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Företal.

I x ä RMAST med anledning av en remiss från Kungl. Kommunikations
departementet rörande ett av överstelöjtnant Ingemar Petersson framlagt pro
gram för vissa huvudvägars förseende med högklassiga beläggningar har efter
följande utredning utarbetats vid Svenska Väginstitutet.

Utredningen är dels grundad på tillgängligt material, dels på av vägin
stitutet insamlade uppgifter och av väginstitutet utförda undersökningar.

Det måste emellertid framhållas, att de grunder, på vilka utredningen så
lunda vilar, ännu äro otillräckligt kända, vilket sammanhänger med proble
mets komplicerade natur.

A v stor och avgörande betydelse för frågans bedömande är den trafikvinst 
i form av minskad driftkostnad, som man kan påräkna på grund av det min
skade rullningsmotståndet vid övergång från grusvägbana till högklassig be
läggning. Denna sida av problemet förtjänar särskild uppmärksamhet. Det 
sätt att lösa detta spörsmål, som i utredningen anvisas, torde vara en fram
komlig väg, varför en fortsatt utredning särskilt i detta avseende vore önsk
värd. Även i andra avseenden är en fortsatt utredning av frågan av stor vikt.

Vid utarbetandet av denna utredning ha civilingenjörerna Fr, Schiitz och 
G. Bergwall medverkat. Arbetsutskottet inom Svenska Väginstitutet har för 
granskning av denna utredning såsom särskilda sakkunniga anlitat byråchefen 
Nils Bolinder samt civilingenjörerna Nils Wibeck och E. Paul Wretlind.

Stockholm i juli 1930.
NILS VO N  M ATÉRN .





V Ä G BELÄ G G N IN G A R  I SVERIGE PÅ LANDS
BYGDENS VÄGAR i OKTO BER 1929

jA v  E T T  VISST INTRESSE för bedömande av frågan om behovet av högklas
siga beläggningar i Sverige är den nuvarande utvecklingen i detta avseende. 
Samtliga vägkonsulenter i landet ha välvilligt lämnat Svenska Väginstitutet 
uppgifter på längden av olika vägbeläggningar i de olika länen den 1 oktober 
1929. Dessa uppgifter, som endast avse landsbygdens allmänna vägar och 
icke städernas gator och vägar, äro av institutet sammanställda i diagram
met fig. 1 och tabell 1. Beläggningarna ha därvid indelats i följande grupper:

Grupp 1. Högklassiga beläggningar, d. v. s. beläggningar, som ej behöva 
något väsentligt årligt underhåll, utan ha ett slitlager, som kan slitas under 
flera år och som först efter viss tid måste förnyas. De högklassiga belägg
ningarna omfatta beläggningar av gatsten, cementbetong samt av asfalt eller 
tjära enligt blandningsmetod.

Grupp 11. Enkla beläggningar (s. k. »underhållsbeläggningar»), d. v. s. be
läggningar, som ha ett slitlager, vilket med korta tidsmellanrum måste för
nyas eller underhållas genom regelbundet återkommande ytbehandlingar.

Grupp 11 a omfattar beläggningar, erhållna genom indränkning eller yt
behandling av ett utlagt makadamlager med asfalt, tjära, emulsion, cement
bruk eller vattenglas.

Grupp 11 b omfattar grus- eller makadambeläggningar, ytbehandlade med 
sulfitlut eller hygroskopiska salter.

Grupp 11 c omfattar vanliga grus- och makadamvägar.
Den 1 oktober 1929 funnos i Sverige på landsbygdens allmänna vägar föl

jande väglängder av olika beläggningar:
Väglängd

km.
Grupp I. Högklassiga beläggningar, gatsten, cementbetong, sandasfalt, topeka, 

asfaltbetong, tjärbetong, amiesite, colprovia, essenbeläggning m. fl. . . . c:a 222

Grupp II  a.

Asfalt-, tjär- och emulsionsmakadam, cementmakadam, silikatmakadam m. fl. c:a 80 

Grupp II  b.

Grus- och makadamvägar, ytbehandlade med sulfitlut eller hygroskopiska salter c:a 384 

Grupp II c.

Vanliga grus- och makadamvägar  c:a 73 425

Total väglängd c:a 74 m  km.

Grupperna I, II a och II b, som utgöra samtliga dammfria vägar, ha en 
sammanlagd väglängd av ca 686 km. Ännu uppgår väglängden dammfria



vägar i Sverige sålunda icke till i % av hela vägnätet. Mer än hälften av 
denna dammfria väglängd är behandlad med sulfitlut eller hygroskopiska 
salter. A v dessa dominerar klorkalcium, som framför allt fått stor spridning 
i Skåne. Kristianstads län går i detta avseende i spetsen med sina nära 20 
mil klorkalciumbehandlade vägar. Från Malmöhus län föreligger ingen be
stämd uppgift rörande längden av klorkalciumbehandlade sträckor: den upp
skattade siffran, 5 mil, är möjligen för låg.

Anm. Siffran 72984 km. i fig. 1, för vanliga grus- oth makadamvägar skall enl. senaste statistik 
vara 73425 km.

Fig. i*



Fig. 2.



A v högklassiga beläggningar finnas på landsbygdens allmänna vägar:
gatsten ...................................................................... ca 13 6 km
sandasfalt, topeka, asfaltbetong .......................... » 54 »
cementbetong ..............................................    » 21 »
asfaltbeläggningar enl. kall m eto d .....................  » 1 1  »
tjärbetong ...............................................................  » 1 »

En jämförelse mellan de olika länen ger vid handen, att Malmöhus län, 
Stockholms län, Göteborgs och Bohus län samt Kristianstads län såsom är 
naturligt med hänsyn till trafikens storlek, ha största längden högklassiga be
läggningar och dammfria vägar, nämligen:

V ä g l ä n g d  i km .
Grupp I II a II b

Malmöhus lä n .................. . 100.7 35-3 5°  (?)
Stockholms l ä n .................... • 4 3 -* 11 .7 47.8
Göteborgs och Bohus län 30.0 7-5 —
Kristianstads lä n .................... . 13.8 7-7 199.!

Som synes av tabellen har Malmöhus län ett avsevärt försprång, vad gäller 
högklassiga beläggningar.

A v intresse är vidare att jämföra dessa svenska vägförhållanden med mot
svarande danska, ehuru förutsättningarna för utvecklingen på detta område 
av vägtekniken i Danmark i flera avseenden äro olika. Overvejinspektoren 
L. A. Madsen har välvilligt meddelat väginstitutet en del uppgifter rörande 
vägbeläggningar på huvudvägarna, amtvägarna, i Danmark. Uppgifterna, 
vilka gälla åren 1923— 1930, äro sammanställda på diagrammet fig. 2. Detta 
diagram visar, att Danmark redan har ca 4,300 km dammfria vägar på lands
bygden, varav ca 700 km högklassiga beläggningar. Typiskt för Danmark 
vägnät är, att de enkla beläggningarna av asfalt och tjära vunnit en relativt 
större spridning än de högklassiga beläggningarna samt att de förra alltjämt 
ökas hastigare än de högklassiga beläggningarna.



Väglängd i km den 1 oktober 1929 av olika vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar.
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V Ä G T R A F IK E N S  H I T T IL L S V A R A N D E  O CH  
SANN O LIKA FRAM TIDA U T V E C K 

LING I SVERIGE

F öR A TT KUNNA bedöma de nutida viktiga vägproblemen, som för sin lös
ning kräva stora kapitalbelopp, är det nödvändigt att studera vägtrafikens 
hittillsvarande utveckling samt även att söka bedöma den framtida utveck
lingen, hur vanskligt detta senare än kan synas.

På grund av bilarnas stora andel i den totala trafikmängden torde bilan
talet samt den därmed sammanhängande bensin- och bilgummiåtgången giva 
god ledning för bedömning av dessa frågor.

A v diagrammet fig. 3 framgår Sveriges bensinimport, bilgummiförbruk- 
ning och bilantal åren 19 17 — 1929. Värdena för bensinimporten äro hämtade 
ur Kungl. Kommerskollegiets statistik över Sveriges handel. Uppgifterna rö
rande bilantalet (motorcyklar ej medräknade) äro hämtade ur Statistisk Års-

Kg- 3-



bok och där befintliga uppgifter rörande antalet registrerade bilar den 31 
december varje år. För år 1929 är uppgiften erhållen från Generalstaben och 
gäller den 1 december. Uppgifterna för gummiförbrukningen ha beräknats ur 
tillgängliga uppgifter rörande influten gummiskatt under olika år (Statistisk 
Årsbok) samt skattesatsen per kg och avse såväl bilar som motorcyklar.

Fig. 4.
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I övre diagrammet fig. 4 framgår den relativa ökningen av bilantal, ben
sinimport och ringgummiförbrukningen i Sverige sedan 1920. För att erhålla 
en tydligare bild av utvecklingen ha samtliga uppgifter hänförts till mäng
den vid 1920 års slut, satt =  100, varigenom stegringen hos de olika kvanti
teterna lättare kan jämföras och överblickas. Enär uppgifter om gummiför
brukning finnas först efter år 1923, har antagits, att denna förbrukning haft 
samma relativa ökning som bilantalet mellan 1920 och 1923. Såsom synes 
följa kurvorna varandra ganska nära. Dock ha bensin- och gummiförbruk
ningen icke ökat fullt så hastigt som bilantalet. Detta kan förklaras därav, 
att vägarna under senare år förbättrats, varigenom bränsleförbrukning och 
ringslitage minskats, att bilgummit blivit bättre och bilarna mer ekonomiska 
i drift samt möjligen att utnyttningsgraden för bilar, tillkomna senare år, icke 
varit så stor som tidigare. Såsom synes av diagrammet har bilantalet sedan 
1920 ökats ca 7 gånger.

Bilantalets ökning har varit mycket jämn och stadig. Den procentuella steg
ringen har dock blivit mindre och mindre (se undre diagrammet fig. 4). Me
dan denna stegring var ca 42 % mellan åren 1920 och 19 21, har den hållit 
sig omkring 15 % de senaste åren.

Hur kommer den framtida utvecklingen att gestalta sig? Med all sannolik
het kommer bilantalet alltjämt att kraftigt ökas, såvida icke de ekonomiska 
förutsättningarna förändras, exempelvis genom lagstiftningsåtgärder, ändrade 
skattesatser e. d., för vilket biltrafiken är känslig.

Orsaken till motortrafikens starka utveckling är att söka framför allt däri, 
att den i många fall möjliggör billigare frakter än de förut befintliga trans
portmedlen. Diagrammet fig. 5, angivande priserna vid bilkörslor och häst- 
körslor i Stockholms stad1 1928, visar, vilken oerhörd konkurrenskraft bi
larna kunna ha, jämförda med hästfordon. A v »Järnvägsekonomisakkunni- 
gas» betänkande (Statens offentliga utredningar 1929: 2) framgår, att biltra
fiken har möjlighet att verkställa transporter till samma eller lägre pris per 
tonkm än järnvägarnas nuvarande tariffer för vissa slag av gods, såsom 
styckegods, och detta särskilt för korta transportavstånd, men i vissa fall även 
för längre. Är transportkostnaden per tonkm densamma för bil och järnväg, 
medför biltransporten den fördelen, att man undslipper lastnings- och loss- 
ningskostnaden vid järnvägsstation. Härtill kommer, att i vårt vidsträckta 
land vägnätet är avsevärt tätare än järnvägsnätet, varigenom landsvägstrans
porterna ofta bli kortare och billigare, än om godset först skall transporteras 
till järnvägsstation, därifrån med tåg och slutligen från en annan station ånyo 
en vägsträcka med bil. En annan fördel med biltrafiken är den, att den ofta 
medger hastigare och tätare förbindelser, vilket särskilt är av betydelse för 
persontrafiken. Denna besparing i tid och därmed i viss mån bekvämlighet är 
en omständighet, som man ofta ser försummad vid ekonomiska jämförelser 
mellan järnvägs- och bildrift och som är en annan kraftig drivfjäder till bil
trafikens utveckling. I den mån vägarna och bilarna bli bättre, ökas även 
ekonomien av biltransporterna.

I sin hittillsvarande utveckling har sålunda biltrafiken övertagit en stor del

1 Ur »Berättelse över Gatukontorets verksamhet 1928», sid. 30.



av de äldre transportmedlens uppgifter, särskilt hästtrafikens, vilken trafik 
har avsevärt minskat på senare år. Men biltrafiken har som varje nytt fort- 
skaffningsmedel även skapat nya trafikuppgifter. Den har möjliggjort före
tag, som tidigare varit oekonomiska tillfölje bristfälliga kommunikationer. 
Den har dessutom stimulerat reslusten och genom sin relativa prisbillighet 
åstadkommit större rörlighet hos befolkningen, en förändring, som rent av be
tecknats som en revolution, särskilt av landsbefolkningens levnadsförhållan
den och livsvillkor.

Biltrafikens utveckling har hittills fortgått efter en jämn och obruten kurva, 
icke endast i vårt land, utan även i de stora kulturländerna. I Sverige är 
bilantalet ännu ej mer än i bil på var 4 i:e  invånare, medan Förenta Staterna 
har i bil på var 5*.e, Frankrike i bil på var 35:e, England i bil på var 3o:e 
och Danmark i bil på var 3 6:e invånare.

Det förefaller vid en dylik jämförelse, som om bilbehovet i vårt land ännu 
ej nått mättningsgraden. Ej heller torde vid en närmare prövning av nuva
rande transportuppgifter någon sådan mättnad befinnas föreligga. Man torde 
därför kunna förutse, att bilantalet alltjämt kommer att ökas, tills en viss 
mättningsgrad uppnåtts och därefter i saktare tempo i takt med landets eko
nomiska och kulturella utveckling.

För denna utredning har därför gjorts det antagandet, att bilantalet under 
den närmaste 1 o-årsperioden alltjämt kommer att ökas efter en jämn kurva, 
men med för varje år sjunkande procenttal. Omkring 1940 skulle därigenom 
bilantalet ha ökats till ungefär det dubbla, till omkring 1 bil på var 20:e in
vånare. Vid denna tidpunkt skulle en viss mättningsgrad uppnås, varefter

Fig- 5-



antalet skulle ökas endast i sakta tempo (fig. 4). Bilantalets antagna procen
tuella ökning framgår av nedre diagrammet på figuren.

Denna prognos är mer måttfull än andra, som utförts av några svenska 
fackmän. Sålunda förutsätter överstelöjtnant Ingemar Petersson i en utred
ning rörande permanentbeläggning av vägnätet under samma tidsperiod en 
trafikökning av ca 150 %. Civilingenjören Karl Nordgård beräknar, att 
Stockholms stad år 1942 skall ha 1 bil på var n :e  invånare; (Svenska Väg- 
föreningens Tidskrift 1927 h. 1).

Nästa fråga är, om trafikmängden på vägarna kommer att ökas i propor
tion till bilantalet. I detta avseende finnes rätt liten erfarenhet i vårt land. 
De trafikräkningar, som verkställts i Sverige, äro icke mycket upplysande, 
beroende dels på att de varit fåtaliga, och dels icke varit så ordnade, att de 
kunna giva svar på frågan.1

I diagrammet fig. 6 är angivet den relativa ökningen av bilantalet i Sverige, 
jämfört med bilantalet år 1920, satt =  100. Dessutom finnas kurvor uppri
tade för den relativa trafikökningen på några svenska vägar och gator, för 
vilka trafikräkning föreligger, nämligen vägen Nyköping—Stockholm i Rönö 
vägdistrikt, Norrbro, Vasabron ogh slussbroarna samt Lidingöbron i Stock
holm. A v dessa ligger kurvan för vägen Nyköping—Stockholm över bilantals- 
kurvan, sålunda angivande att trafiken ökat hastigare än bilantalet. Stock- 
holmskurvorna ligga däremot under kurvan för bilantalet.

Det kan förefalla sannolikt, att trafikökningen kommer att ske relativt 
hastigare på huvudvägarna, i det att dessa så att säga »suga upp» trafik från 
kringliggande vägar. Detta är emellertid ej säkert, ehuru erfarenheten från 
vägen Nyköping— Stockholm talar för att så skett i mindre utsträckning.

1 Landsvägstrafikens utveckling i Frankrike under senare år framgår av en nyligen 
publicerad redogörelse för 1928 års trafikräkning i detta land (Revue Générale des Route 
1930, sid. 174).

Medeltal för hela landet för ett dygn.
1920— 1921 1928

Lastbilar (camions) .................... 49-3
Personbilar (autos particuliéres) . .............. 47-3 20 6
C y k la r ............................................ ..............105 1 13
M o to rcyk lar.................................. .............. 4 -s 21
Bussar, a u to -.................................. .............. 1.5 5*7
Hästfordon (collier réduit) . . . . . . . .  141.9 54-7
Transportmängd i bruttoton:

mekanisk dragkraft.............. .............  192 ton 638.4 ton
animalisk » ............. 188 » 121.8  »

Summa 380 ton 760.2 ton
Godstransportmängd i nettoton:

lastbilar och hästfordon:
mekanisk dragkraft.............. ............. 58.9 ton 147.9 ton
animalisk » .............. 42.6 »

Summa 140.6 ton 190.5 ton.
På flera av de stora huvudvägarna har personbiltrafiken ökats 4 å 6 gånger mellan 

1920— 21 och 1928. "Resultaten av trafikräkningen visa den betydande utvecklingen av 
motortrafiken och den dominerande betydelse, som denna fått för vägnätet, ökningen av 
vägtransporterna för personbefordran och t. o. m, för nettotonnaget för godsbefordran och 
nödvändigheten av att se vägarnas behov från en helt ny synvinkel, vad angår beläggning, 
vägbredd, kurvradier m, m ”



Fig. 6.

Vid en ökning av bilantalet kan det ifrågasättas, om ej utnyttningsgraden 
blir mindre hos de nytillkommande bilarna. Vissa skäl synas tala härför, så
som att de bilar, som först anskaffas, äro de, som bäst behövas. Senare in
köpta bilar avses ofta som reserv för toppbelastning av trafiken, för vissa 
lyxändamål m. m. Det är emellertid mycket vanskligt att uttala någonting 
bestämt i frågan.

Undersöker man bensinimportens ökning relativt bilantalets, fig. 4, finner 
man, att bensinimporten ökat proportionsvis obetydligt mindre. Kurvorna 
följa varandra ganska nära. Bensinimporten har emellertid icke allenast gått 
till bilar, utan även till flygmaskiner, motorbåtar m. m. Ä andra sidan har 
lättbentyl och i mindre grad träkol börjat användas som bränsle för bilar. 
Dessa faktorer göra det svårt att överblicka problemet. Man torde dock med 
sannolikhet kunna säga, att huvuddelen av den importerade bensinen använts 
av biltrafiken. Om man vidare tager i betraktande, att vägarna och bilarna 
för varje år förbättrats, varigenom bensinåtgången per körd mil minskats, 
torde man kunna antaga, att biltrafiken i det närmaste ökat lika mycket som 
bilantalet i medeltal för hela vägnätet. Huruvida denna ökning varit större 
på vissa vägar än på andra är omöjligt att avgöra med de uppgifter, som 
föreligga. Sannolikheten talar för, att ökningen varit något större på huvud
vägarna än på det övriga vägnätet.



Den amerikanska trafikutvecklingen ger ytterligare stöd åt uppfattningen, 
att bilantal och trafikmängd av motorfordon på vägarna stå i ett tämligen 
fast förhållande till varandra. Från staten Massachusetts, där man utfört nog
granna trafikstudier beträffande denna fråga, föreligga följande uppgifter.1

Tabell 2. Trafikmängd och bilantal 1909— 1924 i Massachusetts.

Å r

Trafikmängd räknad på 
iR punkter

Antal registrerade motor
fordon

Antal motor
fordon2 Index Antal motor

fordon'2 Index

1 9 0 9 ................................................... 2 974 12.0 23 971 I 1.0
I 9 I 2 ...................................... 6 891 27.8 50 132 23.1
19 1 5 ................................................................................................. 12 660 5 1.1 102 633 47-3
I 9 l 8 ...................................... 21 022 84.8 193 497 89.2
I 9 2 I ...................................... 36 396 146.9 360732 166.3
1924 68 720 277-4 57°  578 263.0

Index 100 avser värdena för ett genomsnittsår.
Motsvarande undersökningar äro utförda i staterna Maine, Maryland och 

Wisconsin. De gåvo analoga resultat. Dessa 4 stater ha stora olikheter i be
folkningstäthet, näringsekonomiska förhållanden m. m., varför det allmän
giltiga i denna relation mellan trafikmängd och bilantal därigenom synes bli 
bestyrkt. I Amerika lär man därför i antalet registrerade bilar se ett lämpligt 
index för bedömning av trafikutvecklingen.

I den följande utredningen har förutsatts, att trafiken ökats och ökas i 
direkt proportion till bilantalet, och att denna ökning sker i samma propor
tion över hela vägnätet. Detta antagande är givetvis icke fullt riktigt. Det 
torde dock ej ge ett fel, som nämnvärt inverkar på frågorna i utredningen.

I den följande utredningen göras dessutom alla kalkyler under dels den 
förutsättningen, att 1930 års trafik icke förändras utan förblir konstant i all 
framtid — ett antagande, som i och för sig är osannolikt men anger en undre 
gräns — , dels den förutsättningen, att trafiken ökas på samma sätt som bil
antalets förutsedda utveckling enligt diagrammet fig. 3. Härigenom erhålles 
möjlighet för envar att överskåda inverkan av den antagna trafikökningen 
och att göra en åtminstone approximativ korrektion, som erfordras med hän
syn till en annan uppfattning om den framtida utvecklingen.

1 Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeugsteuern und Landstrassenfragen in U. S. A,, ut
given av Industrie- und Handelskammer i Berlin 1929, sid. 18 1.

2 Person- och lastbilar.



TRAFIKENS FÖRDELNING PÅ LANDSBYGDENS 
A LLM ÄN N A VÄGAR NU OCH I 

FRAM TIDEN

F ör BEDÖMANDE av behovet av högklassiga beläggningar i Sverige är det 
av värde att känna längden av de vägar, som äro hårdast belastade med 
trafik.

För ett sådant bedömande kunna resultaten av 1926 års rikstrafikräkning 
ge viss ledning. Visserligen kan en dylik trafikräkning icke ge en så full
ständig och riktig bild av trafikfördelningen, som vore önskvärt. Därtill
äro räknepunkterna för fåtaliga, och tillfälligheter av många slag kunna 
spela in. Sedan år 1926 har vägtrafiken dessutom utvecklats kraftigt. Det 
torde dock vara riktigare att bygga ett omdöme i frågan på detta inhemska 
material än på utländska erfarenheter, som vunnits under helt andra förhål
landen. Man kan med fog antaga, att en felutjämning sker, då ett så stort
område som hela landet undersökes, så att, om på ett ställe längden av vägar
med stark trafik beräknas för kort, på andra ställen motsvarande längd upp
skattas för lång.

Med stöd av uppgifterna från 1926 års trafikräkning har vid Svenska 
Väginstitutet beräknats längden av de allmänna vägar på landsbygden, som 
då hade resp. 12 5— 375, 375— 750, 750— 1,250, 1,250— 2,000 samt mer än 
2,000 ton/dygn. Längden av dessa vägar i de olika länen framgår av tabell 3.

Enär man av den föreliggande officiella bearbetningen av 1926 års trafik
räkning lättast erhåller uppgift om antalet ton per dygn, har trafikmängden 
vid väginstitutets bearbetning även angivits på samma sätt. Enär det emeller
tid har sitt intresse att se resultatet uttryckt även i fordon per dygn, ha trafik
uppgifterna från några län bearbetats i avsikt att få fram medelvikten per 
fordon. Därvid har befunnits, att medelvikten1 utgjort omkring 1.3 ton per 
fordon, givetvis något varierande från län till län.

Tabellen är grafiskt framställd i fig. 7. Värdena på tontalet i tabellen ovan 
äro medeltal av 1926 års sommar- och hösträkningar. Enligt erfarenheter 
från andra svenska trafikräkningar bör man för att erhålla årsmedeltal multi
plicera dessa medeltal med 0.86. Denna korrektion är utförd i diagrammet 
på så sätt, att en kurva först uppritats, avseende tabellens värden. Kurvan 
har därefter förskjutits åt vänster genom reduktion av abskissvärdena med 
0.86. På diagrammets horisontella axel är angiven en skala, angivande tra
fiken, uttryckt i fordon per dygn, med antagande av en medel vikt av 1.3 ton 
hos fordonen.

1 Medelvikten beräknad enligt anvisningar på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
trafikräkningsformulär.



Tabell j .  Längden i km av vägar med stark trafik på svenska landsbygden år 
1926 enligt rikstrafikräkningen (ej år smedeltal).

Län
A n t a l e t  t o n  p r  d y g n

1 2 5 -3 7 5 3 7 5 - 7 5 0 750— 1 250 1 250—2 000 > 2 000

Stockholms . . . . 4 5 1 IOI 16 34 I 3
U p sa la .................... 345 35 3
Södermanlands . . 599 70 — — —
Östergötlands . . . 521 119 13 3 —

Jönköpings............. 421 4 1 — —
Kronobergs . . . . 31 1 7 — — —

K alm ar.................... 514 8 — — —

Gotlands................. 74 — — — —

B lek in ge................. 135 89 7 — —

Kristianstads . . . . 857 1 71 13 4 —

M alm öhus............. 578 231 42 5 1 1
H allands................. 377 59 — —
Göteborgs o. Bohus 151 22 5 — —
Ä lv sb o rg s .............. 565 10 2 — —
Skaraborgs............. 6 23 3 — — —

. Värm lands............. 672 34 9 3 —

Örebro . . . . . . 563 72 8 4 —
Västmanlands . . 340 20 — — —

Kopparbergs . . . . 845 193 3 i 5 1
Gävleborgs . . . . 847 1 30 10 — —
Västernorrlands . . 587 74 25 —• —
Jä m tla n d s .............. 144 18 — 3 —

Västerbottens . . . 400 9 — — —
Norrbottens . . . . 273 3 — — —

Summa kilometer 1 1  193 1 482 185 61 25

Tabell 4. Trafikfördelningen på Sveriges allmänna vägnät år 1926 samt an
tagen fördelning år 1940.

Trafikmängd ton/dygn 
årsmedeltal

V ä g l ä n g d  i k m

o
år 1926 Summa år 

1926 år 1940 Summa år 
1940

Mer än 2 000 . , . *5 !5 - 300 300
2 000 — 1 7 5 0 ..................................... 10 25 300 éoo
1 750— 1 50 0 ..................................... 25 5° 300 900
1 500— 1 2 5 0 ..................................... 30 80 400 I 300
1 250— 1 000 ...................................... 30 1 10 600 I  9OO
1 000—7 5 0 ......................................... 70 180 1 100 3 OOO

750— 50 0 ......................................... 600 780 3 600 6 6co
500— 300 ......................................... 1 300 2 080 10 700 17  300
300—200 ........................... 1 700 3 780 9 600 26 900
200— 10 0 ........................... 1 1  800 15 580 10 300 37200

mindre än 100 . 55 800 7 1 3 8 0 34 180 7 1 380

Om trafiken växer på det sätt, som anges i föregående kapitel på diagram
met fig. 4, blir fördelningen av trafiken år 1940, så som kurvan längst till 
höger på diagrammet fig. 7 anger, under förutsättning, att trafiken ökas i 
samma proportion på samtliga vägar. Enligt detta antagande skulle trafiken 
år 1940 vara ca 3.2 gånger större än år 1926. Kurvan för år 1940 har så-
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lunda erhållits genom att för varje punkt på 1926-årskurvan abskissan 3.2- 
dubblats, men ordinatan bibehållits oförändrad. På liknande sätt har kurvan 
för 1930, den mellersta kurvan på diagrammet, beräknats.

Med hjälp av dessa kurvor har i tabellen 4 beräknats längden av vägar med 
olika trafikfördelning dels år 1926, dels år 1940.

Summakolumnerna ange den väglängd, som har större trafik än den lägsta 
trafiksiffran i resp. rad. Sålunda ha exempelvis år 1926 180 km vägar en 
större trafikmängd än 750 ton/dygn. År 1940 ha 3,000 km passerat denna 
trafikgräns.

Värdena i tabellen äro givetvis rätt osäkra. De torde dock ge en ungefärlig 
bild av inverkan av en trafikstegring på trafikfördelningen.

Kurvan för år 1940 på diagrammet fig. 7 är, som nämnt, uppritad under 
förutsättning att trafikstegringen sedan 1926 sker likformigt och i samma pro
portion över hela vägnätet. Blir stegringen på de starkt trafikerade vägarna 
kraftigare än på det övriga vägnätet, blir kurvan något ändrad. I diagram
met anger den streckade kurvan fördelningen av trafiken under förutsättning, 
att trafiken vid 2,000 ton/dygn ökas med 25 % mer än medeltalet och att 
denna större ökning avtager rätlinjigt vid trafik därunder ned till 750 
ton/dygn. (Vid mindre trafikmängd än 750 ton/dygn kommer den streckade 
kurvan att ligga under men helt nära den heldragna kurvan, som anger tra
fikbelastningen vid lika trafikstegring på alla vägar.)

Resultatet av 1926 års rikstrafikräkning, såsom det bearbetats av Svenska 
Väginstitutet, har framställts på kartan fig. 8. På denna karta äro de år 
1926 starkast trafikerade vägarna angivna. En trafikmängd av 150— 300 
fordon per dygn är framställd med fin linje, 300— 600 fordon per dygn med 
grov linje och över 600 fordon per dygn med en grov och en fin linje. An- 
tages, att trafiken har ökats och ökas såsom diagrammet fig. 4 förutsätter, 
skulle dessa fordonsgränser utgöra:

Ar 1926 Ar 1930 År 1940

150 fordon/dygn 225 fordon/dygn 480 fordon dygn
300 » 450 » 960 »
600 » 900 » 1900 »

Vill man av kartan, som avser år 1926, bedöma den nuvarande och fram
tida trafikbelastningen på vägarna, bör observeras, att de starkast trafikerade 
sträckorna i allmänhet torde vara eller bli desamma som år 1926. Längden 
av med viss trafik belastade vägar ökas emellertid med trafikstegringen, vilket 
icke framgår av kartan. Vill man uppskatta denna ökade väglängd, kan man 
skaffa sig en uppfattning härom med hjälp av diagrammet fig. 7. De på kar
tan framställda stumparna växa vid en trafikstegring ut och bilda ett mer 
sammanhängande helt.

A v kartan framgår, att de starkast trafikerade vägarna år 1926, såsom är 
naturligt, voro att finna i närheten av och mellan städer och större samhäl
len. Vissa utpräglade långstråk med stark trafik kunna urskiljas såsom vä
gen Stockholm—Nyköping—Norrköping—Linköping— Mjölby—Jönköping, 
vägen Stockholm—Västerås—Örebro—Karlstad—Åmål—Vänersborg—Göte
borg, vägen Stockholm—Uppsala—Gävle—Härnösand—Umeå, vägen Göte-



borg—Hälsingborg—Malmö, vägen Malmö—Lund—Kristianstad—Karls
krona—Kalmar, vägen Uppsala— Falun—Mora m. fl. Även om sådana hu
vudstråk för trafiken gå att angiva, äro emellertid de starkast ansträngda 
delarna av vägnätet icke uteslutande att söka på dessa huvudstråk, ej heller 
äro dessa stråkvägar genomgående så starkt belastade, att de ur ekonomisk och 
teknisk synpunkt överallt erfordra en högklassig beläggning. Tvärtom torde 
en stor del andra vägar, som äro av mindre betydelse för genomgångstrafiken 
men som på grund av den lokala trafiken från närliggande samhällen och stä
der äro hårt ansträngda, i långt större grad behöva högklassig beläggning.

Fig. 8.



BARMARKSTIDENS LÄNGD OCH DESS 
INFLYTANDE PÅ FRÅGAN OM H Ö GKLASSIGA 

BELÄGG N IN GAR

S n ö TÄCKETS VARAKTIGH ET  är högst olika i olika delar av Sverige.
I Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalts årsböcker finnes angivet 

tidpunkten för snötäckets varaktighet under vintern såsom medeltal för varje 
län eller länsdel. Vid Svenska Väginstitutet har av dessa uppgifter beräknats 
medeltalet för åren 1920— 1928, såsom framgår av tabell 5.

Tabell 5. B ar mark stidens längd i olika delar av Sverige, medeltal för åren 
1920— 1928.I J 2 0 --- 1 9 2 8 .

Barmarkstidens längd
L ä n i dagar

Norrbottens, övre d. . 157
» , mell. d. . . 168
» , nedre d. . r75

Västerbottens, övre d. . 15 6
» , mell. d. . 164
» , nedre d. . . 174

Jäm tlands............. 174
Västernorrl ands . 197
G ävleborgs........................ .................  • 125
Kopparbergs.................... ................. . 200
Värmlands . . 230
Ö re b ro ........................ • 245
V ästm anlands................. . 248
Uppsala ........................... • 244
Stockholms . . . • 271
Södermanlands . . 264
Östergötlands . 262
Skaraborgs........................... • 274
Älvsborgs.............................. • 272
Göteborgs och Bohus . . . 301
Hallands . . • 301
Jönköpings........................ . 264
Kronobergs.............................. ............. 282
K alm ar..................................... . . . . . .  278
Kristianstads .

/
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Malmöhus . . 318
B le k in g e ..................................... • 309
G otlands..................................... • 294



Dessa sifferuppgifter avse givetvis snötäcket i terrängen, vilket icke är det
samma som på vägen. Sålunda torde i många trakter snön gå bort tidigare 
på vägarna än i den omgivande terrängen, stundom kanske senare. I brist på 
andra mera säkra uppgifter torde emellertid tabellens uppgifter ge god anvis
ning på förhållandena i verkligheten, samt kunna, med erforderlig korrektion 
för lokala förhållanden m. m., läggas till grund för beräkning av barmarks- 
tidens längd i olika trakter av landet. Den tid, vägarna äro bara, torde dock 
i regel vara något längre, än vad siffrorna i tabellen ange.

A v tabellen framgår, att mycket stor skillnad i barmarkstidens längd finnes 
mellan norra och södra Sverige.

I följande utredningar har förutsatts, att barmarkstiden räcker 264 dagar, 
motsvarande förhållandena i Södermanland.

Längden av barmarkstiden har inflytande på den slitning, som trafiken ut
övar på vägbanan. Ju  längre tid, som marken är snöfri, dess mera slitning 
åstadkommes av en viss daglig trafikbelastning. Slitningen är, i den mån den 
härrör från trafiken, direkt proportionell mot barmarkstidens längd vid kon
stant daglig trafik.

Detta förhållande inverkar på det föreliggande problemet på flera sätt. Ju  
kortare barmarkstiden är, dess kortare tid årligen har man nytta av en hög
klassig beläggning. Ingen vinst uppstår i underhållskostnad och för trafiken 
under tiden för snöföret.

Enär underhållskostnaden av en grusväg är mer känslig för en ökning eller 
minskning av den totala årliga trafikmängden än en högklassig beläggning, 
inses, att en minskning av barmarkstidens längd innebär en relativt större 
minskning i underhållskostnad för en grusväg än för en högklassig belägg
ning. Ju  kortare barmarkstid, dess större ekonomisk kapacitet har därför en 
grusväg, jämförd med en högklassig beläggning. De ekonomiska gränserna 
för en grusväg komma därför vid kortare barmarkstid att ligga vid högre 
trafikmängd än vid lång barmarkstid.

Den ekonomiska vinsten av högklassiga beläggningar är därför vid samma 
dagliga trafikmängd betydligt större i exempelvis Skåne än i översta Norrland.



RÄ N TESA TS VID EKO NO M ISKA K A LK YLER  
R Ö R A N D E V Ä G BELÄ G G N IN G A R

j Å v  B E T Y D E L SE  för en utredning rörande ekonomien av olika vägbeläggnin- 
gar är den räntesats, man lägger till grund för sina kalkyler.

Att bortse från räntekostnaden synes icke vara riktigt. Detta skulle vara 
att ställa vägbeläggningarna i en särklass vid jämförelsen med andra företag, 
som kräva kapital och som måste betala ränta på detta kapital. Medan vä
garna vid anläggningen delvis betingas av förhållanden, som ofta medföra 
ingen eller endast indirekt förräntning av anläggningskostnaden, äro belägg
ningar av vägbanan i regel en rent ekonomisk fråga. En vägbeläggning bör 
sålunda kunna förränta det nedlagda kapitalet, det må vara direkt genom 
minskade underhållskostnader eller indirekt genom minskad driftkostnad för 
trafiken. De hygieniska företrädena hos högklassiga beläggningar torde endast 
komma till sin fulla rätt inom städer och samhällen, medan landsbygdsför
hållanden härutinnan i allmänhet torde kunna tillgodoses på ett billigare sätt 
med enklare medel (»dammbindningsmedel»).

För bedömande av frågan vilken räntesats, som bör beräknas vid ekono
miska kalkyler rörande vägbeläggningar, torde de räntesatser, som tillämpats

Fig. 9.



av Kungl. Pensionsstyrelsen, den största långivaren till vägdistrikten, kunna 
tjäna till ledning. Genom benäget tillmötesgående från denna styrelse har 
väginstitutet erhållit uppgift å de lån till vägdistrikt, som äro upptagna hos 
Pensionsstyrelsen. Dessa lån, som i januari 1930 uppgingo till ca 1 1 .6 milj. 
kronor, hava upptagits under tiden efter 1918. Räntesatsen varierar i regel 
för varje lån, beroende på gällande diskontosats vid riksbanken samt på 
konjunkturläget.

A v  fig. 9 framgår den räntesats, som tillämpats av Kungl. Pensionsstyrel
sen vid lån till vägdistrikt. Efter kristiden 19 17 — 1921 har räntesatsen hållit 
sig omkring 5 % såsom synes av diagrammet.

I den följande utredningen har därför vid kalkyler rörande vägbelägg- 
ningars ekonomi räknats med en räntesats av 5 %.



SAMBAND M ELLAN U N D ERH ÅLLSKO STN AD  
OCH TRAFIKM ÄNGD FÖR GRUSVÄGAR

E n  GRUSVÄGS underhållskostnad är beroende av trafikmängden, klimatet, 
vägens byggnad och beskaffenhet, arbetslöner, underhållets skötsel m. m. Det 
kan synas, som om alla dessa, av varandra oberoende faktorer skulle göra 
det omöjligt att draga några slutsatser om inverkan av blott en enda av dem, 
såsom trafikmängden.

Undersöker man emellertid ett mindre område, en stad, ett vägdistrikt, 
minskas antalet variabla kvantiteter. I ett mindre arbetsdistrikt äro arbets
lönerna desamma, klimatet likartat, vägarna ofta byggda på samma sätt samt 
underhållsmetoderna föga varierande. I ett sådant mindre område är det en
dast trafikmängden, som avsevärt varierar för de olika vägarna. Trafikens 
storlek bör i sådant fall avspegla sig i vägarnas underhållssiffror på ett lag- 
bundet sätt.

Undersöker man däremot ett större område, ett län, ett land, blir det svå
rare att finna ett lagbundet samband mellan underhållskostnad och trafik. 
Då inverka övriga variabla faktorer på ett sätt, som icke så lätt kan över
skådas, och svårigheterna ökas i samma mån, som det undersökta områdets 
storlek ökas. Vissa typer av svenska vägar på landsbygden inom samma 
klimatområde, såsom våra gamla grusvägar på god, icke alltför tjälkänslig 
botten, torde emellertid numera med hänsyn till underhållsmetoder, arbets
kostnader och vägens byggnad vara rätt likartade, varför en viss ganska god 
inbördes överensstämmelse med avseende på det nämnda sambandet för dessa 
vägar torde finnas.

En undersökning av sambandet underhållskostnad—trafik hos svenska 
grusvägar stöter på rätt stora svårigheter. I regel bokföres icke i våra väg
distrikt underhållskostnaden för varje särskild väg. I de fall, där detta göres, 
medtages icke allenast underhållet av själva körbanan — vilket i detta fall 
är den enda kostnad, som intresserar — utan även en hel del andra kost
nader, såsom mindre förbättringsarbeten, dikesränsningar, reparationer av 
trummor, handräcken m. m. Vidare sker uppdelningen av vissa gemensamma 
kostnader för hela vägnätet, såsom amortering av vägmaskiner — med och 
utan statsbidrag — på ett föga enhetligt sätt. Allt detta gör, att det är för
enat med svårigheter att erhålla tillförlitliga uppgifter rörande enbart kör
banans underhåll från våra vägmyndigheter på landsbygden. Från städernas 
vägmyndigheter torde sådana uppgifter lättare kunna erhållas.

En annan svårighet är, att trafikräkningar icke utförts i erforderlig om
fattning, varför kännedomen om den i verkligheten framgående trafiken är 
bristfällig. När trafikräkning skett, äro dylika trafikräkningar utförda på



Fig. 10.

ett föga enhetligt sätt, så att man endast uppskattningsvis kan därav erhålla 
besked om den årliga trafikmängden. Behovet av enhetliga normer för tra
fikräkningar förtjänar därför påpekas i detta sammanhang.

Svenska Väginstitutet har från olika håll sökt införskaffa tillgängliga upp
gifter rörande underhållskostnader och trafik på olika grusunderhållna vägar. 
Sådana uppgifter ha bl. a. erhållits från Rönö vägdistrikt i Södermanland, 
från Håbo vägdistrikt i Uppsala län, från Stockholm, Göteborg och Norr
köping. (Se sammanställning bil. i.)

Resultaten, som bearbetats vid väginstitutet, äro grafiskt framställda på 
diagrammen fig. 10.

Uppgifterna från Rönö, Håbo och Norrköping äro sammanställda på ett 
diagram (fig. io a). Dessa områden tillhöra ungefär samma klimattyp och 
torde ha ungefärligen likartad beskaffenhet av vägarna. Arbetslönerna i 
Norrköping äro väsentligt högre än i landsbygdsdistrikten. Det är osäkert, 
om någon reduktion med hänsyn härtill bör vidtagas, enär vägunderhållet 
inom en stad är mer koncentrerat och lättskött samt kan bättre kontrolleras 
av sakkunniga arbetsledare, varigenom skillnaden i arbetslön torde i viss mån



utjämnas. Emellertid ha på diagrammet priserna upptagits dels utan någon 
reduktion, dels med reduktion av Norrköpingspriserna till 75 öres timlön för 
att i senare fallet komma i beräknad nivå med landsbygdspriserna, vilka 
däremot ej ha höjts till denna timlönsnivå av de nyss anförda skälen.

Uppgifterna från Stockholm, sammanställda å fig. 10 b, äro allt för få 
för att några säkra slutsatser kunna dragas. Dessutom ligga dessa vägar i 
närheten av en under stark utveckling befintlig trädgårdsstad. Om hänsyn 
även tages till de kända värdena för Drottningholmsvägen, n:ris 16— 17, som 
falla utom diagrammet, erhålles emellertid en rätt god överensstämmelse med 
föregående diagram.

Uppgifterna från Göteborg, sammanställda å fig. 10 c, gälla åren 1924— 
1926. För senare år, för vilka trafiksiffror saknas, äro förhållandena, såsom 
gatuchefen Hultman meddelat, helt annorlunda. Sedan 1926 ha rörligt grus
lager, maskinellt underhåll med väghyvel, dammbindande medel m. m. an
vänts. Trafikuppgifterna, avseende åren 1924— 1926, visa en tendens till 
kraftig trafikstegring. Att härav draga några säkra slutsatser för senare år 
låter sig ej göra. Sedan 1926 har dock trafiken påtagligen ökat betydligt i 
antal, varjämte en nytillkommen omfattande busstrafik avsevärt höjt trafik
belastningen. Under senare år torde underhållskostnaderna blivit avsevärt 
billigare i förhållande till trafikmängden. Det förefaller dessutom sannolikt,

Fig. i i .



Fig. i i .

att det för väghållningen ogynnsamma klimatet med dess långa barmarks- 
tid samt den lösa lerbottnen i Göteborgsterrängen skulle medföra relativt 
höga underhållskostnader.

Slutligen ha en del uppgifter sammanställts från Kent County, Michigan 
i Förenta Staterna (fig. n ) . Dessa uppgifter ha erhållits ur en årsberättelse 
för vägväsendet i Kent år 1928. I detta distrikt föres statistik såväl över de 
särskilda vägarnas underhållskostnad som ock över den framgående trafi
ken på varje väg. Kent har 259 km betongvägar, 26 km asfaltvägar samt 
624 km grusvägar. I årsberättelsen uppgives, att samtliga grusvägar, obero
ende av trafikmängden, behandlats med klorkalcium. Grusvägarna ha hela 
året varit dammfria. Endast sorterat grus har använts. Ett tunt, %” tjockt 
gruslager har regelbundet skrapats fram och tillbaka med hjälp av hyvel- 
blad, fästade vid lastbilar, varigenom vägarna kunnat hållas jämna. Klor
kalcium har anbringats till en myckenhet av ca ©.27 kg/m2 vid varje be
handling. Antalet behandlingar per år varierar från en till två, beroende på 
väderlek och trafik. Kent har rätt stränga vintrar och varma somrar. Upp
gifter saknas om lönenivån, som sannolikt är högre än de löner, som utbe
talas inom svenskt vägväsende.

I diagrammet fig. 12 äro samtliga svenska uppgifter sammanställda (de 
svarta punkterna). Vid denna sammanställning ha uppgifterna från Stock-



Fig. 13.

holm, Göteborg och Norrköping reducerats till 75 öres timlön. Dessutom ha 
Göteborgsvärdena reducerats med hänsyn till barmarkstidens längd i Mel
lansverige på ostkusten (barmarkstid i Göteborg 301 dagar, i Södermanland 
264 dagar). Den sålunda utförda reduktionen utgör 13 %.  I diagrammet 
är uppritat en linje, motsvarande en efter de tillgängliga uppgifterna upp
skattad medelkostnad för svenska grusvägar på landsbygden (264 dagars 
barmarkstid). Administrationskostnader ingå ej. Kurvan för kostnad för 
grusvägarna i Kent har inritats för jämförelses skull.

En jämförelse mellan kostnaden för de svenska grusvägarna och grus
vägarna i Kent ger vid handen, att Kentvägarnas kostnad vid trafik under 
600 fordon ligger rätt mycket över medelkostnaden för de svenska vägarna. 
För större trafik följa kurvorna varandra ganska väl. Orsaken till den 
högre kostnaden vid liten trafik i Kent kan möjligen bero på användningen 
av dammbindande medel även på svagt trafikerade vägar.

A v intresse är sambandet mellan antalet fordon och underhållskostnad 
per fordonkm. På diagrammet fig. 13 är detta samband beräknat för sven
ska grusvägar med ledning av medelskostnadskurvan på diagrammet fig. 12. 
Man finner, att underhållskostnaden för svenska grusvägar vid större trafik



synes tendera mot ett gränsvärde av omkring i öre per fordonkm eller där
under. Motsvarande samband är beräknat för grusvägarna i Kent på dia
grammet fig. 14, där underhållskostnaden utgör ca 1.3 öre per fordonkm vid 
större trafik.

A v diagrammet på fig. 12 kan man uppskattningsvis bedöma inverkan 
av en trafikökning på underhållskostnaderna. Utgå vi från den undre kur
van på diagrammet, erhålla vi följande tablå:

Tabell 6. Samband mellan trafikökning och ökning av underhållskostnad för 
grusvägar.

Procentuell ökning
av underhålls

Ökning av trafikmängd av trafiken kostnaden

% %
Från 100— 150 fordon pr dygn 50 20

» 150— 200 » » » 33 1 7
» 200— 250 » » » 25 1400roO 20 12

0 ro1OOro V 1 1

O01Oro 1 4 10

01OO 12 9
O0V\1Ot̂" 1 1 8

Ôr00 10 8
» 550— 600 » » » 9 7
» 600— 650 » » » 8 7

o\ 0 1 0 0 8 6

» 700—750 » » » 7 6

\l 0 1 00 0 0 7 6

» 800— 850 » » » 6 5

00ON1OOO 6 5
» 900—950 » » » 6 5
» 950-1000 » » » 5 4

trafiken.
Det på diagrammet fig. 12 beräknade sambandet mellan underhållskost

nad och trafikmängd för grusvägar har lagts till grund för följande utred
ningar rörande ekonomin av högklassiga beläggningar. De för detta diagram 
grundläggande förutsättningarna läggas sålunda till grund för de följande 
beräkningarna, Bland dessa förutsättningar må nämnas: en barmarkstid av 
264 dagar, klimatförhållanden i övrigt motsvarande Mellansveriges, en tim
lön av under 50—75 öre, god grustillgång m. m.

Vidare antages, att vägarna äro ordentligt utbottnade och sålunda rela
tivt okänsliga för tjällossningar. Kostnaderna för grusunderhållet omfattar 
sålunda endast normala åtgärder, tillhörande sådant underhåll. Grundför-



stärkningar, vilka f. ö. äro i det närmaste lika behövliga antingen det gäller 
en grusvägbana eller en högklassig beläggning, förutsättas sålunda vara ut
förda. Någon administrationskostnad (för grusvägarna 5 a 15 %) är ej med
tagen för vare sig grusvägarna eller de högklassiga beläggningarna.

I samma mån som dessa förutsättningar icke överensstämma med verk
ligheten, i samma mån bli de på dessa förutsättningar grundade beräknin
garna felaktiga. Ekonomien av högklassiga beläggningar måste därför be
dömas efter de för varje fall gällande förutsättningarna. Denna utredning 
kan därför icke göra anspråk på mer än att ge en viss överblick över det 
stora fältet.

Fig. 14.



Bilaga i.

Sammanställning av erhållna uppgifter rörande underhållskostnad och 
trafikmängd vid grusunderhållna vägar (se fig. ioa, iob, ioc).

N:ris i  och 2. Vägen N yköping—Stockholm i Rönö vägdistrikt, Söderman
lands län.

Trafikräkning i juli 1926 uppvisade 235 fordon, i juli 1928 378 fordon 
per dygn i medeltal. Reducerat till årsmedeltal torde detta utgöra 175 for
don år 1926 samt 280 fordon år 1929 i medeltal per dygn. Väglängd 
— 31.2 km.

Underhålls- Beräknad trafikmängd 
År kostnad kr pr m. fordon pr dygn

19 2  5 ..........................................   0 . 6 2  140
192 6 ..........................................................  0 . 6 3  175
192 7 ..........................................    0 . 6 8  215
1928 . . . . . . .  0 . 69  250
192 9 ...................................................  0 . 8 3  280

Medeltal 0.69 kr 215

I underhållskostnaden ovan ingår endast körbanans underhåll. Admini
strationskostnaden, som kan beräknas till ca 15 %, ingår ej. Arbetslönerna 
ha varit 0.50—0.60 kr/tim. Kostnad för 1 man +  1 häst 0.85 kr/tim, för 
1 man och 2 hästar 1.10  kr/tim. Vägen utgöres i regel av gammal god grus
väg. På grund av grusbankens stora mäktighet har vägen å de i allmänhet 
gamla vägdelarna varit obetydligt tjälkänslig. N ya vägdelar ha i allmän
het försetts med bärlager av sten. I underhållssiffrorna ingår icke någon grund
förstärkning. Underhållet har i regel skett med grus, endast obetydligt med 
makadam har använts. Vägen har varit i fullgott skick med undantag för 
vissa torkperioder, då korrugering hunnit uppstå mellan de täta hyvlingarna. 
Amortering av vägmaskiner ingår i underhållssiffrorna. Vägbredd — 6 m.

Vägen utgör huvudvägen mellan Stockholm och Nyköping.
Uppgifterna ha erhållits av kapten C. Gyllenberg, Nyköping.
Punkt 1 på diagrammet: medeltal 1925 — 1929.

» 2 » » : år 1929.

N:ris j  och 4. Enköpingsvägen inom Håbo vägdistrikt, Uppsala län.
Längd =  1 6 km. Vägbredd ca 6 m. Trafikräkning verkställd i juli och 

oktober 1926 samt i mars och juni 1929. A v väginstitutet beräknad trafik
mängd år 1926 200 fordon per dygn och år 1929 260 fordon per dygn i 
medeltal per år.

Punkt Underhålls- Beräknad trafikmängd
nr kostnad kr m fordon pr dygn
3 år 1928  ..............................................0 . 7 2  240
4 år 1 9 2 9 .....................................................1 . 0 4  260

I underhållskostnaden ingå samtliga kostnader vid sommarunderhållet, 
med undantag av administrationskostnader, som utgöra ca 15 %. Sålunda



ingår även kostnaden för dikesränsningar, reparation av trummor m. m. 
Arbetslönerna ha varit 0.50 å 0.60 kr/tim. Kostnad för 1 man +  1 häst 
1.05 kr/tim, för 1 man +  2 hästar 1.50 kr/tim. Grusning har i allmänhet 
skett på ackord. Vägen, som underhålles enbart med grus, utgöres delvis av 
gammal god väg, delvis av nybyggd väg. Tjälsvårigheter ha endast före
kommit å en nyanlagd sträcka av ca 600 m längd. Någon grundförstärk
ning med makadam har icke utförts. Vägen har i regel varit i fullgott skick, 
med undantag av vissa perioder av riklig nederbörd.

Vägen utgör huvudvägen mellan Stockholm, Enköping och Västerås. 
Uppgifterna ha erhållits av förvaltaren H. Killander, Skokloster, ordfö
rande i Håbo vägstyrelse.

Punkt 3 på diagrammet: år 1928.
» 4 » » : år 1929.

N:ris j — 10. Vägar inom Norrköpings stads område.

Uppgifterna, som avse 1928, ha erhållits av byggnadschefen K. V. Bille.
Trafikräkning verkställd 4 gånger under 1928; trafikmängden är uträk

nad som medeltal av dessa räkningar. Vägarna ha underhållits helt eller del
vis med klorkalcium och grus. Vägbredden varierar mellan 5.4 och 7.5 m 
med undantag av Lindövägen, som har en bredd av 15.5 m. Denna väg har 
en speciell karaktär som förbindelseled till ett villasamhälle utanför staden 
och är som sådan endast utsatt för lokal lätt trafik. Den stora bredden med
för givetvis särskilda kostnader i underhåll. En viss reduktion har därför 
vidtagits för Lindövägen, i det att ett belopp av 0.07 • 9.00 =  0.63 kr/m, 
motsvarande kostnaden för klorkalciumbehandling på en bredd av 9 m från- 
dragits. Sålunda har Lindövägens underhållskostnad reducerats från verk
liga kostnaden 3.45 till 2.82 kr/m för att rättvis jämförelse skall erhållas.

Punkt
nr

Längd
m

Underhålls
kostnad

kr/m

Trafikmängd 
fordon pr 

dygn

5 Finspongsvägen . . . . . 13 300 1 . 3 2  1 480
6 Stockholmsvägen . . ........................... 3 600 2.91 965

7 Lindövägen...................................................... 2 100 2 . 82 784
8 Söderköpingsvägen ...................................... 4 400 1 . 7 7 480

9 Dagsb ergs vägen . . 3-300 1 - 5 5 432
10 Gamla O-vägen . . . 7 500 I . 50 348

Arbetslönen är 1.05 kr per tim. Vägarna äro på det hela taget obetyd
ligt tjälkänsliga. Någon grundförstärkning eller makadamisering ingår ej i 
underhållssiffrorna. Underhållet har uteslutande skett genom grusning, hyv- 
ling och sladdning samt med användande av dammbindande medel. I kost
naderna ingår endast körbanans underhåll. Administrationskostnad ingår ej. 
Vägarna ha varit i fullgott skick.

1 Medeltal av 1927 och 1928.



N:ris i i — iy . Vägar i Bromma, Stockholms stad.
Uppgifterna ha erhållits av gatudirektören N . K. Sundblad. Trafikräk

ning har skett en gång i slutet av oktober månad mellan kl 7 fm och 8 em. 
De sålunda funna trafikmängderna ha i sammanställningen nedan ökats med 
20 % för att erhålla årsmedeltalet. Vägbredd 3.5—6.0 m.

Underhålls Beräknad
Punkt Längd kostnad trafikmängd

nr m kr/m fordon/dygn

Kyrkvägen.

1 1 2 800 Obehandlad 1925 0-95 270
2 800 » 1926 ............................................... O.89 354
2 690 Sulfitlut 1 9 2 7 ...................................................... I.42 375

Medeltal I.09 333
Svartviksvägen.

12 500 Sulfitlut 1925 . 1-53 270
» 1926 . . . 2.49 230

1927 . . . 2.20 310
» 1928 . 2.24 326

Medeltal 2 .12 284

Sp ångavägen.

13 1 600 Obehandlad 1925 . 0-39 128
» 1926 . 0.3 6 128

1927 . 0.2 9 228

Medeltal 0-34 16 1

Sundbybergsvägen.

14 2 540 Obehandlad 1925 . . .............. I .i  7 525
2 540 » 1926 . . .............................. 0.66 519
2 394 Sulfitlut 1927 . .  . ................. I.20 803
2 394 Klorkalcium 19 2 8 . .................... 0-73 612

Medeltal O .94 615

Åkeshovsvägen.

1 5 2 630 Obehandlad 1926 . 0 . 1 0 7 1
2 165 » 1927 • O . 38 i n

2 165 » 1928 . .................... O . 1 9 32
Medeltal 0 . 2 2 7 i

Grundtimpenningen är kr 1 : 2 5  per tim. Kostnad för 1 man +  1 häst 
2 kr/tim, för i-tons lastbil och 1 man 3.50 kr/tim. Gruset kostar 3.50 kr/m3, 
makadamen 7.00 kr/m3. Någon administrationskostnad ingår ej i priserna 
ovan. Vägarna i Bromma underhållas i regel med grus, klorkalcium eller 
sulfitlut. Ingen makadam användes i regel, vältning är sällsynt. A v  sam
manställningen framgår vilka år dammbindningsmedel blivit använda. V ä
garna i Bromma ha en speciell karaktär, enär de ingå som delar i en träd
gårdsstad, varigenom vissa anspråk på dammfrihet, puts m. m. måste till
godoses. Sundbybergsvägen, som har en relativt låg underhållssiffra, ligger



på hög, gammal vägbank, fritt och soligt och är väl dränerad. Vägarna i 
Bromma äro i regel obetydligt tjälkänsliga.

Följande uppgifter äro hämtade ur Svenska Väginstitutets meddelande 14, 
sid. 24 och 25.

Punkt n:r Ar Drottningholmsvägen mellan Tranebergsbro och Ulvsundavägen.
1 6 1926 Underhållskostnad kr. 4: 59 pr m.

Trafikmängd 26/10 2095 fordon pr dygn.
17  I927 Underhållskostnad kr. 4: 80 pr m.

Trafikmängd 25/10 2656 fordon pr dygn.

I kostnaderna ingår kostnad för underhåll även av gångbana. Administra
tion är däremot ej medtagen. Drottningholmsvägen underhölls dessa år med 
grus, något makadam och sulfitlut. Bredden var 6.0 m körbana, 1.5 m 
gångbana.

N.ris 18 —23. Vägar i Göteborgs stad.
Uppgifterna ha erhållits av gatuchefen N. A. Hultman.
Trafikräkningar ha verkställts på olika tider av året, vanligen 2 gånger en 

vecka i följd. Räkningar ha skett åren 1924, 1925 och 1926. Trafikmäng
den under senare år är okänd. Såsom framgår av tabellen ha uppgifter med- 
tagits endast för åren 1924— 1926. För att erhålla årsmedeltalet ha trafik
uppgifterna vid väginstitutet bearbetats och multiplicerats med vissa koeffi
cienter, vilka koefficienter grunda sig på i Göteborg utförda helårsräkningar 
på andra platser. Vägbredden varierar mellan 5 och 6 m.

Siffror inom parentes i tabellen ej använda.

Punkt
nr

År
Underhålls

kostnad
kr/m

Trafikmängd
fordon/dygn

x9 24
Boråsvägen, längd 3 020— 1 200 m.

(244)
1925 2.95 401
1926 3-37 524

Medeltal 3.16 462

1927 Sulfitlut . ................. (6.15) —
1028 » . . . . . . 3.8 ^ —
1929 Klorkalcium . . . 3.18 —

Medeltal 3-50 —

Gibraltarvägen, längd 640 m.
( 1 2 5 )I914 __

1925 0.2 3 144
1926 O.85 165
1927 Sulfitlut ................. ( i - 13) p

19 Medeltal 0-5 4 15 5

192 4
Toltorpsvägen, längd 1  270 m.

( 2 5 5 )

I 925 1.88 300
1926 I.7 1 455

20 Medeltal I.79 377



Underhålls
Punkt År kostnad Trafikmängd

nr kr/m fordon/dygn

1027 Sulfitlut . 3.14 p

1928 4*5 5 p

1929 4*37 p

Frölundavägen, längd =  410  m.
1924 — 460
1925 — 515
1926 2 . 7 8 p

1927 4*o 1 ?

1928 4.10 ?

Medeltal 3-63 —

Slottskogsgatan, längd — 1  830 m.
21 1924 — 193

1925 3.2° 315
1926 1 . 6 3 ?

1927 Sulfitlut.................... 2 . 87 ?

1928 » ................................ 2 . 45 ?

1929 » 2 . 1 6 ?

Torslandavägcn, längd =  2 700 m.
1924 — 165
1925 1 - 5 5 16 5
1926 O .82 p

Medeltal I . i  8 180

1927 Sulfitlut . I . 20 ?

1928 » I-3 1 p

1929 » I . 23 p

Björlandavägen, längd =  2 960 m.
1924 --- 140

23 1925 I . 92 180?
1926 I . 36 ?

1927 1 - 3 *
p

1928 1 . 1 0 p

1929 O . 70 p

Arbetslönerna vid gatu- och vägunderhåll ha i Göteborg varit kr i :  12 
per tim för tiden 1925—3%  1929 och därefter kr 1 :2 0 . Dagsersättning till 
åkare har utgått med 15 kr per 1 häst och körkarl. Gruspriset är 5 kr/ms 
fritt å kaj samt priset å makadam kr 1 1 :  — per m3 vid stenkross. Någon 
administrationskostnad är ej medtagen.

De ifrågavarande vägarna äro ej särskilt tjälkänsliga. Underhållet har i 
viss utsträckning skett med makadam. Sålunda ha Toltorpsvägen och Slott- 
skogsgatan ungefär två gånger årligen i större utsträckning och övriga vägar 
vid behov makadamiserats och vältats. De senare åren efter 1926 ha där
jämte s. k. rörligt gruslager kommit till användande. Vägarna ha hållits i 
fullgott skick.



TRAFIKVINST GENOM MINSKAD BENSIN ÅT
GÅNG VID ÖVERGÅNG FRÅN GRUSVÄG TILL 

HÖGKLASSIG BELÄGGN IN G

E n  JÄMNARE vägbana medför mindre rullningsmotstånd för trafiken. Där
med minskas den erforderliga dragkraften och likaså bensinåtgången för 
motorfordonen. En övergång från en mindre jämn till en jämnare vägbe- 
läggning innebär därför en minskning i trafikkostnad, vilken minskning blir 
större, ju större trafiken är. Man kan sålunda med allt skäl vänta, att en 
jämnare, mer högklassig beläggning skall medföra en sådan minskning i tra
fikkostnaden, att därigenom erhålles en viss förräntning av beläggningskost- 
naden. Ju  större trafikmängden är, dess större bidrag till förräntningen vin- 
nes genom denna trafikvinst.

Storleken av denna vinst tillfölje minskad driftkostnad har varit föremål 
för mycken diskussion bland fackmännen och ett flertal undersökningar i 
utlandet. Ännu kan man dock ej säga, att frågan blivit slutligt löst, i varje 
fall icke för förhållandena i vårt land, där man hittills icke utfört några 
undersökningar rörande denna fråga.

Bland mera kända utländska undersökningar äro de, som utförts av pro
fessor T. R. Agg vid Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts, 
Ames, Iowa, Förenta Staterna. Dessa undersökningar äro verkställda i sam
arbete med Förenta Staternas Bureau of Public Roads. Professor Agg har 
sedan flera år ägnat sig åt studiet av frågan.

Vid de första försöken, publicerade år 1924,1 kördes ett antal bilar över 
olika vägbeläggningar, varvid bensinåtgången observerades. Dessa körnin
gar utfördes med bilar i vanligt driftstillstånd och med erfarna chaufförer, 
som hade instruerats omsorgsfullt. För varje fordon var ett program fast
ställt för den hastighet, med vilken fordonet skulle framföras. De utvalda 
vägsträckorna voro i det närmaste horisontella med undantag för de fall, då 
undersökningen avsåg att studera inverkan av lutningar. De flesta av de in
dividuella körningarna voro av 160 km längd eller däröver, men ett fåtal 
voro blott av 80 km längd.

Resultaten av dessa försök blevo rätt ojämna. Bränsleåtgången för olika 
beläggningar jämfördes relativt bränsleåtgången på en god väg, som sat
tes =  1. Den relativa bränsleåtgången för bästa undersökta grusväg i torrt 
tillstånd varierade mellan 0.95 och i.xo, för betongvägar mellan 0.85 och 
i .i o, asfaltbetongvägar mellan 0.94 och 1.03. Vissa grusvägar, försämrade ge
nom löst grus på vägbanan, genom regn m. m., gåvo så höga värden som 1.63.

1 ” Tractive resistance and related characteristics of roadway surfaces” , Iowa State 
College of Agriculture and Mechanic Arts official publications, Bulletin 67 samt ” H igh
way transportation costs” , Bulletin 69.



Den metod, som använts för dessa tidi
gare försök, förefaller rätt osäker. Varje 
chaufför, hur erfaren han än är, har sitt 
individuella körsätt, som inverkar på ben
sinåtgången på ett sätt, som han icke kan 
bedöma med den noggrannhetsgrad, som 
ifrågavarande undersökning förutsätter.
Variationer i temperatur, vindförhållan
den, bilringarnas pumpningsgrad, trafik
förhållanden på vägen m. m. äro faktorer 
av stor betydelse för bensinåtgången. Sär
skilt äro vindförhållandena, vilkas infly
tande man icke behärskar vid undersök
ningsmetoden i fråga, sannolikt av stor in
verkan på resultatet. De få procent, som 
man enligt dessa undersökningar funnit 
skilja de olika beläggningarna åt i normala 
fall, synas därför rätt osäkra.

Professor Agg har senare fortsatt sina 
försök på området. Dessa försök utfördes 
på ett annat sätt än de föregående, i det 
att rullningsmotståndet hos olika belägg
ningar uppmättes med hjälp av vissa appa
rater. Resultaten av dessa försök publice- Flg- J 5-
rades år 1928 i en publikation »Tractive resistance of automobiles and coeffi
cients of friction of pneumatic tires».1 Denna publikation torde vara bland 
de mest uttömmande och tillförlitliga, som hittills skrivits på området. Upp
satsen innehåller icke några uppgifter om bränsleåtgången för olika vägbe
läggningar. Det är endast rullningsmotståndet och i samband därmed luft
motståndet, som varit föremål för undersökning.

Försöken utfördes genom att kop pla en bil, försöksbilen, efter en annan bil, som  
drog försöksbilen. D riva x eln  v a r  borttagen i försöksbilen, varjäm te även andra åt
gärder vidtagits fö r att elim inera de inre m otstånden i bilen. H ärigenom  v a r  det 
endast de yttre  motstånden, rullningsm otstånd och luftm otstånd, som väsentligen  
gjorde sig gällande v id  försöken. D et totala m otståndet uppm ättes med stor n og
grannhet med hjälp a v  en Am es »space-tim e recorder», fig. 1 5 .  D enn a apparat regi
strerade va rje  ändring i försöksbilens hastighet. I apparaten fanns en pappersrem sa, 
fästad  på en rulle, som medelst en rem v a r  k o p plad  till ett a v  bakhjulen och därige
nom erhöll en rotationshastighet, proportionell m ot bilens hastighet. E n  anordning, 
hopkopplad med en kronom eter, a n ga v  på papperet va rje  h a lv  sekund. H ärigenom  
m öjliggjordes ett noggrant fastställande a v  retardationen hos försöksbilen. E n är  
bilens v ik t och tröghetsm om entet hos roterande delar v a r  känt, kunde det yttre  m ot
ståndet beräknas. Försöken utfördes så, att de båda hopkopplade bilarna fra m fö r
des med viss bestäm d hastighet till början a v  den sträcka, som skulle undersökas. 
D ä r lösgjordes försöksbilen, som fick  rulla ensam fram åt, tills den stannade. D ä r 

1 Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts official publications, Bulletin 88.



v id  uppm ättes retardationen a v  retardom etern. M an  erhöll därigenom  värden  på 
rullningsm otstånd -|- luftm otstånd fö r ifrå ga va ra n d e beläggning. V id  försöken tog 
man hänsyn till vindens riktning och hastighet, till tem peraturen hos luften, belägg
ningen och bilringarna m. m. Försök utfördes i vägens båda riktningar för att d äri
genom eliminera in verkan  a v  lutning och vind . I regel skedde försöken på i det n är
maste horisontell v ä g  och i vindstilla.

Försöken verkställdes dels med en »F o rd  touring model 1 9 2 3 » ,  dels med en 
»D odge touring model 1 9 1 8 » .  B ilarn a provades både med lå gtryck s- och h ö gtryck s-  
ringar a v  olika storlekar.

Försöken utfördes på några vägar i Iowa. De ojämna grusvägarna (»rough 
gravel surfaces») hade inga potthål men hade det typiska korrugerade utseen
det, som så ofta iakttages på grusvägar, som ligga under stark trafik. De pro
vade sämsta vägbanorna voro de ojämnaste av sin typ, som stod att finna 1 
trakten, övriga typer voro representativa för sina resp. klasser.

Professor Agg har framlagt resultaten av sin undersökning i form av ett 
flertal diagram, av vilka en del av väginstitutet äro sammanställda och upp
ritade i vårt måttsystem (fig. 16 och 17).

I en sammanfattning av resultaten skriver professor Agg bl. a.:

»Det är icke någon stor skillnad i dragmotståndet hos ett visst fordon på 
olika vägytor, som äro någorlunda ("reasonably5) jämna och hårda. I några 
fall giva de lågklassiga vägtyperna eller mellantyperna (5low or intermediate 
types5) lika lågt dragmotstånd som de högklassiga beläggningarna (’high type 
paved surfaces5). En detaljerad undersökning av de olika dragmotståndskur- 
vorna visar, att de fasta beläggningarna (5paved surfaces5) väl underhållna, 
icke ge en så stor variation i dragmotstånd som de lägre vägtyperna eller 
mellantyperna. Ej heller uppnår dragmotståndet hos de högre vägtyperna 
så höga maximivärden som de, som äro konstaterade för några av de lägre 
eller mellantyperna.»

Är bensinåtgången endast beroende av rullningsmotståndet? Så är givetvis 
icke förhållandet. Bensin åtgår för övervinnande av samtliga de motstånd, 
som förefinnas hos bilen vid framförandet. Sådana äro bilmotorns motstånd 
ocli förluster, uttryckta genom verkningsgraden, motstånd hos transmissioner, 
fjädrar, ringar och lager, luft- och vindmotstånd samt slutligen rullnings
motståndet.

En viss procentuell vinst i rullningsmotstånd motsvaras därför icke av en 
lika stor procentuell vinst i bränsleåtgång. En minskning i rullningsmotstån
det åstadkommer en minskning i bränsleåtgång, som måste vara procentuellt 
avsevärt mycket mindre.

För att närmare klargöra frågan om sambandet mellan rullningsmotstånd 
och bensinåtgång har Svenska Väginstitutet låtit utföra några undersökningar 
vid Bilprovningsanstalten i Stockholm. Vid denna försöksanstalt, som star 
under ledning av professor C. E. Flubendick och civilingenjör E. Lundeberg, 
finnas en del provningsmaskiner, som lämpa sig särskilt väl för en dylik 
undersökning.



Fig. 1 6. Fig. 17.



Provningen vid Bilprovningsanstalten utfördes i princip enligt fig. 18. Bi
len uppställdes på ett par i golvet nedsänkta rullar A  samt fastlåstes därefter 
medelst kilar vid golvet. På samma axel som rullarna sitter en reglerbar 
bandbroms fästad. Bromskraften å bromsen, som kan avpassas efter önskan 
och hållas konstant, uppmätes å vågen B. T ill bilens förgasare rinner ben
sinen genom mätkärl, som möjliggöra en uppmätning av bensinåtgången med

stor noggrannhet. Rullarnas hastighet i km/tim samt den tillryggalagda väg- 
längden kunna uppmätas på särskilda instrument.

Med denna enkla och effektiva anordning kunde sålunda en undersökning 
utföras rörande sambandet mellan dragkraft vid bakhjulen och bensinför
brukning vid olika bilhastigheter. Man hade blott att inställa bromskraften å 
bandbromsen ~  dragkraften, vid visst önskat värde och därvid avläsa ben
sinåtgången för en viss bestämd hastighet hos rullarna (d. v. s. i verkligheten 
bilens hastighet).

De undersökta bilarna provades i det skick, de befunno sig vid ankomsten, 
sålunda i vanligt drifttillstånd utan att någon justering av förgasare, tänd- 
ning e. d. dessförinnan utförts. De erhållna värdena på bensinförbrukning 
per mil äro sålunda icke de bästa, som kunna erhållas vid bästa inställning. 
De äro att betrakta som normala genomsnittsvärden för bilar, vilka gå i 
verklig trafik. För denna undersökning var det just sådana värden, som 
eftersträvades. Vid varje hastighet kördes bilen å sin högsta växel med olika 
utvecklad dragkraft vid bakhjulen från io kg till den största dragkraft, mo
torn kunde lämna vid den ifrågavarande hastigheten. Under varje provning 
iakttogs, att motorns temperatur höll sig konstant samt kördes så länge före 
varje prov, att motorn hunnit komma i jämvikt.

Proven utfördes å följande bilar och med följande resultat:

Fig. 18.



Lätt personbil: Ford mod. A., kupé.
A n ta l cylin d rar: 4 st.
C y lin d e rv o ly m : 3 .2 8  liter.
T jä n ste v ik t: 1 . 1 2 5  kg.
A n ta l sittplatser: 2 st.
Största h ju ltryck : 39 5  kg.
R in garn a, fra m : 30 X  4 .50 .

» , b ak : 30  X  4.50 .
U tv ä x lin g : 3 7 .5  km /tim  v id  1.0 0 0  v/m in å m otorn. 
A re a, sedd fra m ifrå n : 2.40  m 2.
Förgasare: original.
Bensinens spec, v ik t: 0 .7 2 2 .
Lufttem p eratur under proven : -f- I 5 ° C .

Utvecklad dragkraft Bensinförbrukning vid
vid bakhjulen 30 km tim 50 km/tim

kg lit/mil lit; mil

10 1.03 0.9 6

3° ....................... ................. 1*25 I-i 3

5° ....................... ............1.48 1*33

70 . 1.71 1.54

90 1.92 I.74
1 1 0 ................ . . . . 2 . 1 6 1*95

127 (maximalt) . . . . . . . 2 . 60 —
130 (maximalt) . . . .................  — 2.4 X

Medeltung personbil: Falcon Knight, Sedan.
A n ta l cylin d rar: 6 st.
C y lin d e rv o ly m : 2 .58  liter.
T jä n ste v ik t: 1.2 0 0  kg.
A n ta l sittplatser: 5 st.
Största h ju ltryck : 400 kg.
R in garna, fra m : 30 X  5.

» , bak : 30  X  5.
U tv ä x lin g : 2 5  km/tim v id  1.0 0 0  v/m in å m otorn. 
A re a , sedd fra m ifrå n : 2 .3 4  m 2.
Förgasare: T illotson.
Bensinens spec, v ik t: 0 .7 2 4 .
Lu fttem peratur under p ro ven : + 6 °  C .

Utvecklad dragkraft Bensinförbrukning vid
vid bakhjulen 30 km/tim 50 km tim

kg lit mil lit/mil

1 0  . . 1 . 2 1 1 .02

3 ° • 1-35 1 . 23

50 • I .58 1 . 5 1

7 0 ............................... • I .83 1 .77

9 ° ............................... . 2.08 2.00

1 1 0 • 2.35 2.39

! 3° ....................... . . 2.6o —

1 3 1  (maximalt) . . . . \  . — 3 ' °  3
1 5 5  (maximalt) . . . . . .  3 . 2 3



Medeltung personbil: Dodge Brothers, Sedan.

A n ta l cylin d ra r: 6 st.
C y lin d e rv o ly m : 3.6 5 liter.
T jä n ste v ik t: 1.8 0 0  kg.
A n ta l sittplatser: 5 st.
Största h ju ltryck : 5 1 0  kg.
R in garna, fra m : 3 2  X  6.

» , b ak : 3 2  X  6.
U tv ä x lin g : 30 .0  km /tim  v id  1.0 0 0  v/m in å m otorn. 
A re a , sedd fra m ifrå n : 2 .4 7  m 2.
Förgasare: Ström berg.
Bensinens spec, v ik t: 0 .7 2 2 .
Lufttem p eratur under pro ven : + 1 2 °  C .

Utvecklad dragkraft Bensinförbrukning vid
vid bakhjulen 30 km /tim 50 km/tim

kg lit'mil lit/mil

I O  . 1 . 4 9 1 . 5 2

30 . 1 - 7 5 1 . 69

50 . 2 . o 8 1 . 98

70 . . . . 2.4  1 2 . 2 0

90 . . . . 2 . 68 2 . 4 1

I IO . 3 . 2 0 2 . 6 3

1 30 . 3 . 4 2 2 . 95

T5° ........................... ..........3-82 3 . 2 4

1 7 0 .................... ......................4 * 3  5 3 . 5 8

192 (maximalt) . • 4 - 7 5 4 - 5 8

A n m ä rk n in g : P å grund a v  förgasarens m indre tillfredsställande arbetssätt erhöllos 
täm ligen stora variation er i avläsningarna. D e o van  an givna värd en a äro d ärfö r ej 
full exak ta utan äro m edelvärden a v  de sannolikaste avläsningarna.

Lätt lastbil: Ford mod. AA.

A n ta l cylin d ra r: 4 st.
C y lin d e rv o ly m : 3 .2 8  liter.
T jä n ste v ik t: 1.6 8 0  kg.
M axim ilast: 1.5 0 0  kg.
Största h ju ltryck : 1 .2 4 0  kg.
R in garna, fra m : 30 X  5.

» , bak : 3 2  X  6.
U tv ä x lin g : 2 1 . 7  km/tim v id  1.0 0 0  v/m in å m otorn. 
A re a , sedd fra m ifrå n : 2 .8 4  m 2.
Förgasare: original.
Bensinens spec, v ik t: 0 .7 2 2 .
Lufttem p eratur under pro ven : -f- 1 2 °  C .



Utvecklad dragkraft Bensinförbrukning vid
vid bakhjulen 30 km/tim 50 km/tim

kg lit/mil lit/mil
10 . 1-43 1 .40

30 . . 1 . 5 8 1 . 5 8 .

50 . . 1 . 7 8 1 . 7 8

70 . 2 . 0 0 1 . 9 9

90 . 2 . 2 1 2 . 2 0

1 10  . 2 . 4 1 2 . 4 4

T3 ° ............................ ......................2 . 6 7 2 . 8 4

1 5 0 .................... —
153 (maximalt) . . . .  — 3 . 2 8

170 . . 3 . 14 —
1 9 0 .................... ...............3-48 —
2 1 0 ........................... ................3*74 —
223 (maximalt) . . . ......................4 . 0 8 —

Medeltung lastbil: Scania-Vabis.
A n ta l cylin d rar: 4 st.
C y lin d e rv o ly m : 3 .4 6 liter.
T jä n stev ik t: 3 .10 0  kg.
M axim ilast: 2 .50 0  kg.
Största h ju ltryck : 1.9 8 0  kg.
R in garna, fra m : 32  X  6.

» , bak : 3 6 X  8.
U tv ä x lin g : 2 1 .4  km/tim v id  1.0 0 0  v/m in å m otorn. 
Förgasare: original.
A re a, sedd fra m ifrå n : 3 .58  m 2.
Bensinens spec, v ik t: 0 .7 2 2 .
Lu fttem peratur under pro ven : -f- 8° C .

Utvecklad dragkraft Bensinförbrukning vidUtvecklad dragkraft Bensinförbrukning vid
vid bakhjulen 20 km/tim 40 km/tim

kg lit/mil lit/mil
I O ....................... . . . . 2.14 1.94

3 5 ....................... . . . . 2.31 2.22
é o ............ ■ 2.58 2.44

85 2.9 2 2.70
I IO • 3-T7 2.94
1 3 5 ....................... • • • 3-54 3.22
1 6 0 ....................... . . . 3.84 3-45

185 • 4 -17 3.70
2 1 0 ................. ■ 4-54 —
212 (maximalt) . . — 4- °9

2 3 5 ......................... . 4.54 —
2 6 0 ....................... . . . 5.00 —
275 (maximalt) . ■ 5-41 —

Ä fig. 19 och 20 äro resultaten av undersökningen framställda. 
Vid Svenska Väginstitutet ha resultaten av dessa undersökningar bearbetats 

och sammanställts med resultaten av professor Aggs forskningar rörande rull- 
ningsmotståndet. Vid denna bearbetning hava tre kvalitetstyper undersökts:



Fig. 19.

Fig. 20.



Fig. 2 i.

»bästa grusväg» =  den bästa av de av professor Agg provade grusvägarna, 
»medelgod grusväg» =  medeltalet av samtliga provade grusvägar samt 
»sämsta grusväg» =  den sämsta av de av Agg provade grusvägarna. Samma 
indelning har iakttagits för de högklassiga beläggningarna, vilka utgjordes av 
klinker, cementbetong och asfaltbetong. Jämförelser ha sedan utförts mellan 
»sämsta grusväg» och »bästa beläggning», mellan »medelgod grusväg» och 
»medelgod beläggning», mellan »bästa grusväg» och »sämsta beläggning» 
samt mellan »bästa grusväg» och »bästa beläggning». Utan kännedom om 
dessa olika vägbanors verkliga beskaffenhet är det givetvis svårt att avgöra, 
vilken av dessa relationer, som är att anse som den normala för svenska för
hållanden. För undersökningar i det följande antages emellertid, att förhål
landet »medelgod grusväg» till »medelgod beläggning» närmast motsvarar 
normala förhållanden i vårt land.

I tabell 7 finnas sammanställda värdena på rullningsmotståndet +  luftmot
ståndet hos de olika kvalitetstyperna, vilka värden erhållits ur diagrammen 
fig. 1 6 och 17. Professor Agg har, såsom tidigare nämnts, undersökt vissa 
angivna biltyper. Det är klart, att, om andra bilar och ringar användas, 
andra resultat även böra erhållas. Enär det emellertid här gäller att utreda 
skillnaden i rullningsmotstånd hos olika beläggningar, torde emellertid det



Rullnings +  luftmotstånd vid grusvägar och högklassiga beläggningar enligt Agg.
(Bearbetning vid Svenska Väginstitutet).

B i l t y p Prov
n:r

Tjänste
vikt +  

last 
kg

Hastig
het i 

km/tim

Rullnings- +  luftmotstånd i kg'ton

Belast- 
nings- 
ko effi
cient

Totalt rullnings- +  luftmotstånd i kg

G r u s v ä g Högklassig beläggning G r u s v ä g Högklassig beläggning

Bästa Medel
god Sämsta Bästa Medel

god Sämsta
Bästa 

3 X 5 X  
1 1

Medel
god 

3 X 6 x  
1 1

Sämsta 
3 X 7 X 

11

Bästa 
3 X 8 X 

1 1

Medel -  
god 

3 X 6 X  
I I

Sämsta 
3 X 10  
X 1 1

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X 2 13 14 T 5 i 6 1 7

Lätt personbil . . . I I 125 3° 24.1 25.9 28.2 17 .0 1 9 - 3 23.8 1.00 29-5 31-7 34. 6 20.8 23 . 6 29.1
(Ford mod. A.) +  IOO 5° 39-5 4°-5 4 1 • 7 2 6.7 30.0 1.0 0 48.4 4 9 . 6 5 1 .0 32.7 36.8

Medeltung personbil II I 200 3° 24.0 25.9 28.7 I7 .0 1 9 - 3 2 3 . 8 0.98 32.9 35-s 39-3 23-3 26.4 3 2 . 6

(Falcon Knight) + 200 50 39-5 4°-5 4 1 . 7 26.7 30.0 0. 96 52.1 54 . 6 55-9 3 5 . 2 4 0 . 4

Tung personbil . . . III I 800 30 26.0 3 0 . 7 32.2 2 1 . 7 23-5 2 4 , 8 0.9 0 47.1 5 5 . 6 58.5 39-3 42-5 4 4 . 8
(Dodge Brothers) + 200 50 37-° 47-5 32.5 35-7 0.80 59-4 76.2 52.2 57-3

Lätt lastbil . . . . . I V I 680 3° 26.0 30. 7 32 -3 2I 7 23-5 24.8 0 . 86 54-3 6 4 . 2 6 7 - 5 45-4 4 9 . 2 51 .8
(Ford mod. AA) +  7 5 0 5 ° 37.0 47-5 32-5 35-7 0 - 7 3 67.0 84-5 57.8 6 3 .6

Medeltung lastbil . . V 3 1 0 0 20 2 1 . 5 25.0 28.0 17-5 1 9 . 0 20 .2 O.89 83.4 9 6 . 8 1 0 8 . 8 67.8 73-6 78.4
(Scania Vabis) + 1  2 5 0 4 0 31-5 38.5 39-5 26 . 5 29.7 32.8 0 - 7 3 1 0 0 . 0 122.s 1 2 5 . 6 8 4 . 2 9 4 . 4 1 0 4 . 2

De högklassiga beläggningarna utgöras av klinker, betong och asfaltbetong.

Siffrorna i kol. 5— 10 äro tagna ur diagrammen fig. 16 och 17  samt belastningskoefficienten ur diagram fig. 2 1. Med hänsyn till att de ameri
kanska försöken i allmänhet icke utförts vid så hög hastighet som 50 km/tim, hava de värden, som motsvara denna hastighet, erhållits genom 
extrapolering av de kurvor, som återfinnas i diagrammen fig. 16 och 17. Dessa värden bliva på grund härav i viss mån osäkra, varför de i tabel
lerna med decimaler angivna siffrorna endast giva en skenbar noggrannhet. Vid en hastighet av 50 km/tim har icke hänsyn tagits till motstånds- 
kurvan för klinker, enär en extrapolering av denna kurva skulle giva abnorma värden.



fel, som uppstår därigenom att väginstitutet provat bensinåtgången på andra 
biltyper, icke bli särskilt stort. I tabellen, kol. 5— 10, ha de av professor Agg 
funna värdena på rullnings-+  luftmotståndet i kg/ton införts för närmast 
motsvarande av väginstitutet provad biltyp.

Enär totala motståndet är sammansatt av luftmotstånd och rullningsmot- 
stånd, är totala motståndet icke direkt proportionellt mot bilens vikt. För att 
kunna använda det föregående resultatet för beräkning av bensinåtgången 
hos olika bilar med olika vikt, har vid väginstitutets bearbetning — i brist 
på mer säker metod — använts ett av professor Agg utarbetat diagram, fig. 
2 1, angivande sambandet mellan bilhastigheten och luft- och rullningsmot- 
ståndet per ton vid olika bilvikter. Sannolikt äro diagrammets kurvor icke 
gällande för alla vägbanor och alla ringtyper. Detta torde likväl vara av 
mindre betydelse för denna utredning, enär bensinåtgången är i det närmaste 
direkt proportionell mot dragkraften inom det område, som intresserar. A v 
diagrammet fig. 21 är sålunda beräknat en viss »belastnings koefficient», tabell 
7 kol. 1 1 ,  angivande det tal, med vilket produkten av motstånd per ton och 
bilens vikt skall multipliceras för erhållande av det totala rullningsmotståndet.

I tabellens kol. 12 — 17 är angivet totala rullnings- +  luftmotståndet för de 
olika biltyperna, beräknat på ovan angivet sätt.

Med de sålunda erhållna värdena på det yttre motståndet vid bakhjulen 
har bensinförbrukningen kunnat beräknas med hjälp av de gjorda undersök
ningarna vid Bilprovningsanstalten, vilka givit sambandet mellan bensinåt
gång och yttre motstånd vid bakhjulen vid olika hastigheter (se diagrammen 
fig. 19 och 20).

I tabellerna 8, 9 och 10 har på detta sätt beräknats besparingen i bensin
förbrukning, dels per dag, dels per år i liter och kronor, för låg och hög 
hastighet samt för olika kvalitetsrelationer av förhållandet grusväg—hög
klassig beläggning. Detta har skett under förutsättning av en trafik av 100 
fordon per dygn med följande fördelning av trafiken:

lätta personbilar ..........................................................  30 %
medeltunga personbilar................................................. 10 %
tunga personbilar..........................................................  10 %
lätta lastbilar................................................................. 20 %
medeltunga lastbilar (häri inbegripet bussar) ............  20 %
hästfordon.................................................................... 10 %

Denna fördelning torde vara ganska normal för våra landsbygdsförhållanden.
Det har vidare blivit förutsatt, att bilarna i medeltal blott hava halv last. 

Bensinkostnaden är beräknad till 28 öre per liter.
Vinsten är beroende av barmarkstidens längd. Då vägbanan är snötäckt, 

är naturligen rullningsmotståndet detsamma för grusväg som för högklassig 
beläggning och sålunda trafikvinsten ingen. Nederst i tabellerna 9 och 10 är 
vinsten uträknad dels för 365 dagars barmarkstid, dels för 312 dagars bar
markstid (Skåne), dels för 264 dagars barmarkstid (Södermanland).

I utredningen är icke någon hänsyn tagen till den inverkan, som utövas 
av en vägs lutningsförhållanden och den körning på växel, som på grund 
därav kan ifrågakomma.
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Förbrukning och besparing av bensin per mil och fordon vid jämförelse mellan grusvägbana samt vägbana
av klinker, asfalt eller betong.

B i l t y p Prov
n:r

Tjänstevikt 
+  last 

kg

Hastig
het i 
km pr 

tim

Bensinförbrukning i liter per mil och 
fordon

Bensinbesparing i liter per mil och 
fordon

G r u s v ä g Högklassig beläggning
Sämsta 

grusväg — 
bästa be
läggning

Medelgod 
grusväg — 
medelgod 
beläggning

Bästa 
grusväg — 
sämsta be
läggning

Bästa 
grusväg — 
bästa be
läggningBästa Medel

god Sämsta Bästa Medel-
god Sämsta

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14

Lätt personbil . . I I 1 2 5  +  IOO 30 1 . 2 5 I . 2 7 1-3 1 I.15 I . i  7 1 . 2 4 0.16 0.1 0 0.01 0.1 0
(Ford mod. A) . 50 1 . 3 2 I • 3 3 1-35 1 . 1  6 I . 2 0 h- 0.1 9 0.1 3 * 0.16

Medeltung personbil. . . II I 2 0 0 +  2 0 0 30 1 . 3 9 I . 4 1 I . 4 6 I . 2 9 I . 3 2 1.38 0.1 7 0. 09 O.o 1 0 . 1 0
(Falcon Knight) . . . . 5° 1-53 I . 5 6 I . 5 8 1-3 1 1-37

* 0. 2  7 0 . 1 9 0. 2 2

Tung personb il............ III I 800+ 200 30 2.02 2.1 7 2 . 2 3 1 .8 8 I . 9 4 I . 98 0 . 3 5 0.2 3 O.04 0.14
(Dodge Brothers) . . . 5° 2.02 2.  2 2 *

1-93 2.01 ❖ * 0.2 1 ❖ 0.0 9

Lätt lastbil.................... IV I 6 8 0 +  75O 3° I 84 1-93 I . 9 7 1.74 I . 7 8 I . 8 0 0 . 2 3 0 . 1 5 O.04 0.1 0
(Ford mod. A . A.) . . 50 I . 9 6 2.15 * 1 .8 8 1-93

❖ * 0.2 2 * 0. 08

Medeltung lastbil . V 3 1 0 0 +  i 250 20 2 . 88 3.04 3 -1 7 2.70 2.76 2 . 82 0.47 0 . 2 8 0.0 6 O.i  8
(Scania Vabis) 40 2 . 84 3 . 07 3.10 2. 69 2 . 79 2. 89 0.4 X 0 . 28 —  O.05 O. 1 5

* Försöksvärden saknas,



Besparing i bensinförbrukning per mil hos motorfordon vid jämförelse mellan grusvägbana samt vägbana
av klinker, asfalt eller betong.
Trafikmängd 100 fordon per dygn.

A. Vid låg hastighet.

B i l t y p Tjänstevikt 
+  last kg

Procent 
av 

trafiken

H
astighet 

km 
tim

Sämsta grusväg — 
bästa beläggning

Medelgod grusväg — 
medelgod beläggning

Bästa grusväg — 
sämsta beläggning

Bästa grusväg — 
bästa beläggning

Per dag Per år Per dag Per år Per dag Per år Per dag Per år

liter/
mil

kr/
mil

liter/'
mil

kr/
mil

liter / 
mil

kr/
mil

liter/
mil

kr/
mil

liter
mil

kr/
mil

liter / 
mil

kr/
mil

liter/
mil

kr/
mil

liter
mil

kr/
mil

i 2 3 4 5 6 7 8 9 I O 1 1 1 2 1 3 14 1 5 i 6 1 7 i 8 * 9 2 0

Lätt p erso n b il.............
(Ford mod. A)

1 1 2 5 +  100 3° 30 4.8 1-34 1 752 489 3.0 O. 84 1 095 307 0. 3 0.08 110 30 2. 7 O. 76 986 277

Medeltung personbil . . 
(Falcon Knight)

1 200+  200 10 30 ! -7 O. 48 621 175 O.9 0 . 2 5 329 9 i O. i 0 . 0 3 37 1 1 0 . 9 0 . 2  5 329 91

Tung personbil . . . .  
(Dodge Brothers)

1 800+ 200 10 30 3*5 O. 98 1 277 358 2 . 3 O. 64 839 234 0 . 4 O. i  1 146 40 1 .4 0- 39 511 143

Lätt la s tb il....................
(Ford mod. AA)

1 680+  750 20 30 4.6 I . 2 9 1 6/8 471 3.0 O. 84 1 095 306 0.8 0 . 2  2 292 80 2.0 0 . 5  6 730 204

Medeltung lastbil . . . 
(Scania Vabis)

3 10 0 +  1 250 20* 20 9.6 2 . 6 9 3 5 °4 981 5.6 I . 5 6 2044 569 1 . 2 0-34 438 124 3.6 1 . 0 1 1 3 14 369

Vinst vid 365 dygn b a rm a rk ..................................
D:o » 3 1 2 »  » (Kristianstads län) . . 
D:o » 264 » » (Södermanlands län)

24.2
24.2
24.2

6 .7 8
6 . 7  8
6 . 7  8

8833
7 550 
6 389

2 475 
2 II5
I 79O 00 

öo 
00 4 *1 3 

4 *1 3 

4 * I 3

5 402 
4 6 18  
3 907

1 507 
1 289 
1 090

2.8
2.8
2.8

O.78
O.78
O.78

1 023 
874
739

285 
243 
20 6

1 0 . 6
10.6
1 0 . 6

2 . 97  

2 - 9 7
2 . 97

3 870 
3 307 
2798

1 084 
927 
784



Besparing i bensinförbrukning pr mil hos motorfordon vid jämförelse mellan grusvägbana samt
vägbana av klinker, asfalt eller betong,

Trafikmängd 100 fordon per dygn.
B. Vid hög hastighet.

B i l t y p Tjänstevikt +  last
Procent 
av tra
fiken

Hastig
het 

km/tim

Medelgod grusväg — 
» beläggning

Bästa grusväg — 
» beläggning

Per dag Per år Per dag Per år

liter/mil kr mil liter/mil kr/mil liter/mil kr /mil liter/mil kr/mil
i 2 3 4 5 6 7 8 9 x 0 1 1 12

Lätt personbil . . .  
(Ford mod. A.)

1 125 + 100 30 5° 3-9 I.09 1 423 398 4.8 1-34 1 7 5 2 489

Medeltung personbil . 
(Falcon Knight)

1 200 + 200 IO 5° 1.9 0.53 693 I94 2.2 0.62 803 22 6

Tung personbil . . .  
(Dodge Brothers)

1 800 + 200 IO 5° 2.1 0-59 767 2 I 5 0.9 0.25 329 9 i

Lätt lastbil.................
(Ford mod. AA)

1 680 + 75° 20 50 4.4 I.23 1 606 449 1.6 0.4 5 584 164

Medeltung lastbil . 
(Scania Vabis)

3 100 + 1250 20* 40 5.6 1-57 2044 572 3-° O.84 1 096 307

Vinst vid 365 dygn barm ark.........................................
D:o » 3 12  » » (Kristianstads län )...................................................
D:o » 264 » » (Södermanlands l ä n ) ............................................

17.9
17*9
17-9

5.01
5.01
5-ox

6 533 
5 585 
4 726

1 828 
1 563 
1 323

12. 5
12.5
12-5

3*50
3-50
3-50

4  564
3 900 
3 300

1 277 
1 092 

924



Fig. 22.



Fig. 23.

För annan större eller mindre trafikmängd — men med samma procen
tuella sammansättning — ökas eller minskas bensinvinsten i direkt proportion 
till den större eller mindre trafikmängden.

I diagrammet fig. 22 visas, hur trafikvinsten ökas vid stigande trafik. Man 
ser dels vilka betydande vinster, som kunna uppstå, men även att vinsten är 
i hög grad beroende av beläggningens kvalitet. Vid medelgod beläggning kan 
man enligt dessa beräkningar vid 1.000 fordons trafik påräkna en årlig vinst



av 1.32 kr per m vid hög hastighet jämfört med medelgod grusväg, motsva
rande ett kapitalvärde av 26.40 kr vid 5 % ränta.

En dålig beläggning, jämfört med en god grusväg, ger blott en årlig vinst
av 0.20 kr/m, motsvarande en kapitalvinst av 4.00 kr/m vid 1.000 fordon per 
dygn. Vissa av Agg undersökta klinkervägar visa ett större rullningsmotstånd 
än grusvägar. En dylik beläggning medför sålunda en förlust för trafiken. 
Det är sålunda av största vikt, att dylika högklassiga beläggningar göras 
jämna och goda, om vinsten för trafiken skall bliva stor.

I diagrammet fig. 23 är angivet kapitalvärdet år 1930 (»nuvarande värdet») 
av bensinbesparingen vid olika trafikmängd under förutsättning dels av kon
stant trafik efter år 1930, dels av en trafikökning med ungefär 100 % till år
1940 och därefter nära konstant trafik — den trafikökning, som i ett före
gående kapitel har blivit förutsatt.

Resultatet av denna utredning visar, att stora besparingar för trafiken stå 
att vinna vid övergång från grusväg till högklassig beläggning. Det måste 
emellertid betonas, att resultatet till stor del är erhållet genom bearbetning 
av amerikanska försöksserier. Det vore säkerligen i hög grad önskvärt, om 
liknande försök kunde utföras i Sverige och på svenska vägar.

Den verkställda utredningen kan icke anses vara fullständig. Den torde 
emellertid visa vägen och angiva metoder för mer ingående studier och forsk
ningar på området.



T R A F IK V IN ST  GEN O M  M IN SK A T  SLIT A G E  
HOS FO R D O N E N

E n  JÄ M N A R E  vägbana medför minskat slitage hos fordonen. En minskning 
av stötarnas storlek och antal innebär minskad påfrestning och mindre slit
ning hos så gott som alla delar av ett fordon.

A v särskilt intresse är minskningen i slitaget hos gummiringarna på en bil 
vid olika beläggningar. Denna fråga har varit föremål för ett flertal under
sökningar i Amerika. Dessa undersökningar visa mycket varierande resultat, 
varför en viss försiktighet vid bedömandet av dessa resultat bör iakttagas.

Slitningen hos gummi är bl. a. mycket beroende på temperaturen, vartill 
erforderlig hänsyn icke alltid, synes det, har tagits vid dessa undersökningar. 
Vidare inverkar gummiringarnas konstruktion. Sålunda synas lågtrycksringar 
och högtrycksringar ge väsentligt olika värden. Nyare amerikanska under
sökningar synas icke bekräfta resultaten av tidigare försök.

Resultaten av en undersökning av gummislitaget hos bilringar äro publice
rade i 1926 års Proceedings of the Highway Research Board och framgå av 
tabellen nedan. Undersökningarna verkställdes av professor W. C. Mc Nown, 
vid universitetet i Kansas, i samarbete med U. S. Bureau of Public Roads. För
söken utfördes med en Dodge Touring Car, modell 1925, försedd med ballong
ringar, 3o// X 5.77", av Goodyear fabrikat. Alla ringarna voro tillverkade 
samtidigt av samma gummimassa. En korrigering av temperaturens inverkan 
har utförts i tabellen:

Tabell 1 1 .  Slitning av ballongringar på olika beläggningar.

Vägtyp

Befaren 
väg

längd 
vid för

söket 
km

Medel-
temp.

C.

Gummislitning i gram 
för 10 km Kor

rektion
till

+  2 5cC

Slit-
nings-
index

Vägbanans tillståndTvå
fram
hjul

Två
bak
hjul

Totalt

Cementbetong . . 645 25° 2 . 1 6 1 .8 8 4 *0 4 4 - ° 4 1 .0 0 utmärkt (»excellent»)
Cementbetong . . 1 295 20° 2 . 83 2 . 3 8 5 . 2 1 6.2 4 1 - 5 4 försvarlig (»fair»)
Sand-lerväg . . . . 495 30° 0. 68 1 . 2 3 1 . 9 1 1 . 5 2 O.38 god (»good»)
G r u s v ä g .............. 96 5 26° 0.98 1 . 2 7 2.25 2 . 2 0 0 . 5 5 god (»good»)
Indränkt makadam 53° 180 2.32 2.20 4-5 2* 5 . 2 1 I . 2 9 försvarlig (»fair»)
Asfaltbetong . . . 7 10 32° 2.69 1 . 5 8 4.27 . 3 - 7 2 0 . 9 2 god (»good»)

Professor Mc Nown drager bl. a. följande slutsatser av försöken:
»1) Olikheter i vägbanan inverka mindre på slitningen vid ballongringar 

än vid högtrycksringar.



i)  Fasta beläggningar som cementbetong och asfaltbetong ha nästan samma 
effekt på slitningen av ballongringar. Mindre skillnader i ytan av en viss typ 
beläggning kunna framkalla större skillnad i slitning än den, som erhålles av 
två olika typer med samma goda tillstånd hos vägytan.

3) Sand-lervägar och grusvägar och sannolikt även jordvägar, alla i torrt 
och gott tillstånd, förorsaka mindre slitning hos ballongringar än de ovan
nämnda fasta beläggningarna.»

De av professor Mc Nown utförda försöken visa sålunda, att en grusväg i 
gott tillstånd sliter mindre på ballongringar än hårda beläggningar som betong 
och asfalt.1 Detta resultat är motsatt, vad man funnit vid tidigare undersök
ningar, vilka undersökningar dock torde ha utförts med högtrycksringar. 
Skillnaden i slitning vid ballongringar och högtrycksringar torde bero på 
dessa ringars olika arbetssätt vid kontakten med vägbanan.

Med hänsyn till den allt större användningen av ballongringar torde man 
därför icke böra räkna med någon vinst i slitage av gummiringar vid jäm
förelse mellan en grusväg och en högklassig beläggning. Därtill äro forsk
ningsresultaten ännu så länge alltför osäkra och motsägande.

Beträffande den minskade slitningen i en bils övriga delar undandrager sig 
detta ett säkert bedömande. Det kan f. ö. ifrågasättas, om det förefinnes 
någon större skillnad i detta avseende mellan en jämn, väl underhållen grus
väg och en jämn, högklassig beläggning. Ballongringarna och de moderna, 
goda fjäderkonstruktionerna minska dessutom de stötar, som uppstå tillfölje 
ojämnheter i vägbanan.

Svårigheten är emellertid att alltid hålla grusvägarna i fullgott skick under 
alla årets och väderlekens växlingar. Det kommer sålunda städse tider på året, 
då grusvägarnas kvalitet sjunker under toppkvaliteten. Man måste sålunda 
anse, att grusvägarnas medelslitning på fordonen är större än de högklassiga 
beläggningarnas.

Man saknar emellertid säkra hållpunkter för bedömande av denna vinst i 
fordonsslitage vid övergång från grusvägbana till högklassig beläggning. Det 
är därför icke heller lämpligt att räkna därmed. Man kan med all sannolik
het hoppas på en sådan vinst — om icke för gummiringarna, så åtminstone 
för bilens övriga delar. Men att siffermässigt ange storleken av denna vinst 
torde vara ogörligt.

I detta samband förtjänar måhända påpekas den vinst i bekvämlighet och 
standard, som de högklassiga beläggningarna medföra. Risken för bräckage 
av ömtålig last är en annan fördel, förenad med dem. Men även dessa vinster 
torde vara omöjliga att siffermässigt ange.

1 Försöken refererades vid 1929 års Convention of American Road Builders Association
i Cleveland av A. T. Goldbeck, ordförande i kommittén för structual designs of roads 
vid Highway Research Board, varför undersökningarna torde få  anses vara tillförlitliga.



EKONOMISK JÄMFÖRELSE MELLAN GRUSVÄGAR 
OCH HÖGKLASSIGA BELÄGGNINGAR

E n  HÖGKLASSIG beläggning medför i vissa fall en ekonomisk vinst i jämfö
relse med en grusvägbana. Denna vinst är av 2 slag; dels för underhållet, dels 
för trafiken.

Vid ökad trafik stegras underhållskostnaden hos en grusväg till sådant be
lopp, att i ett visst stadium räntan, amorteringen och underhållet av en hög
klassig beläggning blir billigare. Den jämnare ytan hos en väl utförd hög
klassig beläggning medför mindre rullningsmotstånd för trafiken, varigenom 
bensinåtgången hos motorfordonen minskas. En jämnare vägbana innebär 
även färre stötar och därmed större livslängd hos fordonen. Grusvägens damm 
och smuts föranleda ökade utgifter för trafiken genom ökade utgifter för ren
hållning och större slitage hos fordonen.

Dessa båda faktorer, minskad underhållskostnad och viss trafikvinst, äro 
sålunda de ekonomiska grunder, efter vilka berättigandet av en högklassig 
beläggning bör bedömas. Frågan kompliceras emellertid i hög grad därav, att 
de högklassiga beläggningarna mer eller mindre regelbundet måste underhål
las och ha en begränsad »livslängd» och sålunda efter viss tid måste helt eller 
delvis förnyas.

Jämförande kalkyler rörande ekonomien av olika beläggningar brukar man 
i regel grunda på vissa antaganden rörande »livslängden» hos beläggningarna. 
Med livslängd menar man den tidslängd, som förflyter, innan kostnaderna 
för underhållet och trafiken vuxit till sådan höjd, att det blir billigare med 
en ombyggnad. Man saknar ännu säkra hållpunkter för fastställande av be
läggningars livslängd. Detta beror dels på, att de moderna högklassiga be
läggningarna äro av relativt sen datum och att trafiken på vägarna senare 
år genom motortrafiken ändrat karaktär och våldsamt ökat i storlek. Väg- 
beläggningstekniken, som har ett stort inflytande på livslängden, har dess
utom väsentligt utvecklats och förbättrats.

En beläggnings hållbarhet bestämmes dels av klimatets påfrestningar, dels 
av trafikmängden. Klimatet har ofta ett skadligare inflytande än trafiken. 
Dess betydelse är även olika, beroende på de lokala förhållandena. Klimatets 
inverkan är även olika för olika slag av beläggningar. Trafikens inverkan, 
som likaså är olika för olika beläggningar, låter sig mätas genom mätning av 
beläggningens slitning. Med kännedom om den årliga slitningen kan man 
uppskatta den livslängd, beläggningen skulle ha, därest trafiken vore den 
enda förstörande faktorn.

I facklitteraturen förekommande uppgifter om livslängden hos olika be
läggningar äro rätt varierande. Ofta saknas uppgifter om den trafikmängd,



för vilken den angivna livslängden skulle gälla. Som exempel på dylika 
uppgifter kunna anföras följande av professor Agg1 beräknade livslängder:

vattenbunden m ak ad am väg .......................................................  6 års livslän gd
med bitumen bunden m ak ad am väg ................    7  » »
sandasfalt och asfaltbetong p å b e to n g b ä d d ........................... 1 5  » »
betong v ä g  .........................................................................................  20  » »

I amerikansk litteratur uppskattas ofta livslängden för betongvägar till 
30 å 40 år.

I det följande göres ett försök att bedöma ekonomien av olika belägg
ningar med olika antaganden rörande livslängden. Någon hänsyn till 
varierande trafikmängd kan på detta sätt icke tagas i önskvärd utsträck
ning. I någon mån tages sådan hänsyn, om man, såsom är gjort i denna 
utredning, låter underhållskostnaden variera med trafikmängden vid större 
trafik.

Enär det i denna utredning icke så mycket gäller att jämföra olika be
läggningar inbördes som fastmer att jämföra högklassiga beläggningar med 
en grusvägbana, har endast en typ av högklassig beläggning blivit under
sökt. Denna typ har antagits kosta 40 kr/m med en beläggningsbredd av 
5.5 m. Underhållskostnaden, betingad av såväl klimat som trafik, har an
tagits till 6 öre/m2 om året vid 1.000 fordon pr dygn samt rätlinjigt stigande 
från 6 till 12 öre/m2 vid trafik mellan 1.000 och 2.000 fordon per dygn. 
Denna antagna underhållskostnad torde snarast ligga under i verkligheten 
uppkommande underhållskostnader att döma av i litteraturen förekom
mande uppgifter från Amerika. Ur »Proceedings of the eight annual meeting 
of the Highway Research Board 1928», sid. 253, hämtas följande uppgifter 
rörande underhållskostnader av betongvägar i Pennsylvania.

Tabell 12 . Underhållskostnad för betongvägar i Pennsylvania, U. S. A.
M edeltal av 7  års underhåll.

Trafikmängd 
fordon pr dygn

Ärlig underhålls
kostnad

Statistiken
omfattar
följande
väglängd

kmkr/m kr/m2

500 . .......................................................... ...... 0.4 0 O.o 7 17
I OOO . 0.4 2 O.o 7 35
I 500 . 0.4 2 O.o 7 19
2 OOO . 0.6 3 0 . 1 0 13
2 JOO . 0.4 6 O.08 3
3 000 . 0.6 0 O.i  0 3
3 500 . 0 . 3 5 O.06 1
6 000 . 0 . 56 O.09 1

I underhållskostnaden ingår kostnad för underhåll av körbanan o ch  vägren ar; de 
senare ha kostat om kring 0 .2 4  kr/m  i årligt underhåll.

1 Agg och Carter: Highway Transportation Costs, Iowa State College of Agriculture 
and Mechanic Arts official publication, Bulletin 69, sid. 18.



Den valda högklassiga beläggningen har jämförts med en grusväg, för vil
ken antagits, att någon annan förnyelse än den, som sker genom det årliga 
underhållet, icke ifrågakommer. Det årliga underhållet för grusvägen har 
beräknats av diagrammet fig. 12.

Hänsyn har även tagits till trafikvinsten genom minskad bensinåtgång, 
varvid denna vinst kalkylerats enligt diagrammet fig. 22, kurvan för »medel
god beläggning — medelgod grusväg» vid hög hastighet.

Beräkningen har genomförts dels under antagande av, att 1930 års trafik
mängd är konstant under all framtid, dels att trafikmängden ökas enligt 
diagrammet fig. 4, d. v. s. ungefärligen fördubblas till 1940 för att sedan 
bliva nära konstant. Vidare har antagits en barmarkstid av 264 dagar 
(motsvarande Södermanlands län).

För att man lättare skall kunna överskåda problemets olika sidor, har jäm
förelsen grundats på kapitalvärdet år 1930 (nuvarande värdet). Alla utlägg, 
årligen återkommande underhåll eller periodiskt återkommande omläggningar 
ha sålunda kapitaliserats till nuvarande tid, allt efter 5 % räntesats.

Det nuvarande värdet av en beläggning låter sig beräknas enligt följande 
formel:

N  =  A  H   h 20* u
1.0 5 —  1

N  =  n uvarande värd et.
A  =  ursprungliga anläggningskostnaden.
O  =  om byggnadskostnaden. 
n =  antal år m ellan v a rje  o m byggnad, 
u =  årlig underhållskostnad (konstant).

räntesats =  5 % .

Termen ----- 1------  erhålles ur nedanstående tabell för olika värden på>‘n:
i.o5n— 1 v

Tabell 1  ?. Värden på termen    .
1 .0 /  — 1

Antal år Termen ------------
n i.o5n - i

5 . . . . . .  3.62

1 0 ..................................... . . .  1.59

1 5 ...........................................0*93
2 0 ...............................................0.60
2 5 ..........................................................................O. 42

30 . . . . .  O . 3 0

40 . ............................O . 1 6 5

J O ..........................................................................O. 0 9 6

A v ovanstående tabell framgår, att livslängden har ett stort inflytande 
på ekonomien av en beläggning. En beläggning, som behöver helt ombyggas 
vart 15 år, drager en kapitaliserad byggnadskostnad, som är nära dubbelt 
större än anläggningskostnaden. En beläggning, som behöver omläggas blott 
vart 30 år, kräver ett kapital, som blott är ca 30 % större än anläggnings
kostnaden.



Fig. 24 a. Fig. 24 b.



På diagrammet fig. 24 är kapitalvärdet år 1930 (nuvarande värdet) be
räknat för olika antagna livslängder, 15, 20, 25, 30, 40 och 50 år. Därvid 
är antaget, att beläggningen efter denna tid måste helt omläggas med hela 
anläggningskostnaden — ett antagande, som för vissa beläggningstyper är för 
strängt, för andra däremot riktigt. Även följande omläggningar äro kapi- 
taliserade till nuvarande tid och medtagna i kostnaden, enligt formeln på 
sid. 60.

A. 1930 års trafik antages konstant (fig. 24 a).
Den undre streckade linjen på fig. 24 a anger kapitalvärdet av grusunder

håll. Vid exempelvis en trafik av 350 fordon per dygn motsvarar det årliga 
grusunderhållet ett kapitalvärde av ca 2 0 :— kr/m. Vid jämförelse med en 
högklassig beläggning innebär grusvägar en förlust för trafiken i form av 
ökade driftskostnader. Denna trafikförlust är för jämförelsens skull på 
diagrammet adderad till grusvägskostnaden. Man finner av diagrammet, att 
grusvägsunderhållet med hänsyn till denna trafikförlust vid 350 fordon/dygn 
i själva verket har en kostnad av ca 30: — kr/m.

De sneda linjerna på diagrammet, som sålunda gälla grusvägen, skära 
något högre upp på diagrammet de linjer, som avse den högklassiga belägg
ningen. Den undre av dessa linjer, som går genom 40-kronorspunkten, av
ser det fall, att beläggningen icke drager något underhåll och ej alls slites, 
med andra ord, att beläggningen är fullt permanent. Tarvar beläggningen 
ett årligt underhåll av 6 öre/m2 (33 öre/m för hela vägbredden) ökas be
läggningens kapitalvärde till kr 46: 60 pr m. Måste beläggningen efter vissa 
år omläggas, ökas detta kapitalvärde ytterligare. På diagrammet äro upp
ritade kurvor för 15, 20, 25, 30, 40 och 50 års livslängd, efter vilka tidsinter
vall beläggningen är beräknad att helt ombyggas med hela anläggningskost
naden. Behöver beläggningen sålunda ombyggas exempelvis vart 15 år, utgör 
totala kostnaden i nuvärde kr 83: 80 per m; behöver den omläggas vart 30 
år, blir totalkostnaden i nuvärde kr 58: 60.

Diagrammet, som är byggt på de tidigare gjorda förutsättningarna, ger 
även en enkel metod för dylika kalkyler. Är kostnaden för den högklassiga 
beläggningen en annan än den här antagna, 40 kr/m, förskjutes livslängds- 
linjerna uppåt eller neråt, motsvarande kostnadsskillnaden. Likaså kan lätt 
en justering utföras med hänsyn till en annan grusvägskostnad samt andra 
förutsättningar.

A v diagrammet fig. 24 a kan man draga följande slutsatser. Under förut
sättning av konstant trafik, blir grusvägen

1) utan hänsyn till trafikförlusten avgjort billigare än en högklassig be
läggning under 1.000 fordon/dygn,

2) med hänsyn till trafikförlusten blir grusvägen under 1.000 fordon/dygn 
billigare än en högklassig beläggning, om livslängden hos den senare är 
mindre än 20 år.

B. 1930 års trafik ökas successivt fram till år 1940, då trafikmängden 
antages vara ungefär dubbelt större än 1930 samt därefter antages bliva nära 
konstant (fig. 24 b).

Detta fall åskådliggöres av diagrammet fig. 24 b. Diagrammet motsvarar



i alla avseenden det föregående diagrammet, varför en mer ingående för
klaring torde vara obehövlig. På den horisontella axeln anges trafikmängden 
år 1930. Så anger exempelvis en trafikmängd av 500 fordon/dygn på den 
horisontella axeln en trafikmängd av ca 1.000 fordon/dygn år 1940. Livs- 
längdskurvorna böja sig uppåt vid starkare trafik på detta diagram, bero
ende på den växande underhållskostnaden vid större trafik.

A v diagrammet kan man draga följande slutsatser:
1) utan hänsyn till trafikförlusten blir grusvägen billigare än en högklassig 

beläggning under 900 fordon/dygn, om livslängden hos den senare är mindre 
än 20 år,

2) med hänsyn till trafikförlusten blir grusvägen under 500 fordon/dygn 
billigare än en högklassig beläggning, om livslängden hos den senare är 
mindre än 20 år.

Man ser sålunda, att hänsyn till en event, framtida trafikökning ned
bringar den ekonomiska gränsen för högklassiga beläggningar högst avse
värt. Med de antaganden om trafikstegringen, som gjorts i utredningen, 
sjunker den ekonomiska gränsen till ungefär halva fordonsantalet. T rafik
stegringen är sålunda en faktor av stor betydelse för de högklassiga belägg
ningarnas ekonomi.

A v följande tabell framgå de ekonomiska gränserna för den undersökta 
högklassiga beläggningen vid olika livslängd, beräknade med hjälp av dia
grammen fig. 24.

Tabell 14, visande ekonomiskt fordonsantal för övergång från grusväg till 
högklassig beläggning.

Beläggningens livslängd 

år

F o r d o n s a n t a l  p e r  d y g n

A. 1930 års trafik 
konstant

B. 1930 års trafik för
dubblas till 1940 och är 

därefter konstant

Utan trafik
vinst

Med trafik
vinst

Utan trafik
vinst

Med trafik
vinst

I S ......................................................... 1 975 1 175 1 125 625
20 . 1 6 50 I OOO 900 500

2 5 ............... 1 450

00 800 450

3° .................... 1 350 800 7 2 5 400
40 . 1 200 725 625 375
50. . . 1 125 675 575 35°

De ovan utförda kalkylerna grunda sig som nämnt på de gjorda antagan
dena rörande trafikstegringen, rörande sambandet mellan underhållskostnad 
och trafikmängd hos grusvägar, rörande trafikvinsten genom bensinbesparing 
och de gjorda förutsättningarna rörande den högklassiga beläggningens an
läggnings- och underhållskostnader. Ändras dessa utgångspunkter, blir slut
resultatet givetvis olika. Någon allmängiltig lösning av problemet torde icke 
vara möjlig, enär förhållandena variera från fall till fall. Dock torde kal
kylerna ge en överskådlig totalbild av, hur de olika faktorerna inverka på



varandra och var ungefärligen, man har att söka gränsområdena för belägg
ningarnas ekonomi.

I det föregående har verkställts en jämförelse mellan en enda högklassig 
beläggning och en grusväg. Däremot ha icke olika högklassiga beläggningar 
blivit jämförda med varandra. Denna del av problemet är mycket kompli
cerad och ännu i väsentliga stycken olöst av den moderna vägforskningen, 
som här har en av sina viktigaste uppgifter.

En annan fråga av stor betydelse uppställer sig i detta sammanhang. Är 
det tekniskt och ekonomiskt lämpligt att från en grusväg direkt övergå till 
en högklassig beläggning? Finnes det ej enklare och billigare mellanformer 
av vägtyper, som kunna användas?

På denna fråga kan givas det svaret, att man på flera håll i utlandet, i 
Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz, Frankrike och England, med fram
gång och i stor utsträckning på medelstarkt trafikerade vägar använder vissa 
enkla beläggningar med asfalt eller tjära. Dessa enkla beläggningar utföras 
såsom mer eller mindre fullständig indränkning med asfalt eller tjära av ett 
på vägbanan befintligt eller nylagt makadamlager. De underhållas årligen 
eller vart annat år med ytbehandlingar med asfalt eller tjära. Dylika belägg
ningar tillhöra liksom grusvägarna underhållsbeläggningarnas kategori.

Dessa enkla indränkningar och ytbehandlingar kunna upptaga en bety
dande trafik. Sålunda skriver den danske ingenjören Axel Riis, förste ingen
jör vid det danska väginstitutet, i Stads- og Havneingenioren nr 3 1930:

»Medan man för blott några år sedan var av den uppfattningen, att van
lig ytbehandling knappast med fördel kunde användas vid starkare trafik 
än ca 500 ton på en körbana av 5 m bredd, så torde det nu nog kunna häv
das, att en väl utförd ytbehandling, upprepad högst 1 gång årligen, vid van
lig blandad trafik kan tåla 1,500— 2,000 ton per dag eller 300—400 ton 
per m körbanebredd, dock så att förstå, att maximibelastningen blott kan 
tålas vid övervägande luftringad trafik och på det hela taget vid icke för 
tung trafik. Gäller det uteslutande luftringad trafik, finns det nästan inga 
gränser för, hur högt man kan gå. Detta framgår av resultaten från prov
vägen på Roskildevägen, där de ytbehandlade körbanorna för luftringad 
trafik betjäna en trafik, som nu utgör ca 1,000 ton per m körbanebredd — 
motsvarande alltså omkring 5,000 ton på en 5 m bred körbana — utan att 
det har varit nödvändigt sedan anläggningen år 1926 att ge den en fullstän
dig ytbehandling. Det är med andra ord möjligt att enbart med ytbehandling 
sätta även den starkast ansträngda landsväg i Danmark i stånd till att av
veckla den luftringade trafiken — ja, man kan nog gott säga hela biltrafiken, 
enär nu fordonen med massiva ringar ha gått tillbaka i starkt antal. Det 
torde hädanefter blott bli en mycket liten bråkdel av Danmarks huvudvägar 
och bivägar, som icke — med fördel — skall kunna underhållas med ytbe
handling, högst 1 gång årligen.»

Dessa erfarenheter från Danmark och liknande från Frankrike, Schweiz, 
Tyskland och Holland böra, synes det, vinna tillbörligt beaktande här i lan
det, och detta givetvis med hänsyn till de olika förhållanden, som kunna 
förefinnas i dessa länder, jämförda med våra.



Även i Amerika synes man hysa den uppfattningen, att vid medelstark 
trafik man bör använda beläggningar av enklare typ. Sålunda anger E. W. 
James, chefingenjör vid Division of Design, Bureau of Public Roads, följande 
regler för val av beläggningar:1
Trafikmängd i medeltal,

fordon pr dygn L ä m p l i g  t y p

o— io o .jordvägar.
ioo— 300 . sorterat (»selected») material, sand-lervägar, »top-soil» m. m.
300— 500 . . . grusvägar.
50 0 -150 0 .ytbehandlade grusvägar, makadam, bitumenbehandlad makadam

och andra mellantyper. 
mer än 1500 . . asfaltbetong, klinker, cementbetong och andra högre typer.

Nedan göras några kalkyler rörande ekonomien hos enkla asfalt- och tjär- 
beläggningar, jämförda med högklassiga beläggningar.

Beroende på mängden av den makadam och den bitumenmängd, som be
höver utläggas med hänsyn till vägens beskaffenhet och trafikmängden, va
rierar kostnaden för dessa enkla beläggningar med asfalt eller tjära mellan
1 kr/m2 och 4 kr/m2. I det följande räknas med en anläggningskostnad av
2 kr/m2, motsvarande ca 7 kg/m2 asfaltemulsion och 7 cm makadam, löst 
mått. Ytterligare erforderlig makadam medtages ej i kalkylen, enär den
samma i så fall även i regel behöver utföras vid högklassig beläggning. Den 
årliga underhållskostnaden uppgår enligt dansk erfarenhet till mellan 15 
öre/m2 och 40 öre/m2 vid rationellt ordnat arbete i större skala. I det föl
jande räknas med en årlig underhållskostnad av 25 öre/m2.

Såsom anläggningskostnad för den högklassiga beläggningen räknas en 
kostnad av 7 kr/m2. Underhållskostnaden för den högklassiga beläggningen 
uppskattas till 6 öre/m2 årligen. Den högklassiga beläggningen antages be
höva omläggas vart iy .z  år med 6 kr/m2. En jämförande kalkyl ställer sig 
under dessa förutsättningar på följande sätt:

Kostnad av högklassig beläggning (kapitalvärde nuv. tid)
Anläggningskostnad ....................................................................   . 7 :  —  kr/m 2
K ap italiserad  underhållskostnad 0.06 . 2 0  ...........................  1 :  20  »
N u k o stn ad  a v  om läggning om 2 5  år 6 . 0 . 2 9 5  .....  I : 7 7  »
N u k o stn ad  a v  om läggning om 50 år 6 . 0 . 0 8 7 .....  o: 52  »
N u k o stn ad  a v  om läggning om 7 5  år 6 . 0 .0 25 .....  o: 15  »

Sum m a 10 : 64 kr/m 2

Kostnad av underhållsbeläggning (kapitalvärde nuv. tid)
Anläggningskostnad ................................................ .....................  2 :  —  kr/m 2
K ap italiserad  underhållskostnad 0.25 . 2 0  ........... ..............  5 : —  »

Sum m a 7 : —  kr/m 2

Av kalkylerna framgår, att de enkla underhållsbeläggningarna under de 
antagna förutsättningarna ha ett ekonomiskt berättigande. Såsom framgår 
av ingenjör Riis5 uttalande, är det mycket svårt att ange någon bestämd övre 
gräns för den lämpliga kapaciteten hos dessa enkla beläggningar. Detta beror

1 H ighw ay Construction, Administration and Finance, sid. 16  av E. W. James.



bl. a. på trafikens beskaffenhet. Ej heller finnes tillräcklig erfarenhet, hur 
underhållskostnaden stiger med ökad trafik. Med hänsyn härtill är det icke 
möjligt att göra några säkra kalkyler rörande inverkan av viss trafikökning. 
Tekniken vid utförandet och underhållet av dessa enkla beläggningar kom
mer sannolikt att utvecklas och förbättras, varigenom inverkan av en trafik
ökning kommer att i viss mån kompenseras.

Dessa enkla underhållsbeläggningar med asfalt och tjära ha vissa andra 
fördelar. Enär anläggningskostnaden för dem är betydligt lägre än för hög
klassiga beläggningar kan för ett visst disponibelt kapital avsevärt större väg
längd, ungefär 2 å 5 gånger så stor väglängd, bli försedd med sådan enkel 
beläggning, än om högklassig beläggning utföres.

Vidare kunna dessa underhållsbeläggningar utgöra en utmärkt grundlägg
ning för en högklassig beläggning, vilken, om den skall få stor livslängd, 
kräver en god och säker grund. Vid utförande av omläggningsarbeten på 
huvudvägarna torde det i många fall vara lämpligt att samtidigt med före
kommande makadamisering utföra en indränkning med asfalt eller tjära, där 
en betongväg ej kan byggas.

Inom de högklassiga beläggningarnas kategori ha nämligen betongvägarna 1 
flera fall ett visst ekonomiskt företräde, vilket i detta samband förtjänar på
pekas. När det gäller nyanläggningar av starkt trafikerade vägar torde en 
betongväg ofta ställa sig ekonomiskt fördelaktig jämförd med andra belägg
ningar, enär betongvägen är självbärande och man sålunda ej behöver utföra 
ett särskilt bärlager, som för andra beläggningar är nödvändigt.

Vårt befintliga vägnät är emellertid ännu långt ifrån moget att i större 
utsträckning förses med högklassiga beläggningar. Trots under senare år 
verkställda stora förbättringsarbeten lämnar sträckningen av huvudvägarna 
ofta mycket övrigt att önska. Genom att förse dessa krokiga eller eljest 
mindre goda vägar med dyrbara beläggningar bli dessa fastlåsta i ett olämp
ligt planläge för överskådlig tid framåt. I denna situation kunna de enkla 
underhållsbeläggningarna ge ett behövligt andrum. Deras ringa anläggnings
kostnad, som möjliggör en större längd av beläggning för ett visst tillgäng
ligt kapital, hindrar icke en snar omläggning av vägen, om en sådan skulle 
vara behövlig. Utvecklingen blir därigenom icke fastlåst.

I nedanstående tabell anges de kapitalbelopp, som erfordras för annan be
läggning än grus på de allmänna vägarna på landsbygden under förutsättning 
av olika ekonomiska trafikgränser för dylika beläggningar.

Tabell 15 . Erforderligt kapitalbelopp för annan beläggning än grus på de 
allmänna vägarna på landsbygden.

Ekonomisk 
trafikgräns 

fordon/dygn

Väglängd 
som 1930 har 

större trafik 
km

Högklassig 
beläggning 

å 40: — kr/m 
mill. kr.

Enkla under
hållsbelägg

ningar av asfalt 
eller tjära 
å 10 kr/m 

mill. kr.

I OOO 175 7.0 1.8
75 ° 35° 14.0 3-5
500 1 200 48.0 12.0
300 2 600 104.0 26.0



Med »ekonomisk trafikgräns» menas den trafikgräns, vid vilken en över
gång från grusväg till högklassig beläggning med hänsyn till alla på proble
met inverkande faktorer är ekonomiskt berättigad. Våglängden i tabellen är 
hämtad ur diagrammet fig. 7 och avser år 1930. Om sålunda det är ekono
miskt riktigt att exempelvis utföra högklassig beläggning vid en nu rådande 
trafik av 500 fordon/dygn skulle härför erfordras ca 48 mill. kr. för hela 
landet. Skulle man i stället kunna reda sig med enklare beläggningar, skulle 
ett kapitalbelopp av 12 mill. kr. erfordras. Dessa siffror ange endast an
läggningskostnaden. Tabellen avser endast att visa vilka belopp, som under 
olika förutsättningar skulle erfordras för en beläggning av det svenska väg
nätet med högklassiga eller enkla beläggningar.



SAM M AN FATTN IN G

Såsom en sammanfattande översikt av denna utrednings resultat må föl
jande anföras:

1) Väglängden högklassiga beläggningar på landsbygdens allmänna vägar 
i Sverige utgjorde den i oktober 1929 ca 222 km. Underhållsbeläggningar av 
högre klass såsom asfalt-, tjär- och emulsionsmakadam m. fl. hade ca 80 km 
längd. Väglängden grusvägar, behandlade med dammbindande medel, ut
gjorde ca 384 km. Totala väglängden dammfria vägar på landsbygden i 
Sverige uppgick icke till 1 % av hela vägnätet.

2) Sedan år 1920 har bilantalet i Sverige befunnit sig i jämn stegring in
till december 1929. På denna tid har bilantalet ökats 7 gånger. Även ben
sinförbrukningen har visat en nära överensstämmande relativ stegring under 
tiden 1924— 1929. En trafikstegring är av stor betydelse för ekonomien av 
olika vägbeläggningar, varför det är nödvändigt att göra vissa förutsättnin
gar därom, om man vill söka bedöma det föreliggande problemet. Det har 
därför blivit förutsatt i utredningen, att bilantalet kommer att ökas succes
sivt till ungefär det dubbla år 1940 och därefter förbli nära konstant. Likaså 
har förutsatts, att trafikstegringen på vägarna i stort följer samma kurva som 
bilantalet, vilket synes framgå av föreliggande uppgifter om bensinåtgången 
i landet, som utgör ett ungefärligt mått på trafiken.

3) Resultatet av 1926 års rikstrafikräkning har bearbetats med syfte att 
få en uppfattning om trafikens fördelning å Sveriges vägnät. Ett diagram 
har utarbetats, visande trafikfördelningen år 1926, 1930 och 1940. A v detta 
diagram framgår bl. a., att 5 % av vägnätet hade år 1926 ca 200 ton/dygn, 
år 1930 beräknas ha ca 320 ton/dygn samt år 1940 beräknas ha ca 650 
ton/dygn under förutsättning, att trafiken ökas lika över hela vägnätet. En 
större trafikstegring på huvudvägarna inverkar icke nämnvärt på denna pro
centsiffra. Vidare har en karta upprättats med ledning av resultaten från 
1926 års trafikräkning, på vilken karta de mest trafikerade vägarna i landet 
äro angivna. Man finner av kartan, att vissa utpräglade långstråk med stark 
trafik finnas, men även att ett stort antal andra vägar, som icke ha genom- 
fartskaraktär, likväl på kortare sträckor närmast städer och samhällen äro 
mycket hårt ansträngda. Härav kan den slutsatsen dragas, att behov av hög
klassiga beläggningar icke utslutande förefinnes för genomfartsvägarna, vilka 
tvärtom på långa sträckor icke äro i behov av dylik beläggning. Det förelig
ger utan tvivel ett behov av, att ett nät av goda riksvägar planeras och ut- 
bygges i landet. Dessa, som böra göras möjligast raka och breda, böra emel
lertid ej schematiskt förses med högklassiga beläggningar. Sådana beläggnin
gar böra först utföras, när vägens tracé är fullgod. Deras omfattning bör be
stämmas av vägens underhållskostnad och den framgående trafikmängden 
med vederbörlig hänsyn till framtida trafikutveckling.



4) Barmarkstidens längd är en faktor, som har ett visst icke oväsentligt 
inflytande på ekonomin av högklassiga beläggningar. Sålunda är vinsten av 
dylika beläggningar för en viss daglig trafikmängd större i södra än i norra 
Sverige.

5) A v betydelse för kalkyler rörande vägbeläggningars ekonomi är den 
räntesats, som bör läggas till grund för dylika beräkningar. Den gjorda ut
redningen synes visa, att en räntesats av 5 % är lämplig.

6) Väginstitutet har insamlat en del uppgifter från städer och vägdistrikt 
för att klarlägga sambandet mellan underhållskostnad och trafikmängd hos 
grusvägar. Likaså ha några motsvarande uppgifter från ett nordamerikanskt 
»county » hämtats ur väglitteraturen. Dessa uppgifter ha bearbetats och sam
manställts med hänsyn till arbetslön, längd av barmarkstid m. m. Resultatet 
har framställts i £tt diagram, vilket har legat till grund för följande utred
ningar rörande ekonomien hos vägbeläggningar. Ett visst lagbundet samband 
synes förefinnas. Ehuru förhållandena givetvis variera från trakt till trakt 
beroende på grustillgångar, klimatförhållanden m. m., synes dock diagram
met kunna läggas till grund för ett bedömande i stort av frågan.

7) Ekonomien av högklassiga beläggningar bör bedömas även med hänsyn 
till den trafikvinst, som dessa medföra. Denna trafikvinst är av två slag, 
dels den, som uppstår genom minskat slitage hos fordonen tillfölje större 
jämnhet hos vägbanan, dels den vinst, som erhålles i form av minskad ben
sinåtgång för biltrafiken tillfölje minskat rullningsmotstånd. Den förra vin
sten skulle enligt tidigare uppgifter dels utgöra minskad slitning av bilgummi- 
ringarna, dels minskat slitage i övriga delar av en bil. Nyare amerikanska 
försök ha emellertid visat, att det är ovisst, huruvida någon minskad slitning 
hos bilgummit vid ballongringar verkligen uppstår. För bedömande av den 
minskning av fordonens slitage, som skulle uppnås, saknas säkra hållpunkter.

Med hänsyn härtill har i utredningen icke beräknats, att någon vinst i 
minskat slitage hos fordonen skulle uppstå. Däremot har hänsyn tagits till 
en trafikvinst i form av minskad bensinåtgång. Med utgångspunkt från 
amerikanska försök rörande rullningsmotståndet hos olika vägbeläggningar 
samt av väginstitutet vid Bilprovningsanstalten utförda prov hos olika bilar 
rörande sambandet mellan bensinåtgång och dragkraft har den minskning i 
bensinåtgången kunnat beräknas, som uppstår vid övergång från grusväg till 
högklassig beläggning. Resultaten av undersökningen visa, att denna vinst är 
i hög grad beroende på beläggningens jämnhet, varav framgår den stora be
tydelsen av att beläggningarna göras möjligast jämna. Det framgår även, att 
högst betydande vinster stå att vinna i form av minskad bensinåtgång för 
trafiken. I ett diagram ha resultaten av undersökningen blivit grafiskt fram
ställda, vilket diagram blivit lagt till grund för den följande utredningen. 
Såsom nämnt ha amerikanska försöksvärden blivit använda för undersök
ningen rörande bensinåtgången. Det vore önskvärt, om prov utfördes på 
svenska vägar i detta avseende. Utredningen ger härför, synes det, en fram
komlig väg.

8) De föregående utredningarna ha lagts till grund för en ekonomisk jäm
förelse mellan grusväg och högklassig beläggning. Vid denna jämförelse har



hänsyn tagits till såväl en framtida trafikstegring som till den trafikvinst, som 
uppstår genom minskad bensinåtgång. Likaså har hänsyn tagits till de hög
klassiga beläggningarnas begränsade livslängd. Utredningen ger vid handen, 
att trafikvinsten har ett mycket stort inflytande på ekonomien. Det framgår 
vidare av utredningen, att en framtida trafikstegring framflyttar den ekono
miska gränsen för högklassiga beläggningar högst avsevärt.

Därjämte har en jämförelse mellan högklassiga beläggningar å ena sidan 
samt indränkningar och ytbehandlingar med asfalt eller tjära å den andra 
blivit verkställd. Därav framgår, att ett ekonomiskt berättigande kan före
finnas för dylika enkla beläggningar. Med hänsyn till de fördelar, som i 
övrigt, framför allt lägre anläggningskostnad, följa med dessa, synes det, som 
om ett tillbörligt beaktande även bör komma dem till del.

A v utredningen torde framgå betydelsen av det problem, som behandlats. 
Stora penningbelopp stå på spel, såväl genom passivt underlåtande som ge
nom överdrivet aktivt handlande. Dessutom förtjänar påpekas vikten av, att 
utförandet av dessa dyrbara arbeten med högklassiga beläggningar sker på 
ett förstklassigt sätt med tillämpande av den moderna teknikens erfarenheter 
och lärdomar. Det torde i detta samband böra framhållas önskvärdheten av, 
att riktlinjer och normer utarbetas till ledning för de tjänstemän, som skola 
handhava kontrollen över dessa arbeten. Sådana riktlinjer och normer sak
nas hittills i vårt land.

Stockholm i juli 1930.
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