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P R O W Ä G E N  PÅ L I D I N G Ö N

P R O V V Ä G E N S  SY F T E  O C H  T IL L K O M ST

G 'E N O M  P R O W Ä G E N  på Lidingön avses att vinna ökad erfarenhet om 
tjärbeläggningar.

Prowägen är belägen på södra Lidingön mellan Skärsätra och Brevik inom 
Lidingö stad. Den har en längd av 1,420 m. Såsom framgår av fig. 1, har 
vägen mindre god linjeföring i såväl plan som profil. Trafiken, som torde 
vara tillnärmelsevis lika stor utmed hela vägen, befanns vid räkning den 26. 
april 1935 uppgå till följande antal fordon per dag:

la stb ila r...................................................................  143 st
personbilar ............................................................  2 17  »
motorcyklar ..........................................................  30 »
hästfordon............................................................... 5 »

Summa fordon 395 st

Antalet cyklister var 383, och antalet gångtrafikanter 168. Vägen har 
tidigare underhållits såsom grusväg. Under åren 19 31 och 1932 breddades 
den till en krönbredd av i allmänhet 8 m, varjämte profilen justerades. Samt
liga breddade partier samt vissa delar av gamla vägen, som ansågos svaga, 
förstärktes med packsten.

På prowägen ha utförts följande tjärbeläggningar med i förväg blandade 
massor:

öppen tjärbetong, kallt utlagd i resp. 1, 2 och 3 lager, 
öppen tjärbetong, varmt utlagd i resp. 1 och 2 lager, 
tät tjärbetong, 2 utföranden, 
essentjärbeläggning.

A v tjärbeläggningar av enklare typ ha utförts: 
tjärbetongmakadam, 
tjäremulsionsmakadam, 
tjärmakadam.

För att erhålla jämförelse med asfaltbeläggningar utfördes även 
sandasfalt, 
topeka, 
essenasfalt.

I syfte att undersöka lämpligheten av öppen tjärbetong som bindlager till 
asfaltbeläggning utfördes sandasfalten dels på bindlager av öppen tjärbetong, 
dels på bindlager av öppen asfaltbetong.



Beläggningarna ha utförts till en bredd av 6 m på raksträcka samt 6— 7.5 m 
i kurvor. Bomberingen uppgår till 1/so av vägbredden, skevningen i kurvor 
med radie mindre än 500 m till 1 :  20, med radie mellan 500 m och 1,000 m 
till 1 : 30. Samtliga beläggningar ha utförts till en tjocklek av 7 cm. De er
hålla stöd i sidled av ca 1 meter breda vägrenar, i allmänhet belagda med 
tjärbetongmakadam, på några sträckor med tjärmakadam.

Sammansättningen av tjärbetongmassorna har bestämts med ledning av 
laboratorieundersökningar, utförda av Statens Väginstitut.

A v de utförda beläggningstyperna har öppen tjärbetong kommit till stor 
användning utomlands, framför allt i England och Tyskland. Tät tjärbetong 
är mindre vanlig utomlands, måhända beroende på, att den är svår att ut
föra. Enär några av de utförda beläggningstyperna tidigare icke kommit till 
större användning inom landet, ha utländska erfarenheter i tillämpliga delar 
tillgodogjorts.

Beläggningsarbetet i sin helhet utlämnades på entreprenad till A.-B. Skånska 
Cementgjuteriet, Stockholm. Samtliga beläggningar utfördes sommaren 1934 
under tiden 17 maj— 10 augusti, under vilken tid ingenjören vid Statens Väg
institut civilingenjör Mauritz Rahlén tjänstgjort som platskontrollant. En för 
vissa beläggningstyper erforderlig ytbehandling utfördes ävenledes på entre
prenad av A.-B. Skånska Cementgjuteriet under tiden 15 — 16 augusti 1934.

För tjärbeläggningarna erforderliga bindemedel ha levererats av A .-B0 Joh. 
Ohlssons Tekniska Fabrik, Ulvsunda, med undantag av tjäremulsionen, som 
tillverkats av A.-B. Malmö Takpappfabrik och Kemisk Industri, Malmö.

Kostnaden för vägen i sin helhet har uppgått till 176,000 kronor, fördelad 
på följande poster:

Breddningsarbeten, vägräck en  m. m ...................................................  kronor 10 7  000: —
Ju sterin g  a v  väg ban an  fö re  beläggningarnas utföran d e . . . .  » 1 2  000: —
Beläggn ingar .....................................................................................................  » 57 0 0 c : —

K ro n o r 17 6  000: —

Enär samtliga beläggningsarbeten ingingo i en entreprenad, kan någon 
säker kostnad för varje särskild beläggning icke angivas.

B E L Ä G G N I N G  SM A S S O R N A S  T I L L V E R K N I N G

Samtliga beläggningsmassor med undantag av essentjärmassan och essen- 
asfaltmassan ha tillverkats i A.-B. Skånska Cementgjuteriets asfaltverk vid 
Karlberg och per bil transporterats till prowägen. Bilarna ha i allmänhet 
lastat ca 1,800 kg. Tid för transport den ca 15 km långa vägen mellan asfalt- 
verket och prowägen uppgick till ca 45 minuter.

I beläggningsmassorna ingående makadam utgjordes av krossad granit 
från Stockholmstrakten, tämligen fri från damm. Däremot förekommo rik
ligt med platta, skivformiga stenar och detta i högre grad i det finkrossade 
materialet än i det grövre.



o

Fig. i. Plan och profil av prow ägen på Lidingö. 

Fig. j . Alineament o f the Lidingö test road.



Den använda tjäran levererades i 4 olika kvaliteter, nämligen:

tjäran A  med 35— 50 sek viskositet i standardviskosimeter vid +  30° C.
Tjäran skulle i övrigt uppfylla fordringarna för Teer II enligt 
tyska normerna D IN  1995— 1996. 

tjäran B med 70— 110  sek viskositet i standardviskosimeter vid +  30° C.
Tjäran skulle i övrigt uppfylla fordringarna för Teer II enligt
tyska normerna D IN  1995— 1996. 

tjäran C med 140— 180 sek viskositet i standardviskosimeter vid +  30° C.
Tjäran skulle i tillämpliga delar uppfylla fordringarna för Antra- 
cenölteer 63/35 enligt tyska normerna D IN  1995 — 1996. 

tjäran D sammansatt av 90 % tjära C och 10 % Trinidadasfalt.

Genom undersökning av prover tagna under byggnadstiden har tjärans vis
kositet kontrollerats. Denna har för de olika tjärorna varierat något. Enligt 
minsta kvadratmetoden har för resp. tjäror ett medelvärde på viskositeten 
beräknats samt medelavvikelsen i procent härav. Tjärorna A, B och C ha 
även undersökts med avseende på sammansättningen. A v vardera tjäran ut- 
togs ett prov, som hade viskositeten nära det funna medelvärdet för ifråga
varande tjära, och med detta prov utfördes fraktionerad destillation. Resul
taten framgå av tabellen nedan.

T j ä r o r  A B C D
V iskositet sbestäm ningar:

V iskositet i standardviskosim etern m ed 10
mm öppning v id  30 ° C , m e d e lt a l ......... sek 42 69 14 0  367

M ed elavv ike lse  i % h ä ra v  ..............................  % + 4  + 8  + 6  ± 1 5
A n ta l p ro v  ...............................................................o 5 7 2 3

F ra k tio n era d  d estillation  enl. D I N :

P ro v  nr. S. V 1 1 5 9  S. V . 1 1 6 0  S. V . 1 2 1 5

, F rak tio n  till 17 0 ° ,  vatten  och lä tta  o ljo r %  0.0 0.0 0.0 —
F rak tio n  17 0 — 2 7 0 °, m e l la n o l jo r ............. % 10 .8  9.3 7.3 —
F rak tio n  2 7 0 — 30 0 °, tunga o l j o r ..............  % 6 .5 5.8 6 .2 —
A n tracen o ljo r ............................................................. %  20.0 22.0  2 1 .0  —
B eck a v  m jukningspunkt 6y° C  enl. K  & S % 62.6 62.6 65.2 —
Förluster .......................................................................  % 0 .1  0.3 0.3 —

Blandningsverket var konstruerat för tillverkning av asfaltbeläggningar 
och hade, i likhet med flertalet sådana verk, torktrumman sammanbyggd med 
blandningsaggregatet. Biandaren utgjordes av en tvångsblandare med rote
rande skövlar. Sedan sanden och makadamen passerat genom torktrumman, 
fördes de i en elevator upp till två högt belägna materialfickor. Genom sikt- 
ning i en roterande trumma belägen ovanför fickorna kunde stenmaterialet 
uppdelas, om så önskades, så att t. ex. sand kom i den ena fickan och maka
dam i den andra. Från fickorna släpptes önskad mängd stenmaterial ned i 
mätkärl med våganordning och därifrån ned i biandaren. Bindemedlet ihäll-



des från ett tråg, upphängt i en fjädervåg. Den färdigblandade massan tip
pades direkt på lastbilarna. A v fig. 2 framgår, hur mätkärl, bindemedelstråg 
och blandare voro anordnade.

Vid tillverkningen av beläggningsmassorna visade det sig snart, att vågen, 
med vilken stenmaterialierna vägdes, ej var tillräckligt känslig. Topeka- och 
sandasfaltbeläggningarna ha av denna anledning erhållit någon annan sam
mansättning än den avsedda. Vågen kasserades därför och ersattes efter en 
tid av en våg, som medgav vägning på 1 kg när. Under mellantiden blanda-

Fjädervåg för 
bindemedel.

Mätkärl för 
stenmaterial.

Tråg för 
bindemedel.

Blandare.

Fig. 2. Detalj av blandningsverket visande mätkärl för stenmaterialet, tråg och 
våganordning för bindemedlet samt blandare.

Fig. 2. Tar macadam mixer.

des massa till tjärbetongmakadam på provsträcka 8 samt till öppen tjär
betong, avsedd att utläggas varm på provsträcka 2, varvid mängden sten
material bestämdes genom volymmätning. Sedan den nya vågen inmonterats, 
blandades massa till tät tjärbetong, vilken fordrar synnerligen noggrann sam
mansättning, samt till övriga beläggningsmassor.

Allt stenmaterial i beläggningsmassorna torkades före blandningen vid en 
temperatur av ioo° eller mer, för att detsamma med säkerhet skulle bli full
ständigt torrt, vilket är nödvändigt, om den färdiga beläggningen skall bli 
av högsta kvalitet. Beläggningsmassor, i vilka bindemedlet utgöres av tjäran A 
eller tjäran B med stor mängd lättflyktiga beståndsdelar, måste dock blandas 
vid avsevärt lägre temperatur, om bindemedlet ej skall taga skada eller rinna 
av stenmaterialet. Nedkylningen av det torkade stenmaterialet till för bland
ningen lämplig temperatur erbjuder ingen eller ringa svårighet vid bland- 
ningsverk, som ha torktrumma och blandningsaggregat skilda. Stenmaterialet 
kan då uppvärmas och nedkylas under den tid, blandning pågår, om tork
ningen påbörjas någon timme före blandningen. Maskinen arbetar sedan kon
tinuerligt och kan till fullo utnyttjas. Sker blandningen i ett asfaltverk med 
sammanbyggd torktrumma och blandareaggregat, torde det vara nödvändigt, 
att låta stenmaterialet passera genom maskinen två gånger, vilket förfarings
sätt användes vid tillverkningen av massorna till prowägen. Första gången 
uppvärmdes stenmaterialet till hög temperatur, fick passera igenom maski
nen utan att blandning verkställdes och upplades på marken. Då temperatu



ren sjunkit till ett tiotal grader över blandningstemperaturen, fick stenmate
rialet passera genom maskinen för andra gången och blandning verkställdes. 
Maskinens kapacitet minskas vid detta arbetssätt med ca 50 %.

För beläggningsmassor, där bindemedlet utgjordes av tjäran A eller tjäran 
B, föreskrevs en blandningstemperatur av 550. För tjäran C tilläts högst 1200, 
för tjäran D 130°.

P R O V S T R Ä C K O R N A S  U T F Ö R A N D E  
O C H  T IL L S T Å N D

P R O V ST R Ä C K A  1. Sektion o—300 =  300 m.

Öppen tjärbetong, kallt utlagd massa.

öppen tjärbetong kan, därest lämplig tjära användes, utföras av kall massa. 
Genom möjligheten att lagra massan kan tillverkningen ske under hela året, 
och maskinerna därigenom bättre utnyttjas.

På provsträcka 1 förekommande beläggningar med resp. 1, 2 och 3 lager 
ha utförts av kallt utlagda massor, lagrade i 14— 25 dygn. Utföres belägg
ningen i ett lager, bör stenmaterialet innehålla såväl grova stenar som fin- 
kornigt material för erhållandet av nöjaktig stabilitet och täthet. Utföres be
läggningen i 2 eller flera lager, bör överliggande lager vara finkornigare än 
underliggande. Vid vältningen pressas viss mängd fint material från ovan
liggande ned i underliggande lager, varigenom hålrummet nedbringas. Belägg
ningar av denna typ böra dock efter utförandet tätas i ytan genom ytbehand
ling eller genom invältning av finkornig, tät massa. Under trafikens inverkan 
åstadkommes så småningom en viss omlagring av stenmaterialet, möjliggjort 
genom tjärans plastiska konsistens, så att beläggningen tätnar.

I beläggningsmassor, avsedda att lagras före utläggningen, måste tjärmäng- 
den noga avpassas. Massan bör innehålla den största mängd tjära, som sten
materialet förmår kvarhålla. överskrides denna gräns, kommer tjäran att 
rinna av stenmaterialet och anrikas i botten av upplagen.

För bestämning av mängden tjära i beläggningsmassorna på provsträcka 1 
gjordes förberedande försök, varvid tjärbetong tillverkades av den tjära och 
det stenmaterial, som sedermera skulle komma till användning. Mängden tjära 
varierades inom antagliga gränser. Proven lagrades under två varma dagar i 
solsken och studerades därefter. De prov, som hade största möjliga tjärhalt 
utan att tjäran runnit ned på underlaget, ansågs äga lämpligaste sammansätt
ning. Metoden visade sig sedermera ge goda resultat.

Tjärbetongmassan lagrades i högar längs provsträckan viss tid före belägg
ningens färdigställande, på sätt som framgår av fig. 3. Tyvärr kunde upp
lagen av utrymmesskäl ej göras stora, vilket ur utförandesynpunkt varit att 
föredraga. Massan håller sig nämligen mer levande och är mer arbetsbar inne 
i upplagen än i ytan.

Beläggningarna på provsträcka 1 ha utlagts på en gång till full bredd utan 
längsgående mittfog.
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Fig. 3. Upplag av tjärbe- 
tongmassa till sektion 
o— 300.

Fig. 3. Stock pile o f tar 
macadam.

Öppen tjärbetong i ett lager utlagd kall, sektion o— 100.

Beläggningens tjocklek 7 cm.
Beläggningen utfördes av massa, lagrad i 15 — 25 dygn. Massan var svår 

att få loss ur upplagen men ägde efter losstagningen stor smidighet och arbets- 
barhet. Den syntes ej ha rönt någon skadlig inverkan av lagringen.

Beläggningsmassan var sammansatt av 5—40 mm makadam, 96.3 %, med 
i siktdiagrammet i fig. 4 angiven kornstorleksfördelning, samt av tjäran B, 

3 *7Stenmaterialet visade sig äga lämplig kornstorleksfördelning med tillräck
lig mängd fint material för att nöjaktigt fylla hålrummen mellan de stora

Fig. 4. Stenmaterial i öppen tjärbetong.

Fig. 4. Grading of aggregates for tar macadam.
Sektion o— 100 och 300—400 ett lager . . . . .  kurva C Single c o a t ........................................................... curve C

» 100—200 » 400—500 två » bottenlager » E Two-coat base c o a t ................................................  » E
slitlager . » B wearing c o a t ............................................ » B

» 200— 300 tre » bottenlager » D Three-coat base co a t....................................................  » D
mellanlager » B Intermediate c o a t ................................... » B
slitlager . » A wearing c o a t .....................................  » A



1 2

Fig. 5. Lagrad tjärbetongmassa brytes loss 
ur upplagen.

Fig. 5. Excavation of tar macadam from  
stock piles.

Fig. 6. K allt utlagd tjärbetongmassa av
planas med skyffel vid utläggningen.

Fig. 6. Spreading o f tar macadam, base 
coat.

stenarna. Tjärmängden var i högsta laget, enär något tjära anrikats nedtill i 
upplagen.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank. Tjockleken 
avpassades med ledning av formplankorna och med ledning av lösa plankor, 
som flyttades, allt efter som beläggningen färdigställdes. Massan, ca 130 kg/m2, 
utjämnades och avplanades med skyffel. Att kratta den var ogörligt. Even
tuella ojämnheter och svackor i beläggningen justerades, innan vältning ut
fördes. Efter vältningen, vilken företogs i flera omgångar med 7— 10 tons vält, 
erhöll beläggningen jämn, homogen yta med det grova och det fina sten- 
materialetrlika fördelat över hela ytan. Den för beläggningens tätning erfor
derliga ytbehandlingen utfördes i augusti 1934.

Fig. 5 visar, huru den lagrade massan brytes loss ur upplagen och fig. 6, 
huru den efter utläggningen avjämnas, figurerna 7 och 8 visa den färdiga 
beläggningen.

På grund av svårigheten att få loss massan ur upplagen åtgick lång tid för 
utförandet av provsträckan. Med ledning av företagna tidsstudier har erfor
derligt antal timverken, som åtgingo för utläggning av massan och losstag- 
ning av densamma från upplagen, beräknats utgöra 308 timmar vid utföran
det av 1 000 m2 beläggning. Enär utläggningen endast tager ca 20 % av den 
angivna tiden i anspråk, bör tiden kunna nedpressas avsevärt, om massan till
verkas vid ett stationärt blandningsverk med rationella anordningar för mas
sans lagring och lossning.

Öppen tjärbetong i 2 lager utlagd kall, sektion 100— 200.
Slitlagrets tjocklek ca 2 cm, bottenlagrets ca 5 cm.

Massan till beläggningen var efter 14— 23 dygns lagring lättare att bearbeta 
och mer levande än massan till sektion o— 100, delvis beroende på att massan 
till såväl bottenlager som slitlager var sammansatt av stenmaterial med mer 
ensartad kornstorleksfördelning. Massan till bottenlagret bestod av 15 — 50



Fig. 7— 8. öppen tjärbetong utlagd kall, sektion o— ioo. Fig. 7. Färdig beläggning,
Fig. 8. Beläggningen upphuggen vid blivande tvärskarv.

Fig. 7—8. Single coat tar macadam. Fig. 7. Finished pavement. Fig. 8. Pavement
cut down at joint.

mm makadam, 97.0 %, samt av tjäran B, 3.0 %, massan till slitlagret av 
5— 10 mm makadam, 95 %, samt av tjäran B, 5.0 %. Stenmaterialets korn
storleksfördelning framgår av siktdiagrammet i fig. 4. Dessa beläggnings
massor synas äga lämplig sammansättning såväl beträffande stenmaterialets 
gradering som bindemedelsmängden. Någon anrikning, av tjära nedtill i upp
lagen kunde ej iakttagas.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank. Bottenlagret 
lades på liknande sätt som beläggningen på sektion o— 100 men med 100 kg 
massa per m2. Efter utförd vältning ägde detta lager jämn, vacker yta med 
god fördelning av det grova och det fina materialet. Slitlagret utfördes med 
ca 40 kg massa per m2, vilken utlades och avjämnades med skyffel. Efter ut
förd vältning ägde beläggningen jämn, vacker och synnerligen sträv yta, som 
erbjöd gott fäste för trafiken. I augusti ,1932 ytbehandlades på sektion 100— 
150 halva sträckan i avsikt att täta beläggningen i ytan, Fig. 9 visar utse
endet av bottenlagret och fig. 10 slitlagret vid färdigställandet.

Erforderligt antal timverken för utläggning av massan och för losstagning 
av densamma från upplagen har för utförandet av 1 000 m2 beläggning be
räknats uppgå till 334 timmar, varav för bindlagret 232 och för slitlagret 
102 timmar.

Öppen tjärbetong i 3 lager utlagd kall, sektion 200—300.

Slitlager, mellanlager och bottenlager resp. 1, 2 och 4 cm tjocka.
Beläggningen utfördes av massa, lagrad i 19 dygn. Massan till bottenlagret 

var svår att få loss ur upplagen, övriga massor däremot lätta att arbeta med. 
Tjärbetongen till bottenlagret var sammansatt av 15 —40 mm makadam,
96.8 %, samt av tjäran B, 3.2 %, i mellanlagret av 5— 10 mm makadam, 
95 %, samt av tjäran B, 5 %, i slitlagret av o— 3 mm stenmjöl, 93.5 %, samt 
av tjäran B, 6.5 % . Stenmaterialens siktkurvor framgå av diagrammet i fig. 4.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank. Bottenlagret



utfördes med 78— 86 kg massa per m2, beroende på vägbanans beskaffenhet. 
Sedan massan avjämnats, utfördes vältning med 8-tons vält. Ytan blev jämn 
och vacker med avsedd fördelning av stenmaterialet. Mellanlagret utlades och 
vältades på liknande sätt som bottenlagret, dock med 39 kg massa per m2. 
Ytan erhöll samma goda utseende som beläggningen på sektion 100— 200. 
ö vre  lagret med ca 19 kg massa per m2 utlades och krattades till jämnhet. 
På grund av den varma, soliga väderlek, som rådde vid utförandet, kunde 
beläggningen endast vältas med 2.5-tons vält samt först efter ett par dagar 
med 8-tons vält. Beläggningen var under de första dagarna mjuk i ytan och 
erhöll till en början spår och märken av trafiken. Dessa försvunno snart och 
ytan blev mycket jämn och tät, påminnande om essenasfalt eller sandasfalt. 
Provsträckan torde vara en av de jämnaste på provvägen. Fig. 1 1 — 14 visa 
utseendet av bottenlager, mellanlager och slitlager.

För utförande av 1 000 m2 beläggning har erforderligt antal timverken för 
utläggning av massan och för losstagning av densamma från upplagen be
räknats utgöra 355 timmar, varav för bottenlagret 185, för mellanlagret 115  
och för slitlagret 55 timmar.

P R O V ST R Ä C K A  2. Sektion jo o — joo =  200 m.

Öppen tjärbetong, varmt utlagd massa.

På provsträcka 2 har utförts öppen tjärbetong i resp. 1 och 2 lager av 
varmt utlagd massa. Beläggningarna äga vad beträffar stenmaterialets gra- 
dering och mängden bindemedel liknande sammansättning som motsvarande 
beläggningar på provsträcka 1 av kallt utlagd massa. Bindemedlet i belägg- 
ningsmassorna på provsträcka 2 utgöres av tjäran C med högre viskositet och 
med mindre mängd lättflyktiga oljor än tjäran B, som kommit till använd
ning på provsträcka 1. Blandningstemperaturen kunde därför höjas till 120°.

Fig. 9— 10. Two-coat tar macadam. Fig. 
9. Base coat. Fig. 10. Pavement at 
construction.

Fig. 9— io- öppen tjärbetong i två lager, 
utlagd kall, sektion 100— 200. Fig. 9. 
Bottenlager. Fig. 10. Beläggningen vid 
färdigställandet.



Fig. i i  — 14. öppen tjärbetong i 3 lager, utlagd kall, sektion 200— 300. Fig. 1 1 .  Bottenlager.
Fig. 12. Mellanlager. Fig. 13 . Slitlager före vältning. Fig. 14. Färdig beläggning.

Fig. 1 1 — 14. Three-coat tar macadam. Fig. 1 1 .  Base coat. Fig. 12. Intermediate coat.
Fig. 13 . Wearing coat before rolling. Fig. 14. Finished surface.

Beläggningarna på provsträcka 2 ha samtliga utförts till full bredd utan 
längsgående mittfog.

Öppen tjärbetong i ett lager utlagd varm, sektion 300— 400.

Beläggningens tjocklek  7 cm.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank. Massan östes 
av bilflaken och för varje lass kontrollerades, att rätt mängd, 140 kg/m2, ut
lagts. Massan krattades, så att ytan blev jämn och fri från svackor. När mas
san svalnat, vältades provsträckan, först med 2.5-tons vält, därefter med 8- 
tons vält. Vältningen måste företagas i flera omgångar med någon dags mel
lanrum. Efter färdigställandet var beläggningen tämligen mjuk i ytan, men 
av luftens inverkan och genom tjärans polymerisation blev den efter ett par 
dagar hård och fast.

Fig. 15 visar, huru varm tjärbetongmassa utlägges, fig. 16 visar beläggnin
gen vid påbörjad vältning med 2.5-tons vält.

Beläggningsmassan var avsedd att sammansättas av 5—40 mm makadam, 
96.3 %, samt av tjäran C, 3.7 %. Vid utförandet användes emellertid tjära 
med 118  sek viskositet i stället för den avsedda tjäran C med 140— 180 sek 
viskositet, varför mängden tjära måste sänkas till 3.5 %. Beläggningsmassans 
temperatur vid framkomsten till provvägen uppgick till i medeltal ioo°, 
varierande mellan 85° och 13 5 °.



Fig. 15. Utläggning av varm tjärbetong- Fig. 16. Vältning med 2,5 tons vält.
massa, sektion 300— 500.

Fig. 15 . Spreading tar macadam, hot type. Fig. 16. Rolling tar macadam.

Den färdiga beläggningen erhöll tillnärmelsevis lika jämn yta som mot
svarande beläggning av kallt utlagd massa på provsträcka 1, men blev, så
som framgår av figurerna 17 och 18, mindre homogen än denna. På vissa 
partier hade fint material anrikats, på andra enbart grovt. Det är även tro
ligt, att tjäran under transporten delvis runnit av stenmaterialet i de lass, som 
haft hög temperatur. Enär blandningstemperaturen varierat avsevärt, är det 
även att förmoda, att stora variationer i bindemedelsmängden förefinnas på 
olika delar av provsträckan. Partierna med enbart grovt material ägde mindre 
motståndskraft mot trafiken än beläggningen i övrigt, varför dylika partier 
upphöggos och lagades med kall massa. Beläggningen på denna provsträcka 
hade den sämsta ytan av samtliga beläggningar av öppen tjärbetong. Belägg
ningen ytbehandlades i augusti 1934.

Öppen tjärbetong i 2 lager utlagd varm , sektion 400— j o o .

Slitlagrets tjock lek  ca 2 cm, bottenlagrets ca 5 cm.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank. Bottenlagret 
utlades på samma sätt som på sektion 300— 400 men med ca 105 kg massa 
per m2. Efter vältning med 8-tons vält blev bottenlagret mycket jämnt och 
ägde avgjort bättre yta än beläggningen på sektion 300— 400. Grovt och fint 
material fördelade sig jämnt i beläggningen, som dock föreföll vara något 
för öppen.

Slitlagret utfördes med 43 kg massa per m2, vilken krattades till jämnhet. 
Eventuella svackor justerades, varefter vältning utfördes med 2.5-tons vält. 
Påföljande dag vältades ytan en gång med 8-tons vält. Den färdiga belägg
ningen erhöll i likhet med den kallt utförda beläggningen på sektion 100— 
200 en vacker, sträv yta, erbjudande gott fäste för trafiken. Den var dock 
ej så jämn som ovannämnda beläggning. Bottenlagrets och slitlagrets utseende 
framgå av figurerna 19 och 20. Vid jämförelse med öppen tjärbetong i ett 
lager av varmt utlagd massa på sektion 300— 400 synes beläggningen i två 
lager vara att föredraga.



Fig. 1 7— 1 8. öppen tjärbetong, utlagd varm, sektion 300— 400. Fig. 17. Färdig beläggning, 
gott parti. Fig. 18. Färdig beläggning, dåligt parti.

Fig. i j — 18. Surfaces obtained with single coat tar macadam, hot type. Fig. 77. Regular, 
uniform surface. Fig. 18. Irregular surface.

Massan till bottenlagret framställdes av 15 — 50 mm makadam samt av 
tjäran C. Mängden bindemedel var avsedd att utgöra 3 %. Vid utförandet 
visade det sig emellertid, att stenmaterialet vid en blandningstemperatur av 
75— ioo° ej kunde kvarhålla föreskriven kvantitet tjära, därest icke minst
3.8 % kalkstensfiller tillsattes vid blandningen. Beläggningsmassan ägde vid 
framkomsten till provvägen en temperatur av i medeltal 8o°, varierande 
inom gränserna 67 och 950.

Massan till slitlagret utgjordes av 5— 10 mm makadam samt av tjäran C. 
Bindemedelsmängden, 5 %, syntes vara väl avpassad. Beläggningsmassan ägde 
vid framkomsten till provvägen en temperatur av i medeltal 90°, varierande 
mellan gränserna 85 och 95 °.

En ytbehandling utfördes i augusti 1934 på sektion 400—450 för att täta 
beläggningen i ytan.

Fig. 19— 20. öppen tjärbetong, utlagd varm, sektion 400— 500. Fig. 19. Bottenlager.
Fig. 20. Färdig beläggning.

Fig. 19 — 20. Two-coat tar macadam, hot type. Fig. 19. Base coat. Fig. 20. Wearing coat.



Fig. 2 i— 23. Tät tjärbetong av fin massa, 
sektion 500— 600. Fig. 2 1. Beläggnings- 
massan utlägges. (Obs. svårigheten att få 
loss den hårt sammanpackade massan från 
bilflaket.) Fig. 22. Färdig beläggning gott 
parti. Fig. 23. Färdig beläggning med 
rå, knottrig yta.

Fig. 2 1 —23. Dense, fine graded tar ma
cadam. Fig. 2 1. Unloading and spreading 
the mix. Fig. 22. Smooth uniform surface. 
Fig. 23. Rough irregular surface.

P R O V ST R Ä C K A  3. Sektion jo o — 700 =  200 m.

Tät tjärbetong.

Tät tjärbetong sammansättes på liknande sätt som täta asfaltbeläggningar, 
såsom sandasfalt och topeka, men är avsevärt svårare att sammansätta, enär 
bindemedlet ej äger tillnärmelsevis samma hårdhet som bindemedlet i nämnda 
asfaltbeläggningar. I den färdiga beläggningen kommer av denna anledning 
tjäran att verka såsom smörjmedel i stenmaterialet, och detta i allt högre 
grad ju tjockare de tjärhinnor äro, som omgiva stenpartiklarna. Hinnornas 
tjocklek är beroende av stenmaterialets yta samt av den tillsatta mängden 
tjära, som dock ej får vara mindre än att hålrummen i stenmaterialet utfyl
las, och beläggningen blir tät. Skola tillräckligt tunna tjärhinnor kunna er
hållas, och beläggningen bli stabil, måste stenmaterialet i sig självt vara 
mycket tätt och äga stor yta, vilket kan uppnås, om stenmaterialet äger 
lämplig kornstorleksfördelning med stor mängd fint material.

På prowägen har tät tjärbetong på sektion 5 0 0 — 60 0  utförts med o— 5 mm 
stenmaterial, på sektion 6 0 0 — 7 0 0  med o— 15  mm stenmaterial. Den först
nämnda typen motsvarar av asfaltbeläggningar närmast sandasfalt, den sist
nämnda närmast topeka.

Lämplig sammansättning av beläggningsmassorna har bestämts genom labo- 
ratorieförsök utförda vid Statens Väginstitut. I första hand bestämdes lämp
lig gradering av stenmaterialet. Makadam, stenmjöl, sand och kalkstensfiller 
blandades, så att önskad kornstorleksfördelning erhölls, varvid fillerhalten 
varierades. Stenmaterialet tillsattes med 5 % ricinolja samt stampades till 
kuber medelst fallhammare. Dessa undersöktes med avseende på hålrums- 
volymen, och det stenmaterial valdes, som i förhållande till ytan ägde minsta 
hålrummet. Mängden bindemedel bestämdes på nedan angivet sätt: Det sten



material och den tjära, som avsågs komma till användning, blandades, varvid 
mängden tjära varierades inom antagliga gränser. Kuber instampades vid 
+  70°, och hålrummet undersöktes. Ett hålrum av ca 3 %  ansågs lämpligt i 
den färdiga beläggningen med hänsyn till, att tjäran i värme utvidgar sig 
mer än stenmaterialet.

Tät tjärbetong med fint stenmaterial, sektion joo— 600.

Slitlagrets tjock lek  2.5 cm, bindlagrets 4.5 cm.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank på en väg- 
halva i sänder. Bindlagret av öppen tjärbetong ägde liknande sammansätt
ning som på sektion o— 100, nämligen 5—40 mm makadam, 96.3 %, tjäran B,
3.7 %. Massan utlades på sätt som framgår av fig. 21 till en mängd av 
90 kg/m2 och krattades jämn. Efter ett par timmar utfördes vältning, först 
med 2.5-tons vält, sedan med 8-tons vält. Bindlagret ägde jämn yta, liknande 
beläggningen på sektion o— 100. Grovt och fint material voro dock ej lika väl 
fördelade som i nämnda beläggning.

Ett par dagar efter bindlagrets färdigställande utfördes slitlagret av tät 
tjärbetong, ca 2.5 cm tjockt. Massan utlades varm med en temperatur av i 
medeltal 1 1 5 0, varierande mellan 95 och 13 5 °. En temperatur av 1 1 5 — 1250 
visade sig ur utförandesynpunkt vara lämpligast. Tjockleken avpassades me
delst träribbor, och massan krattades jämn. Mängden massa uppgick till 
53 kg/m2. Vältning utfördes med handvält omedelbart efter utläggningen, 
med 2.5-tons vält efter 10—20 minuter samt med 8-tons vält, då massan kall
nat. Det visade sig mycket svårt att erhålla god yta på beläggningen. Vissa 
partier ägde efter färdigställandet jämn, god yta, liknande sandasfalt, andra 
partier blevo råa och knottriga i ytan såsom framgår av figurerna 22 och 23.

Slitlagret sammansattes av o— 5 mm stenmaterial med i siktdiagram- 
met i fig. 26 angiven kornstorleksfördelning samt av tjäran D, 8 %. På

Fig. 24—25. Tät tjärbetong av grov massa, sektion 600— 700. Fig. 24. Färdig beläggning med 
7,1 % bindemedel, god yta. Fig. 25. Färdig beläggning med 8,0 % bindemedel, fet yta. 

Fig. 24—25. Dense, coarse graded tar macadam. Fig. 24. Good pavement, 7 ,1 percent of tar. 
Fig. 25. Too fat pavement, 8,0 percent of tar.



grund av den stora mängden fint stenmaterial blev massan seg och svårarbe
tad. Den packade sig samman under transporten, vilket även bidrog till att 
försvåra utläggningen.

Tät tjärbetong med grovt stenmaterial, sektion 600—700 =  100 m.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank på en väg- 
halva i sänder. På vänstra väghalvan utlades massan i ett lager till full tjock-

Fig. 26. Stenmaterial i nedan angivna tjärbeläggningar:

Fig. 26. Grading of aggregates in the follow ing tar pavements:

Tät tjärbetong, fin massa, sektion 500—600 . . kurva B Dense, fine graded............................................................curve B
» » grov » » 600—700 . . » C » coarse » » » . » C

Essentjärbeläggning » 900—950 . . » A  Dammann tar p a vem en t...............................................  » A

lek och krattades till jämnhet. Beläggningen utfördes av varm massa med en 
temperatur av i medeltal 95°, varierande mellan 85 och 105°. Tjockleken 
avpassades medelst träribbor. Vältning utfördes omedelbart efter utläggningen 
med 2.5-tons vält, samt, då massan kallnat, med 8-tons vält. Den tunga välten 
sköt massan framför valsarna, så att beläggningen blev ojämn. På ett par 
ställen uppstodo vid vältningen små, tvärgående sprickor i beläggningen. Den 
på laboratoriet fastställda mängden bindemedel, 8 %, visade sig vara för hög, 
varför denna under arbetets gång successivt minskades till 7 .1 %. På sektion 
677— 700 uppgår sålunda mängden bindemedel till 8 %, på sektion 636— 677 
till 7.4 % samt på sektion 600—636 till 7.1 %. En bindemedelsmängd av 
8 % gav massa med liknande konsistens som gjutasfalt. Med 7.4 % binde
medel torde beläggningen vara fullständigt tät. Fig. 24 och fig. 25 visa färdig 
beläggning med resp. 7.1 och 8.0 % bindemedel.

På högra halvan av vägen utlades massan i 2 omgångar, varvid undre lagret



erhöll en tjocklek av 4.5 cm, övre lagret en tjocklek av 2.5 cm. Blandnings- 
temperaturen höjdes, så att massan vid utläggningen hade en temperatur av i 
medeltal 1 1 5 0, varierande mellan gränserna 95 och 140°. En temperatur av 
1 1 0 — 130 torde ur utförandesynpunkt vara lämpligast. Vardera lagret utlades 
på liknande sätt som på vänstra väghalvan, men med mindre mängd massa, 
och vältades, dels med handvält omedelbart efter utläggningen, dels med 2.5- 
tons vält efter 20— 30 minuter. Efter någon dag vältades dessutom belägg
ningen med 8-tons vält. Undre lagret ägde synnerligen jämn, vacker yta, lik-

Fig. 27. Stenmaterial i nedan angivna asfaltbeläggningar:

Fig. 27. Grading of aggregates in the follow ing pavements with asphalt wearing coats:

Slitlager.  ̂ Wearing coats.
Sandasfalt sektion 700— 8 0 0 ..........................kurva A Sheet asphalt................................................................ curve A
Topeka » 800— 9 0 0 ...............................  » C T o p e c a ............................................................    » C
Essenasfalt » 950— 1 0 0 0 ...........................  » B Dammann asphalt pavem ent....................................  » B

Bindlager. Base course.
Tjärbetong » 700— 7 5 0 ..............................  » D Tar macadam  ................................................. » D
Asfaltbetong » 750— 9 0 0 ..............................  » E Asphalt co n crete.........................................................  » E

nande väl utförd topeka, ehuru jämnare än denna vanligen brukar bli. övre  
lagret ägde avsevärt sämre yta. Den var ej lika jämn och på vissa ställen 
ra och skrovlig. Högra väghalvan var dock bättre än den vänstra, vilken på 
ställen, där för fet massa kommit till användning, var mjuk och degig vid 
varmt väder.

På vänstra väghalvan utlades ca 145 kg massa per m2, på högra ca 165 
kg/m2, vilket torde motsvara en tjocklek av resp. 6 och 7 cm. Det förefaller 
troligt, att beläggningen, därest den göres 4 å 5 cm tjock med 95 — 120 kg 
massa per m2, blir jämnare och bättre, än om den göres tjockare.

Beläggningsmassan sammansattes av stenmaterial med o— 15 mm kornstor
lek med i siktdiagrammet i fig. 26 angiven kornstorleksfördelning samt av 
tjäran D, 8—7.1 %.  Den var mer smidig och lättare att arbeta med än mas
san med o— 5 mm stenmaterial på sektion 500— 600.
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PR O V ST R Ä C K A  4. Sektion yoo— 800 =  100 m.
Sandasfalt.
Slitlager 2.5 cm, b indlager 4.5 cm.

Sandasfalt utfördes på sektion 700— 750 på bindlager av öppen tjärbetong 
samt på sektion 750— 800 på bindlager av öppen asfaltbetong. Beläggningen 
utfördes på en väghalva i sänder inom sidoformar av fastdubbad plank.

Bindlagret av öppen tjärbetong utfördes på vänstra väghalvan av varm 
massa på liknande sätt som på sektion 300—400, på högra väghalvan av 
kall massa på liknande sätt som på sektion o— 100. Bindlagret erhöll jämn, 
ehuru ej fullt homogen yta, beroende på, att det fina materialet ej fördelade 
sig jämnt. Beläggningen av kall massa blev mer homogen än beläggningen av 
varm massa. Beläggningsmassan var sammansatt av 5—40 mm makadam, 
96.5 %, med i siktdiagrammet i fig. 27 angiven kornstorleksfördelning, samt 
av tjäran B, 3.5 %.

Bindlagret av öppen asfaltbetong utlades med tillhjälp av träribbor till 
önskad tjocklek och krattades till jämnhet. Vältning med 7-tons vält verk
ställdes omedelbart. Beläggningen erhöll jämn och mer öppen yta än bind
lagret av öppen tjärbetong. Beläggningsmassan var sammansatt av makadam, 
95 %, med i fig. 27 angiven kornstorleksfördelning, samt av 5 % asfalt 51 — 
6o. A v såväl tjärbetong som asfaltbetong utlades ca 110  kg massa per m2.

Sandasfalten utlades till önskad tjocklek mellan träribbor samt krattades 
till jämnhet. Mängden massa uppgick till 54 kg/m2. Vältning verkställdes 
omedelbart, först med 2.5-tons vält samt därefter med 7-tons vält. Där bind
lagret utgjordes av tjärbetong, uppmjukades detta av den varma sandasfalt- 
massan med påföljd, att den tunga välten sköt massan framför valsarna. 
Denna vält kunde därför ej användas, förrän tjärbetongen svalnat, varför 
sandasfaltmassan på sektion 750— 800 omedelbart efter utläggningen vältades 
med den lätta välten samt först efter någon timme med den tunga. Som den 
avsvalnade massan ej kan komprimeras i samma grad som nyutlagd, varm 
massa, förefinnes viss risk, att beläggningen på detta sätt blir för öppen, sär
skilt om den tunga välten användes för sent. Det synes av denna anledning 
mindre lämpligt att utföra varma asfaltbeläggningar på bindlager av öppen 
tjärbetong.

Beläggningen ägde efter utförandet jämn, god yta. Någon skillnad i ut
seende kunde ej iakttagas mellan den beläggning, som utförts på bindlager 
av asfaltbetong, och den, som utförts på bindlager av tjärbetong.

Beläggningsmassan var avsedd att sammansättas av 1 1  % oljeasfalt, 16 % 
fillermaterial och 73 % sand. Under utförandet sänktes emellertid asfalthal
ten något med hänsyn till massans utseende. Ett provstycke uthugget ur den 
färdiga beläggningen hade följande sammansättning:

P ro v  S .V . 1 1 5  5
Bitum en ................................................................................................... 9 .7 v ik t-%
Stenm aterial .........................................................................................  . 90.3 »
H ålru m  i beläggningen .....................................................  4.0 v ö l-%
H ålru m  i kuber, tillverk ad e  a v  beläggningsm assan1 . . . .  4.5 »

1 Instampningen skedde vid 140° C. med 20 slag, 25 cm fallhöjd och 14 kg hejarvikt.



Fig. 28— 30. Sandasfalt, sektion 700— 800. Fig. 28. Bindlager av tjärbetong. Fig. 29. Bind
lager av asfaltbetong. Fig. 30. T . v. färdig beläggning, vilken legat under trafik, 

t. h. bindlager under utförande.

Fig. 28— jo . Sheet asphalt on base of tar macadam, fig. 28, and base o f asphalt macadam, fig.
29. Fig. jo . Wearing coat, opened to traffic and base coat during construction (to the right).

Stenmaterialets kornstorleksfördelning framgår av kurva A, fig. 27.
Den använda asfalten hade penetrationen 54, en mjukningspunkt enligt 

kula och ring av +  540 C och en brytpunkt enligt Fraass av — 6° C.
Figurerna 28— 30 visa utseendet av bindlagren av tjärbetong och av asfalt

betong samt av färdig beläggning.

P R O V ST R Ä C K A  5. Sektion 800— 900 =  100 m.

Topeka.

Slitlagrets tjock lek  3 cm, b indlagrets 4 cm.

Topeka utfördes 3 cm tjock på bindlager av öppen asfaltbetong av lik
nande sammansättning som på sektion 750— 800. Bindlagret utfördes på 
samma sätt som på nämnda sektion men med mindre mängd massa, 90 kg/m2, 
motsvarande en tjocklek av ca 4 cm. Beläggningen utfördes på en väghalva i 
sänder.

Slitlagret av topeka utlades och vältades på liknande sätt som sandasfalten 
på provsträcka 4. Mängden massa uppgick till 69 kg/m2. Beläggningen blev 
ej fullt homogen såsom framgår av fig. 31 och 32, med fläckar uppvisande 
rå och skrovlig yta, sannolikt beroende på att massan ej varit tillräckligt 
lucker vid utläggningen.

Genom laboratorieförsök hade det fastställts, att massan borde samman
sättas av 8.2 % oljeasfalt, 10 % fillermaterial, 51.8 % sand och 30 % maka
dam 5— 15 mm. Denna blandning föreföll vid utförandet vara alltför asfalt
rik, varför asfalthalten med hänsyn till massans utseende sänktes, först till
7.7 % och sedan till 7.0 %.

A v nedanstående analys av provstycken ur beläggningen framgår emeller
tid, att det med hänsyn till hålrummet i beläggningen varit förmånligare, om 
beläggningens sammansättning ej blivit ändrad.



Fig. 3 1— 32. Topeka, sektion 800— 900. Fig. 3 1 . T . v. bindlager av asfaltbetong, t. h. belägg
ningen vid färdigställandet, ytan ej homogen. Fig. 32. Beläggningen efter regn.

Fig. 3 1 . Topeca, finished surface and base coat. Fig. 32. Topeca , moist 
spots appeared after rain.

P ro v  nr. S. V . 1 1 5  3  S. V. 1 1 5 4

Bitum en ............................................................................... v ik t-%  7 .7  7.0
Stenmaterial  ..................................................  » 92.3 93*o
H ålru m  i b e lä g g n in g e n ................................................ v o l-%  5 6 .5
H ålru m  i kuber, tillverk ad e  a v  beläggnings

m assan1 .  .......... ............ ................. ...................... .. » 5 5.5

Stenmaterialets kornstorleksfördelning framgår av kurva C, fig. 27.
Den använda asfalten hade penetrationen 54, en mjukningspunkt enligt 

kula och ring av +  540 C och en brytpunkt enligt Fraass av — 6° C.

Sektion 900—9^0 =  jo  m.

Essentjärbeläggning.
Slitlager 2.5 cm, bindlager 4.5 cm.

Essenbeläggning utföres i Tyskland ofta med tjära som bindemedel, i Sve
rige däremot nästan uteslutande med asfalt.

Bindemedlet skall vara av sådan beskaffenhet och ingå till sådan mängd, 
att det under lång tid kan verka som smörjmedel i stenmaterialet och med
giva en viss omlagring av stenpartiklarna i den färdiga beläggningen, så att 
denna under trafikens inverkan komprimeras. Stenmaterialet bör vara strävt 
och kantigt för att giva beläggningen erforderlig stadga. Kornstorleken ligger 
vanligen mellan o— 3 mm med sådan gradering, att stenmaterialet i sig självt 
är mycket tätt. Massan utlägges kall.

Essenbeläggning med tjära som bindemedel, s. k. essentjärbeläggning, har 
tidigare utförts inom landet, men enligt uppgift med dåliga erfarenheter. Den 
på provvägen använda beläggningsmassan hade specialtillverkats av A.-B. 
Gatu- och Vägbeläggningsämnen, vilken firma innehar licens för tillverkning 
av nämnda beläggning i Sverige. Massan fraktades på järnväg ifrån Göteborg. 

Essentjärbeläggningen utfördes 2.5 cm tjock på bindlager av öppen tjär-

1 Instampningen skedde vid 140° C  med 20 slag, 25 cm fallhöjd och 14  kg hejarvikt.



Fig. 33— 34. Essentjärbe
läggning, sektion 900— 950.
Fig. 33. Asfaltemulsion ut- 
borstas över bindlagret. Fig.
34. Emulsionen avtäckes 
med beläggningsmassa.

Fig. 3 3 —34. Dammann pa
vement with tar. The base 
coarse, penetration maca
dam , was coated with emul
sion, fig. 33 , prior to apply
ing wearing course, fig. 34.

betong, ca 4.5 cm. Bindlagret utfördes med 95 kg massa per m2, av liknande 
sammansättning som bindlagret av öppen tjärbetong på sandasfaltsträckan, 
sektion 700—750. Bindlagret erhöll mycket jämn, men fläckig yta, beroende 
på att det finare materialet ej fördelade sig regelbundet. Bindlagret fick ligga 
under trafik några dagar.

Omedelbart innan slitlagret utfördes, utborstades asfaltemulsion, Colas, ca 
1 kg/m2, jämnt över bindlagret och avtäcktes med essentjärmassa på sätt som 
framgår av fig. 33 och 34. Det blivande slitlagret blev därigenom klistrat 
samman med bindlagret. På det så iordningställda underlaget utlades essen
tjärmassa mellan träläkt, på högra väghalvan 28 mm tjocka, på den vänstra 
35 mm, och avjämnades med träraka, se fig. 35. Mängden massa uppgick till 
resp. 50 och 65 kg/m2. Vältning utfördes med specialvält, belastad till 850 kg. 
Beläggningen blev under yältningen så hård i ytan, att den knappast erhöll 
synliga märken efter hästfordon, som passerade över provsträckan, men var 
ändock porös, vilket tyder på, att massan ej äger för essenbeläggning önsk
värda egenskaper, att bindemedlet ej verkar som smörjmedel i stenmaterialet 
och att beläggningen därför ej nämnvärt kan komprimeras av trafiken. Be
läggningen vältades efter ett par dagar med 7-tons vält, men var det oaktat 
alltjämt porös. Vid försök att täta ytan med emulsion, trängde denna ned i 
beläggningen. Under trafikens inverkan blev beläggningen så småningom myc
ket kraftigt sliten. Beläggningsmassa upprevs och låg snart som svärta strängar 
längs vägkanterna. För att söka hindra fullständig förstörelse under vintern 
verkställdes i november 1934 ytbehandling av beläggningen med 1.2 kg tjära 
per m2. Beläggningen är emellertid så dålig, att den sannolikt måste omläggas 
under år 1935.

Beläggningsmassan hade under järnvägstransporten packat sig hårt samman 
och v a r a v  denna anledning svår att få loss ur vagnen. De hopbakade klum
par, som funnos i massan, måste sönderdelas med korp och spett samt sönder
trampas, innan massan kunde utläggas. När massan uppvärmts av solen, var 
den avsevärt bättre att arbeta med än eljest, ehuru den beträffande arbet- 
barheten ej kunde mäta sig med essenasfalt. Massan föreföll torr och grynig 
tydande på för låg tjärhalt, eller på att olämplig tjära kommit .till an
vändning.



Fig. 35. Essentjärbeläggningen under utförande.

Fig. 35. Dammann pavement at construction.

Ett prov av beläggningsmassan har vid undersökning visat sig äga följande 
sammansättning:

Prov S.V. 1201
Bindem edel: Bitum en, lösligt i k o lsv a v la  ............................ . . . .  v ik t-%  4.0

F ritt  k o l ....................................................................................... » 0.6 4.6
Sten m aterial: ........................................................................................................  » 94.7
E x trak tio n sfö rlu st: .........................................................................   » 0.7

» 100 .0

Ur provet extraherat bitumen hade vid +  25° specifika vikten 1.177 . Sten
materialets kornstorleksfördelning framgår av kurva A, fig. 26. Vid jämfö
relse med diagrammet i fig. 27 framgår, att liknande stenmaterial använts 
som till essenasfalten på provsträcka 7.

P R O V ST R Ä C K A  7. Sektion 950— 1000 =  jo  m.

Essenasfalt.

S litlag er 2.5 cm, b indlager 4.5 cm.

Essenasfalten utfördes 2.5 cm tjock på bindlager av emulsionsmakadam. 
Bindlagret utfördes genom indränkning av ett 4.5 cm tjockt lager av 30— 50 
mm makadam. Bindemedlet utgjordes av Colasemulsion, 5 kg/m2, som ut- 
spreds med handkannor på det i förväg fuktade makadamlagret.

Slitlagret klistrades samman med bindlagret på samma sätt som essentjär
beläggningen. Massan utlades på vänstra väghalvan mellan 28 mm läkt, på 
den högra mellan 25 mm läkt, till en mängd av resp. 56 och 50 kg/m2 och av
jämnades med träraka. Beläggningen vältades med 2.5 tons vält. Sedan prov
sträckan någon tid legat under trafik, erhöll den mycket jämn och vacker, 
tät yta.

Beläggningsmassan syntes äga god sammansättning. Den var lättare att ar-



Fig. 36— 37. Makadamspridare kopplad till lastbil. 

Fig. 36—37. Macadam spreader.

Fig. 38. Med makadamspridare utbrett makadamlager. 

Fig. 38. Layer of macadam spread with macadam spreader.

beta med än essentjärbeläggningen. Dock förekom rikligt med hopbakade 
klumpar i massan, vilka voro svåra att sönderdela.

Ett prov, S.V. 1200, av beläggningsmassan visade sig vid analys innehålla 
4.6 % bitumen samt 95.4 % stenmaterial med i siktdiagrammet i fig. 27, 
kurva B, angiven kornstorleksfördelning.

PR O V ST R Ä C K A  8. Sektion 1000— 1200 =  200 m.

Tjärbetongmakadam.

Beläggningens tjocklek  7 cm.

Tjärbetongmakadam är en beläggning, som utföres genom att nedvälta 
tjärbetongmassa i ett öppet grovmakadamlager, tills detta blivit mättat. Tjär- 
betongen bör ha en i förhållande till grovmakadamen avpassad kornstorleks
fördelning, varjämte bindemedlet skall ha sådan viskositet, att massan förmår 
tränga ned i makadamlagret. Mängden bindemedel bör vara så stor som möj
ligt, så att grovmakadamen blir överdragen med tjära, när tjärbetongmassan 
nedvältas.

På provvägen användes 30— 55 mm grovmakadam med i siktdiagrammet 
i fig. 47 angiven kornstorleksfördelning, vilken makadam utspreds till ca 
8 cm tjocklek, löst mått. Spridningen utfördes med en härför konstruerad 
makadamspridare, vilken kopplades efter makadambilarna på sätt som fram
går av fig. 36— 38. Under gång tippades makadam från bilarna ned i sprida
ren. Denna var nedtill försedd med en ställbar slits, genom vilken makada
men rann ut. Spåren efter spridarens medar igenfylldes, och smärre justerin
gar utfördes för hand, så att makadamlagret överallt erhöll önskad tjocklek. 
Makadamlagret vältades en gång med 10 tons vält i avsikt att något kompri
mera detsamma. Makadamspridaren gav ett mycket jämnt makadamlager 
och var lätt att arbeta med. Den torde även något ha nedbringat utläggnings- 
kostnaden.

Tjärbetong av 5 — 10 mm makadam, 95 %, med i fig. 47 angiven korn-



storleksfördelning och av tjäran A, 5 %, utspreds till en mängd av ca 20 kg/m2 
och fördelades jämnt över ytan medelst krattning. Sedan välten kört över 
provsträckan 1 gång, påfördes ett nytt lager tjärbetong, ca 20 kg/m2. Prov
sträckan vältades, till dess all tjärbetong trängt ned i makadamlagret, och 
under vältningen påfördes ytterligare massa, där så erfordrades, så att maka
damlagret överallt blev mättat. På beläggningen utlades ännu en omgång 
tjärbetongmassa, ca 20 kg/m2, avsedd som slitlager. Efter utförd vältning 
tätades beläggningen i ytan genom att tjärat stenmjöl pressades ned i den
samma till en mängd av 3.5 kg/m2. Stenmjölet var tillsatt med 2.5 % tjära A. 
Fig. 39—46 visa utförandet av tjärbetongmakadam samt utseendet av be
läggningen under olika stadier av utförandet.

Tjärbetongmassan syntes äga lämplig sammansättning vad beträffar sten
materialets gradering och mängden bindemedel. Massan var i varmt tillstånd 
lätt att arbeta med, och den trängde väl ned i grovmakadamlagret. Den kunde 
Jagras någon dag, utan att tjära anrikades nedtill i upplagen. I kallt tillstånd 
var massan väl seg för att kunna spridas jämnt.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av fastdubbad plank på en väg- 
halva i sänder. Vid rivningen av formarna rycktes gärna de yttersta maka
damstenarna loss med påföljd, att mittfogen var svår att få god. Bättre re
sultat kan måhända erhållas, om på den först belagda väghalvan makadam- 
lagret icke utfylles med massa intill ett avstånd av ca 25 cm från mittformen. 
Sedan denna rivits, och makadam utlagts på andra väghalvan, utföres reste
rande beläggning, varvid massa samtidigt nedvältes i det icke utfyllda maka
damlagret på den först behandlade väghalvan.

Beläggningens yta var efter utförandet synnerligen jämn och vacker och 
erbjöd gott fäste för trafiken, oaktat provsträckan är utförd i stark lutning,
66.7 % o ,  på sektion 1000— 1100. I augusti ytbehandlades halva provsträckan, 
sektion 110 0 — 1200.

PR O V ST R Ä C K A  9. Sektion 1200— 1300 =  100 m.

Tjäremulsionsmakadam.

Beläggningens tjock lek  7 cm.

Tjäremulsionsmakadam utfördes på en väghalva i sänder. Inom sidoformar 
av fastdubbad plank utlades ett i löst mått ca 9 cm tjockt makadamlager med 
den i provsträcka 8 omnämnda makadamspridaren och vältades till fasthet 
med 8-tons vält. Makadamen ägde enligt fig. 47 angiven kornstorleksfördel
ning 30— 55 mm. Det hårt vältade makadamlagret tätades med sand, som 
genom sopning och kraftig vattenspolning pressades ned i detsamma. Kilsten 
av 10— 20 mm makadam påfördes och nedvältades i ytan av grovmakadam
lagret. Mängden kilsten uppgick på vänstra väghalvan till 10 l/m2, på den 
högra till 15 l/m2.

Indränkning av makadamlagret verkställdes med av A.-B. Malmö T ak
pappfabrik och Kemisk Industri tillverkad tjäremulsion. Denna hade vid
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Fig. 39—46. Tjärbetongmakadam, sektion 1 000— 1 200.

Fig. 39—46. Tar macadam, German type (»Einstreudecke»). Different stages of construction.

Fig. 39. Första omgången tjärbetongmassa, utspridd och vältad. Fig. 40. Andra omgången tjärbetongmassa, utspridd. Fig.
4 1. Beläggningen mättad med tjärbetongmassa. Fig. 42. Tredje omgången tjärbetongmassa utspridd. Fig. 43. T järat sten- 
mjöl, utsopat för tätning. Fig. 44. Beläggningen under utförande, tjärbetongmassa sprides. Fig. 45. Beläggningen under 
utförande, vältning med 10 tons vält. Fig. 46. T . v. andra omgången tjärbetongmassa utspridd, t. h. färdig beläggning.

Fig. 4 1



framkomsten till provvägen delvis sönderfallit. Den återemulgerade dock 
fullständigt vid uppvärmning till 35 a 40° och omröring.

Den uppvärmda emulsionen spreds i två omgångar med en 500 1 Amman- 
spridare med handpump till en sammanlagd mängd av ca 7 kg/m2. Det visade 
sig därvid lämpligt att i första omgången sprida ca 4 kg emulsion per m2, i 
den andra ca 3 kg/m2. Till pågrus användes 5— 10 mm makadam, som spreds

Fig. 47. Stenmaterial i tjärbetongmakadam och indränkningsbeläggningar: 

Fig. 47. Grading of aggregates for tar macadam , German type, and different 
kinds of penetration macadam.

Tjärbetongmakadam, sektion 1 000—

Tjäremulsionsmakadam,

Tjärmakadam,

, grovmakadam........................................ kurva D
tjärbetongmassa..................................  » B

1 200 - 1 300, grovmakadam........................................  » D
kilsten  ................................................ » C
påg ru s.................................................... » B
sand för t ä t n i n g ..............................  » A

130 0 —1420, grovmakadam........................................  » D
k ilsten ....................................................  » C
p ågru s....................................................  » B

för hand. Mängden pågrus uppgick på vänstra väghalvan till resp. 7 +  8 l/m2 
för två behandlingar, på den högra till resp. 1 0 + 1 5  l/m2. All vältning ut
fördes med 8-tons vält. Sedan tjäran i emulsionen fallit ut och emulsionsvatt- 
net efter någon dag till stor del bortgått ur beläggningen, öppnades prov
sträckan för trafik. Beläggningen var vid färdigställandet mycket jämn och 
ägde vacker, tämligen tät yta. Emulsionen hade trängt ned väl i makadam- 
lagret. Beläggningen var dock fetare mot ytan än i botten. Sedan provsträckan 
någon tid legat under trafik, märktes en tydlig skillnad i utseende mellan de 
båda väghalvorna. Vänstra väghalvan, som utförts med 10 liter kilsten per m2 
och sammanlagt 15 liter pågrus per m2, bibehöll sitt utseende, under det att 
högra väghalvan, som utförts med 15 liter kilsten per m2 och sammanlagt 
25 liter pågrus per m2, blev märkbart sliten. Pågruset rycktes delvis loss av 
trafiken, och beläggningen blev mer öppen i ytan än på vänstra väghalvan. 
Fig. 48— 51 visa beläggningen under olika stadier av utförandet.
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Fig. 48— 51. Tjäremulsionsmakadam, sektion 1 200— 1 300. Fig. 48. Makadamlager tätat med 
sand, färdigt att indränkas. Fig. 49. Första omgången tjäremulsion utspridd. Fig. 50. Belägg
ningen omedelbart efter färdigställandet. Fig. 51. Beläggningen, sedan den legat under trafik. 
Fig. 48—5 1. Penetration macadam with tar emulsion. Fig. 48. Layer of coarse macadam , 
voids filled  vith sand. Fig. 49. First application of emulsion. Fig. 50. Surface immediately 

after construction. Fig. 5 1. Surface after some traffic.

Kornstorleksfördelningen av de använda stenmaterialierna framgår av sikt- 
diagrammet i fig. 47. Ett prov av tjäremulsion innehöll 34.5 % vatten. Visko- 
siteten kunde ej bestämmas, enär emulsionen sönderfallit i provburkarna. 

Beläggningen ytbehandlades i augusti 1934.

PR O V ST R Ä C K A  io. Sektion 1300— 1420  =  120 m.

T  j ärmakadam.
Beläggningens tjocklek  7 cm.

Beläggningen utfördes inom sidoformar av plank på en väghalva i sänder. 
Grovmakadam, kilsten och pågrus ägde samma kornstorleksfördelning som 
motsvarande materialier på föregående provsträcka.

Fig. 52. Indränkning med tjära. 
Fig. 52. Spraying tar.



Fig. 53— 55. Tjärmakadam på sektion 1 300— 1 420. Fig. 53. Makadamlager färdigt att in
dränkas. Fig. 54. Första omgången tjära utspridd. Fig. 55. Beläggningen vid färdigställandet. 

Fig. 53—55. Tar penetration macadam. Fig. 53. Macadam layer ready for tar spraying.
Fig. 54. First application of tar. Fig. 55. Finished surface.

A v grovmakadamen utlades ett i löst mått 9 cm tjockt lager, som vältades 
till fasthet med 8-tons vält och därefter indränktes. Bindemedlet utgjordes av 
tjäran A, vilken uppvärmdes till 900 och spreds med den på provsträcka 9 
omnämnda Ammanspridaren — se fig. 52. Spridningen verkställdes i 2 om
gångar, första gången med 3.8 kg/m2, andra gången med 2.2 kg/m2. Omedel
bart efter första spridningen påfördes kilsten av 10— 20 mm makadam till 
en mängd av 15 l/m2, och verkställdes vältning med 8-tons vält. Efter ett par 
timmar utfördes den andra behandlingen, varvid provsträckan omedelbart 
pågrusades med 5— 10 mm makadam och vältades. Mängden pågrus uppgick 
på vänstra väghalvan till 10 l/m2, på den högra till ca 16 l/m2.

Beläggningen ägde efter färdigställandet liknande utseende som föregående 
provsträcka med tjäremulsionsmakadam. Tjäran hade trängt väl ned i maka
damlagret. Beläggningen var dock fetare mot ytan än i botten. När provsträc
kan någon tid legat under trafik, kunde ingen märkbar skillnad i utseende 
konstateras mellan de båda väghalvorna, trots att vänstra väghalvan med 
mindre mängd pågrus per m2 har varit utsatt för större påfrestningar än den 
högra, enär provsträckan, såsom framgår av fig. 1, har en mycket tvär vän
sterkurva — radie ca 25 m — framför vilken fordonen i allmänhet kraftigt 
inbromsas. Att döma av provsträckorna 9 och 10 böra indränkningsbelägg- 
ningar ej förses med mer pågrus, än att ytan väl täckes. Fig. 53— 55 visa be
läggningen under olika stadier av utförandet.

Vägrenar.

På ömse sidor om provsträckorna utfördes meterbreda vägrenar, vilka på 
sektionerna 1 — 5 samt på sektion 8 belädes med tjärbetongmakadam, på 
övriga sektioner med tjärmakadam.

Vägrenar av tjärbetongmakadam utfördes med liknande materialier som 
kommit till användning på provsträcka 8. A v 30— 55 mm makadam utlades 
ett ca 7 cm. tjockt lager, så att makadamlagrets yta låg på samma höjd som 
beläggningen. Tjärbetong av 5— 10 mm makadam, 95 %, samt av tjäran A, 
5 %, utspreds till en mängd av ca 25 kg/m2 och vältades en gång med 2.5-tons



Fig. 56. Vägrenar av tjärbetongmakadam under utförande. 
Fig. 57. Vägrenar med nedvältad sandasfaltmassa.

Fig. 56. Shoulders o f tar macadam , German type.
Fig. $ j. Shoulders of asphalt macadam.

vält. Ytterligare ca 25 kg tjärbetong per m2 påfördes, varefter beläggningen 
vältades, till dess tjärbetongen ej längre trängde ned i densamma. Beläggnin
gen tätades i ytan i likhet med provsträcka 8, genom att tjärat stenmjöl av 
tät sammansättning påfördes till en mängd av ca 4 kg/m2. Fig. 56 visar väg
renar av tjärbetongmakadam under utförande.

På provsträckorna 6 och 7 utfördes på vänster sida vägrenar av liknande 
typ som ovannämnda vägrenar av tjärbetongmakadam men med sandasfalt
massa i stället för tjärbetongmassa. Mängden sandasfalt, som kunde nedpres
sas i makadamlagret, uppgick till 40 kg/m2. Utseendet av dessa vägrenar 
framgår av fig. 57.

Vägrenar av tjärmakadam utfördes med liknande materialier, som kommit 
till användning på provstäcka 9. A v 30— 55 mm makadam utlades och 
vältades ett ca 7 cm tjockt lager med ytan något lägre än beläggningen. 
Indränkning utfördes med 3.5 kg tjära per m2, som pågrusades med ca 10 liter 
10— 20 mm makadam per m2 och vältades. Efter någon dag utfördes en andra 
behandling med ca 1.5 kg/m2 tjära, pågrusad med 5 — 10 mm makadam, 
15 l/m2. All vältning utfördes med 2.5 tons vält.

Samtliga vägrenar ägde efter utförandet jämn, vacker yta. Vägrenarna av 
tjärmakadam blevo på grund av pågruset avsevärt ljusare än vägrenarna av 
tjärbetongmakadam, vilket är en fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt. På prov
vägen ställde sig vägrenarna av tjärmakadam billigare än de av tjärbetong
makadam.
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I augusti 1934 ytbehandlades följande sträckor:
Sektion o— 100 öppen, kall tjärbetong i ett lager,

» 100— 150 » » » i två lager,
» 300— 400 öppen, varm tjärbetong i ett lager,
» 400— 450 .» » » i två lager,



Fig. 58. V id ytbehandling med tjära av 1800 Fig. 59. Maskinell spridning av pågrus. 
temperatur bildades en tät dimma av flyk- pig ^  Chip spreader

tiga tjäroljor.

Fig. 58. Surface treatment with too hot tar 
(18 0 0 C).

Sektion 900— 950 essentjärbeläggning,
» 1 1 00— 1200 tjärbetongmakadam,
» 1200— 1300 tjäremulsionsmakadam,
» 1300— 1420 tjärmakadam.

A v ovanstående framgår, att de öppna tjärbeläggningarna i allmänhet yt- 
behandlats med undantag av några sträckor, som ytbehandlats endast till 
halva längden för att erhålla en jämförelse. De icke ytbehandlade del
sträckorna äro:

Sektion 150— 200 öppen, kall tjärbetong i två lager,
» 450— 500 öppen, varm tjärbetong i två lager,
» 1000— 1100 tjärbetongmakadam.

Essenasfalten var ursprungligen avsedd att efter någon tid tätas med emul
sion, vilken åtgärd emellertid visade sig obehövlig.

T ill ytbehandlingen användes tjära med 72 sek viskositet i standardviskosi
meter vid +  30°, 10 mm öppning. Pågruset utgjordes av 3 — 10 mm rundkor- 
nigt stenmaterial. Bindemedlet spreds till en mängd av 1.2 kg/m2 från tank
vagn försedd med spridarramp, pågruset medelst grusspridare, kopplad till 
lastbil. Vältning utfördes omedelbart efter spridningen med 7-tons vält. Vid 
leveransen hade tjäran synnerligen ojämn temperatur, varierande mellan 60
och 1800. Tjäran med en temperatur av 180° återsändes, sedan ett försök
utförts att sprida densamma på provsträcka 8, enär de flyktiga oljorna i '  
tjäran delvis förgasades under spridningen, fig. 58. Tjäran med 6o° tempera
tur kunde ej utspridas jämnt och i tillräckligt ringa mängd, enär tjäran vid 
denna temperatur ägde för hög viskositet, varför tankvagnen återsändes, efter 
det provsträcka 9 behandlats. Denna provsträcka blev efter ytbehandlingen 
randig med vissa partier helt i avsaknad av tjära, under det andra partier 
hade tjära i överskott.
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The Lidingö Test Road in the neigbourhood of Stockholm provides an 
object for studying pavements made with tar. The length of the test road is 
about i 400 m. The daily traffic amounts to about 550 vehicles.

The pavements were all made in 1934 and of following types, viz: 
tar macadam laid cold in 1, 2 or 3 coats, 
tar macadam laid hot in 1 or 2 coats, 
tar concrete, closely graded, in 2 variations, 
sheet asphalt on tarmacadam as a binder, 
sheet asphalt on aspaltic concrete as a binder, 
topeca on aspaltic concrete as a binder,
Damman pavement made with tar,
Damman pavement made with asphalt, 
tar macadam German type (Einstreudecke), 
penetration macadam with tar emulsion, 
penetration macadam with tar.

All pavements have a total thickness of 7 cm.

The publication contains a detailed description of the execution as well as 
results from laboratory tests on binders, aggregates and specimens taken from 
the pavements.
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