då provning av andra stenm aterial eller 

specialundersökningar önskas, erforderlig mängd, insändas till väginsti
tu tet.



Bitum inösa bindemedel.

Vid u ttagning  av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt  provet så nära  
som m öjligt m otsvarar den genom snittliga beskaffenheten av innehållet 
i tank  eller fat. D ärest bindemedlet ä r  flytande, skall det före provtag
ningen om röras om sorgsfullt, helst med stav. A tt rulla e tt bindem edelsfat 
m edför ej tillräcklig t effektiv om röring. Provet bör tagas frå n  m itten av 
fa te t eller tanken, icke i närheten av väggarna, ej heller från  det översta 
eller understa  lagret. Läm pligen uttages prov av flytande bindemedel under 
töm ning av fa t  eller tank, sedan hälften  av innehållet ru n n it ut.

V arje  prov skall u tgöra om kring 2 kg. Om provet tages ur fa t, skall 
det tagas med lika delar ur 3 fa t, vilka delprov blandas.

P rovkärl skall vara tä t t  och helst av plåt. Före påfyllningen rengöres 
provkärlet om sorgsfullt, så a tt  det blir fu llständig t ren t och to rrt. Av vikt 
är, a tt  provkärl för emulsion ä r f r i t t  frå n  fe tt och andra  föroreningar, 
sam t a tt  det före påfyllandet b lir sköljt med emulsion. Em ulsionsprov 
skola insändas till provning snarast m öjligt e fte r provtagningen.

Till avsyningen skall förvaras ca 2 kg per 25 ton av leveransen, dock 
m inst två prover av varje bindemedel frå n  varje arbetsplats.

Till S tatens V äginstitu t skall från  varje arbetsplats insändas ett prov 
om ca 2 kg av varje bindemedel.

Beläggning smassa.

Vid u ttagning  av prov skall stor omsorg nedläggas, så a tt  provet så nära  
som m öjligt m otsvarar den genom snittliga beskaffenheten hos beläggnings- 
m assan. Prov på beläggningsm assa skall tagas antingen vid blandnings- 
stationen u r 3 satser från  biandaren eller ock på arbetsplatsen, i senare 
fallet så, a tt  det utgör e tt genom snittsprov av en m otsvarande m ängd be
läggningsm assa. Delproven från  de tre  satserna blandas. Provm ängden 
skall vara  ca 2 kg. P rovet förpackas i kärl av p låt (eventuellt t rä ) .

Prov, avsett a tt förvaras till avsyningen, skall utgöra ca 2 kg av varje  
använd beläggningsmassa.

Till S ta tens V äginstitu t skall från  varje arbetsplats insändas e tt prov 
om ca 2 kg av massa till tä tsk ik t resp. slitlager av tjärbetong, tjärbetong - 
makadam, sandasfalt och topeka.

Färdig beläggning.

Vid u ttagning  av prov ur en färd ig  beläggning skall stor omsorg ned
läggas, så a tt  provet så nära  som m öjligt m otsvarar beläggningens genom
snittliga sam m ansättning. Provet bör därfö r ej u ttagas i närheten av fogar



i beläggningen, ej heller nära  kantsk ift, g a tub runnar eller på ställen, där 
beläggningens fullständiga kom prim ering genom vältning v a rit avsevärt 
försvårad.

Provet uthugges fö rsik tig t u r beläggningen, så a t t  provet er hålles i m öj
ligast stora stycken utan  några  som helst sprickor. Under lagring  bör pro
vet vila på plant underlag med beläggningens överyta vänd nedåt mot 
underlaget. Iak ttages spricka i e tt prov, bör provet delas längs sprickan. 
Prov, som skall försändas, förpackas lämpligen i träu ll.

V arje  prov skall utgöra ca 25 x 25 cm, dock m inst 2 kg. P rovet kan 
bestå av flera m indre stycken. Av beläggning, som skall kontrolleras med 
avseende på hålrum sprocenten, skola m inst tre  prov, vilka ej få  blandas, 
u ttagas på olika ställen av beläggningen.

Prov av färd ig  beläggning behöver ej u ttagas och fö rvaras till avsy
ningen.

Till S tatens Väginstitu t skola insändas tre pröv av beläggning , som skall 
kontrolleras med avseende på hålrum sprocenten. Proven böra hava stor
leken ca 25 x 25 cm och tagas på olika ställen av beläggningen. D ärest 
slitlagret kan frånskiljas frå n  beläggningen i övrig t, behöva endast prov 
av slitlagret insändas.

M ärkning av prov.

Provkärl skall förses med varak tig  och tydlig p åsk rift om provets be
skaffenhet, provtagningsplats och datum  för provtagning, så a t t  förväx
lingar uteslutas. P åsk riften  skall placeras på emballagets sida, ej på locket. 
På plåt skrives med bläck. M ärkning bör helst icke ske med etiketter, som 
k listras fast. M ärkning av prov av färd ig  beläggning må anbringas med 
ljus fe tk rita  på beläggningsytan.

Sam tid ig t som prov insändes till S ta tens V äginstitu t, insändes i brev 
anmälan härom till väg institu te t, postadress Stockholm  19. Denna anmälan 
skall i regel göras på härför avsedd blankett (erhålles av väg institu te t)  
och skall innehålla uppg ift om uppdragsgivarens nam n och adress, bygg- 
nadsplats, datum  fö r  provtagningen, vartill m aterialet användes, önskad 
provning sam t provets beteckning på emballaget.

Ovanstående anvisningar avse närm ast beläggningar u tförda enligt 
Kungl. Väg- och V attenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivningar. För öv
riga  beläggningar gälla anvisn ingarna i tilläm pliga delar. Till Statens 
V äginstitu t bör i dylika fall prov insändas av sam tliga m aterial till be
läggningen.





KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Typ: Yg.
1935

Arbetsbeskrivning för 

Impregnering och ytbehandling av grusväg.
Denna beläggning fo rd ra r  fu llt bärig t underlag, t. ex. gammal m aka- 

dam- eller grusväg, som visat sig kunna m otstå trafikens påverkan utan  
stö rre  spårbildning under tjällossning.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig bärighet, skall den i god tid  före be- 
läggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttrin g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt. Behandling med damm- 
bindningsmedel bör om m öjligt icke u tfö ras det år, då im pregnering 
skall verkställas.

Någon tid  (helst m inst en m ånad) före beläggningens utförande ju ste 
ras vägbanan genom hyvling eller rivning och gives på rak lin je  en bom- 
bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med s tö rre  centrum vinkel 
än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r m indre än eller lika med 500 
m, och 1: 30, om radien ä r  stö rre  än 500 m men m indre än 1000 m, så
vida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives. U nder 
tiden mellan justeringen  och beläggningens u tförande skall vägen vara  
öppen fö r tra f ik  och därvid ofta hyvlas och sladdas, eventuellt vältas, 
så a tt  vägbanan erhåller s tö rsta  m öjliga jäm nhet och fasthet. Eventuellt 
erforderliga stö rre  justerings- eller g rundförstärkn ingsarbeten  skola verk
ställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Im pregnering .

1) Löst m aterial undanskaffas genom sopning, som dock ej få r  vara 
så k raftig , a tt  vägbanan uppluckras eller upprives.

2) T jä ra  Tg av tem peratu ren  45— 65° C utsprides till en m ängd av 1,2 
— 1,4 k g /m 2. V ägbanan skall därvid vara  to rr . T jä rans viskositet



skall vara  sådan, a tt  t jä ra n  fö rm år helt nedtränga, vilket i förväg 
bör kontrolleras genom försök på m indre yta.

3) Behandlade vägdelar avstängas f rå n  tra f ik  under m inst 1/2— 1 dygn, 
i v arje  fall tills tjä rhuden  to rka t, så a tt  vägytan visar e tt to rr t, m att 
utseende. T rafiken  få r  d ä re fte r insläppas, om så anses erforderlig t. 
P å  sådana platser, exempelvis vägskäl, där tra fiken  icke kan 
avstängas, m å den im pregnerade ytan  om edelbart avtäckas med 
m insta m öjliga m ängd fin t stenm aterial. D ärest på något p a rti av 
vägbanan tjä rh u d en  ej fu llt to rkat, n ä r tra fiken  insläppes, böra så
dana p a rtie r  täckas med fin t vägbanem ateriaL Uppkomna sår och 
skador i tjä rhuden  lagas med t jä ra  Tg före ytbehandlingen.

Ytbehandling.

Utförande 1. (vid svag och lä tt  t ra f ik ) .

4 a) E n  första  ytbehandling  verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140—
200° C, t jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller 
a s fa ltt jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C 
till en m ängd av 1,3— 1,8 k g /m 2, m ängden beroende på stenm ateri
alets storlek och m ängd sam t bindem edlets beskaffenhet. P ågrus 8— 
16 mm1) utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av varm  asfalt 
eller AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fter 
bindemedlets påförande. Vid användning av varm  t jä ra  eller AT 15/85 
må, därest varm  väderlek råder, högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan bin
demedlets utspridande och vältningen av pågruset. Vägbanan skall 
vid ytbehandlingen vara  ren  och fu llt to rr.

5 a) E n  andra ytbehandling  u tföres helst samm a å r eller så tid ig t som
m öjligt påföljande å r  såsom i punkt 4 a) föreskrives. Bindemedels- 
åtgången skall därvid  vara  0,8— 1,25 k g /m 2, pågruset 8— 16 mm.

Utförande 2. (vid s ta rk a re  och tyngre tra f ik ) .

4 b) E n  fö rsta  ytbehandling  verkställes på samm a sä tt  som fö ru t beskri
vits, men bindem edelsmängden ökas till 1,5— 2 k g /m 2 och pågrusets 
kornstorlek till 16— 25 mm. P åg ruse t skall u tgöras av makadam.

5 b) E n  andra ytbehandling  u tföres sn a ra s t dä re fte r såsom i punkt 4 a)
föreskrives. Bindem edelsåtgången skall därvid vara  1— 1,5 k g /m 2 
och pågruset 8— 16 mm m akadam. P åg ruse t nedsopas mellan ste



narna  i underliggande m akadam lager, så a tt  en jäm n och väl täck t 
y ta  erhålles.

Särskilda fö reskr ifte r .

6) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste f r i t t  f rå n  stenm jöl och 
andra  föroreningar, väl so rte ra t sam t i övrig t uppfylla gällande be
stäm m elser för leverans av stenm aterial. Vid användning av varm a 
bindemedel bör pågruset vara  to r r t  vid utspridning, vilket skall sä r
skilt beaktas vid användning av asfa lt eller a s fa lttjä ra  AT 80/20 sam t 
då ytbehandling utföres vid tem pera tu r under +  15° C i skuggan.

7) B eläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den varm a 
årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare än 
den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber 
i no rra  Sverige, ej heller dag e fte r  na ttfro st. Y tbehandling bör ej 
u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

8) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets 
g radering  avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  
proportion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av 
bindemedel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt y tan  väl 
täckes men ej mer. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fter någon 
tids tra fik , bortsopas. D ärest för liten m ängd pågrus blivit utspridd, 
påföres vid varm  väderlek m er pågrus.

9) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då fö r tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling eller im pregne
ring  u tföras och besvärande förhållanden fö r de vägfarande därvid 
uppstå, skola å varningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfordras, 
vara  uppsatta  rek tangu lära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides», 
»T jära  sprides» fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

10) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta.

11) Bindemedlen skola u tspridas med flappersp ridare  eller med tryck- 
sp ridare  med ram p, därest ej undantag från  denna fö resk rift med
gives fö r m indre ytor. Spridarm unstycken på trycksp ridare  skola 
inställas före arbetets påbörjande, så a tt fu llt jäm n spridning sker. 
Vid konspridare skall spridningskonens m antel t rä f fa  vägbanan m itt 
fö r centrum  på angränsande munstycken. U nder spridningen skola 
vagnens f jä d ra r  vara  låsta  eller annan  anordning vidtagen, så a tt 
spridarm unstyckenas höjd över vägbanan b lir oförändrad vid olika 
fyllningsgrad hos tanken. Bindemedlet skall u tspridas med konstant



övertryck av m inst 1 kg/cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  sp rid 
ningen blir jäm n, även n ä r den igångsättes och avbrytes. För detta 
ändam ål kan spridaren  med fördel vara  försedd med e tt trå g  under 
spridarram pen. T råget svänges undan, n ä r ram pen b ö rja r  sprida 
jäm nt. Den u tspridda bindem edelsmängden per m 2 få r  fö r varje  tan k 
last räk n a t avvika med högst 15 % frå n  den i förväg faststä llda  
m ängden. U ppvärm ningsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skad
lig lokal överhettning av bindem edlet ej in trä ffa r . T em peraturen hos 
bindemedlet i tanken skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad 
term om eter, varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt kontrollan
ten  lä tt med annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem pe
ra tu r. U ppgift om volymen skall finnas angiven på tanken. B esätt
ning på spridarvagn skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

12) Bindemedlet till im pregnering innehåller vanligen lättan tändliga ol
jo r, varfö r särskild  försik tighet med eld skall iakttagas. Bindemed
let få r  ej upphettas till högre tem pera tu r, än som erfo rd ras fö r 
spridningen.

13) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
tro llanten.

14) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd av vägingenjören.

15) G arantitiden för denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning fö r kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig  m aterialåtgång  
per 1000 m 2 y ta .

Utförande 1.
Singel eller m akadam  för två y tbehand

lingar .............................................................
Bindemedel: t jä ra  för im pregnering ......
Bindemedel: asfalt, t jä ra  eller asfa lttjä ra  

för två  y tbehandlingar ......

Utförande 2.
M akadam för första ytbehandling .......
M akadam  för andra ytbehandling ..........
Bindem edel: tjä ra  för im pregnering ......
Bindemedel: asfalt, t jä ra  eller asfa lttjära  

för två y tbehand lingar ......

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

8—16 mm

16- -25 mm 
-16 mm

Mängd

25 m 3
1.3 ton

2,5 ton

20 n r  
12 m3
1.3 ton

3 ton



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Typ: H
1935

Arbetsbeskrivning för

Hy v e l b l a n d n i n g .
Beläggningens tjocklek  om kring 5 cm.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före be- 
läggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt. Behandling med damm- 
bindningsmedel bör om m öjligt icke u tföras det år, då im pregnering skall 
verkställas.

Någon tid  (helst m inst 1 m ånad) före beläggningens u tförande ju ste ras 
vägbanan och gives på rak lin je en bom bering av 1/70— 1/80 av väg- 
bredden. I kurvor med stö rre  centrum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, 
om radien ä r  m indre än eller lika med 500 m, och 1 :3 0 , om radien ä r 
s tö rre  än 500 m men m indre än 1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala 
förhållanden annat föreskrives.

V ägbanan skall vid beläggningens utförande vara  tillkörd och fast, så 
a tt den ej b lir uppriven under beläggningsarbetet.

Eventuellt erforderliga stö rre  justerings- eller grundförstärkn ingsarbe- 
ten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Im pregnering .

1) Löst m aterial undanskaffas genom sopning, som dock ej få r  vara  så 
k raftig , a tt  vägbanan uppluckras eller upprives.

2) T jä ra  Tg av tem peraturen  45—-65° C utsprides till en m ängd av 
1,2— 1,4 kg /m 2. V ägbanan skall därvid vara  to rr . T jä rans viskositet 
skall vara  sådan, a tt  t jä ra n  fö rm år helt nedtränga, vilket i förväg 
bör kontrolleras genom försök på m indre yta.

3) Behandlade vägdelar avstängas från  tra f ik  under m inst 1 /2— 1 dygn, 
i varje  fall tills tjä rhuden  to rkat, så a tt  vägytan v isar e tt to rr t, m att



utseende. T rafiken  få r  därefte r insläppas, om så anses erforderlig t. 
På sådana platser, exempelvis vägskäl, där trafiken  icke kan 
avstängas, m å den im pregnerade ytan  om edelbart avtäckas med 
m insta m öjliga m ängd stenm aterial. D ärest på något p a rti av vägba
nan tjä rhuden  ej fu llt to rkat, n ä r tra fiken  insläppes, böra sådana 
p a rtie r  täckas med f in t vägbanem aterial. Uppkomna sår och skador 
i tjä rhuden  lagas med t jä ra  Tg före hyvelblandningen.

Hy velblandning.

1) P å  den iordningställda vägbanan utbredes, sedan tjä rhuden  hårdna t 
fu llständigt, 110 k g /m 2 stenm aterial. Därvid ä r  fö ru tsa tt en specifik 
vikt hos stenm ateria le t av 2,6— 2,7. Om stenm aterialet ä r  fuktig t, 
skall m ängden korrigeras med hänsyn till fuktighetshalten.

2) S tenm aterialet hyvlas och harvas, tills det b lir to r r t  och homogent. 
Det ä r av sto r betydelse fö r beläggningens kvalitet, a tt  stenm aterialet 
ä r  to r r t  vid blandningen med bindemedlet.

3) S tenm aterialet hyvlas samm an till en eller flera  längsgående strängar, 
varefte r kontrolleras (exempelvis genom sektionering), a tt  stenm a
teria le t ä r  jäm n t fördelat i vägens längdled.

4) Så mycket av stenm aterialet, som hyvlarna förm å fly tta  under bland
ningen — vanligen ej m er än 150 lite r per m s trän g  — utbredes och 
få ras  genom harvning.

5) Bindemedlet, t jä r a  T 80— 140 löst med nafta lin  eller läm plig asfa lt
lösning, sprides frå n  tankbil och nedharvas med ta llrik sharv  i sten
m aterialet. D ärvid iakttages, a tt  bindem edlet b lir jäm n t fördelat i 
längdled. Spridningen avpassas läm pligen så, a tt  m inst 3 körn ingar 
med tankbilen u tfö ras över det utbredda stenm aterialet.

6) M assan hyvlas till en längsgående sträng , som blandas genom upp
repad hyvling och harvning. B landandet skall fo rtsä ttas , tills m ate
ria le t i strängen blivit fu llständ ig t och homogent överdraget med 
bindemedel och strängen  överallt h a r  samm a färg .

7) Beläggningsm assan hyvlas till sidan av vägen, och det under 4), 5) 
och 6) beskrivna fö rfa rande t upprepas, tills allt m ateria le t blivit 
blandat.

8) Sedan kontroll blivit utförd, a t t  m assan ä r  jäm n t fördelad i vägens 
längdled, utbredes m assan under e tt fle rta l körn ingar med väghy- 
vel, så a tt beläggningen så småningom  uppbygges till full tjocklek.



Y tan hyvlas eller sladdas, tills den ä r jäm n och beläggningen över
allt lika tjock. Beläggningen må kom prim eras genom lä tt vältning. 
D ärest risk  för regn finnes, bör vältning såv itt m öjligt städse ske 
om edelbart e fter m assans utbredning.

9) De närm aste  dagarna e fte r  u tförandet tillses, a tt  av tra fiken  fram 
kallade spår och ojäm nheter u tjäm nas, innan beläggningen hårdnat.

Ytbehandling.

10) Före ytbehandlingen, som utföres e fte r m inst 3 veckors tra fik , sopas 
y tan  om sorgsfullt, så a tt  lös sten och sm uts avlägsnas. Y tans jäm n 
het kontrolleras, och ojäm nheter justeras.

11) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a sfa lt
tjä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en mängd av 1,75— 2,25 k g /m 2. P ågrus 8— 16 mm1) eller 8— 11 mm 
utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller AT 80/20 
skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fter bindemedlets 
påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, därest varm  
väderlek råder, högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan bindemedlets u tsp ri
dande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid ytbehand
lingen vara  ren och fullt to rr.

Beläggning smassans sam m ansättn ing .

.12) S tenm aterialet bör bestå av krossad sten och skall v a ra  m öjligast 
f r i t t  f rå n  lera och andra föroreningar. Storleken bör ligga mellan 
0 och 16 å 30 mm1). Det bör vara  jäm n t g radera t och re la tiv t tä tt. 
H ålrum m et hos stenm aterialet bör vara  15—20 procent vid pack- 
n ingsgrad m otsvarande kom prim ering i färd ig  beläggning.

13) Bindemedlet skall ej innehålla m er lösningsmedel än som erfo rdras 
fö r god blandbarhet med stenm aterialet. Bindemedlet skall med 
ifrågavarande stenm aterial giva en vattenbeständig beläggnings
m assa. A sfaltlösning skall vara  snabbt hårdnande. Lösningsmedel 
och t jä ra  eller asfa lt skola vara om sorgsfullt blandade, helst vid 
fabrik , där erforderliga effektiva blandningsanordningar finnas sam t 
skyddsåtgärder m ot e ld fara  kunna vidtagas. Bindemedlet f å r  ej vara 
h än fö rb art till e ldfarliga oljor (se Kungl. Maj :ts förordning angå



ende eldfarliga o ljor). Angående bindemedlets läm plighet bör upp
lysning inhäm tas hos S tatens V äginstitu t.

14) Bindemedelsmängden i beläggningsm assan, norm alt 5— 6 vik tpro
cent, avpassas med hänsyn till kornstorleksfördelning och yta hos 
stenm aterialet. M ängden bör i allm änhet vara  sådan, a tt  belägg
ningens hålrum  blir 6— 12 procent e fte r kom prim ering.

A lternativ t utförande av 12) och 14 ):

12) S tenm aterialet bör bestå av krossad sten och skall vara  m öjligast 
f r i t t  f rå n  lera och andra föroreningar. Storleken bör ligga mellan 
8 och 16 å 30 mm.

14) Bindemedelsmängden i beläggningsm assan, norm alt 4— 6 viktpro
cent, avpassas med hänsyn till kornstorleksfördelning och yta hos 
stenm aterialet.

Särskilda bestäm melser .

15) S tenm aterialet till ytbehandling skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rån  
stenm jöl och andra föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t 
sam t i övrigt uppfylla gällande bestäm m elser för leverans av sten
m aterial. P åg ruset bör vara  to r r t  vid utspridning, vilket skall sä r
skilt beaktas vid användning av asfa lt eller a s fa ltt jä ra  AT 80/20 
sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r under - f  15° C i 
skuggan.

16) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, dock fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej 
senare än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 sep
tem ber i norra  Sverige, ej heller dag e fte r  na ttfro st. Y tbehandling 
bör ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

17) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i r ik tig  p ro 
portion till s tenm aterialet och ej överskott eller underskott av bin
demedel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl 
täckes, men ej mer. M ängd av bindemedel och stenm aterial sam t 
stenm aterialets g radering  och beskaffenhet skola i sam råd med kon
tro llan ten  i förväg närm are  fastställas. M indre jäm kningar må un
der arbetets gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest 
fö r liten m ängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek 
m er pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fter någon tids 
tra fik , bortsopas.



18) Hyvelblandningen bör u tföras med försik tighet, så a tt  den im pregne
rade ytan  ej skadas.

19) Författn ingsenliga varningsm ärken sam t lämpliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling eller im pregne- 
ring  u tföras och besvärande förhållanden för de vägfarande därvid 
uppstå, skola å varningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  
uppsatta  rek tangulära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides», »T jära 
sprides» fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

20) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet i vägens längdrik tn ing  
större  än 8 mm på 3 m längd icke förekomma.

21) Bindemedlet till hyvelblandning utsprides med tryckspridare  eller 
fö r hand. Vid ytbehandling skola bindemedlen spridas med flapper- 
sp ridare  eller med tryckspridare  med ram p, därest ej undantag f rå n  
denna fö resk rift medgives för m indre ytor. Spridarm unstycken på 
tryckspridare  skola inställas före ytbehandling, så a tt  fu llt jäm n 
spridning sker. Vid konspridare skall spridningskonens m antel t rä f fa  
vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande munstycken. U nder sp rid 
ningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta eller annan anordning vid
tagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd över vägbanan blir oföränd
rad  vid olika fyllningsgrad hos tanken. Bindemedlet skall u tspridas 
med konstan t övertryck av m inst 1 kg /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, 
så a tt  spridningen blir jäm n, även när den igångsättes och avbrytes. 
F ö r detta ändam ål kan spridaren  med fördel vara  försedd med e tt 
trå g  under spridarram pen. T råget svänges undan, n ä r ram pen b ö rja r  
sprida jäm nt. Den utspridda bindem edelsmängden per m 2 få r  för 
varje  tank last räk n a t avvika med högst 15 procent frå n  den i förväg 
faststä llda  mängden. U ppvärm ningsanordning skall vara  så beskaf
fad, a tt  skadlig lokal överhettning av bindem edlet ej in trä ffa r . Tem
pera tu ren  hos bindemedlet i tanken skall lä tt kunna avläsas på en i 
tanken m onterad term om eter, varjäm te  sådan anordning skall finnas, 
a t t  kontrollanten lä tt med annan term om eter kan kontrollera binde
medlets tem peratur. U ppgift om volymen skall finnas angiven på 
tanken. B esättning på spridarvagn skall vara  väl förtrogen  med sin 
uppgift.

22) Bindemedlen till im pregnering och hyvelblandning innehålla vanligen 
lättan tänd liga oljor, varfö r särskild  fö rsik tighet med eld skall iak t



tagas. Bindemedlen få  ej upphettas till högre tem pera tu r än som 
erfo rd ras för spridningen.

23) Använda m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
tro llanten. D ärest stenm ateria le t vid utläggandet uppm ätts efter vo
lym, skall på arbetsplatsen finnas våg och rym dm ått fö r bestäm ning 
av stenm aterialets volymvikt.

24) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas utan  tillstånd  av vägingenjören.

25) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt  år.

Till ledning fö r kostnadens beräknande och arbetets u tförande men utan 
förbindelse läm nas följande uppgifter å ungefärlig materialåtgång per 
1000 m 2 y ta .

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

Mängd

Im pregnering:
Bindemedel: tjä ra  för im pregnering 
H yvelblandning:

1,3 ton

K rossat grus eller b e r g ...............................
Bindemedel: t jä ra  löst med naftalin eller

0— 25 mm 110 ton

asfaltlösning ca 6 ton

Ytbehandling :
M akadam eller singel ...................................
B indemedel: asfalt, tjä ra  eller asfa lttjä ra

8—16 eller 8—11 mm 13 m3
1,5 ton



KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Arbetsbeskrivning för

Helindränkning med varm asfalt.
Beläggningens tjock lek  om kring 6 cm.

Förberedande arbeten.

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens utförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1 :20 , om radien ä r  m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r stö rre  än 500 m m en m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden anna t föreskrives.

Eventuellt erfo rderliga  stö rre  justerings- eller grundförstärkn ingsarbe- 
ten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning .

1) P å  den iordningställda vägbanan utlägges m akadam  med storlek mel
lan 25 och 50 mm1), dock med en s tö rsta  skillnad mellan storleksgrän
serna av 20 mm, (norm alt 35— 50 m m ), till i genom snitt 75 l i t /m 2, 
löst m ått. M akadamen utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdubbade och 
i höj dläge ju sterade  plankor. U tbredningen skall ske om sorgsfullt, så 
a tt  olika stenstorlekar bliva jäm n t fördelade över y tan  och m akadam 
lagret b lir homogent.

2) M akadam lagret to rr  vältas med 8— 12 tons vält till fasthet, dock ej 
så mycket, a tt stenarna onödigt krossas. E fte r  vältningen kontrolle
ras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva  och med mall. O jäm nheter 
i höjdled stö rre  än 2 cm på 3 m längd ju ste ras  genom a tt  lag re t



upprives och m aterial påföres eller avlägsnas, va re fte r det upprivna 
stället vältas på nytt. På samm a sä tt fö rfares, där f in t stenm aterial 
anhopats.

3) A sfalt A 100— 150 av tem pera tu ren  140— 200° C utsprides till en 
m ängd av 5,5— 6,5 k g /m 2. M akadam lagret skall därvid vara to rr t.

4) Y tan täckes om edelbart e fte r asfaltspridningen  med m akadam, be
näm nd kilsten, med en m insta skillnad av 10 mm mellan kilstenens 
övre och grovm akadam lagrets undre storleksgräns (norm alt 16— 
25 m m ).

5) Om edelbart därefte r verkställes vältning om sorgsfullt. Under vält- 
ningen utsprides y tterligare  erfo rderlig  kilsten. Kilstenen fördelas 
jäm n t genom sopning. M ängden kilsten skall vara  så avpassad, a tt  
m ellanrumm en i grovm akadam lagrets y ta  fyllas, men icke mer.

Ytbehandling .

6) Före ytbehandlingen, som utföres tid igast påföljande dag eller helst 
e fte r  någon tids tra fik , sopas y tan  om sorgsfullt, så a tt  lösa stenar och 
sm uts avlägsnas. Y tans jäm nhet kontrolleras, och ojäm nheter ju s 
teras.

7) Ytbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller asfalt- 
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1,5— 2,0 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller AT 80/20 
skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fter bindemedlets 
påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, därest varm  
väderlek råder, högst 1 timme fö rfly ta  mellan bindemedlets u tsp ri
dande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid y tbehand
lingen vara ren och fu llt to rr .

Y tbehandling må, om väderleken icke m edger användning av varm a 
bindemedel, u tföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1,75— 2,25 k g /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets storlek 
bör därvid vara  4— 8 mm.

Särskilda fö reskrifter .

8) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rå n  stenm jöl och 
andra  föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrig t 
uppfylla gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial. Vid 
användning av varm a bindemedel bör pågruset vara  to r r t  vid u t



spridning, vilket skall särsk ilt beaktas vid användning av asfalt eller 
a s fa lttjä ra  AT 80/20 sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r 
under +  15° C i skuggan.

9) B eläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rst sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber i 
no rra  Sverige, ej heller dag e fte r na ttfro st. Y tbehandling bör ej u t
föras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

10) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i r ik tig  p ro
portion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl täckes, 
men ej mer. Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm ateri
alets gradering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten i 
förväg närm are  fastställas. M indre jäm kn ingar må under arbetets 
gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest för liten 
m ängd pågrus blivit utspridd, påföres vid varm  väderlek m er pågrus. 
Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fte r  någon tids tra fik , bortsopas.

11) Författn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då fö r tra fiken  
särskild  varsam het ä r av nöden. N är ytbehandling eller im pregne- 
ring  u tföras och besvärande förhållanden fö r de vägfarande därvid 
uppstå, skola å varningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  
uppsatta  rek tangulära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides», »T jära 
sprides» fö rfattn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

12) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

13) V arm a bindemedel skola vid indränkning  u tspridas med trycksp ri
dare med ram p eller slang. Vid ytbehandling skola varm a bindeme
del spridas med flapperspridare  eller med trycksp ridare  med ram p, 
därest ej undantag frå n  denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. 
Spridarm unstycken på tryckspridare  skola inställas före arbetets på
börjande, så a tt  fu llt jäm n  spridning sker. Vid konspridare skall 
spridningskonens m antel t rä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på an
gränsande m unstycken. U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  
vara  låsta  eller annan anordning vidtagen, så a tt  spridarm unstycke-



nas höjd över vägbanan blir o förändrad vid olika fyllningsgrad hos 
tanken. Bindemedlet skall u tspridas med konstan t övertryck av m inst 
1 kg /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även 
n ä r  den igångsättes och avbrytes. För detta ändam ål kan spridaren  
med fördel vara  försedd med e tt trå g  under spridarram pen. T råget 
svänges undan, n ä r  ram pen b ö rja r  sprida jäm nt. Den u tspridda bin
demedelsmängden per m 2 få r  för varje  tank last räkna t avvika med 
högst 15 procent från  den i förväg faststä llda  mängden. U ppvärm - 
ningsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning 
av bindemedlet ej in trä ffa r . Tem peraturen hos bindemedlet i tanken 
skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, var
jäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med annan 
term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratu r. U ppgift om 
volymen skall finnas angiven på tanken. B esättn ing på spridarvagn 
skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

14) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
tro llanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst utfyllda volymen 
av stenm aterial på 1 m2 yta. F ör detta  ändam ål skall på arbetsplatsen 
finnas e tt rym dm ått av m inst 75 liters volym sam t en trä ram  av 1 m2 
inre yta.

15) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd  av vägingenjören.

16) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets u tförande men 
u tan  förbindelse läm nas följande uppgifter å ungefärlig  m aterialåtgång  
per 1000 m 2 y ta .

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

Mängd

M akadam ......................................................... 35—50 mm 75 m3
M akadam ......................................................... 16—25 mm 17 ms
Makadam eller singel till ytbehandling... 8—11, 11—16 eller

8 — 16 mm 13 n r’
Bindem edel..................................................... 7,75 ton



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Arbetsbeskrivning för

Helindränkning med varm asfalt.
Beläggningens tjocklek omkring 4 cm.

Denna beläggningstyp ä r en förenkling av helindränkning med varm

asfa lt 6 cm (typ — — j och ä r  avsedd a tt  användas på b ä rk ra ftig  väg med 
\ 19o5 /

svag tra f ik  eller som bindlager under e tt slitlager av högklassig typ. I 
sistnäm nda fall ä r  ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort 
tid  e fte r  indränkningen.

Förberedande arbeten.

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av 
dräneringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens utförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r  stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erfo rderliga  stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning.

1) På den iordningställda vägbanan utlägges 16— 35 m m 1) m akadam  till 
i genom snitt 50 lit/m 2, löst m ått. M akadamen utbredes mellan sido- 
stöd, t. ex. fastdubbade och i höj dläge justerade  plankor. U tbred
ningen skall ske om sorgsfullt, så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm n t 
fördelade över ytan och m akadam lagret b lir homogent.

Typ:  I Ä 4 
’ 1935



2) M akadam lagret vältas med 6— 8 (eventuellt 8— 12) tons vält till fa s t
het, dock ej så mycket a tt  s tenarna  onödigt krossas. E fte r  vältningen 
kontrolleras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva och med mall. O jäm n
heter i höjdled stö rre  än 1,5 cm på 3 m längd justeras, genom a tt  
lagret upprives och m aterial påföres eller avlägsnas, varefte r det 
upprivna stället vältas på nytt. P å  samm a sä tt förfares, där fin t 
stenm aterial anhopats.

3) A sfalt A 100— 150 av tem peratu ren  140— 200° C utsprides till en 
m ängd av 3,0— 4,0 k g /m 2. M akadam lagret skall därvid vara  to rrt.

4) Y tan avtäckes med m akadam  4— 8 eller 4— 11 mm.

5) Om edelbart därefte r verkställes vältn ing om sorgsfullt. U nder vält
ningen utsprides y tterligare  erforderlig  m akadam. M akadamen fö r
delas jäm n t genom sopning. M ängden finm akadam  skall vara  så av
passad, a tt m ellanrum m en i grovm akadam lagrets y ta fyllas, men 
icke mer.

Ytbehandling.

6) Före ytbehandlingen, som utföres tid igast påföljande dag eller helst 
e fte r  någon tids tra fik , sopas y tan  om sorgsfullt, så a tt  lösa s tenar 
och sm uts avlägsnas. Y tans jäm nhet kontrolleras, och ojäm nheter 
ju steras.

7) Ytbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller asfalt- 
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C, AT 15/85 av 110— 130° C till en 
m ängd av 1,25— 1,75 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 mm 
utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller AT 80/20 
skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fter bindemedlets 
påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, därest varm  
väderlek råder, högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan bindemedlets u tsp ri
dande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid ytbehand
lingen vara  ren och fullt to rr.

Y tbehandling må, om väderleken icke m edger användning av varm a 
bindemedel, u tföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1,75—2,25 k g /m 2 emulsion beräknas åtgå. P ågrusets storlek 
bör därvid vara  4— 8 mm.

Särskilda fö reskr ifte r .

8) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste f r i t t  från  stenm jöl och 
andra föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrigt



uppfylla gällande bestäm m elser för leverans av stenm aterial. Vid an 
vändning av varm a bindemedel bör pågruset vara  to r r t  vid u tsp rid 
ning, vilket skall särsk ilt beaktas vid användning av asfa lt eller as
fa lttjä ra  AT 80/20 sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r un
der +  15° C i skuggan.

9) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber 
i no rra  Sverige, ej heller dag efter na ttfro st. Y tbehandling bör ej 
u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

10) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  p ro 
portion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. Mängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl täc 
kes, men ej mer. M ängd av bindemedel och stenm aterial sam t sten
m aterialets gradering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrol
lanten i förväg närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under 
arbetets gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest för 
liten m ängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek m er 
pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fter någon tids tra fik , 
bortsopas.

11) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för trafiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och be
svärande förhållanden för de vägfarande därvid uppstå, skola å var- 
ningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfordras, vara  uppsatta  rek tan 
gulära tavlor med påsk riften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», 
fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

12) S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

13) Bindemedlen skola vid indränkning utspridas med tryckspridare  med 
ram p eller slang. Vid ytbehandling skola bindemedlen spridas med 
flapperspridare  eller med tryckspridare  med ram p, därest ej undan
tag  frå n  denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. Spridarm un- 
stycken på tryckspridare  skola inställas före arbetets påbörjande, 
så a tt  fu llt jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridnings- 
konens m antel t rä f fa  vägbanan m itt för centrum  på angränsande



m unstycken. Under spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara låsta 
eller annan anordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd 
över vägbanan blir oförändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. 
Bindemedlet skall u tspridas med konstant övertryck av m inst 1 
kg /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även 
nä r den igångsättes och avbrytes. För detta ändam ål kan spidaren 
med fördel vara  försedd med e tt trå g  under spridarram pen. T råget 
svänges undan, n ä r  ram pen b ö rja r  sprida jäm nt. Den u tspridda 
bindem edelsmängden per m 2 få r  fö r varje  tank last räk n a t avvika 
med högst 15 procent frå n  den i förväg faststä llda  mängden. Upp- 
värm ningsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal över
hettn ing  av bindem edlet ej in trä ffa r . T em peraturen hos bindemedlet 
i tanken skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om e
ter, varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt 
med annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratur. 
U ppgift om volymen skall finnas angiven på tanken. B esättning på 
spridarvagn skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

14) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
tro llanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst u tfyllda voly
men av stenm aterial på 1 m 2 yta. F ö r detta  ändam ål skola på a rbets
platsen finnas e tt  rym dm ått av m inst 50 liters volym sam t en trä ram  
av 1 m 2 in re  yta.

15) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning m å icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd  av vägingenjören.

16) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig  materialåtgång  
per 1000 m 2 y ta .

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

Mängd

M akadam ......................................................... 16—35 mm 50 m3
M akadam ......................................................... 4—8 eller 4—11 mm 10 m3
Makadam eller singel till ytbehandling... 8—11, 11—16 eller

8—16 mm 13 m3
Bindemedel, asfalt ........................................ 3,5 ton
Bindemedel, asfalt, tjära  eller asfalttjära 1,5 ton



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

T yp : —  -  
1935

Arbetsbeskrivning för

Helindränkning med asfaltemulsion.
B eläggningens tjock lek  om kring 6 cm.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid före 
beläggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttrin g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens u tförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden.

I kurvor med stö rre  centrum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om 
radien ä r m indre än eller lika med 500 m, och 1 :30 , om radien ä r stö rre  
än 500 m men m indre än 1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala fö r
hållanden annat föreskrives.

Eventuellt erforderliga större  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning .

1) D ärest så anses behövligt, såsom på hård  och fas t vägbana, upprives 
vägbanans y ta lä tt eller förses med e tt tun t, löst lager bindigt sten
m aterial, högst 1 cm tjockt.

2) På den iordningställda vägbanan utlägges m akadam  med storlek mel
lan 25 och 50 m m 1) (norm alt 35— 50 mm) till i genom snitt 75 l i t /m 2, 
löst m ått. M akadamen utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdubbade 
och i höj dläge justerade plankor. U tbredningen skall ske om sorgs
fullt, så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm n t fördelade över y tan  och 
m akadam lagret b lir homogent.

3) M akadam lagret vältas, eventuellt under vattn ing, med 8— 12 tons 
vält till full fasthet. Under vältningen påföres m akadam , benämnd



kilsten, av storlek mellan 8 och 25 mm med en stö rsta  skillnad mel
lan storleksgränserna av 10 mm (t. ex. 16—25 mm m akadam ). Kil- 
stenen fördelas jäm n t över ytan genom sopning. E ndast så mycket 
kilsten påföres, a tt  m akadam lagret erhåller en för em ulsionsindränk- 
ningen läm plig tä thet. Tätheten skall vara sådan, a tt emulsionen vid 
sista  indränkningen något k vars tannar i fö rd jupningarna. E fte r  vält- 
ningen kontrolleras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva och med mall. 
O jäm nheter i höjdled stö rre  än 2 cm justeras, genom a tt  lagret upp- 
rives och a tt  m aterial påföres eller avlägsnas, varefte r det upprivna 
stället vältas på nytt. På samma sä tt fö rfares, där f in t stenm aterial 
anhopats.

4) M akadam lagret fuk tas genom vattenbegjutning, därest så erfo rdras. 
V attenbegjutningen få r  ej vara  så riklig, a tt  vattensam lingar bildas 
i m akadam lagret.

5) E n  fö rsta  indränkning  u tföres med 3— 4 k g /m 2 asfaltemulsion. Innan 
emulsionen sv artn a t på ytan, u tsprides kilsten med storlek mellan 
4 och 11 mm, v a re fte r vältas. M ängden kilsten avpassas så, a tt  y tan 
f å r  en fö r nästa  behandling läm plig täthet.

6) D ärefter u tföres en andra indränkning  med 3— 4 k g /m 2 asfaltem ul
sion. Sam m anlagt skall vid båda indränkningarna  åtgå 7— 8 k g /m 2. 
Innan  emulsionen sv artn a t på ytan, utsprides 4— 8 mm m akadam, 
eventuellt singel, v arefte r vältas lätt. M ängden stenm aterial skall 
vara  sådan, a tt  y tan  väl täckes, men ej mer. S tenm aterialet fördelas 
jäm n t över ytan  genom sopning.

7) T rafik  få r  ej förekom m a från  den tidpunkt, då m akadam en blivit 
utbredd till e tt dygn efter sista  indränkningen eller m er än e tt dygn, 
därest beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig  fasthet.

Ytbehandling.

8) Före ytbehandlingen, som utföres e fte r  någon tids tra fik , sopas ytan  
om sorgsfullt, så a tt  lösa stenar och smuts avlägsnas. Y tans jäm nhet 
kontrolleras, och ojäm nheter justeras.

9) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a sfa lt
t jä r a  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1,25— 1,75 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r  bin-



demedlets påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan bindem ed
lets u tspridande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid ytbe
handlingen vara  ren och fu llt to rr.

Y tbehandling må även utföras med emulsion, varav beräknas åtgå
1,75— 2,25 k g /m 2, och med stenm aterial av storlek 4— 8 mm. Y tbe
handlingen utföres på samma sätt, som föreskriv its i punkt 6) för 
den and ra  indränkningen.

Särskilda fö reskr ifte r .

10) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste f r i t t  f rå n  stenm jöl och 
andra  föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrigt 
uppfylla gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial. Vid 
användning av varm a bindemedel bör pågruset vara  to rr t, vilket skall 
särsk ilt beaktas vid användning av asfa lt eller a s fa ltt jä ra  AT 80/20 
sam t vid ytbehandling vid tem pera tu r under +  15° C i skuggan.

11) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den va r
ma årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r  m arken och ej dag e fte r 
n a ttfro s t sam t helst ej senare än den 1 oktober i södra, 15 septem 
ber i m ellersta och 1 septem ber i no rra  Sverige. Beläggningsarbeten 
med emulsion böra ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +  4° C i skug
gan, ytbehandling med varm a bindemedel ej vid lägre tem pera tu r 
än +  8° C i skuggan. Beläggningsarbeten med emulsion få  u tföras i 
fuk tig  väderlek, men ej i regn. Om regn bortspolar ännu ej bunden 
emulsion u r beläggningen, skall skadan repareras i e rfo rderlig  om
fattn ing .

12) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  p ro 
portion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl täckes, 
men ej mer. Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm ate
rialets g radering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten 
i förväg närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under arbetets 
gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest för liten 
m ängd pågrus blivit utspridd, påföres vid varm  väderlek m er på
grus. Överskott av pågrus, som ej fas tn a t e fter någon tids tra fik , 
bortsopas.

13) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid , då för trafiken



särskild varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och besvä
rande förhållanden för de vägfarande därvid uppstå, skola å varnings- 
m ärkena sam t i övrigt, där så erfo rd ras, vara  uppsatta  rek tangulära  
tavlor med påskriften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», fö rfa tt
ningsenligt målade i gult och rö tt.

14) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igstä llande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

15) A sfaltem ulsion bör helst u tspridas från  tankvagn med sådana an 
ordningar, a tt  jäm n spridning erhålles.

V arm a bindemedel skola vid ytbehandling utspridas med flapper- 
sp ridare  eller med trycksp ridare  med ram p, därest ej undantag från  
denna fö resk rift medgives för m indre ytor. Spridarm unstycken på 
trycksp ridare  skola inställas före arbetets påbörjande, så a tt  fullt 
jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridningskonens m an
tel t rä f fa  vägbanan m itt för centrum  på angränsande munstycken. 
U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  eller annan an 
ordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd över vägbanan 
b lir oförändrad vid olika fy lln ingsgrad hos tanken. Bindemedlet 
skall u tspridas med konstan t övertryck av m inst 1 kg /cm 2. U ppvärm - 
n ingsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhett
n ing av bindem edlet ej in trä ffa r . Tem peraturen hos bindem edlet i 
tanken  skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, 
varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med 
annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratur.

F ör såväl asfaltem ulsion som varm a bindemedel gäller, a tt  å tgärder 
skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även nä r den igångsättes 
och avbrytes. Den u tspridda bindemedelsmängden per m2 få r  fö r varje  
tank last räk n a t avvika med högst 15 procent frå n  den i förväg fa s t
ställda mängden. U ppgift om volymen skall finnas angiven på tanken. 
B esättning på spridarvagn skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

16) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, såv itt 
m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kontrol
lanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrolleras 
genom upptagande och uppm ätning av den löst u tfyllda volymen av 
stenm aterial på 1 mr yta. F ö r detta ändam ål skola på arbetsplatsen fin 
nas e tt  rym dm ått av m inst 75 liters volym sam t en trä ra m  av 1 m 2 
inre yta.



17) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd av vägingenjören.

18) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets u tförande men 
utan förbindelse läm nas följande uppgifter å ungefärlig materialåtgång  
per 1000 m 2 yta.

Styckestorlek Mängd
(maskvidd hos plan sikt)

Indränkning:
M akadam ................................................................  35—50 mm 75 m3
M akadam ......................................................... 16—25 eller 8 —16 mm 20 m3
Makadam eller singel .................................  8—11 eller 4—8 mm 16 m3
Bindemedel, asfaltemulsion .....................  7,5 ton

Ytbehandling:
a) Varma bindemedel

Makadam eller singel ....................... 8—11, 11—16 eller
8—16 mm 13 m3

Bindemedel, asfalt, tjära eller asfalt
tjära  .....................................................  1,5 ton

b) Asfaltemulsion
Makadam eller singel ...............................  4—8 mm 10 m3
Bindemedel, asfaltemulsion................ 1,75 ton





KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Arbetsbeskrivning för

Helindränkning med asfaltemulsion.
Beläggningens tjocklek  om kring 4 cm.

Denna beläggningstyp ä r en förenkling av helindränkning med asfa lt

emulsion 6 cm (typ -TT—! 1 och ä r avsedd a tt  användas på b ä rk ra ftig  väg 
\ 19o5 /

med svag tra f ik  eller som bindlager under e tt slitlager av högklassig typ. 
I sistnäm nda fall ä r  ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort 
tid efte r indränkningen.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens u tförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1 :20 , om radien ä r m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r s tö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erfo rderliga  stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning .

1) D ärest så anses behövligt, såsom på hård  och slä t vägbana, upprives 
vägbanans y ta  lä tt eller förses med e tt tun t, löst lager bindigt sten
m aterial, högst 0,5 cm tjockt.



2) På den iordningställda vägbanan utlägges 16— 35 mm1) m akadam  till 
i genom snitt 50 lit/m 2, löst m ått. M akadamen utbredes m ellan sido- 
stöd, t. ex. fastdubbade och i höj dläge ju sterade  plankor. U tbred
ningen skall ske om sorgsfullt, så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm nt 
fördelade över y tan  och m akadam lagret blir homogent.

3) M akadam lagret vältas med 6— 8 (event. 8— 12) tons vält till full 
fasthet. Under vältningen m å kilsten påföras, m akadam  av storleken 
4— 8 eller 8— 16 mm, som fördelas jäm n t över ytan  genom sopning. 
E ndast så mycket kilsten påföres, a tt  m akadam lagret erhåller en för 
em ulsionsindränkningen lämplig tä thet. T ätheten skall vara  sådan, 
a tt  emulsionen vid sista  indränkningen något kvars tannar i fö rd jup 
ningarna. E fte r  vältningen kontrolleras ytans jäm nhet med en 3 m 
rätsk iva och med mall. O jäm nheter i höjdled större  än 1,5 cm ju ste 
ras, genom a tt  lag ret upprives och a tt  m aterial påföres eller avlägs
nas, varefte r det upprivna stället vältas på nytt. På samma sä tt för- 
fares, där f in t stenm aterial anhopats.

4) M akadam lagret fuk tas genom vattenbegjutning, därest så erfordras. 
V attenbegjutningen få r  ej vara  så riklig, a tt  vattensam lingar bildas 
i m akadam lagret.

5) Indränkningen utföres med 4— 5 k g /m 2 asfaltem ulsion. Innan emul
sionen svartna t på ytan, sprides m akadam, eventuellt singel, med s to r
lek mellan 4 och 11 mm, va re fte r vältas. M ängden stenm aterial skall 
vara  sådan, a tt  y tan  täckes, men ej mer. S tenm aterialet fördelas 
jäm n t över ytan genom sopning.

6) T rafik  få r  ej förekom m a frå n  den tidpunkt, då m akadam en blivit 
utbredd, till e tt dygn e fte r  sista indränkningen eller m er än e tt dygn, 
därest beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig  fasthet.

Ytbehandling .

7) Före ytbehandlingen, som utföres e fte r  någon tids tra fik , sopas y tan  
om sorgsfullt, så a tt  lösa s tenar och emuts avlägsnas. Y tans jäm nhet 
kontrolleras, och ojäm nheter ju steras.

8) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180—300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a sfa lt
t jä r a  AT 80/20 av 130— 170° C eller A l' 15/85 av 110— 130° C till



en mängd av 1,25— 1,75 kg /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 
16 mm utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r  bin
demedlets påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan binde
medlets u tspridande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid 
ytbehandlingen vara  fu llt to rr.

Ytbehandling må även u tföras med emulsion, varav  beräknas åtgå
1,75— 2,25 k g /m 2, och med stenm aterial av storlek 4— 8 mm. Y tbe
handling utföres på samma sätt, som i punkt 5) föreskriv its.

Särskilda fö re skr ifte r .

9) S tenm aterialet skall vara i det närm aste f r i t t  f rå n  stenm jöl och 
andra  föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrigt 
uppfylla gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial. P å 
gruset bör vara  to rr t  vid ytbehandling med varm t bindemedel, vilket 
skall särsk ilt beaktas vid användning av varm  asfa lt eller a s fa lttjä ra  
AT 80/20 sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r under +  15° 
C i skuggan.

10) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rst sedan tjä len  g å tt u r m arken och ej dag efter n a tt
fro st sam t helst ej senare än den 1 oktober i södra, 15 septem ber 
i m ellersta och 1 septem ber i no rra  Sverige. Beläggningsarbeten med 
emulsion böra ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +  4° C i skuggan, 
ytbehandling med varm a bindemedel ej vid lägre tem pera tu r än 
+  8° C i skuggan. Beläggningsarbeten med emulsion få u tföras i 
fuk tig  väderlek, men ej i regn. Om regn bortspolar ännu ej bunden 
emulsion ur beläggningen, skall skadan repareras i erforderlig  om
fattn ing .

11) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  p ro
portion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl täckes, 
men ej mer. M ängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm a
teriale ts gradering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollan
ten i förväg närm are  fastställas. M indre jäm kn ingar må under a r 
betets gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest för 
liten m ängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek m er 
pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fte r någon tids tra fik , 
bortsopas.



12) Författn ingsen liga varningsm ärken sam t lämpliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och be
svärande förhållanden för de vägfarande därvid uppstå, skola å var- 
n ingsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  uppsatta  rek tan 
gulära tavlor med påsk riften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», 
fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rött.

1.3) S tö rsta  omsorg skall nedläggas för erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

14) Asfaltem ulsion bör helst u tspridas frå n  tankvagn med sådana anord
ningar, a tt  jäm n spridning  erhålles.

V arm a bindemedel skola vid ytbehandling u tspridas med flapper- 
sp ridare  eller med trycksp ridare  med ram p, därest ej undantag från  
denna fö resk rift medgives för m indre ytor. Spridarm unstycken på 
tryckspridare  skola inställas före arbetets påbörjande, så a tt fullt 
jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridningskonens m antel 
trä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande munstycken. U n
der spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  eller annan an 
ordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd över vägbanan 
b lir o förändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. Bindemedlet skall 
u tspridas med konstant övertryck av m inst 1 kg /cm 2. U ppvärm - 
ningsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhett
ning av bindemedlet ej in trä ffa r . T em peraturen hos bindem edlet i 
tanken  skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, 
varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med 
annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratur.

För såväl asfaltem ulsion som varm a bindemedel gäller, a tt  å tgärder 
skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även n ä r den igångsättes 
och avbrytes. Den utspridda bindem edelsmängden per m 2 få r  fö r 
varje  tank last räk n a t avvika med högst 15 procent frå n  den i förväg 
faststä llda  mängden. U ppgift om volymen skall finnas angiven på 
tanken. B esättning på spridarvagn skall vara  väl förtrogen med sin 
uppgift.

15) Använda m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
trollanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst u tfyllda volymen



av stenm aterial på 1 m 2 yta. För detta ändam ål skola på arbe tsp la t
sen finnas e tt rym dm ått av m inst 50 liters volym sam t en trä ra m  av 
1 m 2 inre yta.

16) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas utan  tillstånd av vägingenjören.

17) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig materialåtgång  
per 1000 m 2 yta.

Styckestorlek Mängd
(maskvidd hos plan sikt)

In d rä n kn in g :
M akadam ......................................................... 16—35 mm 50 m3
M akadam ......................................................... 4—8, 8—11 eller

4—11 mm 10 m3
Bindemedel, asfaltemulsion ....................... 4,5 ton

Ytbehandling:
a) Varma bindemedel

Makadam eller singel ....................... 8—11, 11—16 eller
8—16 mm 13 m3

Bindemedel, asfalt, tjära eller asfalt-
tjära......................................................... 1,5 ton

b) Asfaltemulsion
Makadam eller singel ...............................  4—8 mm 10 m3
Bindemedel, asfaltemulsion ...............  1,75 ton





KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Typ:1!*™*
1935

A rbetsbeskrivning för

Halvindränkning med asfaltemulsion.
Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid före 
beläggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens utförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bombering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r m indre än eller lika 
med 500 m, och 1: 30, om radien ä r  stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erforderliga stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning.

1) D ärest så anses behövligt, såsom på hård  och fa s t vägbana, upprives 
vägbanans y ta lä tt eller förses med e tt tun t, löst lager bindigt sten
m aterial, högst 1 cm tjockt.

2) P å  den iordningställda vägbanan utlägges m akadam  med storlek mel
lan 30 och 50 mm1), dock med s tö rsta  skillnad mellan storleksgrän
serna av 15 mm (norm alt 35— 50 mm) till i genom snitt 75 lit/m 2, 
löst m ått. M akadamen utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdubbade 
och i höjdled ju sterade  plankor. U tbredningen skall ske om sorgs
fullt, så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm n t fördelade över y tan  och 
m akadam lagret b lir homogent.



3) M akadam lagret vältas med 8— 12 tons vält. E fte r  vältningen kon
tro lleras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva och med mall. O jäm n
heter i höjdled s tö rre  än 2 cm på 3 m längd juste ras, genom a tt  lagret 
upprives och m aterial påföres eller avlägsnas, varefte r det upprivna 
stället vältas på nytt. På samma sä tt fö rfares, där f in t eller grovt 
m aterial anhopats.

4) M akadam lagret m ättas under sopning, vältning och vattn ing  med 
finkornigt, bindigt stenm aterial — grus, sand, stenm jöl eller bind- 
jord. V ältningen skall fo rtsä tta , tills m akadam lagret ä r  fu llt fas t och 
det finkorniga stenm aterialet ä r  tä t t  packat mellan m akadam styc
kena.

5) M akadam lagret rensopas under lä tt bevattning, så a tt  stenarna ligga 
bara  och rena till e tt djup av om kring 1 cm under ytan. Tätheten 
hos det m ättade m akadam lagret skall vara  sådan, a tt  emulsionen vid 
indränkningen k varstannar i fö rd jupn ingarna.

6) Indränkning  verkställes med 3— 4,5 k g /m 2 asfaltem ulsion. D ärest 
emulsionen ej fly ter u t jäm n t över ytan, skall den fördelas genom lä tt 
sopning för hand. Innan  emulsionen svartna t på ytan, sprides m aka
dam med storlek mellan 4 och 11 mm, va re fte r vältas lätt. E ndast 
så mycket m akadam  skall spridas, a tt  y tan  blir väl täckt. M akadamen 
fördelas jäm n t över ytan  genom sopning.

7) T rafik  få r  ej förekom ma frå n  den tidpunkt, då m akadam en blivit 
u tbredd till e tt dygn e fte r indränkningen eller m er än e tt dygn, 
därest beläggningen icke dessförinnan erhållit tillräcklig  fasthet.

Ytbehandling .

8) Före ytbehandlingen, som utföres tid igast påföljande dag eller helst 
e fte r  någon tids tra fik , sopas ytan  om sorgsfullt, så a tt  lösa s tenar och 
smuts avlägsnas. Y tans jäm nhet kontrolleras, och ojäm nheter justeras.

9) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140—200° C, 
t jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller asfalt- 
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110—130° C till 
en m ängd av 1,25— 1,75 kg/'m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 
16 mm utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart efter bin
demedlets påförande. Vid användning av t jä r a  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan binde
medlets u tspridande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid 
ytbehandlingen vara  ren och fu llt to rr.



Ytbehandling må även utföras med emulsion, varav  beräknas åtgå 
1,75— 2,25 k g /m 2 och med pågrus av storlek 4— 8 mm. Y tbehand
lingen utföres på samma sätt, som föreskriv its i punkt 6) för in 
dränkningen.

Särskilda fö reskr ifte r .

10) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rån  stenm jöl och 
andra föroreningar, hava rena ytor, vara väl so rte ra t sam t i övrigt 
uppfylla gällande bestäm m elser för leverans av stenm aterial. P åg ru 
set bör vara  to r r t  vid ytbehandling med varm t bindemedel, vilket 
skall särsk ilt beaktas vid användning av varm  asfa lt eller a s fa lttjä ra  
AT 80/20 sam t vid ytbehandling med dessa bindemedel vid en tem 
p era tu r under +  15° C i skuggan.

11) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rst sedan tjä len  g å tt u r m arken och ej dag efte r 
n a ttfro s t sam t helst ej senare än den 1 oktober i södra, 15 septem 
ber i m ellersta och 1 septem ber i norra  Sverige. B eläggningsarbeten 
med emulsion böra ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +  4° C i skug
gan, ytbehandling med varm a bindemedel ej vid lägre tem pera tu r 
än +  8° C i skuggan. B eläggningsarbeten med emulsion få  u tföras i 
fuk tig  väderlek, men ej i regn. Om regn bortspolar ännu ej bunden 
emulsion ur beläggningen, skall skadan repareras i erfo rderlig  om
fattn ing .

12) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  p ro
portion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av bin
demedel uppstår. Mängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl 
täckes, men ej mer. Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t 
stenm aterialets gradering  och beskaffenhet skola i sam råd med kon
tro llanten i förväg närm are fastställas. M indre jäm kn ingar m å un
der arbetets gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest 
fö r liten mängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek 
m er pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fte r någon tids 
tra fik , bortsopas.

3 3) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då fö r tra fiken  
särskild varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och besvä
rande förhållanden för de vägfarande därvid uppstå, skola å varnings- 
m ärkena sam t i övrigt, där så erfordras, vara  uppsatta  rek tangulära



tavlor med påskriften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», fö rfa tt
ningsenligt målade i gult och rött.

14) S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

15) Asfaltem ulsion bör helst u tspridas från  tankvagn med sådana an 
ordningar, a tt  jäm n spridning erhålles.

Varm a bindemedel skola vid ytbehandling u tspridas med flapper- 
sp ridare  eller med trycksp ridare  med ram p, därest ej undantag från  
denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. Spridarm unstycken på 
tryckspridare  skola inställas före arbetets påbörjande, så a tt  fullt 
jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridningskonens m antel 
t rä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande munstycken. U n
der spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta eller annan anord
ning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd över vägbanan blir 
o förändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. Bindemedlet skall 
u tspridas med konstan t övertryck av m inst 1 kg/cm 2. Uppvärm nings- 
anordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning av 
bindemedlet ej in trä ffa r . Tem peraturen hos bindemedlet i tanken 
skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, v a r
jäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med an 
nan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratur.

F ör såväl asfaltem ulsion som varm a bindemedel gäller, a tt å tgärder 
skola vidtagas, så a tt  spridningen b lir jäm n, även n ä r den igångsättes 
och avbrytes. Den u tspridda bindem edelsmängden per m 2 få r  för 
varje  tank last räk n a t avvika med högst 15 procent från  den i förväg 
faststä llda  mängden. U ppgift om volymen skall finnas angiven på 
tanken. B esättning på spridarvagn  skall vara  väl förtrogen  med sin 
uppgift.

16) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
trollanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst utfyllda voly
men av stenm aterial på 1 m 2 yta. F ö r detta  ändam ål skall på a rbets
platsen finnas e tt rym dm ått av m inst 75 liters volym sam t en trä ram  
av 1 m 2 inre yta.

17) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas utan tillstånd av vägingenjören.



18) G arantitiden för denna beläggning skall vara e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig m aterialåtgång  
per 1000 m 2 yta.

Styckestorlek Mängd
(maskvidd hos plan sikt)

In d ränkn ing :
M akadam ......................................................... 35—50 mm 75 m3
M akadam ......................................................... 4—8 eller 8—11 mm 10 m3
Bindemedel, asfaltemulsion ....................... 4 ton

Ytbehandling:
a) Varma bindemedel

Makadam eller singel ....................... 8—11, 11 — 16 eller
8—16 mm 13 m3

Bindemedel, asfalt, tjära eller asfalt-
tjära  .....................................................  1,5 ton

b) Asfaltemulsion
Makadam eller singel ....................... 4—8 mm 10 m3
Bindemedel, asfaltemulsion ............  1,75 ton





KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

A rbetsbeskrivning för

Helindränkning med varm tjära.
Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttrin g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens u tförande ju ste ras vägbanan och gives på raklin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r  m indre än eller 
lika med 500 m, och 1 :30 , om radien ä r stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erforderliga större  justerings- eller g rundförstärkningsarbe- 
ten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Jndränkning.

1) P å  den iordningställda vägbanan utlägges m akadam  med storlek mel
lan 25 och 50 mm1), dock med en stö rs ta  skillnad mellan storleksgrän- 
serna av 20 mm (norm alt 35— 50 mm) till i genom snitt 75 l i t /m 2, 
löst m ått. M akadamen utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdubbade och 
i höj dläge justerade plankor. U tbredningen skall ske om sorgsfullt, 
så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm n t fördelade över y tan  och m aka
dam lagret blir homogent.

2) M akadam lagret to rrvä ltas  med 8— 12 tons vält till fasthet, dock ej 
så mycket, a tt s tenarna onödigt krossas. E fte r  vältningen kontrolle



ras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva och med mall. O jäm nheter 
i höjdled stö rre  än 2 cm på 3 m längd ju ste ras  genom a tt  lagret upp
rives och m aterial påföres eller avlägsnas, varefter det upprivna 
stället vältas på nytt. På samma sä tt förfares, där f in t stenm aterial 
anhopats.

3) T jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av tem peraturen  95— 
130° C utsprides till en m ängd av 3— 3,5 k g /m 2. M akadam lagret 
skall därvid vara  to rrt.

4) Y tan avtäckes med makadam, benäm nd kilsten, med en m insta skill
nad av 10 mm mellan kilstenens övre och grovm akadam lagrets undre 
storleksgräns (norm alt 16— 25 m m ).

5) D ärefter verkställes vältning om sorgsfullt. U nder vältningen u tsp ri
des y tterligare  erforderlig  kilsten. Kilstenen fördelas jäm n t genom 
sopning. M ängden kilsten skall vara  så avpassad, a tt  m ellanrumm en
1 grovm akadam lagrets y ta fyllas, men icke mer. Y tan avtäckes och 
vältas vid kall väderlek omedelbart, vid varm  väderlek må högst 1 
tim m e fö rfly ta  mellan bindemedlets utspridande och vältningen av 
kilstenen.

6) Sedan överskott av kilsten bortsopats, verkställes en andra indränk
ning med 2— 2,5 k g /m 2 tjä ra  T 35— 80 av tem peratu ren  95— 130° C.

7) Y tan avtäckes med m akadam  eller singel 8— 16 mm och vältas på sätt, 
som under punkt 5) beskrives.

A lternativ t u tförande (förenklad typ) :

2 a) M akadam lagret vältas med 8— 12 tons vält till fasthet, dock ej så
mycket, a tt  stenarna  onödigt krossas. D ärest så erfo rd ras, fö r a tt  
m akadam lagret skall erhålla en fö r tjä rin d rän k n in g  lämplig tä thet, 
påföres något kilsten, m akadam  8— 16 mm, som fördelas jäm n t över 
y tan  genom sopning. E fte r  vältningen kontrolleras ytans jäm nhet 
med en 3 m rätsk iva och med mall. O jäm nheter i höjdled s tö rre  än
2 cm på 3 m längd juste ras, genom a tt  lag re t upprives och a tt  m ate
rial påföres eller avlägsnas, va re fte r det upprivna stället vältas på 
nytt. P å  samm a sä tt fö rfares på ställen, där f in t stenm aterial an 
hopats.

3 a) T jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av tem peratu ren  95—
130° C utsprides till en m ängd av 5— 6 k g /m 2. M akadam lagret skall 
därvid vara to rr t.



4 a) Y tan täckes med m akadam  8— 16 mm och vältas på sätt, som under 
punkt 5) beskrives. Mängden m akadam  skall vara  så avpassad, a tt 
y tan  väl täckes, men icke mer.

Ytbehandling.

8) Före ytbehandlingen, som utföres tid igast påföljande dag eller helst 
efter någon tids tra fik , sopas y tan  om sorgsfullt, så a tt  lösa stenar och 
smuts avlägsnas. Y tans jäm nhet kontrolleras, och ojäm nheter ju s 
teras.

9) Y tbehandling verkställes med asfalt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller asfalt- 
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1,25— 1,75 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm nt och vältas. Vid användning av asfalt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r bin
demedlets påförande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan binde
medlets utspridande och vältningen av pågruset. Vägbanan skall vid 
y tbehandling vara  ren och fu llt to rr.

Y tbehandling må, om väderleken icke m edger användning av v a r
ma bindemedel, u tföras med emulsion e fte r kontrollantens m edgi
vande, varvid 1,75—2,25 kg /m 2 emulsion beräknas åtgå. P ågrusets 
storlek bör därvid vara  4— 8 mm.

Särskilda fö reskr ifte r .

10) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rån  stenm jöl och 
andra föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrigt 
uppfylla gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial. Vid an 
vändning av varm a bindemedel bör pågruset vara  to r r t  vid u tsp rid 
ning, vilket skall särsk ilt beaktas vid användning av asfa lt eller as- 
fa l t tjä ra  AT 80/20 sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r un
der +  15° C i skuggan.

11) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rst sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber 
i no rra  Sverige, ej heller dag efter na ttfro st. Y tbehandling bör ej 
u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

12) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets 
g radering  avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig



proportion till s tenm aterialet och ej överskott eller underskott av 
bindemedel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl 
täckes, men ej mer. Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t sten 
m aterialets g radering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrol
lanten i förväg närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under 
arbetets gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest för 
liten m ängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek m er 
pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t efter någon tids tra fik , 
bortsopas.

13) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och be
svärande förhållanden för de vägfarande därvid uppstå, skola å var- 
ningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfordras, vara  uppsatta  rek tan 
gulära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», 
fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

14) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

15) Bindemedlen skola vid indränkning utspridas med tryckspridare  med 
ram p eller slang. Vid ytbehandling skola bindemedlen spridas med 
flapperspridare  eller med trycksp ridare  med ram p, därest ej undan
tag  f rå n  denna fö resk rift medgives för m indre ytor. Spridarm un- 
stycken på trycksp ridare  skola inställas före arbetets påbörjande, 
så a tt  fu llt jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridnings- 
konens m antel t rä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande 
munstycken. U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  
eller annan anordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd 
över vägbanan blir oförändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. 
Bindemedlet skall u tspridas med konstan t övertryck av m inst 1 
k g /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även 
n ä r  den igångsättes och avbrytes. F ör detta  ändam ål kan spridaren  
med fördel vara  försedd med e tt  trå g  under spridarram pen. T råget 
svänges undan, n ä r  ram pen b ö rja r  sp rida jäm nt. Den u tspridda bin- 
demedelsmängden per m 2 få r  fö r varje  tank last räk n a t avvika med 
högst 15 procent frå n  den i förväg  faststä llda  m ängden. U ppvärm - 
ningsanordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhett
ning av bindemedlet ej in trä ffa r . T em peraturen hos bindemedlet i



tanken skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, 
varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med 
annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratu r. Upp
g ift om volym skall finnas angiven på tanken. B esättning på spri- 
darvagn skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

16) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transportsed lar i original, som påtecknas av kon
trollanten. Mängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst utfyllda voly
men av stenm aterial på 1 m2 yta. För detta  ändam ål skola på a rbe ts
platsen finnas e tt rym dm ått av m inst 75 liters volym sam t en trä ram  
av 1 m 2 inre yta.

17) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas utan  tillstånd av vägingenjören.

18) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig m aterialåtgång  
per 1000 m 2 yta.

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

Mängd

M akadam .....................
M akadam .....................
Makadam eller singel

35—50 mm 75 m3
16—25 mm 17 m3

8—11, 11—16 eller
8—16 mm 22 m3

Bindemedel, tjära  ........................................
Bindemedel, asfalt, tjära  eller asfalttjära

5.5 ton
1.5 ton

Alternativt utförande:
M akadam ........................
M akadam ........................
Makadam eller singel . 8—11, 11—16 eller

35—50 mm 75 m3
8—16 mm 15 m3

8—16 mm 13 m3
Bindemedel, tjä ra  ........................................
Bindemedel, asfalt, tjära eller asfalttjära

5.5 ton
1.5 ton





KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Arbetsbeskrivning för

Helindränkning med varm tjära.
Beläggningens tjocklek omkring 4 cm.

Denna beläggningstyp ä r en förenkling av helindränkning med varm  
I IT 6 \t jä ra  6 cm typ ■■■ -  och ä r avsedd a tt  användas på b ä rk ra ftig  väg med
\ 19oo I

svag tra f ik  eller som bindlager under ett slitlager av högklassig typ. I 
sistnäm nda fall ä r  ytbehandling obehövlig, därest slitlagret pålägges kort 
tid efter indränkningen.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets u tförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens u tförande ju ste ras vägbanan och gives på raklin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med större  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r  m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erforderliga stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Indränkning.

1) P å  den iordningställda vägbanan utlägges 16— 35 m m 1) m akadam  till 
i genom snitt 50 lit/m 2, löst m ått. M akadamen utbredes mellan sido- 
stöd, t. ex. fastdubbade och i höj dläge justerade  plankor. U tbred
ningen skall ske om sorgsfullt, så a tt  olika stenstorlekar bliva jäm nt 
fördelade över y tan  och m akadam lagret b lir homogent.

T y p : I T  4 
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2) M akadam lagret vältas med 6— 8 (eventuellt 8— 12) tons vält till fa s t
het, dock ej så mycket, a tt  stenarna  onödigt krossas. D ärest så e r
fordras, fö r a tt  m akadam lagret skall erhålla  en för tjä rin d rän k n in g  
läm plig tä thet, påföres något kilsten, m akadam  4— 8 eller 4— 11 mm, 
som fördelas jäm n t över ytan genom sopning. E fte r  vältningen kon
tro lleras ytans jäm nhet med en 3 m rätsk iva och med mall. O jäm n
heter i höjdled stö rre  än 1,5 cm på 3 m längd juste ras, genom a tt  
lagret upprives och a tt  m aterial påföres eller avlägsnas, varefte r det 
upprivna stället vältas på nytt. P å  samm a sä tt fö rfa res på ställen, 
där f in t stenm aterial anhopats.

3) T jä ra  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av tem peraturen  95— 130° 
C utsprides till en m ängd av 2,5— 3,5 k g /m 2. M akadam lagret skall 
därvid vara  to rr t.

4) Y tan avtäckes med m akadam  4— 8 eller 4— 11 mm.
5) D ärefter verkställes vältning om sorgsfullt. U nder vältningen u tsp ri

des y tterligare  e rfo rderlig t pågrus. M akadamen fördelas jäm n t ge
nom sopning. M ängden finm akadam  skall vara  så avpassad, a tt  mel
lanrum m en i grovm akadam lagrets y ta fyllas, men icke mer. Y tan 
avtäckes och vältas vid kall väderlek omedelbart, vid varm  väderlek 
må högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan bindemedlets utspridande och vält
ningen av pågruset.

Ytbehandling .

6) Före ytbehandlingen, som utföres tid igast påföljande dag eller helst 
e fte r  någon tids tra fik , sopas y tan  om sorgsfullt, så a tt  lösa s tenar och 
sm uts avlägsnas. Y tans jäm nhet kontrolleras, och ojäm nheter ju s 
teras.

7) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a sfa lt
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1,25— 1,75 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r  bin
demedlets påförande. Vid användning av t jä r a  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan bindemed
lets utspridande och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid y t
behandlingen vara  ren och fu llt to rr .

Y tbehandling må, om väderleken icke m edger användning av v a r
m a bindemedel, u tfö ras med emulsion e fte r  kontrollantens medgi
vande, varvid 1,75— 2,25 k g /m 2 emulsion beräknas åtgå. Pågrusets 
storlek bör därvid vara  4— 8 mm.



Särskilda fö reskr ifte r .

8) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste f r i t t  f rå n  stenm jöl och 
andra  föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrig t 
uppfylla gällande bestäm m elser för leverans av stenm aterial. Vid 
användning av varm a bindemedel skall pågruset vara  to r r t  vid u t
spridning, vilket skall särsk ilt beaktas vid användning av asfa lt eller 
a s fa lttjä ra  AT 80/20 sam t då ytbehandling utföres vid tem pera tu r 
under +  15° C i skuggan.

9) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än  den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber 
i no rra  Sverige, ej heller dag efter na ttfro st. Y tbehandling bör ej 
u tföras vid lägre tem pera tu r än  +  8° C i skuggan.

10) M ängderna av bindemedel sam t stenm aterialets g rader ing avpassas 
inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  proportion till stenm a
teria le t och ej överskott eller underskott av bindemedel uppstår. 
M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt  y tan  väl täckes, men ej mer. 
Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets grade- 
ring  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten i förväg 
närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under arbetets gång fö
retagas med kontrollantens godkännande. D ärest för liten m ängd på
grus blivit utspridd, påföres vid varm  väderlek m er pågrus. över
skott av pågrus, som ej fa s tn a t efter någon tids tra fik , bortsopas.

11) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och be
svärande förhållanden fö r de vägfarande därvid uppstå, skola å var- 
ningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  uppsatta  rek tan 
gulära tav lor med påsk riften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», 
fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

12) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

]3) Bindemedlen skola vid indränkning  u tspridas med tryckspridare  med 
ram p eller slang. Vid ytbehandling skola bindemedlen spridas med 
flapperspridare  eller med trycksp ridare  med ram p, därest ej undan
tag  f rå n  denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. Spridarm un- 
stycken på trycksp ridare  skola inställas före arbetets påbörjande, 
så a t t  fu llt jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridnings-



konens m antel t rä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande 
munstycken. U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  
eller annan anordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd 
över vägbanan blir o förändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. 
Bindemedlet skall u tspridas med konstan t övertryck av m inst 1 
k g /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även 
n ä r  den igångsättes och avbry tes. För detta ändam ål kan spridaren  
med fördel vara  försedd med e tt trå g  under spridarram pen. T råget 
svänges undan, n ä r ram pen b ö rja r  sp rida  jäm nt. Den u tspridda bin- 
demedelsmängden per m 2 få r  fö r varje  tank last räkna t avvika med 
högst 15 procent f rå n  den i förväg  faststä llda  mängden. U ppvärm - 
ningsanordning skall vara  så beskaffad, a t t  skadlig lokal överhett
ning av bindem edlet ej in trä ffa r . Tem peraturen hos bindemedlet i 
tanken  skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, 
varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt  med 
annan term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratu r. U ppgift 
om volymen skall finnas angiven på tanken. B esättn ing på sp ridar- 
vagn skall vara  väl förtrogen  med sin uppgift.

14) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
tro llanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst utfyllda voly
men av stenm aterial på 1 m 2 yta. F ör detta  ändam ål skola på a rbe ts
platsen finnas e tt rym dm ått av m inst 50 liters volym sam t en trä ram  
av 1 m 2 inre yta.

15) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd  av vägingenjören.

16) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt  år.

Till ledning fö r kostnadens beräknande och arbetets utförande men 
u tan  förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig  m aterialåtgång  
per 1000 m 2 y ta .

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

Mängd

M akadam ......................................................... 16—35 mm 50 m3
Makadam ......................................................... 4—8 eller 4—11 mm 10 m3
Makadam eller singel till ytbehandling... 8—11, 11—16 eller

8—16 mm 13 m3
Bindemedel, tjära ........................................ 3 ton
Bindemedel, asfalt, tjära eller asfalttjära 1,5 ton



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

A rbetsbeskrivning för

Tjärbetong.
Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.
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Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före be
läggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens utförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden anna t föreskrives.

Eventuellt erfo rderliga  stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Im pregnering  (utföres, om underifrån  uppstigande vatten  kan befaras).

1) Löst m aterial undanskaffas genom sopning eller hyvling.

2) T jä ra  Tg av tem peraturen  45— 65° C utsprides till en m ängd av un
gefär 1,0 k g /m 2. Vägbanan skall därvid vara  to rr. T jä rans viskositet 
skall vara  sådan, a tt  t jä ra n  fö rm år helt nedtränga, vilket i förväg 
bör kontrolleras genom försök på m indre yta.

3) Behandlade vägdelar avstängas frå n  tra fik , tills tjä rhuden  to rkat. 
Uppkomna sår och skador i tjä rhuden  lagas med t jä r a  Tg före be- 
läggningsm assans utläggning.



Tillverkning av beläggning smassan.

4) Beläggningen1) sam m ansättes av e tt bottenlager, i genom snitt 95 
k g /m 2, bestående av 16— 35 mm m akadam 2) och 3,5— 4,5 v iktpro
cent3) tjä ra , e tt mellanlager, i genom snitt 25 k g /m 2, bestående av 
4— 16 mm m akadam  och 4— 5,5 viktprocent3) t jä ra , sam t e tt tä tsk ik t  
av i genom snitt 10 k g /m 2, bestående av stenm jöl 0— 4 mm och 6— 8 
viktprocent3) tjä ra . Stenm jölet skall vara  av tä t  sam m ansättning, el
je s t bör filler tillsä ttas. T järm ängden i tä tsk ik te t bör vara  rela tiv t 
riklig. T järm ängden skall i sam råd med kontrollanten före a rbe
te ts  påbörjande närm are  faststä llas med hänsyn till stenm aterialets 
beskaffenhet. Om beläggningen utlägges i kallt tillstånd, bör t jä ra n  
vara  T 55— 80; om beläggningen utlägges i varm t tillstånd, kan t jä 
ran  vara  T 55— 80 men bör helst vara  T 80— 140.

5) T järbetongm assan fram ställes i blandare med effektiv  om röringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare (ej vanlig betongblandare). U ndantag 
frå n  denna fö resk rift kan endast medgivas fö r m indre arbeten. Blan- 
daren skall vara  försedd med anordning för noggrann m ätning av 
m aterialm ängder, helst genom vägning. K ontrollanten skall före a r 
betets påbörjande kontrollera, a tt  dylik anordning ä r  i tillfredsstä l
lande skick och tillräck lig t noggrann. Sten och t jä ra  skola uppm ä
tas var fö r sig. S tenm aterial skall före blandningen vara to rka t ge
nom upphettn ing och fu llständig t to r r t  vid införandet i blandaren. 
Vid införandet i blandaren skall stenm aterialets tem pera tu r vara 
30— 60° C och tjä ra n s  tem pera tu r 50— 100° C. U ppvärm ningsanord- 
ning fö r t jä r a  skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning 
av bindemedlet ej in trä ffa r . B landningstiden avpassas så, a tt  en fu ll
ständig t homogen m assa erhålles. T erm om etrar för m ätning av tem 
pera tu ren  hos stenm aterial och t jä ra  skola finnas vid blandaren.

Utläggning av beläggning smassan.

6) Beläggningsm assan utlägges varm  eller kall, eventuellt e fter någon 
tids lagring. V arje  lager utbredes och vältas fö r sig. U tbredningen 
skall ske om sorgsfullt, så a tt  m assan blir jäm n t fördelad och homo
gen. Förorenad m assa kasseras. B ottenlagret utbredes mellan sido- 
stöd, t. ex. fastdubbade och i höj dläge ju sterade  plankor. Mellanlag-

1) I det följande förutsattes en specifik vikt hos stenmaterialet av 2,6—2,7.
2) Uppgifter om stenmaterialets storlek avse här och i det följande material, er

hållet genom sortering med plana siktar (med kvadratiska hål). Se bestämmelser för 
stenmaterial.

3) Av beläggningsmassans vikt.



re t utbredes helst även mellan plankor. Fog i m ellanlager fö rsk ju tes 
e tt stycke från  fog i bottenlager. Fogarna skola under arbe te t skyd
das fö r damm och smuts. Förorenade fogar skola upphuggas, innan 
ny m assa lägges intill dem.

7) V arje  lager vältas med 7— 12 (helst 7—9) tons vält. Om m as
san utlägges varm , få r  vältning icke påbörjas, fö rrän  m assan kall
na t till lämplig seghet.

Särskilda föreskrifter.

8) S tenm aterialet till bottenlager och m ellanlager skall vara  f r i t t  f rån  
föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrig t uppfylla 
gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial.

9) B eläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den v a r
ma årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber i 
no rra  Sverige, ej heller dag e fte r na ttfro st. Y tbehandling bör ej u t
föras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

10) Mängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets grade- 
ring  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten i förväg 
närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under arbetets gång fö
retagas med kontrollantens godkännande.

11) Författn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid , då fö r tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling eller im pregne
ring  u tföras och besvärande förhållanden fö r de vägfarande därvid 
uppstå, skola å varningsm ärkena sam t i övrigt, där så e rfo rd ras, vara 
uppsatta  rek tangu lära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides» eller 
»T jära sprides», fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

12) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet stö rre  än 6 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

13) Bindemedlet till im pregnering innehåller vanligen lättan tänd liga  ol
jo r, varfö r särskild  försik tighet med eld skall iakttagas. Bindemed
let f å r  ej upphettas till högre tem peratur, än som e rfo rd ras för sp rid 
ningen.



14) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
trollanten. Vid blandningsverket skall finnas våg för kontrollvägning 
av upp till 100 kg.

15) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning m å icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd av vägingenjören.

16) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  två  år.

Till ledning fö r kostnadens beräknande och arbetets utförande men utan 
förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig m aterialåtgång per 
1000 m 2 y ta .

Makadam ........................................................
Makadam .........................................................
Stenmjöl .........................................................
T jära till vägbanans impregnering (event.) 
T jära till beläggningsmassa.......................

Styckestorlek Mängd
(maskvidd hos plan sikt)

16—35 mm 90 ton
4—16 mm 25 ton
0— 4 mm 9 ton

1 ton
6 ton



KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

A rbetsbeskrivning för

Tjärbetong.
Beläggningens tjocklek omkring 4 cm.

( Tb 6 \
typ

i you i
och ä r avsedd a tt  användas på bärk raftig , helst m akadam iserad eller pack- 
stenssatt väg.

Förberedande arbeten .

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttr in g  av 
dräneringen, påförande av stenm aterial eller dylikt. Behandling med 
dammbindningsmedel bör om m öjligt icke u tföras det år, då im pregnering 
skall verkställas.

Före beläggningens u tförande ju ste ras vägbanan och gives på rak lin je  
en bom bering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r  m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Då stö rre  justerings- eller g rundförstärkn ingsarbeten  e rfo rd ras, böra 
dessa verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Im pregnering.

1) Löst m aterial undanskaffas genom sopning eller hyvling.

2) T jä ra  Tg av tem peraturen  45— 65° C utsprides till en m ängd av unge
fä r  1,0 k g /m 2. V ägbanan skall därvid vara  to rr . T jä ran s  viskositet 
skall vara  sådan, a tt  t jä ra n  fö rm år helt nedtränga, vilket i förväg 
bör kontrolleras genom försök på m indre yta.

3) Behandlade vägdelar avstängas frå n  tra fik , tills tjä rh u d en  to rkat. 
Uppkom na sår och skador i tjä rhuden  lagas med t jä r a  Tg före be- 
läggningsm assans utläggning.



Tillverkning av beläggning smassan.

4) Beläggningen1) sam m ansättes av e tt  bottenlager av i genom snitt 65 
k g /m 2 sam t e tt slitlager av i genom snitt 30 k g /m 2. B ottenlagret skall 
bestå av 3,5— 4,5 viktprocent2) t jä ra  och m akadam, jäm n t g raderad  
och med storlek mellan 8 (eventuellt ned till 4) mm och 25 (even
tuellt upp till 30) mm3). S litlagret skall bestå av 5,5— 8 viktprocent2) 
t jä r a  och k rossat stenm aterial, som har tä t  sam m ansättning, och vars 
övre storleksgräns ej ä r  stö rre  än undre storleksgränsen hos sten
m ateria le t i bottenlagret. F ö r erhållande av tä t  sam m ansättn ing kan 
det vara  erfo rderlig t a tt  tillsä tta  filler, stenm jöl eller makadam. 
T järm ängden skall i sam råd med kontrollanten före arbetets påbör
jande närm are faststä llas med hänsyn till stenm aterialets beskaffen
het. Om beläggningen utlägges i kallt tillstånd, bör t jä ra n  vara  T 55 
— 80; om beläggningen utlägges i varm t tillstånd, kan tjä ra n  vara  
T 55— 80, men bör helst vara  T 80— 140.

5) T järbetongm assan fram ställes i b landare med effektiv  om röringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare (ej vanlig cem entbetongblandare). U n
dantag från  denna fö resk rift kan endast medgivas fö r m indre a rbe
ten. B landaren skall vara  försedd med anordning fö r noggrann m ät
ning av m aterialm ängder, helst genom vägning. K ontrollanten skall 
före arbetets påbörjande kontrollera, a tt  dylik anordning ä r  i till
fredsställande skick och m edger tillräck lig  noggrannhet. Sten och 
t jä r a  skola uppm ätas var fö r sig. S tenm aterial skall före blandningen 
vara  to rk a t genom upphettn ing och fu llständig t to r r t  vid införandet 
i blandaren. Vid införandet i b landaren skall stenm aterialets tem 
p e ra tu r vara  30— 60° C och tjä ra n s  tem pera tu r 50— 100° C. Upp- 
värm ningsanordning fö r t jä r a  skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig 
lokal överhettning av bindem edlet ej in trä ffa r . B landningstiden av
passas så, a tt  en fu llständig t homogen m assa erhålles. Term om etrar 
fö r m ätning av tem peratu ren  hos stenm aterial och t jä ra  skola finnas 
vid blandaren.

Utläggning av beläggning smassan.

6) Beläggningsm assan utlägges varm  eller kall, eventuellt e fte r  någon 
tids lagring. V arje  lager utbredes och vältas fö r sig. U tbredningen

1) I det följande förutsättes en spec, vikt hos stenmaterialet av 2,6—2,7.
2) av beläggningsmassans vikt.
3) Uppgifter om stenmaterialets storlek avse här och i det följande material, er

hållet genom sortering med plana siktar (med kvadratiska hål). Se bestämmelser för 
stenmaterial.



skall ske om sorgsfullt, så a tt  m assan blir jäm n t fördelad och homo
gen. Förorenad m assa kasseras. B ottenlagret utbredes mellan sido- 
stöd, t. ex. fastdubbade och i höj dläge justerade plankor. Fog i mel- 
lanlager försk ju tes e tt stycke frå n  fog i bottenlager. Fogarna skola 
under arbetet skyddas fö r damm och smuts. Förorenade fogar skola 
upphuggas, innan ny m assa lägges intill dem.

7) V arje  lager vältas med 6— 12 (helst 6— 8) tons vält. Om m assan 
utlägges varm , få r  vältning icke påbörjas, fö rrän  m assan kallnat till 
läm plig seghet.

Ytbehandling  (utföres om beläggningen ej blivit tä t, så a tt  den efter regn 
uppvisar långsam t torkande fuk tfläckar).

8) Före ytbehandlingen, som utföres efter någon tids tra fik , sopas ytan 
om sorgsfullt, så a tt  lös sten och sm uts avlägsnas. Y tans jäm nhet 
kontrolleras, och ojäm nheter justeras.

9) Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller asfalt- 
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1— 1,5 k g /m 2. Pågrus 4— 8 eller 8— 11 mm utsprides 
jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller AT 80/20 skall på
gruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r bindemedlets påförande. 
Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, därest varm  väderlek 
råder, högst 1 tim me fö rfly ta  mellan bindemedlets utspridande och 
vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid ytbehandlingen vara  ren 
och fu llt to rr .
Y tbehandling må, om väderleken icke m edger användning av varm a 
bindemedel, u tföras med emulsion efter kontrollantens medgivande, 
varvid 1,25— 1,75 k g /m 2 emulsion beräknas åtgå. P ågrusets storlek 
bör därvid vara  4— 8 mm.

Särskilda fö reskrifter.

10) Stenm aterial till bottenlager och pågrus skall vara  i det närm aste 
f r i t t  f rån  stenm jöl och andra föroreningar, hava rena ytor, vara  väl 
so rte ra t sam t i övrigt uppfylla gällande bestäm m elser för leverans 
av stenm aterial. Vid användning av varm a bindemedel bör pågruset 
vara  to r r t  vid u tspridning, vilket skall särsk ilt beaktas vid använd
ning av asfa lt eller a s fa lttjä ra  AT 80/20 sam t då ytbehandling u t
föres vid tem pera tu r under +  15° C i skuggan.



11) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den var» 
ma årstiden, dock fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej 
senare än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 sep
tem ber i no rra  Sverige, ej heller dag efter na ttfro st. Y tbehandling 
bör ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

12) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i rik tig  p ro
portion till s tenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. M ängden pågrus skall vara  sådan, a tt y tan  väl täckes, 
men ej mer. M ängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm ate
rialets g radering  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten 
i förväg  närm are  fastställas. M indre jäm kningar må under arbetets 
gång företagas med kontrollantens godkännande. D ärest fö r liten 
m ängd pågrus blivit u tspridd, påföres vid varm  väderlek m er på
grus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t e fter någon tids tra fik , 
bortsopas.

13) Författn ingsen liga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid , då fö r trafiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling eller im pregne
ring  u tfö ras och besvärande förhållanden fö r de vägfarande därvid 
uppstå, skola å varningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  
uppsatta  rek tangu lära  tav lor med påsk riften  »Asfalt sprides», »T jära 
sprides» fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

14) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätsk iva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

15) Bindemedlen skola vid im pregnering u tspridas med tryckspridare  
med ram p eller slang. Vid ytbehandling skola bindemedlen spridas 
med flapperspridare  eller med tryckspridare  med ram p, därest ej 
undantag frå n  denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. Spridar- 
m unstycken på trycksp ridare  skola inställas före arbetets påbörjande, 
så a tt  fu llt jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridnings- 
konens m antel t rä f fa  vägbanan m itt fö r centrum  på angränsande 
m unstycken. U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  
eller annan anordning vidtagen, så a tt  spridarm unstyckenas höjd 
över vägbanan b lir oförändrad vid olika fy llningsgrad hos tanken. 
Bindemedlet skall u tspridas med konstan t övertryck av m inst 1 
k g /cm 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även



n är den igångsättes och avbrytes för detta  ändam ål kan spridaren  
med fördel vara  försedd med ett trå g  under spridarram pen. T råget 
svänges undan, nä r ram pen b ö rja r  sprida jäm nt. Den u tspridda binde- 
medelsmängden per m2 få r  fö r varje  tank last räk n a t avvika med 
högst 15 % frå n  den i förväg faststä llda  mängden. U ppvärm nings- 
anordning skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning av 
bindemedlet ej in trä ffa r . Tem peraturen hos bindem edlet i tanken 
skall lä tt kunna avläsas på en i tanken m onterad term om eter, v a r
jäm te sådan anordning skall finnas, a tt  kontrollanten lä tt med annan 
term om eter kan kontrollera bindemedlets tem peratur. U ppgift om 
volymen skall finnas angiven på tanken. B esättning på spridarvagn 
skall vara  väl förtrogen med sin uppgift.

16) Bindemedlet till im pregnering innehåller vanligen lä ttan tänd liga  ol
jo r, varfö r särskild  försik tighet med eld skall iakttagas. Bindemed
let få r  ej upphettas till högre tem peratu r, än som erfo rd ras fö r sp rid 
ningen.

17) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
trollanten. Vid blandningsverket skall finnas våg fö r kontrollvägning 
av upp till 100 kg.

18) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten m ed
givas u tan  tillstånd  av vägingenjören.

19) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  två  år.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets u tförande men 
u tan  förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig  m aterialåt
gång per 1000 m 2 y ta .

Styckestorlek Mängd
(maskvidd hos plan sikt)

M akadam ..........................................  ............ 8—25 mm 62 ton
Stenmjöl ......................................................... 0— 8 mm 28 ton
Makadam eller singel (till ytbehandling

event.)......................................................... 4—8 eller 8—11 mm 10 m3
Tjära till vägbanans im pregnering......... 1 ton
Tjära till beläggningsmassa.................... 4,6 ton
Bindemedel till ytbehandling (event.) 1,3 ton





KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

A rbetsbeskrivning för

Tjärbetongmakadam.
Beläggningens tjocklek omkring 6 cm.

Förberedande arbeten.

Om vägbanan icke äger tillräcklig  bärighet, skall den i god tid  före 
beläggningsarbetets utförande fö rstärkas, t. ex. genom fö rb ä ttrin g  av d rä 
neringen, påförande av stenm aterial eller dylikt.

Före beläggningens u tförande ju ste ras  vägbanan och gives på rak lin je 
en bombering av 1/70— 1/80 av vägbredden. I kurvor med stö rre  cen
trum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien ä r m indre än eller 
lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r stö rre  än 500 m men m indre än 
1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden annat föreskrives.

Eventuellt erforderliga stö rre  justerings- eller g rundfö rstärkn ingsar- 
beten skola verkställas senast å re t före beläggningsarbetets utförande.

Utförande av beläggningen.

1) P å  den iordningställda vägbanan utlägges m akadam  med storlek mel
lan 35 och 50 mm1), dock med en stö rsta  skillnad mellan storleks- 
g ränserna  av 15 mm (norm alt 35— 50 m m ), till i genom snitt 75 
lit /m 2, löst m ått. M akadamen utbredes mellan sidostöd, t. ex. fastdub- 
bade och i höj dläge ju sterade  plankor. U tbredningen skall ske om
sorgsfullt, så a tt  olika stenstorlekar bli jäm n t fördelade över y tan  och 
m akadam lagret b lir homogent.

2) M akadam lagret to rrvältas endast en gång, helst med lä tt vält, så a tt  
det ej b lir för tä tt.

3) T järbetongm assa utsprides i flera  om gångar under vältning. M aka
dam lagret skall därvid vara  to rrt. V ältning och spridning av belägg- 
ningsm assa fo rtsä ttas , tills det icke ä r  m öjligt a tt  nedpressa m er 
massa, hålrum m en i m akadam lagret äro  väl fyllda och beläggningen 
ä r fast. N orm alt b rukar härtill å tgå 30— 35 k g /m 22) tjä rb e to n g 
massa. D ärefter utbredes och vältas y tterligare  20— 25 k g /m 2 2) t j ä r 
betongm assa, m otsvarande e tt c :a  1 cm tjock t lager tjä rbetong  över

x) Uppgifter om stenmaterialets storlek avse här och i det följande material, er
hållet genom sortering med plana siktar (med kvadratiska hål). Se bestämmelser för 
stenmaterial.

2) Därvid förutsattes en specifik vikt hos stenmaterialet av 2,6—2,7.



m akadam lagret. Välten bör vara  så tung  som m öjligt, ej under 12 
ton.

4) D ärefter tä ta s  beläggningens y ta  med lä tt tjä rb lan d a t stenm jöl, som 
insopas i y tan  och fastvältas.

A lternativ t u tfö ran d e :
4 a) I stället fö r a tt  tä ta s  i y tan  på ovan beskrivet sä tt kan beläggningen 

ytbehandlas någon tid  efter utförandet. Y tbehandling ä r  a tt  fö re
draga, om beläggningen utföres på hösten.
Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140— 200° C, 
t jä r a  T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a sfa lt
t jä ra  AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till 
en m ängd av 1,75— 2,25 k g /m 2. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 
mm utsprides jäm n t och vältas. Vid användning av asfa lt eller 
AT 80/20 skall pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fte r  bin
demedlets påförande. Vid användning av t jä r a  eller AT 15/85 må, 
därest varm  väderlek råder, högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan binde
medlets utspridande och vältningen av pågruset. Vägbanan skall vid 
ytbehandlingen vara  ren och fu llt to rr.

Tillverkning av tjärbetongm assan .
5) S tenm aterial till tjärbetongm assan  skall utgöras av 4—-8 eller 8— 11 

mm m akadam  (eventuellt 4— 11 m m ).
6) T jä ra  T 35— 55 skall ingå i blandningen till 4,5— 7 procent av m as

sans to tal vikt. T järm ängden, som närm are  fastställes i sam råd med 
kontrollanten före arbetets påbörjande, skall vara  så stor som m öj
ligt, dock ej så stor, a tt  t jä ra  under tra n sp o rt eller lagring rinner av 
stenarna.

7) T järbetongm assan fram ställes i blandare med effektiv  om röringsan- 
ordning, s. k. tvångsblandare (ej vanlig betongblandare), därest ej 
undantag frå n  denna fö resk rift medgives för m indre ytor. B iandaren 
skall vara  försedd med anordning för noggrann m ätning av m ate
rialm ängder, helst genom vägning. K ontrollanten skall före arbetets 
påbörjande kontrollera, a tt  dylik anordning ä r  i tillfredsställande 
skick och tillräck lig t noggrann. Sten och t jä ra  skola uppm ätas var 
fö r sig. S tenm aterial skall före blandningen vara  to rk a t genom upp
hettn ing  och fu llständig t to r r t  vid införandet i biandaren. Vid infö
randet i b iandaren skall stenm aterialets tem pera tu r vara  30— 60° C 
och tjä ra n s  tem pera tu r 50— 100° C. U ppvärm ningsanordning för 
t jä r a  skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning av binde
medlet ej in trä ffa r . B landningstiden avpassas så, a tt  en fu llständigt 
homogen m assa erhålles. T erm om etrar för m ätn ing  av tem peraturen  
hos stenm aterial och t jä r a  skola finnas vid biandaren.



8) Stenmjöl för tä tn in g  av ytan  blandas med c:a  3 viktprocent t jä ra  
T 35— 55, såsom i punkt 7) angives.

Särskilda fö reskr ifte r .

9) S tenm aterialet skall vara  i det närm aste  f r i t t  f rån  stenm jöl och 
andra  föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrigt 
uppfylla gällande bestäm m elser fö r leverans av stenm aterial. Vid 
användning av varm a bindemedel bör pågruset vara  to r r t  vid u t
spridning, vilket skall särsk ilt beaktas vid användning av asfa lt eller 
a s fa ltt jä ra  AT 80/20 sam t vid ytbehandling med dessa bindemedel 
vid tem pera tu r under +  15° G i skuggan.

10) Beläggningsarbetet bör u tföras så tid ig t som m öjligt under den var
ma årstiden, fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och helst ej senare 
än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i m ellersta och 1 septem ber 
i no rra  Sverige, ej heller dag efte r na ttfro st. Y tbehandling bör ej 
u tföras vid lägre tem pera tu r än +  8° C i skuggan.

11) M ängd av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets grade- 
ring  och beskaffenhet skola i sam råd med kontrollanten i förväg n ä r
m are fastställas. M indre jäm kningar må under arbetets gång fö re
tagas med kontrollantens godkännande.

12) F örfattn ingsenliga varningsm ärken sam t läm pliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara  uppsatta  under tid, då för tra fiken  
särskild  varsam het ä r  av nöden. N är ytbehandling utföres och be
svärande förhållanden fö r de vägfarande därvid uppstå, skola å var- 
ningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rdras, vara  uppsatta  rek tan 
gulära  tavlor med påsk riften  »Asfalt sprides» eller »T jära sprides», 
fö rfa ttn ingsen lig t målade i gult och rö tt.

13) S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll efter 
beläggningens färd igställande få r  ojäm nhet stö rre  än 8 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

14) Om ytbehandling företages, skola bindemedlen u tspridas med tryck 
spridare  med ram p eller med flapperspridare, därest ej undantag 
frå n  denna fö resk rift medgives fö r m indre ytor. Spridarm unstycken 
på tryckspridare  skola inställas före arbetets påbörjande, så a tt  fu llt 
jäm n spridning sker. Vid konspridare skall spridningskonens m an
tel t rä f fa  vägbanan m itt under centrum  på angränsande m unstyc
ken. U nder spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta  eller annan 
anordning vidtagen, så a t t  spridarm unstyckenas höjd över vägbanan 
b lir oförändrad vid olika fy llningsgrad hos tanken. Bindemedlet skall 
u tspridas med konstant övertryck av m inst 1 kg /cm 2. Helst bör på



spridarvagnen finnas anordning, angivande i varje  ögonblick u t
spridd m ängd bindemedel per m 2. Å tgärder skola vidtagas, så a tt  
spridningen blir jäm n, även n ä r  den igångsattes och avbrytas. För 
detta ändam ål kan spridaren  med fördel vara  försedd med e tt  trå g  
under spridarram pen. T råget svänges undan, när ram pen b ö rja r  
sprida jäm nt. Den u tspridda bindem edelsmängden p r m 2 få r  fö r varje  
tank last räk n a t avvika med högst 15 procent frå n  den i förväg fa s t
ställda* mängden. U ppvärm ningsanordning skall vara  så beskaffad, 
a tt  skadlig lokal överhettning av bindemedlet ej in trä ffa r . Tem pera
tu ren  hos bindemedlet i tanken skall lä tt kunna avläsas på en i tanken 
m onterad term om eter, varjäm te  sådan anordning skall finnas, a tt  
kontrollanten lä tt med annan term om eter kan kontrollera bindemed
lets tem peratur. B esättn ing på spridarvagn skall vara  väl förtrogen 
med sin uppgift.

15) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transpo rtsed la r i original, som påtecknas av kon
trollanten. M ängden grovm akadam  kan före indränkningen kontrol
leras genom upptagande och uppm ätning av den löst utfyllda voly
men av stenm aterial på 1 m 2 yta. F ör detta  ändam ål skola på arbets
platsen finnas e tt rym dm ått av m inst 75 liters volym sam t en trä ram  
av 1 m 2 inre yta. Vid blandningsverket skall finnas en våg fö r kon
tro ll vägning av upp till 100 kg.

16) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten med
givas u tan  tillstånd av vägingenjören.

17) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  e tt år.

Till ledning för kostnadens beräkning och arbetets utförande men 
utan förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig m aterialåt
gång per 1000 m 2 y ta .

Stenmjöl till tätning

M akadam .....................................
Makadam till tjärbetongmassa

Styckestorlek 
(maskvidd hos plan sikt)

35—50 mm
4—8 eller 8—11 mm

0—5 mm

75 n r  
52 ton 

5 ton 
3 ton

Mängd

Bindemedel: tjära

A lternativ t utförande med ytbehandling:
M akadam .........................................................
Makadam till tjärbetongmassa ................
Makadam eller singel till ytbehandling..

35—50 mm 
4—8 eller 8— 11 mm 

8 - 1 1 , 11—16 eller 
8—16 mm

75 m3 
52 ton

T jära till tjärbetongm assa..........................
Asfalt, tjära  eller asfalttjära till ytbe

handling .....................................................

13 m3 
3 ton



KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

A rbetsbeskrivning för

Tunt slitlager av sandasfalt.
Slitlagrets tjocklek 1,5 cm.

U nderlaget under e tt  tu n t slitlager av sandasfalt skall utgöras av an 
tingen m inst 3 cm öppen asfaltbetong, m inst 3,5 cm indränkningsbe- 
läggning, cementbeläggning eller annan beläggning av m otsvarande be
skaffenhet. D ärest slitlagret avses a t t  u tföras å indränkningsbeläggning 
ko rt tid  e fte r dennas färdigställande, behöver den i väg- och vattenbygg
nadsstyrelsens arbetsbeskrivning faststä llda  ytbehandlingen icke verk
ställas. Det ä r  dock nödvändigt, a tt  en indränkningsbeläggning b lir t r a f i 
kerad någon tid, innan den förses med slitlager av sandasfalt.

Förberedande arbeten.

U nderlagets y ta ju ste ras  i tvär- och längdled och gives på rak lin je  en 
bom bering av 1/70— 1/80 eller helst 1/80— 1/90 av vägbredden. I kurvor 
med s tö rre  centrum vinkel än 4° skevas vägbanan 1 :20 , om rad ien  ä r 
m indre än eller lika med 500 m, och 1 :30 , om radien ä r  s tö rre  än 
500 m men m indre än 1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala fö rhål
landen annat föreskrives. Po tthål och svackor utfyllas genom flickning 
med stenm aterial och bitum inöst bindemedel eller genom påläggande av 
beläggningsm assa, lämpligen av öppen asfaltbetong. Blödande eller m juka 
p a rtie r  skola avlägsnas. E f te r  ju steringen  få  ojäm nheter s tö rre  än 1 cm 
på  3 m längd icke förekomma.

Tillverkning av beläggningsmassan.

1) Beläggningen skall sam m ansättas av:
A sfalt A 50— 70 
Stenm aterial

9,5— 12 viktprocent 
88 — 90,5 »



Därvid ä r  fö ru tsa tt en specifik vikt hos stenm ateria le t av 2,6— 2,7. 
S tenm aterialet skall sam m ansättas av sand och fillerm aterial i så
dana proportioner, a tt  m inst 98 procent av stenm aterialet passerar 
2 mm sikt och 11— 20 procent passerar 0,075 mm sikt, m ängderna 
beräknade i procent av stenm aterialets vikt.

2) Sanden bör bestå av rena korn av hård  bergart. Sand med v ittrade 
korn få r  ej användas. Den skall vara  fr i  f rå n  lera, jo rd  och andra 
föroreningar.
Sandens sam m ansättn ing bör vara  fö ljande:

viktprocent
m ängd, som passerar 2 mm sik t ................... m inst 98, helst 100

» » » 1 » » ................... 87— 99, » 95
» » » 0,5 » » ................... 60— 90, » 80
» » » 0,25 » » ................... 20— 70, » 50
» » » 0,125 » » ................... 3— 20, » 10
» » » 0,075 » »    högst 5, » 0

Näm nda värden finnas g rafisk t angivna i fig. 1. K urvan för en läm p
lig sandsort bör ligga inom de båda g ränskurvorna och vara  jäm n
löpande med dessa eller den m ellersta kurvan (idealkurvan).

3) F illerm aterial skall bestå av finm alen kalksten eller annan lämplig 
bergart. S. k. cyklonfiller få r  icke användas härtill. Kornstorleks- 
fördelningen skall vara  sådan, a tt  a llt m aterial passerar 0,5 mm sikt 
sam t m inst 80 procent därav  passerar 0,075 mm sikt.

4) Beläggningsm assan bör ha sådan sam m ansättning, a tt  hålrumsvoly- 
men i den färd igvältade beläggningen b lir m indre än 5 procent. Om 
hålrum sprocenten överstiger 5 procent, skall beläggningen icke anses 
fullgod. Beläggningsm assans läm pligaste sam m ansättn ing skall i fö r
väg närm are bestäm m as i sam råd med kontrollanten.

5) Beläggningsm assan fram ställes i b landare med effek tiv  om rörings- 
anordning, s. k. tvångsblandare. Vanlig betongblandare f å r  icke an 
vändas. A nordning fö r noggrann vägning av m aterialm ängder skall 
finnas. K ontrollanten skall före  arbetets påbörjande kontrollera, a tt  
dylik anordning ä r i tillfredsställande skick och tillräck lig t noggrann. 
Sand, fillerm aterial och asfalt skola uppvägas var fö r sig. Sand skall 
före blandningen vara  torkad och upphettad  till sådan tem peratu r, 
a tt  stenm aterialet i blandaren, sedan fillerm aterial blivit tillsa tt, h a r 
en tem pera tu r av 160— 190° C. Sand skall blandas med fillerm aterial 
i b landaren så länge, a tt  detsam m a b lir to r r t  och jäm n t fördelat, 
innan asfalt tillsättes. A sfalten skall hava en tem pera tu r av 140— 
190° C, n ä r den sättes till stenm aterialet. U ppvärm ningsanordning 
fö r asfalt skall vara så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning
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av bindemedlet ej in trä ffa r . T erm om etrar för m ätning av tem pera
tu ren  hos sand och asfa lt skola finnas vid blandningsverket.

I den färdigblandade m assan skola sandkornen vara  jäm n t över
dragna med asfa lt och utan  b a ra  partier. M assan skall var homogen 
u tan  klum par av filler eller asfalt.

Utläggning av beläggning smassan.

6) D ärest underlaget ej ä r  rent, skall det rengöras genom sopning och, 
om så e rfo rdras, vattenspolning. U nderlag av cem entbeläggning stry- 
kes med 0,5— 0,7 k g /m 2 tunn  asfaltlösning.

7) Beläggningsm assan skall vid utläggningen hava en tem pera tu r av 
125— 190°, helst 140— 180° C. U nderlaget skall därvid helst vara  
to rr t. M ängden m assa skall vara  sådan, a tt  beläggningen e fte r vält
ning ingenstädes b lir m indre än 1,5 cm tjock. Om underlaget ä r  fu llt 
slä tt och jäm nt, å tg å r 33 k g /m 2 m assa vid en volymvikt av 2,20 hos 
den färdigvältade beläggningen. .Massan utbredes med varm a skyfflar 
och k ra tto r, varvid tillses, a tt  m assan b lir jäm n t fördelad och över
allt lika lucker. Massa, som tippas i hög, utbredes u tanför den yta, 
på vilken den tippats. K lum par i m assan skola söndersm ulas före 
vältningen.

8) M assan vältas med 7— 12 tons vält. V ältningen påbörjas, innan m as
san kallnat under 125° C och fo rtsättes , tills välten ej längre gör in
tryck. Överallt, där m assan ej kan vältas, t. ex. intill kantsten, stam pas 
den om sorgsfullt med varm a stö tar, varvid tillses, a tt  m assan ej 
brännes.

Särskilda fö re skr ifte r .

9) S litlager av sandasfalt bör u tföras fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken 
och ej senare än den 15 november i södra, 1 november i m ellersta och 
15 oktober i no rra  Sverige, dock ej å fru se t underlag.

10) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i r ik tig  pro
portion till s tenm aterialet och en stabil, tä t  beläggning erhålles.

11) S tö rsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n  yta. P å  
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r 
beläggningens färd igstä llande få r  ojäm nhet stö rre  än 6 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

12) Beläggningsm assan skall under tran sp o rt till arbetsplatsen vara över
täck t till skydd fö r regn och värm eförlust. L astflaket skall vara  f r i t t



från  gammal m assa och föroreningar, få r  ej sm örjas med olja sam t 
skall vid dagsarbetets slut rengöras.

13) Välten skall vara så konstruerad, a tt  den ger en god kom prim ering 
och m insta m öjliga vågbildning. V alstrycket per breddenhet bör vara  
ungefär lika fö r fram - och bakvalsar. V alsarna böra vara  breda och 
hava stor diam eter. Välten bör ha en jäm n gång. Omkoppling frå n  
fram åt till back bör ske m jukt u tan  ryckningar och så, a tt  välten så 
gott som ögonblickligen kan ändra  körrik tn ingen  till den m otsatta.

För vä ltar med tre  valsar böra spåren frå n  bakvalsarna delvis täcka 
spåret frå n  fram valsen, så a tt  vid vältning i kurva hela bredden mel
lan bakvalsarna b lir vältad. Driven bakaxel bör vara  försedd med 
differential. V alsarna böra autom atiskt inställa sig efte r vägens 
bombering.

D ärest m assan vid vältning fa s tn a r  vid valsarna, skola dessa fuk 
tas  med vatten, ej med olja. Välten få r  icke stå  stilla  på m juk be
läggning.

14) Använda m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, så
v itt m öjligt genom transportsed lar i original, som påtecknas av kon
trollanten.

15) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten m ed
givas u tan  tillstånd av vägingenjören.

16) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  tre  år.

Bindlager av öppen asfaltbetong  u tföres i tilläm pliga delar såsom för
slitlagret ä r  föreskrivet och bör ha följande sam m ansättn ing:

S tenm aterialet bör ha sådan sam m ansättning, a tt  100 procent passerar 
25 mm sik t och 15— 25 procent 2 mm sikt, m ängderna beräknade i p ro 
cent av stenm aterialets vikt.

Till ledning för kostnadens beräknande och arbetets u tförande men 
u tan  förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig materialåtgång  
per 1000 m 2 yta.

A sfalt A 50— 70 
Stenm aterial ... 94— 96

4— 6 viktprocent

Slitlager av sandasfa lt:
Mängd

Sand .........................................
F illerm aterial .........................
Bindemedel, asfa lt A 50— 70

24 ton 
6 »
3,5 »





KUNGL. VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Typ:  l 2 P i 1  
1935

A rbetsbeskrivning för

Tunt slitlager av topeka.
Slitlagrets tjocklek 2 cm.

U nderlaget under e tt tu n t slitlager av topeka skall u tgöras av antingen 
m inst 3 cm öppen asfaltbetong, m inst 3,5 cm indränkningsbeläggning, 
cementbeläggning eller annan beläggning av m otsvarande beskaffenhet. 
D ärest slitlagret avses a tt  u tföras å indränkningsbeläggning ko rt tid  efter 
dennas färdigställande, behöver den i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
arbetsbeskrivning angivna ytbehandlingen icke verkställas. Det ä r dock 
nödvändigt, a tt  en indränkningsbeläggning tra fik e ras  någon tid, innan 
den förses med slitlager av topeka.

Förberedande arbeten.

U nderlagets y ta ju ste ras i tvär- och längdled och gives på rak lin je 
en bom bering av 1/70— 1/80 eller helst 1/80— 1/90 av vägbredden. I 
kurvor med större  centrum vinkel än 4° skevas vägbanan 1: 20, om radien 
ä r  m indre än eller lika med 500 m, och 1: 30, om radien ä r s tö rre  än 500 m 
men m indre än  1000 m, såvida ej med hänsyn till lokala förhållanden 
anna t föreskrives. Potthål och svackor utfyllas genom flickning med 
stenm aterial och bitum inöst bindemedel eller genom påläggande av be- 
läggningsm assa, lämpligen öppen asfaltbetong. Blödande eller m juka p a r
tie r  skola avlägsnas. E fte r  justeringen  få  ojäm nheter stö rre  än 1 cm på 
3 m längd icke förekomma.

Tillverkning av beläggningsmassan.

1) Beläggningen skall sam m ansättas av :
asfalt A 50— 70 .................................... . 8— 10 viktprocent
stenm aterial ............................................... 90— 92 »



Därvid ä r  fö ru tsa tt en specifik vikt hos stenm aterialet av 2,6— 2,7. 
S tenm aterialet skall sam m ansättas av sten, sand och fillerm aterial i 
sådana proportioner, a tt  allt stenm aterial passerar 11,3 mm sikt, 65— 
75 % passerar 2 mm sikt och 9— 15 % passerar 0,075 mm sikt, m äng
derna beräknade i procent av stenm aterialets vikt.

2) Sten till beläggningsm assan skall vara  m akadam  och av storleken 
4— 11 mm.1) Stenen skall vara f r i  f rå n  stenmjöl, lera och andra  fö r
oreningar, vara  väl sorterad  sam t i övrigt uppfylla gällande bestäm 
m elser för leverans av stenm aterial.

3) Sanden bör bestå av rena korn av hård  bergart. Sand med v ittrade 
korn få r  ej användas. Den skall vara  f r i  f rå n  lera, jo rd  och andra 
föroreningar.
Sandens sam m ansättn ing bör va ra  fö ljande:

Viktprocent
m ängd, som passerar 2 mm sikt  ............... m inst 98, helst 100

» » » 1 » » ................... 87— 99, » 95
» » » 0,5 » » ................... 60— 90, » 80
» » » 0,25 » » ................... 20— 70, » 50
» » » 0,125 » » ................... 3—20, » 10
» » » 0,075 » »   högst 5, » 0

Näm nda värden finnas g ra fisk t angivna i fig. 1. K urvan för en läm p
lig sandsort bör ligga inom de båda g ränskurvorna och vara  jäm n
löpande med dessa eller den m ellersta kurvan  (idealkurvan).

4) Till filler användes finm alen kalksten eller annan läm plig bergart.
S. k. cyklonfiller få r  icke användas som fillertillsats. K ornstorleks- 
fördelningen skall vara  sådan, a tt  allt m aterial passerar 0,5 mm 
sikt sam t m inst 80 procent passerar 0,075 mm sikt.

5) Beläggningsm assan bör ha sådan sam m ansättning, a tt  hålrum s voly
men i den färd igvältade beläggningen b lir m indre än 5 procent. Om 
hålrum sprocenten överstiger 5 procent, skall beläggningen icke anses 
fullgod.

Beläggningsm assans läm pligaste sam m ansättning skall i förväg 
närm are  bestäm m as i sam råd med kontrollanten.

6) Beläggningsm assan fram ställes i b landare med effektiv  om rörings- 
anordning, s. k. tvångsblandare. Vanlig betongblandare f å r  ej an 
vändas. A nordning fö r noggrann vägning av m aterialm ängder skall 
finnas. K ontrollanten skall före arbetets påbörjande kontrollera, a t t  
dylik anordning ä r i tillfredsställande skick och tillräck lig t noggrann. 
Sten, sand, fillerm aterial och asfalt skola uppvägas var fö r sig. Sten
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och sand skola före blandningen vara torkade och upphettade till 
sådan tem peratu r, a tt  stenm aterialet i biandaren, sedan filler blivit 

‘tillsa tt, h a r en tem pera tu r av 160— 190° C. Sten och sand skola blan
das med filler i b iandaren så länge, a t t  fillern  blir to rr  och jäm n t fö r
delad, innan asfalten  tillsättes. A sfalten skall hava en tem pera tu r av 
140— 190° C, n ä r den sättes till stenm aterialet. U ppvärm ningsanord- 
ning fö r asfa lt skall vara  så beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning 
av bindemedlet ej in trä ffa r . T erm om etrar fö r m ätning av tem pera
tu ren  hos stenm aterial och asfa lt skola finnas.

I den färdigblandade m assan skola stenkornen vara  jäm n t över
dragna med asfa lt och utan  bara  fläckar. M assan skall vara  homogen 
utan  klum par av filler eller asfålt.

Utläggning av beläggningsmassan.

7) D ärest underlaget ej ä r  rent, skall det rengöras genom sopning eller, 
om så erfo rd ras, vattenspolning. U nderlag av cementbeläggning stry- 
kes med 0,5— 0,7 k g /m 2 tunn  asfaltlösning.

8) Beläggningsm assan skall vid utläggningen hava en tem pera tu r av 
125— 190°, helst 140— 180° C. U nderlaget skall därvid helst vara  to rrt. 
M ängden m assa skall vara  sådan, a tt  beläggningen efter vältning 
ingenstädes b lir m indre än 2 cm tjock. Om underlaget ä r  fu llt s lä tt 
och jäm nt, å tg å r 45 kg /m 2 m assa vid en volym vikt av 2,25 hos den 
färd igvältade beläggningen. M assan utbredes med varm a skyfflar 
och k ra tto r, varvid tillses, a tt  m assan b lir jäm n t fördelad och över
allt lika lucker. Massa, som tippas i hög, utbredes u tan fö r den yta, 
på  vilken den tippats. K lum par i m assan skola söndersm ulas före 
vältningen.

9) M assan vältas med 7— 12 tons vält. V ältningen påbörjas, innan m as
san kallnat under 125° C och fo rtsättes , tills välten ej längre gör in 
tryck. Överallt, där m assan ej kan vältas, t. ex. intill kantsten, stam 
pas den om sorgsfullt med varm a stö tar, varvid tillses, a tt m assan ej 
brännes.

Särskilda fö reskrifter .

10) Slitlager av topeka bör ej u tföras, fö rrän  tjä len  g å tt u r m arken, och 
ej före den 15 november i södra, 1 november i m ellersta och 15 oktober 
i no rra  Sverige, dock ej å fru se t underlag.



11) M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i r ik tig  p ro
portion till stenm aterialet och en stabil, tä t  beläggning erhålles.

12) S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. På 
arbetsplatsen skall finnas en mall, överensstäm m ande med den fa s t
ställda tvärsektionen, sam t en 3 m lång rätskiva. Vid kontroll e fte r  
beläggningens färdigställande få r  ojäm nhet s tö rre  än 6 mm på 3 m 
längd icke förekomma.

13) Beläggningsm assan skall under tran sp o rt till arbetsp latsen  va ra  över
täck t till skydd för regn och värm eförlust. L astflaket skall vara  f r i t t  
f rå n  gammal m assa och föroreningar, få r  ej sm örjas med olja sam t 
skall vid dagsarbetets slut rengöras.

14) Välten skall vara  så konstruerad, a tt den ger en god kom prim ering 
och m insta m öjliga vågbildning. V alstrycket per breddenhet bör vara 
ungefär lika för fram - och bakvalsar. V alsarna böra vara  breda och 
hava stor diam eter. Välten bör hava en jäm n gång. Omkoppling från  
fram åt till back bör ske m jukt u tan  ryckningar och så, a tt välten så 
gott som ögonblickligen kan ändra  körrik tn ingen  till den m otsatta.

För vä ltar med tre  valsar böra spåren från  bakvalsarna delvis täcka 
spåre t f rå n  fram valsen, så a tt  vid vältn ing i kurva hela bredden 
mellan bakvalsarna blir vältad. Driven bakaxel bör vara  försedd med 
differential. V alsarna böra autom atiskt inställa sig efter vägens bom- 
bering.

D ärest m assan vid vältning fas tn a r vid valsarna, skola dessa fuk 
tas  med vatten, ej med olja. Välten få r  icke stå  stilla på ännu m juk 
beläggning.

15) A nvända m ängder stenm aterial och bindemedel skola verifieras, såv itt 
m öjligt genom transportsed lar i original, som påtecknas av kontrol
lanten.

16) Ä ndringar i denna arbetsbeskrivning må icke av kontrollanten m ed
givas utan tillstånd av vägingenjören.

17) G arantitiden fö r denna beläggning skall vara  tre  år.

Bindlager av öppen asfaltbetong  u tföres i tilläm pliga delar, såsom för 
s litlagret ä r  föreskrivet, och bör ha följande sam m ansättn ing:

A sfalt A 50— 70 ....................................... 4— 6 viktprocent
Stenm aterial ..............................................  94— 96 »



Stenm aterialet bör hava sådan sam m ansättning, a tt  100 procent passerar 
25 mm sikt och 15— 25 procent 2 mm sikt, m ängderna beräknade i p ro 
cent av stenm aterialets vikt.

Till ledning fö r kostnadens beräkning och arbetets utförande men utan 
förbindelse meddelas följande uppgifter å ungefärlig  materialåtgång per 
1000 m 2 yta.

Mängd
Slitlager av topeka:
Makadam 4—11 mm (allt passerande 11,3 mm sikt)
S a n d .........................................................................................
Fillermaterial ........................................................................
Bindemedel, asfalt A 50—70............................................

13 ton 
22 * ton 

6,5 ton 
4 ton
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A rbetsbeskrivning för

Underhåll av bituminösa beläggningar.

U nderhållet av bitum inösa beläggningar kan u tföras genom flickn ing , 
ytbehandling  eller påläggande av n y tt slitlager av i förväg blandad belägg
ningsm assa .

En beläggning, framställd genom impregnering och ytbehandling eller 
indränkning, bör i regel inom ett år efter utförandet erhålla en andra yt
behandling, även om slitskiktet då icke ä r avnött. Före ytbehandlingen 
lagas uppkomna sår genom flickning.

U nderhållet under de följande åren avpassas efter behovet, varvid sä r
skilt bör iak ttagas, a tt  sår snarast m öjligt böra lagas genom flickning. 
N är beläggningens slitlager blivit bortnött — vid indränkningsbeläggning, 
n ä r grovm akadam en bö rja r fram träd a  i stö rre  om fattn ing —  bör det
samma förnyas genom ytbehandling eller påläggande av ny tt slitlager av 
i förväg blandad beläggningsmassa.

Flickning .

1. B efintliga sår eller hål i beläggningen rengöras om sorgsfullt genom 
sopning, eventuellt under sam tidig vattn ing. Lösa stenar i hålens kan
te r  borttagas.

2a. D ärefter inborstas bindemedel i hålets, kan ter och botten. I små hål 
ifylles därpå finm akadam  eller finsingel, som packas genom stam p
ning med läm pligt red sk ap ; i stora hål ifylles grövre m akadam, som 
packas genom stam pning och indränkes med bindemedel, varefte r y tan  
täckes med pågrus.

Bindemedlet kan vara varm  t jä ra  eller asfaltem ulsion; det senare 
användes lämpligen vid kall eller fuk tig  väderlek. Vid användning av 
t jä ra  bör särskild försik tighet iakttagas, så a tt  ej överskott av binde
medel uppstår.



2b. A lternativ t utförande. Hålet lagas med i förväg tillverkad belägg- 
ningsm assa.

3. S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n yta. Med 
hänsyn till den efterkom prim ering, som tra fiken  åstadkom m er, bör 
det lagade stället givas läm plig överhöjd över den omgivande väg
banan.

Ytbehandling .

4. Före ytbehandlingen sopas ytan  om sorgsfullt, så a tt  lösa stenar och 
sm uts avlägsnas.

5. Y tbehandling verkställes med asfa lt A 180— 300 av 140—200° C, t jä ra  
T 35— 55, T 55— 80 eller T 35— 80 av 95— 130° C eller a s fa lttjä ra  
AT 80/20 av 130— 170° C eller AT 15/85 av 110— 130° C till en mängd 
av norm alt 0,7— 1,2 k g /m 2, m ängden beroende på ytans beskaffenhet 
och bindemedlets art. P ågrus med storlek mellan 8 och 16 mm u tsp ri
des jäm n t och vältas. Vid användning av asfalt eller AT 80/20 skall 
pågruset u tspridas och vältas om edelbart e fter bindemedlets påfö
rande. Vid användning av t jä ra  eller AT 15/85 må, därest varm  vä
derlek råder, högst 1 tim m e fö rfly ta  mellan bindemedlets utspridande 
och vältningen av pågruset. V ägbanan skall vid ytbehandlingen vara 
ren  och fu llt to rr.

Ytbehandling må, om väderleken icke m edger användning av varm a 
bindemedel eller, om arbetet ä r  av ringa om fattning, u tföras med 
emulsion efter vägingenjörens medgivande, varvid norm alt 1,0—2,0 
k g /m 2 kan beräknas åtgå. P ågrusets storlek bör därvid vara  4— 8 mm.

6. S tenm aterialet skall vara  i det närm aste f r i t t  frå n  stenm jöl och andra 
föroreningar, hava rena ytor, vara  väl so rte ra t sam t i övrig t uppfylla 
gällande bestäm m elser för leverans av stenm aterial. P ågruset bör 
vara  to r r t  vid ytbehandling med varm t bindemedel, vilket skall sä r
skilt beaktas vid användning av varm  asfa lt eller a s fa lttjä ra  AT 80/20 
sam t vid ytbehandling med dessa bindemedel vid en tem pera tu r under 
+ 15° C i skuggan.

7. Y tbehandling bör u tfö ras så tid ig t som m öjligt under den varm a å rs 
tiden, dock fö rs t sedan tjä len  g å tt u r m arken och ej dag efter n a tt
fro st sam t helst ej senare än den 1 oktober i södra, 15 septem ber i 
m ellersta och 1 septem ber i no rra  Sverige. Y tbehandling med emul
sion bör ej u tföras vid lägre tem pera tu r än +4° C i skuggan, ytbe
handling med varm a bindemedel ej vid lägre tem pera tu r än +8° C i 
skuggan. Y tbehandling med emulsion få r  u tfö ras i fuk tig  väderlek,



men ej i regn. Om regn bortspolar ännu ej bunden emulsion,- skall 
skadan repareras i erforderlig  om fattning.

8. M ängderna av bindemedel och stenm aterial sam t stenm aterialets gra- 
dering avpassas inbördes, så a tt  bitum enm ängden s tå r  i r ik tig  propor
tion till stenm aterialet och ej överskott eller underskott av binde
medel uppstår. Mängden pågrus skall vara  sådan, a t t  y tan väl täckes, 
men ej mer. D ärest för liten mängd pågrus blivit utspridd, påföres 
vid varm  väderlek m er pågrus. Överskott av pågrus, som ej fa s tn a t 
e fter någon tids tra fik , bortsopas.

9. Författn ingsenliga varningsm ärken sam t lämpliga avstängnings- och 
skyddsanordningar skola vara uppsatta  under tid, då för trafiken  
särskild varsam het ä r av nöden. N är ytbehandling utföres skola å 
varningsm ärkena sam t i övrigt, där så erfo rd ras, vara  uppsatta  
rek tangu lära  tavlor med påskriften  »Asfalt sprides» eller »T jära 
sprides», författn ingsen lig t målade i gult och rött.

10. Vid ytbehandling med varm a bindemedel skola bindemedlen utspridas 
med flapperspridare  eller med tryckspridare  med ram p, därest ej 
undantag medgives från  denna fö resk rift för m indre ytor. Spridar- 
m unstycken på tryckspridare skola inställas före arbetets påbörjande, 
så a tt fu llt jäm n spridning erhålles. Vid konspridare skall spridnings- 
konens m antel trä f fa  vägbanan m itt för centrum  på angränsande 
munstycken. Under spridningen skola vagnens f jä d ra r  vara  låsta eller 
annan  anordning vidtagen, så a tt spridarm unstyckenas höjd över väg
banan blir oförändrad vid olika fyllningsgrad hos tanken. Bindemed
let skall u tspridas med konstant övertryck av m inst 1 kg /cm 2. Å tgär
der skola vidtagas, så a tt  spridningen blir jäm n, även när den igång- 
sättes och avbrytes. För detta ändam ål kan spridaren  med fördel vara 
försedd med e tt trå g  under spridarram pen. T råget svänges undan, 
n ä r ram pen bö rja r sprida jäm nt. Den u tspridda bindemedelsmängden 
per n r  få r  för varje  tank last räk n a t avvika med högst 15 % från  den 
i förväg fastställda mängden. U ppvärm ningsanordning skall vara  så 
beskaffad, a tt  skadlig lokal överhettning av bindemedlet ej in trä ffa r. 
Tem peraturen hos bindemedlet i tanken skall lä tt kunna avläsas på 
en i tanken m onterad term om eter, varjäm te sådan anordning skall 
finnas, a tt kontrollanten lä tt med annan term om eter kan kontrollera 
bindemedlets tem peratur. U ppgift om volymen skall finnas angiven 
på tanken. B esättning på spridarvagn skall vara  väl fö rfa ren  i sin 
uppgift.



Asfaltemulsion bör helst u tspridas från  tankvagn med sådana an
ordningar, a tt  jäm n spridning erhålles.

Påläggande av n y tt  slitlager av i förväg blandad beläggningsmassa .

11. S törsta  omsorg skall nedläggas fö r erhållande av en jäm n  yta. Före 
påläggandet av dylikt slitlager skall flickning av sm åsår verkställas 
sam t en om sorgsfull sopning av ytan  utföras, så a t t  lösa stenar och 
sm uts avlägsnas.

12. Om beläggningsm assan ha r sådan sam m ansättning, a tt  den ej fäste r 
vid vägbanan, bör vägbanan före m assans utbredande strykas tun t 
med snabbt hårdnande, lä ttfly tande asfält- eller tjä rlö sn ing  eller med 
emulsion (eventuellt u tspädd).

13o Slitlagret utföres och pålägges därefter, såsom föreskrives i a rbets
beskrivningarna för slitlager av hyvelblandning, sandasfalt, topeka

eller tjä rbetong
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