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FHV. BORGMESTER H. C. V. MØLLER

Deri 20. Juni 1924 fyldte Borgmester H. C. V. Møller 70 Aar og
fratraadte derefter med Udgangen af Marts d. A. sin Stilling som
Borgmester for Magistratens 4. Afdeling efter et langt og dygtigt
Arbejde i Byens Tjeneste.
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PROFESSOR LE GAVRIAN UDTALER SIG OM
DE DANSKE VEJE

Under sit Ophold i Danmark havde Professor Le Gavrian Lejlig
hed til at se en Del af de danske Landeveje i Sønderjylland, paa Fyen
og Sjælland. «Dansk Vejt.icIsskrift har derefter bedt Professoren om
at fortælle om det Indtryk, han har faaet af vore Veje under dette
korte Besøg.

1°. Hvad er Deres Mening om de danske Landevejes Tracé, Ved
ligelioldelse, Dæklag o. s. v.?

Jeg har haft Lejlighed til at besøge baade det generhvervecie Søn
cierjylland, og af det ))gamle Danrnark Fyen og Sjælland.

A. I Sønderjylland var jeg slaaet af den daarlige Forfatning, hvori
Tyskland havde afleveret Vejnættet. Smalle, bugtede Veje, uden Over
sigt, kun i Stand til at optage en meget ringe Færdsel.

Jeg forstaar derfor, at de danske Myndigheder straks har anset
det for nødvendigt at paabegynde Bygning af nye Veje.

Disse nye Veje er godt tracerede med lange lige Strækninger,
Kurveradierne er store, og man vil ved disse nye Veje for hurtig Færd
sel over lange Afstande økonomisk knytte Sønderjylland til det øvrige
Land.

Den eneste Indvending, jeg vil kunne gøre, er, at Bredden af disse
Landevejes Kørebane mange Steder er under m, og dette forekom
mer mig at være for lidt; det vilde efter min Mening have været bedre
at gøre den 5.5 m eller 6 m bred, idet disse Maal passer nok saa
godt for Autornobilfærcislen. (I Frankrig er foreskrevet 6 m som nor
mal Bredde for Landevejenes Kørebane).

Det vil selvfølgelig senere være muligt at gøre disse Veje bredere,
men det vil blive dyrere, end hvis det var blevet gjort straks.

Disse Veje er byggede med et almindeligt vandbunden Makadam
dæklag, og dette passer maaske godt i Ojeblikket. Men jeg antager,
at man — i hvert Fald paa nogle Strækninger — med økonomisk
Fordel vil kunne overflaciebehandle medl Tjære, Bitumen, Asfalt eller
maaske med en eller anden Ernulsion.

B. Paa Fyen forekom de gamle Veje, som jeg saa, mig gode og vel
afpassede efter den lokale Færdsel, der ikke kræver stor Kørebane
bredde, og som kan nøjes med almindelig Makadamisering.

Paa Sjælland er Hovedlandevejen fra Korsør til Kjøbenhavn over
Roskilde i god Stand. overtjæret eller chaussébrolagt paa en stor Del
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af sin Længde; det er en udmærket Turistvej, der kun kræver enkelte Forandringer (Udvidelser paa visse Steder, eensidig Sidehælclning i Kurverne o. s. v.) for at blive en fuldt ud i. Klasses Hovedvej.Jeg blev dog slaaet af, at der anvendes forskellige Former af Vejvisere paa denne Vej i de forskellige Amter; det vilde sikkert være enFordel, hvis man kunde blive enig om at anvende den samme Typeoveralt.
Landevejene i Kjøbenhavns Omegn, især Landevejene Roskilde—Kjøbenhavn, Kjøbenhavn—Hillerød og Kjøbenhavn—Fredensborg ermeget smukke Hovedveje, der staar paa Højde med vore bedste franske Hovecilandeveje i Tracé. Bredde af Kørebane og Rabatter, Træ-beplantning o. s. v.
De nyere Arbejder, der er udført ved Udvidelser i Bredden, vedBygning af Cyklestier, Afgravning af Bakker o. s. v. vidner om denOmhu. hvormed man arbejder paa at afpasse disse Hovedveje efterden moderne Færdsel.
Det har interesseret mig meget at se. hvorledes man sætter Chaussébrolægning paa gammel Makaciamisering; det er sikkert den bedste Maacle at anvende en saaclan Makadamisering paa, paa Stederhvor man kan faa gode Chaussébrosten til rimelig Pris, som her hvorman er nær ved Bruddene (Bornholm, Sverige ø. s. v.).
De Veje, som jeg har set mellem Kjøbenhavn, Helsingør og Hornbæk, baade Strandvejen og Vejene i det indre eJ Landet, fandt jeggode alle Steder, hvor de er overfladebehandlede. Hvor dette derimodikke er Tilfældet, har de lidt stærkt under Automobilfærdsien.

Dansk Vejtidsskrifts andet Spørgsrnaal til Professor Le Gavrianlød:

2°. Hvorledes vilde De teknisk admnzstrere de danske Veje? vildeDe overfladebehandle dem, anvende Asfaltbeton eller Chaussébrolægning?
Da Danmark med Undtagelse af Bornholm ingen Stenbrud har ogiøvrigt inden for Landets Grænser kun raader over isticlens Mark- ogSøsten, tror jeg, at en Overfladebehandling med Tjære, Asfalt, eneller anden Emulsion el. lign., der allerede anvendes meget i Kjøbenhavns Omegn, burde finde endnu større Udbredelse uanset de dermed forbundne Udgifter og uden Hensyn til, at de fleste af disseStoffer maa indføres fra Udlandet.
Jeg har med megen Interesse set de Prøvestrækninger, der er blevet lagt med Asfaltbeton o. lign.; jeg mener, at disse Belægningerisær bør anvendes paa Steder, hvor Automobilfærdslen er særlig stor,saaledes i Nærheden af de større Byer, eller paa Steder hvor manvil gøre Vejene særlig behagelige at køre paa, som f. Eks. i de størreBeboelsesgader i Byerne.
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Men paa Landet, ude paa aaben Vej, hvor der især kører hurtige

og lette Vogne, vil det være rigtigt at overfladebehancile Koreba

nerne; det er billigere og som Regel tilstrækkeligt.
Jeg vilde ogsaa gerne have kunnet anbefale Behandling med

Natriumsilikat, som vi er begyndt at anvende i Frankrig; men denne

kræver absolut, at der til Dæklaget er anvendt Kalkstensskærver,

som vi har mange af i Frankrig, men som kun findes i ringe Grad

i Danmark.
Men i Egne, hvor man billigt kan faa selv miclclelmaaclige Kalk

stensskærver, vil jeg anbefale Metoden, der giver jævne ikke glatte
Veje, som kun støver meget lidt: kun i ringe Grad bliver snavsede,

og som kan taale en temmelig stor Færdsel.
Endelig skal jeg omtale Chaussébrolægningen. Jeg betragter den

som en udmærket Løsning: naar man skal ombygge en makadamiseret

(tjæret eller ikke) Vej, som man ikke længere kan holde i Orden,

fordi Færclslen (tung og let) er blevet for stor. Den særlige Lethed,

man i Danmark har for at skaffe sig Chaussébrostenene, gør det na
“ælge denne Belægning for stærkt befærdede Veje, hvor

der baade kører Lastautornobiler, hestetrukne Vogne og lette og hur
tige Automobiler.

Naar Ingeniøren derefter er blevet klar over Værdien af de for
skellige Vejbelægninger, staar han overfor det næste Problem, der
bestaar i at afpasse til Arbejdsprogram efter de Pengemidler, der
staar til Raadighecl.

Efter min Mening bør man følge følgende Regel under alminde.

lige Forhold. d. v. s. naar Pengemidlerne ikke er særlig store og heller
ikke særlig srnaa.

En Del af Pengene bar anvendes til svære Belægninger (Chaussé

brolægning og Asfaltbefon), men kun paa stærkt befærdede
J/ ej s i r æ k ii i n g e r. Man bor i/che vente mccl denne Udgift, saa

snart man er sikker 73a0, at kun en af disse Belægninger kan holde;
(lette vil være god økonomi. For hele (let orrige Vejnæt bor man cia

anvende almindelig Makadam, beskyttet ved en Overfiadebehand

ung, hvor Automobilfærdslen er saa stor, at en saadan Beskyttelse er

onskelig; paa denne Maacle kan man, med mindst Udgift, behandle

største Vejlængde.
Det er muligt, at man paa denne Maacle faar almindelig Makadarn

paa visse Vejstrækninger, der helst burde have en sværere Belægning;
Erfaringen maa vise dette, men cia Makadarniseringen altid kan bru
ges som Fundament for Chaussébrolægning, Asfaltbeton eller Ce

mentbeton. er Pengene ikke spildt, og intet er overladt til Tilfældig
beder.
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UDBYGNINGEN AF LANDEVEJENE I HADERSLEV
KREDS

1874—1884.

Af Amtsassessor Schmidt.

Ved Vejloven af 1. Marts 1842 inddeltes Landevejene i Hoved
landeveje og Bilandeveje. Hovedilandevejene byggedes og vedlige
holdtes af Hertugdømmernes Finanskasse, Bilandevejene af de gam
le Vejdistrikter. Som Tillæg til Vejloven opførtes en Fortegnelse over
Hovedlandevejene og over Bilandevejene. Hovedlandevejene skulde
udbygges i den Rækkefølge, i hvilken de opførtes i Fortegnelsen.
I denne opførtes som Nr. 6 Hovedilandevejen fra Aabenraa til Ha
(lerslev og over Christiansfeld til Kolding og udenfor Nummer: Fra
Haderslev til Aarøsund og fra. Husum til Tønder, Ribe, Gredsted
bro. At Haderslev—Aarøsundvejen opførtes som fremtidig Hoved-
landevej hænger sammen med de daværende Samfærdseisforhold;
Sarnkvemmet foregik i Retningen Ost og Vest og en af Hovedfærd
seisvejene gik over Assens—Aarøsund.

Fortegnelsen over Bilancievejene ser saaledes ud:
22) Fra Ribe til Foldingbro, Slesvigs Andel.
23) Fra Haderslev til Ribe,
24) Fra Skoclborghus til Gram,
25) Fra Skodborghus til Haderslev indtil Styding.
26) Fra Aabenraa til Ribe mellem Helleveci og Gabøl.
Al Hovedlancievejene skulde der ifl. Vejloven af 1. Marts 1842

hvert Aar udbygges 2—4 Mill. De ikke udbyggede Hovedlandeveje
forblev i Vej clistrikternes Forvaltning. Saaledes forblev Haderslev—
Aarøsund i Arntsvejkornmunens Forvaltning indtil i Begyndelsen af
F’irserne, da alle Chausseer overgik til Provinsen.

Omkring ved 1870 var der opstaaet en Standsning i Udbygningen
af Landevejene i Haderslev Amt. Men denne Sag laa trods de store
Udgifter som den medførte, stadig Kredsdagen paa Sinde. Derfor
vedtog Kreclsdagen i Mødet den 4. Oktober 1873 at nedsætte en
Kommission til at udarbejde et Vejnet over de Veje, som skulde
grunciforbecires. at drøfte Maaden for Grunciforbedringen og Ved
ligeholdelsen, at overveje Tilvejebringelsen af de dertil fornødne
Pengemidler og at foreslaa den bedst mulige Ordning af Vejvæsenet.
I Henhold til Kommissionens Forslag vedtog Kredsdagen den 15.
November samme Aar, at grunctforbedre 14 Vejstrækninger i Lø
bet af de kommende 5—6 Aar og at ansøge Regeringen om Stats
tilskud. Pengene til det store Vejarbejde skulde tilvejebringes ved
et Laan paa 200,000 Daler eller 600.000 Rigsmark.Af dette Laan
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optoges 300.000 Mark ved Rigs-Invalidefonden til Kurs 99’8 mod
43 pCt. Rente og i pCt. Amortisation. De andre 300,000 M skulde
tilvejebringes ved 4 Serier Obligationer à 75,000 M, ligeledes til 4Y
pCt, og i pCt. Amortisation.

Hidtil havde Gram og Nybøl Godser staaet udenfor Amtsvej
kommunen. Kommissionen af 4. Oktober 1873 havde ogsaa faaet
det Hverv, at forhandle om Gram og Nybøl Godsers Optagelse i
Vejkommunen. Forhandlingerne førte til det ønskede Resultat, saa
at Kredsdagen den 3. Apri 1875 kunde beslutte, at Gram og Nybøl
Godskommune som Enhed incilemmedes i Haderslev Amtskommu
nes Vejdistrikt fra 1. Januar 1875 at regne. Amtskommunen over
tog Vedligeholdelsen af den gennem Godset løbende Haderslev—
Ribe Landevej og paatog sig at udbygge Vejen Gramby—Brænd
strup—Rodding.

Den 20. Oktober 1877 vedtoges, at udskrive aarlig 50,000 M til
Fremme af Kredschausseernes Udbygning og at optage et yderligere
Laan paa 200,000 M ved Udstedelse af Obligationer. Denne Beslut
ning blev nærmere udformet med Hensyn til Laanet i Mødet den
28. Februar 1878: Rentefoden fastsættes til 4% pCt. og Amorti
sationen til 1 pCt.

I 1879 udstedtes Tillægsloven til Vejloven af 26. Februar. Denne
Lov anordnede en Revision af de Vejloven af 1842 vedføjede For
tegnelser over Hovecilandeveje og Bilandeveje og traf Bestemmelser
om fremtidige Forandringer af disse Fortegnelser ved Omklassi
ficering af de forskellige Veje. Hovedlandevejene blev overviste til
Provinsen; Bilandevejene skulde udbygges af Kredsene. Ved denne
Udbygning af Bilandevejene skulde de gamle Vejdistrikters Ind
byggere forudbelastes med en Del af den budgetterede Byggesum.
De hidtilværende Vejdistrikter skulde kun vedblive at bestaa ind-
ti] deres privatretlige Forpligtelser var afviklede og derefter op
løses af Regeringen. Loven foruclsaa. at der ydedes Understøttelser
til Kredsene til Udbygning af Bilandevejene og at de udbyggede
Bilandeveje overtoges af Provinsen til Vedligeholdelse.

I Henhold til denne Lov vedtog Kredsdagen i Mødet den ft.
Juni 1879 Provinsudvalgets Forslag om, at 18 Veje med en samlet
Længde af 228 km optoges som Bilandeveje. I Provinsens Forteg
nelse over Hovedlandevejene optoges de i Haderslev Kreds løbende
Strækninger af Altona—Kolding og Itzehoe—Ribe Chaussee med
en samlet Længde af 43.2 km.

Som Følge af Vejlovens Bestemmelser af 1879 traadte Arntsvej
kommunen i Afvikling; paa dens Budget opførtes fremdeles kun
Udgifter i Anledning af Kommuneveje og Broer, mens den ordi
nære Vedligeholdelse af de udbyggede Bilandeveje opførtes paa
Kreclsvejkassens Budget. I dette Budget saavel som i Byggefon
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dets Budget participerede fra i. April 1880 Haderslev Købstad. me
dens Christiansfeld hele Tiden havde tilhørt Amtsvejkommunen og
i saa Henseende havde været ligestillet med Landsognene.

I Henhold til Provinslancidagens Beslutning af 12. December 1879
vedtog Kredsdagen i Mødet den 20. Februar 1880 at andrage hos
Provinsen om, at overtage alle udbyggede og de to under Bygning
værende Bilandeveje fra 1. Januar 1881. Kredsdagsmændene Skau
— Bukshave, Branclorff — Heirup og Høyer — Agerskov bemyn
cligedes til at underskrive Overenskomsten med retslig Virkning for
Kredsen; da ved Nyvalgene Skau og Høyer ikke genvalgtes. lraadte
Finnemann — Taarning og Hørlück — Rurup ind i Kommissionen.

Den 8. Januar 1881 fandt Forhandlingen mellem Kredsen og Pro
vinsen om Overtagelse a Bilandevejene Sted paa Landraadskon
toret. Kredsen repræsenteredes ved L.andraacl v. Rosen og ved Kreds
dagsmændene Brandorff, Hørlück og Finnemann, Provinsen ved
Landsdirektor v. Ahlefeld. Lands Bygningsraad Jessen og Vejinspek
tør Fischer. Der optoges to Protokoller: I den første Protokol over
tog Provinsen 14 siden 1874 udbyggede Bilandeveje; i den anden
Protokol overtoges 6 før 1874 udbyggede Bilandeveje. Overtagelsen
skete fra i. April 1881. Kredsen forpligtede sig til at refunciere Pro
vinsen de Udgifter. som opstod ved Fjernelsen af de Mangler, som
maatte forefindes ved Aftagelsen. Af Byggesummerne for de mas
sive Broer i Chausseerne erstattecie Provinsen Kredsen en Trediedel,
hvilke Beløb udgjorde 27,2t72.64 M.

Kredsen vedblev i de følgende Aar at udbygge de i Provinsens
Fortegnelse optagne Bilandeveje og stillede samtidig med Udbyg
ningen Andragencie ved Provinsen om, at overtage dem. saasnart
de var færdige. Til Fremme af disse Byggeforetagender optog Kred
sen i 1881 og 1883 to Ohligationslaan til 250,000 og 150,000 M, Rente-
foden var 4 pCt., Amortisationen 1. pCt. De sidste Veje overtoges af
Provinsen fra i. April 1884. Ved den endelige Opgørelse over de
Udgifter, Provinsen havde haft i Anledning af Fjernelsen af fore
fundne Mangler. som Kredsen skulde refundere Provinsen, fastsattes
dette Beløb til 101,240,97 M.

Naar Haderslev Kreds kunde gennemføre denne store Udbygnings
plan i Løbet af Tiaaret 1874—1884, saa skyldtes det ikke blot Kreds-
dagens Erkendelse af den store Betydning, som et godt udbygget
Vejnet havde for Kredsen, men ogsaa den redebonne Understøttelse,
som Vejucibygningen fik fra Statens Side. At Staten og senere Pro
vinsen ydede Kredsen en saa rundhaandet Understøttelse, laa i Land

raacl v. Rosen’s og Geh.Raad LOders energiske Arbejde for Sagen,
for sidstnævntes Vedkommende foraarsaget ved den Interesse, han

havde faaet for Haderslev Kreds gennem hans Ophold her i Haders

lev som konst. Borgmester i Aarene 1867—1870.
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Af et bevaret Privatbrev fra Lüders til v. Rosen fremgaar, at
Lüders var den, som gennemførte, at Staten straks gav Tilskud frem
for at henvise til de kommnede Dotationslove, hvorved Provinsen
blev sat island til at yde Tilskud, og at Understøttelsen sattes til den
usædvanlige Højde af 10,000 Daler pr. løbende Mil, mens Flensborg
Kreds f. Eks. kun fik 4500 Daler pr. Mii. Denne Underhaands Med
delelse fik sit officielle Stempel ved et Kongeligt Reskript af 20. Juli
1874, som bevilgede dette Tilskud paa 10,000 Daler pr. Mii af
Chausseebyggefonden til Udbygning af de i Kredsdagens Beslut
ning af 15. November 1873 nævnte 14 Bilandeveje.

Dette Tilskud paa 10,000 Daler pr. Mii eller 4 M pr m. udgjorde
ca. ‘/3 af Byggeomkostningerne. Den øvrige Del af Byggesummen til
vejebragtes dels ved Uclskrivning paa Amtsvejkornmunen, 50,000 M
aariig, dels ved Optagelse af Laan. Det samlede Beløb af de til
Chaussebygningen optagne Laan udgjorde 1,2 Millioner Mark. For
rentningen androg for de i Halvfjerdserne optagne Laan 4i’ pCt., for
de i Firserne optagne Laan 4 pCt., Amortisationen var for dem alle
i. pCt. Da Amtsvejkommunen traadte i Afvikling fra 1880 forhøjedes
Amortisationsquoten for det ved Rigs-Invalidefonden optagne Laan
fra 1. 1. 1885 til 6 pCt.. saa det allerede var afclraget i 1895. I 1884
konverteredes de 4 pCt. Obligationer til 4 pCt. og i 1889 konvertere
cies alle Laan til 3i’ pCt.., Amortisationsquoten forhøjedes saaledes
at de fastsatte sidste Afløsningsterminer kunde overholdes. Efter
Amortisationsplanen skulde de være endelig amortiserede i 1916, 1923
og 1925. Ved ekstraordinære Afdrag blev Gælden dog tidligere slettet.

Der afclroges ekstraordinært

1892 50.000 M
1893 43.800 -

1894 42.500 -

1895 21.700 -

1896 83.300 -

Disse Afdrag hidrører med Undtagelse af det sidste Beløb, som
toges af Amtskommunalfonden, fra de Overskud af Lanclbrugstolden,
som af Riget overvistes til Kredsene. De sidste Overvisninger af Over
sk uciciet af Landbrugstolden blev benyttet til Smaabanebygningen.
interessen samledes nu om Banerne. Hèldigvis var Restgælden for
Chaussebygningen nu bragt saa langt ned, at den ikke tyngede mere.
Ved Hjælp af de ordinære Afdrag afbetaltes Gælden helt med den
sidste Udbetaling 1911.

Haderslev Kreds havde det største Landevejsnet i Provinsen. Dette
Vejnet var bygget paa et saa heldigt Tidspunkt, at Kredsen baade
havde faaet Stats- og Provinstilskucl og at den straks ved Nyordnin
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gen ifl. Loven af 1879 kunde overdrage Landevejene til Provinsen,uden at behøve at tilbagebetale Tilskuddene, som de Kredse maattesom byggede deres Chausseer med Tilskud senere. Da Vejnettets Udbygning var tilendebragt, havde Kredsen ikke flere Chausseer behov.Chausseernes Vedligeholdelse kom ikke til at tynge paa Kredsen. DaBanernes Tid kom, kunde Kredsen tage sig fuldt ud af denne Opgave. Banerne kom, men efter Banerne kom Bilerne. Dermed traadteChausseerne atter i Forgrunden, tilmed da Krigen havde ødelagtdem og som Følge af Genforeningen maatte Kredsen atter paatage siget stort Vejbygningsarhejde. Ved dette Arbejde som nu er igang,høster Kredsen Fordel af den store Udbygning som fandt Sted i Tideni874----1884.

VEJANLÆG PAA FÆRØERNE
Af Vandbygningsdirektør C. F. Lillel’und.

Ved Aarhundredets Begyndelse fandtes der udenfor selve Bygderne paa Færøerne overhovedet ingen Veje. Al Transport af Postog Gods lanclværts imellem Landingspiadserne og de mere afsidesbeliggende Bygder samt imellem Bygderne indbyrdes foregik paaHeste- eller Menneskeryg ad ubanede Stier over Fjeldene, og dasamme Transportmethode maatte anvendes ved Bjergningen af Tørvfra Torveskærerie i Udmarken og Høafgrøde fra Græsarealerne i Ind-marken, vil det kunne forstaas, at ønsket om at faa undersøgt Mulighederne for Etablering af virkelige Vejforbindelser paa øerne efterhaanden blev saa levende, at Lagtinget i 1903 betsemte sig til atlade udarbejde en samlet Plan for et Vejnet paa øerne.Denne Undersøgelse blev overdraget den norske VejingeniørHorn, som i 1905, efter at han selv havde berejst alle øerne, afgav enudmærket Betænkning, der omfattede Forslag til et fUldstændigt Netaf Hovedveje og Biveje paa øerne. De af Ingeniør Horn angivne Ho.vedretningslinier er ved den langt senere foretagne Udbygning afnogle af Vejene i det væsentlige fulgt, selv om der selvfølgelig vedDetailprojekteringen af praktiske Grunde er foretaget nogle Æædringer i Vejforingen.
Efter at Ingeniør Horn havde afgivet sin Betænkning, blev der fraLagtingets Side arbejdet en Del paa at faa begyndt paa Vejanlæggenemed Støtte fra Statens Side, men først i 1913 opnaaedes der Tilskudfra Staten svarende til 4 Femtedele af Overslagssummen til Anlægaf den første Vej fra Sand til Skopen paa Sandø — se Planen.
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Efter at denne Vej var udstukket i Marken og derefter detailpro

jekteret af Ingeniør Sadolin. blev Arbejdet, der overtoges i Entre-

prise af Kommunen for Overslagssurnmen, paabegyndt i 1914, men

paa Grund af Krig og Dyrtici først fuldført meget senere efter Kri

gens Ophør
Dette Vejanlæg gav Stødet til, at der hurtigt rejstes Krav om flere

Anlæg af samme Slags, og i 1917 bevilgede Rigsdagen 30,000 Kr. —

hvoraf dog kun oa. 11.000 Kr. medgik — til Detailprojekteringen af

3 Hovedveje: paa Osterso: Solmundefjord—Gøte—Fuglefjord, paa

Strømø: Thorshavn—Velbestad——Kirkebø, paa Vaagø: Sandevaag—

Midvaag—Sørvaag. og efter at dette Beløb var stillet til Raaclighecl

for Vandbygningsvæsenet, foretog Ingeniør Dyhr i Vinteren og For

aaret 1918 Udstikningen af disse tre Veje og senere Projekteringen.

I en følgende Rigsdagssamling bevilgede Rigsdagen for sit Ved

kommende de 4 Femtedele af Overslagssummerne som Statstilskud.

og Vejenes Udførelse blev senere overdraget de respektive Kommu

ner i Entreprise for 4 Femtedele (Oversiagssummen -÷- 10 pCt, til

Administration). saaledes at Kommunerne i Virkeligheden ‘ud-

reder Tilskud i Form af Arbejde for nedsat Betaling. Arbejderne skal

ifølge Kontrakterne være fuldført inden Udgangen af 1924 ,og det er

lykkedes at overholde denne Tidsfrist ret nær.

Tilsynet med Arbejdets Udførelse har, siden Vandbygningsvæ

senet fik fast Station paa øerne i 1922. været ført af Vandbygnings

væsenets Ingeniør. men blev i den første Tid ført af Amtsingenior

Jacobsen, der forøvrigt ogsaa har projekteret og udstukket to Hoved

veje: paa Sandø: Sand—Skaalevig----Husevig og paa Strømø: Kolle

fjord—Kvivig. hvortil der senere er bevilget Statstilskud efter sam

me Regler som foran anført.
De seks udførte Vejanlæg maa betegnes som særdeles værdi

fulde for Samfærdselen paa øerne, idet de følger Hovecipostruterne

fra Thorshavn til Bygderne paa Vaagø og fra Thorshavn til Fugle-

fjord paa Osterø samt til Thorshavn over Kirkebo paa Strørno til

Bygclerne paa Sandø. De mange Vejanlæg paa Sandø tjener tillige

som Opdyrkningsveje og som Adgangsveje til øens eneste Havn ved

Skopen.
Paa nedenstaaende Skema er angivet de kalkulerede Overslags

summer til samtlige ovenfor ommeldte seks Vejanlæg. Som det frem

gaar heraf, udgør det samlede forbrugte Beløb 972,000 Kr., hvoraf

Staten har ydet 4 Femteciele, og den samlede udbyggede Vejlængde

er 71,3 km. Gennemsnitsprisen pr. løb. km er for de fem sidste Vej-

anlæg oa. 15,160 Kr.



1925 DANSK VEJTIDSSKRIFT 263

d4z

tLa, )\.Z’ ,/ )Jh2dsrb - - —

JZttarnbttdt
-

Jrnnk

Y

Yornaé Ii M2 i’f7rvesJj hhakur. i 97nz
—i

Vg

¶/ie
JCUfl) \\

Erotihcj

kcb°

kape’v

I
Jiejanlæg paa er1
Ztdfiirte AnLcpg

/Supplerende, endnu.
ikke udférte Anlæg —

øampskibs-og
J1t7otobaadsruter



264 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1925

Oversigt over kalkulerede Overslagssummer lii bevilgede

Stcitsveje paa Færnerne.

Total- Overslags- Enhedspris

Vejanlæg længde sum pr. km.
Anmærk

rung
I km Kr. Kr.

Skopen-Sand med Arm Prisniveau

til Trødum 10.4 50.000*) 4.800*) 1913.

Solmundefjord-Gete-Fug
lefjord 13.7 260.000 19.050

Sande-Sørvaag-Midvaag
Sande-vaag 12.0 164 000 13.670

Thorshavn-Velbestad
Kirkebø I 13.6 171.000 12.570

Sand-Skaalevig-Husevig 9.2 142.000 15.4F0

Kvivig-KoI!efjord 12.4 185000 — 14.910 —

Ialt 71,3 972.000

Gennemsnitspris for 5 sidste Vejanlæg Ca. 15.160 Kr. pr. km.

Angaaende Vejenes Udførelse skal forøvrigt kun bemærkes, al

Vejenes Tracé i Virkeligheden er bestemt af bestemte Pas og af Mak

simalstigningen I:i5. Fyld til Paafyldning har de fleste Steder kun

net tages ved Sicieflytning, idet der paa langt de fleste Steder er

stærk Siciehældning paa Terrænet. Nogle Steder har det dog været

nødvendigt at foretage Sprængninger i større Stil, ligesom der mange

Steder paa Grund af meget stærkt Siciefald er udført store Beklæd

ningsmure af Tørmur.
Kørebanens Bredde er 3,5 m ved alle Vejene, kun ved den første,

Skopen—Sand Vejen, har man i Overensstemmelse med Ingeniør

Horns Forslag nøjedes med en Kørebanebrecide af 2,5 m med Vige

pladser, hvilket efter at Automobilerne har holdt deres Indtog selv

folgelig er for lidt.

Korebanens Vejbefæstelse bestaar overalt af et Paklag afdækket

med lerblandet Grus, der forekommer mange Steder. Efterhaanden

som der danner sig Spor, udjævnes disse med rent Grus fra Elvene

eller Søbredderne, og det synes at det paa denne Maade, ved at paa

føre Gruset eller Srnaaskærver i tynde Lag, der hurtigt køres ned

i det underliggende Bindstof, vil lykkes ret hurtigt at faa en fast og

god Vejbane for den lette Færdsel, der endnu er deroppe. Ganske

vist er Bilerne begyndt at komme i Brug deroppe, men da det er lette

Lastbiler, som de fleste Steder kun benyttes til Postens Befordring
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og tillige kan bruges til Vejenes Udbedring, gør de foreløbig mere
Gavn end Skade.

Til de nedenfor viste Billeder fra Vejanlæggene skal jeg tillade
mig at knytte følgende oplysende Bemærkninger.

Fig. i. viser de første Udsprængninger for Vejen Sand—Husevig
i det meget ufarbare Terræn ved Sandslien, og Fig. 2 den færdige
Vej paa et næsten lige saa vanskeligt Sted af Kollefjord—Kvivig
Vejen. Søen er Leynumvatn i Kollefjorddalen. Vejen er, som det vil
fremgaa af Billedet, meget smuk. Den har hidtil hverken været hjem-

Fig. 1.
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søgt af Jord- eller Sneskred af Betydning, selv om Faren derfor ikke
synes ganske udelukket.

Fig. 3 viser hvorledes de moderne Befordringsmidler Cykler
— nu tages i Brug.

Paa Fig. 4 ses en 15 m Hvælvbro af ici nbe[on paa Osterøvejen;
dette Billede viser tillige det gamle Spang, der før dannede den ene
ste Broforbindelse over samme Elv, og illustrerer formentlig særlig
godt det Fremskridt, Vejanlæggene repræsenterer.

Fig. 2.



qq
.

z H 02



268 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1925

Inden jeg slutter Omtalen af disse Vejanlæg, vel jeg kun fortælle,
at de synes at være blevet en Succes og har givet saa meget Blod paa
Tanden, at der fra Lagtinget er blevet fremsat ønske om at erholde
undersøgt Mulighederne for ikke mindre end 22 nye Vejanlæg, og
da Regering og Rigsdag har stillet de fornødne Midler til Vandbyg
ningsvæsenets Raadighed, er Vandbygningsvæsenets Ingeniører der
oppe gaaet i Gang med disse meget interessante Undersøgelser, saa
ledes at Tiden ikke behøver at falde dem lang. Selv om alle disse An
læg selvfølgelig ikke kommer til Udførelse, vil jeg dog ønske, at der
kan skaffes Midler til endnu nogle enkelte Hovedveje, da jeg troer,
at disse Anlæg vil faa meget stor Betydning for øernes Udvikling,
og spccelt vil være af mægtig Betydning for Oernes Opclyrkning.

PORFYRAS FALT
Af Professor P. Le Gavrian.

I 1911 gjorde jeg Forsøg med en Gaciebelægning, bestaaende af en
Blanding af 5—40 mm Skærver (Porfyr. Granit el. lign.) og smeltet
Asfaitmaslix. Blandingen blev udført varmt, udlagt paa et passende
Fundament og tromlet. Jeg har i min Bog »Les Chaussées Modernes,
Paris 1922, 5. 237 givet nogle Meddelelser om disse første Forsøg.

Disse Forsøg er nu blevet fortsat af forskellige Firmaer, og Frem
gangsmaaden er blevet forbedret baade for Skærveblandingens og
for Asfaltmastixens Sammensætning, for Blandearbejdets og for Ud
lægningens Vedkommende.

Man er derved naaet til at faa en Gadebelægning »Porfyras’falhc
med Egenskaber, der gør den særlig anvendelig under visse Forhold;
især vil den kunne anvendes, hvor man vil erstatte en Brolægning
med en jævn, ikke glat Belægning, der er let at reparere.

Jeg havde Lejlighed til at omtale denne Gadebelægning i et Fo
recirag paa den nordiske Vejkongres i Kjøbenhavn i Maj 1925. Red
aktionen af »Dansk Vejtidsskrjftc har bedt mig om at give nogle
yderligere Oplysninger om Porfyrasfalten.

Jeg begynder med at minde om, at Asfaitmastix er pulveriseret
Asfaltkalksten, hvortil der ved Opvarmning er sat en vis Mængde
Bitumen; dette Produkt bliver fast naar det afkøles. Bitumenmæng
den skal ligge mellem 15 og 18 pCt.

Det er Mastix af denne Slags, der bruges til Støbeasfaitfortove.
Ved Fremstilling af Porfyrasfalt blandes Mastixen længe varmt
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paa Fabrik med passende tørret Porfyrstøv. Blandingen støbes iForm af Brød paa 25 kg.
Disse Brød er lette at haandtere. Ude paa Arbejdsstedet smeltes dei transportable Blanciegryder og blandes ved en Omrører i flereTimer med 1—7 mm Smaaskærver af haardt Materiale (Porfyr, Granit el. lign.), der i Forvejen er tørret. Blandingsforholdet er efter Vægtomtrent 2 Dele Mastix til i Del Skærver.
Den varme Porfyrasfalt lægges i den dejgagtige Tilstand ud paaFundamentet, jævnes for Haanden med Træspatler og presses hervedimod Kantsten og Fundament.
Lagets Tykkelse ligger imellem 3 og 5 cm efter Færdsiens Størrelse.
Før Porfyrasfalten afkøles tromler man den undertiden med en letTromle, i hvis Overflade der er smaa Fremspring, som trykker signed i Porfyrasfalten, saa dennes Glatheci formindskes.I den sidste Tid foretrækker man at overpudre Overfladen af Porfyrasfalten med godt tørrede store Ærtesten, der trykkes ned i Asfalten, hurtig rives op af Færdsien, og man faar cia ogsaa paa denneMaacle en passende ru Overflade.
Lægning af Porfyrasfalt kræver ude paa Arbejdssteclet kun smaatransportable Gryder, da Fremstillingen ad’ Mastixen foregaar paaFabrik; Porfyrasfalt kan derfor ogsaa anvendes ved smaa Arbejder.Porfyrasfalten er især anvendelig i Byerne pan Grund af densbehagelige Overflade, og fordi den kan lægges uden videre paa dengamle Gadebelægning som Fundament. Den lægges saaledes nu direkte paa gammel Sten- eller Træbrolægning, der er slidt og ikkemere kan bruges, hvorved man sparer Arbejdet ved at tage den gamleBelægning op, og man faar nemt og hurtigt Gaden ombygget.I Paris har en stor Del Gader allerede faaet en saadan Porfyrasfaltbelægning, og det samme er Tilfældet i andre franske Byer.I England har man ligeledes med Held anvendt Porfyrasfalten,saaledes i stor Udstrækning paa den store nye Landevej igennemHuntingclon.

Porfyrasfalt koster i øjeblikket (Juni 1925) i Paris 45—55 frs. pr.m2. Da der, som ovenfor sagt, ikke kræves særlige Udgifter til Funciannentet, hører den til de billigere Gaciehelægninger.

Jeg havde i Juni 4. A. Lejlighed til at se Porfyrasfalt, der i mere endAar havde ligget i stærkt befærdede Gader i Paris. De Forsøg medPorfyrasfalt, der herhjemme vil blive gjort i den nærmeste Fremtid, maaimødeses med stor Interesse.
A. B. Christensen.
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GADER OG VEJE I LANDKOMMUNER MED

BYMÆSSIG BEBYGGELSE
Af Fuldmægtig i Indenrigsministeriet K. Ulrich.

En ny Lov af Interesse for vore Landkommuners Vejvæsen har

set Lyset i Rigsdagssarnlingens sidste Time. Loven, der er stadfæstet

1. April, har længe været efterlyst, fordi man i de købstadmæssige

Bebyggelser paa Landet har savnet Hjemmel til at anvende Køb

stædernes sædvanlige Bestemmelser om Gader og Veje. Lovteks

ten ridser Rammerne op for de Regler, der kan benyttes, men over

lader Sogneraadene selv at udforme dem i en Vejvedtægt, der skal

godkendes af Amtsraadet. Vedtægten kan derved begrænses til de

Bestemmelser, Kommunen har Brug for, og kan indenfor Lovens

Rammer tage Hensyn til de lokale Forhold. Loven gælder alene

Landkommuner med bymæssig Bebyggelse, men stiller intet Krav

til Bebyggelsens Størrelse.
Da adskillige Sogneraad i Kommuner, hvor Bebyggelserne er

under Udvikling, sikkert vil føle Trang til at øge deres Indflydelse

paa Vejvæsenet, er et Par vejledende Bemærkninger om de ny

Vejvedtægters Indhold formentlig paa sin Plads i Dansk Vejtids

skrift.
ønsker Sogneraadet, at Vedtægten kun skal omfatte en Del af

Kommunen, f. Eks. den bymæssige Del, vil det være naturligt at

indlede Vedtægten med en Angievlse af Grænserne for dens geo

grafiske Gyldighedsomraade. Praktisk Vej ledning ved Vedtægtens

Udarbejdelse findes i de af Indenrigsministeriet for Købstæderne

stadfæstede Vejvedtægter (f. Eks. for Randers og Rønne), og et

iærliggende Forbillede kan ogsaa søges i den for Gentofte Kom

mune i Henhold til særlig Lovhjemmel’) stadfæstede Vedtægt.

Disse Vedtægter henter i Hovedtrækkene deres Indhold fra Loven

af 14. Dec. 1857 om Gader og Veje i København. Bestemmelserne i

de landkommunale Vedtægter vil i Overensstemmelse hermed

dels komme til at omfatte Kommunens egne Vejanlæg dels Kom

munens Forhold til de private Veje. Som det imidlertid vil ses af

det følgende, tillader den nye Lov dog ikke, at man slavisk følger

Københavnslovens Regler.
Med Hensyn til Kommunens egne Vejanlæg maa det bemærkes,

at Loven ikke bringer nogen egentlig Udvidelse af Kommunens

Ret til Ekspropriation af Grund til Gader og Veje. Den Hjemmel,

1) Lov Nr. 59 af 26. Marts 1909.
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som Kommunen — udover den almindelige Vejlovgivning2)
—

maatte ønske i saa Henseende, maa den søge gennem sit Bygnings
reglement, i hvilket der iøvrigt i Henhold til Lov Nr. 109 af 23.
April 1915 er Mulighed for at faa optaget fyldestgørende Bestem
melser om dette Forhold). Derimod kan Vejvedtægten, naar Eks
propriationshjemrnelen er i Orden, aabne Adgang til Erstatningens
Udmaaling efter Reglerne i § 10 i Loven af 14. Dec. 1857, der giver
Ret til i Erstatningssummen for et eksproprieret Vejstykke at af
korte den Værdi, som selve Vejanlæget tilfører den tiloversblevne
Del af vedkommende Grundstykke. En Bestemmelse, der gennem
den Besparelse, den kan betyde for Kommunen, ofte vil lette Gen
nemførelsen af vanskelige Gade- og Vejanlæg.

Ved Gade- og Vej anlæg over privates Grund, som Sogneraadet
beslutter, kan Vedtægten endvidere give Hjemmel for, at de til
stødende Grundes Ejere skal yde Tilskud til Anlægenes første
Hovedistanclsættelse (Brolægning, Betorilægning ell. lgnd.) efter
de nedenfor fremstillede Regler om Ydelsen af saadant Bidrag fra
Grundejerne ved de af Kommunen overtagne private Gader og
Veje.

En væsentlig Del al Vedtægten bliver Bestemmelserne om Kom
munens Forhold til de i denne beliggende private Gader og Veje,
der benyttes af to eller flere særskilte Ejendornme). Enhver saa
dan Vej kan Sogneraadet i Kraft af Vedtægten erklære for offent
lig mod Erstatning efter de ovenfor berørte Regler3), der altsaa
kan bevirke, at Erstatningsbeløbet reduceres eller bortfalder som
Følge af de Fordele, som Vejens Overtagelse al det offentlige med
fører for Grundejerne. Alt efter den overtagne Vejs Beskaffenhed,
Benyttelse og Beliggenhed kan Sogneraadet derefter i Kraft af
Vedtægten lade den chaussere, makadamisere, brolægge, asfaltere
eller fuldstændig hovedistandsætte paa anden Maade med Køre
bane, Rendestene, Kantsteri og Fortog. Udgifterne ved denne før
ste Hovedistandsættelse kan Raadet helt eller delvis paaligne de
tilstødende Grundes Ejere efter Reglerne i § 4 (Fordelingen),

2) Navnlig Fdg. om Vejvæsenet af 13. Dec. 1793 og L. 20. Aug. 1853.3) I Henhold til denne Lov har Indenrigsministeriet Bemyndigelsetil efter Sogneraadets og Amtsraadets Indstilling som et Led i Bygningsreglementet at stadfæste en Ekspropriationsbestemmelse, hvorefter deprivate Grunde og Bygninger, der er nødvendige eller af væsentlig Betydning for Anlæg eller Udvidelse af Gader og Veje eller i andre almennyttige øjemed, al Kommunalbestyrelsen kan fordres afstaaede mod Erstatning efter de hidtil gældende Regler (jfr. nærmere den under 1. Aug.1912 bekendtgjorte Bygningslov for Frederiksberg).4) L. af 14. Dec. 1857 § 1.
3) L. af 14. Dec. 1857 § 10.
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5 (IJdredelsen)°) og (i (Inddrivelsen) i Loven af 14. Dec. 1857. Der
imod kan man ikke som i København og Købstæderne bestemme,
at Grundejerne, efterat de har bidraget til en Vejs almindelige
Istandsættelse, senere tillige skal yde Tilskud til dens fuldstæn
dige Brolægning7).

Endvidere kan Vedtægten give Regler om Sogneraadets Ind
flydelse paa Anlæget af nye private Gader og Veje i Lighed med
Bestemmelserne i § ii i Loven af 1857. For at faa deres fulde Be
tydning maa disse Bestemmelser imidlertid suppleres gennem
Kommunens Bygningsreglement, der kan optage Bestemmelser
om Nyanlæg af Privatveje ved Hjælp af den Hjemmel, som kan
hentes fra den ovenfor nævnte Lov af 23. April 1915 i Forbindelse
med § 6 og 108) i Bygningsloven for Frederiksberg.

Endelig kan Vejvedtægten give Sogneraadet Beføjelse til at
kræve private Veje istandsat eller vedligeholdt. Reglerne herom
skal hentes fra den ogsaa hidtil benyttede Lov af 14. April 1865 om

dette Emne, saledes som den er suppleret gennem Lovene af 30.
Nov. 1876 (Nr. 139) og 1. April 1909 (Nr. (31). Vedtægten udvider
imidlertid Sogneraadets Myndighed efter denne Lov, saaledes at
det kan gribe ind ikke alene, naar en af de færdselsberettigede
kræver det, men ogsaa, naar Sogrieraaclet selv finder Anledning
dertil; og Raadet kan fordre enhver privat Vej, der benyttes af
flere Ejendomme, istandsat efter Reglerne i Loven af 1865 og har
altsaa ikke alene denne Beføjelse overfor (le i selve Loven om
handlede Veje. Det maa anses for et væsentligt Fremskridt, at
Sogneraadet paa denne Maade faar Haand i Hanke med disse Pri

6) Af Grundejerbidrag, hvormed der gives Henstand, kan der kræ
ves 6 pCt. Rente p. a. i 11. t. 1. Stk. i L. Nr. 117 af 1. April 1922.

7) L. 14. Dec. 1857 § 3.
8) Disse § bestemmer bl. a., at Bygninger paa en Grund, der ikke

ligger ved en af Kommunalbestyrelsen godkendt offentlig eller privat
Gade eller Vej, ikke maa paabegyndes. for der derfra er udlagt en Vej
af tilstrækkelig Bredde og i en hensigtsmæssig Retning ud til en til
stødende offentlig Vej. Den Del af en Ejendom, paa hvilken der findes
Bygninger, maa, naar den ikke ligger ved saadan Gade eller Vej, ikke
særskilt matrikuleres, forinden hensigtsmæssig Vej forbindelse er til
vejebragt. Før en ny Gade anlægges, skal Komunalbestyrelsen have god
kendt, at den er udlagt i en hensigtsmæssig Retning og Niveau, og ved
Bedømmelsen heraf skal der ikke blot tages 1-lensyn til dens Beliggen
hed paa selve det paagældende Grundstykke; men ogsaa til det hele
System af Gader, der efter Forholdene paa Stedet vil være det hensigts
mæssigste. — Disse Regler kan ved Vejvedtægten gøres yderligere effek
tive, idet Vedtægten kan bestemme, at Vejen ikke alene skal være ud
lagt, men - inden Bygningen tages i Brug — skal være virkelig anlagt
paa den Maade, Sogneiaadet finder paakrævet med Kørebane, Rende-
stene, Fortoge m. v.
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vatveje, der ellers kunde henligge i Kaos efter de færdseisberettigedes Forgodtbefindende.
Benytter man en af de købstadkommunale Vejvedtægter somGrundlag for Udarbejdelsen af en laudkommunal Vedtægt, maaman altsaa være opmærksom paa den nye Lovs afvigende Reglerom Fremgangsmaaden ved Istandsættelsen af overtagne Veje ogom Vedligeholdelsen af bestaaencie private Veje, ligesom man maaiagttage ikke at medtage de Bestemmelser, Købstadvedtægtenmaatte indeholde om Gadebelysning, Kloakanl æg og Vandløb.Derimod er man vistnok ikke udelukket fra at medtage dens Bestemmelser om Gaders og Vejes Benævnelse.
Det havde fra forskellig Side været ønsket, at Loven ogsaaskulde skabe Hjemmel for, at private gennem Ekspropriation kundegennerntvinge Vejforbindelser over andres Grund. Paa denneMaade skulde f. Eks. Parcelforeninger eller andre Smaabebyggelser, der som Følge af deres Beliggenhed bag anden Mands Markhar slet Forbindelse med det almindelige Vejnet, kunne skabe sigdirekte Adgang til dette. En saadan almindelig Lovhjernmel erman imidlertid veget tilbage for at gennemføre. Er der ingen Ud-veje at finde ud af de Labyrinter og Blindveje, som det privateByggeri ofte ved sin Planløshed har skabt sig selv, maa man altsaa søge Lovgivningsmagten om særlig Ekspropriationshjemrnel idet enkelte Tilfælde.

Vejvedtægten vil imidlertid navnlig hvis den suppleres af dei Note 3 og 8 citerede Bestemmelser i Bygningsreglementet —kunne udvide Sogneraadets Indflydelse paa Vejvæsenet paa flerevigtige Punkter, saaledes at det er at vente og haabe, at Kommunalbestyrelserne i de bymæssigt bebyggede Landkommuner vilgøre Brug af de Hjælpemidler, som den nye Lov giver dem iHænde til Opnaaelse af et hensigtsmæssigt og velvedligeholdtVejnet.
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72
L=rt2

=

SPØRGSMAAL OG SVAR

Fra et Amtsraadsmedlem har Ved Beregningen maa man da

»Dansk Vejtidsskrift» faaet følgen- begynde med at beregne Automobi

Forespørgsel: lets Bremselængde og Bremsetid,

»Ved de ubevogtede Vejover- og for Toget maa man derefter be

kørsler over Banerne bliver det regne den Vejlængde, som Toget

nødvendigt, at der foretages no- kan gennemlobe i denne Bremse-

get alvorligt, særlig for den frie tid. Over denne Vejlængde skal

Udsigt. I den Anledning vil jeg man da have frit Overblik fra det

bede Dem om at besvare mig føl- Punkt, hvori Automobilet skal be

gende efter Deres Mening: gynde at bremse.

1. Hvor mange m. skal der være Der regnes nu med følgende Be

fri Udsigt baade paa Vejen og tegnelser:

Banen før Skæringen? V: Automobilets Hastighed.

2. Flvor højt maa Jordsmonnet y: Retardationen under Brems-

med Afgrøde være over Vej- ningen.

banen og Baneskinnerne i de t: Den Tid, Bremsningen varer.

Hjørner, hvor der skal være L: Bremselængden.

fri Oversigt?
. Man har da:

3. Ligeledes for Buske og Hegn?»
Besvarelsen af det første at de (1)

her stillede Spørgsmaal rummer ea
ikke ringe Vanskelighed, da det, Hvis man udelukkende tager

for at man skal naa til et sikkert Hensyn til de kørendes Bekvem-

Resultat, er nødvendigt, at maa melighed, bør Retardationen ved

kender Friktionskoefficienten for Bremsningen normalt ikke være

Automobilernes (Ridning paa Køre- større end
banen; men denne Koefficient er = ± i m : sek.2,
forskellig for forskellige Kørebane- men hvis det er nødvendigt, vil

belægainger, Vejret er ikke uden man kunne gaa op til

Betydning for dens Størrelse, og = ± 2,4 m : sek.2,

Føret har selvfølgelig ogsaa betyde- svarende til en vandret Kraft lig

lig Indflydelse. 34 af et Menneskes Vægt, og denne

Den Hovedbetragtning, som man vandrette Kraft er lige akkurat

maa lægge til Grund for en Bereg- ikke stor nok, til at man glider ned

ning, maa være den, at Automobi- af det Sæde, man sidder paa.

let, naar det kører med den tilladte Hvis man vil tage Hensyn til, at

Flastighed, skal kunne bremse og Automobilet skal blive staaende

standse, før det naar det Punkt, paa Vejen uden at glide, maa man

hvori Bane og Vej skærer hinan- søge at finde de Grænseværdier af

den, under Forudsætning af, at Retardationen, hvor Vognen netop

Bremsningen begynder i det Oje- vil glide paa Vejen.

blik, man fra Automobilet faar øje Den vandrette Reaktion paa

paa Toget. Vejen, der fremkommer under
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Bremsningen, er pr. Masseenhed
af Vognen f =

I det følgende er:
9, Friktionskoefficienten for Gud

ning paa Kørebanen.
g Tyngdens Accelleration.

K Forholdet mellem Adhæsions
vægten og Vognens totale Vægt.
(K = i for Bremsning paa alle
fire Hjul, K = 3’, naar der kun
bremses paa Baghjulene, og
man gaar ud fra, at Vægten er
ensformigt fordelt paa Hjulene).

Man maa da have
f< K.9,.g

y < K.rp.g.
eller

Middelværdierne af Friktions
koefficienten for forskellige Ko
rebanebelægninger findes i 1. Ko
lonne i Tabel 1, og deraf uddrages
Grænseværdierne for Retardatio
nen ‘ (Kolonne 2 og 3).

Tabel 1.

i.,
.ii Grænseværdier

VeJ af
‘ im:sek’

belægning ,

‘— for
it
-

K=1 K=

Tør Beton eller
Asfalt 110,64 6,27 (a) 3,14 (d)

Fugtig Brolæg
ning 0,38 3,72 (b) 1,86

Meget vaad
Brolægning 0,30 2,94 (c) 1,47

Fedtet Brolæg
ning 0,06 058 0,29

Værdierne (a) (b) (c) og (d) kan
ikke benyttes, da tie vilde være far-

lige for de kørende, men det har
Interesse at se, hvor stor Værdien
af Retardationen r kan blive, naar
Kørebanen er ugunstig.

De Værdier af y, der skal under
søges, er følgende:

÷ 2,4 m : sek2 er den Grænse-
værdi, der er fastsat af
Hensyn til de kørendes Sik
kerhed;

= 1,0 m : sek’, der er den nor
male Værdi, der tager Hen
syn til tie korendes Behage
lighed.

Disse Værdier maa reduceres
til:
y ±0,SSm: sek’ disse Grænseværdier

skyldes Hensynet til, atog man vil søge at undgaa

=÷ 0,29 m: sek’ gl• paa fedtet Bro-

Disse to Værdier af Retardatio
nen y svarer den første til Brems
ning af alle fire Hjul, den anden til
Bremsning af Baghjulene alene.

Ved hjælp af disse Værdier og
Ligning (1) er nedenstaaende Tabel
2 over Bremselængde og Bremsetid
beregnet.

Saaledes som det blev sagt oven
for, skal man derefter bestemme
den Vejlængde, som Toget kan
gennemlobe i den i Tabel 2 angivne
Bi-emsetid.

Regner man, at Toget kører med
en Hastighed af 45 km i Timen,
hvilket svarer til en Vejlængde
paa 12,5 m i Sekundet, vil man f.
Eks. finde, at hvis Autornobilet
kører med en Hastighed af 50 km
i Timen, vil de af Toget i Bremse-
tiden gennemlobne Vejlængder,
svarende til Kolonne 1, 2 og 3 i
Talel 1, blive henholdsvis:
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14X 12,5 = 175 m,
24X 12,5 = 300 m,

47,8 X12,5 = 600 m.

Er Automobilets Hastighed 30
km, bliver de tilsvarende Tal:

8.35X12,5 = 100 m.
14,40X12,5 = 180 m,
28,7X12,5 = 360 m.

Antager man saaledes f. Eks.,
at Automobilet kører med en Ha
stighed af 50 km i Timen paa fedtet
Brolægning, og at det kun brem
ses paa Baghjulene, maa der stil
les det Krav til fri Udsigt, at man
fra et Punkt paa Vejen. 332,15 m
(Tabel 2) fra Baneskæringen, skal
kunne se Toget, naar dette er 600
m fra Vejen (se ovenfor). Kører
Autornobilet derimod med en Ha-

slighed ai 30 km i Timen paa en
tør, god Vej, maa Kravet til fri
Udsigt blive, at man fra et Punkt

laa Vejen i en Afstand af 34,85 m
(Tabel 2) fra Baneskæringen skal
kunne se Toget, naar dette er 100
m fra Vejen (se ovenfor).

Man vil saaledes kunne se, at
de Krav, tier maa stilles, maa af
passes efter Forholdene paa Stedet,
og at de i de enkelte Tilfælde vil
kunne blive meget forskellige.

Den Højde, som Jordsmonnet
med Afgrøde samt Buske og Hegn
maa faa, afhænger af den Højde,
hvori Bane og Vej ligger i Forhold
til hinanden, og helt almindelige
Regler kan næppe gives; man vil
vistnok i alle Tilfælde kunne regne,
at Chaufførens øje er i en Højde
af ca. 1,5 m over Vejens Overflade.

—. Fedtet Brolægning ell. lign. Vejbelæguing
Tor eller vaad Automobiler der Antornobiler der

Automobilets Asfalt bremses pan alle bremses alene paa
Hastighed y = ÷ 1 m: sek2 4 Hjul Baghjulene

y=——0,58m : sek2 y==±0,29m: sek2

Bremsetid Bremse). Bremsetid Bremse). Bremselid Bremse).

kmjrime sek. m. sek. m. sek. m.
4 1,1 0,60 1,9 1,06 3,8 2,10

10 2,8 3,86 4,8 6,70 9,5 13,20
15 4,15 8,60 7,2 14,90 14,3 29,85
20 5,55 15,40 9,5 26,60 19,1 53,10
30 8,35 34,85 14,40 60 28,7 119,50
40 11,1 61,60 19,10 105,50 38,3 210,70
50 14 96,60 24 166 47,8 332,15
75 21 217,40 36 374 71,8 748,10

100 28 386,50 48 666 95,7 1332,50

Tabel 2.
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