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,,Vølund” Damptromlen

©
Da første Serie ,,Vølund” Damptromler

allerede blev solgt inden Fuldførelsen,
har vi straks paabegyndt Fremstillingen
af en ny Serie, og vi vil saaledes kunne
levere Damptromler til Foraarssaisonen

,,Vølund” Damptromlen er helt igen
nem dansk Arbejde konstrueret paa
vore Tegnestuer, og indtil de mindste
Enkeltheder udført i vore Værksteder.
Interesserede sender vi med Glæde ud
førlige Oplysninger og Tilbud.

©
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FÆRDSELSLOVENS § 21.
Af Amtmand C. Lundbye.

Da Færclselsloven blev udarbejdet, onskede man ved Siden af de
Bestemmelser om, hvorledes de vej farende skal forholde sig, der ud
gor Lovens Hovedindhold, at optage nogle Bestemmelser, der skulde
sigte til at sikre Vejenes Overskuelighed. Formuleringen af saadanne
Lovregler fremhod imidlertid betydelige Vanskeligheder. Lovgivnin
gen havde, fraset nogle spredte og lidet indgrihende herhen horende
Bestemmelser i Politivedtægter, hidtil intet indeholdt herom, og man
kunde, hvis der virkelig skulde opnaas noget, ikke lovgive herom
uden at gøre Indgreb i bestaaende Retsforhold. Resultatet af Be
stræbelserne for at naa det tilstræbte blev § 21 i Færdselsloven.

I Regeringens Forslag lød Paragraffen kun saaledes:
Træer og levende Hegn paa eller ved Gade. Vej eller Plads skal

holdes saaledes stuclsecle, at de ikke er til Hinder for Færdselen.
Ved særlig farlige Vejkryds eller Vejsving kan Politiet forlange,

at Gærder, Hegn og Beplantning, der hindrer den fri Udsigt over
Vejen, fjærnes eller holdes i en passende Højde og Tilstand.

I Motiverne anføres kun følgende om denne Paragraf: ))Det har
i de senere Aar ved flere Lejligheder vist sig at være af Betydning, at
man ved Bestemmelser som de foranstaaende faar Adgang til at træffe
Foranstaltninger. der i hvert Fald kan bidrage til at formindske
Faren for Korselsulykker, særlig ved farlige Vejkryds eller Vej
sving(c.

Under Behandlingen i Folketinget, hvor Forslaget først blev fore
lagt, blev det fremdraget, om disse Bestemmelser ikke paa betænke
lig Maade gjorde Indgreb i Ejendomsretten. Endvidere blev der ud
talt ønske om, at de herhen hørende Afgørelser blev overført til de
kommunale Myndigheder. Samtidig ønskede Ministeriet for offent
lige Arbejder Paragraffen suppleret med Bestemmelser om Kryds
ninger mellem Jernbaner og Veje. De to sidstnævnte Hensyn førte til,
at Folketingsudvalget omarhej dede Paragraffen. hvorefter den fik
den Form, den beholdt i Løven.

Under Hensyn til, at der i denne Redaktion er optaget Bestemmel
ser om Expropriation og Paalæg af Servituter, blev det under For
liandlingerne i Landstinget fremhævet, at der naturligvis maa ydes
Erstatning for Expropriation i Henhold til Grundlovens Bestemmel
ser herom, og at Paalæg af en Servitut som Regel maa betragtes søm
en delvis Expropriation af den paagældende Ejendom. saa at der kan
blive Sporgsmaal øm at yde Erstatning. hvis det maa antages, at
Servituten paafører Ejendommens Ejer et Tab.



1925 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

Da Lovparagraffen saaledes er blevet til under Brydninger mellem

forskellige Anskuelser. idet nogle mente, at den gjorde for store Ind

greb i de bestaaencle Retsforhold, medens andre ønskede den mere

vicltgaaende for at opnaa saa stor en Sikkerhed i Færdselen paa Gader

og Veje som muligt, er den præget af de Egenskaber, som er karak

teristiske for Kompromisbestemmelser. Men selv om ingen vil føle

sig helt tilfreds med dens Affattelse, kan det næppe bestrides, at den,

hvis den benyttes paa rette Maade og med Skønsomhed, vil kunne

gøre megen Gavn, og at den betyder et betydeligt Fremskridt i For

hold til Fortidens Mangel paa Lovhestemmelser paa dette Omraade.

At Træer og levende Hegn, saaledes som fremhævet i Paragraf

fens første Stykke, skal holdes saaledes studsede, at de ikke er til

Hinder for Færclselen, kan vist ikke siges at være en ny Regel. Den

findes i de fleste Politivedtægter. og selv hvor den ikke har været ud

trykkelig optaget i Vedtægten. vilde man vistnok have anset det for

en Selvfølge, at man skulde forholde sig saaledes. Det kan derfor

kun betragtes som en Fordel, at denne Bestemmelse er lovfæstet og

derigennem alles Opmærksomhed er henledet paa den. Særlig betyd

ningsfuldt. maa (lette siges at være. naar henses til den i Dansk Vej

tidsskrift 192’», S. 186 og følgende citerede Dom.
Ny er derimod Bestemmelsen i andet — — Stykke om, at de kom

munale Myndigheder skal sørge for, at Gærder. Hegn og Beplantning

ikke hindrer den frie Oversigt over Vejen. Den skal anvendes ved

særlig farlige Vejkryds, Vejsving eller ved Steder, hvor offentlige

Veje krydser Jernbaner uden Ledbevogtning. Vejkryds forekommer

overalt, og Reglen gælder ogsaa kun Vejkryds, som er særlig farlige.

Dette er øjensynlig et ikke helt prægnant Udtryk for »som er farlige.

dersom der ikke sorges for fri Oversigt». Om (lette er Tilfældet maa

afgøres efter en Undersøgelse af hvert enkelt Tilfælde. Ved denne Af

gørelse vil det have nogen Betydning, hvor befærdet de paagældende

Veje eller en af dem er. Vejkryds paa 1-Toverliandeveje vil saaledes i

Reglen være farlige. Hovedlancleveje bor jo nemlig være indrettet saa

ledes, at der normalt kan køres med den højeste tilladte Hastighed paa

(lem. Tænker man sig nu, at der støder mange Sideveje til en saadan

Hovecllandevej, og at. det, første Stykke af disse Sideveje ikke kan

overses fra Hovecllandevejen, vil en samvittighedsfuld Automobil-

fører sagtne Farten, hver Gang han passerer en saadan Sidevej, hvor

ved han gaar Glip af de Fordele, han skulde have haft af at køre paa

en Hovedlandevej, og sagtnes Farten ikke. vil der være en stadig Fare

for Ulykker ved ethvert større Vejkryds.
Ved Vejsving skal der efter Loven altid sørges for fri Oversigt.

Men hvormeget (let i denne Henseende vil være nødvendigt at fore

tage vil naturligvis afhænge af, hvor meget Vejbanen svinger. Ved

ganske flade Kurver vil den fri Oversigt som Regel komme af sig
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selv, og Nødvendigheden for Foranstaltninger stiger derefter med
Krumningsradiens Aftagen, saaledes at det, der kræves, til sidst bliver det samme som ved farlige Vejkryds, naar Kurven er meget kort.eller Omdrejningen helt retvinklet. Saadanne Omdrejninger findes.
endnu paa ældre Veje, men Motorafgiften vil efterhaanden blive an
vendt til at omlægge saadanne Veje, og paa nye Veje er de selvfølge
lig utænkelige. Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomité har i de
af den udgivne Hæfter Nr. 5 optaget nogle Angivelser af, i hvor stor
Udstrækning der hør sikres fri Oversigt i Vejsving.

En særlig Betydning vil denne Lovbestemmelse faa i det østlige
Sønderjylland, ganske særlig paa Sundeved og Als, hvor næsten alle
Veje er meget bugtede og er indhegnet af levende Hegn. Her er det
et meget betydeligt, men ogsaa et med Nutidens Automobiltrafik gan
ske nødvendigt Arbejde at faa tilvejebragt fri Oversigt over de farlige
Vejhjørner og Vejsving. Ved de nye Vejanlæg, der foretages der, bli
ver der sørget for, at der ikke bliver flere Sving end højst nødven
digt, og at de Sving, der ikke kan undgaas, bliver saa flade som mu
ligt. Hvor der støder Hegn til, de nye Veje, bLiver de ryddet til en Af
stand af 40 a 50 m fra Vejen. Alle Sporgsmaal om Paalæg af Servi
tuter løses da samtidig med Forhandlingerne med Lodsejerne om
Afgivelse af Grund til de ny Vejanlæg. Ligger der i enkelte Tilfælde
et Hus i en Krumning paa en saadan Maade. at det borttager noget
af den fri Oversigt, bliver Vejbanen gjort bredere paa det paagæl
dende Sted for at give særlig god Plads til Forbikørsel.

Om Steder, hvor offentlige Veje krydser Jernbaner uden Ledhe
vogtning, vil der gælde det samme som om Vejsving.

Den fri Oversigt skal efter Lovbestemmelsen tilvejebringes ved,
at Gærder, Hegn og Beplantning fjernes eller holdes i en passende
Højde og Tilstand. Saafremt dette ikke kan opnaas gennem Forhand
ling, kan de kommunale Myndigheder sætte det igennem enten ved
Expropriation eller Paalæg af Servituter. Som noget, der kan for
dres fjernet, eller hvis Anbringelse kan hindres, nævnes kun Gærder,
hegn og Beplantning. Det Spørgsmaal kan dog rejses, om den rette
Forstaaelse af Lovbestemmelsen ikke er den, at paa en saadan servi
tuthelagt Grund maa der intet anbringes, som kan hindre den fri
Oversigt, saaledes at der navnlig ikke kan rejses en Bygning, som
er til Hinder for Udsigten. Spørgsmaalet har været forelagt Justits
ministeriet, som imidlertid har svaret, at der med Hensyn til Mulig
heden for at expropriere Grunde eller belægge dem med Servituter
for at hindre Bebyggelse. der kan genere den fri Oversigt, ikke ved
den her omhandlede Lovs Bestemmelser er tilvejebragt nogen yder
ligere Hjemmel end. hvad der indeholdes i den tidligere bestaaende
Vejlovgivning. Man kan herefter ikke benytte denne Lov til at expro
priere et Grundstykke ved en offentlig Vej eller en Jernbane for at
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hindre dets Bebyggelse, men kan man foretage en saadan Expropria
tion i Henhold til en anden Lovbestemmelse, er det klart, at man gen
nem Expropriationen ogsaa kan hindre Bebyggelsen.

En særlig Myndighed tillægger Loven Ministeren for offentlige
Arbejder med Hensyn til at skaffe fri Oversigt til begge Sider af en
Jernbanelinie. der uden Leclbevogtning krydser offentlige Gader eller
Veje. Hvis fri Oversigt her ikke kan skaffes for en rimelig Bekost
rung, kan Ministeren paalægge Banen, eventuelt med Tilskud fra de
kommunale Myndigheder, at opsætte Lydsignaler og Lyssignaler eller
træffe andre Foranstaltninger. der i rette Tid kan advare de vej-
farende om Togets umiddelbare Nærhed.

Det maa som sagt betragtes som utvivlsomt, at Færclselssikker
heden paa vore Gader eller Veje vil kunne blive stærkt forøget ved
denne som ved de andre Bestemmelser i Færclselsloven. Imidlertid
nytter selvfølgelig de bedste Lovbestemmelser til Betryggelse af Færd
selen ikke, hvis de, der færdes paa Gader og Veje, ikke selv tager
rimeligt Hensyn til hverandre. altsaa navnlig hvis Automobilførerne
ikke kører forsvarligt. Jeg har fornylig haft Lejlighed til at se Færd-
selen i England og Frankrig. og navnlig i og ved Paris er Automobil
trafiken taget ganske overordentlig stærkt til i det sidste Aars Tid.
Der findes i Omegnen af London og Paris mange snævre, ret stærkt
bugtede og ret tæt bebyggecie, altsaa uoversigtlige Veje, hvor Auto
mobiltrafiken er betydelig stærkere end paa nogen Vej her i Landet,
og hvor der navnlig køres meget hurtigere end her. Dog er Ulykker
ret sjældne. Dette skyldes, at skocieslose eller hensynsløse Automobil-
førere ikke taales, og at der gøres strengt Ansvar gældende mod dem,
der er Skyld i en Ulykke.

Naar det heldigvis kan siges, at Ulykker ogsaa herhjemme er for
holcisvis sjældne, er Grunden sikkert først og fremmest den, at vore
Automobilforere gennemgaaende har kort forsvarligt. Forhaabent
lig vil dette vedblivende kunne siges ogsaa under den ojensynlig og
saa herhjemme meget stærkt stigende Benyttelse af Motorkoretøjer.
Kun naar dette kan siges, kan Færciselslovens Bestemmelser gøre den
Nytte, de er beregnet paa at gøre.
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DE NORSKE VEIES TILBLIVEN OG UTVIKLING
Af Overingeniør i. Mnnch, Moss.

De ældste landeveisforbindelser mellem de forskjellige landsdele,
som vor historie omtaler, havde vistnok nermest karakter av ride-
vejer eller vinter vejer, hvor fremkomst med hjulkjoretoier var for
bundet ikke alene med store vanskeligheter men enddog med fare.
Allerede i det lOde aarhundrede findes veivesenet omhandlet i vei
lovgivningen, men først i det i7de aarhundrede (1624) fik Norge sin
første byggede kjorevei, fra Konsberg til Kristiania.

Det var nermest næringsveiernes opkomst og krav paa brukbare
militærveier, som gav stødet til oket og forbedret veibygning. Men
utviklingeR gik ikke raskt.

Da Christian V besøgte Norge i 1685 maatte den største del av
hans rejse over land foregaa paa liesteryggen. Av en reisebeskrivelse

Fig. 1*). Parti av vejen Hokksund—Kongsberg. Norges første kjørevei.
Bygget 162.

) Fig. 1—7 efter Meddelelser fra Veidirektøren No. 52, 192. R e d.
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av juni 1685 hitsettes folgencie. hvorav vil sees hvilke nu rent uten
kelige vanskeligheter og farer en lancieveisfarer clengangmaatte gjen,

nemgaa:
»Derpaa følger et forfærdeligt og meget højt og stejlt Berg,

hvor man af siden af opricler, havende paa den exw Haand dette
forfærdelige Fjeld og paa den anden Side aldeles intet uden at

se necier af en Præcipice. ligesom udi Afgrunden, og er denne

Vej, som saalecles paa Kanten langs op ad Berget er indhuggen,
saa smal, at neppe en Hest uden Fare kan passere den anden,
saa at. om man med Hesten kom til at. falde og udenfor denne
smale Vej, som lettelig ved Uagtsomhed sig kunde tildrage,

maatte komme, ganske ingen menneskelig Redning skulde være:

ti aldeles ingen Hold eller Noget er, hvor man sig kunde arre

stere, mens fik at falde neder udi Elven.
Naar man denne Høide opkomnien er. faar man paa samme

Maade necier igjen, og saa kontinuerligen, indtil man kommer

til Drivstuen, ej Andet end en Klev op og en anden necier, som
varede saa nær halvanden Mil, hvor man næsten 6 timer maatte

tilbringe at passere, og er det somme Steder saa stejl at ride, at

I—.....

Fig. 2. Bro paa veien Hokksund—Kongsberg. Bygget 1924..
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Hesten faar sætte sig paa Rumpen og glide neder, og naar manskal opad igjen, at Rytteren faar staa af, ellers Hesten ej vel medhannem kan opgaa, og ihvorvel at næsten den største Del af Suiten mangfoldige Gange af Hestene maatte afstaa. og sig til-fods det Bedste de kunde, som og hel besværlig var, forthjælpe,saa blev hans kongelige Majestæt dog denne ganske onde og farlige Vei stedse paa Hesten siddende og agtede hverken Præcipi
cer eller andet,
mens han red saa
stille fort, som net
paa jævn Vej kun
de være.(

Der utkom i Christi
an V’s regjeringsticl en
forordning om fuldsten
dig opmaaling av vej
erne i det Sondenfjeld
ske, hvorunder der blev
opsatt store og smukke
milepæle av huggen
sten med Kongens og
statsholclerens navne.
Enkelte av disse stene
findes endnu.

Man skjelnet den
gang mellem saakaldte
»Konqeueier som ved
likeholdtes av almuen
under opsigt av fogder
og lensmenn, samt de
mere lokale. saakaldte
byrjdeveier.

Men selv Konqe?’ei
erne blev anseet at væ
re baade farlige og
usikre at befare.

I anden halvdel av
- . iScie aarhunclrecle gikFig. 3. Veien gjennem Vmdhellen i Bor-

man i an med en fiegund. Sogn og Fjordane fylke. Bygget 1841 g g
—1843. re systematisk ombyg

ning av rigets hoved
veier, og skyldes dette serlig at landet dengang havde meget dygtige
»generalveirnestre. som utarbeidede nye planer, foretok linjeopstik
ninger og iverksatfe en rekke forholdsvis storartede anlegg.



1925 DNSK VEJTIDSSKRIFT 9

Fig. 4. Veiparti i Ausirnannalien i ruten Telemark—Ilardanger.
I-Iordaland fylke.

Fig. 5. Skodjestrømmen bro. Mere fylke. Spændvidd 57,0 m.
J(jorebredde 4,0 m.
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-

Fig. 6. Fra vejen over Strynsfjeldet. Sogn og Fjordane fylke .Aug. 1923.

I 1851 fik landet sin nye T7eilov, som overførte hevilgningsmyn
digheten fra Kongen til Sfortingf’f og fra Àrnfrnanden til herred
s! grene.

Fra den tid tog veibygningen rask opsving, idet man efterhvert

Fig. 7. Almindelig benyttet sneplog (»Teienp1og).



1925 DANSK VEJTIDSSERIFT 11

fik aapent blik for den store betydning som gode landkommunika
sjoner har for næringsveiernes opkoni st.

Følgende tabel viser utviklingen bedst:

Tids- Antal km oparbeidet i period.

A periode Medganede
ar. Antal bevilgningsbeløp Hoved- Bygde- Sum

Aar veje j veje

Før 1850 10 2700000 Kr. 594t 9650 15594:
,, 1860 10 8000000 — 361 1978 2339
,, 1870 10 10000UOO — 690 1435 2125

18b0 10 12200000 — 758 1378 2136
1890 10 1150 000 — 1445 1845 3290
1900 10 1760u000 — 1473 1634 3107

,, 1910 10 21000000 — 1472 1650 3122
,, 1920 10 41700000 — 1242 918 2160

Sum 124700000Kr. 13385 20488 33373

NÅGRA ERFARENHETER BETRÅFFANDE ANVÅND

NINGEN AV ASFALTBETONG I STOCKHOLM
Av Civilingeniör Erland Hedstrd?n, Stockholm.

Redaktören av denna tidskrift har haft vänligheten anmocla mig
skriva något om mina erfarenheter av asfaithetong. Ehuru denna
sak, efter vad jag funnit, redan både sakkunnigt och utförligt be
handlats i tidskriften — vadan mitt inlägg sålunda icke i egentlig
mening kan komma med något nytt — torde kanske med hänsyn liii
att arbeten av detta slag vant utförda i Stockholm ånda från år 1909
med resultat, att Stockholm för närvarancle har en sammanlagd areal
biturninösa beläggningar av icke mindre än 300.000 rn2 oavsett yttjår
ning1), en kortare resumè av mina erfarenheter hårutinnan vara av
intresse.

Om jag bortser från den s. k. yttjårningen. vilken var den lörsla
form av dylik belåggning, som utfördes i Stockholm år 1908. påbör
jades året dårpå, 1909, försöken med vad vi här med ett gemensamt
namn kalla impregnerad makadam2)till skilinad mot yttjårningen,
som endast är en ytbehandling. Det första försöket gjordes i en starkt
trafikerad gata, Hamngatan, en backe med lutning 1:10 å 1:12. Hår-

‘) Overtj æring. 2) Tj æremakadam.
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vid praktiserades den s. k. indrånkningsmetoden3)med användande
av petroleumbeck och antracenolja i vissa proportioner — således
även detta material i likhet med numer anvånd s. k. bitumen en af
fallsprodukt vid petroleumdestillation. Försöket blev i likhet med
alla andra försök i denna riktning så till vicla lyekat, att man erhöll
en belåggning, bdttre dn makadam oc/i pralctiskt taget dan-imfri4) och
som betråffande kostnad och varaktighet låmnade ett båttre ekono
miskt resultat ån vanlig makadam. Emellertid höll hela metoden
genast från bbrjan på att komma i misskredit därigenom, att massan
gjordes fdr lös med tillsats av fdr mycket bitumenmaterial, med på
fbljd att når sommaren kom rann en stor del av det överflödiga bitu
menpreparatet bort i rånnstenarna oeh på nårgrånsande stengata.
Backen ))svettades(r, som man brukar kalla det och låmnade ohehag
liga spår av sig in uti husen. vilket just ej var rekommenderancle.

En fördel med att börja och åven fortsåtta försöken i de starkt tra
fikerade gatorna var emellertid. att man tåmligen snart fick en ni-
slag oeh kunde företaga föråndringar i metoden med hånsyn liii
vunna erfarenheter.

Nåsta metod, som jag ingående prövade, var tjårniakadam enligt
den s. k. aeberiirnetoden, — d. v. s. stenen uppvårmdes och hlandacles
med vanlig gasverkstjåra. vare fter preparatet lagrades en eller flera
månader. Resultatet hårav blev delvis myeket lyekat, beroende på att
jag till skillnad mot förut höll niig till mindre starkt trafikerade
gator.

Så kom året 19i3 med 3dje internationella vägkongressen i Lon
don, som jag bevistade. Httrvid fick jag tillfålle att taga del av betyd
ligt gynnsammare resultat med anvåndning av sårskilt destillerad
gatutjåra efter engelska normalheståmmelser i stållet för den vanliga
gasverkstjåran. Sedan dylik tjåra under namn av »Plania4 börjat til
verkas i Sverige övergick jag dårför till denna och prövade åvenledes
en hel del engelska iudrånkningspreparat. för vilka mycken reklam
gjorts vid kongressen. Planiatjåran visade genast bttttre resultat ån
den rena gasverkstjåran. En fördel var också, att det tjårade ma
terialet ej behövde lagras utan kunde omecielhart anvåndas.

I gator med starkare trafik visade det sig emellertid att åven på
detta sått åstadkommen impregnerad makadam ej höll måttet. Nåsta
steg blev då att i stållet fdr låggning enligt engelsk praxis av tjår
makadam i 2ne eller 3ne skikt med olilça stenstorlekar, i varje skikt,
blanda all stenen tillsamman för att få mindre hålrum och snabhare
arbetstakt. Resultatet hårav visade sig genast bliva betydligt båttre
ån föregående.

) Udgydningsmetoden. storvfri.
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Emellertid börjacle omkring år 1914 utomlands, sårskilt i Amerika,
s. k. bitumen att alltmer undantrånga tjåran såsom varande en hdg
vårdigare produkt med starkare bindekraft. Då priset på denna med
ca. 25 0/0 dversteg tjäran fbrsöktes tju at bbrja med en blandning av
engelsk tjåra och bitumen, från till att börja med 10 å 25 0/0 och upp
tju 50 0/0 bitumen. Då resultatet tyclligen blev bdttre i samma mån
som bitumenhalten blcacles och bitumenpriset efter kriget t. o. m.
stålide sig lägre ån tjåran, blev nåsta och hittilis sista steg5) att helt
erståtta tjåran med bitumen, åvensom att driva graderingen av
steningredienserna åncla dårhån, att viss procent stenmjél°) eller
t. o. m. portlandcement tilsattes för att få alla hålrum fyllda.

Då detta just år det resultat hetråffande samrnansåttningen man
kommit till äverallt, såvål i England som Amerika, anser jag det
knappast för min del vara någon idé att hår nårmare ingå på detalj
sammansåttningen — vilken för övrigt xad Stockholm betråffar av den
firma, som hår utfårt dessa arbeten, med hånsyn till vunnen erfaren
het ändrats något år från år, och vilken fhr bvrigt bör råttas efter b
kala fbrhållanden och efter företagna egna experiment. Dylika hava
ju hår i Stockholm alltjåmt gjorts i stor omfattning utan att man dår
fdr kan såga, att något slutgiltigt resultat vunnits på annat sått ån
ati den produkt, som nu anvåndes, visat sig synnerligen pålitlig och
stark, anvåndbar för gator med trafik ånda upp till 1500 fordon per
dag eller t. o. m. mera.

I ett avseende har dock ett fullt påvisbart resultat erhållits nåm
ligen dårutinnan att den s. k. blandningsmetoden — asfaltbetong —

år vida överlågsen indrånkningsmetoden — asfaltmakadam, — och
detta av skål7), som lått inses.

I förra fallet erhålles genom vårmningen av stenaggregatet en
långt intimare förhindelse mellan stenen och bindeåmnet8) och,
dårest råtta proportioner anvåndas, blir varje sten och gruskorn fast
håddat i och omgivet av bitumen, varigenom en fullt stabil produkt
erhålles, medan dåremot i det senare fallet bitumenåmnet fördelar
sig ytterst ojåmnt och gör det möjligt för trafiken att rubba på stenar
nas och gruskornens inbördes lågen, ninternal attritionc(, varigenom
så småningom bindekraften förstbres. Dår möjlighet finnes att tilb
verka asfaltbetong på ett rationellt sått, år således denna metod att
föredraga framför den enklare indrånkningsmetoden, åven om denna
i anlåggningskostnad skulle stålla sig något billigare.

I likhet med amerikansk och engelsk praxis har i Stockholm ut
förts asfaltbelåggningar enligt blandningsmetoden, huvudsakligen
efter nedanstående Sne typer:

i) Sanclasfalt (sheet asphaltpavement) beståenda av ett underlag as

b) Skridt. 6) Grunde. 4) Stenmel. 1) Bindemiddel.
7
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faltbetong Ca. 5 cm tjockt och ett bverlag av Ca. 3 cm tjock sand
asfalt.

2) Asfaifbetong (asphaitic concrete) i ett lager, varierande från 5
upp tju 8 cm’s tjockhet beroencie på trafikintensiteten. Efter utlågg
ningen och våltningen har ytan vanligtvis strubits med bitumen (2
kg/m2) övergrusats och våltats på nytt.

3) På bostadsgator med relativt ringa trafik har utförts en be
låggning av enbart sandasfaltöverlag eller asfaltbetong med högst i2
m/m kornstorlek. Hårvid har för att minska kostnaden ofta ingen
ythebandling med bitumen fdretagits och tjockleken har nedbringats
till 4 cm.

Vid tiliverkning av asfaltbelåggningar finnes numera att vålja på
en mångfald olika bitumen- och asfaltsorter. De fiesta av dessa ha
i Stockholm försökts, lagda intill varandra på sårskilda provstråckor.
Försöken äro emellertid gjorda under de senaste åren, och då ingen
av dessa stråckor ånnu visat någon som helst tendens till fërstöreise
år det omöjligt att fålla något omdöme angående de olika hitunien
sorternas låmplighet. Priserna åro ungefår lika. med undantag för
Trinidad och Bermudas asfalt, vilka tagas direkt ur de s. k. asfalt
sjöarna. Asfaltbetong med dessa torde stålla sig jo å 20 0/0 dyrare
ån med petroleumbitumen, men huruvida detta uppvåges av någon
ökad varaktighet kan jag, som sagt, ånnu ej avgöra.

Stenmaterial. Betråffande detta har brukats krossad granit och
i regel ha 2ne olika stendimensioner kommit Hll anvåndning, nåm
ugen för en belåggningstjocklek av mer ån 5 cm en stenstorlek upp
till 3 cm och för tjockiekar dårunder en stenstorlek av maximum
j å j,5 cm. För den större belåggningstjockleken över 5 cm år jag
av den uppfattningen, ah den större stenstorleken dårvidlag år att
föredraga, då den erbjuder en relativt större stabilitet, varigenom
faran för »vågbildningo efter några års stark trafik till stbrsta delen
bortelimineras. Når denna stenstorlek anvåndes tror jag åvenledes,
att en strykning med bitumen och pågrusning med stritt grus efter
fårdiglåggningen år tiE avsevård nytta för den framtida varaktig
heten, ehuru det åtminstone hittills visat sig, att denna strykning icke
år absolut nödvåndig. enår ytan efter en tids trafik vanligen blir så
glattad och slåt, att det år svårt att avgöra, om strykning ursprung
ligen förekommit eller ej. Eniellertid ha åven i detta fall en hel del
experiment gjorts, som framdeles vål torde komma att ge sina utslag.
I såvål England som Amerika torde nog det vanligaste vara, att ythe
handling företages omedelbart efter våltningen»).

Anläqçpningskostnader. Utförd på vanlig makadamunderbådd el
ler fast grushelåggning, som visat sig vara fullgott underlag, når un

9) Tromlingen.
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derbädden är väl dränerad, kan asfaltbetongen nu i Stockholm ut
föras för et pris varierande mellan 5 å 8 lçronor, beroende på tjock
leken, som varierar mellan 3—7 cm al.ltefter trafikens storlek. Den
lägre tjockieken 3 cm anvåndes vanligen enciast i gångbanor.

En av asfaltbetongens största fördelar torde just bestå i, att den
kan läggas på vanhigt fast grus och makadam efter företagen juste
ring och vältning. Det har t. o. m. utomiands anförts, att dette skulle
vara att föredraga framRr hårt betongunderlag, enär härigenom en
viss elasticitet erhålies, som bidrager tju att stenmaterialet i aggrega
tet ej så lätt krossas av de tunga fordonen’°). I Stockholm och även i
en del andra svenska städer, ex. Gävie och Linköping, har asfaltbe
tong lagts direkt på s. k. kuilerstensqator med efter vad det viii synas
mycket gott resultat.

Ôrepr 2

Underhåliskostnader i Stockholm.
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gdllt gator med samma trafik skulle således differensen blivit be
tydligt större. Det torde vara att pårdkna, att asfaltbetongens under
håliskostnad under de ndrmaste åren kommer att avsevårt gå ner,
antagligen till 5 å 10 öre pr. m2 på grund av avsevårt”) större hdll
barhet genom fullåndat tekniskt utförande.

Att detta de ndrmaste åren torde blive möjligt framgår bl. a.
dårav, att man i Washington, som år 1914 hade en areal av asfalt
belåggningar av icke mindre dn 1841.430 sq. yards, successivt kunnat
bringa ned underhållskostnaderne från 12 ii 16 sv. öre pr. m’ till
2 å 3 sv. dre eller till ungefår samma kostnad som underhållet av
den tuktade stenen i Stockholm.

Varaktiçjhet. Varaktigheten dr givetvis beroende på trafikintensi
teten. På grund av de många olika metoder. vilka under de senare åren
framkommit och efter vilka arbetena utförts, dr det för nårvarande
omöjligt att såga något definitivt hårutinnan. Emellertid kan sdgas,
att vi redan nu ha gator med medelmåttig trafik, ddr asfaltbetongen
med eller utan inblandad tjåra stått sig i ö’ver 10 år utan nåmnvård
underhållskostnad. På grund hårav torde det ej vara för mycket att
antaga, att en normal livstid av upp till 20 å 30 år kan påråknas.
Åvenså vill det synas som om varaktigheten, ddr trafiken huvuci
sakligen utgöres av lått biltrafik. blir snart sagt odndlig. därest ett
obetydligt underhåll i form av ex. en ytbehandling”) var Ste å mde
år företages. Det har ndmligen visat sig, att dylik trafik i stållet I br
att fbrsåmra”) gatan fårbdttrar den genom att bindeåmnet på grund
av oljespillningen och den låtta biltrafikens sldtande’4) inverkan
alltjdmt hålles vid liv.

Lutningar11). Betråffande asfaltbetongens anvåndning i lutningar
råder mycket olika uppfattningar, kanske mest beroende på at man
så ofta sammanhlandar denna belåggning med den betydligt
sldtare’6) formen sandasfalt eller annan asfalt. gjut-’7) eller stanip
asfalt. Helt nyligen har i svenska pressen stått en uppgift, att alt slags
asfaltbeldggning skulle på grund av sin halheU5) blivit kasserad av
franska vdg- o. vattenbyggnadsstyrelsen. Huruvida detta dr riktigt har
jag tyvdrr ånnu ej kunnat konstatera, men ett faktum år att staden
Paris helt nyligen beslutat sig för att i stor utstrdckning övergå till
asfaltbelåggning. Åvenså har i en rapport till 4de internationella
vägkongressen en chefingeniör Guillet vid franska våg- och vatten
byggnadskåren uttalat följ ande: ))Bituminous surfacings are regarded
as being rather slippery in damp weather. In really they are not more
so than stone settss. På grund av mina erfarenheter i Stockholm dr
jag av samma uppfattning under förutsåttning, att renhållningen dr

11) betydeligt. 12) Overfladebehandling. 13) ødelægge. 14) glattende.
15) Stigninger, Bakker. 16) glattere. “) Støbe-. 18) Glathed.
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god. I samma rapport uttalar sig ing. Guillet för anvåndningen av
asfaltbetong i lutningar upp till 1:20, under det enligt hans uppgift
franska våg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordat 1:25. Vad Stock
holm betråffar har asfaltbetong, med avsikt gjord något skrovliçj i
ytan’9), lagts i lutning 1:9,2 och 1:10 å 1:12. det senare ex. i Slotts
backen, varav foto vidfogas (Fig. 2). Hittills har jag ej hört några som
helst klagomål håröver, beroende kanske delvis på att håstarna nier
och mer försvinna från våra gator. Detta år emellertid ett faktum,
som iu altid kan ha sitt intresse att kånna till.

Våçjbiidninçjen20). Av alit att döma torde denna innebåra den stOr
sta faran fOr asfaltbetongens varaktighet. Det har hittilis visat sig
vara myeket svårt att vid låggningen undvika att dylika vågor21). om
ån i ringa grad, uppkomma, och fara fOrefinnes ju då alltid, att dessa
genom en långre tids tung trafik komma att alitmer fOrstoras. Genom
omsorgsfullt utfärande. fOrvaltning22)med en låttare vålt23), vål av
jåmnad underbådd, som ej år för jåmn i ytan. genom efter klimatet
vald asfalt, som ej år för mjuk24) och tillsatt i lagom25) proportion i
fOrhållande till sten- och grusaggregatets beskaffenhet, genom låmp
lig gradering av detta, så att stOrsta mOjliga tåthet i materialet erhål
les, genom våltning i rått tid, innan materialet hunnit svalna20) fOr
myeket etc., bö’ emellertid risken for vågbildning kunna hållas inom
sådana grånser, att någon tvekan icke bör fOrefinnas, att i stor ut
stråekning ersåtta de oekonomiska grus- och makadambelåggnin

19) ru i Overfladen. 20) Bølgedanneisen. 21) Bølger. 22) første Trom
Ung. 23) Tromle. 24) blød. 35) passende. 20) afkøles.

Fig. 1. Transportabel asfaltbetong- Fig. 2. Asfaltbetong lagd i lut
maskin. ning I 10.
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garna med asfaltbetong på sådana stållen, dår ej trafikens intensitet
och tyngd kråver en ånnu starkare permanent beläggning, sten eller

betong eller båciadera i förening.
Grånsen för anvåndning av as
faltbetong skulle jag för nårva
rande vilja sätta till 800.000 ton
pr. år, d. v. s. 1500 fordon pr.
dag med en medelvikt av oa. 1,5
ton.

I ett föredrag i Jönköping
innevarande år (1924), benåmnt
»Gatu- & vågbelåggningsekono
mi4, har jag pävisat. att anvånd
ningen av denna beläggning tor
de vara ekonomiskt mtiverad —

om hänsyn tages til trafikbespa
ringen27) — redan vid en trafik
av 200 å 300 fordon pr. dag (råk
nat i november månad), en gråns
som inuti stäcler och samhål

len28) kan tänkas ännu snävare på grund av de stora fördelar ur
hygienisk synpunkt, som ernås genom helggningens darnmbindande
och ljuddåmpande egenskaper.

ASFALTBETONARBEJDER I KØBENHAVN
Af Stadsingenior A. C. Karsten.

I Efteraaret 1923 fik jeg Lejlighed til ved London at se og nærmere
at sætte mig ind i Arbejderne ved de store Trafikveje, som bliver
udført overalt i England, og her saa jeg Asfaltbeton anvendt i stor
Maalestok.

Ved de Veje, jeg saa, bestod Undergrunden af en Blanding af
Jord, Murbrokker, Sten, Slagger m. m., nærmest at se til som Affald.
Denne Undergrund, hvori dog ikke var Ler, blev tromlet meget fast,
og herpaa blev Asfaltbetonen anbragt i to Lag. Hvis der i Undergrun
den efter Tromlingen viste sig svage Steder, blev disse udgravede
og tilfyldte med bedre Materiale, ligeledes blev der draget Omsorg
for god Vandafledning. Asfaltbelægningen blev udlagt i en forbav
sende kort Tid og umiddelbart efter Udlægningen, endog kun af Un-

Fig. 3. En typisk makadamgata
på. hösten.

27) det, de kørende sparer. 28) Flækker.
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derlaget, blev kørende Færdsel tilladt derpaa. Vejene var tiltalende,
billige og ikke glatte, saaledes at jeg straks besluttede mig til at faa
denne Belægning indført her i København, og for allerede ved Be
gyndelsen af Arbe.jdssæsonen 1924 at have nogen Erfaring med Hen
syn til Asfaltbetonarbejder, lod jeg i November og December Maa-
ned 1923 udføre to mindre Forsøgsstrækninger med Asfaltbeton, den
ene beliggende i Øster Voldgade ud for Kommuneskolen og den an-
den Nørre Allé umiddelbart Nord for Tagensvej.

Forsøgsstrækningen i Øster Voldgade er Ca. 100 m lang og Bred
den af Asfaltbetonbelægningen er Ca. 10,4 m. Asfaltbetonen blev ud
ført som en Et-Lags Belægning i 4 cm Tykkelse i den nordligste Ende
og i 5 cm Tykkelse paa Resten.

5 tenmaterialet var Skærveafharpnin g med en Maximalkornstør
relse paa 8 à 10 mm; som Fyldmateriale anvendtes Cement; Binde-
midlet var »Taxaco Asfaltu. Sammensætningen (efter Vægt) var om
trent følgende:

Stenmateriale 82 pCt.
Cement 8 pCt.
»Texaco Asfaltu 10 pCt.

100 pCt.

I Nørre Allé blev der udført en Asfaltbetonstrækning paa ca. 50 rn

Længde i en Bredde af ca. 7,7 m.

Som Fundament for Belægningen blev den gamle Brolægning

anvendt, idet den dog først blev omsat og sænket 5—7 cm, hvorefter

Fugerne blev udfyldt med Cementmørtel.

Den sydlige Halvdel af denne Vejstrækning blev belagt med As

faltbeton i i Lag af 5 cm Tykkelse. medens den nordlige Halvdel

blev forsynet med en 2-Lags Belægning bestaaende af et Bundlag af

4 cm Tykkelse og et Slidlag paa 3 cm.

Sammensætningen af Asfaithetonen i 1-Lags Belægningen var om

trent den samme som i Øster Voldgade, idet Skærveafharpningen dog

i dette Tilfælde blev blandet med noget naturligt Grus.

Bundlaget i 2-Lags Belægningen bestod af ca. 93 pCt. Stenmate

riale (25 mm Skærver og Skærveafharpning 20—0 mm) og ca. 7 pCt.

»Texaco Asfalt»; Slicllaget var sammensat omtrent som nedenfor an

givet:
Skærveafharpning (3—0 mm) 78 pCt.
Cement 9 pCt.
»Texaco Asfaltu 13 pCt.

100 pCt.
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Ved Samrnenhlancling af Stenmateriale fra forskellige Leveran
dører lykkedes det at opnaa en Sammensætning efter Kornstorrelse,
der ret nøje svarede til de amerikanske Forskrifter.

Da disse Arbejder, der blev særdeles omhyggeligt udført af Fir
maet E. Petri & A. Haugsted under meget ugunstige Vejrforhold, i det
hele og store faldt tilfredsstillende ud, tog jeg ikke i Betænkning i
Arbejdssæsonen 1924 at udfore flere større og mindre Asfaltbeton
arbejder, tilsammen Ca. 20.000 rn2, og jeg vilde gerne have udført me
get mere.

De Gaciestrækninger i København. der i 1924 er forsynet med As
faltbetonhelægninger, er følgende:
Roskildevej (Frederiksberg Grænse—Damhuskroen), med en 5 cm

Et-Lags Belægning paa Chausseunderlag.
Jern banegacie med en 7 cm To-Lags Belægning paa Beton.
Aabenraa (Landemærket—Hausergade mccl en 5 cm Et-Lags Belæg

ning paa Brolægning.
Haraidsgade (ca. 200 m mod Nordøst fra Tagensvej) med To-Lags Be

lægninger i 5+234 cm Tykkelse og ca. 200 m videre i 4+3 cm
Tykkelse, alt paa gammel Chaussé.

Kvcegtorvsqade udfor Skolen — med en 5 cm Et-Lags Belægning
paa 23 cm Beton.

Frederiks b erggade (Mikkelbryggersgade—Kattesu nclet) med en 5+
234 cm To-Lags Belægning paa gammelt delvis knust Betonfun
dame nt.

Snorrebroen med en 6,5 cm Et-Lags Belægning paa Beton.
Nørre Allé (Mygincisvej—Pladsen ved Store Vibenshus) med en 7±

3 cm To-Lags Belægning paa et Ca. to cm tykt Fundament af
sammentromlede Mur- og Betonskærver.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder skal oplyses følgende:
I Aabenraa blev den gamle Brolægning omsat og sænket, idet Fu

gerne i den østlige Ende af Gaden blev udgydt mccl Cementmørtel.
inden Asfaltbetonen udlagcles. Desværre viste (ler sig Sænkninger
over et Par nye Rendegravninger.

Frederiksberggade var belagt med Stampeasfalt; Asfaltiagets Til
stand var imidlertid meget daarlig, hovedsagelig paa. Grund af, at
lnderbetonen paa mange Steder var revnet og sunket. Saafremt
Stampeasfalten skulde have været fornyet, maatte det derfor anses for
nødvendigt ogsaa at forny saa at sige hele Betonunclerlaget. Dette
vilde foruden en betydelig Fordyrelse af Arbejdet tillige medføre, at
denne stærkt trafikerede Forretningsgade rnaatte afspærres for Tra
fik i længere Tid.

Asfaltbetonen blev anbragt paa den gamle Beton uden nogensom
helst Udbedring af denne, og hele Arbejdet, indbefattet en paakrævet
Omlægning af Fortovene, var tilendebragt paa 2 Dage.
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I Nørre Allé er Undergrunden af saa god Beskaffenhed, at man
har anset det ovenfor omtalte jo cm Skærvelag for tilstrækkeligt som
Fundament. naar Asfaltbetonen blev udført med et 7 cm Bundlag.

Arbejderne i Roskildevej, Jernbanegade og Aabenraa samt Halv
delen af Arbejdet i Haraldsgade blev udført af Firmaet Niels Ras
mussen & H. Schiøtz, medens den anden Halvdel af Arbejdet i Ha
raldsgade samt Arbejderne i Kvægtorvsgade, Frederiksberggade,
Snorrebroen og Nørre Allé blev udført af A/S Københavns Asfait
kompagni.

Hvad Priserne for Asfaltbetonbelægninger angaar, har disse for
5 cm tykke Et-Lags Belægninger ligget mellem 6,90 og 9.20 Kr. pr.
m2; medens 2-Lags Belægningerne har kostet omkring j,50 Kr. pr.
m2 pr. cm af Lagenes samlede Tykkelse, alt foruden Udgiften til
Fremstilling af Fundamentet.

Med de for Tiden gældende Brostenspriser vil Chaussébrolægning
paa færdigt Underlag her i Byen koste j2,5O—j3,O0 Kr. pr. m2, saa
det vii ses. at denne Belægning bliver betydelig dyrere i Anlæg end
en Et-Lags Asfaltbetonbelægning, ligeledes vil en Asfaltbetonbelæg
ning med nyt Betonfundament med de nuværende Priser blive bil
ligere end almindelig Brolægning paa Grusfundament.

Hvorledes Asfaltbetonen i det lange Løb vil stille sig i økonomisk
Henseende kan selvfølgelig vanskeligt afgøres. før der er indhøstet
tilstrækkelig Erfaring med Hensyn til dens Holdbarhed over for de
forskellige Arter af Trafik og til Vedligeholdelsesomkostningernes
Størrelse; det vil naturligvis her spille en stor Rolle, om Arbejdet er
mere eller mindre omhyggelig udført, og om man har valgt en Be
lægningstype, der passer for de foreliggende Trafikforhold og det an
vendte Fundament.

Det er saaledes af største Vigtighed, at de anvendte Sten- og Grus-
materialer er af rette Kvalitet, og at Sammensætningen efter Korn-
størrelse er rigtig; det sidste gælder i særlig Grad for finkornede Blan
dinger. Den anvendte Asfalt maa svare til de Fordringer, der er op
stillet for Asfalt til et Arbejde af den specielle Art, hvorom det drejer
sig; og der maa sørges for, at der netop tilsættes den Mængde Asfalt,
der skal til for at mætte det anvendte Stenmateriale, da saavel Over
skud som Underskud af Asfalt i Blandingen har en uheldig Indfly
delse paa Asfaltbetonens Holdbarhed.

Hvilken Type af Asfaltbetonbelægning man i et foreliggende Til
fælde skal anvende, kan det vel undertiden være vanskeligt at afgøre;
men for de 3 vigtigste Hovedtyper af disse Belægninger vil jeg dog
antage, at Anvendelsesomraaderne omtrent vil blive som nedenfor
angivet:
j. Belægninger i I Lag uden Oversirygning.

Belægninger af denne Art, der ikke bor indeholde Skærver større
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end højst 15 mm, og som indeholder en betydelig Mængde fint Sten-
materiale, er formentlig særlig egnet for Veje med ikke alt for tung
og stærk Trafik, hvor man har et godt, fast og jævnt Fundament til
Raadighed.
2. Belægninger i i Lag med Oversirygnirig.

Disse Belægninger, der i Reglen foruden fint Stenmateriale inde
holder en betydelig Mængde Skærver op til 25 mm Størrelse eller
lidt mere. har en ikke ringe Evne til at fordele Hjultrykkene paa Un
derlaget, men de vil neppe med økonomisk Fordel kunne anvendes,
hvor Slidet paa Overfladen er stort, da de i saa Fald hyppigt maa
overstryges paany.

Denne Belægningstype maa antages at være særlig egnet for Veje
uden meget intens Trafik, men hvor det paa Grund af de forekom
mende Vognes store Vægt eller Fundamentets mindre gode Beskaf
fenhed er paakrævet, at Hjultrykkene fordeles over et større Areal af
Underlaget.
3. Bela’gninger i 2 Lag.

Denne Form for Asfaltbeton, der i Reglen udføres som et 4—7 cm
tykt Bundlag, indeholdende Skærver op til 25 mm Størrelse eller lidt
mere og forholdsvis lidt fint Materiale, og et 2—3,5 cm Slidlag, der
saa godt som udelukkende indeholder fint Stenmateriale, vil man
ved Variation af Tykkelsen af de enkelte Lag, kunne afpasse efter næ
sten alle forekommende Fundamenter og Trafikforhold.

Da Prisen bliver forholdsvis høj, vil Belægninger af denne Art
dog rimeligvis kun finde Anvendelse paa Veje med stærk Trafik.

Der kan ikke være Tvivl om. at Asfaltbetonbelægninger bør finde
Anvendelse i mangfoldige Tilfælde. ogsaa hvor Brolægning maaske
i det lange Løb vilde vise sig mere økonomisk, dels fordi den første
Anlægsudgift bliver mindre og dels paa Grund af de stedse stigende
Krav om Anvendelse af Vejbefæstelser, der i højere Grad end Brolæg
ning er i Stand til at forebygge Støj og Rystelser.

FORSØG MED ANVENDELSE AF DR. ERSLEVS TJÆREPRÆPA
RAT SOM STØVDÆMPENDE MIDDEL PAA EN DEL AF FRE

DERIKSBERG KOMMUNES VEJE 1924.
Af Direktør C. J. Brodersen.

Forsøgene paabegyndtes d. 31. Maj 1924, idet man først behand
1ede Frederiksberg Allé og Bülowsvej, senere en Række andre mer
eller mindre stærkt befærdede Veje, ialt 19, og med et samlet Køre
baneareal af ca. 52000 m2.
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I Følge den med Præparatet følgende Brugsanvisning skulde en
Udlægning med 32 g pr. m2 Kørebane svarende til en oa. 5 pCts.s Op-
blanding med Vand være passende. Dette viste sig imidlertid hur
tigt at være altfor lidt, naar man ønskede at faa Støvet bundet i no
genlunde tilfredsstillende Grad, og man gik da over til at benytte en
10 pCt.s Opblanding med Vand, hvilket svarede til Ca. i Td. Præpa
rat pr. Læs Vand. Ved Forsøgene anvendtes 2 af Kommunens ældre
Vandvogne med Rørbruser, og det Kvantum af Stoffet, som tilsættes.
hvert Læs Vand, blev maalt i Spande.

Da man var kommet til at anvende I Td. Præparat til hvert Læs,
konstrueredes et Apparat, hvorved man ved Hjælp af en Ejektør lod
Vandet fra Vej vandingshanen suge Præparatet med op i Vognen, idet
Apparatet sænkedes ned i Tønden og paa den ene Side var forbundet
med Vandingshanen og paa den anden Side med Vognens Paafyld
ningsslange. Herved sparedes en Mand, og samtidig forkortedes Ti
den til Paafyldning. De tidlige Morgentimer benyttedes til Udlæg
ningen, almindeligvis begyndtes der Kl. 5 Fm.

Af 262 indkobte Fustager anvendtes der 254 med et samlet Ind
hold af ø. 50/130 kg, altsaa c. 198 kg pr. Fustage.

Den samlede Udgift til Forsøgene androg: 17426 Kr. 73 øre, hvoraf
Udgiften til selve Præparatet var 14772 Kr. 15 øre.

Forsøgsperioden kan regnes at have udstrakt sig over 100 Dage,
naar alle Vejene tages under ét, d. v. s. i Tiden fra den 21. Juni—27.
September.

Udgiften pr. m2 Korebane har været 33,5 øre.
Sammenlignes denne Udgift med Udgiften til almindelig Vejvan

ding, faar man, idet de omhandlede Veje indenfor den nævnte Periode
kan regnes at ville have faaet en 3 Gange daglig Vanding — gennem
snitlig — pr. Vandingsdag. følgende:

Indenfor Perioden var der ialt 66 Vandingsdage.
Med en normal Vandlagstykkelse pr. Vanding af mm eller 0,

l/m2 faas det samlede Vandforbrug: 52000 X 0,5 X 3 X 66 : 1000
5150 rn.

Udgift til Vand: 5150 m3XO,24 = 1236 Kr.
—

- Kørsel: 5150X2/3 Kr. = 3434 —

Ialt .... 4670 Kr.
Udgiften pr. m3 bliver 9 øre.
Tjærevandingen har altsaa været 3,7 Gange saa dyr som alm,

Vanding. Det har imidlertid vist sig, at de behandlede Vejes Hold
barhed forøgedes kendeligt indenfor Behandlingsperjoden; særlig
rnærkbart var dette for Hovedvejenes Vedkommende specielt for »Fre
deriksberg Alle» og »Bülowsvej». Den herved inclvundne Besparelse
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er dog vanskelig at fastslaa paa nærværende Tidspunkt, men dersom
Behandlingen med Emulsionen ikke havde fundet Sted, vilde man
have haft betydeligt større Udgifter end den angivne Udgift af 33,5
øre pr. m2.

DR. ERSLEVS TJÆREPRÆPARAT
Af Afdelingsingeniør 0. Hoff.

Dr. Erslevs Præparat er en Tjæreemulsion, som blandet med Vand
udsprøjtes paa Vejene og virker stovdæmpende.

Paa Københavns Veje begyndtes Udlægningen af Præparatet i
Foraaret 1924 og fortsattes til Efteraaret. Efter forudgaaende Fejning
af Vejen skete Udlægningen fra Vancivogn, idet der anvendtes en 10
pCt. Oplosning af Præparatel, og Vandingen foretoges i Almindelig
hed hver 5. Dag, idet dog de første Vandinger paa en Vej foretages
med mindre Mellemrum. Ved Udlægning af Præparatet paa Veje,
der er mindre trafikerede end de i København behandlede Vejstræk
finger (bl. a. Strækninger af Frederiksborgvej), kan Behandlingen
foretages noget mindre hyppigt end sket her.

Præparatet er i København blevet udlagt paa ialt ø. 60.000 m2
chausseret Korebane og paa en mindre Strækning brolagt Kørebane.

Vandingen med Præparatet blev betydelig dyrere end med Vand
alene, men kan sikkert blive en Del billigere og bedre ved Anven
delse af særlige Brusere paa Vandvognene og en mere praktisk Paa
fyldningsmetode, end den man straks var i Stand til at anvende.

Præparatets stovdæmpencle Virkning var betydelig bedre end med
Vand alene og modvirker sikkert ogsaa en Del Færdselens Slid paa
Vejene, og det er Hensigten ogsaa næste Aar at benytte Præparatet.

I København vil Præparatet saaledes som angivet kun blive benyt
tet til at forbedre den almindelige Vanding, hvilket ofte tiltrænges,
da Virkningen af Vand alene hyppigt er meget kortvarende.

I København er Vandingen kun blevet benyttet paa saadanne Veje,
hvor Overtjæring ikke kan holde paa Grund af stærk Færdsel; paa
Steder, hvor Tjæring ikke er saa udbredt som i København, kunde
Præparatet muligvis finde en mere almindelig Anvendelse.
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ET NORSK FORSLAG OM STATSTILSKUD TIL HOVED VEJENES

VEDLIGEHOLDELSE MED NOGLE BEMÆRKNJNGER OM DE

TILSVARENDE DANSKE FORHOLD.

Til det norske Vejbudget for
1924—25 har Vejdirektor Baa]srud
fremsat Forslag til Statens Over
tagelse af hovedvej enes Vedlige
holdelse, og da Motiveringen har
en Del almindelig Interesse, skal
den gengives her, dog i noget for
kortet Skikkelse:

»Fra en Del af de norske Amter
er der i de senere Aar fremkommet
l-Ienvendelser om, at Staten vilde
overtage Vedligeholdelsen af Ib
vedvejene, og disse henvendelser
opfattes som et Tegn lJaa, at Am
terne under de forandrede Trafik-
forhold finder, at Vedligeholdelses
hyrden begynder at blive saa tryk
kende, at de ikke længere kan hol
de Vejene i den Stand, som Trafik
ken kræver. Man har allerede læn
ge været opmæksom paa, at Ved
ligeholdelsesudgifterne er meget
uregelmæssig fordelt over de en
kelte Amter, og med den voksende
Automobiltrafik er dette Forhold
blevet endnu mere fremtrædende.
Udgiften til Vedligeholdelse varie
rede i 1919—20 for Hoved- og Sog
neveje fra ea. 1300 Kroner pr. km
i Akerslius Amt til ca. 190 Kr. pr.
km i More Amt, og af Udgifternes
Fordeling ser man tydeligt, hvor
ledes de storre Byer og Bebyggelser
virker til at forøge Vedligeholdel
sesudgifterne for de omliggende
Distrikters Veje.

I Virkeligheden er disse Ujævn
heder saa store, at en Udligning
maa anses for at være i højeste

(had paakrævet, ikke alene for at
bringe større Overensstemmelse i
Udgifterne, men ogsaa for trafik
mæssigt set at bringe Vedligehol
delsen ind i et jævnere Spor.

Et Forhold, som under den
voksende Automobiltrafik virker
uheldigt og heller ikke er helt ret
færdigt, er, at der nu findes en hel
Del Veje med meget stærk gennem
gaaende Trafik, sorø næsten ude
lukkende hidrører fra Folk, der
bor andre Steder. Det føles i saa
danne Tilfælde meget haardt for
vedkommende Amt at bære de der
af følgende betydelige Vedligehol
delsesudgifter. Den sorgeligste Føl
ge af dette Forhold er dog ikke
denne uret færdige Fordeling af
Vedligeholdel sesudgifterne, men
mere den Omstændighed, at Veje-
nes Vedligeholdelse herved bliver
mindre god og undertiden endog
forsømt.

I vort Naholand, Sverige, hvor
selve Vedligeholdelsen af b-hoved-
vejene udføres som Naturalarhej
de, og Staten refunderer ‘/ af det
Beløb, som P1 igtarbej det vurderes
til, er Vedligeholdelsen ikke til
fredsstillende. Trods Statens store
Udgifter har dette Vedligeholdel
sessystem vist saadanne Resulta
ter, at de svenske Myndigheder sø
ger at gennemføre en Forandring.

I Norge r Statens Forpligtelser
med Ilensyn til Vejenes Vedligehol
delse ikke særlig store, idet de ind
skrænker sig til følgentle:
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a. Vedligeholdelse af en Del Mel
lemrigs- og Hejfjældsveje, f. T.
ca. 900 km med en aarlig Ud
gift af ca. 400 000 Kr.

b. Bidrag til Lonning af Vej mænd.
For 1924—25 er budgetteret
575 000 Kr.

c. Godtgorelse til Vejtilsynsmæn
dene (Lensmændene) ca. 340 000
Kr. aarlig.
Udover dette har Staten intet

bidraget til Vej enes Vedligohol
delse.

Erfaringerne fra Statens Ved

ligeholdelse af Mellemrigs- og hej
fjældsveje synes alt i alt at være
forholdsvis gode, og man kan vist
nok sige, at de byggede Veje er be
varet nogenlunde i deres oprinde
lige Stand, og i mange Tilfælde er

de endog væsentlig forbedrede,
uden at Udgifterne bar været ster

re end for tilsvarende andre Veje,

der har været vedligeholdt af Am

ter eller Ilerreder. Udgifterne til

de af Staten vedligeholdte Veje var

i 1915—10 106 Kr. pr. km og i 1919
—20 333 Kr. pr. km, hens de til
svarende Gennemsnitstal for Lan
dels samtlige 1-lovedveje var hen
holdsvis 167 og 514 Kr. pr. km. hJelt
nøjagtige er disse Tal ikke, idet
d°r for alle Vejes Vedkommende og
især •for de beskedent byggede Fløj
fjælds- og Mellemrigsveje er an
vendt en Del til Forbedring af Ud
styrelsen, og det har ikke været mu
ligt at skille disse Beløb ud.

Det vil kunne indvendes, at Hej
fjælds- og Mellemrigsveje bar en
mindre Trafik end Vejene i Dalene,
hvilknt som Regel er Tilfældet, men
det maa huskes, at for det første
koster Snerydningen paa 1-lej-

fjældsvejene betydelige Beløb, og
for det andet er de udsat for meget
stærk Paavirkning i den vanske
lige Tid, efter at Sneen er gaaet
bort.

Den væsentligste Forskel mel
lem de af Staten vedligeholdte
Veje og en stor Del af de andre
Veje antages at være den, at de
første næppe forsømmes saa stærkt,
at selve Vejdækket ødelægges, hvil
ket oftere indtræffer paa de sidste.
Dette maa formentlig tilskrives den
Omstændighed, at Statsvejenes
Vedligeholdelse helt ledes af Vej
væsenet, hvorved Vedligeholdelses
arbejdet kan blive udført i rette
Tid og af kyndige Folk.

Vejenes Nytte er f. ‘1’. saa al
mindelig anerkendt, at det maa
anses for unødvendigt at fremhæve
det. Derimod er det endnu ikke
helt klart for alle, at en daarlig
Vedligeholdelse sikkert og regel
mæssig kommer som Udgift paa de
Kerendes Konto. Dette Forhold var
slemt nok tidligere, men er i de se
nere Aar med den store Brug af
Automobil er bleven forværret saa
væsentligt, at man antagelig alle
rede nu har naaet det Punkt, de.
Slidet paa Vognene overstiger de
samlede Udgifter til Vedligeholdel
sen af Landets Vejnæt. Nøjagtige
Beregninger herover lader sig van
skeligt opstille; men Vejdirekteren
har gennem flere Aar ved Samar
bejde med de Kørende beregnet
dette for 1-Jestekerselens Vedkom
mende. For Automobilerne haves.
nogenlunde fyldige Opgivel ser her
over til Bedømmelse af Forholdet.

Til yderligere Belysning af det
te Punkt skal tilføjes, at under det
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langvarige Samarbejde, som fandt

Sted med Automobilspecialister i
Anledning af Forandringen af Au

lornobilloven, blev der fra Droske

automobilejere i Bergen fremlagt

en Beregning, som viste, at der i

dette meget begrænsede Trafikom

raade i 1919—20 medgik ca. i 000 000
Kr. som Ekstraudgift til Automobi

lernes Vedligeholdelse paa Grund
af Vejenes mindre gode Tilstand.

En tilsvarende Indflydelse vil

disse Forhold udøve paa Vejenes
Tiansportevne, idet ikke alene Vej-

enes Trace og Udstyr, men ogsaa
Vejdækkets Tilstand faar Indfly

delse paa Størrelsen af de Læs,
som kan transporteres. Bliver

Transportevnen formindsket, ved at
Vejene vedligeholdes mindre godt,
vil dette betyde et Kraft- og Penge-
tab af betydeligt Omfang.

I flere andre Lande. saaledes i
England og tildels i Tyskland og
Amerika er Udviklingen gaaet

stærkt i Relning af at overføre Ud
giftsforøgelsen eller endog hele Ud
giften til Vejvedligeholdelsen til
dem. der bruger Vejene, for at man
ved et forbedret og efter Trafiken
afpasset Vedligel ol delsessystem

skulde kunne faa Transport-. Ved
ligeholdelses- og Vogriudgifterne
bragt ned. I England betaler saa
ledes de Kørende, d. v. s. Automo

bilejerne, en ganske betydelig Del
af Vedligeholdel sesudgifterne i
Form af Automobilskat, som gaar
i Statskassen, og som benyttes til
Vedligeholdelse af llovedvejene. I
Tyskland betaler Automobilejerne
en ganske betydelig Del af Vedlige

holdelsesudgifterne, men der er nu
fremsat Forslag om at fordele alle

Vedligeholdelsesudgifterne paa

samtlige Kørende, ogsaa paa dem,
der kører med Heste.

I De Forenede Stater skelnes der
ikke saa fuldstændig mellem Byg
ning og Vedligéholdelse som hos

os. Det hele Vejarbejde inddeles
der i følgende 3 Grupper:
1. Nybygning samt Bygning af

Vejdække paa Veje, som hidtil
ikke har haft noget egentlig
Vejdæk.

2. Udbedring af Veje, hvorunder
medtages Udgifter til Forøgelse
at Vejbredden og fuldstændig
Ombygning af Vejdækket til en
ny bedre Type, naar den
voksende Trafik kræver det.

3. Den aarlige Vedligeholdelse: al
le Automobilafgifter bruges til
Vejene, og Enkeitstaterne beta
ler dermed allerede nu den hele
aarlige Vedligeholdelse, som
paahvil er dem, navnlig Vedlige
holdelsen af samtlige hovedveje.
Automobil afgifterne dækker des

uden ogsaa en Del af Udgifterne
ved de ovenfor nævnte Udbedrings
arbejder, og det er Tanken, at de
Kørende efterlinanden skal betale
Vedligeholdelsen af alle I-hoved-
vejene foruden at tage Del i Vej
dækkenes regelmæssige Ombyg
ning.

For vort Land, hvor Forholdene
er anderledes og særlig vanskelige
derved, at større Ruteautomohiler
og Lastautomobiler som Begel er
forbudt af Hensyn til Vejene, er
Ruteautomobilernes og Lastauto
mobilei’nes Drift for saa vidt van
skelig, som de ikke vil give noget
Overskud, hvoraf der kan foretages
Afsætninger til Vedligeholdelsen. I
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de nævnte Lande er dette Forhold
omvendt, idet Ruteautomobiler eg
især de store Lastautomobiler har
pæne Overskud og betaler den
storste Del at Automobilskatten;
denne er f. Eks. i De Forenede Sta
ter kun 50 Kr. for en almindelig
Personautomobil, mens Gennem
snitsafgiften pr. Vogn er 120 Kr.,
hvilket kommer af den forholdsvis
langt 51 orre Afgift paa større
Vogne.

I vort Land vil en Udvikling i
denne Retning kun kunne tænkes
at foregaa lidt efter lidt, efterhaan
den som Udbedringen af vore Veje
og speciel deres Vedligeholdelse
kommer op i et hojere Plan. Vej

direktoren er derfor efter mange
Overvejelser med Amtmænd og an
dre og især med Vejvæsenets Inge
niører kommet til det Resultat, at
dette maa kunne naas ved hjælp
af Automobilskatten. saaledes som
denne forudsættes reguleret efter
det foreliggende Forslag til ny Au
lomobillov. Nogen direkte Udgift
for Statskassen skulde der saaledes
ikke blive. Det kan i denne For
bindelse nævnes, at Staten i Form
af Told og Luksussknt har ikke
ubetydelige Indtægter af Automo
bilerne, hvilket vil fremgaa af, at
der f. Eks. i 1022 er betalt:

Told af Automobiler og
Motorcykler 1,101,006 Kr.

Told af Automobildæk. 115,454
Luksusskat ca 1,800.000
Vejafgift .__1,200,000-

I alt 4,210,550 Kr.

For Aaret 1924 ventes den sam
lede Vejafgift at ville udgøre ca.

2500 000 Kr., og forudsættes 5 pCt.
heraf at gaa til Byerne med 125 000
Kroner, bliver der til Rest 2 375 000
Kr., der derfor skulde være det Be
løb, som Staten aarlig burde kunne
anvende til Vedligeholdelse af vore
vigtigste Gennemgangs- og Trans
port veje.

For paa bedste Maade at gen
nemfore Vedligeholdelsen at Ib
vedvejene er overvejet følgende:
1. En Forogelse at Ridiaget til Vej-

mænd og Tilsynsmænd samt
desudeti Bidrag til Vedligehol
delsesredskaber til hlovedvejene.

2. Staten kunde overtage Vedlige
holdelsen at nye og ombyggede
Veje et vist Antal Aar efter de
res Fuldforelse.

Det viser sig nemlig des
værre, at Distrikterne meget ofte
undlader at vedligeholde en ny
Vej tilstrækkeligt de første Aar,
og det sker, at Vejen bliver saa
slidt, at endogsaa dens Funda
ment beskadiges. Al faglig Erfa
ring gaar imidlertid ud paa, at
det nel op er i de tørste Aar, Ved
ligeholdelsen maa udføres med
størst Omhu. I de større Lande,
hvor Nybygning næsten altid
udføres at En treprenører, er det
almindeligt, at Bygge-Entrepre
nøren ogsaa overtager Vedlige
holdelsen i et vist Antal Aar.
Dette System, som i og for sig er
godt, vilde dog næppe alene
kunne afhjælpe Vanskeligheder
ne hos os.

3. Staten bidrager med en bestemt
Kvotadel til Vedligeholdelsen af
11 ove dvej ene.

4. At 1-bovedvejene udskilles et be
stemt Antal at de større h-Toved
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veje, hvis Vedligeholdelse helt
eller for en væsentlig Dels Ved
kommende overtages af Staten
paa lignende Maade som f. T.
Mellemrigs- og Iløjfjældsvejene.
Dette vil formentlig kunne ske
uden Forandring af Vejloven.
Alternativ 4 er overensstem

mende med den nuværende Ord
ning i England, for saa vidt som
man her har 3 1-Tovedklasser, og
vil stemme helt med Ordningen i
De Forenede Stater, hvor den saa
vidt vides betragtes som særdeles
heldig.

Det i 1906 afholdte Amtsingeni
ormode foreslog Vejene inddelt saa
ledes:

A. Hovedveje.

1. Rigsveje, d. v. s. Veje, som for
binder Biget med et andet
Land eller forener større Lands
dele, eller som vil danne et Led
i saadanne Forbindelser. Til
denne Klasse regnes ogsaa høj
fjældsveje.

2. Amtsveje, der forener eller som
er Led i en Forbindelse mellem
to Amter eller større Distrikter
indenfor et Amt, eller som af
andre Grunde har særlig Betyd
ning for Samfærdslen.

B. hlerredsveje
(Sogneveje),

hvortil henregnes alle andre of
fentlige Veje.

En foreløbig Udredning forelaa
for det i Februar 1923 afholdte
Overingeniørmocle. Sagens Be
handling viste ndelt Tnteresse for
en Omordning af Vedligeholdelsen

i den antydede Retning, og det blev
enstemmigt anbefalet, at Staten
skulde overtage Vedligeholdelsen
af de vigtigste hovedveje i Over
ensstemmelse med Vejlovens Para
graf 45. Et Forslag om Distrikts
bidrag fik ikke Flertal.

I Overensstemmelse med Over
ingeniermedets Beslutning, ind
sendte Vej direktøren under 4.
April 1923 et foreløbigt For
slag til Ordning af Vejvedligehol
delsen. Da dette imidlertid regnede
med et direkte Statstilskud udover
Automobilskatten, har man ikke
kunnet lægge dette til Grund for
den videre Behandling af Sagen, da
direkte Statstilskud ikke vil være
muligt at opnaa i øjeblikket.

Det nu udarbejdede Forslag reg
ner derfor med, at Staten anvender
Automobilskatten til Vejvedligehol
delse med et Beløb, som med Fra
drag af Byernes 5 pCt. foreløbig
sættes til 2,375,000 Kroner.

Efter modtagne Oversigter øver
Anternes vigtigste 1-hovedvej e eg
det Kendskab, Vejdirekteren har til
Forholdene i Landet, er det der
efter paany foretaget en Over
vejelse af forskellige Løsninger af
Spørgsmaalet med eller uden Bi
drag fra Distrikterne. Det blev her
ved snart klart, at uden Distrikts
bidrag vilde de nu beregnede An
temebilafgifter ikke slaa til til Ved
ligeholdelse af de vigtigste Hoved
veje, og selv om Vejdirektøren helst
vilde have fulgt Overingeniør
mødets Flertal, maa det dog anses
for rigtigst, at Distrikterne deltager
i Udgifterne. En ganske væsentlig
Fordel vil alligevel epnaas for Am
ter og Ijerreder (Sogne).
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Ved Vej enes Vedligeholdelse vil
Distriktsbidraget faa en noget an
den Betydning end ved Nyanlæg,
idet Udgifterne ved Anlægene er
forholdsvis ens i hele Landet, mens
Vedligeholdelsesudgifterne er meget
storre i de centrale og tætbebyggede
Dele af Landet end i de mere af
sides liggende. Efter de foretagne
Overvejelser maa det derfor anses
for rigtigst at lade Distrikt shidraget
være konstant for hele Landet. I
dette Forslag er Kvotadelen sat til

‘/:J, da denne i og for sig anses pas
sende, og det med en mindre
Kvotadel ikke vilde have været
muligt at faa det fornodne System
i Forslaget.

Slatens Overtagelse i saa stor
Udstrækning som forudsat i dette
Forslag vil bevirke nogen Foran
dring i Tlerredernes Forpligtelser
overfor Amlerne. Gennem Over
ingeniørerne er der indhentet Ud
talelser fra Amtmændene om, hvor
vidt dette Sporgsmaal antages at
forvolde Vanskeligheder. De ind
komne Svar kan sammenfattes
derhen, at i de Amter, som har
overtaget Vedligeholdelsen af Ib
vedvejene, vil der ikke fremkomme
nogen Vanskelighed, mens Forhol
dene i de ovrige Amter vil kunne
udjævnes af Amtsraadene.

Ved Opstillingen af Vejnættet er
taget saavidt Hensyn til den nuvæ
rende Regel for Fordelingen af Au
tomobil skatten som kan forenes
med Overtagelsen af Vedligeholdel
sen af et sammenhængende Vej
næt, som kan danne Forbindelse
mellem Landsdelene. Som bekendt
har den nuværende Fordeling af
Automobilskatten foregaaet efter

en Regel, som blev fastsat i Auto
mobilernes forste Tid. Fra flere
Sider er der kommen stærke Kla
ger over denne Fordeling, som al
ligevel hidtil alt i alt maa siges at
have været brugbar, selv om den
under Automobiltrafikens fortsatte
Udvikling maa antages at ville
blive uholdbar.

Vedligeholdelsen af en Del 1-loj-
fjælds- eller Mellemrigsveje forud
sættes fremdeles at maatte paa
hvile Staten uden Distriktsbidrag,
uforandret i samme Udstrækning
som nu.

I 1-lenhold til det anførte til
lader Vejdirektøren sig at frem
sætte Forslag til, at Staten over
tager Vedligeholdelsen af ialt 4820
km Hovedvej for en beregnet Netto-
Udgift for Staten paa 2,308,000 Kr.,
svarende til de beregnede Automo
bilafgifter.

Belobenes Fordeling mellem
Amterne samt Længden af de Vej-
strækninger, som tænkes overtaget,
vil fremgaa af hosstaaende Tabel, i
hvilken ogsaa er opført Amternes
samlede Længde af Flovedveje og
Længden og Udgifterne til Vedlige
holdelse af de nuværende Statsveje
samt Summen af de efter Forslaget
paa Staten faldende Udgifter.

Ved Sammenstiling af det føre
slaaede Vejnæt er der især lagt
Vægt paa at faa et sammenhæn
gende Vejnæt gennem hele Landet
og samtidig, saavidt muligt, at faa
de stærkest trafikerede Veje ind
under den nye Vedligeholdelse.

Administrationen af den even
tuelle Vedligeholdelse af Hoved
vejene forudsættes at foregaa paa
samme Maade som for de nuvæ
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rende I-Iojfjælds- og Mellemrigsveje holdelsen ordnet i Samraad mellem

med budgetmæssig Behandling for Centraladministrationen og Amter-

hvert Finansaar. DistriktsNdrage- nes Vejvæsen, der som hidtil vil

ne bor indbetales amtsvis af Am- faa den direkte Ledelse at Vedlige

terne. holdelsesarlejdete.

I Detailler forudsættes Vedlige-

Den norske Stats nuværende og fremtidige Udgifter til Vejenes
Vedligeholdelse.

Nuv. Høj- Hovedveje, som foreslaas vedlige
tjælds- og holdt delvis ved Automobil

.. Mellem
rigsveje afgifterne

Sum
3-8

km km
,

- z
Kr Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

i 2 3 4 5 6 7 8 9

østfold 627 10,5 5125 184,7 250000 1353 83300 166700 171825

Akershus 617 — — 192,7 693000 3596 231000 462000 462000

Hedmark 1314 14,9 3200 451,1 26b600 595. 89500 179100 182300

Opland 1072 119.9 48500 511,3 -246000 4S1 S2u00 164000 212500

Buskerud 871 69,8 18500 359,0 245000 682’ S1700 1633u0 181800

Vestfold 582 — — 177,0 154000 870 51300 102700 102700

Telemark 792 33,5 6000 344,1 211000 613 70300 140700 146700

Aust-Agder 702 — 223,7 110000 491 36700 73300 73300

Vest-Agder 501 7,0 6400 218,3 14)000 646 47000 94000 100400

Rogaland 622 — — 236,5 14)1000 6i7 48700 97300 I 97300

Hordaland 95 39,4 22000 249,9 175000 700 58300 116700 j 138700

Sogn og
Fjordane 492 64,6 30000 197,0 109000 553 36300 72700 102700

Møre 869 19,0 8600 279,7 143300 514 47800 95500 104100

Ser-Trondelag 804 88,5 65000 268,0 209000 743 69700 139300 204300

Nord-Trøndelag 710 129,8 83000 253,0 177u00 700 59000 118000 201000

Nordiand 11221) 148,7 74300 226,7 97600 436 32(100 6000 139300

Troins 5941) I 26,5 9000 225,4 108300 480 36100 72200 81200

Finmark 3901) 23,3 21800 221,9 6S200 308 22700 45500 67300

Ialt 13376 795.4 101425 4S20,03552000J 735 I 184000236S000 2769425

‘) Eksklusive Vinterveje.
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Naar man læser dette Forslag
fra Vejdirekter Baalsrod, hvis
fremragende Dygtighed er saa al
mindelig anerkendt, kan man ikke
lade være med at gøre sig nogle
Tanker om, hvorledes det vilde
stille sig, hvis man tænkte sig noget
lignende gjort her i Danmark, og
dette skal da forsøges i korte Træk,
uden at der heri maa lægges noget
Tagen-Standpunkt for eller imod
Indførelse her i Landet af en saa
dan Ordning.

De tidligere 1-lovedlandeveje, der
indtil 1868 bestyredes af Staten,
men derefter gik over til Amts
kommunerne, havde en samlet
Længde af 177,41 Mil efter en af
Overvejinspektøren i 1894 foretaget
Opgørelse.

Det var følgende Vej strækninger:
Paa Sjælland: Kjobenhavn—Kor

sør, Roskilde—Kallundborg. Klov
tofte—Vordingborg, Ej obenlia vn—
hillerød, Rudegaard•—Fredensborg,
Bronshol m—Hel singer.

Paa Lolland-Falster: Gaahense—
Nykøbing, N. Alslev—Guldborg——
Sakskøbing—Nakskov, Nykøbing—
Sakskøbing, Nykobing—Nysted.

Paa Fyen: Nyborg—\hiddelfart,
Nyborg — Kværndrup — Dyndkrog,
Roverskoven—Assens,

I Jylland: Frederikshoj—Kol
ding — Vejle — Aarhus — Randers
— Aalborg — Hjørring Frede
rikshavn, Egehæk — Ribe — Varde
—Ringkøbing

— holstebro — Od
desunci — Thisted, Randers — \Ti_

borg — holstebro, Aarhus — Silke
borg — Ringkøbing, Kolding —

Snoghøj, Snoghøj — Vejle.
Lægges hertil Hovedvejene i

Sønderjylland og enkelte Veje for-

aden de ovennævnte i det øvrige
Land, vil Længden af de egentlige
Gennemgangsveje eller Flovedveje i
Ojeblikket maaske blive ea. 2000 km
for hele Landet.

Udgiften til Vedligeholdelse af
hele Landevejsnættet, ca. 7500 km,
var i sidste Finansaar ca. 22 Mill.
Kr.; gaar man ud fra et Skøn og
sætter Vedligeboldelsesudgiiterne
for 1-lovedlandevejene til 16 Mill.
Kr. og regner, at Staten skulde be
tale 34 af denne Udgift eller 8 Mill.
Kr., og regner man iøvrigt med et
Bidrag til Amter, Byer og Sogne
paa ca. 2 Mill. Er., vilde man kom
me til en Ordning, der for Staten
kom til at hvile i sig selv, idet An
tomobilskatten i Ojeblikket netop
indbringer 10 Mill. Kr.

I Forbindelse hermed kan Lej
ligheden maaske benyttes til at be
rore Cyklestispørgsmaalet, der og
saa engang maa tages op til almin
delig Losning; det er for Cyklister
ne et Livssporgsmaal, da Cykle
korsel paa den almindelige Køre-
bane bliver mere og mere vanske
lig. Og det vilde vel ikke være
urimeligt, om Cyklisterne, paa
samme Maade som Automobili
sterne, selv bidrog til Anlæget af
Cyklestier ved en særlig Afgift, der
p. 0. af Cyklisternes store Mængde
kunde være lav og alligevel vilde
indbringe mange Penge.

For eller senere maa man vel
nok naa til en anden Fm’deling af
Automobilskatten end den nuvæ
rende, der vistnok ikke er helt ra
tionel. Vejloven af 1807 gik ud fra,
at al Færdsel paa Vejene var lokal,
og at Kommunerne derfor skulde
betale Udgifterne til Vejene; og det
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var vel ogsaa den Gang et retfær
digt Synspunkt; men gav man det
op og gaar ud fra ovennævnte Tal
og fra, at 34 af Sliddet paa Hoved-
vejene hidrører fra den gennemgaa

Der er paa Frederiksberg i Som
meren 1924 belagt følgende Arealer
med Asfaltbeton:

De fire første Vejstrækninger er
belagt med 5 cm tyk Asfaltbeton
i et Lag tilberedt med Texaco Nr.
10, medens det sidste Provestykke
paa Peter Bangs Vej er belagt med
ca. 534 cm Trinidad Asfaltbeton i
et Lag, det saakaldte »Trinidad As
phalt Stone-filled weanny surface».

Medens Underlaget paa Peter
Bangs Vej er Beton, er Underlaget

ende Færdsel og 34 fra den lokale,
vilde man komme til en vistnok i
det store og hele teknisk set ret
færdig Ordning.

paa de øvrige Veje den ældre
cltausserede Vejbane, der er afret
tet saaledes, at Oprundingen, der
tidligere var 1:36, er lagt ned til
1:50—1:00, dels derved, at Vejmid
ten er sænket noget, dels ved at
Kantstenen er hævet noget. Køre-
banerne er indfattede af Iste Sort
Kantsten, der er funderede paa Be
ton, og den tidligere Rendesten af
2 Rækker Brosten er erstattet med
Beton som Underlag for Asfaltbe
ton en.

Den gennemsnitlige Udgift til
Korebanens Belægning har været
8 Kr. 70 Ore pr. m2, hvoraf 6 Kr. 90
øre for selve Asfaltbelonen, Resten
for Reguleringen af Kørebanen.

De fire første Veje bar kun for
holdsvis ringe Færdsel.

ANVENDELSE AF NATRIUMSILIKAT TIL VEJBELÆGNINO.

Anvendelse af Natriumsilikat
har den Fordel, at Midlet er let at
anvende og billigt.

De første Forsøg blev afholdt i
Schweiz i 1918; i 1922 begyndte man
at anstille lignende Forsøg i Frank

rig, og i øjeblikket er der lagt en

Del Forsogsstrækninger i Omegnen
af Paris.

Silikatet fremstilles p’aa Fabrik
ved Glodning af hvidt Sand med
Natriumkarbonat:

SiO2 + CO,Na2 = SiO9Na. + CO2
Den smeltede Masse hældes ud

ASFALTARBEJDER I FREDERIKSBERG KOMMUNE 1924.

Af Direktør C. i. Brodersen.

Langelandsvej
Bentzonsvej
Guidborgvej
Lille Allégade
Peter Bangs Vej

3123 m2
3121 -

3240 -

374 -

245 -
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paa et koldt Underlag og derefter
koger man den i Vand; Vægtfylden
er omtrent 1,35. Den leveres i Fu-
stager paa 200 Liter og anvendes
i en Blanding ved 35 ° Baumé.

Arbejdet paa Vejen udfores ved
at Vejen losnes med Ophakkeappa
rat, der trækkes af en Damptromle,
saa den løsnes i den Dybde, hvori
den ønskes fyldt, i Almindelighed
8 cm. Et Hold Arbejdere følger
Opliakkeap’paratet, renser og regu
lerer Overfladen af Vejen, og dette
Arbejde er meget nodvendigt, thi
Opbakkeapparatet arbej der uregel—
mæ ssigt.

Derefter iidlægges paa en Træ
flage I m3 halvhaarde Kalkslens
skærver, der kan gaa igennem en
o cm Bing og 350 Liter Fyldstof,
f. Eks. fint knuste Sten. Derefter
vandes med 40 Liter Natriumsili
kat. Det hele røres rundt med
Skovle og Grebe eller blandes i en
Blan demaskine.

Fra Flagen kastes Blandingen
med Skovl ud paa det Sted, hvor
den skal anvendes; Formen al
Overfladen er afmærket ved Pæle,
idet der er taget Ijensyn til en Sæt
ning paa 25 pCt.

Tromlingen udføres med en ikke
for tung Tromle, og 30—40 Over
gange er nok. Man vander foran

Tromlen, saa snart Silikatet begyn
der at komme frem paa Overfla
den, og Massen begynder at klæbe,
idet der ellers vil blive revet Styk
ker op af Tromlen. Man fejer og
samler hen imod Midten af Vejen
det hvide Snavs, der dannes og som
lidt efter lidt bliver brunt ved 5111-
katets Virkning paa Calciumkarbo
natet.

Flærdningens hurtighed af Ii æn
ger af den Mængde Vand, der bru
ges. Normalt kræves der 2 Dage,
hvor den nye Vej maa være spærret
for Færdsel.

Et Arbejdshold bestaar al 2
Mand med Trilleber, 2 til Læsning,
4 til Blanding, 2 til at sprede, 2 til
at vende, 1 til Tromlen, 2 til at feje.
Et saadant Arbejdshold kan udføre
400 m2 paa en Arbejdsdag paa 8 Ti
mer.

Denne Vejbelægning har den
Fordel, at den er billig (15 Frs. pr.
m2), den er monolitisk, faar ikke
Bevner, den udføres hurtigt, den er
let at reparere, den støver ikke og
gør ikke Støj.

Forsøgene er ikke afsluttede
endnu, saa helt sikre Erfaringer
for Vejbelægningens Varigli ed fore
ligger endnu ikke. Metoden kan
kun anvendes med Kalkstensskær
ver.

GADEBELÆGNINGER.

I Chicago Byraads Forhandlin
gør før 28. Maj 1924 (Side 3134—
3140) findes en Betænkning fra et
af Byraadet nedsat Udvalg, der har

haft til Opgave at undersøge de i
Byen anvendte Gadebelægninger.

Selv om ikke alle de i denne Be
tænkning fremsatte Betragtninger
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uden videre kan overfores paa dan

ske Forhold, indeholder den dog

adskilligt af Interesse, f. Eks. om

den dominerende Stilling Belæg

ninger af Saudasfalt indtager i

Chicago.
Af det nævnte Udvalgs Betænk

ning skal gives følgende Uddrag:

Skal man undersøge hvilke Be

lægningstyper, (ler er Mulighed for

at anvende, bor man overveje føl

gende særlige Forhold:
1) Varighed. 2) Let Udførelse.

3) Udseende, 4) Renlighed. 5) Lyd

loshed. 6) Let Vedligeholdelse. 7)

Overfladens Karakter. 8) Prisen.

Af de forskellige IConstruk

tioner, der kan komme til Anven

delse i Gader, skal nævnes:

A. Belægninger paa

elastisk Underlag:

1) Almindelig Makadamisering.

2) do. dø, med Overfladen be

handlet med Tjære eller Asfalt.

3) Asfaltmakadam, fremstillet ved

Udgydning af den makadami

serede Overflade med Asfalt.

4) Sandasfalt paa »black base«, d.

v. s. paa et Asfaltbetonunder

lag.

5) Klinker pan et Makadamun

derlag.

B. U ela stiske B el æg-

nin g er:

1) Sandasfalt paa et Mellemlag af

Asfalthetmi paa Betonfunda

ment.
2) Cementbeton.

De i dansk Mønt angivne Priser
er beregnede før en Dollarskurs
pan 5,70.

3) Klinker paa Betorifundament.

4) Træklødser paa Betonfunda

ment.
5) Sandstens- eller Granitbrølæg

ning paa Betonfundament.

6) Asfaltheton i I eller 2 Lag pan

Betonfirndament.

Stampeasfalt og Støbeasfalt an

vendes meget lidt i Amerika.

Sandasfaltbelægningerne udgør

omtrent 78 pCt. af alle de Gadebe

lægninger, der er udført i Chicago

i Aaret 1923. i dette Aar er der ud

ført ca. 1.110.500 m2 Gadebelæg

niager, og heraf udgør Befægnin

ger al Sandasfalt (med Underlag,

Mellem- og Slidlag) en. 857.400 m2.

Naar hensyn tages til de for

skellige Krav, der maa stilles til en

god Korebanebelægning til almin

deligt Brug, har Sandasfalten næ

sten alle de gode og kun meget faa

af de daarlige Egenskaber, som an

dre Belægninger har. Den er hold

bar og vil under almindelige For

hold vare længere end en hvilken

som helst anden af de nu anvendte

Belægninger. Man har mange Eks

empler i Chicago paa, at saadanne

Asfaltbelægninger bar boldt i over

20 Aar med en forholdsvis lille Ved

ligeholdelse.
Betonfundamentet kan udføres

uden særlig uddannet Arbejdskraft.

Asfaltlaget er let at lægge, eg da

der i Chicago findes mange store

og moderne Anlæg til Fremstilling

af Asfnltheton, kan det fremstilles

billigt.
Sandasfaltens Udseende er til

talende. Sandasfalt er en Belæg

ning, som ikke støver, og som er

meget let at holde ren pan Grund

af den fugefri Overflade.
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Den er let at reparere og meget
lyddæm,pende. Overfladen er jævn,
men alligevel ikke glat i fugtigt
Vejr.

Af disse Bemærkninger vil det
fremgaa, at en Sandasfaltbelæg
ning, udført paa rette Maade, er
den Belægning, der i Almindelig
hed passer bedst i Cliirago, og her
til kommer saa yderligere:

1) At der kan skaffes Sand at ud
mærket Kvalitet til lav Pris.

2) At forskellige Slags Asfalt af
fortrinlig Kvalitet let kan fans
til rimelige Priser.

3) At der i Byen findes Entrepre
norer. som bar Maskinanlæg,
der er i Stand til at lægge store
Arealer hvert Aar.

4) At Byen raader over Bepara
tionsmandskab, som er i Stand
tit at udføre alle fornødne Re
parationer.

Det synes dertor ønskeligt, at de
Embedsmænd, der skal udføre
Gadebelægninger, i videste Omfang
studerer denne Belægning og suger
at finde bedre Metoder og Mate
rialer, saa Kvaliteten af Belægnin
gen stadig kan forbedres.

Det er nødvendigt for Byen at
lade undersøge den Asfalt, der be
nyttes (dens Penetrktion m. m.).

Det vil være nødvendigt at be
stemme forskellige I\lalerialers An
vendelighed som Fyldmateriale
samt den rigtige Mængde af Fyld-
materialer, der skal anvendes ved
de forskellige Slags Trafik.

Noget af det første, der bor gøres
for at forbedre Gadebel ægningerne,
er Oprettelse af et særligt Labora
torium til at udføre Undersøgelser
og Forsøg. Vort Kendskab til de

bedste Metoder for saavel Konstruk
tion som Udforelse at Belægninger
for moderne Trafikmidler er langt
fra fuldstændigt. De store Belob,
der aarlig gives ud til Gadehelæg
ninger, retfærdiggor Anvendelse af
nogle faa Tusinde Kr. hvert Aar til
Undersogelser og Forsøg. Udgiften
vil være betydningslos i Sammen
lig-ning med de Besparelser, der kan
opnaas ved Fastsættelse at de rig
tige Prineiper for Udforelse af
Gadebelægninger i Fremtiden.

Et saadant Undersogelsesarbej de
skal ikke blot omfatte originale Me
toder, men ogsaa Undersøgelse af
Metoder, der er anvendt i andre
Byer, og Resultaterne af andre In
geniorers Erfaringer og Forsøg.

Paa denne Maade vil det san-
ledes være muligt at fastslaa de
bedste Blandinger for et Asfaltslid
lag. Meget af dette Arbejde kan
udfores i Laboratorier, og Forsøg
kan ttdfores enten i Forbindelse
med Reparationsarhejder eller sam
tidig med Udførelsen af nye Ar-
bøj der.

Saadanne Undersøgelser vil end
videre kunne konstatere Virknin
gerne af en Sammentrykning, af
Anvendelsen af forskellige Slags
Fyldmatei’iale i Asfalthetonblan
dingerne og af Benytielsen at for
skellige Materialer i Underlaget og
sna for Brosten, Klinker m. m.

En særlig San dasfaltbelægning
er udført paa et Fundament af san-
kaldet »black base» = grovere As
faltbeton. Den er stærkt anbefalet
af mange Vejingeniorer, der mener,
at dette Underlag har særlige For
dele, navnlig til at forhindre, at der
dannes Revner. Belægningen be
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staar at et Underlag at »black base»

i 10—15 cm Tykkelse, dækket med

et Slidlag at Sandastalt paa 4—5 cm

Tykkelse. Desuden kan ogsaa an

dre Materialer, f. Eks. Kiinker, Gra

nitbrosten m. rn., anbringes paa et

»black base» Underlag.

Denne Belægning bar bl. a. tal

gende Fordele:
Maskiner og \Tærktoj, tier benyt

tes til Fremstilling og Anbringelse

at Underlaget, er tie samme, som
anvendes til Dæklaget.

»Black base» kan anbringes og

tages i Brug langt hurtigere end en

Belægning at Cementbeton, tordi

det ikke er nodvendigt at standse

Færdseten, medens den bærdner.

Den er ikke sea folsom for Tempe

raturforandringer og taar derfor
ikke Temperaturrevner.

Man bar tundet, at mindst 95

pCt. af de Revner, der findes i Sand

asfalibelægninger. skyldes Revner i

Bet onunderlaget.
»Black base» Belægninger kan

let og hurtigt repareres, uden at

man hehover at standse Trafikken

i længere Tid.

Paa bæredygtig Grund er denne
Belægning i flere henseender bedre
end Asfaltbelægning paa Betontun
dam ent.

To vellykkede Forsogsstræknin

ger med »black base» Underlag er

i. T. under omhyggelig ingenior

mæssig Kontrol.
Den ene, der blev udtort tor

omtrent 1% Aar siden, ligger i

Washingtonboulevard mellem Hal
stedstreet og Ogden Avenue, en
Strækning paa ca. 1,6 km, der er en

af de stærkest befærdede Gader i
Chicago, med meget tung Automo

bit- og Hestevognstærdsel. Denne

Belægning er stadig i udmærket

Tilstand, men en Forsogstid paa fli
Aar er ikke ttlstrækkelig til at give

noget endeligt Resultat.

Et andet Stykke »black base»,

der blev udfort for 14 Aar siden, fin

des i Alléen mellem Wabash- og

State Streets samt Randolph- og

Washington Streets. Snavidt vides

har dette Stykke aldrig været repa

reret, og det er i Ojeblikket i en sna

god Stand, at man har indtryk af

at Belægningen ikke vil kræve Re

paration i lange Tider.
»Black hase» Belægninger kan

udfores for en Pris, der er lavere

end den nuværende Pris tor Stan

dard Sandasfaltbelægninger.

Forskellen i Pris vil være ikke

mindre end ca. 3.40 Kr. Pr. m» til

Fordel tor »black base» Belægnin

gen.

Under Forudsætning af, at det er

nodvendigt at have en 15 cm tyk

»black base», hvilket er samme

Tykkelse som Tykkelsen at Beton

tundamentet tor Standard Sandas

falt, vil der medgaa de samme

Mængder at Skærver og Sand til

Fundamentet for begge Belægnin

ger.

i et Betonfundament vil Cemen

ten alene koste ca. 3.70 Kr. py. m2.
Et Asfaltbindemiddel vilde i den

samme Blanding koste hojst ca.
3.00 Kr. pr. m2. Nnar »black bas»»

anvendes, vil den nuværende Ud
gift tit Mellemtag bortfalde, hvilket

vil svare til tra 2.70—3.00 Kr. pr.
m2. Man faar saaledes en samlet

Besparelse paa 3.40—3.75 Kr. pr. m2

under Forudsætning at, at man an
vender et 15 cm tykt Fundament.
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Cementbetonbelægninger anbe
fales af mange, og paa Grund af de
mange miles Betonveje, der er ble
vet udført i hele U. 5. A, maa det
nærmere forklares, hvorfor denne
Bela’gning ikke ogsaa vilde være
tilfredsstillende i Byer.

Grund en til Betonvej enes Popu
laritet hidrører oprindelig fra deres
Billighed. Dette Moment maa nu
lades ude af Betragtning, idet Be
tonveje ikke er billige mere. lie fle
ste af denne Art Belægninger, der
har været foreslaaet til Gader i Chi
cago, vil efter de nyeste Undersø
gelser koste mere end de nuværen
de Typer af Standard Asfaitheltug
ninger.

En af de vigtigste Grunde til, at
Beton har været benyttet med saa
godt Resultat paa Landeveje, skyl
des den Omstændighed, at meget af
Arbej det (Sortering af Materialer.
Stampning og Afpudsning af Over
fladen) kan udfores med Maskine.
Dette vilde være ugorligt ved Gade
belægninger i Byer, undtagen un
der gonske særlige Forhold. paa
Grund af at Korebanens Oprunding
og Bredde er variabel. Disse Varia
tioner foroges ved de talrige Gade
indmundinger, der maa tages lion-
syn til og som ikke spiller nogen
Rolle ved Landevojene. Disse Ure
gelmæssiglieder vilde medfore, at
en stor Del nf Betonarhejdet maatte
udfores som 1-Inondarbejde. I en By
som Chicago, hvor al Cementaf
pudsning m. m. skal udfores af fag
lærte Arbejdere, vilde dette gøre
Belægningen meget kostbar.

Samtidig maa bemærkes, at Be
tonarbejde udført ved I-Iaandkraft
ikke i Godhed kan sammenlignes

med Maskinarbejde, særlig for
Stampearbej dets Vedkommende.

Beton har endvidere den Man
gel, at den behøver Tid til at hærd
ne, saa Gaden maa spærres for
Trafik i længere Tid. Dens Udse
ende er ikke saa tiltalende, fordi:

1. Dens Farve er lys, og den er
som Følge deraf ubehagelig for
øjnene i stærkt Lys.

2. Ekspansionsfuger er nodveu
dige.

3. Fiver Revne, som opstaar, maa
straks behandles med en Ud
fyldningsmasse, som er sort, og
dette bevirker, at enhver Revne
vil være synlig og uskon.

Beton er forholdsvis stovfri, men
vanskeligere at holde ren end As
falt paa Grund, at Ekspansions
fuger, Revner og mindre Uregel
mæssigheder i Sltddækket. Den gør
megen Stoj paa Grund af dens
Mangel paa Elasticitet, den er van
skelig at reparere med Beton, og al
le de reparerede Steder maa. spær
res for Trafik mindst 3 Uger, efter
at de er udført. Naor 3 Uger angi
ves som en passende Tid for Ilærd
ningen, er det under Forudsætning
af, at der er let Adgang til Vand, og
at Forholdene iøvrigt gor det mu
ligt at behandle den soaledes, at
Ifærdningen kan fremskyndet. Men
det maa erindres, at den alminde
lige Praksis i de Forenede Stoler er
at kræve en 1-lærdningsperiode pna
4 Uger.

Til Brug i Byer bor Betonhelæg
ninger være stærkt armerede med
Jern.

Men da alle Bygadebelægninger
maa kunne brydes op, for at man
kan faa Adgang til underjordiske
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Ledninger m. m., er det klart, at Be

tonbelægninger, der er armerede

med svære Jern, ikke vil kunne

brydes op og reparares igen, uden

at Udgifterne bliver boje.

Den vægtigste Indvending mod

Anvendelse af Betonbelægninger i

Chicago er imidlertid, at saadanne

Belægninger skal være beskyttede
mod Færdsel i mindst 28 Dage efter

Stobningen. Denne Tid er fastsat i

Staten Illinois’ Betingelser, der an

ses for at være de bedste i U. 5. A.

Gader, der skal belægges med Be

ton, maa spærres langs begge Sider

og særlig ved Gade irydsninger for

at beskytte dem mod Færdsel, og

Atspærringerne vil ikke kunne fjer

nes for tidligst 3 à 4 Uger efter, at

de er anbragt.

Ved Valget af Asfalt — d. v. s.

om man skal vælge fast, naturlig

Trinidadasfalt eller Olieasfalt — bor

Kvaliteten og ikke alene Sporgs

maalet om Prisen være bestem

mende. Man bor anvende begge de

to Slags Asfalt for at hindre Pris

opskruninger, der bliver uundgaae

lige, naar enten den ene eller an
den Slags bliver monopoliseret og
foretrukket.

Af de andre Belægningstyper,

der er omtalt i det foregaaende, ud

fores Asfaitmakadamisering ikke

mere efter Byraadets Bestemmelse,

fordi den — trods det, at Prisen ci’
omtrent den samme som for Sand

asfalt — ikke har vist sig san slid-

fast og ensartet, at man vedhliven

de kan forsvare at bruge denne

Konst i’ukti on.

cago, da der stadig blev stillet Krav

om billige Belægninger.
Denne Makadam holdt meget

godt ved let Trafik med Ilestekore

tojer. men overfor Automobiler

har •den ikke tilstrækkelig Mod

standsevne.
Ikke destomindre er der i Chi

cago mange km Gade, af hvilke

mange findes i de bedste Beboelses

kvarterer, der er lagt med almin

delig Makadam. Byen har givet

Millioner af Dollars ud til Repara

tion og Vedligeholdelse af disse

gamle Bela’gninger, og Byen har

fra Tid til anden sogt at overtale

Grundejerne til at opgive dem og

tillade IJdforelse af moderne Belæg

ninger. Men trods Byens gode

Baad, bar Grundejerne dog stadig

holdt fast ved Makadamresterne

med det Resultat, at der nu findes

Gader, hvor Vognfærd sd praktisk

talt er umulig.
Af de forskellige Brolægninger

har Granitbrolægning givet de bed

ste Resultater; den anvendes paa

ret betydelige Arealer.

Træbrolægning er praktisk talt

opgivet.

Klinker har i nogle Dele af Chi

cago vist sig tilfredsstillende, i an

dre ikke. Enten nu de af Chicago

stillede Betingelser, der kræver, at

Elinker skal lægges paa et 5 cm

tykt Sandlag, er uheldige, eller Ar

bejdets Udforelse har været daar
lig, er Resultatet, at Klinkerhelæg

ning ikke synes at tilfredsstille den

moderne Trafiks Krav paa Gader,

hvor Færdselen er tung og konti

nuerl ig.

For tyve Aar siden blev alminde

lig Makadam meget anvendt i Chi-
Der har været fremsat Forslag

om at erstatte Sandet med et Lag
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bituminost, plastisk Materiale, idet
man gik ud fra, at Klinkerne her
ved vilde blive holdt paa Plads, og
at Dæklaget vilde forblive plant.
Udgifterne ved denne Fremgangs
maade vil maaske vise sig at være
saa store, at den maa opgives.

Denne Betænkning har tillige
med en ikke offentliggjort Betænk
ning fra Major C. B. And r e w væ
ret forelagt et Udvalg af 9 paa Vej
bygningsomraadet særlig kyndige
Ingeniorer, og dette Udvalg knytter
til disse to Betænkninger nogle Be
mærkninger, hvoraf følgende skal
anfores;

At de forskellige Arbejder
ved Tildannelse af Grunden, Til
fyldning af Gravninger og Regule
ring af Grundens Overflade, efter at
denne har været opgravet, bor ud
føres nnder regelmæssigt og sag
kyndigt Tilsyn, og Udvalget anbe
faler, at der træffes de fornodne
Forberedelser til, at der ansættes
sagkyndige Ingeniører til at udføre
dette vigtige Tilsyn.

— At de nuværende Bestemmel
ser, der lader Lægning af Vandled
ninger m. in. foregaa umiddelhnrt
for Gadebelægningsarbejderne, bor
forandres saaledes, at dette Arbej

Som bekendt bar Ministeriet for
offentlige Arbejder i sin Tid nedsat
et Udvalg til Overvejelse af det
brændende Sporgsmaal om Anbrin

de skal ndfores paa et Tidspunkt,
der ligger betydelig forud for Be
lægningsarbej det.

— At Udvalget ikke kan anbefale
en enkelt Belægningstype til al
mindeligt Brug i Betragtning at
det betydelige Antal udmærkede
Belægninger, der er udfort med
forskellige Befæstelsesmaterialer i
Chicago og andre Steder, og paa
Grund af de stadig større Krav, der
stilles til Gadebelægninger, samt
endelig paa Grund af de stadige
Fremskridt, der gores i Konstruk
tionen af Gade- og Vejbelægninger,
og de videnskabelige Anstrengelser,
der gores over hele Landet for at
forbedre de forskellige Materialer
og Maaden at anvende dem paa.

— At hvert enkelt Belægnings
projekt bor underkastes en omhyg
gelig ingeniormæssig Undersøgelse.
og at det endelige Valg af Materia
ler og Konstruktion udelukkende
bor fastslaas efter en saadan Un
dersogelse.

— At den Tid, som en Gade maa
lukkes for Færdselen, er en af de
Faktorer, der først og fremmest bør
tages llensyn til ved Valget af saa
vel Materialer som Belægnings
type.<

gelse af Signaler ved Skæringer
mellem Bane og Vej.

Til Medlemmer af dette Udvalg
udnævnte Ministeriet: Kontorchef B.

BETÆNKNINGEN FRA UDVALGET ANGAAENDE SIGNALER
VED UBEVOGTEDE OVERSKÆRINGER MELLEM BANE OG VEJ.
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Ollgaard og Fuldmægtig 0. Bang

som Repræsentanter for Ministeriet

for offentlige Arbejders Departe

ment, Banechef Flensborg og Bane

ingenior Kristensen for Generaldi

rektoratet for Statsbanerne, Lands

tingsmand, Driftsbestyrer Stensbal

le og Driftsdirektor harboe for Pri

vatbanernes Fællesrepræsentation,

Direktor KybI og Rentier Dahl ben

lioldsvis for Forenede Danske Mo

torejere og Kgl. dansk Automobil

klub, Direktor ved Tilsynet med

Privatbanerne 1-Ielweg og Overvej

inspektør, Oberstløjtnant Madsen.

Udvalget har nu afgivet følgen

de Betænkning:

Udvalget har faaet forelagt op
lysninger om de Foranstaltninger

af forskellig Art, som her i Lan

det hidtil har været truffet i det

Øjemed at underrette de vejfaren

de om Tilstedeværelsen af ubevog

tede Niveauoverkørsler, derunder

ogsaa om de forskellige Signaler,

som enkelte Steder er opstillede

for at tilkendegive Togs umiddel

bare Nærhed ved Overkorslen, snmt

om saadanne Signalers Indretning

og om Bekostningen ved Anlæget

og Driften. Man har derhos ind

hentet tilsvarende Oplysninger om

en Del andetsteds anvendte Vejsig

naler og har derefter i flere Moder

drøftet det saaledes fremskaffede

Materiale saavel som de Fordrin

ger, der maa stilles til saadanne

Signaler, og de Hovedsynspunkter,
der maa lægges til Grund for Val

get nf en Signaltype.

Idet Undladelse af Bevogtning

af Overkorsler i mange Tilfælde

finder Sted, hvor let Adgang til

elektrisk Strøm maa paaregnes

mindre udbredt, bemærkes i saa

henseende foreløbigt, at Signaler-

nes Indretning bor være saadan, at
Betjeningen kan ske ved h-Ijælp af
Akkumulatorer og ikke nødvendig-
gør Tilslutning til Strømforsy

ningsanlæg.
Af hensyn til Signalets Drifts

sikkerhed bør dets Konstruktion

derhos være saa lidet sammensat
som muligt.

Udvalgets Undersøgelser bar

væsentlig drejet sig om følgende
Hovedpunkter:

1. Bør et saadant Signal være et
kombineret Lys- og Lydsignal (jfr.

Færdselslovens § 21, 4. Stk.), eller

kan Afgivelse af Lydsignal undla

des’? I I-henhold til det for Statsba

nerne gældende Politireglement og

det for Privathanerne gældende Or
densreglement skal der, forinden

Togene passerer saadanne ubevog
fede Niveauoverkørsler, gives Sig
nal med Lokomotivets Dampflojte
(fra Motortog med Signalhornet).
Et særligt Lydsignal vilde derfor
væsentlig kun blive af Betydning
for de vejfarende, hvis Befordring
frembringer stærk Larm, og for
Motorvogusførere, der sidder i luk
ket Rum; men Signalet rnaatte for
med nogenlunde Sikkerhed at kun
ne paaregnes opfattet af disse være
særlig stærkt lydende og vilde i
Praksis kun kunne frembinges nf
en meget kraftigt virkende Sirene.
Et saa, stærkt Lydsignal vilde imid
lertid blive til Ulempe for de om-
boende og for andre vejfnrende, og
Indretningen af Signalet vilde bli
ve ret kompliceret. Udvalget mener
derfor at burde indstille, at Signa
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lerne konstrueres uden Anvendelse
af Lydsignalering.

2. Spergsmaalet blev herefter,
om man burde anbefale et Signal,
der alene afgiver Lyssignal, eller
om der til dette Lys bor føjes an
den Signaleringsmaade, 1. Eks. en
mod Vejen vendende bevægelig
Vinge eller lignende, og i Sammen
hæng hermed droftedes, om Lyssig
nalet burde være i uafbrudt Virk
somhed, f. Eks. afvekslende lysen
de rodt og grønt, samt om det bur
de konstruers med et under Virk
somhedsperieden roligt brændende
Lys eller som Blinklys. Med Hen
syn til selve Lyssignalet mener Ud
valget, at det lettere gaar ind i Be
folkningens Bevidsthed, at der altid
skal standses, naar Signalet viser
Lys, end at een Farve angiver, at
Overkorslen kan passeres, og en an
den Farve, at der skal standses.
Ved kun at vise Lys i korte Tids
rum, umiddelbart forinden Tog
passerer Overkorslen, opnaas der-
hos en Besparelse af Kraft til Sig
nalets Drift, hvilket er af stor Be
tydning for Driftssikkerheden ved
Signaler, der ikke kan faa Tilslut
ning til Stromforsyningsanlæg. Ud
valget er derfor enigt ørn at anbe
fale, at Lyssignalet konstrueres
som en pan en Mast i en nærmere
angivet højde og tæt ved Banelini
en anbragt Lanterne. der kun viser
redt Lys mod Vejen og kun lyser,
naar Toget er i umiddelbar Nær
hed, i hvilket Tilfælde det skal sæt
tes i Funktion enten ved en auto
matisk virkende Kontaktkonstruk
tion eller, for saa vidt Overkerslen
ligger i Nærheden af en Station el
ler lignende ved manuel Betjening.

I sidstnævnte Tilfælde bor det dog
iagttages, at Signalet først sættes i
Virksomhed, kort forinden Toget
passerer vedkommende Overkorsel.
Udvalget mener derhos, at et Blink-
lys maa foretrækkes for et i Funk
tionsperioden roligt brændende
Lys, idet de vejfarendes Opmærk
somlied maa antages at blive kraf
tigst paakaldt ved Bliuket.

Derimod har det været Genstand
for langvarige Overvejelser, om det
kan anbefales, at man nøjes med
et saaledes konstrueret Lyssignal
alene, eller om dette for at henlede
Opmærksomheden paa Blinklyset
og indskærpe det Betydning her
suppleres med en fast eller bevæge-
lig Vinge, paamalet med »Stopi el
ler lignende. Efter anstillede Forsøg
er Udvalget enedes om i san Hen
seende at indstille, at der pan sam
me Signalmast som Blinklysbt og i
en passende Afsland over dette an
bringes et hvidmalet Kryds, som
nærmere beskrevet i Bilaget.

Udvalget er endvidere enigt om,
at et saadant Lyssignal, omend det
med den angivne Konstruktion ef
ter de indhentede Erfaringer maat
te anses let iøjnefaldende ogsaa
i klart Dagslys, dog ikke kunde
anses som saa tilstrækkeligt, at
det ikke maatte anbefales desuden
at anvende andre Advarsel smidler,
og man enedes derfor om at ind
stille til Ministeriet at ville drage
Omsorg for, at desuden folgende
Foranstaltninger træffes:

I Lighed med, hvad der allerede
nu er Reglen for Privathanerne i
Henhold til disses Ordensregle
ment § 10, Stk. 3, med Tillægsbe
stemmelse af 3. August 1923, bor det
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paalægges ogsaa Statsbanerne for
an enhver offentlig ubevogtet Ni
veauoverkorsel at opstille paa beg
ge Sider af Banen et Mærke med
Paaskrift: »Pas paa Toget», og
Mærket ber opstilles paa Vejens

hejre Side, regnet i Korselsretnin
gen mod Banen, og i Reglen ca.
25 m fra Spormidte, dog at der kan
afviges herfra i Tilfælde, hvor (ler
derved kan opnaas en betydelig
Forbedring af Mærkets Synlighed.

Ved alle ubevogtede offentlige
Niveauoverkersler bor endvidere,
hvor Forholdene tillader det, an
bringes det i den internationale
Konvention angaaende Kersel med
Motorkeretoj er, Art. 8, foreskrevne
Mærke for Jerubaneoverskæringer.
Ved Overkersler for Landeveje op
stilles og vedligeholdes Mærket af
»Kgl. rlansk Autornobilkiuh» og
»Forenede danske Motorejere». Ved
Overkersler for Bl’ ‘eje vil de nævn
te Organisationer ifelge givet Til
sagn uden Vederlag levere selve
Mærket paa Vejmyndighedernes
Rekvisition, idet det da forudsæt
tes, at de sidstnævnte afholder Ud
gifterne ved Opstillingen.

Ilvor Advarselssignal af den i
Bilaget beskrevne Art opstilles ved
en ubevogtet Niveauoverkorsel, bor
der derhos ved en Polititavle paa
hydes en passende, Nedsættelse af
Automobilernes Korehastighed.

Naar automatisk virkende
Blinklyssignaler af den i Bilaget
beskrevne Art opstilles ved de ube
vogtede Niveauoverskæringer mel
lem Jernbaner og Veje, hvor der
ikke ved Anvendelse af Bestemmel
serne i Færdselslovens § 21 kan
skaffes fri Oversigt til begge Sider

af Jernbanelinien, og der derhos
træffes de foran anbefalede Foran
staltninger med 1-lensyn til Opsæt
ning af Tavler og Mærker, mener
Udvalget, at der derved vil kunne
naas det efter Omstændighederne
bedst mulige og forsvarlige Advar
selsbillede for de vejfarende, og
Udvalget indstiller derfor enstem
migt, at Ministeriet paa Steder af
den i Færdselsiovens § 21, sidste
Stykke, ommeidte Art vil paabyde
Opsætningen af et Blinklyssignal
som foran angivet og i Bilaget nær
mere beskrevet samt foranledige
Iværksættelsen af de ovrige angiv
ne Foranstaltninger.

Efter Udvalgets foranstaaende
Indstilling vil det rode Blinklys
blive det eneste, som tilkendegiver
Togets umiddelbare Nærhed ved
Overkorslen for de vejfarende og
advarer mod Passage over Banen.
Der maa derfor lægges Vægt paa,
at denne særlige Form for Lys ik
ke anvendes i andet Ojemed (til
Reklamebrug eller lignende) ikke
alene paa Steder, hvor en Forveks
ling er nærliggende, men i Almin
delighed, selv om der i foreliggen
de Tilfælde ikke er Fare for For
veksling, idet en saadan Anvendel
se vil kunne bidrage til at svække
Respekten for Signalerne. Udvalget
er dog opmærksomt paa, at An
vend else af redt Blinklys ikke kan
undværes i alle Tilfælde, f. Eks. til
Jernbanesignaler og Fyr, og mener
heller ikke, at der kan være forbun
det nogen Ulempe med Anvendel
sen i saadant Ojemed, naar Lyset
afskærmes paa hensigtsmæssig
Maade. Det er derfor en Forudsæt
ning for Indstillingen, at der ved
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Lov søges tilvejebragt Forbud mod
Anvendelse af rødt Blinklys uden
Tilladelse fra Ministeriet for offent
lige Arbejder.

Man skal derhos henstille, at
Kendskab til de Forskrifter, der i
henhold til nærværende Indstilling
maatte blive paabudt, gøres til Be
tingelse for Opnaaelse af Køretil
ladelse for Motorførere.

Naar disse to Forudsætninger
sker Fyldest, maa Udvalget anse
det her foreslaaede Signalbillede
mod Vejen for tilfredsstillende.

Direktør Kyhl og Rentier Dahl

mener dog at maatte hævde, at den

ne Løsning ikke fyidestgør det, som
efter deres Mening maa anses at
være Udvalgets 1-lovedopgave, nem

lig at tilvejebringe den størst mu

lige Sikkerhed for de vejfarende.

De maa holde for, at Ansvaret og
Pligten til at vise Forsigtighed,
hvor to! Færdselsaarer skærer hin

anden, maa paahvile ikke alene de
vej farende paa den ene Færdsels
aare, men ogsaa Togene paa den

anden Færdselsaare ,og de mener

derfor, at Signalet mod Vejen bør
suppleres med et Signal mod Jern
banen, bestaaende i et grønt Blink-
lys, der korresponderer med det rø

de Blinklys mod Vejen. Ved et saa
dant grønt Lys underrettes Loko

motivpersonalet om, at Signalet er
i Orden, og hvis Lyset ikke fun
gerer — hvoraf følger, at Vejsigna
let heller ikke fungerer —, bør det
være Lokomotivpersonalets ufravi
gelige Pligt at køre langsomt og
med stor Forsigtighed over Vejen,

med andre Ord: Ansvaret bor og
saa lægges paa Lokomotivpersona
let. Saadanne korresponderende

Signaler er allerede opstillet af en
kelte Privatbaner.

Overvejinspektoren formener, at
man af saglige Grunde maa fast
holde Togenes Forkorselsret over
de ubevogtede Niveauoverkorsler,
og at man derfor ikke bør paalæg
ge Lokomotivpersonalet særligt
Ansvar. Det valgte Signalsystern
fremkalder imidlertid i Tilfælde af
Lysets Svigten en for Vejfærdslen
endnu farligere Situation, end hvis
Signalet slet ikke fandtes, og da det
maa være en fælles Interesse saa
vidt muligt at undgaa Ulykker,
maa Overvejinspektoren slutte sig
til det af Automobilorganisationer
nes Repræsentanter fremsatte øn
ske om, at der ved Signal mod Ba
nen gives Lokomotivpersonalet
Lejlighed til i paakommende Til
fælde at sagtne Farten og bruge
Fløjtesignalet saa effektivt som
muligt, en Ordning, som han maa
anse for gennemforlig.

Udvalget har underkastet nævn
te Forslag meget indgaaende Drof
telser, og derunder er det af Re
præsentanterne for Jernbanerne
gjort gældende, at en saadan Ord
ning vilde komme i afgjort Mod
strid med de til Grund for Baner-
nes Signal system liggende Princip-
per og i sig rumme Muligheden for
Fare. I Banernes Signalordning
har det hidtil været en llovedre
gel, at en Lokomotivforer over for
et manglende Mastesignal paa fri
Bane skal forholde sig, som om
Stopsignal var givet. At fravige
dette Princip, hvor Talen er om
Overkorseissignaler, saaledes som
af Automobilorganisationerne fore
slaaet, og give Lokomotivføreren
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Ret til at fortsætte Kørslen med
Forsigtighed, ansaa Jernbanernes
Repræsentanter for meget uheldigt
og egnet til at svække den ubetin
de Lydighed, Lokomotivfereren
er forpligtet til at vise Mastesigna
lerne.

Endvidere fremhævede oven
nævnte Repræsentanter, at saa
fremt en Signalgivning mod Banen
skulde kræves respekteret. maatte

det gøres muligt for Lokomotivfø
reren at se det paagældende Signal
i Bremseafstand, Inilket ofte vilde
medføre, at det maalte opstilles
langt fra Overkorslen, idet Lyssig
naler netop vilde blive opsat. hvor
Udsigtsforholdene er daarlige. Da
Signalet mod Banen ikke viser Lys
mod Toget, naar Anlægget er i
Uorden, vil det desuden være nød
vendigt at sorge for en paalidelig
Orientering af Lokomotivfereren

gennem Opstilling af Afstandsmær
ker i Lighed med den Ordning, der
er gennemført for Stationer paa
Statsbanerne. Ordningen vfl herved
blive meget dyr og kompliceret, og
der vilde gennem Anlæggets Kom
plikation opstaa forskellige Fejl-
kilder, hvorved den Sikkerhed, der
skulde vindes ved at indrette Sig
nal mod Banen, helt eller delvis ‘vil

de ophæves ved Forøgelse af Mu
ligheden for, at Vejsignalet svig
ter.

Naar der er henvist til de ved
visse Privaibaner opstillede Signa
ler mod Banen, maa de samme Re
præsentanter fremhæve, at saa
danne Opstillinger kun har fnndet
Sted enten pan Prøve eller under
ganske særlige lokale Forhold og
af de paagældende Baner erkendes

ikke at kunne foreslaas som almin
delig Foranstaltning.

I øvrigt ligger Sporgsmaalet om
Signalering mod Toget formentlig
tiden for den ottnævnte Lovbestem
melses Ord og Forudsætninger,
saaledes at Forslag herom falder
uden for Udvalgets Opgave.

Udvalget henstiller sluttelig, at
de fornæ’vnte Foranstaltninger paa
Ministeriets Foitonledning bringes
til Udførelse ensartet og saa snart
som muligt overalt ved Overkors
ler af den paagældende Art, idet
Udvalget med Fiensyn tit de Advar
seissignaler, der ved visse saadan
ne Overkorsler allerede maatte væ
re opstillede, skal anbefale, at de
laden for en rimelig, af Ministeriet
fastsat Frist søges erstattet med
Signaler af den tier angivne Type
m. v., idet der dog efter Udvalgets
Formening da ved Sporgsmaalet
om Fordelingen af de dermed for
bundne Udgifter (jfr. oftnævnte §
21) bor tages et passende hensyn
til de Udgifter, vedkommende Ba
ne har haft ved de tidligere Foran
s tal tninger.

(sign.) B. Ollgard. D ahh
L. Madsen. 0. Bang.

Ft. FIelveg. KyhL
Stensballe. P. lharboe.

K i, i s t e n s e n.
Banechef F i e n s b o r g, der har

tiltraadt Indstillingen, var bortrejst
ved Underskriften.

De at Ministeriet godkendte Regler
er følgende:

1.
Hvor det skønnes nødvendigt at

opstille Advarseissignal for de vej-
farende ved en offentlig, ubevogtet
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Niveauoverkersel — jfr. Lov om
Færdsel § 21 —, opstilles der ved
Vejen liojst 5 m fra Spormidte et
Lyssignal, der, naar Tog nærmer
sig, viser redt Blinklys i begge Vej-
retninger, medens det i den ovrige
Tid intet Lys viser. Lyssignalet
anbringes i Almindelighed i en Hoj
de af 3 m. Paa Signalmasten an
bringes ovenover Lygten et Kryds-
mærke, som paa begge Sider er
forsynet med Paaskriit »Stop for
Blink». Masten males med afveks
lende og hvide Felter. Kryds-
mærket males hvidt med Bogstaver
af mork Farve.

1-Ivor Forholdene hindrer, at der
fra en enkelt Mast i begge Vejret
ninger kan vises rodt Blinkls,
som tilfredsstiller de i Punkt 2 an
givne Betingelser, opstilles der et
Signal paa hver Side af Banen i
hojst 10 m’s Afstand fra Spormidte.
I dette Tilfælde forsynes Kryds-
mærket ikke med Paskrift paa den
ind mod Banen vendende Side.

9

Signalets Lysaabning skal være
rirkelrund og mindst 200 mm i
Diameter.

Lysstyrken skal være saa stor,
og Lyset skal være saaledes af
skærmet, at det er godt synligt ved
Dag i en Afstand af mindst 100 m.
Spredningen skal være saa stor,
at Lyset kan iagttages fra Vejmid
ten i en Afstand af 10 m fra Signa
let.

Blinkkarakteren indrettes saa
ledes, at der opnaas mindst 50
Blink pr. Minut med mindst 0,15 og
hojst 040 Sekunders Lystid.

Det rode Lys skal vises mindst
30 Sekunder, for Togets ferste
Aksel naar Overkorsien, og maa
ikke slukkes, for Toget er naaet
hen til denne.

Det forekommer os, at der ved
Ministeriets Regler, hvormed Kom
missionens Flertal er fulgt, ikke er
taget tilstrækkeligt llensyn til Sik
kerheden for den svagere Part,
nemlig den Vojfarende. Denne er
stadig udsat for Sammenstod, nem
lig naar Lyssignalot svigter, idet
man ikke har paabudt det i denne
1-lensoende nodvendige Kontrolsig
nal mod Banen, og Lokomotivper
sonalet donor ikke kan kontrollere.
om Signalet mod Vejen virker.

Uagtet Privatbanerepræsentan
torno i Kommissionen — hvori i det
hele Vej- og Færdsolsinteresserne
syntes for svagt repræsenteret i
Forhold til Baneinteresserne — er
gaaet sammen med Statsbanere
præsentanterne, vilde vi dog være
tilbojelige til at tro, at de fleste
Pnivatbanor, hvor de opstiller de
nævnte Signaler, uanset Ministeri
ets Regler vil opstille dem med
Kontrolsignal mod Toget.

Thi dels har man paa forskellige
Pnivathaner allerede saaledes ind
rettede Signaler og har os be
kendt kun gode Erfaringer her
med.

Og dels vil, hvis man ikke har
Kontrolsignal mod Toget, og Sig
nalet mod Vejen svigter, og Sam
menstod sker, ganske sikkert Ba
nen blive domt til at betale Er
statning. Det kan saaledes blive



11125 DANSK VEJTIDSSERIFT 47

dyrere i det lange Lob ikke at have
Kontrolsignal mod Toget.

Men endelig vil sikkert ogsaa
det Synspunkt med Vægt gore sig
gældende, at skal man foretage dis
se Anlæg, bor man straks foretage
dem saa gode og effektive som mu

ligt. Det er altid dyrere senere at
forandre dem.

Vi vil derfor haabe, at Banerne
selv vil ophæve den Mangel, der ef
ter vor Formening er i de af Mi
nisteriet udfærdigede Regler.

St.

MODERNE MASKINER TIL VEJVEDLIOEHOLDELSE.

Vejdirektor Baalsrud har
bragt Sporgsmaalet om Anvendelse
at Grusveje from til Diskussion og
Provelse i Norge og Sverige, hvor
de store Afstande gor det nodven
digt, at Vejmyndigliederne maa
sege at finde Metoder, der gor det
okonomisk muligt at bygge og ved
ligeholde Veje til en efter vore For
hold ringe Færdsel.

Grusvejene kræver særlige Ma
skiner, og en saadan »Bitvargem<
er konstrueret af A/B Vdgmaski
ner, Stockholm. Maskinen river
Vejen op, fjærner Forhojninger og

skærer Vejens Græskanter af med
sin FIevI, som samtidig igen fylder
Iluller og jævner Overfladen, idet
den automatisk giver Vejen den
riglige Oprunding og Overhojde i
Kurverne.

Ved et i Ostfold Amt (om
kring M o s s) i Norge afholdt For
sog blev en 2 km lang, gammel,
smal og ujævn Grusvej, der var
uanvendelig for almindelig Færd
sel, sat i brugbar Stand af en »Bit
varge(c paa 2 Dage og for en Ud
gift af kun 80 norske Kr.; i denne
Pris var medregnet Vognens Drift,

Fig. 11). Bitvargen.

1) Fig. 1—2 efter »Motorliv 1924, 5. 402.
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Amortisation, Assuranee. Betje
ning, Garage o. s. ‘v.

En Bitvarge er for kort Tid
siden blevet kobt af Ostfold Amt.

FRA DOMSTOLENE.

østre Landsrets Dom 28. Febru
ar 1922 i Sag Nr. VI 77 ‘1922:

(Gader Brolægning.)
I Henhold til den kommunale

Vedtægt for Nakskov, hvorefter
Bidrag til en Vejs Brolægning kan
paalægges de tilstodende Grundej
ere, og Belobene fordeles af Byraa
det under llensyn til Grundenes

Udstrækning, Værdi, Bebyggelse
m. v., fandtes Byraadet berettiget
til at paalægge soadant Bidrag for
to i en Vinkel sammenstodende
Veje under eet og fordele Belobene
alene i Forhold til Façadelængde,
hvorved det hævdede at have af
vej et alle paabudte I-Iensyn.

Fig. 2. Bitvargen skraber.

Vi har her i Landet 2033,531 km
Landeveje (af ialt 7576,433 km), der
er befæstet med Grus (Dansk \‘ej
tidsskrift 1924, 5. 51).
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Ostre Landsrets Dorn 27. Marts
1922 i Sag IV Nr. 95/1922:

(G a d e r—O p gr a v n ing.)
En Dame, som en Søndag ved et

Stoppested vilde springe op paa en
Sporvogn, faldt ned i en af Tele
grafvæsenet foretaget Opgravning
lige ved Skinnerne, hvilken hun
ikke havde bemærket. Da den ud
stillede Vagt i det øjeblik havde
maattet tage sig af andet, og der
ellers intet var gjort for at hindre
Nedstyrtning, domtes Telegrafvæ
senet til at erstatte Skade (en at
Dommerne afgav dissentierende
Votum).

Hojesteretsdom 9. November 1921
i Sag Nr. B. 175/1921:

(V ej v æ s en.)
En Mand, der al Amtsraadet

var ansat ved en paa offentlig Vej

arbejdende Damptromle for at
hjælpe kørende forbi, slap Hesten
for et Køretøj for tidlig med den
Følge, at 1-lesten sprang frem,
sprængte Seletøj et og væltede Vog
nen, hvorved en paPa Vognen sid
dende Kvinde kom til Skade. —

Amtsraadef domtes til at erstatte
Skaden.

Høj esteretsdom 23. December
1921 i Sag Nr. B. 149/1921:

(Vej e.)
Ved Udstykning al Grunde i

Hellerap havde Flovedparcelejeren
paataget sig Korebanens Vedlige
holdelse mod at oppebære en Vej-
afgift al Parcelejerne, men med Ret
for ham til. naar samtlige Parcel-

ler var solgt, at fordre, at Parcel-
ejerne overtog Vejen mod Afgif
tens Bortfald. Da 1-lovedparceleje-
ren gjorde Brug af denne sidst
nævnte Ret, forlangte Parcelejerne,
at han skulde betale de Beløb, som
Kommunen krævede til Vejenes
Istandsættelse for at overtage dem
som offentlige. Dette Porcelejernes
Krav gav 1-lojesteret dem ikke Med
hold i, da llovedparcelejeren havde
vedligeholdt Vejene paa forsvarlig
Maade og altid fyldestgjort de
Krav om Istandsættelse, som aar
ligt blev stillet af Kommunens
Vej syn.

øsfre Landsrets Dom 29 Novem
ber 1923 i Sag TT 415/1923:

(E k s prop r i at i o n.)
Ved Sænkning al en Vej i An

ledning af Jærubaneanlæg beslut
tede Gentofte Kommune at ekspro
priere forskellige Stykker af de til
stødende Grunde til Anbringelse al
Jordskraaninger. Da Sænkningen
kunde gennemføres ved Opførelse
af Stottemure, paastod en Grundej
er Kommunen kendt uberettiget til
at ekspropriere mere end hertil
nødvendigt, men Kommunen blev
frifundet, da det efter Lov af 20.
August 1853 maatte tilkomme de
kommunale Raad at bestemme,
paa hvilken Maade Vej sænkningen
skulde gennemfores.

Sondre Landsret Dom 2. Okto
ber 1922 i Sag III 256/1922:

Et Automobil korte i Marts fast
pas en Kommunevej som Folge af
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Kerebanens daarlige Tilstand. —

Kommunen, hvem ‘ejens Vedlige
holdelse paahvilede, blev ikke fun
det pligtig at erstatte Skaden, da
den ikke kunde være ansvarlig for
de ved Tebrud normalt indtræden-
de Mangler, hvis Afhjælpning den
havde paabegyndt omtrent straks.
Sagsogeren demtes til at betale
Sagsomkostningerne.

Ilejesterets Dom 15. Maj 1923 i
Sag Nr. B. ‘110/1922:

Paa sendre Side af Roskilde
Landevej var en merk Nat henstil
let en af Vejvæsenet benyttet Tjæ
revogn med Stængerne mod Færd
selsretningen og kun oplyst af en
enkelt Lygte. Et i Retning mod Ko
benhavn kerende Automobil korte
mod en af Stængerne, saaledes at
Automobilets paa Forsædet sidden
de Ejer blev kvæstet og dode.
Skont der fandtes at være udvist
endog ret grov Uforsigtighed fra
Vejvæsenets Side, tilkendtes der
dog ikke den Dræbtes Enke Erstat
ning hos Vejvæsenet for Tab af
Forsorger, da der formentlig ikke
kunde være paalagt nogen af Vej
væsenets Funktionærer Ansvar ef
ter Strfl. § 198, og der derhos var
udvist megen Uforsigtighed fra den
Korendes Side. Enken, der appelle
rede til T1ojesteret, domtes til at
betale Sagens Omkostninger.

østre Landsrets Dom 26. April
1923 i Sag II 37/1923:

Ved Opgravning af en 5 m bred
Vej for Nedlæg af Vandrer var Ko-

rebanen indskrænket til 3 m, og 5
—10 m efter et Vej sving var uden
Advarselstegn paa den anden Side
af Greften opstillet en Fyrgryde
med Bly, der endnu udsendte Reg
bort fra Vejen, medens Arbejderne
holdt Middag. Da en Kusk med no
get urolige Heste fik øje paa Gry
den, vilde han vende, men ved at
dreje for brat, fik Svinglen fat i
Baghjulet, hvorved Skaglen sprang
af, og 1-lestene bb bebsk. Den her
ved forvoldte Skade fandtes Vand
værket ikke at bære Ansvaret for,
idet der ikke fra Vandværkets Side
var udvist noget uforsvarligt For
hold, og det maatte antages, at
Uheldet kunde have været undgaa
et, hvis Kusken under de forelig
gende Forhold havde manevreret
rigtigt. Sagsegeren domtes til at
betale Sagsomkostningerne.

Ostre Landsrets Dom 5. Maj 1923
i Sag V 108/1923:

Ved Udvidelsen af Bjerringbro
J!ærnljanestation eksproprieredes et
Stykke af en 1-Ijorneejendom, der
tillige led Skade ved en samtidig
Omlægning og Sænkning af Veje
ne. For disse Ulemper fandtes Eje
ren ikke at have Krav paa Erstat
ning, idet Ejeren ikke har noget
Retskrav paa, at Vejen bevares i
uforandret Skikkelse, og der ikke
ved Omlægningen var gjort noget
retsstridigt Indgreb i hans Ret til
Færdsel til og fra hans Ejendom.
Sagsogeren domtes til at betale Sa
gens Omkostninger.
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Højesterets Dom 0. Juni 1923 i
Sag Nr. B. 231/1922:

Et Firma havde overfor Haders
1ev Amts Vejvæsen paataget sig at
levere et Parti Skærver »paa Ilav
nepladsen< i Haderslev. Firmaet
maatte herefter — uanset hvad der

ellers maatte være Sædvane inden
for Vejvæsenet — have Krav paa at
faa Stenene betalt efter Opmaaling
iaa Flavnepladsen og ikke efter det
ringere Kvantum, hvortil Bunker
ne var oprnaalt efter at være ud-
kort paa Vejene.

FRA MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER.

I Anledning af et Sogneraads
Forespørgsel om Udgifterne til Bl-
vej enes Vedligeholdelse kan forde
les efter Ejendomsskyld i Stedet for
som hidtil efter Hartkorn, udtalt, at
der savnes hjemmel til at fravige
Bestemmelserne i § 8 i Lov af 21.
Juni 1807, hvorefter de omhandlede
Udgifter fordeles efter de paagæl
dende Ejendommes Ilartkorn (Mi
nisteriets Skrivelse af 31. :iaj

1918).

Nogle sonderjydske Veje, som
skal udbygges som Landeveje og
optages paa Landevejsfortegnelsen,
men som saalænge Udbygningen
ikke var sket, ikke var i Stand til
at bære den stærke Trafik af svære
Last- og Person-Rutebiler, ønskede
:\mtsradet Tilladelse til at optage
paa Bivejsfortegnelsen for derefter
at kunne spærre disse Veje for
Kersel med Motorvogne med sterre
Egenvægt end 1450 kg. Denne Hen
vendelse kunde ikke imedekom
mes, men det udtaltes, at man, saa
fremt Amtsraadet ønskede det, vil
de anmode Justitsministeriet om i
Medfør af § 23 i Motorloven at for
byde Kørsel med Motorvogne paa

de ommeldte Landeveje i det af
Amtsrnadet ønskede Omfang (Mi
nisteriets Skrivelse af 19. Februar
1923). Efter Amtsraadets fornyede
henvendelse fremkom derefter føl
gende Bekendtgørelse af 16. Maj
1923 fra Justitsminsteriet:

»I Medfør af Bestemmelserne i
§ 23 i den under 6. Maj 1921 be
kendtgjurte Lov om Motorkoretejer
m. m., jfr. Lov af 30. Januar 1923
angaaende Motorkoretojer m. in. i
de sonderjydske Landsdele, fast
sættes herved følgende Bestemmel
ser angaaende Indskrænkning i
Kerselen med Motorkeretejer:

Paa de nedennævnte offentlige
Vejstrækninger i Aabenraa Amt for
bydes Færdsel med Motorvogne,
hvis Egenvægt overstiger 1450 kg:

Vejen fra Sender Ilostrup over
Bovrup til Sønderborg Amtsskel.

Vejen fra Felsted til (irnasten.
Vejen fra Sønder hostrup over

Ensted og Uge til Tønder Amtssket.
Uanset Forbudet skal det dog

være tilladt et Motorkeretejs Ejer
(Bruger), der har Bolig, Forret
ningslokale eller fast Ejendom ved
de paagældende Veje, at passere
med Motorkeretejet fra og til sin
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Bolig, sit Forretningslokale eller
sin faste Ejendom.

Den, der vil benytte sig af den
ne Ret, maa forinden gore Anmel
delse til Amtsraadet, der anviser,
ad hvilken Vejstrækning vedkom
mende maa kore.

Hvilket herved bringes til al
mindelig Kundskab med Tilfojen
de, at denne Bekendtgorelse straks
træder i Kraft.<

Under 23. Februar 192’i har Mi
nisteriet tilstillet samtlige Amt-
mænd folgende Vejledning angaa
ende de Betingelser, som bor stil
les for at give Tilladelse til Anlæg
af Spor over offentlige Veje:

Bestemmelser for Anlæg
af Sporet:
Krydsningsstedet og eventuelt

Krav angaaende Oversigt over
Sporet til Siderne af Vejen.

Krydsningsvinklen.
Groftefyldning og Rorledninger.
Tvangskinner.
Vejbefæstelsen i og ved Sporet.
Advarselstavler til begge Sider al

Sporet.
Anlæggets Vedligeholdelse efter

Vejvæsenets Bestemmelse.
Vejarealets Renholdelse i og paa

Siderne af Sporet.
Fald mod Vejen (vandret paa

mindst 10 m).
Bestemmelser for Benyt-

teisen a f Sporet:
Trækkraftens Art.
I hvilken Tid af Dognet Sporet

maa benyttes.
Advarselssignaler for Togets Pas

sage over Vejen.
Hastigheden for Togets Passage

over Vejen.

Vejvæsenets Ret til at give sup
plerende Bestemmelser.

Bestemmelser for Toge
nes Art og Udstyrelse:
Belysning paa Togene om Natten.
Forsyning med Bremser.
Lokomotivernes Forsyning med

Gnistfangere.
Klokke- eiler Flojtesignal.

Bestemmelser for Anlæg
gets Fjernelse:
Tidspunktet for Anlæggets Fjer

nelse.
Vejvæsenets Ret til at kræve An

lægget fjernet, naar dets Inter
esser maatte kræve det.

Vejens Istandsættelse ved Anlæg
gets Fjernelse.

Aiminde lige B e stemmel
ser:
Depositum som Sikkerhed for

Forpligtelsernes Opfyldelse.
Sporets Bestyrelse skal holde

Vejvæsenet frit for ethvert An
svar i Anledning af Sporets
Anlæg, Fjernelse eller Benyt
telse.

Udtalt, a t de af Ministeriet un
der 11. Juli 1923 udfærdigede Reg
ler for Udforelsen af Anlæg m. v.
vod Krydsning mellem Jernbaner
og Veje ikke gælder ved de i Til
slutning til Sukkerfabrikkerne an
lagte Roebaner, a t der udkræves
Tilladelse fra vedkommende Amts
raad til at lade Roe-, Mergel-, Ar
hejdsspor o. 1. skære offentlige
Veje, at de af Raadet stillede Be
tingelser for Tilladolsen skal ap
proberes af Ministeriet, og a t dette
bar Opmærksomheden henvendt
iaa Sporgsmaalet om at tilveje
bringe fri Oversigt ved saadanne
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Spors Skæring med Vejene (Mini
steriets Skrivelse af 29. Marts 1924).

Cirkulære til samtlige Amt -

mænd angaaende »Interimsvee» af
7. April 1923:

»I et hertil indsendt Andragen—
de har »Forenede danske Motorej
ere» næst at henvise til, at Amter
ne i stedse stigende Grad ombyg
ger gamle Landevej sbroer af hen
syn til den forogede Trafik af Last
antomohiler, besværet sig over, at
de midlertidige Veje, der anlægges
og benyttes. saa længe Ombygnin
gen af Broerne finder Sled, i mang
foldige Tilfælde er saa daarlige, at
Automobiler kun med stor Vanske
lighed kan kore paa dem.

In4onrigsministeren har for
Rigsdagen fremsat Forslag til L o v
om B y p1 a n e r, saaledes at Kom
munalbestyrelserne staar frit, om
de vil have en Byfpian eller ikke.
Byplanen skal godkendes af Inden
rigsmini stenet.

I Byplanen kan der bl. a. træf
fes Bestemmelse om Vejes Belig
genhed, Længde- og Tværprofiler
samt Befæstelse, Vejskel og Bygge-
linier.

I denne Anledning skal man
herved anmode De Herrer Amt-
mænd om i Tilfælde, hvor Lande
veje og Landevej sbroer midlertidig
maa afspærres paa Grund af
Istandsættelse, at ville drage Om
sorg for, at eventuelle Int enims
veje anlægges saaledes, at de med
Sikkerhed kan befares af Automo
biler, idet •dog tilfojes, at der her
fra intet haves at erindre imod, at
ogsaa Tnterimsvejene, naar disse af
tekniske eller okonomiske Grunde
ikke kan udbygges tilstrækkeligt
bæredygtige for Automohiltrafik,
afspærres for Automobiler, der i
saa Fald maa henvises til en anden
Vejlinie.»

om Anlæg og Overtagelse
af Gader og Veje i Land-
kommuner med bymæssig
B e b y g g e 1 s e. Efter Lovforslaget
kan Kommunalbestyrelsen med
Amtsraadets Samtykke fastsætte
Regler om Anlæg af nye Gader eller
Veje ved Kommunens Foranstalt
ning, alt i Lighed med Bestemmel
serne i Lov indeholdende nogle
Forskrifter om Gader, Veje og
Vandleb i Kobenh ovn af 14. Decem
ber 1357, jfr. Lov Ni’. 117 af 1. April
1922.

FW\ MINISTERIERNE.

Indenrigsministeren har for
Rigsdagen fremsat L o v f o r s i a g



FORTEGNELSE
over den Amtsraadskredsene og Robstæderne m. fi. udbetalte Andel af
den i Finansaaret 1923/24 indkomne Afgift af Motorkoretojer, der ifølge

Statsregnskabet udgjorde: 10,115,055 Kr. 33 øre.
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Staten 100.317 65
BornliolmsAmtsraads- I-Iolbwk do 13.370 69

kreds 83.290 50 Kallundburg do 7.104 06
Kobenhnvns Kommune 501.58$ 24 Nykubing p. Sj. do 3.851 84
Frederiksbei’g — 300.952 94 Ringsted do 6.198 11
Gentofte — 200.635 30 Soru du 7 26
Københavns .\misraacls- Slagelse du 17.502 16

kreds 846.398 02 Korsør du 6.958 25
Roskilde do 313.547 77 Skelskor do 5.039 S4
Frederiksboi’g du 698.871 29 Stege du 65 23
Holbæk do 306.565 71 Præstø do 20 10
Sorø do 308.750 81 Vordingfurg du 3.903 54
Præstø du 419.875 92 Næstved do 13.891 74
Odense do 343.283 07 Storeliedinge du ‘5133
Assens du 181.355 30 Odense du 60.944 81
Svendborg du 380.457 61 Kerteminde du 3.894 42
[aribo du 338.054 04 Bogense du 3.035 71
Aalborg du 353.990 48 Assens du 5.325 11
lljoi’i’ing du 220.475 84 Middelfart du 4.582 90
Thisted de 198.051 39 Nyborg du 8.174 41
Viborg du 409.746 43 Svendborg du 12.321 04
Aarhus du 246.327 38 Faaburg du 4.655 53
Skanderborg du 270.991 51 Rudkubing du 4.233 34
Randers du 277.450 59 Æroskubing du 1.529 88
Ribe do 302.819 80 Stubbekubirig du 3.324 60
Ringkøbing du 379.386 81 Nykøbing p. F. du 15.013 25
Vejle du 347.580 80 Saxkjobing du 3.133 43
haderslev du 239.734 64 Nysted du 2.664 39
Aabenraa du 164.224 30 Maribo du 8.276 38
Tønder do 400.898 83 Rødby du 9.361 67
Sønderborg du 176.891 17 Nakskov du 18.429 96
Roskilde Kommune 16.503 76 Aalborg du 35.007 06
Køge du 7.740 92 Nørresundby du 5.884 64
Frederikssund du 7.135 28 Løgstør de ‘ 6.127 65
Frederiksværk du 3.161 12 Nibe du 2.592 18
Helsingør du 16.730 68 Hjørring du 13.236 94
Hillerød du 11.187 21 Frederikshavn du 5.470 29
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PAALÆG OM B1VEJS ISTANDSÆTTELSE.

I Fre deriksborg Amts
r a a d s Mode den 16. Februar 1924
behandledes e fra Amtsvejinspek
loren fremsendt Klage over den
Tilstand hvori Bavnsboltevejen i
A. Kommune henligger.

Amtsraadet kan ikke anse den
af Sogneraadet vedtagne Istandsæt
telse af Bavnsholtevejen for til
strækkelig eller forsvarlig. Man
maa anse en Udvidelse at Vejen til
7,5 Meter med en Korebane pan 3,5
Meter for nødvendig. Da Amtsraa
det skønner, at Udgifterne til en
saadan Udvidelse og Istandsættel
se, der maa anslaas til Ca. 17000

Kr., maaske nok overskrider Kom
munens Evne, er man villig til al
Motorskatten at yde et Tilskud at
7000 Kr. til Udvidelsen. Vejudvalget
bemyndiges til nærmere at for
handle med Sognerandet, men saa
fremt en tilfredsstillende Ordning
ikke kan opnaas, vil Vejen være at
udvide og istandsælte ved Arntsraa
dets Foranstaltning og mod Refu
sion af Udgifterne fra Kommunen.
alt i Overensstemmelse med Vejlo
vens § 12. Amtsraadet henleder Op
mærksomheen pan Nødvendighe
den at snarets at fjerne de nu an
bragte Materialbunker.

Sæby do 2.573 38 Varde dø 6.529 15
Skagen do 9.558 91 holstebro do 7.334 48
Brønderslev dø 6.016 72 Struer do 4.089 90
Thisted dø 10.329 02 Lemvig do 5.729 30
Nykøbing p. M. do 7.922 64 Ringkøbing do 4.731 37
Viborg do 12.493 50 Herning do 11.089 97
Skive do 9.707 40 Vdjle dø 32.439 02
.\arlius dø 73.464 30 Fredericia do 8.613 37
kanclerborg dø 3.929 ‘16 Kolding do 21.789 61
lIoiscns do 29.758 61 haderslev do 14.593 40
Silkeborg do 11.784 00 Aalienraa do 11.215 29
Randers dø 26.864 13 Tønder do 9.923 39
Hobro do 11.799 ‘13 Sønderborg dø 12.775 1’l
Mariager dø 1.472 63 Cliristiansteld Flække . 1.849 12
renaa dø 5.54.4 84 linjer do 1.576 75
Ebeltoft dø 2.475 82 Løgumkloster dø 3.280 34
Eshjerg dø 16.938 18 \ugustenborg dø 1.072 40
Ribe dø 3.587 08 Nordborg dø 2.510 37
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FÆRDSELSTÆLLING DEN 26. FEBRUAR 1924
Til Belysning af Færdseisforholdene paa Vejene ved de kjobenhavnsk

Tabel paa Grundlag af erf

Overkørsel
ved

SD

(12

-9

SL

(12

Bom i Brug

I II

i
fra—til

0

0

0

0

Bom
sænket Standsede Uhindret pa
Antal
Gange

Os
IIII II

0

5

i
l 1)

B
0

Nørrebrogade I Byen h 20 “5.i.—Ji.

Brønshøj

Lyngbyvej Lyngby 100

Kjøbenhavn 30

Tagensvej Bispebjerg 30 5s—ii.

Jagtvejen 30

Roskildevej Byen I
10 ••4.- —

Damhussøen

Valby Langgade’i Byen 38

Damhussøen

Falkoneralle Frederiksberg I 10 4.iL—1.i-.

Nørrebro 70 ,,

Peder Bangsvej Frederiksberg 60 —

Vanløse 45

Rolighedsvej Falkoneralle -

Bylovsve] oo

121512121117

I17

l21 941 7,55I28

7,55

1245 150 12,05 35

12,05

1235,115 9.3 24

“ “ii
1250’131 10,5 25

,, 10,5

12751 154 12,2 57

12,2

12601 12ti11 10,0 23

h “

12.30 951 7.7

28j 7867i 70 61 22 2

10481237

1442 47 43 11 16 1

55 8 19 2

205567 28 8 51

29 10 7 0

17 41 52. 14. 4 2 2

4 4 00

1641152$ 6 7 6 0

15 3 6 2

298638 12 71 72

184 69 12 6

17 4052, 57 19 10,1

: 511492

11 29I38 33 8 2 0

II 4520 4 0

6441

3451

2 679

2 625

1 194

1 195

2 84

31964

5919

1410

1.412

I 970

0l946

352 150

331 124

115 196

104 168

69 41

55 43

31 20

41 25

37 33

48 34

397 129

364 98

170 148

167 125

322 85

265 57

1077 412
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D DE KJØBENHAVNSKE JERNBANEBOMME.
nhanebomrne har De danske Statsbaner udarbejdet nedenstaaende

/2 udført Færdselstælling.

Forventet Antal Paa
kørsler under Forudsæt

ning af, at Togvejen
sættes som J8ormal

- - I-

-.— x

I i—

36,9 26,1 32,4 45,3 9,8

50,3 35,6 44,6 62,4 9,8

75 12,0 15,7 11,0 4,9

8,814,0 18,4 1-2,9 4,9

7,0 7,0 7,0 7,0

7,9 7,9 7,9 7,0

2,3 2,6 2,2 6,0

1,1 0,0 0,0 6,0

2,8 2,6 •2,1 5,6

3,6 9,6 7,7 5,6

35,1 59,5 88,4

46,5 78,8 119,0

19,3 16,4

17,3 14,9

17,3 9,6

19,3 9,8
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SPORGSMAAL OG SVAR.

I »Dansk Vejtidsskrift» Nr. 2, 192!, S. 91 blev der givet nogle Mecide
lelser om Citaussébrolægnings sandsynlige Levetid for forskellige Trafik
mængder paa Grundlag af tyske Undersøgelser. Redaktionen har i den
Anledning faaet forskellige Anmodninger om nærmere at uddybe dette
Sporgsmaal, som jo ogsaa er af deri allerstørste Betydning ved Valget
af den Vejbelægning. man skal vælge ved Ombygningen af vore Veje og
Gader.

Saaledes bai Redaktionen fra et Amtsraadsmedlem faaet denne An
modning i følgende Form:

»Med en vis Trafik til en vis Vægt, hvorledes stiller de de forskellige
Arter af Nybelægninger sig i Forhold til hinanden med Hensyn til An
lægsudgift, Vedligeholdelsesomkostninger, Holdbarhed i Aar og altsaa Ren
tabilitet: Hvad bliver i Anrenes LØb det bedste og billigste?

Samt hvorledes stiller Forholdet sig, naar Trafikken fordobles, og Vogn-
vægten ogsaa for det enkelte KØretØj fordobles?

Der maa regnes med Tidsrum af 50—100 Aare.

Dette Sporgsmaal skal nedenfor søges besvaret, saa godt som Foiliol
dene tillader det, idet man maa huske paa, at tiet Regnestykke, der skal
udføres, har altfor mange ubekendte, til at der kan gives noget bestemt
Svar, der gælder for alle Tilfælde. Man kan jo nok tælle Færdsien og
derved faa at vide, hvor stor den er nu; men man ved ikke, hvor stor
den vil blive i de følgende Aai, om den vil fordobles, hedohles o. s. v.;
mari ved overhovedet ikke endnu med nogen Sikkerhed, hvor stor Leve
tiden er for en given Belægning med en vis Trafik til en vis Vægt; pan
dette sidste Punkt ved maa omtrent ingen Besked fra danske Erfaringer
med de nyeste Belægninger: Asfaitheton og Cernentbeton; man Har nogle
udenlandske Erfaringer at støtte sig til, men de giver heller ikke udtom
mencle Besked, men er alligevel dem, vi maa rette os efter, og det er da
ogsaa dem, der i det følgende regnes med. For Chaussébrolægning har
vi de tyske Erfaringer og over 20-aarige danske, og Overijæring har
vi allerede nu anvendt saa længe ogsaa liet’ i Danmark, at vii nogen Grad
kan støtte os paa de foreliggende Erfaringer.

Paa en Vejkongres i Chicago 1916 blev det meddelt, at en Cemenibelon
vej skulde kunne holde i 20 Aar, en Asfaltbetonvej i 20—25 Aar, Brolæg
nag pan Betonfundament i 35 Aar’, men da der ikke samtidig blev oi
givet noget om Færdsiens Størrelse, maa disse Tal selvfølgelig tages med
al Reservat ion.

I den nævnte Artikel (»Dansk Vejtidsskiift» 1924, 5. 91) blev tIer paa
Grundlag af en Pris for Chaussébrolægnuiig af 11 Kr. pr. m2 givet nogle
Oplysninger om denne Belægnings Prisforhold for forskellig Færdsel.
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Priserne er imidlertid nu noget bojere. nemlig ca. 13,50 Kr. pr. m2. og

Priserne pr. m2 pr. Aar bliver da, idet der regnes med 5 pCt. Rentefod og

de i Tabel i opforte Le’vetider for forskellige Trafikmængder, de i Tabel

len angivne; den tilladelige Afslidning antages at kunne være i hvert

Fald (for /1o cm Sten) 40 mm, maaske 60 mm, men som det vil ses af Ta

bellen, formindskes Prisen kun med fra omtrent 1—10 pCt. ved en saa

dan Forbejelse af dea tilladelige Afslidning; og forelebig bor man vist

nok kun regne med en Afslidning paa 40 mm.

Tabel 1.

Trafik pr. Dag i tn pr. m Rorebane

bredde 30 75 150 300 450 600 900

Levetid i Aar for en till. Afslidning:

4Omm 90 06 53 49 37 33 29

00 mm 135 100 79 63 55 50 43

Pris pr. m2 pr. Aar for en dit. Afsi.:
40 mm 09 70 74 78 81 85 88 Ore

60 mm 68 09 70 71 72 74 78 —

Den aarlige Vedligeholdelsesudgift for Chaussébrolægning er ganske

ringe, der angives som Regel fra 0 til i øre pr. m2; her regnes med 0.

Er en Vej svagt befærdet, maaske under 30 ts/m af ICorebanebredden,

vil en almindelig Makadamisering være tilstrækkelig; antager man, at

den kan bolde i 8 Aar, at den aarlige\Tedligelcoldelse vil koste 12 øre

pr. m2, at Rentefoden er 5 pCt., og at Dæklaget 3i. m2 i Anlæg vil koste

2,50 Kr., vil den aarlige Udgift i de 8 Aar blive ca. 50 øre.

Bliver Trafikken storre, vokser indtil 75 ts/m, kan man endnu hjælpe

sig mccl Makadarnisering. men den maa saa overtjæres, hvorved dens

Levetid endda forlænges; man kan vistnok gaa ud fra, at Forlængelsen er

indtil 50 pCt., saa der kan regnes med 12 Aar i Stedet for 8 Aar, men Over

tjæringen maa gentages hvert Aar; forste Aar maa der overtjæres 2

Gange. Den aarlige Udgift bliver da til Forrentning og Amortisalion (af

2.50 Er. + 0.35 Kr.) 32 øre eg til Overtjæring 28 Ore eller ialt 60 øre.

Vokser Trafikken nu yderligere op over 75 ts/m, vil Overtjæringen

næppe bolde, og maa maa da anvende en stærkere Belægning. Cbaussé

brolægning kan bruges, men koster ved denne Trafik ca. 70 øre pr. m2

om Aaret og kræver navnlig en ret stor Udgift til forste Anlæg, saa det

kunde da være enskeligt at finde noget andet at skyde ind paa dette Sted.

Og her bar man da vel nærmest Opmærksomheden henvendt pa.a Asfalt

beton og Cementbeton, af hvilke der især i 1924 er blevet lagt en Del For

sogsstrækninger (se nedenfor 5. 63).

Asfaltbeton er blevet lagt som Dæklag paa en gammel 1\lakadamise-

ring som Fundament for en Pris af ca. 8 Er. pr. m2. Med 5 pCt. Rentefod

skulde Prisforlioldene da stille sig som angivet i Tabel 2.
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Tabel 2.
Varighed i Aar 10 15 20 25 30
Pris pr. Aar ur, ni? 104 75 04 57 52 Ore

Paa samme Fundament kan man vistnok regne, at et Cementbeton
dæklag koster ca. 11,50 Kr. pr. m2, saa Prisforholdene da skulde stille sig
saaledes som vist i Tabel 3.

Tabel 3.
Varighed i Aai’ 10 15 20 25 30
Pris pr. Aar pr. m2 150 110 92 80 74 Ore

Man vil altsaa se, at hvis Asfaitheton kan holde i indtil 15 Aar, vil
den med okonomisk Field kunne konkurrere med Chausséhrolægning,
mens Cementhetonveje skal kunne holde i 25—30 Aar for at blive ekono
misk fordelagtigere end Cho ussébrolægning.

Den aarlige Vedligeholdelsesudgift kan vistnok baade for Asfaitheton
og for Cementbelon sættes til 5—7 øre air. m2; men nogen Erfaring hei’
for haves ikke.

Da Danmark desuden sikkert stadig vil have en stor Hestehestand og
deraf folgende Færdsel mod Fleste paa Vejene, og da man endnu ikke er
helt klar over, hvorledes Ilesteliovene virker uiaa Cementveje. synes det i
øjeblikket, som om Udviklingen vil gaa i den Retning, at det bliver As
faltheton. der paa Landevejene hliver skudt ind som Belægning mellem
Overtjæring og ChaussObrolægning.

Efter udenlandske Erfaringer er der meget stor Sandsynlighed for, at
et Asfaithetondæklag, godt udfort, vil kunne holde i hvert Fald 15 Aar,
mens det vistnok er mere tvivlsomt, om et Cementbetondæklæg kan holde
i 25.—30 Aar.

Fremgangsmaaden ved Valg af Vejbelægning maa du blive den, at Vej
hestyrelsen gennem de aarlige Færdselstællinger har faaet Oplysning om,
hvor stor Færdslen er paa det paagældende Vejstykke, og til den fundno
Talværdi maa saa lægges maaske 100 pCt., maaske 200 pCt. eller mere,
for at dej’ kan tages Hensyn til Færdslens Vækst gennem de forste 10—20
Aar, og længere kan man i hvert Fald ikke se frem i Tiden.

Saa længe Vejen kan holdesv edlige med almindelig Makadamisering
eller ved Overtjæring paa den ovenfor antydede Maade, vil der derved
intet foregribes, da Makadamiseringen i alle Tilfælde kan bruges som
Fundament for den senere Belægning, og den aarlige Overtjæring er for
holdsvis billig (der er regnet 28 øre pr. ni?) og kun beregnet til at holde
et enkelt Aar.

Men er man naaet op til en Færdsel paa 75 ts/m Korebanehredde. maa
man tage en fuldstændig Ombygning under Overvejelse; af Færdselstæl
lingen ser man, hvor stor Færdslen er, og man soger at danne sig et Skon
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over, hvor meget Færdsien vil antages at kunne vokse i de forste 15—20
Aar. Naar man da en Fo’rdselsgrad pan 3—400 ts/m eller derunder, kan
man vælge Asfaltbeton eller maaske Cementbeton; kommer man der
imod til en Færdselsgrad paa over 3—400 tsJm, bor man i hvert Fald efter
de hidtil kendte Erfaringer vælge Chaussébrolægning.

Enhver kan jo nu ogsaa uden Vanskelighed sammenholde de tre Ta
beller og selv anstille de yderligere Betragtninger, som ogsaa maa an
stilles, hver Gang Priserne forandres.

Det forste Stykke al Sporgsmaalet skulde dermed være besvaret, og
det samme gælder forste Del af andet Stykke. Der sporges derimod i an
det Stykke ogsaa om, hvorledes det vil gaa. kvis »Vognvægten ogsaa for
det enkelte Koretoj fordohlesc.

I-Ierpaa maa svares, at hvis Vognvæglen fordobles eller foroges, men
holdes inden for den af Loven fastsatte Grænse, vil Virkningen blot, blive
den, at Færdselsmængden i ts foroges, og saa formindskes Vejbelægnin
gens Varighed, og dens Pris foroges som ovenfor angivet. Men skulde
Vægtforogelsen faa til Folge, at man kom op over den nu fastsatte
Maksimumsvægt 8 ts, der forovrigt helst hurde sættes ned til 0 ts, saa
bliver det ikke alene Dæklagene, der bliver Tale om at forny: saa vilde
de tleste af vore Vejes Fundamenter være for svage, og at forny dem,
vilde koste saa store Sommer, at Vejbestyrelserne sikkert i Tide vilde
nedlægge en bestemt Indsigelse imod en Forhojelse af den nu fastsatte
\Tægtgl.ænse.

I Srnrgsmnalets tredie Stykke udtales et Onske om, at der ved Svaret
gerne skulde regnes med Tidsrum paa 50—100 Aar. Som det af Svaret
vil fremgaa, er dette ikke muligt. Og det vilde vist heller ikke være rig
tigt, hvis man forliaabentlig kan regne med en Bedring af den danske
Krone, at anvende saa store Summer, som vilde være nodvendige for at
skaffe Dæklag med 50—100 Aars Levetid. Den danske Krones ojeblikke
lige Værdiforringelse maa vistnok tale for en vis Forsigtighed i Anven
delse af Chausséhrolægning og til Fordel for Anvendelse af Asfaitheton
paa de Steder, hvor Færdslen tillader del. cl. v. s. pan de Steder, hvor det
skonnes, at den ikke i de forste 15 Aar vil nan op over 3—400 ts/m Kore
banebredde. Der er desuden den Fordel ved Anvendelse af Asfoitheton
sammenlignet med Chaussébrolægning, at man for samme Udgift naar
dobbelt sna langt frem, og det er selvfolgelig en betydelig Fordel .At As
faltbeton i Hovedsagen fremstilles af hjemligt Materiale, skal her kun lige
berores. Den kræver imidlertid et absolut paalideligt Fundament, da den
daarligere end f. Eks. Chanssébrolægning taaler Frostrevner. A. B. C.
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OMLÆGNING AF VEJMÆNDENES FRIDAGE I TØNDER AMT.

I Tønder Amtsraads Mode den
22. November 1924 forelaa en saa
lydende Skrivelse fra Amtsvejin
spektoren:

»Som det vil være Amtet be
kendt, tilstaaes der i henhold til
»Instruks for de ved Tønder Amts
\‘ejvæsen ansatte Vejmænd» en
hver Vejmand, som efter Vejvæse
nets Skon har udført de ham paa
I ivilende Arbejd er forsvarligt, Fri
hed for Tjenesten saaledes:

2 Dage i ifoliosten og 4 Dage om
Ugen i Tidsrummet fra den 23. Juli
til den 31. August.

Denne Bestemmelse er optaget
i Amtets In struks fra tilsvaren de
Instrukser i andre Amter og stam
mer formodentlig fra en Tid, da
der ikke fandtes saa mango Anto
mobiler som nu, og den kunde da
være god nok. Men med den Auto
mobiltra fik, der nu finder Sted paa

Landevejene, maa jeg anse det for
grumme uheldigt, at Vejmændene
kun er paa Vejene 2 Dage om Ugen
i August Maaned, som i Alminde
lighed er meget regnfuld samtidig
med, at Trafikken er stærk, og jeg
tillader mig da at foreslaa, at den
ne Bestemmelse bortfalder, og at
der t Stedet for indfores den Be
stemmelse, at Vejmændene i Marts,
April, Maj, September, Oktober og
November Maaneder har 6 og i de
ovrige Maaneder 5 ugentlige Ar
bejdsdage. Antallet af Arbejdstlnge
i Aaret vil blive det samme i beg
ge Tilfælde.»

Vejudvalget indstillede, at Amts
vejinspektorens Indstilling godken
des, saaledes at Amtsvejinspekte
ren bemyndiges til at ordne Sagen
i Enkeltheder, og Amtsraadet ved
tog Vojudvalgets Indstilling.

MGTGRTROMLER I FYNSKE SOGNEKOMMUNER.

13 nerdfynske Sognekommuner
har — særlig paa Initiativ af Amts
raadsmedlem, Sparekassedirekter
N. C. Andersen, Otterup — for no
gen Tid siden i Fællesskab anskaf
fet en mindre Mot ortromle.

Tremlen har i den forløbne Tid
arbejdet godt. Man har ordnet sig
saaledes, at hver af de interessere
de Kommuner kan have Tromlen

til Baadighed i 10 Dage om Aaret.
Tromlen arbejder billigt, og i det
lange Løb kan man jo heller ikke
nøjes med at lægge Skærver ud og
saa lade dem blive kort ned af
Færdselen.

Eksemplet har virket saaledes,
at man andre Steder i Sognekom
munerne paa Fyn har taget Spergs
maalet om Motortromling al Bi
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vejene op til Losning, saaledes f.
Eks. i Svanninge og Vester
A a b y, og Sogneraadsformanden i
Svanninge udtaler, at M o t o r

tromlen vil blive biligere
i Brugen end Tromler ved
11 e s t e k r at t.

KATALOGER.

8525 m2

Roskilde
Præstø
Soi’o
Maribo
Svendborg
A ai! Us
Skan derboig
Randers
I Ijorring
Kjøbenhavn

11300

—-

38200—‘5O0—14400

—

10000—4400—9100—8700—4750—18885

9850 —

3000 —

550 —

3000 —

1000 —

600 —

1710 —

2300 —

1900 —

»Dansk Vejtidsskrift» har fra
Ingeniortirmaet I-I. M e i s n e i
J e n s e n modtaget et Katalog over
Maskiner og Redskaber for\Tejbyg
Ding. Kataloget indeh older pan
smuk og overskuelig Maa0e en For
tegnelse over de Vejmaskiner at
meget forskellig Art, som Firmaet
forhandlei’; foruden Dumpt ramler
og Motoi’tiornler findes en Forteg

nelse med udmærkede Afbildnin
ger af de Maskiner, der benyttes til
Fremstilling at moderne Vejbaner
som Asfaltbcton, Cementbeton, Tjæ
rebeton, Overtjtering m. m.

Kataloget giver en god Oversigt
over, hvad der nu for Tiden an
vendes at Maskineri i Vejhygnin
gen.

Overført 8525 m2Dansk Asfalt og Tj ære
C o., der som Repræsentant for
The Texas Company her i
Danmark forhandler Texaco Vej
asfalter, har ved Aarsskiftet ud
sendt. et smukt Katalog som Re
klame for disse Asfalter. I Kata
loget findes bl. a. en interessant
Fortegnelse over de Asfaltbelonar
bejder paa Rorebaner, ved hvilke
»Texacoasfalt er blevet anvendt i
1923 og 1924, med Oplysning om
Asfaltbetonlagels Tykkelse, Arealet
i m2, Stedet, hvor Arbejdet er ud
fort, samt En tre PreflOl’firma ets
Navn. Efter denne Tabel skal an
føres, at der ci’ udført i

Amt

Fredcriksbe rg
Gentofte Kommune .

Kastrup .

helsingør - .

Roskilde .

Nykobing j;,

Odense . — .

6400 m2 Svendborg —

2125 — Aarhus -—

Kjøbenhavns Amt
Frederiksborg —

Ialt ca. 157000 m2
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PROFESSOR P. LE GAVRIAN.

Professor i Vejbygning ved É c o i e A1 a ti 0 fl 0 I e d e 5 P 0 fl I C I
Chaussées i Paris P. Le Gavrian vil i Foraaret 1925 komme til KjØ
benhavn for at holde en Række Forelæsninger over »Moderne Veje<. Fare
læsnin gerne vil blue afholdt paa den polytekniske La’reanstalt.

Professor Le Gavrian er en fortræffelig Foredragsholder. der taler el ual
mindelig klart og letforstaaeligt Fransk. Hans Bog om moderne Veje danner
Grundlag for ethvert Studium af dette Emne og benyttes over hele Verden.
Han indtager ved Siden af sit Professorat en fremtrædende Stilling i Ministe
riet for offentlige Arbejder og er Generalsekretær og Leder af den internatio
nale Vejforening og Redaktør af dennes Tidsskrift. Professor Le Gavrian luir
altid været meget hjælpsom overfor de mange danske VejingeniØrer, der har
studeret i Frankrig.

Professor Le Gavrian har med Ære deltaget i Verdenskrigen og er for
uden med Æreslegionens Officerskors bl. a. dekoreret nied KomnmandØrkorset
af Dannebrog.

Det er Danmarks internationale videnskabelige Fond, R a s k-Ø r s I e d F o n
d e t, der ved sin forstaaende Støtte har gjort det muligt at indbyde Professor
Le Gavrian til at holde disse Forelæsninger, som maa imØdeses med endog
usædvanlig Interesse.

INDHOLD AF NORSKE OG SVENSKE VEJTIDSSKRIFTER.

Meddelelser fra Yeidirektoren. Nr. 52, Oktober 1924,
58 Sider (Kristiania).

Det norske veivæsen 1274—1624—1821i—1924. — Forslag om veie
nes -vedlikelioldelse ved faste veivogtere i forening mccl pligtarbel
det-. II. Erags betænkning av 17. febr. 1863 om nyt veinlæg over
Haukelidfjeld. — Veivedlikelioldets nasjonalokonomiske betydning.
— Samfærdselsveigjer. Kongefærden over Dovre. — Gamle veier.
— Over Bergensfjellene. En vise om egg og lastebiler. — Auto
mobil-Turen til Romsdalen 1901.

Svenska VkgfO reningens Handlingar. 1924. Hdfi 4,
94 Sider (Stockholm).

Vkgveteraner. — Vägkonsulenterna. — Svenska Vdgmästareför
eningen ach anstclhlning av vdgmdstare. — Val av vägbeldggning ur
ekonomisk synpunkt. — UnderliOll med grus. — Bygg vkgarna raka.
— Nkgra synpunkter om vdgunderhclhl i egen regi. — Om fuktig
lietshalten i vdgar under Ijflhlossningen. — Nv lidngbro Over Dal
ålven, byggd av ingenjörtrupp. — Städernas irifartsvdgar. — Lig
konjunkturen ocli viira vägar. — Hur staten Maryland i U. 5. A.
sOker avvclrja olyckshkndelser b vägarna.

— Femte internationella
vOgkongressen. — Vdglahoratorium vid Statens provningsanstalt.
— Meddelanden friin K. A. K.s vOginstitut. — Om Irummor b kgovk
gav. Vägkorsningar och vägkurvor. — Norges vbgar. — Skrivel
ser frbri Vdg- och vattenbyggnadsstyrelsen i vbgkrenden. — Kun
görelse om vkgunderhhllet i Kalmar lhn. — FOreningsmeddelanden.
— Notiser.

T e k n i s k 1’ i cl s k i’ i f t. Vag- ach Vattenbyggiiadskonst 10—
11—12, 1924 (Stockholm).

Hängbro över Daldlven i Älvkarleby. — Omläggning av västra
stambanans ingûngslinje till Stockholm och omgestaltning av ban
gârdsordningarna i Stockholm. — Vägrevolutionen i förenta sta
tema. — Ett apropie tHi Àrstabron.
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON: CFNT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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