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,,Vølund” Damptromlen

Den første Serie ,,Vølund” Damptromler
blev allerede forinden Fuidførelsen solgt til:

Bornholms Amts Vejvæsen,
Holbæk Amts Vejvæsen,
Entreprenør Alex Hansen, Hørsholm,
Vordingborg Landsogns Sogneraad,
Stege Landsogns Sogneraad og
Glostrup Sogneraad.

,,Vølund” Damptromlen er helt igennem
dansk Arbej de, konstrueret paa vore Teg
nestuer og indtil de mindste Enkeltheder
udført i vore Værksteder. — Interesserede
sender vi med Glæde udførlige Oplysninger
og Tilbud.

Aktieselskabet » VØL UND København S.



DANSK VEJTIDSSKRIFT
REDAKTION: f Professor A. R. Chrislensen (ansvarlig).

_____________—

. Anitsassessor I’. Cli,. v. Ste,nann.

Redaktion: Puggaardsgade j33, Kjøbenhavn B.

1924. Ekspedition: Vesterbrogade 3 flI, Kjøbenhavn B. Nr. 4.

FHV. MINISTER FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

FOLKETINGSMAND N. M. SLEBSAGER

Folketingsmand .V. 11. Slebsag(’r traadte efter Folketingsvalget
i April tilbage fra Stillingen som Minister for offentlige Arbejder
efter 4 Aars stærkt paaskonnet Virksomhed, der ogsaa i betydelig
Grad er kommet det danske Vejvæsen til Gode. Æren for Ordningen
af det sønderjydske Vejsporgsmaal, som nedenfor omtales, tilkom
mer i første Række fhv. Minister Slebsager. Folketingsmand Slebs
ager er Medlem af »Dansk Vejtidsskriftss Redaktionsudvalg.
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DE SØNDERJYDSKE LANDEVEJE
Af Arntsvejinspektoi’, Kaptajn B. Poulsen.

Da det nordlige Sønderjylland i 1920 genforenedes med Danmark,
var dets Veje — Biveje saavel som Landeveje i al Almindelighed
i en claarlig F’orfatning. Ganske naturligt. cia Landet havde været i
Krig i over 4 Aar. og det efter Krigens Afslutning ikke havde Inter
esse for tie tyske Myndigheder at istancisætte Lancievejene Pro
vinsvelene —. cia Landet jo maatte antages at blive dansk. Mindre
naturligt er tiet. derimod, at Landevejsnettet uden for Haderslev
Kreds i 1920 i Hovedsagen saa ud. som det saa ud. da tiet danske In
geniorkorps i 1864 afleverede tiet til de tyske Myndigheder. Paa hos
staaencle Kort er med Punkt og Streg punkteret Linie vist, hvilke
Landeveje tier var færdige fra Korpsets Side i 1864. nemlig:

Vejen Tønder—Brøns,
— Krusaa—Kolding og
——

— —Graasten—Sønderborg-—Bro
Sidstnævnte Vej er i de forløbne 50 Aar ikke bleven forlænget til

Fvnshav. som Planen var. Derimod er den resterende Del af Tøn
tier—Ribe Landevej, nemlig Strækningen fra Brøns til den gamle
Grænse ved Vedsted. bragt til Udførelse i Overensstemmelse med In
geniorkorpsets Plan.

Iøvrigt er der i Tiden fra 1864 IH 1920 i Sønderborg Kreds over
hovedet ikke anlagt nye Landeveje. I Aahenraa Kreds er i samme
Tidsrum anlagt ca. 12 km Landevej, nemlig Strækningen fra Krusaa
til Tønder Kreds’s Grænse ved Rociebæk og en Stump paa Ca. 2 km
ved Hellevad som Led i den fritsvævende Landevej Hellevad—Arrild,
og i Tønder Kreds Strækningen Toncier—Aventoft, Strækningen
Ton cier—Mogeltønder—Højer—Ballum og Strækningen Bredebro—
Logumkloster—Aabenraa Amts Grænse ved Maarbcek. ialt Ca. 45 km.
Endelig er Haderslev Kreds blevet udstyret med et omfattende Lan
devejsnei, som dog viser den Mærkelighed kun at have Tilslutning til
det norrejydske Landevejsnet ved Gjelsbro, men derimod, ikke ved
Foldingbro og Skoclborghus. ligesom tiet heller ikke har nogen Lan
devej fra Haderslev i Retning af Tønder. Men ingen af disse Lande
veje kommer i nogen Henseende paa Højde mccl de for 1864 anlagte,
hverken mccl Hensyn til Bredde, Linieføring eller Styrke.

I det hele taget lader Ordet rationel sig ikke paa nogen Maade
bringe i Forbindelse med den Udvikling, der er foregaaet. i det nord
lige Soncierjyliand paa Vejvæsenets Omraacle i Tiden mellem 1864 og
1920. hvilket formentlig bedst illustreres derved:
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at man fra Tønder ikke kunde komme ad Landevej til Sønder

borg og Aahenraa, medmindre man vilde lægge Vejen over Flens

borg,
at man fra Tønder ikke kunde komme ari Landevej til Haders

1ev. medmindre man vilde lægge Vejen over Flensborg eller Brøns,

d. e. først at kore ca. 30 km i Retning af Ribe,

og at man fra Sønderborg ikke kunde komme ad Landevej til

Aabenraa uden at lægge Vejen over Krusaa, d . e. man rnaatte køre

et Par og halvtredssindstyve Kilometer i Stedet for et Par og tredive.

Veje, der vises med Punkt og Streg, er de for 186/i byggede Landeveje

(Eks.: Aabeni’aa—Fladerslev).
Veje, dci’ vises med fuld tyk Linie, er tidligere Provinsveje (Eks.: Tondet’

—Hej er).
Veje, der vises med tynde dobbelte Liniet’, er Kommunalveje, der skal ud

bygges som Landeveje (Eks.: Aabenraa—Bredevad).

Veje, der vises med afbrudte Streger, er de efter 1920 nyudbyggede Lande
‘ eje (Eks.: Logumldoster—urri1d).

At bi’inge System i Landevejsnettet under tilbørlig Hensyntagen

til det bestaaende Vejnet er nu de sonderjydske Amters Opgave, og

10 20 30 40 50km.
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det, der skal ske, sker og til Dels allerede er sket med betydelig Støttefra Statens Side, gaar cia ud paa at tilvejebringe de fornødne Tværveje og Diagonalveje. hvor saaclanne enten slet ikke eller kun delvisfindes, d. e.:

i) en Diagonalvej fra Tønder over Løgumkloster, Arrild. Arnum,Gramby og Rødding til Forbindelse med det norrejydske Landevejsnet ved Foiciingbro,
2) en direkte Landevej mellem Tønder og Haderslev,
3) en direkte Landevej mellem Tønder og Aabenraa.
4) en Landevej fra Tønder til Røciebæk til Forbindelse med Sønderborg og Als.
5) Grænsevejo fra Rens til Grænseovergangen ved Pebersmark ogfra Krusaa til Grænsestationen Padcleborg.
6) en Diagonalvej fra Rødebæk til Løgumkloster.
7) en Diagonalvej fra Jernbaneknudepunktet Tinglev i Retning afAabenraa.
8) en direkte Landevej mellem Graasten og Aabenraa,
9) en direkte Landevej mellem Sønderborg og Aahenraa,

10) Tværforbindelser fra Aabonraa over Hellevaci. Løgumkloster ogBredebro til Ballum og over Hellevad og Arrild til Skærbæk.11) Landeveje til Forbindelse med det nørrejydske Landevejsnei fraSkodborg til Skodhorghus og fra Arnum til Hømlund i Retning afRibe samt
12) en Landevej fra Skærbæk til Ballum Sluse, hvorfra der er Forbindelse til Rømø.

I Systemet mangler en Diagonalvej fra Aabenraa i Retning afRibe og Esbjerg. Det skal skyldes Mangel paa Tilslutning fra Aahenraa Amtsraads Side.
Det er et stort og hekosteligt Arbejde, der af Amterne maa gøresfor at bringe Systemet i Orden; der skal ialt istandsættes (nybelægges) 406,4 km gammel Landevej — Provinsvej — og udbygges 428,1km kommunal Vej som Landevej, nemlig i:

Haderslev Amt henholdsvis 206 km og 56.3 km
Aabenraa » » 66,0 » » 101.5
Sønderborg ‘ i9,l » 81,4 »
Tønder » jj4!i » » 188,9

— ialt 406,4 km og 428.1 km

Men et stort Arbejde er allerede gjort, idet der ved Begyndelsenaf Finansaaret 1924—25 vil være istandsat oa. 290 km gammel Lande.
vej og udbygget oa. 122 km kommunal Vej som Landevej, nemlig i:
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Haderslev Amt henholdsvis ca. 112 km og ca. 7 km

Aabenraa » » 57 » » » 20

Sønderborg » » 19 » » » 23

Tønder » » 102 » ‘ 72 »

ialt ca.290 km og ca. 122 km

De nyudhyggede Veje er vist paa Kortet med stregpunkteret Li

nie. De har en Bredde imellem Grøfterne paa 9,0 k 9,5 m og en Køre

banebrecide paa 4,5 k 5,0 m. De følger naturligvis i Hovedsagen de

gamle Veje. men mange Gennemskæringer har dog maattet foretages.

fordi disse Veje ikke er anlagt ud fra den Betragtning, at den korteste

Vej mellem to Punkter er den rette Linie, men tværtimod meget

ofte, vist som oftest bugter sig som en Slange. Ogsaa Længdeprofilet

har maattet ændres, mest naturligvis paa Ostkysten med dens stærkt

kuperede Terrain, mindre paa Vestkysten, der i al Almindelighed vi

ser fladt Terrain. Men ogsaa her har det nogle Steder været: nød

vendigt at foretage betydelige Jorclflytninger, om ikke af Hensyn til

Vejens Stigning. saa for at skabe en tilstrækkelig høj VejdæmninE

over de til Tider ret sumpede Engclrag paa Siderne af Vandløbene.

»AUTOMOBILHULLERe

Af Amtsvejinspektør A. D a 1 b e r g.

»Automobilhuller« eller »Seriehutler» i chausserede Kerehaner

er et velkendt Fænomen, der er til næsten lige saa stor Gene for

Vejvedligeholdelsen som for de vejfarende, men for at bekæmpe

Ondet, er det nødvendigt først at undersøge Aarsagerne.

Vi ved, at Hullerne navnlig fremkommer i fugtigt Vejr paa

flade Vejstrækninger, hvor Vandafledningen er vanskelig, og kun

paa Veje med Automobilfærdsel.
Man har forklaret Hullernes Fremkomst som en Følge af, at

Automobilringene sugede og slyngede Vand og Vejmateriale ud

til Siderne paa saadanne Steder.

Sikkert har denne Bingenes Pumpen sin store Andel, men den

egentlige Aarsag ligger dybere, og vi bliver nødt til at beskæftige

os en lille Smule med Automohilets Virkemaade og Bevægelses

lærens Teori.
Lad os tænke os, at vi kører i Automobil med en Fart af 45 km

pr. Time og at Motoren afgiver 10 Hestekraft eller 750 kg m pr.

Sekund til Baghjulene.
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I et Sekund bevæger vi os
-

ni og hvert af Baghjulene træk

7() 4(i9()ker i Vejbanen med en Kraft paa
2 ‘Will)

30 kg.

Vejen er jævn og tør, og vi regner med en Friktionskocfficient
af 0,4*) mellem Autornobilhjulenes Gummi og Vejbanen.

Vejer Automobilet 1000 kg, hvoraf de 600 kg falder iaa Bag
aks1en er hvert af Baghjulene istancl til at overføre et Træk paa
600

- 0,4 kg 120 kg til X ejbanen. Dci er altsaa ingensomhelst
Risiko for, at Hjulene skal glide i Stedet for at rulle paa Vejbanen,
Hastigheden er fuldtud tilladelig, og Sliddet paa saavel Automobil
som Vej minimalt.

Nu tænker vi os, at vi passerer et Hul i Vejbanen med det ene
Hjul. Hvis Baghjulene havde siddet fast paa en ucielt Bagaksel,

vilde Motorens hele Arbejde, medens det
ene 1-Ijul svævede i Luften, være blevet
overført til det andet Hjul, som altsaa i det
øjeblik vilde have trukket i Vejbanen med
en Kraft paa 60 kg, og vi havde kun mær
kct et lille Stød i Vognen. Ganske ander
ledes forløber Tilfældet, hvis vor Vogn er
forsynet med Differenti al af sædvanlig
Konstruktion. Nu er Bagakslen skaaret
over paa Midten, og Akselbalvdelerie A en
der med de koniske Tandhjul B, mellem
hvilke der løber andre Tandhjul C, der sid

‘) Frikiionskoefficienterj 1)4 er mindre, end hvad dci’ angives somResultat af udførte Biemseforsog.
Er Vognens Hastighed V m pr. Sekund, Bienisekraftens AcceIcialion ( m pi’. Sekund, Bremsetiden T Sekunder og Bremsela»ngden S m samt Tyngdens Acceleration g 9,81 m pr. Sekund, faarman, idet man ser bort fra Luftmodslariden og den fra Bremsningen liidrrn’enclc Ændring al Vægtfordelingen (som 2 : 3) paa For- ogBagaksel,

g

S 4 YT =0.2I

Til 4 km pr. Time svarer herefter Breiuselnngden S — 0,21 12.5’ — 33 rn
,, 30 ,, ,, ,, ,, ,, ,, S = 0,21 5332 = 14,6 m
,. 20 ,, ,, ,, ,, ,, S = 0.21 5562 6 mmedens Foisogene udviser en noget kortere Bremselængde.
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der løst iiaa Akslen 0, der af Motoren bringes til at dreje rundt

i et lodret Plan.

Svæver nu (let ene Hjul hen over et Hul i Vejen, vil intet af

Motorens Arbejde overføres til det af Automobilhjnlene, der har

fat i Vejbanen, men bevirke, at det fri Hjuls Hastighed forøges.

Lad os tænke os, at Hjulet har svævet hen over et 0,5 m langt

Hul.

I Hjulet er nu opmagasineret en Svingkraft svarende til

2 0,5 30 kg m 30 kg m, eller mere end hvad en Smed kan

lægge i sit Slag med Smedehammeren, og naar Hjulet atter træffer

Vejbanen, vil det ikke straks give sig til at rulle men sliber et

nyt Hul i Vejbanen. i Forlængelse af det gamle Hul, hvis dette er

tørt, men med et lille Mellemrum, hvis der staar Vand i Hullet,

(la Vandet vil virke som Smørelse mellem Vejbanen og Hjulet, idet

det passerer Hullets Rand.

Dette nye Hul vokser saa efterhaanden og bliver sclv Tjdgangs

punktet for endnu et Hul og saa fremdeles.

I det foregaaende har vi betragtet Korselen udfra den Forud

sætning, at Vejbanen ikke var fedtet.

Er dette Tilfældet, bliver Friktionskoefficienten mellem Vej-

bane og’ Gummi langt ringere, og saafremt den kommer ned paa

0,1, vil Baghjulene paa vort Automobil ved den mindste Anledning

glide og slibe paa Vejbanen i Stedet for at rulle hen ad den. Au

tomobilets Styring bliver usikker, og’ saavel Gummi som Vej lider

Skade. Motorens Trækkraft maa formindskes, hvoraf igen følger,

at Vognens Hastighed bliver mindre.

Da vi nu kender de Forhold, der særlig’ betinger Dannelsen at

Hullerne, kan vi angive hensigtsmæssige Foranstaltning’er mod

dem.
Lad os først se paa Automobilerne.

Den almindelige Differentialkonstruktion er jo, som vi har set,

meget uheldig, men foreløbig maa vi vist regne med, at den i de

fleste Tilfælde anvendes.

Vi henvender dernæst vor Opmærksomhed paa andre Punkter.

Jo lettere Automobilets Hjul er, desto hurtigere vil Fjedrene,

der bærer Automobilets Hjul bringe dem i Kontakt med Vejbanen,

saafrernt de paa Grund at en Ujævnhed i Vejen har mistet Bero-

ringen med denne, og jo mere elastiske Antomobilets Ringe er,

desto større Udsigt er der til, at Hjulet ikke mister sit Tag i Vejen.

Luftringene bor altsaa ikke pumpes for haardt, og Anvendelse af

de i den senere Tid konstruerede Ballonringe, der er lette og kun

beregnede til at oppumpes svagt, vil sikkert være af stor Betyd

ning. Endelig skal »Gassen tages fra Motoren», saasnart Automo



162 ANSK VEJTIDSSKRIFT 1924

bilet begynder at »feclte, og det ikke mindst af Hensyn til Pas
sagerernes Sikkerhed.

Hvad Vejen angaar, cia maa Anvendelsen af Ler i Overfladen
undgaaes, da det gør Vejen fedtet i fugtigt Vejr, og ethvert Hul i
Vejbanen bør udbecires hurtigst muligt efter dets Fremkomst.

Endelig bør Vanciafledningen sikres ved en passende Oprun
ding af Vejbanen. Men af Hensyn til Faren for Udskriclen af Auto
mobilerne maa den dog ikke være for stor, og Vejens maksimale
Sidehældning for næppe væsentlig overstige 1:20.

ANVENDELSE AF MASKINER TIL LANDEVEJENES
VEDLIGEHOLDELSE

Af Amtsvejinspektør A. K j æ r g a ar d.

II.
3. Maskiner tilFremstillingafKorebanen.

Det vigtigste Redskab til Bygning af Vejbaner er som bekendt
V e j t r o m i e r ii e, og særlig for disse Maskineis Vedkommende
har en stor Udvikling fundet Sted i de senere Aar. Da man fra Mid
ten at forrige Aarhundrede begyndte at makadamisere Vejene, ind
førtes først Stentromler, store som Cylindre tilhugne Granitsten,
paa hvilke der var et betydeligt og ret uensartet Slid. Tromlerne
blev ved Slicidet og Omhugningen mindre og mindre, og der vil
rundt i Landet endnu ses adskillige at disse gamle Stentromler,
ofte med en meget ringe Diameter. Disse lette Tromler, der ikke
kunde give et Tryk al over 20 kg. pr. cm., finder dog stadig Anven
delse, særlig ved Nyanlæg, hvor Undergruncien er for svag til
straks at modstaa et større Tromletryk. Et Fremskridt var det, daman gik over til de hestetrukne Jerntromler, der bestaai af en svær
cylindrisk Jernkappe, beregnet til Vandfyldrdng eller udstøbt med
Beton. Vægten cr almindelig 4 à 5 ts., Tromiebrecide Ca. 1,2 ogTromletrykket Ca. 35 à 40 kg. pr. cm.

I Slutningen af forrige Aarhundrede fremkommer de første
D a ni pt r o iii 1 er herhjemme, og i 1914 de første M o tor t rom
I e r, men det er dog først efter 1914, at Overgangen til Maskin
tromler bliver almindelig. Antallet af Maskintromler ved Udgangen al 1923. disses Vægt. Fordeling efter Landsdele, Anskaffelses
tid m. v. vil fremgaa al hosstaaencle Oversigt.
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Oversigt over Maskinironiler.

18 14 32 9 37 46 27 51 78

11 4 7 11 3 4 7 12 i 17 29

11 3 3 6 0 H o H 917

22 25 24 49 12 41 47 77 124

Va7gt

Arbejdsycielsen, der passende kan maales ved Fasttromling af

Antal Kubikmeter Skærver pr. Arbejdsdag ved Nybelægningsai

bej der, viser de tunge Tromlers betydelige Fordel fremfor de lette,

idet Arbejdsydelsen for f. Eks. en 14,5 ts. Tromle kan sættes til 50 à

60 m3 Skærver pr. Arbejdsdag, medens en 10 ts. Tromle neppe kan

præstere mere end 25 à 30 m3. Ved Anvendelse af Maskintromler

til Chaussebrolægningsarbejcler maa regnes med i Tromle for en

Arhejdsydelse af højst Ca. 200 m Chaussebrolægning om Dagen.

Antal

København Øerne Jylland Hele Landet
Frederiksberg —_________

J
Amtskommuner

By- og Sognekomm..

Privat Eje
0

5
6
6

Ialt....UlO12

6—Ç) ts. 9—11 ts 11—13 ts. 13—1.5 ts.over 15 ts.

Dampiromler 0 12 19 9 7

Motortromler ..H 11 — 56 J 7 3 0

Ialt 11 68 26 12 7

Type

Tandemtromler 6 Stk.

Trehjulede Tromler 118

Ophakkeapparater

Paa Tromlen fastsiddende 54 Stk.

Løst Ophakkeapparat ... 28 ,,

Anskaffelsestid

Anskaffet før 1914 16 Stk.

,, efter ,, 108 ,,
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Medens man til Nybelægning og Regulering af Underlaget for
Chaussebrolægning, Tjærebeton o. lign, helst maa anvende en svær
Tromle, bør til Tromling af selve Chaussebrolægningen ikke an
vendes Tromler over 10 à 11 ts., og til Tjære- og Asfaltbeion endnu
lettere Maskiner. Et vel organiseret Vejvæsen maa derfor have
Tromler af forskellig Vægt til Raaclighed.

Ti’omletrykket vai’icrer sædvanligt fra 40—70 kg. pr. cm. for 8
—-10 ts. Tromler til 70—bO kg. pr. cm. for de tungere Trornle’. Et
Tromletryk af over 100 kg. pr. cm. vil det almindelig ikke kunne
anbefales at anvende paa Laridevejene.

Den almindeligst anvendte Form for Maskintromler el’ den tre
hjulecle, bestaaencle af en let Fortromle, der tillige tjener som Sty
rehjul, og 2 svære paa samme Axel anbragte Bagtromler, og hvor
Vægten fordeles med Ca. 1/ paa Fortromlen og 2/3 paa Bagtromlen.
Af andre Formei’ skal nævnes Tandemtromlen, liestaaencle af 2,
sædvanlig lige tunge, Cylindre, der arbejder i samme Spor; disse
Tromler regnes for at være vanskeligere at manøvrere paa smalle
Veje end de 3 hjulede, hvorfor (le ikke har fundet større Indpas
paa vore Landeveje. Af nyere Tromletyper skal nævnes »Advancec
Tromlen, en 3 Hjulet Tromle, hvor Trykket p1’. cm. er ens for alle
3 Tromlelijul, og hvor Baghjulene er anbragt paa hver sin Axel, der
ere bevægelige i Forhold til hinancien, saa at Tromlekappen i hele
sin Bredde stadig kan følge Vejens Oprunding. En anden Type er
vist paa liosstaaende Billede. (Fig. 4). Tromlen betaar som ved I-Ic-

h

Fig. 1. 10 Is Dampti’omle. — Dansk Fabrikat.
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stetromlerne af en enkelt cylindrisk Jernkape, inden i hvilken Mo

toren er installeret. Den styres ved et mindre Styrehjul. De to oven

nævnte Typer maa anses for særligt egnede til Tjære- og Asfaltbeton.

Trækkraften for Tromlerne er enten Dampmaskiner eller
E ksplo sionsmotorer,

begge Typer har de

res Fordele og Mang
ler og en Bedømmel
se at, hvilken Type,
der i hvert enkelt
foreliggende Tilfælde
bor foretrækkes, er
derfor vanskelig. Ef
tej indhentede Op
lysninger fra 25
Amts- og Bykommu

ncr, arbejder 4 Kom

muner alene med
Damptromler, 10 ale

lie med Motortrom

ler, 11 baade med

Dampj- og Motor

Fig. 3. Tandemtromle. — 6 ts tromler. 10 Kommu

Fig. 2. lvloloil lornle. — Daisk Fabrikat.

-
_4;-,
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ner udtaler sig til Gunst for Damptromler, 8 meddeler at Motor-
tromler arbejder tilfredsstillende, men disse Kommuner har kun
Motortromler i Brug. Af de ii Kommuner, som har baade Damp-
og Motortroniler, udtaler de 6 sig til Gunst for Damptromler, me
dens de øvrige 5 Kommuner ikke fremsætter bestemte Udtalelser
herom. Efter foreliggende Oplysninger maa Damptromler anses
for at være de mest driftsikre; den elastiskvirkende Dampkraft
synes at passe bedre til det haarde Vejarbejde end, Eksplosions
motoren, og selv om Motortromlen tilsyneladende kan synes bil
ligere i Driften end Damptromlen, vil disse dog utvivlsomt være

de billigste at arbejde med, naar Driftstandsninger, og der kan
sikkert tilføjes Vedligeholdelse af Maskinerne, tages i Betragt
ning. Motortromler bygges gennemgaaende af mindre Vægt end
Damptromler, hvilket formentlig er en af Grundene til at Kom
muner med mange letbyggede Veje har foretrukket disse. Spørgs
maalet Motortromle kontra Damptromle er dog endnu ikke til
strækkelig gennemarbejdet, hvorfor det vilde være særdeles ønske
ligt om sammenlignende Forsøg kunde blive udført i de kommen
de Aar.

Efter foranstaaende Oversigt findes der i Danmark 124 Maskin
tromler; dette Antal vil stige i de kommende Aar, saa at man rundt
regnet kan anslaa Landets Behov af Tromler til ca. 200, og regnes
den genemsnitlige Levetid til Eks. 15 Aar, vil der til dette Tromlemateriels Vedligeholdelse aarlig kunne forventes afsat 13 à 14Maskiner. Motortromler er hidtil byggede her i Landet af eli enkelt Fabrik, der har leveret ca. 20 Stk., medens Fabrikation afDamptromler først er paabegyndt i indeværende Aar. Noget stortMarked for disse danske Maskintromler kan dog neppe ventes, da

Fig. 4. Motortromle med Trækkraften indbygget i Tromlebiulet.
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Eksport sikkert vil blive vanskelig, og da Konkurrencen med uden
landske Maskiner maa tages i Betragtning.

I nøje Forbindelse med Maskintromlerne arbejder 0 p h a k k e
a p p a r a t e r n e, af hvilke der skelnes mellem 2 Typer, de løse
Ophakkere og paa Tromlerne fastsiddende Ophakkere. Der er vel
neppe Tvivl om, at de løse Ophakkere ikke virker saa ødelæggende
paa Tromlerne som de fastsiddende, men de sidstnævnte ere gen
nemg’aaende lettere at ai’bc’itle mccl og at transportere, hvorfor dis

se i flere Tilfæl

-

(le foretrækkes.
—— . _.. Arbejdsydelsen

for
:ntos

lysninger fra 25
Fig. 5. Vjophakker. Kommuner

fremgaar, at i
14 Kommuner arbejdes kun med faste Ophakkere i 3 kun med
løse, medens 8 anvender begge Typer. Begge Typer bliver anbe
falet, idet dog en enkelt større Kommune har udtalt sig ret be
stemt for Anvendelsen af faste Ophakkere.
- Overfladebehandling med Tjære af makadarnise
rede Korebaner er den Form for nyere Vejvedligeholdelsesmetoder.
der er bleven mest udbredt, da det med denne er økonomisk over
kommelig i Løbet af forholdsvis kort Tid at faa behandlet lange
Vejstrækninger, og Metoden har faktisk reddet mange af vore mest
befærdede Veje fra den komplette ødelæggelse. For de stærkere
befærdede Korebaner maa Belægningen dog kun opfattes som et
brugeligt Overgangsleci til mere permanente Vej banekonstruktio
ner. Vanskeligheden ved Metodens Anvendelse er den, at Overtjæ
ring kun kan bringes til Udførelse i tørt og varmt Vejr, hvorfor
de slette Vejrforhold, som har hersket i de sidste to Somre, har
beredt Vejbestyrelserne store Kvaler. Der kan faktisk kun regnes
med ca. 50 Arbejdsdage om Aaret og i denne korte Periode maa
der derfor arbejdes med forceret Hastighed. Uden Brug af T j æ r e
s p r e d e m a s k i n e r var Metoden ganske ulgennemførlig og det
er da ogsaa efterhaanden en betydelig Mængde af forskellige Stør
relser og Typer, der er kommet frem paa Markedet. I Amtskom
munerne er saaledes ved Udgangen af 1923 anskaffet 78 større og
mest mindre Maskiner, af disse er 34 af udenlandsk Fabrikat, mc
dens 44 ere udførte her i Landet.
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Den almindeligst brugte Maskine er den lille Haandspredeina
skine, der kan rumme 1 Td. Tjære, og som paa en Arbejdsdag nor
malt udspreder ca. 7 Tonder, hvorved kan behandles 700 à 800 m
ikke tidligere behandlet Vej og ca. 1100 å 1200 m2 tidligere overtjæ
ret Vej. Ved hver Maskine er som Regel beskæftiget 3 Mand, der

Fig. 0. Lille Ilaandspredemaskine.

besorger Fejningen med Haandkraft, koger Tjæren, spreder denne
og gruser efter Spredning’en. Efterhaanden som de overtjærede
Vej strækningers Længde forøges, begynder dog ogsaa nu de større
hestetrukne Maskiner at vinde Indpas, men endnn er vi herhjem
me ikke naaet saa vidt, at der, som mange Steder i Udlandet er
anvendt de store med Motorer trukne Spredemaskiner.

De hestetrnkne Maskiner, der sædvanlig kan sprede 20 à 30 Td.
om Dagen, arbejder enten med automatisk Spredning eller med
Haandspredning, det sidste er vist nok at foretrække. Fejningen

‘.7 — -- ‘,,t,-.:..__

r
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bør ved heste-
trukne Maski
ner foretages

Lued Fej erna
s kl n er der

med den her i
Landet alrnin—
deligst anvendte

Type kan feje
ca. 2000 m i Ti
me ri.

En af de støt
ste Vanskelighe
heder, (ler er
forbundet med
Overtj æring er
Tilforselen al

Tjæren, (ler som

Regel skal hentes langvejs fra, og denne Vanskelighed i For

bindelse med de hyppige Afbrydelser paa Grund af ustadig Vejr-

lig er vel nok Hovedgrunden til, at man viger noget tilbage for

at gaa over til de store Spredemaskiner, der kræver den betyde

lige Tjæremængde og den store Arbejdsstyrke.

De forskellige Maskiners Konstruktion er i Princippet ens, en

Tjærekoger, en Pumpe til at give Tjæren det fornødne Tryk, samt

Spredeanordningen. Til Kogningen kan anvendes almindelig Bræn

de- eller Kulfyr, Oliefyr, eller ved store Maskiner Damp. Pumpen

kan trækkes med llaanden, ved Hestekraft eller ved en lille Olie

motor. Spredeapparatet kan være

af meget forskellig Konstruktion,

sædvanligt bruges dog Sprededys

ser, hvor Tjæren i forstøvet Til

stand spredes efter en Kegleflade

ud paa Vejen, men ogsaa andre

Metoder finder Anvendelse, saale

des bruges undertiden mekanisk

drevne Koste eller Grnumiplader

og i nyere Konstruktioner en rote

rende Jernramme der slaar ned

paa de fra Kogeren udstrømmende

Tjærestraaler og herved findeler
disse (Flappermaskinen). — Spre

deinaskiner anvendes ogsaa til

Fig. 7. Autonialisk iikende Tjærespueder forllestetra’k.

AÇ

Fig. 8. Tjærespreder med mutrir
dreven Pumpe.
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Ti d s p r e cl n i n g a f A s f a i t. Da Asfaitmassen skal have en
Temperatur af mindst 150 0, kan almindelige Tjærespredemaski
fler sædvanligt ikke anvendes direkte til Asfaltspreclning, men maa
bl. a. ændres saalecles, at Trykpumpen kan blive opvarmet, lige
som ogsaa Tilførselen af den varme Asfalt fra Maskinen til Sprede-
ion maa ske ved Slanger, der kan modstaa den høje Temperatur. Ved
Anvendelse af Asfaltspredning maa i højere Grad end ved Tjære-
spredning drages omhyggelig Omsorg for at Vejbanen er absolut

ren forinden Udspredningen. Med Fordel vil Asfaltspredningen
kunne anvendes paa tidligere tjærebehandlede Strækninger.

G r u 5 n i II g udføres sædvanligt med Haandkraft, men ogsaa
til dette Arbejde er Maskinen taget i Brug; der findes Maskiner
til at koble bag en Lastautoniobil og som skal kunne gruse indtil
i km. Vej i 5 à 6 in’s Bredde i Timen. Til Grusningsmaskinerne
maa benyttes tørt Grus for at faa den fulde Udnyttelse af
disse.

Nogle Maskiner, der antagelig kan forventes at komme en Del
i Brug under vore ustadige Vejrforhold er V e i t ø r r e m a s k i-
ii e r, der hovedsagelig vil finde Anvendelse ved Reparatio
ner..

Til Renlioldelse af Kojebaner i den fugtige Aarstid anvendes i
de fleste Amter hestetrukne V e j s k r a b e r e, men disse Maskiner
bør forsvinde, efterhaanclen som man gaar over til støvfri Vej-

I. LAND; DEPT
ALDtRsrot

Fig. 9. Tjæiespreder med Koste.
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banekonstruktioner. Den daglige Arbejdsydelse for Vejskrabere kan

anslaas til ca. 10,000 à 12,000 m2.
Endelig skal blot nævnes, at der særlig i Amerika til Fremstil

ling af Betonveje anvendes store Maskinanlæg; at beskrive disse

vil i denne Artikel fore for vidt, men hvis vi her i Landet kommer

ind paa at anlægge Betonveje i storre Maalestok, vil der sikkert

i Vejtidsskriftet fremkomme en nærmere Redegorelse for Brugen

af disse.
Som et Bevis paa den store Interesse der i Udlandet vises for

Vej bygningen, skal til Slut nævnes, at der i Agricultural Hall Lon

don i Efteraadet 1923 blev afholdt en stor Udstilling kun omfattende

Vejbygningsmaskincr og Vej materialer. Paa Udstillingen, hvor der

var fremmodt ialt 143 Udstillere, demonstredes blandt andet 32 for

skellige Tromletyper, 20 Tjære- og Asfaltblandemaskiner, 20 Tjæ

respredere, Kogere, Stenknusere, Ophakkere, Torremaskiner, Bo

tonbiandere m. v. foruden en Mængde forskellige Vejhelægningor,

særlig med Anvendelse af Asfalt og Tjære. En saadan Udstilling

viser, at vi her i Landet stadig har meget at lære, hvorfor det vilde

være ønskeligt om der blev givet vore Vejteknikere Lejlighed til

i mere udstrakt Grad end hidtil at gøre sig bekendt med Vejbyg

ningen i Udlandet.

Fig. 10. Vejtorremaskine med Oliefyr.
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Det arntslwnirnunale Fejoæsens Maskiiimaterie! eec! (Jdgaiz gen cif 1923.

øerne .Jylland Ialt

Landevejslængde i km 3028 4407 7435

Maskintromler 32 46 78
Skærveknusere 9 11 20
Skrabernaskiner 3S 8 $6
Fejemaskiner 11 5 16
Tjærespredere 48 30 78
Tjæreforvarmere 3 2 5
Tjære- og Asfaifbetonbiandero 2 0 2
4rnsningsmaskiner i 0 I
LasLautornobiler (l 16 22

ASFALTBETON
Af Amtsvcjinspektør J e n s e n L o v s t r a n cl.

II.
Medens den tidligere beskrevne Asfaltbeton udlagdes i eet

Lag og afsluttedes med en Overflaclebehaiiclling, der maa fornyes
med nogle faa Aars Mellemrum og ikke godt taaler en Færdsel
paa mere end Ca. 200 ts. p. in. Korebanebredde ii’. Dogn. er tiet al
mindeligt i England og Amerika, paa Veje med stærkere Færdsel,
at udlægge Asfaithetonen i 2 Lag, idet det underste Lag væsent
lig skal danne et Overgangs- eller Bindelag mellem Funclamentet
og det egentlige Slicilag. Det øverste Lag er da en meget fed Sand
asfalt af saa stor Slidstyrke, at. man kan anvende denne Konstiuk—
tion til praktisk talt ubegrænset Færdselsintensit.et; saalecles er
den anvendt i London helt incl i City, i Gader mccl indtil 10,000
Køretøjer daglig, altsaa mccl 8 m Kørebanebredde, 2 à 3000
ts p1’. m Korebanebredde pc. Døgn. At det rimeligvis er nociven—
digt at anvende denne Konstruktion paa vore Lancleveje fremgaar
deraf, at Automobilfærdselcn paa mange af vore Landeveje efter
sidste Tælling, dci er opgjort siden den forste Artikkels Fremkomst,
i Lobet af et Aar er forclo]jlct, og hvis dette blot gentager sig een
Gang mere, er Enkeltlaget ikke fyldestgorende.

Ved 2 Lags Asfaltbeton bcstaar Bære- eller Bindelaget af en
mager Skærveasfalt, hvor Skærvestorrelsen er indtil al Lagtyk
kelsen, med Ca. 12 pCt. Sand og højst 6 pCt. Asfalt, medens Slid
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leget bestaar al Sand med højst 5 mm Kornstorrelse, iblandet Fyl

demasse (Cement, fint Skærvemel, Kalkmel el. lign.) i Forholdet

4 Sand: i Fyldemasse, og til denne Mængde indtil 16 pCt. Asfait.

Bundlaget gores lidt tykkere end Slidlaget, og begge Lag udlæg

ges mellem Planker af Lagets Tykkelse, saaledes at Afslutningen

til Siderne staar skarp. Langs disse Planker og alle Samlinger

stampes den udlagte Asfaltbeton først med varme Stodere, hvor

efter hele Laget tromles med en 5—7 ts Tandemtromle. Bundlaget

kan udlægges som alm. Makadam, medens Færdselen foregaar,

blot man passer nøje paa, at der ikke iblandes Snavs, navnlig TIe-
— I C_. _ fl..-.,-i,-L-. 1-.-.,-...-.Ç+n,. rlr.f +vnrnlgic 1WfllflflOQ 1id—

aget taaler lune 11 æruseien mr 111111 us u un iittt v i flue ci uci ii iit.

lingen, hvorfor Færdselen i den Tid maa foregaa paa Rabatten

eller helt aflyses, eller ogsaa maa Laget udlægges i den halve

Bredde ad Gangen, hvorved der fremkommer en Midterfuge

paa langs. Støbning op mod det tidligere udlagte maa først ske

efter at Kanten er paastrøget ren, varm Asfalt. Naar Arbejdet

standses for mere end en halv Time, maa der oprettes en skarp.

skraatgaaende Kant, der behandles som Længdefugen. Ved Afslut

ningen af et Dagsarhejde ndplattes Laget, og næste Morgen af

hugges den udplattede Del, saaledes at Kanten faar fnld Tykkelse,

hvorefter Samling foregaar som foran beskrevet. Tromlingen af

Slidlaget sker først paalangs, derefter paatværs (eller paa skraa)

og tilsidst igen paalangs, indtil Laget er fuldstændig fast. Den

samlede Tykkelse bør ikke være under 5 cm.

Naar Sandasfalt anvendes som Slidlag, fordres ingen Overflade-

behandling, hvorfor Udgiften ikke bliver meget større end for en

kel t Lags Konsi ruktionen.

Medens det er tilstrækkesigt ved Asfaltbeton i eet Lag at støtte

dette ved en Stribe Skærver ved hver Side, maa der ved Sandasfalt

anbringes en mere sikker Indfatning, da Sandasfalten i den varme

Sommertid under Færdselens Tryk har Tilbøjelighed til at lade sig

trykke ud til Siderne. En Cementbetonkant, støbt paa Stedet, er vel

(len almindeligst anvendte Indfatning, men da en saadan førdyrer

Anlæget i ganske væsentlig Grad, skal der her gøres øpmærksøin

paa et amerikansk Førslag til Indfatning, der ikke fordyrer An—

læget og er meget bekvem at anvende.

FIar man en Afstand mellem Grøfterne al 10 m, og en 4 m ganm

incl Skærvebane, men ønsker en 5 m bred Asfaltbeton Kørebane,

ndlægger man mellem 2 Rækker Planker en 2 Lags Asfaltbeton

paa den gamle Vejbane, i 4 m Bredde, idet Færdselen da kan føre

gaa paa den 3 m brede Rabat, saaledes at Lagene kan udlægges i

fuld Bredde. Dernæst uclgraver man ved een Side ad Gangen en
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Kasse, 50 cm bred og 12—is cm dyb, og udfylder denne med en ma
ger Asfaltbeton, med store Skærver. Denne Stribe vil da støtte
den egentlige Slidbane, og vil samtidig, idet den overfladebehand
les, kunne indgaa i Konstruktionen som en Del at Kørebanen, der
da bliver (le ønskede 5 m bred. Da de 2 Striber, der er svagere end
den øvrige Konstruktion, paa Grund af, at de ligger i Ydersiden,
heller ikke bliver Genstand for saa stærkt Slid, vil (le kunne bolde
sig sammen med Midterpartiet.

Med Hensyn til Asfaltens Kvalitet, da føres i Handelen her
hjemme forskellige brugbare Asfaltsorter, nemlig amerikansk Pe
trolcumsasfalt, der tilbydes fra Texas Co., Dansk-Engelsk Petro
leum & Benzin Co. og Det danske Petroleums A/S og Trinidad
asfalt, fra Hans Guldmann.

Medens sidstnævnte Asfalt i raffineret Tilstand indeholder om
trent 40 pCt. mineralske Bestanddele (Fyldmasse) og brydes i Jor
dens Overflade, er Petroleumsasfalten omtrent ren Bitumen, der
kommer dybt nede fra Jorden, hvorfor sidstnævnte har større Til
bøjelighed til at iltes og altsaa, til at forandre Egenskaber under
Luftens Paavirkning. Af denne Grund og af Hensyn til Frostens
Indvirkninger maa det øverste Lag være fuldstændig tæt og frit for
Revner, saaledes at Iltningen kun kan foregaa paa Overfla
(leD. Petroleumsasfalten er blødere og sejgere end Trinidadasfal
ten, og kan altsaa taale større Formforandringer uden at revne,
men Trinidadasfalten er haardere og stærkere at slide paa, hvorfor
denne sidste anvendes enten ublandet eller blandet med Petro
leumsasfalt, hvor Færdselen er meget stærk. Saaledes saa jeg
sidste Efteraar i Syd-England paa en meget stærkt befærdet Lan
devej anvendt lige Dele Mexphalt og Trinidadasfalt til Bundlaget,
og ublandet Trinidadasfalt til Slidlaget.

Hosstaaende Kurver angiver Blødhed og Sejghed for nogle As
faltsorter ved varierende Temperatur. Det vil ses, at medens Pe
troleumsasfalterne dog har nogen Sejghed ved 0 , og denne hur
tigt stiger med Temperaturen, kan man ikke konstatere Stræk
barhed hos Trinidadasfalten ved Temperaturer under 25 0 C. Pe
troleumsasfalt, underkastet en stærk iltning, beholdt dog nogen
Blødhed og over 20 0 ogsaa nogen Sejghed. Det vil ses, at Trinidad
asfalten er meget haardere end Petroleumsasfalterne, og at en
Blanding af begge indtager en tiltalende Mellemstilling. En særlig
mærkelig Form har Strækbarhedskurven fra Texaco Nr. 10, idet
den er omtrent vandret mellem 8 og iS 0 C., men da der ved 8 ° C.
er konstateret en meget væsentlig Forandring eftersom denne
Temperatur holdtes længere eller kortere Tid, kan denne mær
kelige Form mulig for en Del skyldes denne Omstændighed.
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Fig. 1. Blodhedskurver. Ordina
I erne angiver Nedsynkningen for
100 gr Belastning paa Penetro

meter.

1. Asfalt fra Dansk Petroleums AIS.
2. Mexpbalt (a) og Texaco Nr. 10 (b).
3. Texaco Nr. 11.
4. Utet Mexpbalt.
3. Lige Dele raffineret Trinidad og Mexplialt.
6. Raffineret Trinidad.

Fig. 2. Sejghedskurver. Ordina
terne angiver Strækningen for
Brud, idet Provelegemet blev
strakt 5 cm pr. Minut i et Ductilo

meter efter D o w.

I ingen af de nævnte Asfalter fandtes Vand, og kun en meget

ringe Mængde, omkring i % fast Parafin, hvilken Mængde ifølge

samstemmende Udtalelser i udenlandsk Litteratur ikke menes at

have nogen paaviselig skadelig Indflydelse. I en samtidig under

søgt Prøve af polsk Asfalt fandtes 2 % Vand og 2,9 % fast Parafin.

og denne Asfalt var ganske uanvendelig til Vejbrug.

De ovenfor nævnte Undersøgelser er udførte af Dons’ kemiske

Laboratorium.
Trinidadasfalten er som nævnt stærkere at slide paa, men
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Sporgsmaalet om, hvilken Asfaltart man bør anvende i et bestemt
givet Tilfælde er dog ikke dermed afgjort, da man for den i Trini
dadasfalten indeholdte Bitumen maa betale dobbelt saa stor Pris
som for Petroleumsasfalterne. Det var ønskeligt, om man udfra
Asfaltens ovenfornævnte Egenskaber i ethvert givet Tilfælde kun
de skønne, hvilken Asfalt man skulde vælge. Et paalideligt Ma
teriale vedrørende de i Udlandet indhentede Erfaringer vilde have
stor Værdi til Vejledning.

\EJENE OG TOBRUDET.

Til Illustration af Tobrudets Virkning paa enkelte af vore Lande
veje skal gengives nedenstaaende Fotografier af tre Steder paa Aar
hus—Silkeborg Vejen. som blev odelagte under Tobrudet. Vejvæse
net. dækkede straks Hullerne med Granris, og har senere haft et me
get stort Arbejde med at udbedre den skete Skade.

‘5’’.
.‘fr,r

Efter »Igotor’.
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flosstaaende tre Fotografier viser de

tre Steder paa Aarlzus—S1II:eborg Vej

en, som blev adelogte under Tabruddet.
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Efter »Motor

Vejvæsenet har dækket Hullerne med

Granris og a/mærket ctenz med Lygter

om Natten.
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VEJENE OG TØBRUDET
Af Arntsvejinspektor N y b o r g.

Alle Vejinteresserecie vil sikkert med Tak modtage »Dansk Vejtidsskriftus Tilsagn om at paatage sig Arbejdet med Indsamling ogBearbejdelse af Materiale til Vurdering at den Skade, som LandetsVeje udsættes for at lide ved Tobruci efter strenge Vintre. Der er
nemlig næppe Tvivl om, at den stadig stigende Færclselsintensitetefterhaanclen vil gore Sporgsmaalet mere og mere brændende, saavel af Hensyn til den stedse voksende Risiko for ødelæggelsen afVejene som til ønsket om gennem dertil egnede overkommelige Foranstal[ninger at sikre Færdselens Opretholdelse i videst mulig Grad.For at naa til et positivt Resultat vil (let imidlertid være nødvendigt at skaffe Tidsskriftet det fyldigst mulige Materiale, og som et
ringe Bidrag hertil, skal jeg herved meddele mit Indtryk af Tobruds
virkningen i Aar paa Landevejene i Københavns Amt.

Forinden jeg gaar over hertil, finder jeg dog Anledning til atfremsætte nogle faa almindelige Bemærkninger.
For ret at. vurdere Virkningen af et Tobruci paa en Vej, i hvilken

Frosten er naaet ned i en vis Dybde, vil det sikkert være nødvendigtat tage Hensyn til Forholdene indenfor de Tidsperioder, i hvilke Fro
sten gaar saavel i som at Jorden. da det maa have stor Betydning for
Indvirkningen paa Vejen, om Jorcismonnet er mere eller mindre vandfyldt under Frysningen. om Frostperioden er kort. eller lang med til
svarende streng eller mindre streng Frost i Perioden, samt om selve
Tøbrudet forløber hurtigt eller langsomt. eller i tørt eller fugtigt Vejr.

Betragtes Forholdene i den sidst forløbne Vinter og Foraar, har
(le næppe været slet saa vanskelige, som en Tid befrygtet; thi ganske vist var Jorden ved Frostens Indtræden allerede i Novemberfugtigere endi normalt som Følge af den usædvanlig stærke Nedbør
i Løbet. af Sommeren og Efteraaret, men .den tidligt indtrufne Frost
hindrede yderligere Nedtrængen at Overfladevand, og Frysningen i
Dybden foregik kun langsomt, saaledes at Frosten først hen i Januarkan antages at være naaet gennem Kørebanens Befæstelse, og man
tør derfor gaa udi fra, at Undergrunden i den mellemliggende lange
Tid er bleven afvandet i nogen Grad ved Vandets naturlige Nedsynk
ning i Grunden, saa denne har været relativ tør i rie Dybder, hvortil
Frostvirkningen efterhaanden strakte sig. Snelag af større Betyd
ning har man ogsaa været forskaane.t for.

Da Frosten imidlertid i Vinterens Løb naaede ned til en Dybde
af ca. i rn under Vejoverflacien, var det selvfølgelig alligevel med
bange Anelser, at man imodesaa Tøbrudets Indflydelse p.aa de Veje,
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som er Genstand for en stærk Færdsel med tunge Lastautomobiler og
ganske særligt for de Vejes Vedkommende, der er byggede paa en
Undergrund af stift Ler. Eventuelle ødelæggelser paa Vejene maatte
nemlig antages i stærkt stigende Grad at være afhængig af det frosne
Lags Tykkelse, Varigheden af selve Tøbrudet og dets Forløb under
vekslende To og Frost, Nedbør og desl.

Blev Situationen nu den, at en paa stiv Lerbund hvilende Køre-
bane i Løbet af kort Tid blev optøet til et Stykke under Befæstelsen,
og det i denne Undergrund tilstedeværende Vand suppleret med ned-
synkende Overfladevand ikke kunde vige bort gennem den underlig
gende frosne Jord og ej heller faa Tid til at finde den længere Vej
ud mod Vejgrøfterne, saa vilde tung Færdsel paa Vejen ufejlbarligt
gennemælte det optøede øverste Lag af Undergrunden, der da ganske
kunde tabe sin bærende Evne og give Anledning til gyngende Bevæ
gelser i Befæstelseslaget eller endog til fuldstændig Gennembrud af
Kørebanen. Ulemper af denne Art viste sig saaledes i ret betydelig
Grad paa Roskildevejen og paa en kortere Strækning paa et Bakke-
held paa Helsingørsvejen under Tøbrudet i 1922, hvor det ea. 30 cm
tykke Chausseringsundertag for Chaussebrolægningen ganske svigtede
paa forskellige Vejstrækninger, hvor Undergrunden bestod af fed Ler,
og Vandafledningen var mere eller mindre mangelfuld paa Grund af
daarlige Faidforhold, ofte betydelig forværret ved snefyldte Afløbs
grøfter, og som et Bevis paa Faren ved at faa en fugtig og stærk leret
Undergrund gennemæltet oplyses, at en Undersøgelse — i den paa
følgende Juni Maaned — ved Opbrydning paa et af de mest med
tagne Steder paa Korehanen udviste, at Unclergruncten paa den Tid
endnu var saa Nød, at en Hakke ved Egenvægten kunde synke noget
nrd i den.

Iaar forløb Tøbrudet imidlertid paa en noget lempeligere Maade
end forventet, formentlig dels som Følge af, at Undergrunden nær
mest Befæstelseslaget ikke har været overdreven vaad, og dels fordi
Opteningen foregik jævnt og langsomt og i en ualmindelig tør Pe
riode, saaledes at Vandaftrækket fra Undergrunden til Vejgrøfterne
yderligere maa skønnes at have fungeret paa en for Vejen gunstigere
Maade.

Me’d 1-lensyn til Forløbet af selve Optøningen af Jordoverfladen
henvises til hosføjede Skitse, der udviser Resultaterne af nogle paa
forskellige Tidspunkter foretagne Maalinger af det frosne Lag i Ros
kildevejens Rabat, og heraf vil bl. a. fremgaa, efter hvilket Forhold
Optøningen er foregaaet fra Overfladen og fra Undergrunden. Paa
Skitsen er det frosne Jordlag markeret ved Skravering.

Hvad nu angaar det sidste Tøbruds Virkninger paa Landevejene
her i Amtet, er Forholdet det, at det — bortset fra et Par rent lokale
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Smaastykker af Heisingørsvejen — hovedsagelig kun er Roskildevejen,
der ved Undergrundens Beskaffenhed og de vanskelige Vandafled

ningsforholcl er situe.
2’t 2tt 2h1 !jtz ret saaledes, at den i

_____ ______

— — —

— Tøbrud efter strenge
Vintre er for lidet
modstandsdygtig til
uden Skade at kunne
taale den tunge Færd
sel, som den nu i saa
stort Omfang udsættes
for, og dette har ogsaa

1t5c
vist sig i Aar endog i

52 ret betydelig Udstræk

Z Z 62 ø.,, ning, men som foran
// 2 // nævnt dog næppe saa

7 7Ocj ondartet som forven

/ /
7/ / Paa den Ca. 12 kni

92e. SSe tange Vejstrækning fra
— —

— Damhuskroen til vest
for Klovtofte begyndte den chaussebrolagle Kørebane først i April
at vise Tegn til Svigten af Undergrunden, hvilket dels markeredes
ved talrige Pletter over en samlet Vejlængde af 4 a 5 km, hvor
Chaussebrolægningen til en vis Grad kom i Bevægelse, og Fugtig-
heden fra neden tydeligt slog igennem, og dels ved Grundens Gyn
gen paa kortere sammenhængende Strækninger paa de lavestliggen
de og daarligst afvandede Steder, hvor den chaussébrolagte Kørebane
derefter hurtigt blev stærkt deformeret med dybe paa langs ad Vejen
løbende Forsænkninger og tilsvarende Høj derygge.

Var Kørebanen under disse Forhold bleven overladt til sig selv,
maatte en fuldstændig Gennemkørsel befrygtes, og for at modvirke
saavel en saa alvorlig Kalamitet som en Forværring af den pletviso
Bevægelse i Chaussébrolægningen, blev der hurtigt truffet Foran
staltninger til ved Udlægning af Vejbukke og stadig Skiften af disses
Plads at lede Færdslen paa den for Vejen mest formaalstjenlige Maa-
de, og samtidig foretoges Stødning med Haandstempler paa de mest
angrebne Steder.

Ved saaledes skiftevis at skabe Hvileperioder for den stærkest an
grebne Del af Undergrunden og ved at hindre systematisk Sporkørsel
lykkedes det at afværge en betydelig Del af den Skade, som Vejen
utvivlsomt ellers vilde have lidt, saafremt den skulde have skøttet sig
selv. Paa de fugtigste Steder hjalp man ogsaa paa Forholdene ved
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Etableringen af en Del primitive smaa Faskindræn mellem Køreba
nen og Grøfterne.

Da Optøningen endelig noget over Midten af April var saa vidt
fremskredet, at Bevægeligheden i Undergrunden var indskrænket til
strækkeligt til, at den kun i ringe Grad tilkendegav sig for tung Færd
sel, blev de angrebne Partier af Chaussébrolægningen dampt.romlede,
hvorved de fleste Spor af den pletvise Skade paa Vejen tilnærmelses
vis udslettedes, ligesom Forholdene ogsaa bedrecies betydeligt paa de
mere sammenhængende og værst angrebne Strækninger, men selv
følgelig undgaas ikke en blivende Skade dels ved Smaaujævnheder
i Chaussébrolægningen og dels ved større Uregelmæssigheder i Over
fladen, hvilke sidste før eller senere maa fjernes ved Omsætning af
Brolægningen over ret betydelige Arealer.

En Omlægning i større Omfang udover det mest paatrængende
kan dog næppe forsvares, før der kan skaffes en bedre Afvancling
af Kørebanens Undergrund. hvilken Mulighed først opnaas paa en
tilfredsstillende Maade, eftersom Kloakeringen langs Vejen skrider
frem, men da der allerede er under Arbejde og sikret Anlæg af denne
Art paa Strækningen mellem, Damhuskroen og Glostrup, vil det for
dette Vejstykkes Vedkommende snart blive muligt gennem Dræning
af Undergrunden at fjerne Risikoen for større Ulemper som Følge
af fremtidige Tøbrud. Men for visse Strækninger af den resterende
Del af Vejen ses foreløbig ingen anden fremkommelig Udvej til
at forhindre Odelæggelser under særlig brutale Tøbrud end at skaffe
Hjemmel til under en kortvarig kritisk Tid at aflyse Færdsien med
Lastautomobiler og svære Transporter over en vis Vægt, hvilken Ord
ning iøvrigt findes lovhjemlet i flere Lande, alt. ud fra den Betragt
ning at Ulemperne ved en ødelæggelse af i alt Fald visse Veje er
ganske uforholdsrriæssige i Sammenligning med Ulemperne enkelte
Aar ved en kortvarig Indskrænkning af Retten til Kørsel med særlig
tunge Køretøjer, og dette gælder selvfølgelig i en Grad’ proportiônal
med Kostbarheden af de anvendte Bolægninger og de Fordringer der
af disse maa stilles til Urokkeligheden af deres Fundament.
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VEJENE OG TØBRUDET
Af Amtsvejinspektør 4. D. J e s p e r s e n, Skanderborg.

Under den lange og haarde Frostperiode sidstiedne Vinter saa
Vejvæsenet her i Amtsraadskredsen med bange Anelser hen til
det kommende Tobrud, idet man ansaa for givet, at Vejene under
dette vilde blive ude af Stand til at bære tung Trafik, saaledes
at de vilde blive aldeles ødelagte, dersom man ikke paa en eller
anden Maade knnde skaane dem for Færdsel med Vogne af en vis
Vægt i de kritiske Dage, da der ovenpaa den 0,5 a 1,0 m dyhtlig
gende endnu frosne Undergrund ligger et af Smeltevand over-
mættet Lag med meget ringe Bæreevne. Efter min Indstilling gik
Amtsraadet ind paa at ansøge Justitsministeren om Tilladelse til
i B. t. Motorlovens § 23 at lukke visse Vejstrækninger i de kriti
ske Dage for al Færdsel med Køretøjer af større Vægt end 1450
kg. Ansøgningen blev imidlertid nægtet, og alle vore Landeveje
inaatte derfor selv i de kritiske Dage bære al Trafik. Vel har vi i
11. t. de for Tilladelse til Ruteautomobilkorsel gældende Betingel
ser Ret til naarsomhelst og hvorsomhelst at standse Kørslen med
disse Vogne; men — da vi ikke kunde standse Kørslen med de
langt tungere Lastautomobiler, som end ikke rammes af Færd
selslovens Bestemmelser om Ekstraskat — kunde vi ikke tænke
os Muligheden af at standse Ruteautomobilerne.

I Bladene henstillede vi til Publikum ikke at overanstrenge
Vejene i de kritiske Dage; men Resultatet blev jo utvivlsomt, at
Vejene blev lige saa stærkt belastede i Tøbrudstiden som i Frost-
perioden. For at staa rede til omgaaende at gøre de møre Vej-
strækninger farbare havde vi samlet Grantop paa de Steder, hvor
man turde formode, Faren vilde blive størst. Og saa kom Tøbru
det, uden at der skete noget nævneværdigt. Kun ganske faa Ste
der og kun paa Strækninger, hvor Kørebanen ikke i en længere
Aarrække har faaet Dæklag, »vendte<c Vejene sig. Hos os har Fro
sten og Tobrudets lndvirken i Vinteren 1923—24 altsaa ingenlunde
været værre end tidligere Aar. Virkningerne er i første Omgang af
bødede paa sædvanlig Vis ved Hjælp af Grantop, og Gentagelser
vil man søge at undgaa ved Dræning under Kørebanen paa de
værst medtagne Steder.

Grundene til at Virkningen ikke blev nær saa stor som ventet,
er efter min Mening, dels at vi kun havde een egentlig Tøbruds
periode og dels, at Tobrudet forløb paa en særlig heldig Maade,
idet der fraregnet de mægtige Regnskyl i Marts Maaned næsten
ikke kom Nedbør, idet vi havde højt, klart Vejr om Dagen, saa
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Fordampningen var stor, og Frost om Natten, saaledes at Vandet,

som stod i Korebanerne paa en Maade hver Nat, blev trukket op

imod Overfladen til Udsættelse for Fordampning.

Det er min Agt i Vinteren 1924—25 at prøve paa i Tøbrudsti

den at bore Huller gennem Frosten paa de Steder, hvor Vejene

viser Tegn til Svaghed. Jeg mener, at en Del af det skadelige Vand

derved vil synke i Jorden.

VEJENE OG TØBRUDET
Af Amtsvejinspektor H. J e n s e n, Vejle.

De Gennembrud af en Vejs Bærelag, der mere eller mindre fin

der Sted hver Gang Dæklaget og Grunden under dette i større

eller mindre Tykkelser, optøes, er sikkert Fænomener, som er

kendt af alle Vejfarende.
Men medens Skaderne i Vintre, som vi almindelig kender dem

med skiftevis Frost og Tø i kortere Perioder, hvor kun selve Bære

laget naar at fryse, indskrænker sig til Spordannelser, saa ind

træffer der ved strængere Vintre som f. Eks. i 1912, 1917, 1922 og

nu sidst i 1924 langt større Skader paa Vejene.
Medens man i Vejle Amt i tidligere Tid altid var nogenlunde

klar over, hvor Skaderne vilde fremkomme, nemlig paa Bakker

hældende mod Nord, med Underbund at Klæg og med tynd Be

lægning, saa har Forholdene nu ved Automobiltrafikkens, og

navnlig Lastautoinobiltrafikkens, stærke Vækst ændret sig fuld

stændigt. De Vejstrækninger, der tidligere brød igennem, er nu

efterhaanden blevne dæklagte, og selv om Dæklaget er meget

tyndt, oa. 4 a 5 cm, saa synes Lagene, hvor Automobiltra.fikken

ikke er særlig stor, at holde, medens Veje som Horsens-Vejle Vej

en, der har Paklag i Bunden og et ganske vist kun tyndt Skænre

dække, brydes igennem paa Steder, hvor Underbunden er Klæg,

af den paa denne Vej overordentlig stærke, tunge Lastvognstrafik.

I Vinteren 1922 havde Vejle Amts Veje ogsaa temmelig slemme

Tobrudsskader, navnlig Dele af Vejen Vejle—Kolding ved Højen,

og af Vejen Jelling—Brande fra Jelling til Styvel samt Stykker al
Vejene Florsens—Bjerre—Hornumkær og Horsens—Glud, og de
Tøbrudshuller, der den Gang blev udbedrede ved at grave det op
kørte Ler væk og at fylde Skærver og Singels i, har ikke siden

ladet sig gennemskære.
Ved sidst afvigte Tobrud, der egentlig indtraf paa et heldigt
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Tidspunkt, nemlig saa sent paa Vinteren, at Vej ene hurtigt lod
sig udtørre, og Frosten ret snart svandt, har den tunge Lastvogns
trafik paa Vejene ved Horsens, og navnlig paa Horsens—Vejle
Vejen paa en Strækning af Ca. 3 km fra Torsted til Oens, næsten
gjort disse Veje ufarbare.

Underbuiiden bestaar paa de gennernbruclte Steder tilsynela
dende over alt af samme Materiale, nemlig det saakaldte »Klæg«.
Grøfterne paa denne gamle Hovecilancievej er som Regel velholdte
fra 60 til 100 cm. dybe, og Bærelaget bestaar af Paksten med et
tyndt Skærvedække. Der er paa en enkelt Dag paa Ca. 8 Timer talt
ca. 80 Lastautomohiler, sikkert alle med fuld Vægt: 8 ts, saa at
Færdselsmængden paa Vejen sikkert kan sættes til 1000 ts i Døg
net.

Ogsaa paa ‘‘ ejen Horsens—Bjerre——Hornumkær er der sket be
tydelige Skader, hvad er mere forstaaeligt, da der her ingen Pak
stenslag findes og kun et meget tyndt Skærvelag og daarligt ved
ligeholdte Grøfter, men til Gengæld er Færdselen ogsaa mindre.

At længere Strækninger paa de vestlige Veje i Amtet med de
res tynde Bærelag har ladet sig gennemkøre i Spor, er ret natur
ligt, men her drejer det sig ikke om egentlige Tøbrudsskader, hvor
selve Underbunclen vendes op i Vej overfladen, da Underbunden
bestaar af Sand. Udover de nævnte Strækninger, har Vejle Amts
Landeveje, bortset fra enkelte smaa Huller, intet lidt af Betyd
ning, hvad formentlig skyldes, at den tunge Lastvognstrafik for
trinsvis findes omkring Horsens By.

Selvfølgelig har det voldt stor Vanskelighed at holde Vejene
ved horsens farbare. Mange Automobiler har siddet fast i Leret,
og Vejvæsenets Folk har Gang paa Gang uden øjeblikkelig at
kunne spore Nytten deraf, ifyldt Hullerne store Mængder af Vej-
materiale. Et enkelt Sted er udlagt Granris, der dog straks blev
fuldstændig knust.

Skal Færdselen med tunge Lastvogne for Fremtiden foregaa i
Tøbrudsperioder, paatænkes det her at anskaffe imprægnerede
Sveller, at bortfjerne Vejtræerne og at fylde den ene Vejgroft, og
derpaa anbringe Svellerne som Omkørseisvej udfor de gennem
brudte Steder. Men forhaabentlig fa.ar Arntsraadene inden næste
Tøbrud Midler i Hænde til at forbyde al tung Lastautomobilkør
sel, hvorved Skaden sikkert vil indskrænkes ganske betydeligt.
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VEJVISER E
Af Direktør 5. K y b 1.

Til en Vejviser i moderne Forstand maa der stilles den ufravige

lige Fordring, at den er tydelig og let læselig ikke alene om Dagen,

men ogsaa naar det er mørkt. Om Natten bør Vejviserne derfor en

ten være selvlysende, eller ogsaa maa de være anbragt saaledes, at

de let kan belyses af Lygterne paa Motorkøretøjerne.

Dette Krav blev opstillet me

get stærkt under Verdenskrigen i

Frankrig, idet man iler var nødsaget

til overalt, hvor Hæren færdedes, at

erstatte de gamle Vejvisere med nye

af mere moderne Type. ‘:4
De gamle Vejvisere hestaar i Al

inindelighed af en høj Træstolpe

med Arme, hvorpaa Bynavn. even

tuelt vedfojet Kilometerafstand, er

paamalet med mindre synlige Bog

staver og Farver. Disse Vejvisere er

unyttige, naar det er morkt, idet de

ikke kan belyses af Motorkoretojer

nes Lygter.
Af Vejvisere, der tilfredsstiller

ovennævnte Krav, findes der alle

rede en Del her i Landet, f. Eks. i
Sorø Amt. Hosstaaende Billede er
taget derfra og med Amtsvejinspek
tør Rasmussens Velvillie stillet til
Raadighecl for mig. Det viser efter min Formening tydeligt, hvor

ledes en moderne Vejviser skal se ud.
Stenen maaler 140 cm fra Jordens Overflade til øverste Spids.

Sidefladens Bredde er 38 cm forneden, 32 cm foroven. De paamalede

Bynavne staar overordentlig tydeligt og skarpt.

Hvad angaar Valget af Farver, da tror jeg, at det mest formaals

tjenlige er hvide Bogstaver paa blaa Bund, altsaa de samme Farver,

som er foreskrevet .anvendt paa de internationale Vejtavler i Hen

hold til Konventionen af 1919. Naar man til disse Tavler har valgt

hvid Skrift paa blaa Bund, er det Resultatet af en lang Række For

søg, der i sin Tid blev anstillet for at finde ud af, hvilke Farver, der

ses bedst om Natten i Skæret fra Automobillyset. Man blev da staa

ende ved hvidt paa blaa Bund.
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Paa den Vejviser fra Sorø Amt, der her gengives, har Amtsvej
inspektør Rasmussen forsøgsvis anvendt disse Farver, og efter hvad
Amtsvejinspektøren har meddelt mig, synes de langt tydeligere end
de gamle Farver, der var rødt paa hvid Bund.

Efter det Forsøg, som er anstillet i Sorø Amt, og som har givet
et gunstigt Resultat, vil det være at ønske, at man efterhaanden hele
Landet over erstatter de gamle, i Mørke ganske unyttige Vejvisere
med nye af den viste Type.

EN FOR KOMMUNALBESTYRELSER OG VEJ
AUTORITETER MEGET VIGTIG DOMSAFGØRELSE

Træer in. v. bør studses.
Af Aintsassessor P. C b r. S t e rn a ii n.

Den 24. Februar 1923 har Vestre Landsret afsagt en saalydende
Dorn:

V. L. Nr. 354/1922.

Tjenestekari N. N. af Balling
mod

Viborg Amts Vej væsen.

DOM:
Søndag d. 26. Juni 1921 var Sag

søgeren, Tjenestekari N. N. af Bal
ling, sammen med ca. 30 andre
Medlemmer al Balling Afholdsior
ening paa Udflugt til Silkeborg i
et en Vognmand i Balling tillwren
de Lastbil, paa hvilket der til Brug
for Passagererne var anbragt 3
Bænke paa langs. Paa 1-Ijemturen
blev Sagsøgeren, der sad i Auto
mobilets venstre Baghjørne, med
1-lovedet i en 1-løjde af ca. 2X, Me
ter over Jorden, paa Strækningen
mellem Aunshjerg Skov og Dem
strup ramt i venstre øje al en Gren
paa et af de langs Vejen voksende

Træer, og da øjet straks gjorde
ondt. og blødte, henvendte Sagsøge
ren efter at have faaet øjet udva
sket og badet i Rindsholm, sig
straks samme Aften ved Hjemkom
sten til Læge X i Balling og efter
hans Raad den følgende Dag til
Ojenlæge Y i Aarhus, der operere-
de Sagsøgeren og ca 14 Dage sene
re fj ærnede øjet. Lægebel]andlin
gen medførte en Udgift af 573 Kr.
15 øre for Sagsøgeren, og idet denne
har gjort gældende, at de Sagsøgte,
Viborg Amts Vejvæsen, som Ejer al
de paagældende Vej træer maa være
ansvarlige for den bam tilføjede
Overlast, har ban under nær’æ
rende Sag søgt de Sagsøgte til Be
taling dels af dette sidste Beløb,
dels i Erstatning for Tabet af det
ene øje med 7000 Kr., altsaa ialt
7573 Kr. 15 Orø tillige med Renter
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heraf 5 pCt. aarlig fra den 24.

Marts 1922, indtil Betaling sker.

De Sagsegte har pastaaet sig fri

fundne for Sagsegerens Tiltale.

Efter § 12 i den under 15. Au

gust 1913 udfærdigede Politived

tægt for Viborg Amts Landdistrikt

skal Træer og levende 1-Tegn, der er

anbragt paa eller nærved offentlig

Gade, Vej, Sti eller Plads, holdes

saaledes studsede, at de ikke er til

Hinder for Færdselen. Ifølge Sag

segerens Partsforkl aring bemærke

de lian, efter at de var passeret

Kjellerup, og saa vidt lian husker

en Skovstrækning, en Gren over

Chautferkassen, og straks efter fik

han, idet han bukkede sig, Slaget

i øjet. Saavel Amtsvejinspekteren

som vedkommende Vejformand

har som Vidner forklaret, at TrLe

erne paa Vej strækningen mellem

Aunsbjerg Skov og Demstrup er

studsede i December Maaned efter

Ulykken,, og at de ikke har bemær

ket, at de paagældende Træer, der

er El, Elm og Popler, og som er

plantede med en Afstand af ca. 6 k

7 m mellem Træerne, paa Vejens

estre og vestre Side i Juni Maaned

1821 i særlig Grad har trængt til

Studsning. Vedkommende Vogn

mand har som Vidne forklaret, at

lian korte midt ad Vejen med en

Fart af 18 til 20 km i Timen, og at

han en Gang paa Hjemturen, idet

han veg til Side for en anden Vogn,

mærkede at nogle Trægrene slog

stærkt mod Chaufferkassen. Flere

af Automohilets Passagerer har en

delig som Vidner forklaret, at Gre

ne fra Vejtræerne paa Strækningen

mellem Aunsbjerg Skov og Dem-

strup ved den ommeldte Lejlighed

strejfede eller ramte dem, hvorhos

nogle har tilfejet, at Automohilet

ikke kerte hurtigt og holdt sig

midt paa Vejen.

Efter foranstaaende maa der

gaas ud fra, at Sagsogeren er ble

ven ramt af en Gren fra et af de

paa Strækningen mellem Auns

bjerg Skov og Demstrup voksende,

Vejvæsenet tilherende og i Vejens

vestre Side, altsaa til venstre for

Eerselsretningen, staaende Træer.

Idet det fremdeles maa antages, at

Automobilet er kert midt ad Vej

en, maa der ved Sagens Paadem

melse gaas ud fra, at Træerne paa

oftomtalte Vejstrækning ikke paa

det paa gældende Tidspunkt har

været forsvarlig studsede. 1-leref-

ter samt idet det ikke er oplyst, at

Skaden skyldes nogen Uforsigtig

hed fra Chaufferens eller Sagsege

rens egen Side, hvorved bemærkes,

at en Befordring som den beskrev

ne almindelig benyttes i Sommer

tiden, vil de Sagsogte være at til

pligte at yde Sagsegeren Erstat

ning for den ham tilfejede Skade.

Med Hensyn til dennes Storrelse

fremgaar det af en fra Arbejder

forsikringsraadet fremlagt Udtalel

se, at Baadet. saafremt Tilfældet

havde henbort under Ulykkesfor

sikringsloven, vilde have anslaaet

den Sagsegeren paaferte Forrin

gelse af Erhvervsevnen til en Inva

liditetsgrad af 30 pCt. og herefter

tilkendt ham, hvis Aarslon paa

Ulykkestilfældets Tidspunkt var

625 Kr. foruden Kost og Logis, en

Erstatning af 2778 ltr. 75 øre. Sag

søgeren har derhos overfor Lands-
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retten oplyst, at hans Aarsløn for
Tiden er 550 Kr. foruden Kost og
Logis, samt at han i øjeblikket ud
fører det samme Arbejde som da.
Medens de af ham hafte positive
Udgifter til et samlet Beløb al 573
Kr. 15 øre herefter findes at burde
tilkendes ham, vil den ham iøvrigt
tilkommende Erstatning efter
samtlige Omstændigheder kunne
sættes til 3000 Kr., saaledes at de
Sagsøgte vil være at tilpligte at
betale Sagsøgeren ialt 3573 Kr. 15
øre tilligemed Renter heraf som
paastaaet.

Sagens Omkostninger vil være
at ophæve, hvorhos der vU være at
tillægge den for Sagsøgeren be
skikkede Sagfører for Landsretten
i Vederlag 80 Kr. og i Gødtgørelse
før hafte Udlæg 18 Kr. 20 øre, hvil
ke Beløb bliver at udrede af det
offentlige.

Stempelovertrædelse ses ikke
at havø fundet Sted.

Thi kendes for Ret:
Dø Sagsøgte, Viborg Amts Vej-

væsen, her til Sagsøgeren, Tjene
stekarl N. N., betale 3573 Kr. 15 øre

tilligemed Renter heraf 5 pct. aar
lig fra den 24. Marts 1922, indtil
Betaling sker.

Sagens Omkostninger ophæves,
hvorhos der tillægges den for Sag
søgeren beskikkede Sagfører for
Landsretten, Overretssagfører J., i
Vederlag 80 Kr. og i Gødtgerelse for
hafte Udlæg 18 Kr. 20 Orø, hvilke
Beløb udredes af det offentlige.

Det idømte udredes inden 15
Dage.

En af Dommerne afgav saaly
dende

Disse n s:

Under 1-lønsyn til, at der sav
nes Oplysning om, paa hvilket
Stød af Vej strækningen og under
hvilke nærmere Omstændigheder
Ulykken er indtruffen, og at det
ikke er oplyst, at de Sagsøgte i
Sommeren 1921 har udvist For
sommelighed med Flønsyn til Be
skæring af Vejtræerne, vilde jeg
frifinde de Sagsøgte for Sagsøge
rens Tiltale og hæve Sagens Om
kostninger.

Dcnne Dom vil have den største Interesse for alle Vejautoriteter
og Kommunalbestyrelser og særlig, efter at Lov Nr. 164 al 1. Maj
1923 om Færdsel er traadt i Kraft den 1. Oktober 1923.

I Lovens § 21 omhandler Kommunalheslyrelsernes Forpligtel
ser til at holde Træer og levende Hegn saaledes studsede, at de ikke
er til Hinder for Færdselen (altsaa samme Ordlyd som efter Dom
men fandtes i Viborg Amts Pølitivedtægt al 15. August 1913). I
nævnte Paragrafs 2det Stykke omhandler Korn munalbestyrelsernes
Pligt til ved særlig farlige Vejkryds, Vejsving eller ved Steder, hvor
offentlige Veje kiydser Jernbaner uden Ledbevogtning, at foran
ledige, at Gærder, Hegn og Beplantning, der hindrer den frie Over
sigt over Vejen, fjernes eller holdes i en passende Højde! og Til
stand.
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— Nævnte Landsretsdorn fastslaar m e g e t vi d t g a a e n d e

P lig t e r for I(ommunalbestyrelserne paa det i Færdselslovens §
21, 1. og 2. Stykke, omhandlede Omraade.

Med den forøgede Automobiltrafik paa vore Veje er ved Vej-

sving, Vejkryds 0. 1. Risikoen for Liv og Lemmer betydelig mange

Steder paa Grund af Forholdenes Uoverskuelighed, og allerede i

Forhold til denne Risiko for de Vejfarende er det Kommunalbe

styrelserrie efter Færdselslovens § 21, 1. og 2. Stykke, paalagte øko

nomiske Offer forsvindende. Hertil kommer da yderligere den store

økonomiske Risiko, som nævnte Landsretsdom i erstatningsmæs
sig Henseende for Undladelser paalægger Kommunalbestyrelserne.

At der ogsaa kan gøres Strafansvar gældende overfor disse, i Hen
hold til Færclselslovens § 22, ser jeg endda ganske bort fra.

— Til Slut skal jeg kun udtrykkelig henlede Opmærksomheden

paa, at den i Dommen omhandlede Tilskadekommet skete paa et

Lastautomobil, der var anvendt som Passagerautomobil ved An

bringelse af Bænke, hvorved Parsagererne sidder betydelig højere

end i et almindeligt Personautomobil. Til Trods for denne An

vendelse af Lastautomobilet — der, selvom den er almindelig, vist
nok i alle Henseender burde forbydes — blev Vejvæsenet dømt, og
Dommen bør derfor i videst muligt Omfang bringes til Vejautorite
ternes Kendskab.

FORSKELLIGE VEJBELÆGNINGERS PRIS OG VARIGHED.

Til Sammenligning med de i
»Dansk Vejtidsskrift», 2. Hæfte S.
91 o. fig., anførte Opgivelser skal
gengives en Tabel af den kendte
svenske Vejingenior E. P. W r e t
Ii n d (efter svensk Teknisk Tids
skrift 22./3. 192’) over forskellige

Vejbelægningers Pris og Varighed.

Priserne er i svenske Kr., og det er
noget vanskeligt at foretage nogen
direkte Sammenligning med dan
ske Priser. Tabellen gengives her,
da den dog maaske til en vis Grad
kan tjene som Vejledning for, hvor

ledes noget saadant kan stilles op.

I Forbindeise med dette Sporgs
maal vil uden Tvivl nogle alminde
lige Bemærkninger om Amortisa
tionstidens Længde og Rentens
Størrelse, som den franske Inspec
leur GénOral honoraire des Ponts
t Chaussées, D e ni z e t, har frem
sat i det højt ansete Tidsskrift »An
nales des Ponts et Chaussées» 192l,
S. 102, have nogen Interesse, hvor
for de her skal gengives:

»Man har levet længe med den
Tanke, at det var en stor Fordel
for Laantageren at faa en lang
Amortisationstid for sine Laan.
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Bundlag + Sliddæk

1. Alm. Brolægning.
2. Chaussebrolægning

paa Makadam
3. Chaussebrolægning

paa 10 cm Beton
4. Betonvej

Sliddæk alene

5. Asfaltbeton
6. Chaussebrosten

paa 0-rus
7. Makadarn

Annuiteten aftog ogsaa hurtigt,
naar Amortisationstiden voksede,
saaledes at den aarlige Udgift blev
betydelig formindsket for Laanta
geren. Men det, der passer, naar
Rentefoden er lille, bliver fuld
stændig galt, naar Rentefoden vok
ser, og det bliver saa fuldstændig
modsat en Fordel at forkorte Amor
tisationstiden saa meget som mu
ligt. Dette vil tydeligt fremgaa af
nedenstaaende Tabel, som for en
Rentefod paa 3, 6 og 9 pCt. og for
en Amortisationstid paa 30, 45 og 60
Aar giver dels Annuiteten, og dels
den totale Størrelse af de aarlige
Afdrag, d. v. s. den totale Sum, der
virkelig er betalt, i Sammenligning
med selve Laanet.

Man ser, at med en Rentefod paa
3 pCt. falder Annuiteten, naar Ti
den forøges fra 30—00 Aar, fra 5,10
—3,01 pCt., d. v. s. i Forholdet 1:0,71,
medens den totale Sum, der er be
Ialt tilbage, i Sammenligning med
Laanet, kun vokser i Forholdet
1 : 1,415.

Med en Rentefod paa 0 pCt. va
rierer Annuiteten for de samme
Amortisationstider fra 7,26—6,19
pCt., d. v. s. kun i Forholdet 1:0,852,
medens den totale tilbagebetalte
Sum varierer fra 2,18—3,71 Gange
den laante Sum, d. v. s. den vokser
i Forholdet i : 1,70.

Og endelig med en Rentefod paa
9 pCt. varierer Annuiteten for de
samme Amortisatioristider kun fra

Varighed
for

Færdsels- + S
grad

flT ir

II ._ I

HIi
cc

cj

eL

Aailig Udgift,
meer Atnortisa

I.
.tionstiden /2

af Varigheden

j. 5:M..—e) .-

I øre

131 2

123 4

Kr. Aar

18 i 60

12 ii 30

18 100
11 30

9 ‘i 20

12 15
3 II 3

Aar øre

uendelig 109

87

108
80

30 78

30 124
105

øre

2

4

2
4

4

0
60

øre øre

111

91

110 117
84 113

82 122

130 229
165 225

øre

133

127

119
117

126

229
285

2
4

4

0
60
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9,73—9,05 pct.. eller i Forholdet

1: 0,93, medens det totale tilbage-

betalte Beløb vokser fra 2,92—5,43

Gange det laante Beløb, saaledes at

det altsaa vokser i Forholdet 1:1,86.

Disse Resultater behøver ingen

nærmere Forklaring og er alene

tilstrækkelige til at forklare den

Slutning, som er fremsat i Begyn

delsen af disse Bemærkninger. Men

der er en anden meget vigtig Be

tragtning, der støtter denne Ansku

else. Vi er i en Infiationsperiode,

der er bleven nødvendig ved de

Krav, som Krigen bar stillet, men

som ikke desto mindre er en Ulyk

ke ved de Forandringer i Pengefor

holdene, som den har medført. De

uheldige Virkninger af Inflationen

og de heldige Virkninger af Defla

tionen vil bruge lang Tid for tyde

ligt at gøre sig gældende, og den

sande Virkning af Fænomenerne

er saaledes dækket for mindre

klartseende. Desuden er vi ikke i

Stand til i øjeblikket at iværksæt

te en Deflation, men Omstændig

hederne vil sikkert igen blive mere

gunstige, og man er utvivlsomt

klar over den Fordel, det vil være

at vende tilbage til Guldmøntfo
den, og man vil kunne antage, at
dette vil kunne geres i Løbet af 30
Aar. Men de Amortisationssum
mer, der er fastsat med Pengenes
nuværende Værdi vil saa til den
Tid tynge meget stærkt paa dem,
der skal udrede dem, og man har
da i Øjeblikket den allerstørste
Interesse i at faa Amortisationen
endt inden det Tidkpunkt, som jeg
her han angivete

Totalt

Arnorti. . Beløb,
Rente- Annui. I

sations- der
fod teL -

tid tilbage
betales

GODE VEJDÆK FORMINDSKER UDGIFTERNE TIL KØRSEL.

Ved Valget af Vejbefæstelse spil

ler ogsaa Driftsproblemet en ikke

ringe Rolle.
Af Automobilernes Driftsudgif

ter maa man især regne med Ud

gifterne til Gummi, Benzin og Olie

samt til Forrentning og Afskriv

ning af Købesummen, det er dem,

der giver de store Talværdier, og
det er ogsaa Penge, der gaar ud af
Landet.

Der blev i 1922 indført for 23
Mill. Kr. Benzin og for 7 Mill. Kr.
Motordæk. Det angives, at man un
der Kørsel paa Chaussebrolægning
har Brug for 25 pCt. mindre Træk-

30 Aar
45
60

30
45
60

30
45
60

5,10
4,08
3,61

7,26
6,47
6,19

9,73
9,19
9,05

153
183.60
216,60

217,80
291,15
371,40

291,90
413,55
543
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kraft end under Kersel paa almin
de lig makadamiseret Vej. Sammen
holdes denne tyske Opgivelse med
nogle Forseg at den amerikanske
Professor 1. B. Davidson, skulde
man kunne opstille de forskellige
Dteklag efter deres Modstand mod
Kørsel i følgende Tabel:

Betonvej 12,42
Chaussebrolægn 20
Asfaltbeton 22,1
Alm. Makadam .... 27,9
Topekabeton 30,8

I 1918 har den amerikanske
»Portland Cement Associatione sam
men med »White Co.», Cleveland,
ladet udføre nogle Forseg over,
hvor lang Vej et 2 ts Lastautomobil
kunde kere med et Brændselsfor
brug paa i Liter Benzin. Resulta
tet var:

Paa Jordvej 2,00 km
— god Grusvej 3,35 —

— god Asfalthetonvej .. 3,37 —

— god Klinkervej 4,00 —

— Cementbetonvej .... 4,20 —

og man vil se, at en god Vej for
mindsker Benzinforhruget i betyde
lig Grad.

Disse Tal maa selvfølgelig tages
med en vis Forsigtighed; men da vi
saaledes ikke har sikre Undersø
gelser over Forbrugets Variation
paa forskellige Vej belægninger og
ikke endnu har haft rationelle
Færdselsta’llinger, kan der ikke op
gives noget bestemt om, hvormeget
der kunde spares af de ovenfor-
nævnte 30 lill. Kr., hvis vi havde
de for Kørslen gunstigste Vejhelæg
ninger. Men skulde man slutte ef
ter udenlandske Opgivelser, vilde
man gætte paa, at der for 75 pCt.
af Kørslen skulde kunne spares 25
pCt. eller vel ca. 6 Mill. Kr. om
Aaret; dette er nu sikkert for me
get, da Bykerslen er med i disse
Tal, men da Ombygningen af den
Vej længde, som disse 75 pCt. af
Kørslen benytter, med den nuvæ
rende Kronekurs vistnok vilde
kunne udføres for ca. 60 Mill. Kr.,
vil man se, at det ikke vilde være
nogen daarlig Forretning snarest
at faa udført dette Vejarbejde. Og
saa er her jo endda ikke regnet
med, at nye og gode Vej dæk vilde
forøge Automohilernes Levetid og
dermed tillade en formindsket Af
skrivning.

OM ANLÆG AF CYKLESTIER OG GANGSTIER LANGS
LANDEVEJENE.

I en Vejledning til Profilering
af Veje efter den moderne Færd
sels Krav, som den tekniske
V ejkomité for nylig har ud
sendt, findes nogle Forslag til An-

læg af Cyclestier og Gangstier, der
maaske kan paaregne Interesse.

I Fig. 1 er saaledes vist et Pro
fil, hvor Kerebanens Bredde ligger
mellem 6 og 10 m, og hvor hver af

kg rir. tn
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de to Gangstier er tænkt udlagt

med fra 2,0 m til 2,5 m Bredde;

skal der paa Cykle-

stien foregaa Færd

sel i begge Retnin
ger, ber Bredden al

den ikke gerne være

mindre end 2,5 m, og
4 m vil vel nok i de

fleste Tilfælde være

tilstrækkelig. I det
viste Profil er der

ikke Plads til Spor-

vej.
Nu vil der maa-

ske ofte i Fremtiden

blive fremsat ønsker
om Anlæg af Cykle-

sti og Gangsti langs

vore nuværende Lan-

-

deveje, og i Fig. 2 er

vist, hvorledes Vej-

komiteen foreslaar

dette gjort. Man vil se, at Cykle-

sti og Gangsti er tænkt lagt langs

den ene Side al Vejen paa udven

:Iig Side al Greften, hvor

ved man formentlig vil
faa den i alle Retninger

mest tilfredsstillende Les

ning uden urimelige Be

kostninger. Flvor der kan

lægges Kloak i Vejen, el
ler hvor Vandafledningen

ellers tillader det, kan

Grefterne fyldes, og det

derved indvundne Areal
benyttes til Hjælp ved

Anlæget al Gang- og Cyklesti. Man
vil se, hvorledes det helt moderne

Fig. 2.

Profil i Fig. 1 kan udvikles al det

gamle Landevejsprolil, bl. a. uden

at de gamle Vejtræer fældes.

4o%

73,s—2O,o -

Fig. 1.

— 8,s a gm

245 a 22,5 Fn
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MOTORTROMLER FRA A. LAFFLY. BILLANCOURT.

Den franske Motorindustri har
ogsa kastet sig over Bygning af
Motortromler, og et af mest kendte
af disse Fabrikater kommer fra
Etablissements A. L a ff1 y i Bil-

lancourt, en af Paris’ ydre Forstæ
der. Da de danske \Tejjngenierer i
Maj Maaned f. A. passerede Paris
paa Vej til Vejkongressen i Sevilla,
havde de efter Indbydelse Lejlig
hed til at se en Serie paa 80 Stk.
ens Motortromler under Arbejde.

Tromlevalserne er af Staal; For
valserne er dobbelte Styrevalser,

HK ved 900 Omdrejninger
pr. 111

HK ved 1200 Omdrejninger
pr. M

Cylinder Diameter
do. Slaglængde

Antal Cylindre
Drivaksel, Diameter
Drivhjul, Diameter

do. Tykkelse af Ringe
do. Bredde

Forhjul, Diameter
do. Bredde
do. Tykkelse af Ring.

der sidder tæt sammen, de to Bag
valser er Drivvalser, der sidder
med saa stor Afstand, at der kun
paa en mindre Bredde (ca. 15 cm)
finder Overdækning Sted af de Are

aler, der tromles af For-
og Bagvalser. Motoren har
to lodrette Cylindre med
105 mm Diameter og 150
mm Slaglængde. Kolevan
dets Cirkulation sikres
ved en særlig Cirkula
lionspumpe.

Motortromlens Hastig

j’ hed er ens ved For- og
ved Baglænskorsel.

Tromlen har dobbelt
Bremse.

Tromletyper og disses Hovedfor
maal vil iovrigt fremgaa af neden
staaende Tabel; det vil af denne
ses, at Typerne er konstruerede
med Massefremstilling for Oje, idet
Vægtforskellen mellem nærstaaen
de Storrelser alene skaffes til Veje

ved Variation af Tromlevalsernes
0 odstykkelse.

LL Model

6 Tons B Ton

LT Model

10 Tons 12 Tons

12 11K 12 HK 16 HK 16 HK

15HK 15HK 2OHK 2OHK
mm 105 10.3 90 90

- 130 150 170 170
2 2 4 4

mm 100 100 130 130
. 1300 1ROO 1550 1550
- 450 450 550 550
- 40 80 40 65
- 90 900 llflO 1100
. 475 475 580 580
- 40 80 40 65
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EL Model

8 Ton

Vejbreclde dækket afTromlen mm 1700
Tromlehastighed pr. Time

ved 900 Omdrejninger,
frem og bak... 1. Gear km 1,600

2. Gear - 3,000
Tromlehastighed pr. Time

ved 12u0 Omdrejninger
frem og bak . . 1. Gear km 2,130

2 Gear - 4,000
Tjenestevægt af Tromlen... kg 6000
Tromlens samlede Længde . m 4,15
Akselafstand - 2,35
Højde med Tag - 2,25
Forbrug at Brændselsolie pr.

Arbejdstime Liter ca.
Styre- og Drivvalser over-

dækker hinanden cm
Olietanken rummer Brænd

selsolie Liter 45

»VØLUND «S DAMPTROMLE.*)

Maskinfabriken »Volurides dan

ske Damptromler er nu begyndt at

arbejde paa vore Veje, saa en nær

mere Omtale maaske vil være paa

sin Plads.

Kedlen er en Rogrorskedel at

moderne Konstruktion (Lokomotiv

type), der er omhyggelig isoleret

mod \Tai.metab

Tenderen har Rum til Kul og

Vand og har paa Bagsidell solide

Tværbjælker, dels til Anbringelse

at los \Tejoprier og dels til Fast-

gorelse af Trækkekrog ved Trans
portkorsel.

Dampmaskinen er enkeltevlin
dret. Glideren er en Stempeiglider,
hvorved der opnaas en særlig let
Omstyring at Masidnen. Ved Cy
linderens Konstruktion er der ta
get særlige Hensyn for at undgaa
Medrivning at Vand til Cylinderen,
naar Tromlen korer ned ad Bakke.
Maskinen vil saaledes selv under
ugunstige Forhold stadig arbejde
med tør Damp.

Alle Aksler er uclfmt at Siemens-

ET Model

10 Tons 12 Ton

1950 1950

1,800 1,800
3,000 3,000

1700

1,600
3,000

2,130
4,000
8000
4,15
2,85
2,25

2,500
4,000
10000
5,250
2,80
2,515

2,100
4,000
12000
5,250
2,80
2,515

6 6

15,5 15,5

45 70 70

) Et Billede findes Side 164.
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Mariinstaal og lober i nøjagtigt bo- »Vølundas Damptromle udføres
rede Lejer mccl Pander af Fosfor- i 3 Størrelser se Tabellen):
bronce. Tancihjulene er udført af For 10 ts Tromlen er f. Eks. Væg
Staalstobegods. alle liurtiggaaende cen tom 9,8 ts, Arbejdsvægten 10,3
hjul ei• fræsecie med største Nojag- Is; Trykket fordeler sig med 6,8 ts

. I i]amptrinI.ns Fortromleiis BitromIer ,
- Maekinens

, I . - -

ked en
Omrlrej_ Kedeltrvk

- .a — — ‘ — Hedeflade
—.

‘n» ‘»

2
rnnstaL k1c,i

Ii Jpr.Minut

1 8000 4800 1690 2850 1040 480 1520 420 6,5 200 12

2 10000 5250 I82 3000 1100 540 1580 440 7,0 200 12

312u005600 1920 3150 1120 600 1610 460 8,0 200 12

tighed, hvorved er opnaaet, at
Damptromlen arbejder næsten lyd
løst.

iaa Bagtromlerne, 3,5 ts paa For
tromlerne; Indholdet i Vandtanken
er 350 Liter, i Kulkassen 150 kg.

DE NÆSTE TI AABS VEJARBEJDE.

I »Sveriges Kommunal-Tekniska
Föreningena har den kendte Vejin

genier E. 1-I e cl st r ö m holdt et
Foredrag, det er gengivet i For
eningens Tidsskrift 1924. Nr. 8, og
hvori der fremsættes en Række me
get interessante Betragtninger over
det svenske Vejvæsens økonomi i
de kommende 10 Aar. Overfores
Ingeniør Hedströms Undersøgelser
paa danske Forhold, vil man faa
Tal frem, som mauske kan have no
gen Betydning, og dette skal derfor
forsøges gjort i det følgende.

Ingeniør I-Iedsfröm gaar ud fra,
at Antallet af Automobiler i U. 5.
A. var følgende:

Antal Antal
Aar. Motorkerotojer. pr. 1000 Indb.

1917 5.104,321 48
1018 6.146.617 59
W19 7 530,105 71
1920 0177,129 87
1921 10.464005 99
1922 12.239,114 115
1923 beregnet 14.000,000 127

Det beregnede Tal for 1923 sva
i’er til, at der fandtes eet Motor-
køretøj for hver 8 Indbyggere.

Ud herfra regner Ingeniør Hed
ström, at man vil kunne antage, at
der i 1924 vil findes eet Automobil
for hver 25 Indbyggere i Sverige.
Regner vi med det samme for Dan-
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marks Vedkommende, og at Til
væksten vil være jævnt fordelt over

Aarene, vil man faa felgende Ta

bel over Antallet af Motorkeretejer
i Danmark:

Antal
Aar. Motorkoretojer. Automobilskat.

1925 75,000 10.000,000 Kr.
1926 83,500 11.100,000 -

1927 92,000 12.200,000 -

1928 100,000 13 300,000 -

1929 108,500 14.500,000 -

1930 117,000 15.600,000 -

1931 12 ,000 16.600,000 -

1932 133,500 17 800,000 -

1933 142,000 18.900,000 -

1934 150,000 20.000,000 -

Ingenior IledstrOm mener nu, at

alle Veje, hvor Trafikken er sterre

end 200 Koretojer om Dagen, maa
forsynes med liaard Belægning
(Brolægning, Cement- eller Asfalt
beton el. lign.) og ikke vil kunne
vedligeholdes med Makadamisering
eller Grusbelægning. Efter den i

Danmark anvendte Beregnings
rn.aade svarer 200 Kcirelejer til 300
ts eller gennemsnitlig ca. 75 ts pr.
m af Vejens Bredde, og efler dan
ske Erfaringer er [lette ogsaa den
Græuse ærdi, man her i Landet er
kommet lii for Anvendelse af de
haarde Belægninger.

Men man kommer dernæst til
Sporgsmaalet om, byer stor en Vej-

længde af hele Vejnettet, der vil
kræve varig Belægning. Ingenior
Hedstrdm kommer til det Resultat,
at det i Sverige vil være 4 pCt. af
hele Vejlængden, og nævner, at den

norske Vejdirekter B a a 1 s r u d
har angivet, at man i U. 5. A. reg
ner med fra 5 til 8 pCt.

Vi har i Danmark ialt ca. 46 000
km Vej, af hvilke altsaa 2300—3700
km herefter skulde kræve haard
Belægning ved Udlobet af den be
tragtede Periode. Regner vi med
3000 km, og at 250 km af disse al
lerede ved Udgangen af 1924 vil
have saadan Belægning, vil der alt
saa mangle 2750 km. Regner man,
at Udgiften til ombygning af disse
2750 km Vej gennemsnitlig vil være
60000 Kr. pr. km, vil man se,’at den
samlede Udgift vil blive ca. 105
Mill. Kr., eller omtrent det Beleb,
som Automobilskatten vil indbrin
ge i den betragtede Aarrække.

En rationel Anvendelse af Au
tomobilskatten skulde altsaa i Lo
het af 10 Aar kunne bringe vore
Veje i en saadan Stand, at det for
disse Penge alene var muligt at

komme ud over alle Vanskelighe
der. Men skulde Antallet af Auto
mobiler her i Landet vokse i det
Forbold som ovenfor er forudsat,
vil ogsaa Færdsien paa Vejene blive
saa stor, at en Vedligeholdelse af
den antagne Vejlængde paa c. 3000
km ved Makadamisering ikke læn
gere er mulig.

Der anvendes i Ojeblikket 50—
CO Mill. Kr. om Aaret til Veje og
Gader i Danmark; bliver dette Tal
konstant i de kommende 10 Åer, og
skal der i denne Periode ekstraar
dinært bruges ca. 165 Mill. Kr., vil
de samlede Udgifter i 10 Aars Pe
rioden 1925—1934 blive ea. 700 Mill.
En Til Sammenligning kan anfo

Ialt oa. 150.000,000 Kr.



198 DANSK VEJTIDSSKHIFT 1924

res, at Lillebæltsbroen ialt vil ko
ste 15—20 Mill. 1Cr., der vistnok

tænkes fordelt over samme 1O-aari-
ge Periode. A. B. C.

MIN ISTEBIELLE AFGØRELSER M. M.

Cirkulære til samtlige

Amt mænd.

Ifl. § 35, Stk. 12, i Lov Nr. 271 af
6. Maj 1921 om Motorkoretojer m.
m., jfr. Justitsministeriets Bekendt
gørelse af s. Dag, skal Halvdelen
af den Del af Motorafgiften, der til-
falder samt]ige Amtsraadskredse
med Undtagelse af Bornholms
Amtsraadskreds, fordeles i Forhold
til hver Amtsraadskreds regnskabs
mæssige Udgift ved Vejvæsenet for
det sidst forløbne Begnskabsaar.

Da der hersker Tvivl om For
staaelsen af Udtrykket »regnskabs
mæssige Udgift«. idet det har vist
sig, at Amtsraadskredsene affatter
deres Opgivelser til Skattedeparte
mentet paa forskelligt Grundlag,
maa Ministeriet finde det rettest, at
der — for at tilvejebringe en mere
retfærdig Fordeling af den herom-
handlede Del af Motorafgiften —

fastsættes ensartede Regler for
samtlige Amtsraadskredse m. H. t.
de Udgifter, der maa henregnes til
den »regnskabsmæssige Udgifte.

Under Hensyn hertil skal man
anmode D’Herrer Amtmænd om at
ville foranledige, at der ved de op
gørelser, som af Amtsraadskredse
ne indsendes til Skattedepartemen
tet som Grundlag for Fordelingen
af Motorafgiften for Finansnaret
1923—24 og følgende Finansaar
iagttages, at der til Amtsraads

kredsens regnskabsmæssige Udgift
ikke medregnes:

1. Det Beløb, som i vedkommen
de Begnskabsaar er udbetalt
Amtsraadskredsen af Motøraf
giften.

2. De Beløb, som i vedkommende
Begnskabsaar er anvendt af
Summer, der er modtagne som
Statstilskud til Vejarbej der el
ler søm Tilskud til Nedarhej
der.

3. Beløb, der er tilvejebragt ved
Laan, optagne til Vejarbejder.
(Derimod kan paa de nævnte
Opgørelser øptages de Beløb,
som i vedkommende Regn
skabsaar er betalt i Renter øg
Afdrag af saadanne Laan).

Sluttelig bemærkes, at i Tilfælde,
hvor en \T0j overtages af en Amts
raadskreds søm Landevej, kan et
til Vejens eventuelle Værdi ved
Overtagelsen svarende Beløb, der
ikke udbetales, ikke medregnes til
den regnskabsmæssige Udgift, hvor
imod der selvfølgelig til nævnte
Udgift kan medregnes de Beløb,
der maatte være anvendte dels til
Arealerhvervelser til Vejens Udvi
delse, dels til Vejens Tstandsæt
telse.
Ministeriet for offentlige Arbej der,

den 29. April 1924.
J. F r i i s-S k ø t t e.

F. El. V. Bentsen.
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Ministerielle Afgørelser
vedrørende Gader og Veje

i Købstæder.

Udtalt, at Ministeriet stedse er
gaaet ud fra, at det er berettiget at
stadfæste Bestemmelser i kobstad
kommunale Vedtægter om Gader
og Veje, der svarer til Lov 14. Dec.
1857 § 3 (ved fu]dstændig Brolæg
ning af Veje, der er overtagne af efl
Kommune, kan Grundejerne til
pligtes at deltage i Udgifterne med
Flalvdelen). Indenrigsministeriets
Skrivelse af 22. Jan. 1912.

Udtalt, at Ministeriet maa for
mene, at Grundejerne ved en af en
Kommune overtagen Gade er plig
tige at yde Bidrag til Brolægnin
gen af den midterste Del af Gaden,
uanset at de tidligere havde ydet
Bidrag til Brolægningen af den ov
rige Del af Gaden og til Chausse
ringen af den midterste Del.* (Det
maa saaledes antages, at det ikke
et’ en Flinciring for at paaligne Bi
drag, at Brolægningen af en Gade

j Grundejerne havde fordret, at
de af dem til Vejens Chaussering i
sin Tid betalte Bidrag skulde god-
skrives dem ved Beregningen af
deres Bidrag til Brolægningen, men
havde derved overset, at Loven af
14. Dec. 1857, der i 1-Tenhold til Kom
munens Vejvedtægt var bragt til
Anvendelse i Købstaden, hjemler
Kommunen Ret til i første Omgang
at paalægge de til en overtagen Vej
stødende Grundes Ejere Udgifterne
til Vejens første Istandsættelse og
senere, hvis Vejen enten slet ikke
eller kun tildels er brolagt, kan be
stemme, at yderligere indtil FTalv
delen af Udgifterne ved Vejens
fuldstændige Brolægning skal ud
redes af de nævnte Grundejere.

eller Vejstrækning foregaar i flere
Afdelinger, idet de tilstødende
Grundes Ejere i saadanne Tilfælde
maa deltage i Udgifterne til Bro-
lægning af hvert Stykke for sig.
Dette maa sikkert gælde, hvad en
ten den stykkevise Brolægning fo
regaar saaledes, at Gaden ikke
straks brolægges i sin fulde Bred
de, eller saaledes, at hele Bredden
straks brolægges, men Brolægnin
gen forst efterliaanden gennemfø
res i Gadens fulde Længde.) Inden
rigsministeriels Skrivelse af 29. Fe
bruar 1912.

Udtalt, at der ikke haves Hjem
mel til ved en Kommunes furste
Istandsættelse af en af denne over
tagen privat Vej at afkræve Grund—
ejerne Bidrag til Vejens Forsyning
med Lygter samt med Vand-, Gas-
og Kloakledninger. Tndenrigsmini
steriets Skrivelse af 29. Nov. 1916.

I en Sag vedrorende Sporgsmaa
let om, hvorvidt en Kobstadkom
mune var berettiget til at ekspro
priere en privat Grund, over hvil
ken en offentlig Vej onskedes for
længet til Forbindelse med en an
den offentlig Vej, udtalt, at da der
ikke i den for vedkommende Køb
stadkommune gælden de i Flenhold
til Bygningslovgivningen udfærdi
gede Vedtægt var oplaget nogen
Bestemmelse, der bjemler Kommu
nen Ret til at foretage en Ekspro
priation som den paagældende,
maatte det fremsatte Sporgsmaal
besvares benægtende. En Ekspro
priation, sigtende til at give en al
lerede anlagt Gade større Bredde,
vilde derimod have Fljemmel i de i
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Bygningslov for Kobstæderne at 30.
Dec. 1858 § 2, 2. Stk., omhandlede
Tilfæide.) Indenrigsministeriets
Skrivelse af 26. April 1919.

Udtalt, at Byraadet efter de gæl
dende Vedtægtsbestemmelser sam
tidig med, at en Vej erklæres for
offentlig, bor træffe Bestemmelse
om, hvorledes den med 1-lensyn til
Aflob m. v. skal indrettes, samt om
og hvorvidt Ejerne af de til Vejen
stodende Grunde skal afholde de til
dens forste Istandsættelse medgaa
ende Udgifter. Indenrigsministeri
ets Skrivelse at 31. Juli 1920.

Udtalt, at Asfaitering maa side-
stilles med Brolægning, saaledes
at Grundejerne ogsaa kan tilpligtes
at bidrage til en at Kommunen
overtagen Vejs Asfaltering (jfr.

Ilojesterets Dom af 14. Jan. 1913,
Ugeskrift f. Retsvæsen, Side 193).
Indenrigsministeriets Skrivelse at

21. Juli 1924.

I Anledning af et derom fra et

Byraad fremkommet Andragende

‘) Den nævnte Lovbestemmelse
er saalydende: »Naar Kommunal
bestyrelsen anser det nodvendigt.
at en allerede anlagt Gade gives en
storre Bredde, skal enhver, som
opforer nogen ny Bygning til Ga
den, hvad enten dette sker paa en
Indtil ubehygget Grund eller i Ste
(let for en ældre nedbrudt eller ned—
brændt Bygning, eller som ejer no
gen uhebygget til Gaden stodende
Plads, være pligtig at afstaa saa
meget af sin Grund til Gaden, som
anses fornedent for at give samme
den behorige Bredde imod Erstat
n’ng at Kobstadens Kasse efter
uvillige Mænds Skoa.

har Indenrigsminsteriet i Medfer at
Lov om Kebstadkommuners Sty
relse m. v. af 20. Maj 1808 § 21 stad
fæstet, at den i Kobstadkommu
nens Vedtægt indeholdte Wstem
melse om de Bidrag, de til en af
Kommunen oivertagen Vej stodende
Grundejere skal betale til dennes
forste Brolægaing, affattes saa
ledes:

»Naar en af det offentlige alle
rede overtaget, men hidtil slet ikke
eller kun tildels brolagt Gade eller
Vej forsynes med Befæstelse (saa
som Brolægning, Asfaltering, As
faltbeton og Cementbeton) kan By
raadet bestemme, at indtil 1-laiv-
delen at de dermed forbundne Ud
gifter skal godtgores Kommunen at
de tilstedende Grundes Ejere. Alle
senere Reparationer eller Endrin
ger at Vejbelæguingen betales at
Kommunen.< (Indenrigsministeriets
Skr. af 29. Sept. 1924.)

I SKANDEBBOBG A?sITSB.ADS
Mode den 20. Aug. 1924 fremsatte
Vejudvalget Forslag til \‘ilkaai’ for
Amtsvejvæsenets Overtagelse at de
af Statsbanerne anlagte nye Lan
devejsstrækninger ved Forlægning
af Landevejsarealer som Folge at
Jernbaneanlæg.

Amtsi’aadet vedtog folgende Reg
ler som almindeligt gældende Vil

k aa r:
1. Statsbanerne udre der Erstatning

for den torogede Vedligeholdel
sesbyrde, der ved Vejtorlægain

gen paafares Amtskommunen,
derunder den toroge de Udgift
ved Vedligeholdelsen, som hid-
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rører fra Forlængelse af Vejba
nen som Følge af Omlægningen.

2. Statsbanerne afholder Udgifter
ne ved Flytning af Kilometer-
sten, der skyldes Vejforlægnin
gen, og Forsyning af det nye
Vejstykke med Vejtræer i sam
me Omfang som det aflagte Vej-
stykke.

3. Det forudsættes, at Brobygnin
gen i hele sin Udstrækning ved
ligelioldes af Statsbanerne med
Undtagelse af Vejbanen over
Broen.

4. Iøvrigt maa det afhænge af For
holdene i ethvert Tilfælde, hvil
ke yderligere Krav der maa stil
les, saasom i Flenseende til Fo
rebyggelse af Tab for Amtskom

munen, hidrorende fra fremtidi
ge Skred i Vejramperne eller
Sænkninger af disse o. lign.

TONDER AMT har benyttet Dr.

E r si e v s Tjærepræparat paa kor
tere Strækninger af Ribe—Tønder
Landevej, som er særlig udsatte for

at blive blæst bare. Efter de hidtil
indhøstede Erfaringer at dømme

opfylder Præp’aratet sin Flensigt:

at holde Dækmaterialet iaa Vejen,

naar første Vanding finder Sted,

medens Vejen er bar, og der der

efter gruses med Stengrus. Lerhol

digt Dækmaleriale blæser derimod
hurtigt bort igen.

B. Poulsen.

NY ORDNING AF VEJMANDSTJENESTEN I RIBE AMT.

Indtil fornylig var Vejmands
ordningen i Ribe Amt følgende:
Amtet havde 66 Vejmænd, hvis
Distrikter vat’ fra 5 til 8 km i Ud
strækning. Vejmændene var for
delte i 3 Klasser med følgende Ar
bejdstid:.
1. Klasse (8 Vejmænd): 90 Dage om

Sommeren, 144 Dage om Vin

teren.
2. Klasse (39 \Tejmænd): 70 Dage om

Sommeren, 136 Dage om Vin
teren.

3. Klasse (19 Vejmænd): 61 Dage om
Sommeren, 95 Dage om Vin
teren.
Endvidere fandtes 3 Vejassi

stentdistrikter, nemlig Ribe med 76

km, Broriip med 160 km og Varde
med 183 km Landevej.

Paa Amtsraadets ordinære Mø
de den 31. Maj vedtoges en ny Vej
mandsordning samt en ny Indde
ling af Vejassistentdistrikterne.
\rejmændene inddeltes derefter i
tre Klasser med henholdsvis 254,
228 og 176 Vejdage om Aaret. Vej-
dagene fordeler sig saaledes, at der
i Marts, April, Maj, September, Ok—
tober og November i hver Klasse
bliver henholdsvis 6, 5 og 4 Dage
om Ugen, og i de øvrige Maaneder
1enlioldsvis 5, 4 og 3 Dage om
Ugen. Dagene fordeler sig ligeligt
mellem Sommer- og Vinterhalvaa
ret, og (ilundlonnen er henholds



202 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1924

vis 3 og 4 Kr. pr. Dag, hvorefter
Aarslonnen bliver henholdsvis 889,
798 og 616 Kr. aarlig, hvortil for Ti
den kommer et Tillæg paa 80 pCt.

Samtidig hermed er Vejassi

stentdistrikternes Antal forøget til
4, nemlig Bramminge med 96 km,
Varde med 111 km, Grindsted med
118 km og Vejen med 97 km Lande-

SPORGSMAAL OG SVAR.

Spergsmaal: Sogneraads
medlem, Parcellist N. N. spørger,
om det kan tilraades at fylde Vej-
grøfterne for paa den Maade at
gøre en Sognevej bredere.

5 v a r: Der har igennem en vis
Periode, navnlig efter at Automo
bilerne begyndte at køre paa vore
Veje, hos Befolkningen været et vist
Onske om at kaste Vejgrofterne til,
mens Vejingeniererne vistnok gen
nemgaaende har været derimod.

Vejingeninrerne har utvivlsomt
haft Ret i deres Modstand imod
Vejgrøfternes Fyldning. Der skal
i denne Forbindelse helt ses bort
fra, at Grofterne danner en udmær
ket Grænse for en Vej, idet alene
Flensynet til en forsvarlig Vandaf
ledning som Regel forbyder, at
Grøfterne fyldes. Grøfterne dræner
nemlig Vandet bort fra det Areal,
hvorpaa Vejbanen ligger, og virker
langt sikrere end Drænledninger,
som man risikerer er tilfrosne net-

01) i det øjeblik, hvor man især har
Brug for dem, nemlig naar Frosten
er ved at gaa af Jorden; eller der
kan ske det, at der mellem Dræn-
ledningerne og den øverste optøede
og vandfyldte Jord ligger et fros
sent Jordlag, der hindrer, at Van

det løber til Drænene, selv om dis
se ikke er tilfrosne.

Tidligere gjorde hele dette For
hold maaske ikke saa megen Ska
de som nu, hvor man ogsaa i Tø
brudsperioden kører meget og med
ret svære Vogne og Læs. Ved op
mærksomt at læse vore Artikler om
»Vejene og Tøbrudet igennem, vil
man se, at det er mangelfuld Vand
afledning, der er Skyld i de farlige
Tobrudsskader. Det bedste Middel
til at undgaa dem er at holde
Vandafledningen saaledes i Orden,
at den er i Stand til at virke til en
hver Tid, men det kan den kun,
hvis Vejen har Grøfter langs Si
derne, og hvis disse Grøfter giver
nemt og frit Afløb for Vandet.
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GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON: CENT. ‘729 t 8636

Grus og Sand,.
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Karttsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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MODERNE MASKINER
& REDSKABER

FOR

VEJBYGNING
&

VEJ VEDLIGEHOLDELSE

Leverandør

til

Stat, Kommu

ner, Vejvæse

ner og Entre

prenører.

Forlang

Katalog.

Forlang

Reference

liste.

H. MEISNER-JENSEN
VESTERBROGADE 65 - KBHVN. B.

TELEFON 7584 - 7585 - TELEGRAM-ADR.: ,,MEISNERIMP”

Brandmateriel - Vejbygningsmateriel - Automobiler

Oil HOFFENSUEBU5K& ETA8L. KJBLNflAO,


