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Ovenstaaende Kort er gengivne efter en snart iO Aar gammel
Bog. udgivet som Fører for Rejsende ad den den iang nye Hovedlandevej fra Kjøbenhavn til Roskilde og videre til Korsør.
Bogen er stillet til Raadighed for Dansk Vejticlsskrift af Redaktør
Axelsen, Kjøge, i hvis Familie det sjældne Stykke er opbevaret gen
nem Ticlerne.

NÅGRA DRAG UR VÄGVÅSENDETS NUVARANDE
STÅNDPUNKT I FINLAND
Av Overingenjör 0. Martikainen.
Landsvägarnas byggnade och underbåll bestrides numera i Fin
land helt och hållet av staten enligt lagen av den ii. oktober 1918 an
gående byggande och underhåll av vågar på landet. Tidigare voro
egare av mantalsatt jord, skattlagda torp och utjordar samt indu
striella inråttningar på landet skyldiga at.t ombesörja och bekosta
detta. Polismyn digheterne ålåg att granska underhålisarbetenas ut
förande, vilket skedde nästan uteslutande in natura.
Emedan denna s. k. vägbyggnadstunga var ojåmnt förclelad över
hela landet och utgjorcle en skatt, som ålåg endast enstaka sam
hållsklasser, börjacle den jordbrukande befolkningen i samma mån,
som dess inflytande på statens angelågenheter tilltog, yrka på att
bliva befriad från denna skylclighet. och fordra, att. staten helt och
hållet skulle bekosta alle av landsvägarnas byggande och uncierhåll
förorsakade utgifter. Detta med desto större skål, som förhållandena
hos oss hade utvecklat sig i den riktningen att staten bygger och Un
derhåller nåstan uteslutande alla i landet befintliga
Frågan var upprepade gånger före på lantdagarna efter år 1863,
men avgjordes först år i9i8 i positiv riktning huvudsakligast på
grund av frågans nåra sammanhang med den allmånna skatterefor
men i riket.
Lagen gåller uteslutande på landet hefintliga allmånna vågar, till
vilka höra landsvägarna och bygdevågarna. Av desse underhållas
endast landsvågarna av staten, men bygdevägarna av dem, som be
höva dessa. Vågarna på städernas områden byggas och underhållas
helt och hållet av ståderna.
Landsvågarnas byggnad och uncierhåll ornbesörjes antingen ome
delbart genorn statens egna myndigheter, nåmligen våg- och vatten
byggnadsstyrelsen eller, medelbart genom av landskommunerna
jårnvågar.
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valda vågnånincler. Vågnåmnden tilisåttes på tre år. Någon teknisk
kompetens år ej erforderlig.
Vågnåmnclen utbjuder vågarnas underhåll på entreprenad för
minst tre år i sånder. I fall intet av anhuden vant så lågt, att dett
kunnat antagas, har landshövdingen rått att avgöra, om en ny auk
Lion skall hållas eller om vågnåmnden skall ombesörjaunderhållet
genom lejda arbetare emot råkning.
Är landsvågen i våg- och vattenbyggnadsstyrelsens vård, sker un
derhållet genom styrelsen underlydande ingenjörers försorg med
lejda arbetare.
Våglagen påbjuder att landsvågen skall hållas i et för sam
fårdsein fuilt tillfredsstållande skick. Dock år clårvid att observera,
att våglagning icke kan påbjudas då vår- eller höstsådd eller skörde
arbeten å orten pågå, utom ifall vågens oförtövade iståndsåttande i
följd av tillfållig skada kan vara av nöden. Betråffande de i statens
omecletbara vård varande landsvågar åligger övervakandet av Un
derhållet naturligtvis våg- och vattenbyggnadsstyrelsen, varom in
genting vidare år stadgat. Dåremot skall, betråffande de av entre
prenörer underhålina vågarna, lånsmannen jåmte tvånne våg
nåmndsledamöter vår och höst förråtta syn.
Befinnes någon våglott vid sådan syn bnistfållig, skall entrepre
nbren förelåggas att inom viss tid behönigen avhjålpa bristerna med
åventyr, att i fall detta ej skett, arbetet skall verkstållas emot lega
genom vågnåmndens fbrsorg. Dessa kostnader skola hos entrepre
nören utan dom eller utsiag uttagas.
Emedan vågnåmnderna i regel sakna vågtekniska kunskaper, åro
våg- och vattenbyggnadsstyrelsen underlydande distriktsingenjörerna
skyldiga att på förordnande av vederbörande landshövding på an
hållan bistå vågnåmnder med råd. Dessutom har från detta års
början indråttats i varje lån en vågmåstare, som under distrikts
ingenjörernas titisyn skall bistå vågnåmnder i alt leda arbeten. Yt
terligare har genom våg- och vattenbyggnadsstyrelsens fårsorg hål
lits s. k. vågdagar enligt samma system som de av Svenska Vågfdr
eningen föranstaltade. Vid dessa vågdagar hava våg- och vatten
byggnadsstyrelsens iagenjörer och byggmåstare hållit föredrag och
lett förevisningarna. Åven sårskilda kurser för utbildande av ar
betsledare eller vågmåstare skall av våg- och vattenbyggnadsstyrel
sen föranstaltas redan i år. Erfarenheterna i Sverige hava på dessa
områden vant fdr 055 till ovårderlig nytta.
Före våglagens ikrafttrådande fanns i riket:
landsvågar
31107 km
byvågar
18633 »
Summa alimånna vågar
49740 km.
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Av dessa har tju utgången av år 1924 förklarat.s tju landsvagar
25245 km, av vilka 23441 km skOtas av vägnamnderna och 1804 km
av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
De i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen vård varande landsvägarna
uro tyngst trafikerade och gå strävandena ut på att alla sådana lands
vdgar, vilka hilda s. k. huvudvagar, skola småningom tagas i sta
tens omecielbara vård och sålunda uncierhållas av ndmnda styrelse,
som då år i tilifalle att såtta vagarna i trafiken motsvarande skick.
Tju följd av statens hegrånsade resurser har ej utvecklingen i detta
avseencle kunnat hålla jämna steg med trafikens krav.
Statens utgifter för landsvågshyggnaderna hava vant följande:

Underht11
.r

Nybyggnader gm.Vag-och
vattenbyggnadsslyrelson

I
genorn
g enorn
Landsvirar
v
v 0
vagnamndcr
stynisen
Frnk.
FnJmk.
1

UnderstOd fOr
bygdevägar

Broar

.

1920
1921
1922
1923
192t
1925

5.619.172
5:10 .2u0
GSOOMOO
12.311.300
10.000.000

34.001.521
35 370.292
37.718.625
39.820 635
41.386 949

3.396.000
8070.000
13 068.191
13.55 925
16.661 600
16 002.952

Fmk.

Frnk.

100.000
290.000
3 989.818
5.738.725
6.995.922
7.333.278

460.000
458.962
440.250
12.984.412
4.226.345

Landsvagarna öppenhållas vintertid hos oss tillsvidare huvud
sakligast av vågnåmnderna. vilka ornbesörja även detta genom en
trepre nörer.
I några fall har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfört snöplog
ning med traktorer med tillfredsstållande resultat, vilka dock ej
kunna anses avgörande dårför, att de sednaste vintrarna hava vant
synnerligen snölösa och att försöken hava utförts i södra delar av
landet.
Bristfålligheterna i finska vågväsendets organisation åro uppen
bara.
Ernedan vågnämnclerna, vilka sakna kompetens i vägbyggnad,
sköta om underhållet av huvudparten av våra lanclsvägar, och eme
dan detta sker med tillämpande av entreprenadsystem utan arbets
program för entreprenören, verkstålles ej förbåttningsarbeten å våra
vågar i sådan utstråckning, som den varje dag tilltagande maskin
ella lancisvägstrafiken skulle fordra. I väglagen har intagits ytterst
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få tekniska bestärnmelser och åven sjelva organisationen har ordnat
s
mera med tanke på att vägtungan bur avflyttad från jordeg
arena
än alt vdgarna skulle förbättras i den rnån trafiken det fordrar
.
Även den omståndighet, att vägunderhållet bortauktioneras i så
små lotter att så många ortsbor som möjligt kunna vara i tillfålle
att cieliaga i underhållsarbetena. gör att vid underhållet tillämp
as
samma urålclriga metoder, som under naturaunderhållets dagar.
Dessutom synes det vara uppenbart, att utom landsvägar och
bygdevägar. även en tredje grupp av allmänna vågar måste inrät
fas, emedan en del av vägarna synes hava för liten betydelse för
hela landsvägsnåtet att kunna förklaras fôr landsvågar, samtid
igt
som dessa vägar förmedla så betydande tiafik från andre trakter
att det år svårt att underhålla vågarna som bygdevågar.
Sålunda finnes i landet för tillfållet Ca. 2659 km vågar, vilka
färe våglagens ikraftträdande underhöllas såsom landsvågar, men
som ingen nurnera uncierhåller, och vilka på grund dårav snart bliva
otrafikabla,
betydande nationalförmögenhet sålunda
förstöres.
Med anledning av dessa omständigheter hade regeringen år 1924
lärnnat till riksdagen en proposition om lag om kommunalvägar,
vilket förslag dock ej vann riksdagens godkånnande. För alt. råda
hot på alla brister i vår nuvarande våglagstiftning, uppmanade riks
dagen regeringen att utarbeta förslag till fullståndig revision av den
nuvarande lagstiftningen på detta område.
Dylikt förslag har även uppråttats och torde lagen låmnas tuT
riksdagen vid riksdagens höstsession.
Uti lagförslaget hava följande huvudprinciper följts:
i. Allmånna vägarna have delats i tre grupper nårnligen:
a. landsvägar, vilka byggas och underhållas av staten,
b. kommunalvågar, vilka byggas och underh Alias av resp. kom
mu fler,
c. byvågar, vilka byggas och underhållas av dem som hava
nytta. av vägen.
För byggande av vågar tillhörande gruperna b. och c.
kan enligt prövning beviljas statsunderstöd.
2. Landsvågarna projekteras och bygges helt. och hållet av väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen, men iinderhållas delvis av samma em
betsverk, delvis av lånsmån med bitråde av våg- och vattenbygg
nadsstyrelsen underlydande vågmästare i varje hifrad. Vågmå
staren underlycier i tekniskt avseende direkt distriktsingenj ören.
Vågmåstaren åligger, förutom alt bitråda länsmannen vid
vägauktionerna och vågsynerna, att utarbeta och tuT distrik
ts
ingenjörens godkånnande inuåmna förslag tuT de förbättringar,
varigenom
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som skola utföras på de honom underlydande landsvågarna så
viii av entreprenörerna i samband med underhållet som utöver
detta med statens direkta ledning. I det senare fallet kan ar
helet av våg- och vattenbyggnadsstyrelsen intagas i något års
statsbudjet, om arhetet år av större beskaffenhet; är det dåremot
av mindre art, kan det utföras av vågmåstaren med de medel
som regeringen på framstålining av vederbörande landshövding
stiller till disposition.
De under lånsmånnens tillsyn varande landsvågars underhåll
samt utfärande av programenhiga förbåttringar på vågen, bort
auktioneras på en tid av 5 år i av vågmåstaren föreslagna oeh
distriktsingenj ören godkånda lotter.
Lånsmannen och vågmåstaren böra hilse, att vigarna hållas i
sådant skick alla tider på året, som trafiken fordrar och åro de
skyldiga att, vid behov verkståula inspekhoner för dehta åndamåi.
Vågnåmnderna bihehållas, men hava dessa betråffande lands
vågar endast uppgift alt giva utlåtanden åt myndigheterna i
landsvågsårenden samt nårvara vid entreprenadauktioner och
vågsyner som bisittare. För bvrigt hava de ingen avgörande
myndigliet.
Kommunalvågarna projekteras av vig- och vattenbyggnadssty
relsen, men byggas och underhållas av kommunerna antingen
genom egna funkhionårer (med lejda arbetare) eller genom en
treprenbrer. Vågnåmnderna funktionera i avseende å dessa vi
gar i egenskap av kommunala vågstyrelser.
Systemet för byvågarnas byggande och underhåll har hibehål•
lits i det nårmaste ofbråndrat. Overvakningen av underhåliet
har ålagts lånsmannen. Underhåliet sker i regel in natura, men
kan ordnas åven på entreprenad. Projekteringen åven av bygde
vågar sker genom vig- och vattenbyggnadsstyrelsens tjånstemån.
Uti iagförsiaget har intagits beståmmelser angående ågovågar,
Tarom

beståmmelserna
vågar

Dessa
av

bygges

fdr
och

nuvarande

ytterst

åro

underhåilas

av

dem

bristfålliga.
som

hava

nytta

vägen.

Huruvida

detta

iagförsiag

har

utsigter

att

bliva

antagen

av

riks

dagen år svårt alt förutse. Det torde vara såkert, att fbrslaget om
kommunalvågar möter motstånd dårfôr, att de fiesta landskommu
nerna åro synnerhgen betungade av andra betydande
utgifter

till

följd

av

låropiitksiagens

bl.

a.

ikrafttrådande.

För alt få vågnåtet i Finland i sådant skick, att det ens i någon
mån skulle motsvara nutuda fordringar, fordras att landsvågarnas
byggande och underhåll underordnas åtminstone i tekniskt avse
ende under en myndighet, viiken sedan kan leda dessa arbeten på
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teknisk riktiga spar. Emedan vrt lands ekonomiska möjligheter
äro
synnerligen begränsade. är det av stor betydelse, att de enligt
våra
fdrhå.llanden betydande summor, som landsvägsnätets utvidgning
och underhåll fordrar, bliva i vägpolitiskt avseende klokt
och tek
niskt sett riktigt använda.

ISLANDS VEJVÆSEN
EN KORT OVERSIGT OVER DETS UDVIKLING
Af Vejdirektor Geir. G. Zoëgo.

Islands Vejvæsen har kun faa Aartiers Virksomhed at se tilbage
paa. For 60 Aar siden fandtes der ikke et Hestekøretoj i hele Lan
det. Hesten, Ridehesten og Klovhesten, er fra Landets Bebyggelse
endnu det nationale Befordringsmiddel, skønt Hestekærren og Auto
mobilen nu har faaet stor Udbredelse.
I 1874 fik Island Selvstyre med egne Finanser. Fra den Tid skri
ver sig den første Beg-yndelse til Udbeciring af vore Veje, men Bevil
ungerne var smaa, saaledes i det første Tiaar gennemsnitlig kun 16
Tusinde Kroner aarlig. Og Formaalet var kun at forbedre Ridesti
erne; senere er Udviklingen sket med større Fart, som der vil blive
gjort rede for i følgende Beretning.
Island er 105,000 Kvadrat-km stort med 95,000 Indbyggere, hvoraf
45 pCt, bor i Reykjavik og de andre større og mindre Hanclelsplad
ser, der alle ligger ved Kysten. Ude omkring paa Landet bor alt
saa lidt over 50,000 Mennesker spredt i de langstrakte Dalstrækninger
og over de mere flade Egne særlig paa Sydvestlandet, d. v. s. knapt 5
Mennesker paa hver 10 Kv.-km. Under saadanne Forhold er det klart,
at Vejvæsenet faar en vanskelig Opgave at løse med de smaa Midler,
der stilles til Raadighed.
Først med en ny Vejlov fra 1894 kom Korevejene lidt i Forgrun
den. Der blev ansat en særlig Landsingeniør for Vejvæsenet, og Bud
gettet steg til omkring 100,000 Kroner aarlig. Derved blev vi staa
ende indtil vi fik en forbedret Vejlov. udarbejdet efter norsk For
billede, i 1907.
Fra den Tid skriver sig vore Vejes Udvikling. Kørevejene blev
nu det vigtigste. Der kom System i Bygningen af disse. Hver af de
vigtigere Handelspladser skulde faa en Kørevej ind til dens Opland
og en Hovedlandevej skulde bygges i den vigtigste Rute rundt hele
Landet. Dette var en stor Opgave, og endnu er vi paa langt nær fær
dig med denne Plan, som skulde indbefatte Broer over næsten alle
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Landets større og mindre Elve. Sidste Aar fik vi saa den tredje Vej
lov, der foruden nogen Omlægning i Vejnettet indeholdt ændrede
Bestemmelser angaaende Vedligeholdelsen af Vejene.
Alle Hoveclvejene indbefattet Broer bekost.es nu af Lanciskassen,
saavel Anlæg som Vedligeholdelse. De vigtigere Distrikisveje nyder et
Tilskud fra Landskassen paa indtil Halvdelen af Anlægsomkostnin
gerne, medens Distrikterne selv overtager Vedligeholdelsen. Vej væ
senet bestyres nu af en Vejdirektor, som er Regeringens og Distrik
ternes Tillidsmand i alle Vejanliggender, og i hvis Hænder praktisk
talt hele Administrationen af Vejvæsenet er lagt. Udgifterne til Vej
væsenet opføres paa det aarlige Budget. Dog er der ifølge en Lov af
1919 bygget en Del Broer for Pengemidler, fremskaffet ved inden
landsk Laan.
I Gennemsnit har Vejvæsenets aarlige Budgetter været følgende:
-

Kr. 23,000
» 107,000
» 149,000
» 246,000
» 643.000

1876—1893
1894—1903
1904—1913
1914—1919
1920—1924
De samlede Udgifter har været:

Kr. 2034,000
» 5,251,000

1876—1907
1908—1924

Ialt Kr. 7,285,000
Paa Grund af de ændrede Prisforhold under og efter Krigsaarene
er Stigningen i Budgettet mere tilsyneladende end reel, idet vi nu maa
regne med en gennemsnitlig Forhøjelse af Arhejdsiønnen paa Ca.
200—250 pCt.
Hovedvejenes samlede Længde er nu 2,150 km. hvoraf regnes:

610 km eller 28,4 pCt.
i. Kl. Køreveje
»
33,0 pCt.
712 »
2. Kl. Koreveje, delvis naturlige Veje
n
kortere,
usammenhæ
med
3. Kl. Rideveje
»
38,6 pct.
830 »
gende Stykker Koreveje
1.00 pct.
I Løbet af de nærmeste 8 Aar har vi paatænkt at forøge Længden
af 1. Kl. Køreveje med 200 km, der vil koste Ca. 134 Million Kroner
Endnu andre 8 Aar vil kræves
foruden Broer til 600,000 Kroner.
—
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for at fuldstæncliggøre den paatænkte Korevej over den vigtigste Del
af Ruten fra Sydvestlandet til Nordøstlandet. Samtidig vil efter
haanclen blive bygget Broer over alle de tilstødende Elve. Ialt vil
der til Nybygninger, indtil denne Plan er færdig, kræves henved 4
Millioner Kroner. Men vi venter, at Bevillingerne vil kunne skaffes,
saa at denne Arbejdsperiocle vil blive afsluttet i 1940. Det er gan
ske vist en lang Tid at vente paa saa nyttebringende Fremskridt som
en god, sammenhængende Korevej gennem de tættest bebyggede
Egne vil markere, men skønt Vejvæsenet nyder Befolkningens udelte
Jnteresse, tillader vort Lancisbudget ikke saa store Bevillinger, som
det ellers vilde være ønskeligt.
De fleste af vore Køreveje har kun en Overbygning af Grus.
Først i de senere Aar er man gaaet over til systematisk Makadami
sering af de mest befærdede Strækninger, hvor der er vanskelig Til
gang til god Grus, eller til Anvendelse af Grovpuk under Grusen,
navnlig i Reykjaviks Omegn, hvor der nu findes henimod 300 Au
tomobiler. Der er til dette Brug anskaffet 2 Vejtromler, 3 motor
drevne Stenknusere samt 6 Lastautornohiler, hvoraf i med Paa
hængsvogn. Og nu overvejer vi Anskaffelsen af en ))Bitvarg(c. Disse
Veje bygges 4 Meter brede. Iøvrigt varierer Vejbredden fra 3—4
Meter. I det. hele taget er vor Vejbygning drevet med norske Forbilleder for Oje. Terrainet er gennemgaaende meget nemt: flade
Myrstrækniger. uopdyrkede Græsgange eller Grushakker. Klippe
sprængninger har vi endnu ikke meget af. saa længe vi anlægger
Vejene igennem de beboede Egne. Disse kommer først, naar vi skal
til at bygge Fjeldvejene, skønt nogen større Vanskeligheder i den
Retning faar vi ikke at kæmpe med. Paa Nordiandet plejer Sneen
at ligge det meste af Vinteren helt ned i Dalene, medens man yderst
sjældent har Slædeføre paa Sydlandet, idet Vinteren er saa meget
mildere. Til Gengæld er Klimaet meget ustadigt., saa Vejene snart
ligger under Sneen, snart bliver optoet og opkort. Fjeicivejene, der
forbinder de enkelte Bygder, kan kun passeres paa Hesteryg om
Vinteren, hvilket næsten umuliggør al Transport af Varer og Pro
dukter.
Vore Broer fortjener en særlig Omtale, idet de betegner et saa
stort Led i Forbedringen at Vejforbindelserne. Der er mange Elve
paa Island. Nogle er ganske store og fører en Vandmængde fra
200—500 Kubrn. i Sek., som i Højvandsperioden kan vokse stærkt,
i den største endda anslaaet til 2000 Kubm. Vore smaa Heste har ofte
maattet udkæmpe en haard Dyst med den rivende Strøm eller det
lumske Sanciblocie, før Rytter og Hest var lykkelig bragt over paa
den anden Flodbred. Igennem disse Strabadser har den islandske
..Hest udviklet sig til et uundværligt Led i vor Samfærdsel, skønt
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den nu efterhaanden bliver erstattet af Automobiler. 60 Aar tilbage
fandtes der ingen Broer paa Island. Nogle Steder var der smaa
Færger for de rejsende over de større Floder, men Hesten maatte
pænt svømme over, ogsaa i den haarde Vinterfrost. Den rnaatte
styrte sig ud over Isranden ned i det kolde Vand eller vade over
med Rytteren eller Kløv paa Ryggen. Saa byggede man nogle min
dre Broer af Tommer, men den første permanente Bro, en Jern
hængebro, fik vi først i i890. Siden er flere fulgt efter. Indtil 1907
fandtes der 6 Hængebroer og 2 Jernbroer (Gitterdragere). Siden har
vi af Broer over 10 Meter lange bygget 19 Jernbroer og 73 af Jern—
beton. Disse nye Broer betegner et stort Fremskridt i Forhold til de
gamle Træbroer, clei raadnede paa en Snes Aar.
Alle Broer bygges med enkelt Kørebredde fra 2.6—3.0 Meter og
er saaledes forholdsvis billige og ensartede i Udførelsen.
Anlæg samt Vedligeholdelse af Vejene besorges af lejet Arbejds
kraft paa Dagløn, medens Akkordarbejde endnu kun er meget lidt.
anvendt. Der er dog Bestræbelser i den Retning at udvide Akkord—
arbejdet saa vidt gørligt, men det vil under de herværende Forhold
tage nogen Tid.
I de senere Aar har man faaet Ojnene aabnet for, hvilken stor
Betingelse Kørevejene er for Landets Opdyrkning, idet Transporten
for Bonden udgør en saa vigtig Faktor i Produktionsomkostnin
gerne. Trafiken paa vore Veje er ogsaa efterhaanden steget stærkt,
saaledes udgør den paa Hovedlandevejen mellem Reykjavik og det
sydlige Lavland ifølge en i 1923 foretagen Optælling 28,000 Per
soner og ö,000 Tons Gods. I dette Lavland er der nu i de sidste Aar
anvendt 2 Millioner Kroner til Vandingsanlæg, Foretagender,
som absolut forudsætter en billig Transport af de forventede Land
brugsproclukter til det naturlige Marked i Reykjavik samt af Land
befolkningens Fornødenheder, Byggematerialer. Korn o. s. v. Her er
vi nu kommet saa vidt, at der endda paatænkes anlagt en Jernbane
eller eventuelt en ny, svært bygget Vej, der kan taale Trafik af tunge
Biler hele Aaret.
Som det vil fremgaa af foranstaaende Oversigt, staar vort Vejvæsen endnu langt tilbage, og skønt vi har udrettet en Del, er der
endnu mere at indhente. Dette er ikke at undres over i et Land, der
efter at have været bebygget i tusind Aar ikke kunde opvise en Stump
Kørevej, knapt et Køretøj. Nu er vort Vejvæsen 30 Aar gammelt.
Naar vi 1944 holder 50 Aars Jubilæum, haaber vi at kunne fremvise
haandgribelige Beviser for at have udført et stort og vigtigt Arbejde
til Opbygning af vort Land.
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OM NORSKE

VEIFORHOLD MED SÆRLIG HENBLIK PÅ
ANVENDELSE AV VEIHØVLER OG VEISKRAPER
TIL VEDLIKEHOLD AV GRUSVEIER
Resumé av Veidirektor A. Baalsrvds foredrag.

Bygning av grusveier har funnet sted i Norge i så lang Tid, at vi
ikke har sikker rede på begynnelsen. I midten av forige århundrede,
da veibygningen i vårt land kom mn i de moderne metoder, blev
grusdekket beholdt for de mindre viktige veiers vedkommende. Fra
dette tidspunkt av byggedes grusveiene ganske gode
tildels meget
gode
hvad tracé og veidekke angår, derirnot måtte de på grunn
av landets beskaffenhet som regel være smale. Litt efter litt blev dog
grusdekket fortrengt i stor utstrekning, og for hovedveienes ved
kommende næsten fullstendig, av stendekker (macadam). Ved auto
mobilismens begynnelse var pukkstensdekket omtrent enerådende
ved nybygning i vårt land. Arsaken til at grusdekket således tapte
sin betydning lå deri, at dets vedlikehold ikke blev utfort tilfreds
stillende. Alt vedlikehold blev i tidligere dager hos oss utfort ved
naturalarbeide, idet hver bonde efter sin gårds storrelse fikk sig
tildelt et veistykke til vedlikehold. Han kjorte grus på sitt veistykke
gjerne en gang om året og som regel midt på tor-sommeren, dess
uten gjorde han litt arbeide en gang om våren og undertiden en gang
om hosten. Dette helt uregelmessige vedlikehold blev af de samme
bonder betraktet som en tvang. De utforte det med liten interesse
og kun mulkt og straff efter loven gjorde at
oftest med ulyst
veiene greiet sig nogenlunde.
I et fylke, hvor denne veiplikt delvis blev overlatt til entrepre
norer, fant disse på å bruke såkaldte grusploger til behandling av
grusbanene; disse minder ikke så litet om de nu brukelige maskiner.
Fra Amerika blev i et par andre fylker innfort veiskraper av
jern. Disse bruktes vesentlig til å fjerne det utslitte materiale fra vei
banen, men også til å jevne veibanen.
Som bekjent er grusveiene siden begynnelsen av dette århun
clrede kommet til heder og verdighet i Amerika, hvor der så har ut
viklet sig en rekke maskiner og redskaper til benyttelse ved grusveie
nes vedlikehold. Disse maskiner vil nu være ganske godt bekjent.
De består av skraper av mere eller mindre sammensatt konstruksjon:
»drags og »planners, samt veihovler: »graders. Alle typer kan
brukes for 2 eller flere hester eller trekkes av motor.
I Amerika utfores grusveidekkene enten av bare grus eller der
benyttes et stenkultlag under og et tykt gruslag ovenpå. Det er vel
—

—

—
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bekjent at disse grusdekker tåler en meget betydelig trafikk, med
rundt tall op til 500 vogner daglig, og at de er ganske behagelige å
kjøre på. Høvlingen foregår ved veivoktere, og utføres temmelig
regelmessig efter trafikkens størrelse, idet der altid sørges for at
grusens øverste lag i ca. 2 cm tykkelse er løs.
I vårt land er disse amerikanske vedlikehoidsmetoder prøvet i
de 2 sidste år med stor interesse på de forskjelligste steder under de
forskjelligste terrengforhold og likeledes under de forskjelligste kli
matiske forhold, like fra landets sydligste til dets nordligste fylke
De første maskiner fikk vi fra Amerika, en del har vi forarbeidet
selv, og nogen har vi kjøpt i Sverige.
Den forlopne tid er noget kort til en fullstendig provning, men
desto sterkere har interessen vært, og allerede nu kan en del ting
slåes fast som erfaring. Selve systemet å høvle eller skrape veiene
synes alle våre ingeniører å være enige om å betegne som godt. Ved
maskinene utfører man på en billig, rask og forholdsvis behagelig
måte det arbeide som for hånden vilde falle meget kostbart og tungt,
og som for hånden derfor kun med yderste sparsomhet blir utførk
Ikke alene veiingeniorene, men også en del av landbefolkningen har
begynt å satte pris på maskinene, som vistnok må sies å ha fått fast
fot i landet.
Det utførte vedlikeholdsarbeide kan for tiden ikke uten videre
sammenlignes med det tilsvarende i Amerika. Både er forholdene
forskjellige, og prøvetiden hos oss ennu for kort. Vårt arbeide kan
angis omtrent som følger: De eldre grusveier som har mistet sin
form trenger for tiden meget kraftige maskiner, som må gjøre et
hårdt arbeide for å få veiprofilene i orden. Her er motorhøvlene
gode, og efter erfaringer fra østfold og Sør-Trøndelag fylker arbeider
disse billigst. Til dette arbeide kan de kraftigste typer av hestetrukne veihøvler også være gode, men krever da minst 3, helst 4
hester. Ved våre forholdsvis smale veibredder er dette ikke så lett
å få til som i Amerika, og faller for tiden kostbarere enn det nevnte
arbeide med motorhovler. Til alt mindre arbeide
det vil si til den
hyppige jevning av kjorebanen
passer skrapene trukket av 2 he
ster. Disse er billigere, og kan anskaffes i større mengde og lett has
ved hånden hvor de måtte trenges. De skraper som er brukt i Norge
har næsten alle 2 parallelle oftest stillbare blade (høvlblade).
Undtagelsesvis er der også prøvet skraper med flere blade i likhet
med de amerikanske »plannerscc Ved disse maskiner er der allerede
nu opnådd betydningsfulle resultater, idet gamle grusveier kan hol
des meget gode den aller største del av året
således den lange,
våte hosttid. Televanskeligheten om våren er noget redusert, men
iallfall ennu ikke ophørt.
—

—

—
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Hvis vi ser hen til den store mengde av gamle grusveier som finnes i vårt land, da kan det sies at ved hjelp av moderne maskiner
kan disse veier benyttes ennu en lang tid, og de penger som deres
fulistendige ombygning vilde kreve, kan iallfall foreløbig anvendes
i strøk hvor der ennu ingen vejer has.
De norske makaclam-veier har tildels vært vedlikeholdt med pukk
sten (skærver), især i de strøk hvor trafikken har vært stor; men de
mindre trafiketre macadam-veier har ofte vært vedlikeholdt med grus.
Vi har derfor en rekke vejer som er bygget med stenciekke. men som
nu har et mere eller mindre tykt grusdekke ovenpå. På disse veier
har også maskinerne med fordel vært brukt, enten med eller uteri
tilførsel av ekstra grus. Herved utvides veimaskinenes område i
Norge betydelig.
Mens der således allerede hersker betydelig enighet med hensyn
til veimaskinenes anvendelighet på de eldre vejer, så må det sies at
for nybygningens vedkommende er man ennu ikke kommet. til noget
sikkert system. De fleste Overingeniorer som har uttalt sig om dette
spørsrnål synes for tiden å være av den mening, at man ved nyhyg
ning av ‘eier bor benytte et kuitsten-fundament, og så anbringe
selve grusdekket ovenpå dette, således som der gjøres i Maine og
visstnok ellers på Amerikas østkyst. Pit denne måte menes det, at
man foruten å opnå fordelen ved grusdekket tillike undgår vanske
ligheten om våren ved telelosningen. Dette kultstendekke tenkes i
så tilfelle å utfores forholdsvis billig. Det må dog isoleres. hvor
det brukes på lerholclig grunn. På denne måte får man ikke de bil
ligst byggede veiciekker, men man opnår et billig vedlikehold.
I motsetrting hertil mener andre at vii vårt land vil kunne bruke
veidekker utelukkende bestående av grus, sådan som med meget
stort held brukes i Minnesota, Wisconsin. Iowa og flere av de mici
tre amerikanske stater.
Foredragsholderen tror at denne siste måte vil være tilstrekkelig
for våre forhold i en rekke av år fremover.
Dette dekke vil byde en del vanskeligheter for [yngre biler i tele
losningsticlen de første år. men det. antas at disse televanskeligheter
efterhvert blir mindre og tilsluit vesentlig borte under et rimelig
vedilike hold
Nogen endelig dom herom kan for tiden ikke avsies, idet de grus
dekker som hittil er høvlet efter årtiers mangelfulit vedlikehold for
en stor del består av utslitt grus og jord. Der mâ derfor samtidig
med høvlingen i løpet av nogen tid tilføres adskillig nytt grusmateriale.
Grus finnes på de fleste steder i vårt land, men dog ikke overalt,
cierimot finnes sten praktisk talt overalt, og i den siste tid har vei
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ingeniørene anstrengt sig sterkt for i de grusfattige strøk å fremstille
maskingrus. Denne grus med maksimumstorrelse oa. 2 å 2,5 cm er
delvis tilvejebragt ved almindelige pukkstenmaskiner, idet en del
av materialet går 2 ganger igjennem. Delvis er det også fremstillet
direkte i egne maskiner. Det. materiale som på denne måte fåes,
synes
egne sig godt til veidekker. Det bur ca 3’-part kostbarere
enn pukksten. Vår erfaring herom er dog liten.
En vanskelighet har vi fremfor Amerika derved at våre veibaner
i det hele tatt er forholdsvis smale. Dette synes å være en ulempe ved
grusveidekkets anvendelse, specielt i telelosningstiden. Imidlertid
bestreber vi oss nu for å få større bredde, idet automobiltrafikken
krever det. Vejbreclden synes i det hele tatt å spille en langt større
rolle for biltra.fikken enn den gjorde i vårt land den gang vi ennu
brukte hester. Det bur sikkert en nødvendighet for oss å skaffe
større veibredde. om automobiltrafikken skal få den utvikling den
fortjener. Men hertil kreves økede midler. Det vilde derfor være
særdeles ønskelig om vi ved anvendelse av grusveiciekker kunde op
nå nogen besparelse bade i anlegg og vedlikehoici.

Professor P. Le Gavriari.
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FRANSKE VEJFORHOLD OG FRANSK
VEJORGANISATION
Af Professor P. Le Gavrian.
Det franske Vejkorps (Le Corps des Ponts & Chaussées) staar
under Ministeren for offentlige Arbejder og har som Opgave at
lede, udføre, vedligeholde og overvaage alle store offentlige Ar
bejder ved:
1° De store Forbindelsesveje paa Landjorden, paa Floder og
paa Havet: Landeveje, Jernbaner, Floder og sejlbare Kana
ler, Søhavrie, Fyr og Sømærker.
2° Udnyttelse og Bortiedning af Vand (Vandkraftanlæg, Van
dingsanlæg).
3° Kontrollen med Fordeling af elektrisk Kraft.
Det er Arbejdet ved Veje og Broer, der først blev overdraget til
%Jejkorpset, og det er dette Arbejde, der har givet Korpset dets
Navn.
Vejkorpset blev oprettet den 1. Februar 1716 og fik til Opgave
at udføre de kongelige Forordninger, som fra Begyndelsen af det
18. Aarhundrede blev udstedt om Bygning, Istandsættelse og Ved
ligeholdelse af Hovedlandevejene.
Disse Forordninger var: Forordningen af 26. Maj 1705, der fore
skrev, at Landevejene i Fremtiden skulde traceres saa vidt mu

ligt efter rette Linier; Forordningen af 3. Maj 1720, der fastsatte
Bredden melem Grøfterne til 60 Fod for Hovedlandevejene og til

36 Fod for de Landeveje, der skulde danne Forbindelse fra en
By til en anden, o. s. v. o. s. v.
I 1747 blev den polytekniske Læreanstalt (Ecole des Ponts &
Chaussées) oprettet, og den har uden Afbrydelse uddannet Ge
neration efter Generation af Ingeniører til Vejkorpset.
I øjeblikket er Vejkorpset organiseret paa følgende Maade:
1° I Spidsen for Korpset staar Generalinspektørerne, der har
Tilsyn indenfor hver sin Del af Landet, og som tilsammen
danner Vejkorpsets øverste Baad (Conseil Général des Ponts
& Chaussées). Dette Raad har Sæde i Ministeriet for offent
lige Arbejder og raadspørges om alle betydelige Spørgsmaal
og Projekter til offentlige Arbejder.
2° Vejkorpsets Overingeniorer Wes Ingenieurs en Chef des.
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Ponts & Chaussées) staar i Spidsen for de forskellige Ar
bejdsomraader. Der er en Overingeniør for Vejvæsenet i
hvert fransk Departement; der er en Overingeniør i hver
af de store Søhavne; og der er en Overingeniør for Kanaler
og sejibare Floder for hvert Arrondissement.
3° De almindelige Vejingeniører (Les Ingenieurs des Ponts &
Chaussées) staar direkte under Overingeniørerne, og skal
udføre de nødvendige Projekter og lede Udførelsen at en
Del af Arbejdet indenfor Omraadet.
4° Direkte under de almindelige Vejingeniører staar Vejkon
duktørerne (Conducteurs des Ponts & Chaussées), som for
nylig har faaet den nye Betegnelse »Ingeniører ved Statens
offentlige Arbejder».; disse Vejkonduktører beskæftiger sig
med Arbejdets Udførelse i dets Enkeltheder og fører Tilsyn
paa Byggepladserne.
Vejingeniørerne rekruteres enten
Personalets Jlekrntering.
blandt de bedste Elever, der hvert .Aar udgaar fra Ëcole Poly
technique i Paris, eller ved Konkurrence blandt Vejkonduktø
rerne.
Begge gennemgaar i Løbet af to Aar den polytekniske Læreanstalt (Ecole Nationale des Ponts & Chaussées).
Vejkonduktørerne rekruteres ved en særlig Eksamen, til hvil
ken alle unge Mennesker kan indstille sig, naar deres Uddannelse
tillader det.
De fleste Vejingeniører i Frankrig faar deres Arbejde ved Vej
ene og deres Uddannelse tager da især Sigte herpaa, men de kan
til enhver Tid blive forsat til andet Arbejde: Ved Kanaler, Hav
ne o. 5. v.
Desuden udfører Overingeniørerne og de almindelige Ingeni
ører ved Departementernes Vejvæsen samtidigt andre lokale
Hverv, som f. Eks. Kontrollen med Fordelingen af elektrisk Kraft,
Kontrollen med Jernbaner eller Sporveje i Departementet.
Vejkorpset har i aktiv Statstj eneste under Ministeriet for of
fentlige Arbejder:
30 Generalinspektører,
130 Overingeniører, hvoraf 89 er ved den egentlige Vejtjeneste,
250 almindelige Ingeniører, hvoraf 216 ved den egentlige Vejtjeneste,
1700 Vej konduktører.
—

Vejvæsenets Organisation i Frankrig.
Vejene i Frankrig er inddelt paa følgende Maade:
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1° Hovedlancievejene (Routes Nationales). Længden er 40,000
km; de tilhører Staten og administreres og vedligeholde
s
af Staten og paa dens Bekostning alene.
Arbejdet ved disse Veje ledes af Vejkorpsets Ingeniører.
2° Amtsvejene (Routes Départementales). Længden er 18,000
km; de vedligeholdes udelukkende for Departemente
rnes
Regning men under Statens Tilsyn, og Arbejdet ledes af
Vejkorpsets Ingeniører. Det er gamle Hovecilandeveje, som un
der Napoleon I. er blevet sat ned i Klasse.
3° Offentlige Biveje Klasse A (Les Chemins Vicinaux de Grande
Communication et les Chemins Vicinaux d’Intérét Commun).
De er principielt underlagt Sognekommunerne men faar
store Tilskud fra Departementerne.
Derfor er det Departementets Personale, som udfører Ar
bejdet ved disse Veje. Administrationen af disse Veje staar
under Tilsyn af Indenrigsministeren.
4° Offentlige Biveje, Klasse B (Les Chemins Vicina
ux ordi
naires). De staar fuldstændigt under Sognekommunerne
og
vedligeholdes for disses Regning. Det er ligeledes Depart
e
menternes Vejpersonale, som har med dette Arbejde at gøre.
5° Sognevejene (Les Chemins ruraux) (Paa Landet) og Gader
ne i Byerne (Les voies urbaines) hører udelukkende under
Kommunerne og vedligeholdes ved et rent kommunalt Per
sonale.
Den samlede Længde af de under Punkt 3 og 4 nævnte
Veje
udgør ialt 650,000 km.
Man kender ikke den samlede Længde af Sogneveje og
Gader
i Byerne, idet der ikke findes nogen Opgørelse herove
r.

Vejpersonalet ved Vicinaltjenesten (Vejene under 3. og 4.)
om
fatter i hvert Departement:
i Chef (Agent Voyer en Chef),
Arrondissements Ingeniører (Agents Voyers d’Arrondissem
ent),
Vejassistenter (Agents Voyers cantonaux).
Dette Personale udvælges og rekruteres af Departemente
rne,
;saaledes som disse selv bestemmer det, i Almindelighed
ved en
Konkurrence eller ved en Eksamen.
I over Halvdelen af de franske Departementer (49 af 90) er
Val
get faldet paa Vejkorpsets Personale, som saaledes har det
dob
belte Hverv at repræsentere baade Staten (Routes Nation
ales) og
I) epartementet samt Kommunerne (Chemins Vicinaux).
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Arbejderpersonalet.
Nye Arbejder og Vedligeholdelsesarbejder udføres næsten ude—
lukkende ved Entreprenører.
Men de daglige Arbejder paa Vejene, som Fejning, Rensning,
Tilsyn med Beplantningerne og Grøfterne o. s. v. kræver et fast
Personale, Vejmændene.
De almindelige Vejarbejdere rekruteres blandt Landarbejderne
eller de gamle Soldater; de skal passe og vedligeholde visse Vejstykker, hvis Længde varierer efter de forskellige Egne af Landet,
men som i Middeltal er 5—6 km.
De staar under Ledelse af særlige Vejassistenter eller Formænd
(cantonniers-chefs). Det anbefales, hvor det er muligt, at samle
flere Vejmænd i Arbejdshold under Ledelse af en Vejassistent eller
Formand, og paa denne Maade lade dem arbejde sammen: ved
Tromling, Grøfteoprensning, Afskæring af Banketter o. s. v.

FÆRDSELSTÆLLINGER PAA DE FRANSKE
HOVEDLANDEVEJE
Af Professor P. Le Gavrian.
I Aaret 1844 er man begyndt at foretage samlede Færdselstæl
unger i Frankrig, og man er siden blevet ved dermed med Mel
lemrum paa 5—lO Aar (i 1844—1851—1856—1863—1869—1876—1882
—1888—1894—1903—1913 og 1920—1921).
De enkelte Færdsels elementer
Færdsiens Inddeling.
Man
bør selvfølgelig tælle de forskellige Slags Færdselselernenter hver
for sig; men Vanskeligheden bestaar i at finde en passende Ind
deling.
Ved de første Tællinger har man anvendt en meget talrig Ind
deling. Men paa Grund af de Vanskeligheder, der fulgte med
denne, har man fra Tællingen i 1882 reduceret Inddelingen til 5
Punkter nemlig:
—

—

Læssede Fragtvogne;
2° Vogne bestemt til offentlig Transport af Personer;
3° Ikke læssede Fragtvogne og private Vogne til Transport af
Personer;
4° Enkelte Dyr;
5° Smaakvæg.
10
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I 1903 er man begyndt at indføre nye Katego
rier al Hensyn til
den begyndende AutornobilkørseL Efterha
anden er det blevet
nødvendigt at foretage enkelte Forandringer,
og i 1913 har man
endelig fastsat følgende Tillæg til den ældre
Inddeling:
6° Lastautomobiler;
7° Automobilomnibusser;
8° Personautomobiler;
90
Motorcykler;
10° Cykler.
I 1920—1921 har man anvendt den samme Inddeling.
Man tæller ikke Antallet af Fodgængere, hvis
Virkning paa
Vejene man betragter som værende uden Betydn
ing.
Det vedtagne Fællesmaal: le »collzero.
For at gøre det muligt at
sammenligne Resultaterne af forskellige Færdse
lstællinger, har
man søgt at reducere de 10 Færdselselementer til
et Fællesrnaal,
som man kalder le »collier<.
Le »collier< er en læsset Vogn forspændt med en
enkelt Hest.
Reduktionskoefficienterne, som man er blevet enig om
at an
vende for de forskellige Færdselselementer, for at udtryk
ke dem
i »collier<c er følgende:
—

1° og 2°; for læssede Fragtvogne og Vogne bestemt til
offentlig
Transport af Personer regner man I collier for hvert forspændt Trækdyr;
3° ikke læssede Fragtvogne og private Vogne til Transp
ort af
Personer: ‘i collier for hvert forspændt Trækdyr;
4° enkelte Dyr: 1/5 collier for hvert Dyr;
5° Smaakvæg: 1/30 collier for hvert Dyr;
6° Lastautomobiler: 1,20
P collier, hvor P er den totale
Vægt i ts;
70
Automobilomnibusser: 2
P collier, hvor P er den totale
Vægt i ts;
8° Personautomobiler; hver Vogn regnes for 5 colliers;
9° Motorcykler; hver Motorcykle regnes for 34 collier;
10° Cykler; hver Cykle regnes for 1/20 collier.
Dette System, der fører de yderst forskellige Elementer sammen
til et Fællesmaal, har en besnærende Simpelhed.
Men Systemet har efter min Mening den alvorlige Mangel,
at
det anvender en og samme Enhed til at karakterisere Elementer,
der virker paa Vejene paa meget forskellig Maade: Automobilet,
som især virker ved Hjulenes Gnidning mod Vejen, og Hestekøre
tøjet, som især virker ved sin Vægt.
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Jeg vilde for min Del foretrække, at man opgav dette Fælles
maal og i Stedet antog to forskellige Enheder, den ene for Auto
mobiler, og den anden for al anden Færdsel.
Men hvorledes Forholdet nu end er, saa er Forholdet det, at
Færdselstællinger i Frankrig indtil nu alene er blevet udført paa
Grundlag af Enheden »collier<, og man maa da tage Resultaterne,
som de er.

Paa den anden Side tæller man i de forskellige Egne af Lan
det, hvor stor Middelvægten er (Egenvægt og Last) for de forskel
lige Elementer.
Ved Færdselstællingeri i 1920—1921 har man i de forskellige
Departeinenter fundet meget forskellige Tal, men Middeltallene
var omtrent følgende:
Middel Bruttovægt
1,472 kg.
For læssede Fragtvogne
518 »
For tomme Fragtvognie og private Personvogne
For Lastautomobiler
6,089
For Personautomobiler
1,355 »
1 Art
Naar man saa kender Antallet af Køretøjer af forskellig
og deres Vægt, kan man beregne den totale Vægt i ts og den nyt
tige Vægt, som er passeret en Vej enten daglig eller et Aar igen
nem.
Man deler Vejene i et vist Antal AfsnIt, in
Ta’liingsmaaden.
denfor hvert al hvilke man antager, at Færdsien omtrent er den
samme hele Afsnittet igennem.
Paa et Punkt indenfor Afsnittet skriver den Mand, der udfører
Tællingen, op paa et Papir det Antal Vogne og Dyr af hver Art,
der passerer forbi ham.
Man kan af økonomiske Grunde ikke tælle
Tællingstiden.
hver Dag i Aaret. Man vælger Dagene saaledes, at de fordeles
ensformigt over de 4 Aarstider og de 7 Dage i Ugen.
Man opnaar dette Resultat ved at tælle 28 Dage med 13 Dage
imellem 2 og 2 Tællinger.
Om Natten er Færdslen ringe undtagen i Nær
Nattæliiner.
heden af Byerne og paa de Tider, hvor der afholdes Torv og Mar
keder.
Det er overladt til Vejkorpsets Ingeniører at fastsætte Tider
ne for Nattællinger og de Punkter, hvori Tællingerne skal ud
føres.
—

—

—
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Resultatet af Tællingerne.
Man opskriver i Tabelform for hvert Departement Middelresul
taterne af Tællingerne
i Antal »collieres og i ts for hele Aaret.
Man foretager desuden en Underinddeling af disse Tabeller, saa
ledes at man faar Resultaterne særskilt for makadamiserede Veje,
for brolagte Veje og for Veje med særlig Belægning.
Det vil føre for langt her at omtale disse forskellige Tabeller.
Men nedenfor er for hele Frankrig opfort de fælles sammenlig
nende Resultater af de to sidste Færdselstællinger i 1913 og i
1920—1921.
—

Længde af Hovedlandeveje

1913

1920—21
heri Alsace
Lorraine

38175,673 km

39533,939 km

anlet Færdsel pas Vejene. Mhldelantal colliers om Dagen.
HetekoreIo jer o. ]ign.
1-2. Læssede Fragtvogno
3. Tomme Vogne og
Personvogne
4. Enkelte Dyr
L. Smaakvæg

colliers
120.9

colliers
88,5

60,1
8,1
2,5

5,8
191,6

1,7

141,9

15,7
4,3
166,5
1,5
4,0

mohiler.
Mindste Færdsel pan
Corsika med 148, hvor
ef 114 for Hestekøre
tojer og 34 for Automoniler.

.ilutomobiler.

43. Lastautornobiler
7. Automobilomnibusser
8. Personautomobiler
9. Motorcykler
10. Cykler

Største Færdsel findes
i Seinedepartementet
med 7,462 colliers hvorsf1129 for Hostekore
løjer, og 6,333 for Auto-

134,7
126

236,5
2,2
192,0
383,6

5,2

392,2
533,1

.am1et Vægt i ts:
pr. Dag:
Hestekoret ejer
Automobiler

9,614,426 1km

2,559,943

7,400,540 ikm
7,602,071

om Aaret:

Samlet Færdsel

4,443,645,050 tkm

5,478,858,015 tkm

4,970,161 1km
298,761 ,,

3,741,244 1km
2,387,755

1,923,l56,30 tkm

2,237,119,635 1km

Samlet Nyttelast
pr. Dag:
Hestekeretojer
Automobiler
om Aaret
;Smlet Færdsel
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Man ser af Tabellen, at den samlede Færdsel er vokset meget
betydeligt fra 1913 til 1920—1921; den er vokset fra 383,6 colliers
om Dagen til at være i Middeltal 533,1; Forøgelsen er 39 pCt.
Dette Forhold hidrører udelukkende fra det voksende Antal
Automobiler; Hestekørslen er aftaget kendeligt (med 25,9 pct.);
Automobilfærdslen er blevet mere end fordoblet.
Med Hensyn til den totale Vægt, der er kørt over Vejene, og
som er det, der især og paa en Gang viser deres Brugbarhed og er
Maal for Slidet, vil man se af Tallene, at Vægten af Automobil
færdslen er blevet omtrent tredoblet.
Hvis man nu vilde foretage en ny Færdselstælling, vilde man
finde en endnu større Forøgelse.
Antallet af Hestekøretøjer er sandsynligvis ikke blevet meget
forandret siden 1920—1921, men Antallet af Automobiler er vokset
meget stærkt:
Det var
i 1921 260,000 Automobiler med 3,600,000 HK,
»
»
i 1922 361,000
4,400,000 HK,
»
i 1923 445,000
5,300,000 HK,
»
i 1924 578,000
5,800,000 HK.

VEJE I DANMARK I ÆLDRE Til)
Af Professor 1. T. Lzindbye.
Vej enes Historie er endnu ikke skreven, og dog vil denne Hi
storie en Gang med Tiden blive et vigtigt Supplement til al anden
Historie; uden samtidige Kort med Angivelse af Datidens Veje
er det ikke muligt fuldt ud at forstaa Begivenhederne: hvorfor
man har kæmpet i Aarhundreder om en By, fordi den behersker
det vigtige eller maaske eneste Overgangssted over en Flod, eller
hvorfor en Egn pludselig taber sin Betydning og en anden faar et
kraftigt Opsving, fordi Samfærdslen og Handelen begynder at
søge en ny, kortere Vej mellem Handelscentrer. Veje og Kultur
hører nødvendigt sammen; Kulturen spredes ikke ud over et Land,
uden at Samfærdselsmidlerne forbedres, og hvis dette sker, følger
Kulturen al sig selv efter. Vi ved, hvorledes Perserriget gennem
krydsedes af fortrinlige Veje, opmaalte og forsynede med Mile
pæle, og hvorledes Romerne senere paa lignende Maade førte deres
Veje fra Forum romanum i Rom ud til selv de fjerneste Provinser.
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For Danmarks Vedkommende har vi ikke
noget fuldstændigt
Kortmateriale, der gaar mere end et Par hund
rede Aar tilbage,
og de ældre Oplysninger om Veje, der
findes i Litteraturen og
Haandskrifterne er saa spredte, at de ikke kan
give noget samlet
Billede af Landets Vejriet i den Tid; men der
findes rundt i Ter
rainet endnu bevaret saa mange gamle Vejspo
r, at Studiet og Kortlægningen af dem, sammenholdt med de
endnu bevarede gamle
Bebyggelser, i Virkeligheden kan give et
ganske godt Billede af
Samfærdsien i selv meget fjerne Tider.

Fig, i.

\Tejspor

paa Nordsiden

af

Hannæs. }{anherrederne.

Nationairnuseets tidligere Direktør, Dr. phil.
S 0 p h u s M ü 1i e r har vist, hvorledes det her i Norden var en
ældgammel Skik
at lægge sine Begrave1ser langs med Vejene,
paa samme Maade
som de gamle romerske Begravelser endnu ses
langs med Vejene,
f. Eks. ved Via Appia. Begravelserne i Norden
var i Stenalderen
og Broncealderen de store Gravhøje, af hvilke
en Mængde jo er
bevarede den Dag i Dag, og heldigvis paa sine
Steder et saa stort
Antal, at vi her tydeligt kan rekonstruere os
de ældgamle Færd
seisveje. Disse Veje har fortrinsvis i Danmark
fulgt Vandskellene,
her har været tørt Sommer og Vinter, kun paa
enkelte høje, stejle
Bakkedrag har man holdt sig fra Toppen og lagt
Vejene saa langt
nede ad Skraaningen, at Bebyggelserne langs dem
har ligget nogen-
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ledes i Læ for Vinden, samtidig med at Vandløbene, der kommer
ned fra Bakkerne, endnu ikke har faaet en saadan Størrelse, at
de danner nogen virkelig Færdseishindring. Et godt Eksempel
herpaa er Allerup Bakker i Vendsyssel.
Paa den Maade er de ældste Hovedveje blevne bestemt ved
Terrainet, og de store Vandløb har dannet Hindringer, som har
gjort, at de enkelte Stammer har faaet dem til Grænser, og rnange
af disse Grænser har holdt sig ned gennem Tiderne som Skel
mellem Sysler, Herreder og Sogne. Hvor store Hindringerne end
har været, en Gang er der kommen før eller senere, hvor ønsket.
om Samkvem er blevet saa levende, at man har forstaaet at danne
en Passage over Vandløbet, og dette har altid været et Vaciestecl;
man har fyldt Vandløbet med Sten, til det har været muligt at.
passere igennem det. Levninger af disse Vadesteder findes rundt.
omkring, og Konstateringen af dem er i Virkeligheden meget vig—
tige tekniske Fikspunkter, naar det gælder om at finde Oldtids—
vejenes Tracé. Som et smukt Vadested fra denne Tid, der endnu
tydelig kan ses i Københavns Nærhed, vil jeg nævne Garnmelvatl
over Værebro Aa mellem Maaløv og Bringe, hvor der endnu ligger
saa mange Sten i Aaen, at en rask Mand nok kan springe over
den paa dem, og at Vadestedet stammer fra Stenalcler eller Brorice
alder kan ses af nogle Gravhøje, der ligger paa Bakkeskraaningen
Syd for Aaen, her vilde ikke ligge Høje, hvis der ikke paa den Tid
havde gaaet en Vej.
Et saadant gammelt Vadested kan se ret tilfældigt ud, naar
man nu kun ser nogle løsrevne Sten ligge spredt i Vandløbet; men
det har været omhyggeligt udførte Bygværker. Der findes ogsaa
flere Runestene, som melder om Brobygningsarbejder, f. Eks. i
Sverige Stene ved Taby og Läby, hvor mari begge Steder kender
de gamle Broer, Runeindskrifterne er fra Ca. 1050. I Danmark staar
der ved Fjenneslev Kirke en Runesten med Indskriften: Sasur
rejste Sten og gjorde Bro, og tæt derved er der over Tuel Aa en.
Bro, som stadig bærer Navnet Saserbro.
Der vil sikkert rundt omkring i Kær og Moser endnu kunne
findes en Del gamle Bro- og Vejbygningsarbejder fra meget gain
mel Tid. Oppe i Himmerland, 15 km Syd for Aalborg, fandt jeg
for nogle Aar siden en gammel Vej, der fra Syd havde ført til Over
gangsstedet over Alasund (Limfjorden) ved Alaborg (Aalborg) langs
østsiden af den store Aadal, som Statsbanen fra Hobro følger paa’
denne Strækning. Denne Vej havde været fort over Lincienboig
Aa mellem Volsted og Skjørping, og her kunde endnu ses nogle
Sten i Aaen; for nogle Aar siden undersøgte jeg dette Overgangs—
sted nærmere sammen med Afdelingsgeolog, Dr. phil. K n u d
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J e s s e n, og det viste sig da ved Boringer, at det var muligt endnu
at finde en 4 m bred Stenvej tværs over Aadalen. Ved Gravning
fandt vi, at Stenkastningen nu laa med sin Overkant 1,5 m under
Engbunden, og oven paa den laa der en 2,5 m bred og 0,3 m tyk
Riskastning, hvor Grenene ikke laa i samme Retning, men gan
ske tilfældigt, aabenbart ikke beregnede paa Kørsel, men paa at
skulle bære Pakdyr, der antagelig har baaret Byrderne i Kløv
saddel, som det endnu foregaar den Dag i Dag paa Island. En
god halv Snes Meter øst for denne Stenkastning fandtes en anden
parallel dermed; men her fandtes ingen Riskastning, derimod fandt
vi her øverst en stor, flad Sten noget højere end Stenkastningen,
og det synes altsaa, som her har været en Overgang for Fodgæn
gere, der er sprunget fra Sten til Sten, paa samme Maade som det
endnu sker den Dag i Dag, f. Eks. ved de smaa Landingsbroer paa
Ovrø. Denne Stenkastning var paa den i Forhold, til Vandløbet
nedad vendende Side støttet af en Ramning af Pæle, som var ord
nede afvekslende i to ganske regelmæssige Rækker. Dr. Jessen
undersøgte det Materiale, der var aflejret over disse gamle Stenbroer, og anslog Tidspunktet for Aflejringens Begyndelse til om
trent at falde sammen med Overgangen fra Broncealder til Jern
alder, altsaa c. 400 Aar f. Chr. Fødsel. Dette passer ogsaa med, at
der baade Nord og Syd for Vadestedet ligger en Del Gravhøje fra
Broncealderen.
Naar man saaledes helt tilbage i Broncealderen har forstaaet
at bygge Vejstrækninger teknisk set med en Omhu og Dygtighed,
der fuldt ud har svaret til Datidens Behov, har man selvfølgelig
ogsaa forstaaet at vælge sine Vejlinjer; man har ikke holdt sig
til de gamle Vandskelsveje, men har opsøgt nye Linjer, der førte
saa direkte til de ønskede Maal, som Terrainforholdene kunde til
lade. Langs disse nye Vejlinjer er der saa opstaaet en hel Række
nye Bebyggelser, der har faaet ensartede Navne, nemlig Navne
med Endelsen -1ev. Ordet Lev betyder: overladt Gods, og Forled
dene foran -1ev er regelmæssigt et Mandsnavn af gammelgermansk
Type, f. Eks. Folkvar i Folkerslev, Alvar i Allerslev og Sighar i
Sigerslev, hvorfor man kan tænke sig, at Datidens Stormænd har
faaet Strækninger langs de nye Vejlinjer overladt imod at føre et
Slags Tilsyn med dem: hindre Uvenner i at benytte dem og hjælpe
Venner, der gerne vilde frem ad dem. I Afhandlinger i »Vendsys
selske Aarbøger 1923 og »Aarbog for Historisk Samfund for Præstø
Amt< har jeg nærmere uddybet dette for disse Landsdeles Ved
kommende, og jeg har vist, hvorledes de Vejlinjer, der forbinder
Byerne med Navne paa -1ev, i disse Egne har ført fra de forskel
lige lokale Herredstingsteder til de store Tingsteder, nemlig i
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Vendsyssel Sysseltinget i Hjørring og paa Sjælland Landstinget
ved Ringsted. Det samme Forhold genfindes overalt, hvor
de lokale
Forhold ikke har medført, at man har kunnet bibeholde
de æld
gamle Færdseisveje. Paa den Maade fremkommer der et
System
af landsomspændende Hovedveje, og Tidspunktet for disses
Op
staaen kan da naturligt sættes til Tiden for Danmarks
Samling
til et fælles Rige; dette Riges Midtpunkt var som bekendt
Lejre
kongernes Residens paa Sjællanl, og det er derfor ganske
natur
ligt, at denne Stednavnegruppe er særlig rigt repræsenteret
paa
denne ø, nemlig med 79 Navne. Disse Steder er dog ingenlunde
jevnt fordelte over Sjælland, i Ods Herred findes f. Eks. ikke
et
eneste; men det er ogsaa en ganske naturlig Følge af dette
Her
reds ringe Udstrækning, her har ikke kunnet være Tale om
nogen
Vejforlægning, og der er derfor hellej’ ikke opstaaet nogen ny
Be
byggelse.
Dette Vejsystem har ført imod Tingstederne, der var Mødeste
derne for de enkelte Landsdeles Befolkning; men der er i Tidens
Løb omtrent samtidig med dette Vejsystem, opstaaet et andet,
som bestaar af isolerede Vejlinjer, der har ført fra det indre ud
til Kysterne ved de gamle Landingspladser i Vige og Aamundin
ger, og langs disse Veje træffes en anden Stednavnegruppe nem
lig Navnene paa -løse. Lektor H. V. C 1 a u s e n har i en Afhand
ung i »Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1916 frem
sat den Anskuelse, at Endelsen -løse skulde staa i Forbindelse
med det Totern, som Høvdingen, hans Et og Følge følte sig vær
nede af, idet han mener, at der i Forleddet til disse Navne skulde
skjule sig Navnene paa disse Totem, som havde været brugt som
Feittegix. Som Eksempel nævner han i Uggelose ugla, en Ugle, i
Ramlose hrafn, en Ravn, i Særlose serkr, en Brynje o. s. v. Byerne
skulde da være Hirdens gamle Garnisoner; men det passer jo
netop med, at der kan paavises gamle naturlige Vejlinjer, der har
ført lige ned til de Steder, hvor Skibene, som Hirden skulde be
mande laa. Som et Eksempel vil jeg nævne en Vej paa Fyen, der
fra Nørre Lyndelse, Stenløse og Hjallese har ført til Stige ved
Mundingen af Odense Aa, denne Vej har netop skaaret Odense Aa,
hvor den gamle Albani Kirke har ligget, og saaledes givet Anled
ning til Odenses Opstaaen. Gaar man den gamle Herredsinddeling
efter, finder man, at den netop passer med disse Veje, idet der har
ligget et Herred omkring hver af disse Veje, og man faar saaledes
en Bekræftelse paa, hvad man har vidst ad anden Vej, at Herreds
inddelingen er af militær Natur. Langs disse Vejlinjer ligger ogsaa
de Højder, som endnu bærer Navnet: Bavnehøj, og dette passer
jo ogsaa med, at man har tændt Bavnerne, naar Fjenden nærmede
sig og Hirden skulde ned at bemande Krigsskibene.

1925

Fig. 2

DANSK

VEJTIDSSKRIFT

15?

»Valctema1sve)en mellem Valsølille Sø og Sæilose. De optrukne
Strækninger er endnu bevarede eller kan tydelig spores.
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Senere Tider har selvfølgelig fortsat Anlæget af nye Veje, naar
man fik Brug for saadanne; man træffer saaledes rundt i Landet.
gamle Vejstrækninger, som paa vedkommende Egn endnu kaldes
»Valdemarsvejen<, og som et smukt Eksempel paa en saadan Vej
vil jeg nævne en Vej, der ligger paa Skjoldnæshoims Hovmarker
lidt Nord for Ringsted. Vejen fører saa at sige snorlige fra den
imponerende Slotsbanke i Valsølille Sø til Pølsehuset ved Syd-

1i,

i

Fig. 3.

»Vademni’svejen« ed Kongedarnsliuset.

siden af de store Skovstrækninger ved Valborup. Ved at eftersøge
i Skoven fandt jeg for et Aar siden overalt tydelige Levninger af
den gamle Vej igennem den 3—4 km brede Skovstrækning, dels
1-lulveje og dels store Opfyldninger med Sten, hvor Vejen har
maattet passere Dalstrøg. Vejen har sikkert i sin Tid forbundet
det gamle Skjoldnæs med Roskilde, idet den peger lige imod Sto
den og den gamle Vesterport i denne By, Strækningen mellem
Lejre Aa og Roskilde er bleven nedlagt og oppløjet efter Anlæget
af den store Allé til Lecireborg. Det er et Vejanlæg, som sikkert
rækker tilbage til Valdemarstiden, antagelig til Valdemar den
Store, hvis det ikke skulde være ældre; men herom vil Gravninger
langs Vejlinjen muligvis kunne gIve Oplysning. Hvor Vejen endnu
er velbevaret ved Skjoldnæsholm, ser man den gamle Stenbro
lægning paa flere Steder, selv om de fleste Steder Stenene er tagne
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op og kastede ucL til Siderne
for snart at ende som Skærver
paa en moderne Vej, hvis man ikke skynder sig at frede maaske
den sidste Prøve paa et middelalderligt Vejanlæg, som har holdt
sig i Danmark.
En anden Stump middelalderlig Vej, der ligger paa Sjælland,.
findes i Egebæksvang, det er et Stykke af den gamle Strandvej,
den Gang kaldet Sandvej, mellem Helsingør og København. Vejen
ligger parallel med Strandvejen lige indenfor I-Tegnet og benyttes
—

Fig. 4.

Gammel Strandvej i Egebæksvang. Nordsjælland.

nu at Fodgængere og Cyklister, og det store Egetræ, der staar
midt paa den, tyder paa, at det er længe siden, at den har holdt
op at være Færdselsvej.
Nye Vejanlæg er stadig bleven udfort, og Christian III og Fre
derik II har I. Eks. udført Anlæg al de saakaldte »Kongevejee,
som kun skulde tjene til Kongernes private Brug og vare lukkede
for den almindelige Færdsel, hvorom f. Eks. de mange »Porthusee
i Nordsjælland endnu minder, og kører man gennem Tokkekøb
Hegn, kan endnu fra Vejen se en lille Rest af en saadan Kongevej,
som Frederik II har anlagt, som Forbindelse mellem Hillerøds
holm og København, da han tilbyttede sig denne Ejendom, og i
Nyrup Hegn findes endnu flere brolagte Strækninger af den gamle
Kongevej mellem Hillerød og Helsingør.
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Milesten fra Ole Romers Opmaaling af Vejen ved Egelund
mel lem iTu Ieiod og Fredensborg.

1698 blev flere af de danske Veje opmaalte af 0 i e B ø rn e r,
og enkelte af disse Milepæle findes endnu. En staar ude i Fælledparken ved København; langs Strandvejen staar der 5; men den
bedst bevarede staar paa Landevejen mellem Hillerød og Fredens
borg lige overfor Hds. Maj. Enkedronningens Ejendom Egelund.
Den burde værnes som et Minde om vor store Ingeniør, i Stedet
for har man for nogle Aar siden i et lokalt Raad foreslaaet at
ombytte Stenen paa Højen med en Bænk.
Vejene er den Skrift, som Tiden og Sainfærdslen har skrevet i
selve Terrainet; lad os værne om disse Skrifttræk, hvor de ikke
ligger i Vejen for Udviklingen; efterhaanden som vi lærer at tyde
dem, vil de give uerstattelige Bidrag til Landets Historie.
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DÆKLAG AF CHAUSSEBROLÆGNING
OG TJÆREBETON
Af Arntsvej inspektør A. Kjærgaard.
Naar i Fremtiden Vejvæsenets Historie skrives, vil man afgjort
dvæle ved de Aar vi nu gennemlever, thi siden Vejenes Tilblivelse
er der sikkert ikke paa
Omraade sket mere omvælten
de Begivenheder end de, (ler er foraarsaget ved Automobilets Frem
komst. Naar undtages de brolagte Veje i Byerne og i den umiddel
bare Nærhed af Storstæclerne, besad ingen af de gamle Vejbaner til
strækkelig Moclstandskraft over for Motorfærdselen. og den vanske
lige Opgave, at skulle tilpasse Korebanerne paa Landevejene efter
Gummihjulet og det maskindrevne og hurtiggaaende Køretøj meld
te sig derfor hurtig, for vort Lands Vedkommende særligt umiddel
bart efter Krigens Ophør. Amterne havde Vanskelighed ved med
egne Midler at løse Opgaven, dels var der inden for Landbefoiknin
gen, der ucire der Hoveclbidraget til Amtsrepartitionsfonden, en stærk
Modstand imod Automobil fær dselen. dels fandtes det urimeligt at
den store Motortrafik, der uclgaar fra Storbyerne, ikke skulde bi
drage til Vejenes Vedligeholdelse. Det var derfor en naturlig Følge
af Udviklingen, at Motorskatten blev indført og fordelt til Amternes
Vejvæsen, men det er dog kun i de sidste Par Aar, at der er ydet
saadanne Beløb til Vejene, at der virkelig har kunnet udføres Ar
bejder af større Betydning og Udstrækning, Men i disse Aar er der
ogsaa sket en mærkbar Fremgang og jeg nærer ingen Tvivl om, at
en fortsat Ydelse af Motorskat til Amterne i Løbet af (le kommende
Aar vil kunne opvise gode Resultater. Amtsraadene har gennem
gaaende taget den dem betroede Opgave grundigt op, og de Amts
kommunale Vejadministrationer har faaet meget travlt; at finde det
rette Dæklag for de forskellige Vejstrækninger er blevet et vigtigt
og, ikke mindst, økonomisk Spørgsmaal, der afgjort bedst kan løses
af dem, der daglig færdes paa Vejene inden for hvert Amt, og jeg
kan ikke nægte mig her ved denne Lejlighed at udtale, at der maa
næres store Betænkeligheder ved at gaa over til en delvis Gentrali
sation af Vejvæsenet, derved at hele Motorskatten paatænkes fordelt
af et Vejraad, saaledes som der nu, særlig inden for Motorkredse,
for Tiden er kraftige Røster oppe om. Een i København anbragt Vejkommission kan selvfølgelig ikke have det rent lokale Kendskab til
Vejene, som er nødvendigt for at bestemme disses Bygning, og ved
en Centralisation vil Ansvaret for Vejene for en Del blive frataget
Amtsraadene, og disse vil let kunne miste den Interesse for
Vej
spørgsmaalet, som der nu saa afgjort findes.
Vejvæsenets
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Da Mot.orfterdselen blev generende, begyndte man til Udhedring
af Lancievejene som første Nødhjælp at overtjære de makadam.se
rede Kørebaner, og meget er reddet ved denne Behandlingsmaade.
men for de mere befærdede Vejstrækninger, hvortil jeg henregner
en Færdsel paa ca. 100 ts. pr. m, viste det sig, at Overtjæring ikke
var tilstrækkelig, der maatte kræves mere ticisvarencie Kørebaner
for de mest befærdede Veje. De Belægninger. der her i Landet først
blev benyttede, var Chaussebrolægning og Tjærebetonen, senere er
Asfaltbetonen og Cementbetonen kommet til, saalecles at der nu for
Tiden arbejdes med disse 4 Hovedgrupper for Vejbelægninger af
mere permanent Art. Paa Danmarks 783 km. lange Lanclevejs
strækning findes for Tiden 231,4 km. Chaussebrolægning, heraf udfort i 1904 41,0 km., 2,6 km. Cementbeton, heraf udført i 19214 2,1 km..
25,2 km. Asfaltbeton, heraf udført i 1924 21.8 km.. 23.3 km. Tjære
beton. heraf udført i 1924. 4.8 km.
Asfaltbetonen er kommen svært paa Mode, og den er ogsaa. udfort paa rette Maade, en fortrinlig Belægning. Cementhetonen synes
endnu ikke rigtig at vinde frem, der arbejdes meget paa at fuidkom
mengore denne Belægning, men det kan ikke nægtes, at den inden
for flere Amtsraad moder nogen Modstand. Tjærebetonen har fore
løbig maattet vige for Asfalt.betonen. hvorimod Chaussebrolægningen
endnu stadig staar som den mest anvendte permanente Vejbelæg
ning paa Landevejene.
Da der i Frederiksborg Amt. der i særlig Grad føler Ulemperne
ved den store Invasion af Motorkøretøjer fra Hovedstaden, i (le senere
Aar er udført en Del Chaussebrolægning og Tjæreheton, har Ko
mitéen anmodet mig om her at udtale mig om disse Met.hoders An
vendelse, og jeg skal derfor i den Tid der ei’ tildelt dette Foredrag,
søge i Korthed at omtale Arbejdet med disse Vejbelægninger
Det første Stykke Chaussebrolægning, der er anlagt paa Lande
vejene er udført i 1901 i Københavns Amt paa Lyngbyvejen ved Lun
dehussøen, Slicidet er her for de første 20 Aar maalt til 1,3 cm. Kø
benhavns Amt har været Foregangsamtet paa Chaussebrolægningens
Omraacle, og vi skylder Københavns Amts Vejvæsen og den i Fjor
afgaaede Amtsvejinspektor Winkel Tak for den Grundighed hvor
med han, sikkert til Amtets Fordel, har søgt gennemført Belægnin
gerne, idet der saaledes alene paa dette Amts 82 km. lange Lande
vejsnet til Dato er udført 46.5 km. Chaussebrolægning. Samtidig er
foretaget grundige Slidmaalinger. hvoraf bl. a. fremgaar, at der for
en Færdsel paa 300 ts.!m er afslidt i mm aarlig, og da Stenene sik
kert vil kunne afslicies mindst 30 mm, vil en Varighed paa 30_!iO
Aar være moderat regnet.
I Frederiksborg Amt blev det første Stykke anlagt i Hørsholm i
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1911 og siden er fortsat. saaledes at der til Dato er udført 19 km.
Chaussebrolægning. Belægningen lægges paa Veje med en Færdsel
af over 250 ts./m.
Belægningerne er normalt udført i Bredder varierende fra 4.5 rn
til 5,5 m. gennem Landsbyerne dog noget bredere. da Brolægningen
helst maa føres helt ud til Kantstenslinien for Gangstierne. Under
en Bredde paa 5 m bør Belægningen ikke gerne udføres. Hovedprin
cippet i Udførelsen er som bekendt at anvende som Fundament den
eksisterende makadamiserede Korebane og ovenpaa dette at anbringe
8 a 10 cm. høje kubiske Granitsten .der almindeligt sættes i et Gruslag og komprimeres med Darnptromle, saa at den samlede Tykkelse
for Dæklaget bliver 11 a 12 cm. Som Indfatning for de smaa
Chaussebrosten anbringes paa aaben Vej almindeligt et Brostens
skifte af 12—14 cm kubiske Granitsten og uden for disse anbringes.
til Støtte for Brolægningen under Tromlingen, en mindst 50 cm. bred
Skærvebelægning. Da Chaussebrolægning Ii æver Vejens Overflade
10 a 12 cm., maa der altid regnes med en Forhøjelse og Omregulering
af tilstødende Jorcirabatter eller Gangstier. En nøjagtig og grundig
udført Afretning af Fundarnentets Overflade er en Hovedhetingelse
for at faa en vel udført Belægning, ligesom det ogsaa maa paases, at
Fundamentet har en passende Tykkelse, helst ikke under 20 cm. De
mest jævne Belægninger bliver de der kunne anbringes paa gamle
chausserede Vejbaner; hvor der skal bygges nyt Fundament fra Grun
den af. bliver Chaussebrolægningens Overflade let noget ujævn, naar
Stenene straks skulle anbringes paa det nyt udførte Underlag, hvorfor
det vil være tilraadeligt, hvor Forholdene tillader det, at lade Færdselen passere over et helt nyt Fundament i en Maanedstid, forinden
Brolægningen bringes til Udførelse. Funciamentets Overflade gives
den for Chaussebrolægning fastsatte Opruncling, der sædvanlig gø
res oa. 1:50; det vil være tilraadelig at sørge for, at Overfladen udføres
af friske Skærver og nøjepaase, at der ikke i Fundamentet findes
Pletter, der kun er et fasttrornlet Gruslag. Arbejdet med Funda
mentet bør altid være saa langt fremme, at der kan hengaa mindst
2 Dage forinden Brolægningen sættes, Grusen, hvori Brolægningen
sættes, skal være skarpt, grovkornet, af bindende Beskaffenhed og
maa ikke indeholde Sten over 10 mm. Der maa ikke gerne rneclgaa me
re end 1 m
3 Grus til 11 m
2 Brolægning. Brolægningen udsættes med
Haanden og der maa arbejdes i Vejbanens fulde Bredde, hvorfor Afspærring af Vejene under Arbejdets Udførelse er nødvendig. En øvet
Brolægger kan sætte 30 a 40m
2 om Dagen og der bør ikke arbejdes
m. mindre Hold end 5 M., der behersker en Bredde paa 5 m. Brolægnin
gen udføres nu altid i Bueforbancit, og det maa ved Sætningen iagt
tages, at der ikke fremkommer længere Fuger paa langs ad Vejen.
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Buerne er sædvanlig Kvartcirkelbuer, der skærer hinanden under
en ret Vinkel. Kordebredden gøres ikke gerne under 1,6 m. Efter
Sætningen damptromles Belægningen under kraftig Vanding og
Grusning med en Tromle, der kan give et Tryk af mindst 70 kg.
pr. cm.
Hvor særlig stærk Belægning paakræves, kan Grusen, hvori Brolægningen sættes, erstattes med en tør Grusmørtel 1:8, efter Sætnin
gen stødes da Brostenene med Haandstempel, hvorefter der vandes
rigeligt og tilsidst udgydes Fugerne med Cementmørtel 1:2. Denne
Fremgangsmaacle forhøjer Prisen med Ca. 2,00 Kr. pr. m
.
2
Chaussebrolægning vil med Fordel kunne anvendes paa Lande
‘eje med tung og blandet Færdsel, der naar op over 250 ts.Jm. Ved
ligeholdelsen er ganske minimal, dog maa det særligt paases at itusprængte Sten hurtig udskiftes, men naar der anvendes stærke ens
artede Granitsten. er Sprængninger af disse sjældne. For Tiden maa
Prisen pr. m
2 inklusive Afretning af Fundamentet, Chaussering
langs Indfatningen samt Rabatreguleringen sættes til 14 Kr. pr. m
,
2
hvoraf Brostenene alene koster 8 a 8,50 Kr., Grusen 0,50 a 1,00. Ar
hejdsiønnen 2.00 Kr., Tromlingen 0.50 Kr., Skærver. Vanding. Re
gulering m. v. Ca. 2.00 Kr.
Efter godt 20 Aars Arbejden med Chaussebrolægning har man
mig bekendt kun gode Erfaringer om denne Vejbelægning. der pas
ser godt. for vore klimatiske og topografiske Forhold. Brolægningen
lader sig uden Vanskelighed anvende paa ret stærke Stigninger,
den er saalecles i Frederiksborg Amt anlagt med en Stigning af 1:18.
Heste staar bedre paa Chaussebrolægning end paa de mere glatte
Vejbelægninger, og i et agerdyrkende Land
med den store
Hesteavl, maa der selvfølgelig stadig regnes med Hestetrafik paa
Vejene. Enkelte Moto’rkørende har udtalt sig noget nedsættende om
Chaussebrolægning, der betegnes som ikke værende tilstrækkelig
jævn, men saadanne Klager behøver vist ikke at blive taget for høj
tideligt. Den værste Anke imod Belægningen er den, at den er ret
dyr i Anlægget, 70,000 Kr. pr. km for en 5 m bred Vejbelægning er
meget, og der kan derfor med de til Raadighed staaende Midler kun
gaas langsomt frem, hvilket just ikke er det der ønskes i øjeblikket.
Tjærebeton er som Oversigten viser til Dato kun udlagt paa 23,3
km. Landevej, medens der i Byerne er udført forholdsvis mere. Be
lægningen er udført paa meget forskellig Maade, i meget varierende
Tykkelse og med Anvendelse af Tjære •af forskellig Beskaffenhed.
Det er særlig de engelske Methoder, der er lagt til Grund for Forsø
gene her i Landet, idet England frem for noget andet Land har væ
ret førende paa dette Omraade. De forskellige Belægninger er for
trinsvis prøvet i København og omliggende Nabokommuner, men
som’
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det er ikke rigtig lykkedes at faa nogen fast Recept for Belægningens
LTdførelse. Her at komme ind paa de mange forskellige Udførelses
maader vil føre for vidt, hvorfor jeg skal indskrænke mig til nærme
re at omtale den Maacle hvorpaa Belægningen nu udføres i Frede
riksborg Amt, hvor der til Dato er belagt 9,5 km., gennemgaaende
med et godt Resultat. Den første lidt større Belægning er udført i
1917 paa Strandvejen Nord for Vedbæk. hvor Færdselen er mindst
200 ts.m. Belægningen ligger i Dag efter 8 Aars Forløb ganske upaa
klagelig. Arbejderne udføres efter Blandingsmethoden, hvorefter de
forskellige Skærvestørrelser hver for sig blandes med Tjæren paa
Oplagspladser forinden Tjcllægningen.
Af Skærvemateriale er anvendt pr. 1000 m
2 Vej: m
3 45/60 mm,
0 m
3 10/20 mm og 12 m
3 2/5 mm Skærver. Som Tjærepræparat er
anvendt en Blanding af 3700 kg. god, helst centrifugeret Gasværks
tjære, 350 kg. Tjæreolie og 700 kg. Stenkuisbeg, ialt 4750 kg. Skær
verne, der skal ‘ære rene Klippestensskærver, maa være absolut tør
re forinden Blandingen, ved de først udførte Belægninger nøjedes
man med soltørrede Skærver og blandede disse med Skovl sammen
med det varme ucikogte Tjærepræparat paa almindelige Blandefla
ger ,dette var noget besværligt, da man var meget afhængig af Vejrliget, som man som, bekendt ikke kan fæste megen Lid til her i Lan
det; nu oparbejdes Tjærebetonen i hertil særligt konstruerede Ma
skinanlæg, hvor Skærverne opvarmes og tørres i roterende Tørretromler og herefter blandes med den varme Tjære i særlige Maskin
blandere. For stærk Opvarmning af Skærverne anses ikke for nød
vendig. Hovedsagen er, at Skærverne er absolut tørre forinden Blan
dingen. Maskinerne aibejder uafhængig af Vejrliget og da der til
Udlægningen ikke absolut kræves varmt og tørt Vejr, kan Belægnin
gen praktisk taget udføres i Størstedelen af Aaret. Efter Blandingen
bliver Tjærebetonen, naar der anvendes almindelig Gasværkstjære
lagret i mindst et Par Uger forinden Udlægningen, og dette er for
Arbejdets Udførelse en Behagelighed, idet Blandingen da kan udfø
res ret uafhængig af Arbejdet paa selve Landevejen. Ved Brug af
forædlede Tj æreprodukter, der særlig bliver frem stillet til Anven
delse til Tjærebeton, maa Materialerne helst udlægges kort efter
Blandingen, og dette kræver derfor et meget forceret Tempo ved
Blandingens Udførelse. Der er i Frederiksborg Amt anlagt enkelte
Strækninger med Tarnac fra Fabrikken i Nyborg, men endnu har
man ikke kunnet se nogen Forskel mellem disse Belægninger og dem
der ere udførte med almindelig Tjære efter foran beskrevne Frem
gangsmaade. Ligesom ved Chaussebrolægning maa foretages en om
hyggelig Regulering af den gamle Kørebane. Udlægningsbredden
har ved de første Belægninger været 5 m. men det maa anbefales at
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gaa til bredere Kørebaner særlig af Hensyn til Sideafslutningerne,
der saavel for denne som iøvrigt for alle anvendte faste Belægnin
ger er et vanskeligt Punkt at ordne hvor Kørebanen ved Siderne af
sluttes med Jordrabatter. Oprundingen bør ikke være stærkere end
1:50. Tjærebetonen er overalt udlagt i en Tykkelse af kun 6 cm. i
komprimeret Stand, og dette anser jeg for absolut at foretrække frem
for sværere Belægninger, Laget faar herved en Tykkelse af kun godt
en Skærvestørrelse, og dette bevirker, at Belægningen, der i Som
mervarmen kan være tilbøjelig til at blive blød, ikke er tilbøjelig til
at sætte Spor. Ved Udlægningen af Tjærebeton maa anvendes stor
Omhu for at faa et ensartet homogent Lag. Først udlægges de 45/60
mm Skærver og herefter de 10/20 mm Skærver, hvorefter Laget
tromles, helst med en ikke for tung Tromle, nødig over 10 ts. og
med et Tromletryk paa oa. 40 a 50 kg. pr. cm. Efter Tromlingen a
dette Lag, udspredes de 2/5 mm Skærver, hvorpaa der tromles paa..
ny og tilsidst paaføres et tyndt Gruslag, hvorefter Færdselen straks
kan føres hen over Belægningen. Efter Udførelsen gives Belægnin
gen en Overtjæring, ligesom en let Overtjæring, oa. 0,6 kg. Tjære
pr. m
, synes paakrævet hvert Aar. I Modsætning til Ohaussebrolæg
2
ning kan Tjærebeton udføres i Vejens halve Bredde, hvad der er en
Fordel, idet herved undgaas de for Færdselen saa generende Vejaf
spærringer under Arbej dets Udførelse.
Udgiften ved de sidst udførte Belægninger har været oa. 5 Kr.
pr. m
, fordelt over følgende Hovedposter: Skærver 2,00 Kr., Tjæ
2
rematerialet 0,85 Kr., Blanding og Udlægning 1,20 Kr., Tromling
0,20 Kr., Overtjæring 0,35 Kr., Grusning og Regulering af Sideba
ner m v. 0,40 Kr. Medens Tjærebeton saaledes er en forholdsvis bil
lig Belægning i Anlægget, kun oa.. 24 Gange dyrere end en almin
delig Nybelægning, og væsentlig billigere end de øvrige for Tiden
anvendte Belægninger, foraarsager den aarlige Vedligeholdelse med
Overtjæring i Forbindelse med, at Varigheden vel næppe kan regnes
saa stor som f. Eks. Asfaltheton, at Aarsudgiften til Tjærebeton ikke
viser sig særlig gunstigere end for de øvrige omtalte Belægninger
For Motorfærdselen er Tjærebeton en behagelig Belægning, der
imod klages der undertiden fra Hestekøretøjer over, at den særlig i
den varme Aarstid føles tung at færdes paa.
I nedenstaaende Tabel er søgt at give en kortfattet Oversigt over
Aarsudgifterne ved forskellig Varighed for de 4 nu brugte for Mo
torfærdselen modstandsdygtige Belægninger paa Landevejene, idet
Tabellen er beregnet paa Grundlag af en Enhedspris for Tjærebe
ton paa 5 Kr. pr. m
2 + 25 øre pr. m
2 til aarlig Vedligeholdelse, for
Asfaltbeton paa 8.50 Kr. pr. m
2 + 5 øre pr. m
2 til aarlig Vedlige
lioldelse (rent skønsmæssigt). for Cementbeton pa.a 11.00 Kr. pr.
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2

2 til aarlig Vedligeholdelse (rent skønsmæssigt)
+ 5 øre pr. m
og for Chaussebrolægning paa 14,00 Kr. pr. m
. Rentefoden er reg
2
net til 5 pCt. p. a.
I

Tjære
Beton
DækI
ligets
Varighed

Aars
Udgift

Aar

Kr*

5
7
10

1.35
1.08
0.87
0.79
0.71
0.63

12
15
20

II

Asfalt
Beton
Dæklagets
Varighed
,

Aar.
7
10
2
15
20
25

II

Cement
Beton

I DækAars
Jaget!
Udgift I
Varighed

Chausse
Brolægning

Aars
Udgift

Dæk
lagets
Varighed

Aars
Udgift

Kr.Aar

Kr.

Aar

Kr

1.45
1.10
0.97

10
12
15

1.40
1.23
106

0.83

20

0.89

0.70
0.63

25
30

0.79
0.73

15
20
25
30
40
50

1.29
1.07
0.95
0.87
0.78
0.73

i!

i

i

Ved Beregningen har jeg væsentlig h&ldt mig til Priserne for de
senest udførte Landevejsbelægninger, men selvfølgelig vil Oversigten
tage sig anderledes ud, hvis man gaar ud fra andre Forudsætning
er,
blot f. Eks. med en anden Rentefod eller med andre Priser paa Vej
materialer.
Da der endnu ikke kan foreligge helt bestemte Tal for de en
kelte Dæklags Varighed, maa der ved Valg af Vejbelægninger skøn.
nes over Varigheden. Oversigten i’ Forbindelse med de Erfarin
ger,
der til Dato haves, synes nærmest at vise, at der ikke er synderlig
Forskel paa Aarsudgiften for de forskellige Belægninger, det kan
derfor være andre Hensyn, der sammen med de rent økonom
iske
bliver medbestemmende ved Valg af Dæklaget, og herunder vil selv
følgelig ønsket om at komme rask frerni med Vejforbedrin
gerne
spille en væsentlig Rolle, hvorfor de kommende Aars Belægninger
muligt vil vise, at den i Anlægget dyre Chaussebrolægning vil blive
fortrængt af de andre i Anlægget billigere Methoder.
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CEMENTBETONKØREBANER
Af Professor E. Suenson.
Da Betonkørebanen er den eneste Kørebane for tung Trafik,
der kan fremstilles udelukkende af indenlandske Materialer
ligger der saa store nationaløkono
bortset fra Træbrolægning
miske Interesser bag dens Anvendelse, at det maa undskylde, at
en Ikke-Vejbygger søger at vække Interesse for den.
For faa Aar siden laa Vejene om København i en saa slet For
fatriing, at selv en passioneret Motorcyklist var ved at opgivé
Kørslen. I øjeblikket er Vejene fortræffelige, men hvorlænge vil
de holde sig saaledes? Vi brugte forlænge Vejbelægninger, der
ikke var tidssvarende, og
det har kostet Landet
mange Penge; hvis vi nu
,
I
ved Nybygningen griber
bc
fejl og bruger Belægnjn
ger, der om faa Aar er
5C
forældede, er det et nyt
Spild af Penge, som man
vel maa vogte sig for.
—

—

Ved Valget af Belæg
ning har vi dels vore egne
og dels Ijcllandets Erfarin
ger at bygge paa. Ser vi
paa
hosstaaende Kurve
2C
for
Automobilantallets
Vækst i Danmark, svæk
kes Tilliden til vore egne
Erfaringer.
Naar Auto
mobiltrafikken er i en saa
hurtig Udvikling, er vore
y/9/O
Ø/9,5
/92O
Erfaringer i de sidste 20
Aar et mangelfuldt Grundlag ved Valg af Belægninger, der skal
kunne modstaa de næste 20 Aars Trafik. Vi maa undersøge For
holdene i de Lande, hvis Automobiltrafik er saa langt forud for
vor, at de allerede har gjort de Erfaringer, som vi først vil kom
me til at gøre i de kommende 20 Aar, og de rigeste Erfaringer i
saa Henseender er gjorte i U. S. A.
I den Beretning, Amtsvejinspektør Ellert og jeg har skrevet om
vor Rejse i U. S. A. i Sommeren 1923, vil man finde en Del af disse
Erfaringer samlet. De gaar ud paa, at naar en Vej forbedres, kom-
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mer der flere og tungere Vogne paa den, og skal denne forøgede
Færdsel kunne taales, maa Overfladen være og forblive jævn, saa
Slagvirkninger undgaas, og da intet Slidlag holder sig jævnt, naar
Fundamentet deformeres, bør dette fremstilles af Beton, som er
alle andre Fundarnentmaterialer langt overlegent i Henseende til
Stivhed og Styrke. Endvidere viser de amerikanske Forsøg, at
Fundamentet maa have samme Styrke, hvadenten det forsynes
med Slidlag eller ej, derfor sparer de Slidlaget og kører direkte
paa Betonen.
Ved Udgangeii af 1922 var Arealet af Betonkørebaner i U. 5. A.
310 Mill. m; i 1923 forogedes det med 65 Mill., i 1924 med Ca. 76
Mill. Der bygges i stigende Grad paa Basis af Forsøgsresultaterne
fra Bates Vejen, altsaa med Længdefuge i Midten og forøget Tyk
kelse langs Kanterne. Radikale Konstruktionsændringer er ikke
fremkomne i de sidste Par Aar, men man arbejder energisk paa
at fuidkommengøre Arbejdsmetoderne. I Iowa har man ved samt
lige Vejarbejder i 1924 afvejet Materialerne i Stedet for at maale
dem, og denne Fremgangsmaade menes at ville brede sig.
Amerikanernes Glæde over Betonvejene har ikke smittet Dan
skerne. Jeg har i hosstaaende Tabel sammenstillet Oplysninger
om de Betonkørebaner, der i øjeblikket findes i Danmark, og man
vil se, at Arealet er meget ringe. Jeg har lagt Vægt paa at faa
Betoneris Sammensætning rn. m. med, saa at de, der interesserer
sig for disse Prøvestrækningers Holdbarhed, her vil kunne finde
de vigtigste Oplysninger om Byggemaaden.
Ingen af de udførte Betonplader er saa stærkt armerede, at
Armeringen kan ventes at forringe Revnedannelsen eller holde
Revnerne lukkede, men den vil kunne hindre en vidtgaaende øde
læggelse af Betonen ved at holde Stumperne sammen. Prisen for
n saadan Armering (3—4 kg/m’) har svinget mellem i og 3
. Med Jærnpris 23 øre/kg og Arbejdsløn 8—12, gennem
2
Kr./m
snitlig 10 øre/kg, skulde Armeringen kun fordyre Arbejdet med
33 Ø
kg Jærn eller Kr. 1,00—1,34 pr. m
, og denne ringe Ud
2
gift er det næppe tilraadeligt at spare, i alt Fald ikke i kun 10 cm
tykke Belægninger. Men man bør i Fremtiden bruge haardt Staal
i Stedet for blødt. Med samme Jærnrnængde vil man opnaa den
dobbelte Virkning ved at bruge Staal med dobbelt saa høj Flydespænding, og Prisen vil ikke blive væsentlig større.
Hvis Betonpladens ene Halvdel støbes senere end den anden,
bør Tværstobeskellene flugte, ellers danner der sig Tværrevner i
disses Forlængelse, og disse Revner er ikke altid retliniede.
Paa flere af Vejene har man brugt/ Klorkalcium i Stedet for
Vanding. Det vil formentlig give samme gode Resultat som i Arne-
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Beton korebaner
Aar

Maaned

Tykkelse

—

-

.4-

-u•i

Sted

0

1905
1908
-3 1910
4 1912
0 1914
6 do.
1918
1919
do.
10 1923
11 do.
12 do.
13 1924
14 do.
15 do.
16 do.
17! do.
18 do.
19 do.

Juni
Juli
1)

Juli
Efteraar
Juli
Sept.
Juni-Juli
Juni
Oktober
Juni
Juli-Aug.
Sept.
Sept.-Dec.
Oktober
do.
Nov.-Dec.

Sønderborg 2)
Holbæk
)
3
Hiiidegade 4)
Bispebjærg Hosp. 4)•
Aalborg 5)
Kommunehosp. 4)...
Prins Jørgens Gaard
Holstebro-Viborg
Viborg-Aarhus
do.
Odense
Holbæk-Kallundborg.
Køge-Vordingborg
Aarhus-Silkeborg....
Odense-Langeskov...
Holbæk-Kallundborg.
Nørresundby
Landbohøjskolen 4)••
Suhrnsgade 4)

Blandingsfh.
Bund

—

1600
20em
672
2 Lag, Tykkelse og Blfh.
800 Jord:25cm 5 cm
1:8°)
7)
:15 ,,
1:4:821)
3000
3 ,,
368 Jord 23 ,,
3 ,,
1:3:6)
1000 2) 15 ,,
1:4:8 21)
3 ,,
2065 8)
15 ,,
3 ,,
1:3:5 23)
64
12,5,, 5 ,,
1:2:3 24)
1521Jord.l5 ,,t7) 5
1:4:S)
450 Jordl5 ,,17)5 ,,
1:4:8)
1:3:526)
300 Jord 22
2
10)
1:31/3:4h/277)
11
4
500 11) 10 ,,18)
4406 12) 10 ,,18)
686 13) 15 ,,19)
5000 10) 10
4640 14) 10
I
240 15) ‘20
2520 Jord 26
1:6 28)
6
30382

Slidi.

uliek.

29),

1:2114

1:2
1:2:2.
1:2
1:1:1
1:1:
I :2:4
1:2:4

,.

°I

,,

,,

,,

,,

-

,,

1:1:2
1:1 I/:.)l/
1:2:3 31)
i :2’/a:3
1:3:3J7
1:2:3 32)
1:2:3
I :1’/:i[,

1)
Foraar, Sommer, Efteraar. 2) Longailg. ‘) Strandgade. ) I København.
St. Nygade. 6) Ved Christiansborg i København. 7) 7 cm fasttromlet
Slaggelag. 8) 10 cm Gius. 6) GI. Korebane af 15 cm 1-larpesten og Skærver.
10)
20 cm Pak- og 8—10 cm Skærvelag. 11) 30 cm Pak- og Skærvelag.
Gammel Makadamisering. 13) 40 cm Pflaster- og 8 cm Skærvelag
)
14)
15—30 cm Makadam. 15) 5 cm Grus. Drænrør ved Siderne og under
Støbeskel. 16)
) 25 cm ved Kanterne..
18)
Paa de yderste 50 cm ved hver Side er Tykkelsen 15 cm, derfra aftage i
den jævnt til 10 cm i Midten. ‘“) 20 cm ved Kanterne. 20) Skwrveafliarp
ning. 21) Nødde- og Ærtesten. 22) Stenene var Ral. 23) Bakkegrus og
Nøddesten. 24) Paa en Strækning brugles 10—60 mm Harpesten, iaa eu
anden 30—45 mm Granitskærver. 25) Bakkegrus og Harpesten fra Grusgrav. 20) Bakkesand og 1-larpesten indtil 60 mm. 27) 5—60 mm Harpesten.
28)
Groft Strandgrus. 28) Store Skærver i Bundlaget. 30) i Maal Cement
+ % Maal Granitafharpning + % Maal 6 mm + 5/4 Maal 13 mm Gm
nitskærver. 31) Til ca. 1/3 af Strækningen brugtes 1:1% :2% og enkelte
Steder 1:2:3%, 1:2% :3%, 1:2% :3%. 32) Paa et kort Stykke 1:1% :2%.
33)
Af Hensyn til Farvevirkningen brugtes baade Bakkegrus, Strandgru
og bornholmsk Grus. 34) % Maal fint Betoligrus + 1 Maal 2 mm Granitskærver. 35) Vandet indeholdt en ubetydelig Mængde 1-luniussyre. Klorkalcium brugtes i Stedet for Vanding. 30) Sø-Noddesten. 27) 1% Maa
5)

.
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i Danmark.
Slidlagets
Skær

Armering
pr. ni.

ver

Ingen
4,2 m
2—6 mm
8,1 ,, Ingen
Ingen
8 m 46)
2—12 mm Skærver
4-5 ,, Ingen
Ingen
5,6,, 47)
13 mm Skærvegrus
)
20
,, 46)
3,2
Ingen
,,
Ingen
4
Bakke I 5 mm
4-5 ,, Ingen
Ingen
5,6,, 47)
13 mm Skærvegrus
)
30
42)
Ingen
0,75 ,, 42)
2 mm
mmds)I
00
3,2
,,
Ingen
5—10 mm 100 5
4,5 ,, Ingen 4,5m
)
39
Ingen
15—30 ,,
)
48
4,5 ,,
Ingen
10 ,, W)
10—20 ,,
4,6 ,, Ingen
Ingen
8 ,, 50)
Bakke
Ingen
71/ø
00
6mm 5 ,,
)
Smaa
0 40
00 5))
,,
i Midten
Strand 30—45 mm 5 0 7 ,, ‘)
,,
OOn)
5
)
41
Ingen
Bakke 20—60 ,,
44)
00
6,3 ,,
Ingen
Skærver 25)
00
) 5 ,, iMidten
41
10—30 mm 31/30 8mm
45)
00
5 Ø 7 , dl) 8 ,,
Bakke 10—40 ,,
36)
00
3,5 ,, Ingen
5 Ø 7 ,,
Strand
37)
34)
Ingen
5,6 ,, Ingen 5,6 m ‘)

6 mm

+

38)

1 Maal 12 mm Grarntskærver.

Pris

I

ftg’st.

Kr.2

pr. m

72)

70)

1:90) 67 t/m
1:53

1:50 137
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100 230
1:100 163
1:100
1:80
1:70

,,

,,
,,

8,47
4,25
4,50
4,25
19,45
12,00
14,0356)
7,98)
12,0058)
12,00
16,18
11,72
14,90
10,71
12,72
21,30

)
60)
71)
62)

61)
62)

62)
64)
65)
66)

67)

8)

pan langs, 303 mmim pan

tværs. 38) Pan en Strækning af 15 m længdearmeredes med 7,7 Ø 7 mm
40)
pi.. ni. og tværarmeredes med 10 Ø 5 mm pr. m.
10 Stk. paa tværs, 5

Stkr. paa langs. 41) Desuden Tværjærn gennem Længdefugen. 42) Ud
lagt som 75X75 cm Betonfliser støbte med Slidlaget opad. 43) Skilleblik
midt i Pladen. 44) Den ene Halvdel støbtes for den anden. 45) Først stob
tøs 5,5 m med Skilleblik i Midten, derefter 2,5 m mod den gamle Beton.
40)
Fugefyldning: Bly og Tjærepap. 47) Fugefyldning: Sand. 48) Enkelte
Steder 12 m. 40) Svarende til Dagsarbejdet. 50) Fugerne fremstilledes ved
at opstille Tagpap, der stoppede 3 cm under Overfladen, saaledes at de
øverste 3 cm ikke blev afbrudt; den Revne, der senere har dannet sig i
disse 3 cm, er uregelmæssig. 55) Ud for Støbeskellene i Kørebanens ene
Halvdel har der dannet sig Tværrevner i I(ørebanens anden halvdel. Rev
nerne er kun netop synlige, og Kanterne staar skarpe. 52) Der har senere
dannet sig næsten retliniede Tværrevner, der i Forbindelse med Støbe
skellene deler Kørebanen i ca. 25 m lange Stykker. I en Frostperiode
maaltes disse Revners Bredde nogle Steder til ca. 2 mm. 53) Fugefyld
i : 120. 55) Færdslen er ikke
ning: Sandasfalt eller Beton. 54) 1: 60
). Den virkelige Pris var
2
stærk, men tung. 50) Ekskl. Tjæring (0,34 Krim
2—3 Kr. lavere, da Skærverne i den gamle Vejbane indvandtes. 57) Ekskl.
Tjæring, som kostede 0,48 Krim
. 50) Formentlig ekskl. Pudslaget, som
2
—
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rika, men jeg vil dog nævne Muligheden at, at Betonens Slidfast
hed i vort fugtigere Klima kunde blive forringet ved det vand
sugende Salts Tilstedeværelse.
Betonkørebaner kan bruges baade i Byer og paa Landeveje, og
der er Grund til at omtale de to Anvendelser hver for sig.
Entreprenoren maatte lægge paa egen Bekostning, fordi den oprindelige
Afretning var mangelfuld. 50) Ingen Vedligeholdel sesudgifter 1910—20.
Paa et Tidspunkt efter 1913 fremkom to Længderevner i Trediedeispunk
terne. Overtjæring 1 Gang aarlig i 1921 og følgende Aar. Revnerne er
nu usynlige. 00) Disse Belægninger har næppe været udsat for væsent
lig Kørsel. De er udført uden Midterfuge og for største Delen revnede i
Midten. Ved 3 Tværfuger har der fundet Varmesprængninger Sted. Iøv
rigt har Belægningerne staaet sig godt. 01) Anlægget er beskrevet i In
geniøren 1921, 5. 317 af Amtsvej inspektør 5. Ellert. Sliddet var da for
svindende; i 1923 var det væsentlig større, navnlig ved Enderne og ved
Stobeskellene. 02) Anlægget er beskrevet i Ingeniøren 1920, 5. 424 af Amts
vejinspektor A. Dahlberg, der udtaler: »Betonen udviser intetsteds Rev
nedannelser. Der findes iaa den ikke overtjærede Del et Par mindre,
1,5 cm dybe Huller i Overfladen, men denne udviser ellers ikke nævne
værdigt Slid, skønt Trafikken er ret intensiv.» »Overgangen mellem
Skillefugerne er ikke overalt ganske jævn, hvad der formentlig hid
rører fra, at Betonen i et Afsnit ikke altid har været tilstrækkelig af
bunden, naar man har fjernet Enderammen for at paabegynde Stobnin
gen af et nyt Afsnit. I-Ierved er Betonens Overflade ved Enden af Af
snittet kommen til at ligge lidt lavere end normalt.» »Forsøget synes
bl. a. at vise, at der næppe er Anledning til at anbringe Skillefuger i
mindre Afstand end ca. 12 m, og at Armering under visse Forhold uden
Skade kan undværes.» 1-Ivor Armering anvendtes forogedes Prisen med
ca. 3 Krim
. 03) Strækningen ser godt ud og har holdt sig udmærket.
2
04)
Betonen er slidt en Del af Hestekøretøjer, navnlig i det første Aar.
Pan en kort Strækning brugtes Alcement. 05) Udført af AIS Danalith
med Lakewood Stamper. Klorkalcium brugtes i Stedet for Vanding. Ce
mentslammen blev forholdsvis hurtigt slidt bort. Paa ca. 20 m af den ene
Vejhalvdel er der sprængt ret store Skaller af Overfladen, 1—2 mm tykke.
Der blev paa denne Strækning brugt en unormal Cement, og Vejret var
meget tørt og varmt. 60) Udført af AIS Danalith med Lakewood Stamper.
Klorkalcium brugtes i Stedet for Vanding. Cementslammen er ikke slidt
bort. Nogle ganske smaa Afskallinger, hver paa nogle faa cm
2 og faa
mm dybe er sket paa Steder, hvor Betonens Cementindhold var ringere
end normalt, og hvor der er spildt Olie paa den ustørknede Beton. 07)
Udført som angivet under 65) og med Klorkalcium. Cementslammen blev
forholdsvis hurtigt slidt bort. Vejen er udsat for meget stærk Trafik af
tunge Hestekoretøjer, der ikke har efterladt noget som helst Mærke i Be
tonen. 00) Der er ingen Virkning at spore af Trafikken i den forløbne
Vinter. 00) Belægningen har mange Revner og er ofte blevet repareret, i
Reglen ved at hugge et Stykke ud og anbringe Brosten i Stedet for. 70)
Den nuværende Tilstand er kun nogenlunde. 75) Gaden ligger i den indre
By og er fri for den gennemgaaende Trafik. Belægningen har holdt godt
med Undtagelse af enkelte »Saar» ved Fugerne og ved Tilslutningen til
Brolægningen i den ene Ende. 72) Færdslen er meget ringe; Beton er an
vendt, fordi den store Stigning ‘I eller ‘ko) vanskeliggjorde Vedligehol
delse af Makadam.
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I Gader med stærk Trafik er Betonfundamentets Nødvendig
hed anerkendt, hvadenten Slidlaget er Træ, Asfalt eller Brosten.
Her betyder Betonkørebanens Indførelse altsaa en Besparelse i
Anlæg og en Forringelse af Danmarks Import. Spørgsmaalet bli
ver da blot, om disse Fordele ophæves af forøgede Vedligeholde!
sesudgifter eller medfører Ulemper for Trafiken.
En vel udført Betonkørebane kræver efter Amerikanernes Er
faringer minimale Vedligeholdelsesudgifter, og vore hjemlige Er
faringer gaar i samme Retning. Gennem Hindegade i København
har vi 14 Aars Erfaring for, at Betonen taaler Københavns Klima
og Trafik.
En Samenligning af de forskellige Kørebaners tekniske Egen
skaber falder ud til Fordel for Betonen.
Træbrolægning er en dyr Luksus. Som ny er den meget be
hagelig at færdes paa, men hvis den ikke til Stadighed holdes
mættet med Tjære, bliver den snart hullet, og dens Levetid er
kort.
Støbeasfalt kræver idelige Reparationer og holder sig ikke
jævn. I Sommervarmen bliver den blød og bølget, i Vinterkulden
bliver den skør, revner og knuses under Hjultrykkene.
Stampeasfalt er uegnet i vort Vinterklima, den bliver glat,
saa Kørselshastigheden maa nedsættes, og for Heste og Cyklister
er det en Lidelse at færdes paa den.
Granitbrolægning er naturligvis Nr. i i Henseende til Varig
hed, men ogsaa den bliver glat under Nutidens Trafik.
Betonkørebaner er jævnere end nogen af de nævnte og holder
sig ru uden Udgift til Grusning. I det danske Vinterklima er den
ne Egenskab saa værdifuld, at den i høj Grad maa anspore til at
søge Betonkørebanen indført.
Naar vi fra Gaderne vender os til Landevejene, ligger For
holdene anderledes, idet Betonkørebanens Indførelse dér ikke for
mindsker Anlægsudgifterne. For de stærkt trafikerede Veje kom
mer Kampen til at staa mellem Chaussébrolægning og Beton, og
efter de Oplysninger jeg har faaet, bliver Prisen for disse Be
lægninger nogenlunde ens, nemlig 13—14 Kr./m
; men af dette Be
2
løb gaar Ca. 8 Kr. til Udlandet, naar vi bruger Brosten, medens
de bliver i Landet, naar vi bruger Beton.
Ovenstaaende Pris gælder for Ombygning af bestaaende Veje,
hvis Makadamlag kan bruges som Fundament for Brostenene. Ved
Anlæg af nye Veje kommer Prisen for Fundamentet til, og saa
er Betonvejen utvivlsomt den fordelagtigste. Uden Hensyn til An
lægsudgifterne bør Betonvejen bruges paa blød og vandfyldt Bund;
selv de varmeste Tilhængere af Chaussébrolægningen indrømmer,
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at den her bor vige for Betonen. Spørgsmaalet reduceres altsaa
til, om man ved Ombygning at makadamiserede Veje bør bruge
Chaussébrolægning eller Beton.
Tilliden til, at Chaussébrolægningen vil vise sig modstands
dygtig overfor Nutidens og Fremtidens Trafik, synes mig svagt
begrundet. Chaussébrolægningen har holdt sig fortræffeligt man
ge Steder under Fortidens Trafik, men allerede nu begynder den
at svigte.
Ved Kørsel paa Betonpladen fordeles Hjultrykket ud over et
stort Areal, ved Kørsel paa Chaussébrolægning kan en enkelt Sten
blive udsat for det fulde Tryk og blive trykket ned, og de Ujævn
heder, der derved fremkommer, bringer Vognene til at hamre
paa Vejen med Kræfter, der er mange Gange større end de stati
ske Hjultryk, og ødelæggelsen vil da skride hurtigt frem.
Og Forholdene vil forværre sig, efterhaanden som Korehastig
heden og Hjultrykkene forøges. Man kan holde igen ved Hjælp
af hæmmende Forskrifter, men den Løsning af Vejproblemet at
forbyde Kørsel paa Vejene er lidet tiltalende, og den kan kun
blive midlertidig; Udviklingen gaar i Retning af større Køreha
stighed og større Hjultryk, og før eller senere maa Danmark følge
med i denne Bevægelse og bygge moderne Automobilveje, og disse
bygges ikke som Mosaiker af Smaasten, der hver for sig kan
trykkes ned af Hjulene, og som slider paa Vognene og forøger
Benzinforbruget. Fremtidens Automobilvej bliver den monolithi
ske, jævne Betonvej, og da den kan bygges for samme Pris som
den brolagte, bør vi ikke tøve med at indføre den. Fortsættes
Bygningen af de brolagte Veje, udsætter vi os for om 20 Aar at
staa med et forfaldent Vejnæt og at skulle begynde forfra, thi vore
Erfaringer med disse Veje strækker sig kun til svag Trafik. Be
tonvej enes Holdbarhed har vi derimod Sikkerhed for gennem de
amerikanske Erfaringer.

TRAFIKLINIER i KJØBENHAVN
Resumé af Stadsingeniør A. C. Karstens Foredrag.
I ældre Tid gjaldt det om at etablere Veje, som kunde bære for
holdsvis faa og lette Koretojer, nu gælder det om at etablere Veje
til de mange og tunge Køretøjer.
Regeringen byggede i Aarene fra 1770 til ca. 1790 trods den ringe
(Trafik en Række af smukke og brede Trafikaarer om og til Kjøben
havn.
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Siden den Tid udviklede Byen sig, man byggede
og udstykkede
uden nogen Plan. Først ved det store Gennembrud
fra Ca. 1870 blev
af daværende Stadsingeniør Ambt begyndt Etableringen
af en Række
store nye Trafikaarer.
Nu for Tiden gælder det om at forbedre de gamle
Trafikaarer, at
tilvejebringe nye Gennembrydninger i Byen, samt
udvide hele det
gamle Net bl. a. med nye Forbindelser mellem Sjælla
nd og Amager.
Endelig maa der nu sikres Muligheder for, naar det
senere maatte
blive nødvendigt, at kunne skaffe Hurtigsporveje fra
Byens Omegn
og fra de ydre Distrikter incl til Byens Centrum.

FORHOLDET MELLEM BREMSELÆNGDEB OG
SIKKERHED VED AUTOMOBTLTRAFIK
Af Docent C. Q. Bay.
I Løbet af de sidste 20 Aar har Autornobiltrafikken gennem
gaaet en enestaaende Udvikling. Antallet af Automobiler
er i den
ne Periode her i Landet vokset fra nogle faa Stykker til
henimod
50,000 eller et Automobil for hver GO Indbygger. Udvik
lingen pe
ger i Retning af en endnu stærkere Forøgelse i Antallet
i den kom
mende Tid.
Sandsynligheden for Ulykker vil imidlertid utvivls
omt vokse i
et langt stærkere Forhold end Automobilantallet, dels forbi
Vejene
kun vanskeligt vil kunne klare den umaadelige Trafik,
som Frem
tiden sikkert vil bringe, dels fordi mange af de nye Førere
næppe
vil være i Stand til at køre paa betryggende Maade.
Da Færdselssikkerheden i en meget væsentlig Grad er afhæ
n
gig af Bremselængderne, er der al mulig Grund til at gøre
disse
til Genstand for en nærmere Undersøgelse.
I det følgende skal der gøres et Forsøg paa hovedsagelig ud
fra
teoretiske Betragtninger at klarlægge Forholdet imellem
Bremseafstande og Færdseissikkerhed særlig med Henblik paa selve
Au
tomobilets Sikkerhed.
Den rent mekaniske Bremseafstand, d. v. s. den Vejlængde
Au
tomobilet gennemløber fra det øjeblik Bremserne begynd
er at vii
ke indtil Bevægelsens Ophør, lader sig let beregne, naar
man ken
der Antallet af Hjul, paa hvilke der virker Bremser,
Vægtforde
ungen, Friktionskoefficienter 0. S. v., og naar man gaar
ud fra, at
Hjulene bremses fast øjeblikkelig, saa at hele den
levende Kraft
tilintetgøres ved Friktionen imellem Vejbane og Hjul.
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En saa voldsom Bremsning er ganske vist ikke ønskelig under
normale Forhold, og den vil kun finde Sted, naar Føreren for sent
opdager en Fare, og maa gøre sit yderste for at standse. Ved en
noget lempeligere Bremsning, som netop tillader Hjulene at gaa
rundt kan der standses paa en lidt kortere Strækning, men da der
i Fareøjeblikket er en naturlig Tilbøjelighed til at lade Bremserne
trykke med størst mulig Kraft paa Hjulene, bør man regne med
iastbremsede Hjul.
En saa voldsom Bremsning vil udsætte Automobilet for stærke
Rystelser og stort Slid, men vil ikke udsætte det for ødelæggelse.
For Passagererne er Bremsningen derimod ikke ufarlig, idet den
negative Accelleration ved store Værdier af Friktionshoefficienten
for firehjulsbremsede Automobiler kan naa en saa stor Værdi, at
den svarer til en vandret Kraft lig % af Menneskets Vægt. En saa
stor Kraft vil utvivlsomt slynge Passagererne ned af Sæderne. For
Automobiler med Baghjulsbremse vil Kraften kunne naa den halve
Vægt af Passageren, hvilket næppe kan medføre større Fare for
ham.
Da de i det følgende beregnede mindste Bremseafstande kun i
enkelte Tilfælde vil blive anvendte i Praksis, fordi Førerne alle
rede paa større Afstande tager Hensyn til farlige Forhindringer
paa Vejen, maa det i denne Forbindelse være tilladeligt at regne

Fig. 1.
med den fulde Udnyttelse af Bremserne for at undgaa mulige Paa
kørsler.
Bi emseafstanden i for et almindeligt 2-Akslet Automobil, for
synet med Bremser paa alle 4 Hjul, vil med de paa Figur 1 benyt
tede Betegnelser og under Forudsætning af Medvind findes af Lig
ningen
)
2
1 + P
2 cos a + x) it + (P
æ) + (P
1 008 a
2 = i [(P
4 mv
I ((V
V)2 +T?) F. 0.0052]
1
sin a
—

—

—
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hvor x er Forøgelsen af Forhjulets og Formindskelsen
af Baghju
lets Tryk paa Grund af Bremsningen, v og V Autom
obilets Ha
stighed henholdsvis i miSek. og km/Tim., Vi Vindens
Hastighed i
km/Tim. F. Automobilets Tværsnitsareal i m
2 og p Vejbanens Frik
tionshoefficient.
(Pi
)
2
v2
+P
i—
1+ P
2g[(P
) (cos a
0
sin a)
1
((V
2 ± V
V)
). F 0,00521
2
1
—

—

—

Er Automobilet kun bremset paa Baghjulene findes
Bremse
længden af Ligningen:

2
mv
15

=

i

.2

cos a

—
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+

1
_4(
_
V)
(V
2

1
(P

+

+

) sin a
2
P

+

V
2
1
)F.0,0052]

idet Modstanden imod Automobilets Bevægelse henove
r Vejbanen
er regnet til 15 kg pr. ton.
1=

2
1
(P
-P,)v
2g[(P cosa
1
÷x)+(P + P
) sin a±O,015(P, cosa±x)—0,0026(( V
2
1
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± V,
2
V)
) F]
2

Størrelsen x bestemmes af
a. x

=

ii ((P
1 cos a

x)

+

0,G15 (P
0 cos a

+

x))

hvor h er Tyngdepunktets Højde over Vejbanen.
Vindtrykket er
forudsat at angribe i Højde med Vognens Tyngd
epunkt, hvilekt
næppe er korrekt for lukkede Vogne, hvor Angreb
spunktet ofte
vil ligge højere.
2 cos cx
1 u cos a + 0,015 P
—

-÷-0,0l5 ±u
Der er i begge Tilfælde gjort den Forudsætning
, at Vindens
Tryk paa Vognen er jævnt voksende fra Bremsningen
s Begyndelse
indtil Vognen standser. Helt rigtigt er dette ikke,
men Fejlen er
ikke af større Betydning.
Af de fundne Udtryk fremgaar, at Bremselængden
varierer
med Kørehastigheci, Stigningsforhold, Friktionskoef
ficient, Vindhastighed og for Baghjulsbremsede Vogne desude
n af Vægtforde
ungen paa For- og Bagaksel.
For at give et Indtryk af Bremselængdens Variation
er denne
beregnet for et Automobil med Akselafstand 3,0 m, Tryk
paa For-
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aksel af 800 og paa Bagaksel af 1050 kg, Tyngdepunktet 50 cm over
Vejbanen og et Tværsnit paa ca. 3 m2, altsaa et) Automobil sva

0
/O

-

-6

-4’

-2

4

ø

6

8

,o5

Pukisk Re’/-(f,nE 1,17, E

Fig. 2. Begynde]seshastighed 54 km/Time.
Fuld Linie: Firehjulsbremse
uden Luitmodstand.
Punkteret Linie: Baghjulsbremse
Stiplet Linie: Baghjulsbremse; Medvind 20 m/Sek.
St = Stigning i pCt.
Ordinaterne fremstiller Bremseafstand i m.

}

rende nogenlunde til en Drosche, enten forsynet med Bremse paa
alle 4 Hjul eller kun paa Baghjulene. I første Tilfælde er der ikke
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taget Hensyn til Vindens Virkning. I
det andet er Længderne
fundne baade med og uden Hensyn til
Vindens Virkning. Vindhastigheden er sat til 20 m/Sek.
0
0”

/0

o
0%

*

/0%
%

4
!
Q

/0 /.

o
•

A1

Fig. 3. Friktionskoefficient
0,5.
Fuld Linie: Firehjulsbremse
Punkteret Linie: Baghjulsbremse
uden Luftmodstand.
Stiplet Linie: Baghjulsbremse;
Medvind 20 ml Sek.
H
Flastigheder i km/Time.
Ordinaterne fremstiller Bremseafstand
i m.

}
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De fundne Resultater er fremstillede grafisk paa Fig. 2—4.
Paa Fig. 2 er vist Bremselængdens Variation med Vejens Stig-

0

b

0,

02

05

04’

QS.

_c0,

005’

Ps’.,n,s,- Peckt,ons/,n, e

Fig. 4. Begyndelseshastighed 54 km/Time.
Fuld Linie: Firehjulshremse
uden Luftmodstand.
Punkteret Linie: Baghjul sbremse
20 m/Sek.
Medvind
se;
Stiplet Linie: Baghjulsbrem
F = Friktionskoefficienter.
Ordinaterne fremstiller Bremseafstand i m.
at
ning for forskellige Værdier af p og en Begyndelseshastighed
54 km/Tim.
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Paa Fig. 3 er vist Bremselængdens Variati
on med Begyndelses
hastigheden for forskellige Stigningsforhold
og p = 0,5.
Paa Fig. 4 er endelig vist Bremselængdens
Variation med Frik
tionskoefficjeriten for forskellige Stignin
gsforhold og en Begyndel
seshastighed af 54 km/Tim.
Af Diagrammerne, som er beregnede for
Hastigheder indtil
90 km/Tim., for Stigninger og Fald indtil 10
pCt. og for Variationer
i Friktionskoefficienten imellem 0,05 og 1,0,
fremgaar med stor
Tydelighed, at Firehjulsbremsen er den
almindelige Baghjuls
bremse langt overlegen, idet den er i Stand
til at standse Automo
bilet paa meget mindre Længder end Baghju
lsbremsen.
Ved de ganske smaa Friktionskoefficienter,
som optræder, naar
Vejbanen er fedtet eller belagt med Rim og
Islag, bliver Bremse
længderne overordentlig store, saa at
Færdseissikkerheden bliver
meget lille, da det er umuligt for Føreren
at bedømme Afstanden
til Forhinciringen paa Vejen med tilstrækkelig
Nøjagtighed.
Vejens Stigningforhold har stor Indflydelse
paa Bremselæng
derne, men Forkortelsen af Bremselængden ved
Kørsel op ad Bak
ke i Forhold til Bremselængden paa vandret
Bane er ikke af saa
stor Betydning, som Forlængelsen af denne ved
Kørsel ned ad den
samme Bakke. Det vil altsaa sige, at man maa
nedsætte Køreha
stigheden ned ad Bakke mere i Forhold til
Kørehastigheden paa
vandret Vej end man kan forøge Kørehastigbed
en op ad Bakke,
naar man stadig ønsker at have samme
Sikkerhed imod Paa
kørsler.
For det firehjulsbremsede Automobil viser
Beregningen, at det
er umuligt at standse paa et Fald af 6 pCt.
med en Friktions
hoefficent p af 0,05. Er Automobilet kun forsyn
et med Baghjuls
bremse kan det ikke standses paa Fald stærke
re end ca. 3,5 pCt.
med p
0,05, eller paa Fald stærkere end Ca. 6,5 pCt. med
,z
0,1.
Er Autombilet paavirket af Medvind med en
Hastighed af
20 m/Sek. vil det ikke kunne standses paa Fald
større end Ca.
I pCt., 3pCt. og 9 pCt. med henholdsvis p = 0,05,
u
0,1 og p = 0,2.
Sikkerheden ved Automobilkorsel er imidlertid
ikke alene af
hængig af den mekaniske Bremselængde,
da der hengaar en vis
Tid fra det øjeblik et Faremoment først iagttag
es, inden Beslut
ning tages om at Bremse, og inden denne
Beslutning omsættes
i Handling. Denne Tid er ganske afhængig
af det enkelte Individ
og al dets øjeblikkelige psykiske Tilstand.
For dygtige Førere er
den meget lille, maaske
Sekund, idet mindste naar de er ud
hvilede og i fuld Vigeur.
For den mindre øvede Fører eller for den, der er
træt, overan
strengt, forvaaget eller syg, for ikke at tale
om den selv ganske
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let berusede, er dette Tidsrum betydelig større, og det er meget
2 Sekunder.
sandsynligt, at det kan blive i
Findes der paa Vejen forah Automobilet en Forhindring, som
vil foraarsage Uheld eller Ulykke, maa den senest iagttages af
Føreren i en Afstand fra det forreste Punkt af Automobilet, der
mindst er lig den til Vejens Tilstand og Autornobilets Bremsean
ordning svarende Bremseafstand plus den Vejlængde, den psy
kiske Reaktionslængde, der gennemløbes, medens den psykiske
Reaktion staar paa. Denne Afstand vil i det følgende blive om
talt som den psykiske Bremseafstand.
Da Færdseissikkerheden ikke saa meget er afhængig af de
dygtige som af de udygtige Førere, er den psykiske Reaktionstid
sat til 2 Sekunder.
Paa Diagrammerne er indtegnet Linier, psykiske Reaktions
linier under Abscisseaksen i en Afstand lig de psykiske Reaktions
længder saaledes, at de psykiske Bremseafstande direkte kunne
maales fra disse Linier til Kurverne.
De Forhindringer et Automobil møder paa sin Vej er af 2 bestemt
adskilte Arter, nemlig faste Genstande, hvortil man kan henregne
Genstande, som bevæge sig vinkelret paa Vejen, eller med lille
Hastighed i samme Retniiig som Automobilet, f. Eks. Cycler, He
stekøretojer m. rn., og andre Motorkøretøjer med samme Bevægel
sesretning. Den modgaaende Trafik kan der ses bort fra, da den
foregaar paa sin egen Del af Kørebanen. For at udelukke Paakors
ler af Forhindringer af den første Art er det ganske nødvendigt,
at de iagttages inden eller senest i den psykiske Bremseafstand.
Da denne under visse Forhold kan blive saa stor, at det er gan
ske umuligt at afgøre om man er rykket Farepunktet for nær eller
ej, maa man sætte en højere Grænse for den tilladelige Bremseafstand. Hvor lille eller hvor stor man bør gøre denne, er i og for
sig en Skønssag. Der vil altid være modstridende Interesser der
gør sig gældende. Hvis den gøres for stor vil andre Brugere af
Vejen end Automobilisterne føle sig usikre, og gøres den paa den
anden Side for lille vil disse sidste anse deres Interesser for at
være traadt for nær, idet Kørehastigheden i saa Fald maa nedsæt
tes saa meget, at Automobilets Muligheder for hurtig Transport
ikke kan udnyttes.
En højere Grænse for den psykiske Bremseafstand danner den
største Afstand, som kan bedømmes med en Nøjagtighed af gan
ske faa Meter. Denne Afstand er i høj Grad afhængig af det en
kelte Individs Synsstyrke og øvelse i at bedømme Afstande. Idet
der er gaaet ud fra, at de fleste Mennesker ved nogen øvelse kan
lære at bedømme Afstande indtil 150 m med ret stor Nøjagtighed,
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er der paa Diagrammerne indla
gt Linier parallele med de psy
Iciske Reaktionslinier i en Afst
and af 150 m over disse. Den Del
af Diagrammernes Kurver der
ligger over disse Linier angiver da
de Bremselængder, der fremkom
mer ved en under Hensyn til Vej
ens Tilstand og Stigningsforhold
uforsvarlig hurtig Kørsel. Kun
Eørsel, der giver Bremseafstand
e liggende under disse Linier er
forsvarlig og tilladelig.
En tilladt psykisk Bremseafstand
al 150 m er maaske nok vel
stor, men vil man give Auto
mobilisterne Lejlighed til i noge
n
Grad at udnytte Autombilernes
Muligheder for at køre med store
hastigheder, altsaa Muligheden for
at spare Tid, kan den ikke
gøres stort mindre end 100 m. Træk
kes paa Fig. 3 en Linie i denne
Afstand fra den psykiske Reaktions
linie, viser den at et alminde
ligt baghjulsbremset Automobil
ikke maa fremføres med en Ha
stighed større end ca. OG km/Tim.
paa vandret Vej.
Der er hidtil gaaet ud fra at Kørslen
fandt Sted om Dagen,
sker denne derimod om Natten maa
den psykiske Bremseafstand
selvfølgelig ikke være større end den
Afstand, i hvilken man klart
kan skelne de Genstande som rnaatte
befinde sig paa den belyste
Vejbane.
Denne Afstand er afhængig al Automob
ilets Projektørers Ron
truktion og Anbringelse samt af Lampern
e i disse. Ved de af Do
cent E. v. Holstein-Rathlau afholdte Fors
øg viste det sig at en
xnorkklædt Person først kunde skeln
es i en Afstand af Ca. 70 m,
naar der anvendtes 25 Lys Lamper i
de parabolske Projektører,
bvorfor man ved Natkorsel ikke bor regn
e med en psykisk Bremseafstand større end 70 m, og man bør
snarere nedsætte den til
0 m.
Trækkes paa Fig. 3 en Linie i denne Afstand
fra den psykiske
Reaktionslinie viser den at det baghjulsbrems
ede Automobil, der
under de til Figuren svarende Forhold ved
Dag kunde køre med
en Hastighed af 60 km/Tim., ved Nat kun
maa fremføres med en
hastighed al Ca. 47 km/Tim.
Nærmer Automobilet sig en Vejskæring, hvor
der altid er Mu
lighed for pludseligt opdukkende Farer, maa
Hastigheden selv
følgelig reguleres, saaledes at der altid er en Afst
and al den psy
kiske Bremseafstand fra Automobilet til Vejm
idten, indtil dette
er kommen saa langt frem, at Sidevejen kan over
ses i en Længde,
der mindst er lig den psykiske Bremseafstand. Befi
nder der sig
Ingen Automobiler paa denne Strækning kan
Hastigheden atter
sættes op.
For den anden Art Forhindringer, rnedgaaende Auto
mobiler, er
det imidlertid ikke nødvendigt at holde en indb
yrdes Afstand af
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den psykiske Bremseafstand. To fuldstændig ens Automobiler med
samme Kørehastighed skulde egentlig kunne køre efter hinanden
i en Afstand lig den Længde, der svarer til den bageste Forers
psykiske Reaktionshastighed. Der vilde da ikke kunne ske Paa
kørsel selv om det forreste Automobil blev bremset op paa den
mindst mulige Afstand. Da det ikke er givet at Føreren af det
forreste Automobil faar Tid til at give Stopsignal med Haandeu
i Tilfælde af pludseligt opdukkende Fare, og da det er vanskeligt
straks at iagttage en ringe Formindskelse i Afstanden imellem
de to Vogne, bør man give et Tillæg til Afstanden imellem Vog
nene ud over den psykiske Reaktionslængde. Denne Længde kan
man passende vælge som en vis Procent af den mekaniske Bremse
længde. Der synes ikke at være nogen Begrundelse for, hvorledes
man kan bestemme denne Procent for ens bremsede og belastede
Automobiler, men der vil antagelig opnaas tilstrækkelig Sikker
hed, naar den vælges til 25.
For de fleste Personautomobiler varierer Belastningen paa Bag
obilet.
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i Byer, hvor der tilføres Trafik fra mange Sidegader, bør gaa ned
til den foreslaaede Afstand imellem Vognene, men derimod altid
forlange en mindste Afstand imellem dem lig den psykiske Brem
seafstand, da Ulykkernes Omfang i modsat Fald let kan forøges
til at omfatte mere end 2 Automobiler, f. Eks. naar et Autom
obil
uretmæssigt kører frem fra en Sidegade tværs over Hovedgadens
Kørebane. For en Vej, der udelukkende er beregnet for Autom
o
biltrafik, hvor Niveauskæringer med andre Veje og Jernbaner ikke
findes, og hvortil Adgangen sker enkelte Steder gennem bevogt
ede
Indkørsler, maa den foreslaaecl lille Afstand imellem Vogne
anses
for tilstrækkelig, da Paakørsel kun kan tænkes at finde
Sted,
naar et Automobil pludselig bryder sammen, f. Eks. taber
et eller
flere Hjul. Selv i dette Tilfælde vil de ikke, standse pludse
ligt,
mon bevæge sig et længere Stykke fremad paa Vejen, hvorved der
gives Efterfolgeren noget større Mulighed for at standse i Tide.
Ved Kørsel i Række med den foreslaaede Afstand indtræ
der
der dog den Fare, at Føreren af et Automobil ikke selv kan tage
sig i Agt for farlige Forhindringer paa Vejbanen, fordi de skjules
for ham af det foran kørende Automobil. Han maa i Virkelighe
den ganske stole paa Agtpaagivenheden hos den, der fører det for
reste Automobil i Rækken. Den Fare der paa denne Maade ind
føres for Færdsien er dog uden Betydning, da man ikke godt kan
tænke sig, at der pludeslig skulde optræde en absolut Hindring
imellem 2 Automobiler, som det vilde have været muligt at und
gaa, naar der netop havde været en Afstand svarende til den psy
kiske Bremseafstand imellem dem. Oversigten til Siderne vil der
imod være tilstrækkelig til at tage Hensyn til Farer, der nærme
r
sig herfra. Ved Kørsel paa en almindelig Vej vil Kørehastigheden
baade ved Dag og ved Nat være bestemt for det forreste Auto
mobil, som tidligere omtalt, ved den største tilladelige psykiske
Bremseafstand.
Foregaar Kørslen derimod paa en særlig Autornobilvej af den
ovenfor omtalte Type maa man ligesom ved Jernbaner kunne gaa
ud fra at Banen altid er i Orden, naar der ikke gives særligt Ad
varselssignal. Man maa derfor kunne køre med Hastigheder
til
hvilke der svarer Bremselængder, der er meget større end de
Bremselængder, der er tilladelige paa en almindelig Vej.
Foregaar Trafikken ved Dag i en stadig Strøm af ensartede Au
tornobiler, som alle har den samme indbyrdes Afstand, nemlig
den psykiske Reaktionslængde plus
af den mekaniske Bremse
afstand, bør denne Afstand ligesom den psykiske Bremseafstand
ved Kørsel paa en almindelig Vej ikke overskride 150 m, hvilket
for et firehjulsbremset Automobil paa vandret Vej med en Frik
Lionskoefficient af 0,5 svarer til en Hastighed af ca. 170 km/Tim.
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I Mørke maa Afstanden nedsættes paa samme Maade som tid
ligere til Ca. 50 m, hvortil der svarer en Hastighed af ca. 53 km/Tim.
for det ovenfor omtalte Automobil.
I Teorien er det rigtigt, at Automobilet kører med fuldkommen
Sikkerhed ved stigende Hastighed, indtil Bremselængden naar de
tidligere angivne Grænser, nemlig ved Dag den Længde, der med
Nøjagtighed kan bedømmes, og ved Nat den Afstand, i hvilken
Genstande foran Automobilet tydeligt kan skelnes.
I Praksis vil Vanskeligheden heller ikke ligge i at bestemme
disse Grænseafstande, men i til enhver Tid at variere Hastigheden
saaledes i Forhold til Vejens øjeblikkelige Friktionskoefficient og
Stigningsforhold, at de ikke overskrides.
Friktionskoefficientens Størrelse varierer desværre i en over
ordentlig Grad. For en god, ren og tør eller meget vaad Kørebane
af Asf alt er den ca. 0,8 for tør tjæret Macadam ca. 0,7 for alminde
lig Macadam ca. 0,65, for fugtig Brolægning ca. 0,4, for snavset,.
fugtig Asfalt ca. 0,15 og for meget fedtet Asfalt ca. 0,06.
Stigningforholdet paa offentlige Veje her i Landet kan variere
fra + 67 pCt. til -÷- 67 pCt., men i Bjerglande træffer man endnu
stærkere Stigninger.
Diagrammernes Variationer passer altsaa meget godt med de
virkelige Forhold, og der er ingen Tvivl om, at man i Praksis vilde
faa de angivne store Bremseafstande for smaa Værdier af Frik
tionskoefficienten, hvis denne holdt sig konstant over hele Læng
den. Det vil den imidlertid ikke kunne, hvorfor Bremseforsøg
sikkert vil give noget mindre Længde end Diagrammet.
Efterhaanden som Automobilet gaar over til at blive alle Mands
Eje, vil (ler iblandt Førerne findes et stadigt stigende Antal, hvis
Begreb om Fysik er saadan, at de er ganske ude af Stand til at
vurdere den Indflydelse, som disse Variationer i Friktionskoef
ficient, Stigningsforhold og Hastighed har paa Bremselængden
og derigennem paa Færdselssikkerheden. De vil efterhaanden er
hverve sig en vis Erfaring for, hvorledes Hastigheden skal varie
res, men de vil utvivlsomt ofte køre med langt større Hastighed
end forsvarligt.
Grunden til, at Ulykker ikke endnu indtræder i disse Tilfælde,
er, at Automobilet som Regel ikke er hunden til at følge en be
stemt Bane, som det her hele Tiden har været forudsat, men at
det forholdsvis hurtigt kan drejes til Siden og derved undgaa.
Kollisioner.
I Fremtiden, naar Automobiler maaske bliver lige saa almin
delige som Cycler er nu, vil Muligheden for at vige til Siden for
mindskes. Det vil derfor blive mere nødvendigt end nu at regulere
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Hastigheden i Forhold til Friktionskoefficient og Stigningsforhold.
Da Færdseissikkerheden i det moderne Samfund er ved at
blive et af de vanskeligste Problemer, er det af Interesse at under
søge, hvad der kan gøres og er gjort for at forøge den.
En grundigt Oplysningsarbejde blandt Førerne vil utvivlsomt
sætte gode Frugter. Den jævne Mand er nok klar over, at Bremselængden vokser med Hastigheden, men at den ved den dobbelte
Hastighed bliver 4 Gange saa stor er han næppe klar over, og han
vil maaske slet ikke tro derpaa. Indflydelsen af Stigningsforhold
og Friktionschoefficient maa ogsaa forklares ham.
Ved Forbedring af Bremserne vil der kunne opnaas forøget
Sikkerhed. Bremser, der ikke virker paa Kardanakslen,rummer en
ikke ubetydelig Fare, da de ikke fuldkomment behersker Bag
hjulenes Bevægelse.
Er Automobilet for at forøge dets Bremseevne forsynet med
eet mønstret Dæk, vil dette Hjul trækkes rundt i den normale
Omdrejningsretning, medens det andet gaar dobbelt saa hurtigt
i den modsatte. Bremsningen vil da kun virke meget lidt stær
kere end, hivs begge Hjul havde været forsynede med glatte Dæk
og havde gledet paa Kørebanen. Forskel i Kørebanens Friktions
koefficient ved Automobilets Sider og skæv Belastning af dette
vil have samme Virkning.
En gennemført Indførelse af firehjulsbremsen paa alle Auto
mobiler vil forøge Færdselssikkerheden betydeligt, fordi det da
vil være muligt at standse alle Automobiler under lige Forhold
paa samme Afstand. Samtidig hermed vil man forøge Vejenes.
Kapacitet, hvilket kan blive af stor Betydning. Der bør derfor
stræbes efter at fuldkommengore firehjulsbremsen, saaledes at
de Mangler, der nu klæber ved den, helt ophæves.
Gummifabrikanterne har i de senere Aar forbedret Dækkenes
Konstruktion, saa de nu ikke glider nær saa let paa Kørebanen,
men endnu er Grænsen for Forbedringer paa dette Omraade vel
ikke naaet.
Vejingeniørerne maa ved Valget af Kørebanelægninger saa
vidt muligt foretrække dem, der vanskeligst blive meget fedtede.
I store Byer kan en omhyggelig Renholdelse af Gaderne med As
faltbelægning hjælpe meget. Man kan vaske Gaderne i taaget
eller fugtigt Vejr inden de overtrækkes med det slimede Lag, der
nedsætter Friktionskoefficienten. Paa Landevejene, som dog ikke
er saa udsatte for at blive meget fedtede, vil Vaskning være gan
ske uoverkommelig, hvorfor man maaske skal give Chaussebro
lægningen Fortrinet for de glattere, men billigere Kørebanebelæg
ninger.
Endelig har man ad Lovgivningens Vej søgt at forøge Færdsels
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sikkerheden ved at fastslaa Færdselsregler, ved at begrænse Kø
rehastigheden dels efter de stedlige Forhold dels efter Vejenes
Tilstand og Lysforholdene og ved at stille visse Fordringer til
Automobilernes og Bremsernes Konstruktion.
I nogle Lande har man nu opgivet Begrænsningen af Hastig
heden paa fri Bane, og der kan ikke være Tvivl om, at det samme
efterhaanden vil ske overalt. Der kan heller ikke være megen
Grund til at opretholde Lovbestemmelser, som daglig overtrædes,
uden at der sker Ulykker, naar disse Bestemmelser hindre den
fulde Udnyttelse af Automobilet. Faren ved ubegrænset Køreha
stighed for Automobilister og andre Vejfarende formindskes se’v
følgelig ogsaa efterhaanden som Folk bliver helt fortrolige med
Automobiltrafikken.
For at reducere den Fare, der som tidligere paavist er indført
ved Brugen af baade firehjuls- og haghjulsbremser, kunde der
være Grund til saa længe begge Systemer anvendes, at paabyde
Anvendelsen af særlige Kendingsmærker paa Bagenden af Auto
mobiler, der er forsynede med Firehjulsbremsei’, saa at Paakørs
ler kan undgaas, og Ansvaret med Bette paalægges den bageste
Fører.

VEJVÆSENETS ÆLDRE HISTORIE
Resumé af Overvejinspektør, Oherstlieutenant L. A. Madseis Foredrag.
De i Foredraget givne Oplysninger er uddragne af en haand
skreven Beretning om Vejvæsenets Historie fra den ældste Tid og
ned til 1793. Haandskriftet, der opbevares i Rigsarkivet, er forf at
tet af Fuldmægtig C. L. Paulsen i Rentekammerets Kontor for
Vejsager. Det bærer Aarstallet 1823.
Efter Rigets Samling og Kristendommens fuldstændige Incl
forelse var Gejstligheden særlig virksom for Vejenes Forbedring.
Den anvendte sin Indflydelse paa ICongerne til at udvirke, at
ogsaa disse tog Opgaven op, og dette førte til de ældste Lovhestem
melser om Vejvæsenet, der dog maa antages kun at kodificere
gældende Vedtægter.
Den slesvigske Stadsret fra c. 1150 og Valdemar I’s skaanske
Lov sætter Bøder for den, der ødelægger alfar Vel eller formener
andre Adgang til denne. Kong Eriks sjællandske Lov omhandler
tillige Afgørelsen af Tvistigheder med Hensyn til Vejens Gang.
Udforligere Bestemmelser findes i Valdemar Sejrs jydske Lov af
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1241, der udsiger, at der fra hver By »som fra Arilds Tid< skal
være, >Adelvej, Købstadvej, Thingvej, Strandvej og Skovvej<.
Acielvejen skal være 14 Alen bred.
Christopher af Baierns Stadsret for Købstæderne i Danmark
og Norge giver Borgmester og Raad Ret til at kræve Arbejde ud
ført paa Vejene. Christian Il’s verdslige Lov paalægger Byerne at
udføre og vedligeholde deres Veje »vel brede, saa langt Byernes
Frihed rækker.
Christian TI’s Udkast til gejstlig Lov paalægger alle Herredsog Sognemænd at anlægge og vedligeholde gode alfare Veje gen
nem alle Skove og Marker og bygge gode Broer. Det giver tillige
et Indblik i Tidens Arbejdsmaade, idet det bestemmer, at Kongens
Foged skulde angive, naar Arbejdet skulde begynde, og selv være
tilstede for at bestemme Vejens Bredde. Arbejdsmaaden er altsaa
Naturalarbejde »i Flæng<c efter særligt Opbud. Af Christian IV’s
Forordriing af 26. Aug. 1622, hans Reces af 27. Febr. 1643 og gan
ske særligt hans aabne Brev af 7. Juni s. A. til Hannibal Sehested
fremgaar det derimod, at Vejene den Gang var indclelte eller skul
de inddeles saaledes, at hver vedligeholdelsespligtig fik sin be
stemte Del at vedligeholde under Ansvar af Bødestraf. Her frem
træder altsaa det ordnede Naturalarbejde og Princippet om den
kontinuerlige Vedligeholdelse.
Under Christian IV nævnes i en Rejsebeskrivelse fra 1600 Be
grebet »Kongeveje«. Deres Oprindelse kendes ikke. De gik til de
kongelige Slotte og i Kongens Vildtbaner. De vedligelioldtes af
Bønderne, men var afspærrede og forbeholdte til Kongens Brug.
Uvedkommendes Brug af disse Veje blev efter 1661 belagt med
strænge Straffe, men fandt desuagtet Sted i stort Omfang, fordi de
almindelige Landeveje var saa daarlige. Fra 1737 blev Færdsel
tilladt paa disse Veje undtagen i Foraars- og Efteraarsmaanederne.
Kort efter blev de faktisk aabnede for Færdselen.
For de almindelige Landevejes Vedkommende gaves under
Frederik III en Række Forordninger bl. a. Forordningen af 6. Maj
1665, der paabød en øjeblikkelig Istandsættelse af de almindelige
Landeveje i hele Riget og derefter deres tilbørlige Vedligeholdelse
samt Foretagelse af en ny Inddeling til Vedligeholdelse.
Under Christian V. gentoges først de tidligere Befalinger, men
i 1682 udkom 3 Reskripter ved hvilke der gaves en Inddeling af
Vejene i Hovedveje og mindre Veje.
I Jylland udpegedes som Hovedveje:
Snoghøj—Kolding—Ribe
Ribe—Horsens-—Aarhus
Ribe—Viborg—Aalborg
Viborg—Aarhus—Aalborg—Sæby—Skagen.
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I Fyen:
Nyborg—Odense—Assens
Odense—Middelfart.
I Sjælland:
Ej øbenhavn—Helsingør
Ej øbenhavn—Kalundborg
Ej øbenhavn—Korsør
Ej øbenhavn—Ej øge—Vordingborg.
Det bestemtes, at Amtmændene med nogle Proprietærer af
hvert Herred skulde overlægge, hvorledes Vejene kortest og bil
ligst kunde indrettes. Indberetning skulde afgives inden 3 Maa
neder. Naar Arbejdet var udført, skulde der foretages ny Indde
ung til Vedligeholdelse.
Disse Reskripter skal have gjort god Virkning særlig i Jylland,
hvor Hovedvej ene blev anlagt næsten af ny og meget forkortede.
I 1688 ansattes 4 Vejinspektører, henholdsvis for Sjælland, for
Fyen og Lolland-Falster, for Ribe og Aarhus Stifter og for Viborg
og Aalborg Stifter. Men Tiden var ikke moden til denne Foran
staltning.
Ved Reskriptet af 4. Marts 1690 afskedigedes Vejinspektørerne.
Den tidligere Administrationsform genindførtes, og der foreskri
ves foretaget ny Inddeling af Landevejene fra Eøbstad til Eøbstad
til Vedligeholdelser under forøget Bødeansvar for de vedligehol
delsespligtige.
Vejene opmaaites og forsynedes med Milepæle for hver i4 Mii.
Reskriptet af 4. Marts 1690 blev Grundlaget for Vejordningen i
Danmark til Forordningen af 13. Decbr. 1793 udkom. Gennemførel
sen af dets Bestemmelser var dog meget mangelfuld.
I 1734 indberettede saaledes Stiftamtmanden over Fyen, at den
i 1690 befalede Inddeling af Vejene var udført i Odense og Ru
gaards Amter. I den Anledning fik Fyen ved kgl. Resolution af
11. Marts 1735 en særlig Vejordning, der gav Amtmanden en for
øget Myndighed navnlig med Hensyn til Afgørelse af Tvistig
heder om Vedligeholdelsesarbejder og Paalæg af Mulkter baade
for de vedligeholdelsespligtiges og for forsøminelige Tilsynsmænds
‘STedkommende Det bestemtes derhos, at de Vejstrækninger, der i
lang Tid havde henligget uden nogen Vedligeholdelse, skulde
istandsættes første Gang paa Sognets Bekostning eventuelt ved
Tilskud fra Herredet eller endog Amtet.
Et Forsøg paa at faa en lignende Ordning gennemført i andre
Amter strandede, vistnok fordi man til Hjælp ved Gennemførel
sen af de første Istandsættelser søgte Forskud af den kongelige
ICasse.
Ved Midten af det 18. Aarhundrede var Vej enes Tilstand over-
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alt slet, og de mest befærdede Veje var ogsaa de mest medtagne.
Erkendelsen af, at der maatte gøres noget for at forbedre Tilstan
dene, havde ført til, at der til Kongen var blevet indgivet Forslag
om Istandsættelsen af Vejene, saaledes i 1756 af de Longueville
og i 1761 et Forslag fra en anonym, formentlig Kammerherre F. C.
Rosenkrantz. Dette sidste Forslag gik i Hovedsagen ud paa, at
det skude bekendtgøres 1) at der vilde blive foretaget Anlæg af
Landeveje i hele Riget, 2) at der til Anlæg af nye Veje og Vedlige
holdelse af de gamle aarlig skulde bevilliges 20,000 Rdlr., medens
Naturalarbejdet til Vedligeholdelse skulde ophøre, 3) at der skulde
ansættes en Direktør for Vejarbejdet, 4) at der skulde indkaldes
nogle Vejingeniører fra Udlandet for at forestaa selve Arbejdet,
5) at der under Direktøren skulde nedsættes en Kommission til
Afgørelse af Rets- og Erstatningsspørgsrnaal.
Dette Forslag afgaves til Rentekammeret til Betænkning og
vandt i det hele Bifald. Forskellige Hindringer medførte dog, at
Gennemførelsen trak ud.
Ved Reskript af 30. Decbr. 1763 ansattes Geliejmeraad C. F.
Rosenkrantz som Direktør for Vejanlægene. Som Stab ansattes en
Adjutant, en Regnskabsfører og en Materialskriver.
Fra Frankrig indkaldtes Overingeniør Jean Marmillod og lix
geniorerne Philibert Boudin og Herauld de Sorbé, der ansattes
henholdsvis som Overvejinspektør og Vejinspektører med ret be
tydelige Gager.
I Foraaret 1764 antog Marmillod det nødvendige tekniske Per
sonale, bestaaende af 3 Lærlinge, hvoriblandt H. F. Rosenberg og
nogle Pikører, hvis Tal senere forøgedes til 8.
Ved kgl. Resolution af 24. Maj 1764 bestemtes, at den første Vej
skulde anlægges fra Vibenshus over Lundehuset, Rudersdal og
Hirschholm til Fredensborg. Strækningen Vibenshus-Lundehuset
anlagdes i 1764 og det viste sig straks nødvendigt at anskaffe
Heste og Vogne til Arbejdet, hvorfor der indrettedes Stalde og
Parkplads paa Jægersborg og antoges Personale hertil. Arbejdet
udførtes i dette og de følgende Aar ved militær Arbejdskraft. Kom
mandoet kommanderedes af 2 Officerer og udgjorde i de forskellige
Aar fra 300—600 Mand.
Fredensborgvejen byggedes i Aarene 1764—1775 med en Bekost
ning af c. 236,000 Rdlr.
I 1766 approberedes Planen for Roskildevejen, der udførtes
fra Roskilde til Damhuskroen i Aarene 1770—1773, og fra Damhus
kroen til Frederiksberg Slot samt fra Pilealléen til ind paa Kjø
benhavns Grund i 1776. Stykket fra Frederiksberg Slot til Pile
alléen samt denne Vej og Falkoneralléen var allerede anlagt af
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Vejvæsenets Personale i 1766 i Anledning af Dronning Caroline
Mathildes Indtog.
Roskildevejen kostede ialt c. 134,000 RdIr.
Ved Ordningen af Vejvæsenets første Administration havde
man antaget et stort Personale og ansat Lønningerne for højt i
Forhold til Budgettet. Efter Rosenkrantz Plan skulde dette være
20,000 Rdlr. De faste Gager udgjorde 1765 11,000 Rdlr. af et Budget
paa 29,000. I 1766 steg Budgettet til 48,000 Rdlr., men dette Beløb
var mere, end den kgl. Kasse kunde bære, og det bestemtes derfor,
at Budgettet fremtidig ikke maatte overstige 20,000 Edir. For at
gennemføre den nødvendige Reduktion afskedigedes Rosenkrantz
og Direktionen over Vejvæsenet overdroges ved kgl. Resolution
af 12. Septbr. 1766 til General Huth, Chef for Artilleriet og Inge
niørkorpset. Denne forelagde en reduceret Plan for Vejetaten,
hvorefter denne under General Huth som Direktør skulde bestaa
af 2 Ingeniørkaptajner, 2 Overkonduktører, 2 Konduktører, 1 »Pa
trouille< og 4 Guider, samt det tilstedeværende Personale henhø
rende til Staben. Det var Meningen, at Marmillod skulde indtræde
i den ene Kaptajnsplads, Boudin og Sorbé i de to Konduktørplad
ser. Men da Gagerne reduceredes til omtrent det halve af det hid
tidige, vægrede de sig alle ved at indgaa paa disse Betingelser. De
afskedigedes derfor ved kgl. Res. af 24. Novbr. 1766. Der bevillige
des dem Rejsepenge og Marmillod fik desuden udbetalt en Erstat
ning. Boudin og Sorbé afrejste, og Marmillod stod i Begreb med
at rejse, da den nye Ordning kuidkastedes ved Reskript af 8. April
1767.
Ved dette henlagdes Vejvæsenet under Rentekammeret, og
Marmillod fik Tilbud om at træde i dansk Tjeneste i sin tidligere
Stilling, med Ret til at udtræde efter 7 Aars Forløb med Pension.
Han modtog Tilbudet, og der tillagdes ham Cancelliraads Rang.
Fra General Huths Virksomhed ved Vejvæsenet i denne Perio
de hidrører en kgl. Resolution af 24. Novbr. 1766, efter hvilken de
nye Veje maatte beplantes.
Under Marmillods videre Virksomhed blev der fra forskellige
Sider rettet Angreb mod ham og gjort Forsøg paa at fortrænge
ham. Men hans Stilling var urokkelig. Da Vejvæsenet, som en
kort Tid, 1770—1771, havde sorteret under Generalitetskollegiet,
henlagdes under Overbygningsdirektionen, valgtes Marmillod til
Medlem af denne, og i 1773 indstillede Direktionen i en for Mar
millod meget smigrende Skrivelse, at der skulde indledes Under
handlinger med ham om hans Forbliven i dansk Tjeneste, efter at
hans paatagne Tjenestetid var udløbet i 1774. I dette Aar indgav
Marmillod imidlertid en Klage mod Kaptajn Restorff, som i lang
Tid havde kommanderet Arbejdsstyrken.
—
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Der nedsattes en Kommision til Paadømmelse al
Sagen, men
da denne efter Marmillods Formening trak Sagen i
Langdrag, og
cia nogle af ham indgivne Klager over formentlige
Smaaforurettel
ser ved Gageafdrag o. I. blev afvist, meddelte han
den 22. April
1775, at han ikke mere vilde lede Vejarbejdet. Rentek
ammeret,
under hvilket Vejvæsenet atter sorterede, overdrog
da 1. Vejkon
duktør Løjtnant H. F. Rosenberg at lede Arbejd
et og paalagde
Marmilloci at aflevere Planer m. m. til ham. 2. Kondu
ktor, Champ
fayet og Marmillods Søn, der var tjenstgørende som
Elev ved
Vejetatei, nægtede at modtage Ordrer fra Rosenberg
og blev der
for afskediget. Da Marmillod trods Forestillinger
ikke vilde op
give men endog skærpede sine Fordringer og forlang
te Kaptajn
llestorff øjeblikkelige Afskedigelse blev Følgen
, at han selv al
skedigedes i Naade under 8. Maj 1775 med den ham
tillagte Pen
sion, og et Gratiale af 1000 Rdlr. til Rejsepenge.
Marmillod vendte tilbage til Frankrig og indtraa
dte atter i
det franske Vejvæsens Tjeneste. Han døde 1786
som Ingenieur
en Chef des Ponts & Chaussées i Grenoble.
Marniillocts Fortjeneste af Danmark er den at have
indpodet
sine Undergivne det franske Vejvæsens udmærkede
Principper.
Disse Principper blev grundlæggende for Eftertidens
Arbejder ved
Anlæget af Hovedlandevejene og det skyldes dem,
at disse Hoved
veje, uden væsentlig Ændring, er brugelige ogsaa
for Nutidens
Trafik.

ORGANISKE BINDEMIDLER (TJÆRE, ASFALT M. M)
TIL VEJE, OG DERES PRØVNING
Af Professor P. E. ]?aasc/zou.
De Erhvervsgrene. indenfor hvilke man beskæftiger
sig med
Fremstillingen, Fremskaffelsen og Anvendelsen af
de organiske Vejmaterialer er meget forskelligartede.
Stofferne kan inddeles i 3 store Grupper:
Tjære og Tjæreprodukter,
Jordolie, samt naturlig forekommende og kunstig
fremstillede
Jordolieprociukter og
Kautsjuk, hvilket Stof her ikke nærmere skal omtale
s.
Det er Bygningsingeniørens Maal at faa saa gode og
billige Varer
af de nævnte Arter til Vejbygning og hans Opgave
at anvende dem
paa rette Maade.
Det er Kemikerens Maal at fremstille Produkterne
i Gasværker,
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Tjære- og Jordoliedestillationsanlæg. Bitumenraffinaderier; som Re
gel angiver ogsaa Kemikeren Undersøgelsesmetoderne for dem og
udfører disse.
I det følgende skal der gives en Oversigt over Sammensætningen
og Dannelsen af vigtige Arter af Produkter indenfor de to første af
ovennævnte Grupper, og gives en Oversigt over gængse Prøvemeto
der, samt gøres Rede for nogle Overvejelser og Forsøg vedrørende
Bestemmelsen af deres fysiske Egenskaber.
Binciemidlern es kemiske Sammensætning.
Stoffer som Tjære. Jordolie og Produkter deraf bestaar i det væ
sentlige af Kuibrinter; i mindre og vekslende Mængder tillige af For
bindelser af Kulstof og Brint med et eller flere af Grundstofferne Ilt,
Svovl og Kvælstof.
Hvor indviklet disse Stoffers Kemi er, vil fremgaa ved en Be
t.ragtning alene af Kulbrinterne, hvoraf der fin cles de i Tabel i an
førte Grupper og Arter.
TABEL i
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Umættede

-
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Smeltepunkt paa + 5 ° C., kan der af disse tænkes dannet 1855 for
skellige Kuibrinter, hvori Kulstof- og Brintatomerne er grupperede
paa forskellig Maacle. Studiet af særlig de højere kogende Forbindel
ser, som forefindes i Begsorter og Bitumen. vanskeliggøres derved, at
de ikke kan aciskilles ved Destillation, men sønderdeles ved Tempera
turer, der ligger lavere end deres Kogepunkt.
Tjære og Tjæreprodukter; Fremstilling og Arter.
Stenkulstjære faas ved Ophedning af Kul uden Luftens Adgang,
idet der samtidigt dannes Koks og Gas.
Det vil være de fleste bekendt, hvilken urnaadelig Udvikling Kul
forædlingsindustrierne — Gas- og Koksværker — har gennemgaaet
i Løbet af de sidste 50 Aar, en Udvikling, som har været nøje knyt
tet til Jernfremstillingen, ved hvilken Forædlingsprocessens Hoved.
produkt Koks finder Anvendelse, og som er baaret frem af Bestræ
belser for at okonomisere med Brænciselsenergien og skabe de størst
mulige Værdier af Kullene.
Udviklingen har medført en Række forskellige Ovntyper til Gen
nemførelse af Tørdestillationsprocessen, og da Tjærekvaliteterne
i høj Grad afhænger af den Maade, hvorpaa Forkoksningen fore
gaar, altsaa af Ovntyperne, Temperaturen m. rn.. er der derfor frem
kommet Tjæresorter al forskellig Art, som kan henføres til de Ho
vedtyper, som er anført i Tabel 2.
TABEL 2*)
Gasværks

Koksovns

Stenkulstjære

Stenkulstjære

.

Tjæreart
0
--

Ovnsystem

;-,

r

0

0

ø

-

0

Vægtfylde ved 15° 5 C
Viscositet i Engler Grader ved 100°C
Destillationoprøve
Destillat i Vol. o/, indtil Destilla
tionsrest blød Beg med Smeltepunkt 60° 0
Organiske Syrer i Destillatet i 0
Destillationsrest blod Beg med
Smeltepunkt 600 0, i Vol. 0/0
,,Frit Kulstof” uoploseligt i Benzol i °)

,..

-_t’i
(12

.

0

1,266
21,8

1,238
14,9

1,153
2,1

1,207
3,4

1,188
3,0

1,186
2,1

13,2
14,0

14,3
21,0

28,8
29,0

21,2
12,0

21,8
4,0

35,3
0,0

86,8
28,9

85,7
14,9

71,2
2,1

78,8
3,4

78,2
3,0

64,7
2,1

j

*) Efter
H. Abraham: AspLalts and allied substances. New York
1918. Tabel 3 er ogsaa udarbejdet paa Grundlag af dette Værk.
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Af Tabel 2 frerngaar, at Gasværkstjære fra Ovne med vandrette
Retorter er den tungeste, den mest tungtflyclende. idet den indeholder
den mindste Oliemængde og største Mængde frit Kulstof, hvorfor
den giver mest Beg; Gasværkstjære fra Ovne med lodrette Retorter
er den letteste, den mest tyncltflydende, idet den indeholder den stør
ste Oliemængde og den mindste Mængde »frit Kulstofç hvorfor den
giver den mindste Mængde Beg ved Destillation, og endelig, at Koks
ovnstjærens Egenskaber ligger imellem de, der haves hos de to
nævnte Typer af Gasværkstjære. Iøvrigt er der Forskel paa Mæng
der og Arter af de Kuibrinter og Derivater deraf. som findes i de
nævnte Typer, hvilket, meget vel kan hetinge en Forskel i deres sam
menbi ndende Egenskaber.
I de sidste 10—15 Aar er der udført. store Arbejder for at vinde et
dybere Indblik i de Omsætninger, der er foregaaet under Stenkulle
nes Dannelse og i de Relationer, der er mellem Kullenes Sammensæt
ning og Mængde og Art af Tordestillationsproclukter. Disse Un
dersøgelser har bl. a. medført Fremkomsten af den saakaldte Lav
temperaturtjære, hvis Sammensætning er principiel forskellig fra
de forskellige Sorter Hojtemperaturtjære og som derfor ogsaa har helt
andre Egenskaber end disse.
Lavtemperaturt.jæren er karakteriseret ved næsten ikke at inde
holde aromat.iske Kuibrinter (særlig Naftalin og Antracen) derimod
indeholder den Benzin, Naftener og betydelige Mængder Fenoler.
Da selve Tjæren saaledes kan have meget forskellig Sarnmensæt
ning, vil ogsaa de deraf fremstillede Produkter saasom raffineret og
præpareret Tjære. Beg m. m. kunne blive forskellige og have Egen
skaber af forskellig Værdi til Vejbygningsformaal, og det vilde være
ønskeligt, saafremt man ikke behøvede at være henvist til kostbare
Forsøg paa »Vejen», men derimod havde hurtige Laboratorieprøver
paa Grundlag af hvilke man kunde afgøre, hvorvidt der var nogen
Kvaiitetsforskel, og da hvilken, mellem Produkter af denne Art til
forskellige Formaal.
Et enkelt Eksempel vil illustrere Betydningen heraf.
Ved Fastlæggelsen af Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomi
tées Normer for Prøvning af Tjære og Tjæreprodukter var man, da
ind
man manglede egne Erfaringer paa dette Omraade, henvist til
at acceptere Udlandets Normer, og man valgte de engel
til videre
ske. Efter disse skal Indholdet af det saakaldte »frie Kulstof» i Tjære
I og II til henholdsvis Overtjæring og Tjærebeton ligge mellem 12 og
henholdsvis 22 og 24 pCt., medens Beg til Begmakadam bør inde
holde 18 og højst 31 pCt..
Dette var meget generende for de moderne indrettede Gasværker,
hvori der fremstilles Vertikalovnstjære, idet denne, i den Tidsta.nd
—

—
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den fremkommer, kun indeholder omkring 3 pCt. frit Kulstof, og der
saaledes ikke paa sædvanlig Vis ved Afdestillation kan fremstilles
Produkter, som opfylder Normerne. Saadanne Gasværker var for at
faa Afsætning for deres Tjære til Vejbygning henvist til saadanne
Urimeligheder som at blande Kulsmuld, Sod el. lign, i Tjæren.
Til Afgorelse af om Kravet om Kulstofindholdet var berettiget el
ler ej, manglede man hurtige fysiske Provemetoder for Tjærebinde
midlets sammenbindende Egenskaber.
Jorclolie og Jordolieprodukter.
Der har været fremsat forskellige Teorier om Jordoliens Dannelse.
Efter den af dem, der synes at hvile paa det sikreste Grundlag, an
tages Olien at være dannet ved Forraadnelse af store Ansamlinger af
fedtholdige Alger og Havclyr, hvorved Fedtstoffet er blevet tilbage og
i Tidernes bob ved geofysiske og -kemiske Processer omdannet til
Jordolie.
Medens Meningerne om Jordoliens Dannelsesmaade divergerer, er
der Enighed om, at den naturligt forekommende Bitumen
saasom
Jordvoks, Asfalthitumen, Asfaltite, Asfalt-Pyrobitumen m. m.
er dannet af Jordolie under yderlig Indflydelse af Varme, hvorved
de lettest flygtige Bestanddele er fordampet, event. Luft, samt Tryk.
Jordoliens Sammensætning kan variere i meget betydelig Grad:
man finder paa den ene Side Jordolier, der er karakteriseret ved et
stort Indhold af mættede Kulbrinter af Paraffinernes Række og Fraværelse af asfaltag-tige Stoffer, paa den anden Side saadanne, som
ikke indeholder faste Paraffiner men derimod cycliske Kulbrinter
og asfaltagtige Stoffer, og mellem disse to Ydertyper findes rnang
foldige Arter med vekslende Indhold af de for Ydertyperne karak
teristiske Stoffer.
Ved Destillation af Jordolien faas Jordoliebeg, hvis Art afhænger
af Jordoliens Beskaffenhed og efter denne kan indeholde enten over
vejende Mængder Paraffiner eller umættede asfaltagtige Stoffer eller
bestaa af Blandinger af disse Stoffer i vekslende Mængder.
Iøvrigt afhænger Jordoliebegens Beskaffenhed af, hvorvidt Destil
lationen er drevet og af den Omhu eller det Formaal (cracking), hvor
ned den er drevet.
1
Det er ganske nærliggende at antage, at ved den Destillations
procesc(, som har fundet Sted i Naturen, har den paraffinske Jordolie
efterladt Jordvokset, den asfaltiske efterladt Asfalthitumen og de
kombinerede paraffinske og asfaltiske Jordolier, Bitumen baade ka
rakteriseret ved Paraffin- og Asfaltbitumenindhold.
Til yderligere Belysning af Mangfoldigheden af de Arter orga
niske Bindemidler, der kan fremkomme, skal nævnes, at flere af de
—

—
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tungt(ikke)flygtige organiske Bindernidler, som indeholder væsent
det være sig naturligt fore
lige Mængder af umættede Kuibrinter
ved Opvarmning til
Begsorter
visse
som
Bitumen,
kommende
0
bestemte Temperaturer (Ca. 200 C.) og Gennemblæsning af Luft eller
ved Behandling med Svovl forandres kemisk, hvorved deres vejtek
i mange Tilfælde forbedres.
niske Egenskaber forandres
En Oversigt over nogle vigtige Jordoliepradukter og over nogle af
deres karakteristiske fysiske og kemiske Forhold er givet i Tabel 3.
—

—

—

Bindenzidiernes Pro ening.
I al Almindelighed kan Provemetoderne for Tjære- og Jordolie
produkter sammenfattes i 2 Hovedgrupper, nemlig:
I. Fysiske (mekaniske) Prøver og
II. Kemiske (fysisk-kemiske) Prøver omfattende:
a) Forhold ved Ophedning,
b) Opløselighedsprover,
c) Bestemmelse af Bestanddele.
Prøverne tjener helt eller delvist
til Identificering af Produkterne,
» Bedømmelse af deres Kvalitet og Værdi til bestemte For
maal,
» Bestemmelse af deres Ensartethed og
» Fabrikationskontrol ved Fremstilling, Raffinering, Blan
ding m. m.
I Tabel 3 er yderlig givet en Oversigt over de gængse Laboratorie
prøver og i hvilket øjemed de udføres; endvidere er de Prøver an
ført, der skal anvendes efter den tekniske Vejkomitées Betingelser
og Regulativ for Tjæreprodukter til Vejbrug.
saasom Prø
Blandt Prøverne er det særlig nogle af de fysiske
Duktilitet,
Haardhed,
Konsistens,
verne for Viscositet, Penetration,
Bedømmelse
til
tjener
Tiden
for
som
streng-th),
(tensile
Strækstyrke?
af deres Værdi og Anvendelsesomraader indenfor Vejbygningen.
Spørgsmaalet om deres Velegnethed hertil, eller om andre burde
træde i deres Sted, skal nærmere diskuteres.
En vigtig almindelig Grundsætning indenfor Materialprovningen
er at prøve Materialerne saavidt mulig i den Form og for de Paa
som de udsættes for i
event, i forceret Maalestok
virkninger
Praksis.
Denne Gruncisætning opfyldes ved praktiske Vejforsøg og ved
forcerede Køreforsøg paa Hestegange « med forskellig Vejbelægning.
Da Vejforsøg er meget bekostelige og Resultaterne af dem først
fremkommer Aar efter deres Paabegyndelse. ligger det nær at stræbe
henimod en lignende Udvikling paa Vejbygningens Omraade som
—

—,

—
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den, man har været Vidne til indenfor andre Bygningsomraader,
hvor Materialerne saasom Cement, Jern m. m. nu bemømmes paa
Grundlag af mekaniske, kemiske og optiske Laboratorieprøver.
Til Opnaaelse heraf kræves:
1. Prøvemetoder, der saavidt muligt giver Udtryk for Stoffernes
Grundegenskaber; vigtig er det endvidere, at Egenskaherne ud
trykkes i Maal, som er uafhængige af den anvendte Maalemetode,
og ikke undtagen strengt nodvendigt i empiriske Maal, og det
er efter Omstændighederne onskeligt, at der haves Prover baade
for Bindemidlet, de indblandede Stoffer samt det færdige Vejmateriale,
2. at praktiske Vejforsog i en Aarrække kombineres med en labora
toriemæssig Kontrol af de anvendte Materialer efter gode Prøvemetoder.
Derved vil man formentlig kunne faa et Grundlag længere ud i
Fremtiden til alene paa Grundlag af Laboratorieprover at vurdere
forelagte Materialer til forskellige Formaal.
Inden de gængse fysiske Prøver for Bindemidlerne drøftes, skal
siges et Par Ord om nogle mekaniske Grundegenskaber, som karak
teriserer Stoffer af den Art, vi her har med at gøre.
De mineralfri organiske Bindemidler er som Regel Vædsker, som
er karakteriseret ved, at Materien har en Sammenhængskraft
Kokeesion
udviser Modstand mod Formforandringer betinr t af
Viscositet
Vædskens indre Gnidning
som kan antage b st for
skellige Værdier lige fra den, den forholdsvis letflydende r jære ud
viser, til den, vi træffer hos de amorfe saakaldte »faste offer» saa
som haard Beg,
samt udøver Modstand mod Sammentrykning
udviser elastiske Egenskaber.
Bindemidlernes mekaniske Grundegenskaber er saaledes Kohæ
sion, Viscositet og Elasticitet; hertil kommer deres Overfladespæn
ding, som er bestemmende for Adhæsionen og deres Udvidelses
koeffecient; paa disse sidste skal der ikke her gaas nærmere ind.
—

—,

—

—

—,

—-

I ‘disse Vædsker kan der være faste Stoffer ‘opsiemmede; Slidbanen
pan en asfalteret Vej kan betragtes som en saadan Opsiemning.
For Opsiemningens Vedkommende kan man efter Mængden og For
men af det faste Materiale skelne mellem 3 Omraa’der:
1. 0 m r a a d e: Opslemningen indeholder saa faa faste Partikler, at
de ikke berører hinanden. Den vil da m. II. t. sine Gnidningsforhold for
holde sig som en Vædske, d. v. s. dens Viscositet er bestemmende for dens
indre Gnidning og de samme fysiske Grundegenskaber genfindes hos
den som hos Væjdskenie.
2. Om r an de: Opsiemningen indeholder et saadant Antal faste Par
tikler, at de berorer hinanden uden at deres Bevægelighed i Forhold til
hinanden helt forhindres. Den vil da forholde sig dels som et fast Stof,
dels som en Vædske; for relativt smaa forskydende Kræfter som et fast
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Stof; først naar den forskydende Kraft overskrider Friktionen, d. v. s.
Forskydningsmodstancien i Hvile, vil der indtnade Bevægelse og et
Kraftoverskud vil frembringe Vædskebevægelse.
For saadanne Opsiemninger kommer foruden d for Vædskerne
gældende Grimdegenskaber ogsaa Friktionen til.
3. Om r aa d e: De faste Partikler ligger helt tæt sammen, saaledes at
en indre Bevægelse ikke kan finde Sted; Opslemningen vil da m. fi. t.
sine Gnidningsforhold optræde som fast Stof; naar den forskydende
Kraft nanr Friktionen, vil Bevægelse indtræde, og denne vil fortsættes,
saafremt Forskyclningskraften er større end den ydre Gnidning i Beva

gelse mellem de to Stofdele.

Saafremt man kunde karakterisere de f æ r dig e V e i b e 1 æ g
i n g s m i d i er ved. I-Ijælp a.f saadanne eentydige bestemte fysiske
Grundegenskaber, vilde der formentlig være aabnet Mulighed for en Be
regning af en Vej
i Lighed med Beregning af et andet Bygningsværk
naar den maksimale Paavirkning var kendt.

i

—

—,

Her skal imidlertid kun selve Bindemidlernes Provning betrag
tes, og det skal først undersøges, hvilke fysiske Grundegenskaber
hos disse, der præger de gængse fysiske Laboratorieprovehegreber.

Penetration: Penetrationen er defineret som Konsistensen af et Bin
demiddel udtrykt ved den Dybde en standard Naal trænger lodret
ned i Materialet under kendte Betingelser m. H. t. Belastning, Tid og
Temperatur; sædvanlig er Belastningen tOO g. Tiden 5 Sek. og Temp.
25 ° 0., og Enheden for Penetration 1/io cm. Penetrationen vil,
saa
fremt Overfladen ikke brydes
formentlig være et Slags Maal for
Viscositeten; brydes Overfladen, vil Kohæsionen ogsaa influere paa
dens Størrelse; Enheden er valgt rent empirisk. Prøven er sikkert
meget praktisk, men den giver ikke noget absolut Maal for den indre
Gnidning i Materialet.
—

—,

Konsistensen: Denne bestemmes med et Konsistometer og udtryk
kes ved Kubikroden af det Antal Gram, som en circulær plan Over
flade paa i cm
2 skal belastes med, for at Fladen skal fortrænge Ma
terialet med en Hastighed paa i cm i Min. Ogsaa her har man at
gøre med en ren empirisk valgt Enhed, som for saadanne Materialers
Vedkommende, der optræder som Vædsker, formentlig giver et vist
Maal for Viscositeten, medens Friktionen influerer paa Resultatet,
naar Stoffer proves, der optræder dels som faste Stoffer dels som
Vædsker.
Duktiliteten. Denne defineres som Stoffets Evne til at lade sig
trække ud og bestemmes i et Duktilometer, hvori Materialet udstøbes i
en todelt Form (jfr. Fig. 2 A og B) og denne trækkes fra hinanden under
bestemte Betingelser m. H. t. Hastighed. Temperatur, Anbringelses
maade m. rn.; Duktiliteten rnaales ved den Afstand i cm Formdelene
er fjernet fra hinanden, naar Brud indtræder. De fysiske Egenskaber,
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som særlig er bestemmende for Duktilitetens Storrel
se, er Viscositet
og Kohæsion; Maalet for den er valgt rent empirisk.
Sirækstyrke!? (Tensile strength). Denne bestemmes
ved Hjælp af
et Duktilometer (Tensometer); idet man maaler den
maksimale Kraft,
der paavirker de to Forrnhalvdele. i det Øjeblik de
begynder at skil
les. »Tensile strengths Størrelse for et givet Bindem
iddel vil for
mentlig i væsentlig Grad afhænge af dets Viscositet.
Maalet er valgt
ganske empirisk.
De nævnte Metoder kan muligvis yde gode Tjenes
ter i Praksis
ved sammenlignende Forsøg, men synes ikke at være
bygget op paa
et rationelt Grundlag til Brug ved mere indgaaende
Undersøgelser.
Efter for 4 Maaneder siden at have faaet den æreful
de Opfordring
til at tale ved dette nordiske Vejmøcle, har jeg
i Samarbejde med In
geniør J. A. v. Deurs og med Assistance af Ingeni
ør ill. Møller fore
[aget nogle indledende Forsøg paa at
finde Prøvernetocier, som hviler paa
et mere rationelt Grundlag.
iscositeten. Ud fra Ønsket om at
7
T
inaale Bindemiellernes Viscositet i ab
solut Maal, er der gjort Forsøg paa en
Maaling af denne med det i Fig. i vi
ste Apparat. Bindemidlet anbringes i
Messingviscomet.ret A og presses ved
R
højt Tryk p, som maales paa Manonie
[ret C, f. Eks. fra en Brintbeholder D
/
og ved en bestemt Temperatur, ud
gennem Mundingen B.
Den absolutte Viscositet u, som de
fineres som Kraften i Dyn pr. cm
, tier
2
Fig. 1.
niedgaar til at parallelforskycie to pa
rallelle Grænseflader for et Vædskelag
af i cm’s Tykkelse med en
Hastighed af i cm i Sek., kan paa Grundlag
af Poisseule’s Lov for
Vædskegnidning bestemmes af
=

hvor K,, er en Apparatkonstant, der afhæng
er af det drivende Tryk
og i er Udløbsticlen i Sek. Bestemmelsen
kan alt efter Vædskens
Tykflyclenhed og det disponible Beholdertryk
udføres ved forskellige
Tryk med samme Apparat, idet Konstanten
for et vilkaarligt Tryk
K,
x kan beregnes af
Kr

J)

) Jvf. »Über Ionsistenz von Aufsch
ngen, insbesonclere Maler
fæbenc v. J. A. rv D e ur s und P. E. lemmu
Baa s

wan.te Chemie. 1925. Pag. 382.

c b o u.

Zeitschr. f. a.nge
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Forsøgene er hidtil faldet lovende ud for Bindemidler med Kon
sistens som Tjære og op til haard Beg.
bestemme
Kohæsionen. Langt vanskeligere stiller det sig at
et for
Legem
paa
virke
skal
der
Kraft,
den
denne, der defineres som
Bestem
ved
erne
elighed
Vansk
.
2
cm
i
paa
ade
Brudfi
en
at fremkalde
vil flyde for en
melsen ligger i, at disse Stoffer. da de er Vædsker,
stigende Paa
mt
langso
t
relativ
ved
derfor
hver Kraftpaavirkning og
es, hvorved
ophæv
ionen
Kohæs
inden
igt,
kendel
flyde
vil
virkninger
alet i
nitsare
Tværs
maale
at
der fremkommer Vanskeligheder ved
Brudøjeblikket.
være, at Materia
Grundlaget for en tilnærmet Bestemmelse maa
e Kraftpaa
stigend
hurtig
meget
en
for
es
let i en todelt Form udsætt
virkning og at denne maales i Brudojeblikket.
Forsøg er udført mccl det paa
Fig. 2 skitserede Apparat. Bin
&
let udstøhes i den todelte
demid
c
‘orm A og B, der derefter— idet
nogle omgivende Stotteflader
anbringes i Prøveappa
fjernes
ratet. Dette bestaar af en Inclika
tor C, og Formen anbringes mel
lem denne og Glidesfangen D
med Stoppeplade E og Glidelod F.
Bestemmelsen udføres ved
Lodclet falde ned paa E
lade
at
F
og maale Indikatorens Udslag
paa Skrivetromlen G. Under
sogelserne med Apparatet gaar
ud paa at vinde Klarhed over,
om Inclikatorens Udslag under
bestemte Forsøgshetin
gelser kan betragtes
som et Maal for Kohæ
Fig. 2.
sionen, event, om man
sig
ved Forsøg med forskellige Faidhøjder kan ekstrapolere
til et Maal for Kohæsionen.
søge at
Eiasticitetsforhold. Det har været overvejet at
og
nten
effecie
itetsko
Elastic
nsen,
faa bestemt Elasticitetsgræ
Be- D
disse
ved
erne
elighed
Vansk
nten.
effecie
Restitutionsko
gør sig gæl
stemmelser er af lignende Art som de, der
at Væclnemlig
ionen,
Kohæs
af
dende ved Bestemmelsen
det er Fig. 3.
at
s
saalede
kning,
Paavir
enhver
ved
skerne flyder
—
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vanskeligt at maale elastiske Forrnforandringer. Elastieitetskoeffi
cienten vil muligvis kunne bestemmes ved den af Emil Warburq)
benyttede akustiske Metode.
Der er udført nogle orienterende Forsøg over Bestemmelsen af Re
stitutionskoeffecienten med det af J. Har frnann**) konstruerede Stødapparat (se Fig. 3), ved hvilket en lille Staalkugle A, som fastholdes
af en Magnet B, ved Ophævelse af Magnetiseringen bringes til at
falde ned mod Prøvelegemet C’s Overflade, og Faldhøjclen H og Til
bagespringet ii maales paa Maalestokken D.
Restitutionskoefficienten er daj/ og giver et Billede af Stoffets
Beliggenhed m. H. t. sine elastiske Egenskaber mellem det absolut
elastiske og uelastiske Legeme.
Disse Forsøg maa kun betragtes som indledende og orienterende,
fremlagt med det for øje at faa udarbejdet gode og karakteristiske
mekaniske Metoder til Bedømmelse af Bindemidlernes Værdi til Vejbygning.

HVAD KAN DER GØRES FOR EN RATIONEL
VEDLIGEHOLDELSE AF VORE BIVEJE?
Af Amtsvejinspektør S. Ellen.

Naar jeg ved denne Lejlighed skal have den Ære at tale om Ved
ligeholdelsen af vore Biveje, vil det være naturligt først at nævne
Hovedgrundlaget for Arbejdet vedrørende disse Veje, nemlig de 3
Love:
Forordningen af 13. December 1793,
Vejloven af 21. Juni 1867,
Motorloven af 6. Maj 1921.
I den paa saa mange Maader fortræffelige Forordning af 1793
mærkes utvivlsomt en Paavirkning af de franske Ingeniører, hvis Ar
bejde vi netop i disse Dage mindes. Staten har anlagt de første ret
linede og brede Hovedveje og ønsker nu at fortsætte i samme Spor
til Gavn for By og Land, hvorfor den giver en Række Bestemmelser,
der bærer Vidnesbyrd om Udsyn og Forstaaelse og skaber et godt
Grundlag for Fremtidens Arbejde. Det hedder saaledes: Den Jord,
der engang er afgivet til Vejene, skal høre disse til for alle Tider, og
til Efterretning for Fremtiden skal der nøje føres Protokol over Bred
den af den Jord, der afgives i saadant øjemed.
I § 8 bestemmes, at Bivejene skal have en bestemt Bredde: 10—12
Alen mellem Grøfterne.
*

) Annalen d.er Physik und Chemie. 1869, 285.
) Fysisk Tidsskrift. 1 5, 1916—17, 33.
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I Modsætning hertil betegner Vejloven af 1867 et Tilbageskridt
og varsler om en død Tid for Vejene. Nu skal der indskrænkes og
spares, og hvad der ikke er øjeblikkeligt nødvendigt skæres bort.
Saaledes ophæves § 8. Bivejene skal ikke mere have bestemt Bredde,
men kun svare til den stedfindende Færdsel.
Fra at være en Statsopgave synker Vejenes Anlæg og Vedligehol
delse ned til udelukkende at blive en Opgave for Amter og Sognekommuner. Herved gaar det særligt ud over Bivejene, da Amterne
har nok med at klare Lancievejene og ikke kan afse megen Støtte til
de mindre Veje, hvad der nok havde været tænkeligt, om Hovedvejene
var forblevet under Staten. Ganske vist foreskriver Loven af 1867,
at Amtsraadene skal føre et Overtilsyn med Bivej ene, men hvor der
ikke samtidig kan blive Tale om økonomisk Støtte, bliver dette Til
syn kun lidet indgribende.
Det maa imidlertid erkendes, at det er bleven en meget vanskelig
Opgave for Sogneraadene og deres Vejudvalg at sørge for, at Vejene
holder Trit med Færdsiens Udvikling. Det er Maskiner, som slider
og
paa Vejene, og der kræves Maskiner til at holde dem i Stand
saa
for
gennemføre
at
vanskelig
er
Behandling
maskinel
en saadan
smaa Administrationsenheder, som Sogneraadene gennemgaaencle er.
Den, der har Skoen paa, ved bedst hvor den trykker og hvor
meget den trykker.
Der trækkes store Veksler paa Vejudvalgets Tid, og det kan ofte
være vanskeligt at faa gennemført de Krav om forbedret Materiale og
omhyggeligt Arbejde, som der maa stilles; Færdselsloven forlanger
en Nedskæring af Naboens Hegn og Have, som det kan være ube
hageligt at komme i Lag med.
Med Motorloven af 6. Maj 1921 er der imidlertid skabt Mulighed
for et frugtbart Samarbejde mellem Amtsraad og dets Sognekom
muner.
Der kan nu føres et effektivt Tilsyn fra Amternes Side, idet denne
Lov stiller Midler til Raadighed for en forbedret Vedligeholdelse af
Bivejene paa visse Betingelser. Spørgsmaalet er nu: hvorledes skal
Amtsraadet iværksætte sit Overtilsyn?
Skal man gaa videre ad den Vej, der hidtil er brugt i nogle Amter:
at lade Amtsvejvæsenet føre Tilsynet, skal der oprettes et særligt In
spektorat for Bivejene eller skal der søges ud ad helt nye Veje. Jeg
vil anbefale, at man bygger videre paa de Erfaringer, man hidtil har
gjort i enkelte Amter angaaende den førstnævnte Ordning, og det er
min Opgave i det følgende i korte Træk at udvikle, hvorledes dette
tænkes udført i administrativ, teknisk og økonomisk Henseende.
Først og fremmest maa der i Fællesskab med Sogneraadene foretages
en Klassificering af Amtets Biveje efter deres Færdselsgrad og Be
tydning. Der er Biveje (1. Kl. A.), som har Færdsel med Landevejs
—
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karakter, uden at det er muligt at optage dem i Landevejenes Klasse
paa Grund af Mangler ved Bredden, den piano Fig-ur el. lignende
tekniske Mangler, hvis Afhjælpning efter de moderne Landevejs
krav vii koste for meget. Saadanne Veje vil i de fleste Tilfælde bedst
kunne vedligeholdes helt og holdent af Amtsvejvæsenet efter dettes
aarlige Overslag og saaledes, at Amtsraadet staar i Forskud for samt
lige Udgifter. Ved den aarlige Opgørelse overtager Arntsraadet en
vis Del af samtlige Udgifter, medens Resten fordeles imellem de paa
gældende Sognekommuner, f. Eks. i Forhold til Længden indenfor
Kommunen. Dernæst er der Biveje med stor gennemgaaende og
lokal Trafik (1. Kl. B.).
Paa et Generalstabskort indstreges disse Veje med en særlig
Farve, saaledes at der dannes sluttede Kredsløb i Forbindelse med
Landevejene. Det vil formentlig være praktisk, om man til at be
gynde med ikke medtager for mange Veje, men ved kritisk Gennem
gang nøjes med 3—400 km i hvert Amt, om hvis Vedligeholdelse
man samler sig. Over de her særlig udskilte Veje udarbejdes en For
tegnelse, der optages i den alm. Bivejsfortegnelse og revideres hvert
5. Aar samtidig med denne.
For samtlige Bivejes Vedkommende udarbejdes et Regulativ for
Sogneraaclenes Behandling af Vejene. hvori tilkendegives i alle En
keltheder, hvilke Fordringer der stilles til Vejene i de forskellige
Klasser og hvorledes der er at forholde med Arbejdernes Udførelse,
Sogneraadets Tilsyn og Amtsraadets Overtilsyn.
Ophævelsen af § 8 i Forordningen af 1793 vil have bevirket, at det
mange Steder bliver nødvendigt at generhverve Areal til Bivejenes
Udvidelse. Sogneraaclene er i alle Tilfælde i Henhold til Skr. af
4. Oktbr. 1870 fra Indenrigsministeriet pligtige til at udlægge Vejen
med den Bredde, den havde ved Udskiftningen. Hvorvidt der skal
betales for denne Generhvervelse eller ej, er et Domstolsspørgsrnaal,
og da Rettens Vej er lang og trang, maa det i overvejende Grad til
raades Sogneraadene at betale Jorden paa fly fremfor at søge Dom
stolenes Afgørelse. Som tidligere bemærket, udarbejder Amtsvej
væsenet de aarlige Overslag for Vejene i Kl. A. For Vejene i Kl. B.
fremsender Sogneraadene Overslag over de Arbejder, der agtes ud
ført, hvilke Overslag bør approberes af Amtsraadet.
Vedligeholdelsen og nye Arbejder vil i alt væsentligt følge de
Linier, hvorefter der arbejdes paa Landevejene, og Bivejene vil høste
Fordelen af de der indvundne Erfaringer. Naturalarbejde af enhver
Art bør snarest mulig afskaffes, hvilket formentlig ikke behøver
nærmere Paavisning.
Der maa lægges megen Vægt paa Anvendelse af Maskinophak
ning af Vejene, forinden de nye Dæklag paaføres, baade for at spare
Materiale og opnaa et godt Tværprofil. I hver Sognekommune maa
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ansættes en eller flere faste Vejmænd, som maa arbejde hele Aaret
rundt og gøres ansvarlige for Vejenes daglige Pasning. Der bør
gives disse Vejmænd Lejlighed til at faa Instruksionskursus i ma
skinel Vejbehandling, f. Eks. ved Deltagelse i Amtsvejvæsenets Ar
bejder i en eller to Maaneder.
Tilsynet med Arbejderne uncierlægges Distriktassistenterne ved
Amtsvejvæsenet, idet disses Antal forøges efterhaanden som Arbejdet
vokser, saaledes at disse Assistenter tillige kan fungere som en Slags
Konsulenter for Sogneraadene i forekommende Vej spørgsmaal.
10—12 Sognekommuner til hvert Distrikt vil formentlig være pas
sende, naar der rigtig er kommen Gang i Arbejdet. Det vil forment
lig nu blive sagt, at det er en let Sag at stille Fordringer til Arbej
det ved Bivejene. men at det vil koste mange Penge at efterkomme
disse Fordringer.
Hertil maa først bemærkes, at Sognekommunernes Vejvæsen i
øjeblikket koster mange Penge, fordi der ikke er tilstrækkeligt Svstern i det.
Der kan uden Tvivl opnaas et større Udbytte af de Summer, der
nu anvendes. Endvidere er der som tidligere nævnt Mulighed for, at
Amtsraadene af Motorskatten kan yde Tilskud til en rationel Be
handling af Bivejene, og endelig kan man forelobig begrænse sig til
de vigtigste Biveje og regne med, at man gennem et godt ledet Vej
mandsarbejde vil kunne opnaa en passende Vedligeholdelse af de
mindre befærdede Biveje uden Anvendelse af større Mængder Ma
teriale.
Oversigt over Vejudgifter.
Aar
1909—10
1910—11
1911—12

1912—13
1913—14
1914—15
1915—16

Samtilge Byer
87 Byer
med 1800 km
3,6 Mill. Kr.
,
»
»
»
3,3
»
5
3,4

3,3

Amtskommuner
c. 21 Amter
7,600 km

Sognekommuner
c. 1150 Sogne
38,000

2,8 Mill. Kr.

3,4 Mill. Kr.
»
,
3,7
3,2
»
s
3,2
»
»
4,2

2,9

»

2,9

,

3,2

s

4,2

»

>

3,3

5

5

4,6
4,5

»

»
»

3,6
3,8

»
»

»
»

1916—17

4,1

,

6,0
9,6
11,9
15,4
13,7

,

»
»

»

1917—18
1918—19
1919—20
1920—21
1921—22

4,0
4,9
5,9

»

9,5

»

»

»
»

15,3
18,8

‘

‘

»

»

»
»
)

»
»
»

5

4,4
4,6
4,2
6,8

9,0
145
16,8
15,4

5

5

5
5

»

5

»

»
»

5

»
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Det vil af denne Oversigt fremgaa, hvor store
de samlede
Vejudgifter her i Landet har været i Aarene fra 1909
til 1922, og det
vil ses, at Udgifterne til Bivejene i de to sidst anførte
Aar gennem
snitlig var Ca. 650.000 Kr. pr. Amtsraadskreds.
Regnes der nu med ca. 40 km 1. Kl. A. Veje og ca. 300 km
1. Kl. B.
Veje og ca. 1100 km af de øvrige Biveje, vil et kalkulatorisk
Overslag
over de aarlige Udgifter se saaledes ud:
40 km à 2500 Kr.
300 » » 1500 »
1100 » » 200 »

—

=
=

100.000 Kr. (5 Aars Turnus),
450.000 » (10 Aars Turnus).
220.000 »

770.000 Kr.
Der kræves altsaa et Tilskud paa 120.000 Kr. pr. Arntsraadskr
ecls
for at denne Vedligeholdelse kan gennemføres uden
Stigning af
Sogneraadenes forhaandenværende Udgifter.
Den her antydede Ordning er gennemførlig og har i alt
væsent
ligt været prøvet i nogen Tid, og jeg mener at kunne
sige med et
godt Resultat. Der bygges videre paa den bestaaende
Ordning og
Landevejenes Interesser gaas ikke for nær, hvad Fordeling
af Motorskatten angaar. Lanclevejene hører til de bærende Hovec
laarer i vort
Transportsystem og de maa derfor være i Orden, men Biveje
ne dan
ner F’ødeaarer saavel til Landeveje som til Jernbaner, hvorfor
deres
Rolle bliver større Dag for Dag samtidig med, at Motorfærdsl
en ud
vider sig. Samfundet er formentlig bedst tjent med, at Udvik
lingen
af begge Slags Veje foretages nogenlunde samtidigt, hvorfo
r det er
paa høje Tid at faa begyndt med at faa Bivejsarbejderne sat
i System.
De Sognekommuner, som kommer først med i Vejforbedrin
gen,
vil ikke blot være de første til at hoste Lønnen i Form
af voksende
Omsætning og Trivsel af Erhvervene, men tillige kan de regne
med
at opnaa Forbeciringerne til en billigere Pris end de Kommuner, som
holder sig tilbage, thi Efterspørgslen paa Vejmateriale
her tænkes
særligt paa Stenmateriale
vil vokse og dermed vil Prisen stige,
da det indenlandske Raastof er begrænset.
Hvad der nu gælder for Landevejene vil ogsaa komme til at gælde
for Bivejene: Skal Vejucigifterne kunne begrænses, maa Vejene sna
rest sættes i en saadan Stand, at de kun behøver at behandles
paa
Overfladen eller højst tilføres tynde, tætte Slidlag.
—
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FORSØGS VEJE
Af Kommuneingeniør V. A. Westergaard.
De senere Aars Forandring i Arten og Omfanget af den Trafik,
som foregaar paa vore Veje, har nødvencliggjort, at Vejteknikerne
har rnaattet revidere deres Begreber om Vejes Anlæg og Veclligehol
clelse.. Man stod over for det Faktum som Følge af den hurtig op
staaede Færdsel med Motorkoretojer, at mange af de gamle. hidtil
gode Veje var kommen i en claarlig Forfatning, og denne Tilstand
var incltraaclt pludselig, saaledes at Vejteknikken ikke havde kunnet
følge med og i Tide indstille sig paa at irnøclegaa den Indvirkning,
som denne Trafik havde paa Vejene, ved en dertil egnet Befæstelse
af disse. Saa at sige over hele Verden stod man famende for Spørgs
maalet om den hensigtsmæssigste Behandling af Vejene. Mere mod
standsdygtige Belægninger for Veje med stærk og tung Færdsel, som
Brolægning med Sten eller Træ og Asfaltering, kendte man vel fra
Byerne, men disse Belægninger var saa dyre, at de ikke kunde anven
cles i stor Stil, og i hvert Fald ikke inden for en overskuelig Tid.
Det var derfor af den største Betydning saa snart som muligt at
finde andre Metoder til bedre Befæstelse af Vejene, dels saadanne
billigere Metoder, som kunde afhjælpe de værste Ulemper straks, dels
mere varige Belægninger. som, inden for økonomiske overkommelige Grænser, efterhaanden kunde gennemfores. hvor det var nød
vendigt.
Medens det i Almindelighed overalt er gaaet saalecles, at de en
kelte Vejbestyrelser hver for sig ud fra spredte Beretninger andet
Steds fra har forsøgt sig frem med nye Metoder til Befæstelse af Vej
ene, foreligger dei dog Eksempler paa, at man gennem Anlæg af
Forsøgsveje har søgt paa mere rationel Vis at komme til Klarhed
over ganske bestemte Spørgsmaal vedrørende Vejenes fremtidige
l3efæstelse. Jeg skal ganske kort, inden jeg gaar til at omtale, hvad
der her i landet er foretaget eller agtes foretaget i saa Henseende,
nævne de mest kendte Forsøgsveje i Udlandet.
i. Forsogsstrækning paa ))H2ghroad(( i Kent England.
Dette er saa vidt vides den ældste større Forsøgsvej, der er ud
ført; den anlagdes Aar i9iO—ii til Sammenligning af foiskellige
Dæklag, udsat for samme Trafik, den offentlige Færdsel paa den om
handlede Vej.
Der anlagdes 22 fortløbende Forsøgsstrækninger, befæstede med
forskelligt Materiale, fra almindelig Skærvemacadam til Stampe
asfalt; Sliddet blev maalt i 3 Tværsnit paa hver Strækning en Gang om
Maaneden, ligesom der foretoges nøjagtig Optælling af den samlede
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Færdsel. Hvorlænge Forsøgsstrækning
en blev holdt under Obser
vation, vides ikke; den blev opgivet unde
r Krigen.
2. Forsoqs banen i Pittsburg, Californien.
Denne er udført paa Foranledning af Bure
au of Public Roads i
U. S. A. og Vejkommissionen i Staten Cali
fornien specielt til Under
søgelse af den mest hensigsmæssige Meto
de til Bygning af Betonveje
Forsøgshanen var anlagt som to retlinede
Vejstrækninger ved En
cierne forbundne ved cirkulære Sving, og
med en samlet Længde af
400 m og en Bredde af 5 m. Den befæsteci
esmecl 13 forskellige Kon
struktioner at Beton, hvoraf 4 med alm.
Beton, 4 med enkelt ar
meret og 5 med dobbelt armeret Beton.
Til Driften anvendtes 40 Lastmotorvogne,
hovedsagelig med mas
sive Gummiringe og med en Vægt varie
rende fra 4 til 13 ts: Gennem
snitshastigheden var 22,4 km pr. Time. Bane
n
et Aar fra Äugust 1921; Vognene kørte rund var i Drift i omtrent
t paa Banen i 8 Timer
daglig, hvilket tilsammen gav en gennemk
ort Vejlængde paa Ca.
282,000 km. Herefter var Banen saa godt som
opslidt.
Det anføres i Beretninger fra denne Bane, at
ovennævnte Færd
sel svarede til, hvad der paa en Landevej i
Californien kan paa
regnes i Løbet af 25—40 Aar.
3. Bates Forsogsveje i Illinois.
Da Staten Illinois stod over for Anlæg
at 8000 km Landevej til
en samlet Bekostning af 100 Mill., lod den
søgelse af de Befæstelser. der kunde tænk i 1920—21 til Under
es anvendt, anlægge en
Forsøgsvej af oa. 3 km Længde, delt i 63 Afsn
it, hver befæstet med
forskellige Konstruktioner af Beton, Asfalt
eller Klinker.
Vejen, der anlagdes i et for Statens Veje
karakteristisk Terræn,
holdtes afspærret for almindelig Færd
sel. Der kørtes Dag og Nat
med 12—i8 Lastvogne med massive Gum
miringe, der efterhaanden
belastecles mere og mere op indtil (len lovli
ge Belastning, og med
en Hastighed, der varierede fra 24 km
for de mindste Belastninger
til 19 km for de største. Der kørtes ialt oa.
23.000 Rundture i et halvt
kar, hvorefter mange af Provestrækningern
e var
Klinker. 17 Asfalt- og 24 Betonstrækninger havd helt opkort. Af 22
e henholdsvis i, 3 og
JO bestaaet Prøven tilfredsstillende. Der tilby
ggedes herefter 4 nye
Prøvestrækninger, som siden er prøvet samm
en med de ældre Prø
vestrækninger, der endnu var brugelige
.
4. Forsogsbanen i Arlington ved Washington.
Denne Forsøgsbane er anlagt ved et Vejl
aboratorium; det er en
ringformet Bane, hvis Længde er ca. 200 m. Et
Bælte af 1,2 m Bredde
er anlagt med 61 forskellige Prøvestrækninger
at Beton og belastt
med en særlig Prøvevogn med to Hjul med
massive Gummiringe

210

DANSI

VFJTIDKfllF’T

1925

Hjulbe
kørende paa Betonen; Belastningen svarede til sædvanlig
lastning, Hastigheden var ea. 32 km.
Bredde
Et andet Bælte, koncentrisk med det første, er anlagt i en
og
eton
Asfaltb
af
nger
trækni
Prøves
lige
forskel
27
med
al Ca. 4 m
en
med
og
iringe
Gumm
befares med en Lastvogn med massive
Hastighed paa i6—20 km i Timen.
Bølge
Formaalet med Forsøget er at bestemme Aarsagen til
terialer
Raama
hvilke
me.
(lannelserne i disse Dæklag og at bestem
for
og hvilken Blanding der skal anvendes for at formindske eller
en.
annels
hindre Bølged
an
For automatisk at tælle Trafikken er der tværs over Banen
rerings
Regist
et
med
delse
Forbin
i
bragt en Vandsiange, der staai’
apparat.
5. Forsogsrej mellem Paris oq Versailles.
el’
AF Hensyn til den foreslaaede Ombygning al franske Veje
Del
get
en
indbyg
lles
Versai
til
Paris
fra
vejene
Hoved
der paa to al
al de Dæklag, som kunde ventes at komme i Betragtning.
Paa Landevejen fra Saint-Cloud til Versailles er paa en Stræk
te
ning af ca. 7,5 km anbragt Dæklag af Asfaifbeton. det saakald
der
er
til
Paris
lles
Monolastic. paa en anden Landevej fra Versai
lige Prøvepaa en Strækning al ialt ca. 22 km anbragt i6 forskel
forskel
meget
med
rn,
400
under
ikke
e
Længd
en
al
strækninger, hver
iam, Tjære
Macac
ncilet
debeha
overfla
am,
Macad
alm.
else,
Befæst
lig
macadam, Asfaltheton. Sandasfalt og Chaussébrolægning.
Igennem en Aarrække vil man her undersøge økonomien af (le
forskellige Befæstelser.

Her i Landet blev Sporgsinaalet om Anlæg al Forsøgsveje rejst
tion.
al Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomite. Denne Institu
ingen,
ørforen
Ingeni
ng,
Foreni
privat
en
al
Verden
til
bragt
som er
er opstaaet som Følge al en blandt Vejteknikere udbredt almin
som
delig og stærk Trang til at faa skabt en central Institution,
træn
der
maal,
Spørgs
e
teknisk
mange
je
de
overve
og
kunde samle
Evne
ger sig saa stærkt paa i Nutidens Vejbygning. som kunde efter
nde
vejlede
være
iovrigt
og
aler
Materi
nye
organisere Forsøg med
.
serede
interes
l
rgsmaa
for de i Vejspø
Det maa jo erkendes af alle, at Vejspørgsmaalet i Nutiden er al
Hen
saa overordentlig Betydning saavel i praktisk som i økonomisk
nødven
ngende
paatræ
n
og
ing
Betyci
største
den
al
seende, at det er
Klar
digt, at man saa snart som muligt skaffer den størst mulige
er
befæst
te
Maade
billigs
og
bedste
hed over, hvorledes man paa
.
Bidrag
stort
et
yde
sveje
Forsøg
kan
hertil
sine Veje, og
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Af tiet, der nylig er nævnt, fremgaar
det jo, at der i de store
Lande allerede er anlagt forskellig
e Forsøgsveje, men selv om man
kan høste nogen Belæring af de der
opnaaede Resultater, kan disse
dog ikke uden videre overføres til
vore Forhold; thi dels spiller de
klimatiske Forhold en meget væsentlig
Roll
der for en overkommelig Pris er til Raad e, dels er de Materialer,
ighed for Vejbygning, ikke
de samme i de forskellige Lande. Det er
derfor nødvenchgt at anstille
særlige Forsøg herhjemme.
En af de Opgaver, tier straks meldte
sig for Vejkomiteen var
cia ogsaa Anlægget af Forsøgsveje.
Vejkomiteen ansaa det for ønskeligt
at faa udført Prøvestræk
finger, dels fordi tiet maatte anses
for økonomisk, at Forsøgene blev
centraliserede, i Stedet for at de samm
e Forsøg blev foretaget paa
forskellige Steder rundt om i Land
et, dels for at faa dem foretaget
under Kontrol.
Naar saaclanne Anlæg skal iværksæt
tes, maa vi af økonomiske
Grunde se bort fra den Art Forsøg,
som er udført i Amerika med
uhyre Bekostninger, hvor det drejede sig
om af Hensyn til Anlægget
af et helt nyt, meget stort Vejnet paa
kortest mulig Tid at opnaa et
Resultat, hvilket som nævnt skete ved
at iværksætte en meget stærk
Trafik paa Forsogsvejen i et kort Tidsrum.
Vi maa indskrænke os til
at lægge Forsøgsstrækningerne paa de
eksisterende Veje og lade
den almindelige Trafik besorge Afsl
idningen.
For at saadanne Forsøgsstrækninger
skal kunne afgive et nogen
luncie godt Grundlag for en rationel
Undersøgelse, maa Udførelsen
af Provestrækningen foretages paa
rationel Maacle; tier maa fore
tages ganske nøjagtige Optegnelser
over de Vejrforhold, hvorunder
Arbejdet er udført, den eksisterende
Vejbanes Beskaffenhed, Arten
og Mængden af det Materiale, der
medgaar til Behandlingen, den
nes nærmere Udførelse og Udgiftern
e herved.
Endvidere maa Prøvestrækningerne efter
iler stadig Kontrol, vedligeholdes i nødv Udførelsen holdes un
endigt Omfang, idet der
føres Optegnelse over Tilstanden af
de foretagne Reparationer. Der
maa endvidere foretages Trafiktælling
for saa godt som muligt at
kunne bedømme Færciselsintensiteten,
og, i hvert Fald for visse
Arter af Forsogsveje, foretages Slidm
aalinger.
Vejkorniteen delte iøvrigt Forsogsvejene
i to Kategorier:
a. Forsøgsveje til direkte Sammenligning
forskellige Materialer,
af
anbragte i Rækker efter hinanden
og udsat for samme samlede
Færdsel, eller til Provning af enkelte
Materialer.
b. Forsogsveje til Undersøgelse af de forsk
ellige Færclselsarters Indvirkning paa forskellige Vejhefæstelser.
Den førstnævnte Art af Forsøgsveje søgt
e man straks bragt til
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Udførelse. Da Komiteen ikke selv raadede over Midler til at lade
dem anlægge, maatte man rette Henvendelse herom til forskellige
Vejautoriteter og mødte velvillig Forstaaelse over for Opgaven de
fleste Steder.
Paa hosstaaende Tabel er givet en Oversigt over de Prøvestræk
ninger, som fra Foraaret 1922 er anlagt efter Aftale med Vejkomi
teen og om hvilke, der er givet og fremtidig vil, blive givet Rap
port.
Den stærke Udvikling i Vejteknikken i disse Aar fører med sig,
at der stadig fremkommer nyt. som det er nødvendigt at prøve,
hvorfor der hvert Aar er anlagt forskellige nye Strækninger en
ten i Forbindelse med de eksisterende eller paa nye Steder, og ved
velvillig Forstaaelse fra Vejteknikerne har man endvidere opnaaet,
at Prøvevejene er spredt over hele Landet, saaledes at der kan blive
Lejlighed til at gøre Iagttagelser under forskellige Forhold.
Hvad endelig angaar den anden Art af Forsøgsveje, som skulde
tjene til Undersøgelse al de forskellige Færciselsarters Indvirkning
paa forskellige Vejbefæstelser, er det forstaaeligt, at saadanne vil
kunne faa megen Betydning. Naar man staar over for den Opgave
at skulle afgøre, med hvilket Materiale man skal befæste en Vej,
maa Valget gøres afhængig af Færdselen. Færdselstællingen kan op
lyse os om den samlede Tonmængcle, der passerer Vejen og derigen
nen den gennemsnitlige Tonmængde pr. m Vejhreclde, men dette
giver ikke den tilstrækkelige Oplysning, idet de forskellige
Køre
tøjers Slid paa Vejen ikke er proportionalt med Vægten, men ogsaa
afhænger af andre Ting, i. Eks. Koretojets Hastighed og Affjedring
samt Hjulringenes Art.
Det gælder da om at udfinde Koefficienter, hvormed de forskellige
Koretøjers Vægt skal multipliceres, for at det derved fremkomne
rfal kan være et Maal for Sliddet al Vejen.
Spørgsmaalet har beskæftiget Vejkomiteen i lang Tid. Denne
Analyse af de forskellige Køretojers Slid paa forskellige Vejhefæstel
ser kan jo ikke foretages paa en almindelig Vej med blandet Færd
sel. Det rationelle Forsøg paa en særlig Forsøgsbane med særlige
dertil anskaffede Køretøjer viste sig at blive saa kostbart, at denne
Tanke maatte opgives, hvorfor man udarbejdede et Forslag til en
saadan Forsøgsvej, anbragt paa en almindelig Landevej, hvor man
forudsatte en Deling af Færdselen. Ved Forhandling med Køben
havns Amtsraad lykkedes at opnaa Samtykke til, at Forsøgsvejen
kunde anlægges paa Roskilde Landevej i Nærheden af Glostrup,
hvor der forestod en Udretning af Vejen paa Grund af Fæstningens
Nedlæggelse. Ved velvillig Imødekommenhed fra Amtsraadets Side
og ved Finansudvalgets Bevilling af det fornødne Tilskud er der
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skabt økonomisk Basis for Udførelsen aT denne Provevej. som bliver
paabegyndt i den nærmeste Tid.
Prøvevejen er delt i to Hovedafdelinger, en Del, hvor den blan
dede Færdsel føres hen over forskellige Dæklag, anbragt efter hin
anden. en anden Del, hvor Færdselen er adskilt i 3 Dele, Hestekøre
tojer, Personautomobiler og Lastautomobiler. der hver ledes ad sin
Korebane; Kørebanen er derfor paa denne sidste Strækning delt i 3
adskilte Kørebaner for Kørsel i den ene Retning og 3 adskilte Kørehaner for Kørsel i den anden Retning. Ved tydelige, om Natten vel
belyste Skilte over Indkørselen til disse Vejbaner skal det angives,
for hvilke Kørselsarter de er bestemt, og de er da naturligvis pla
cerede saaledes, at Banerne for de hurtige Vogne ligger inderst.
\Ted fast Tilsyn skal det paases, at Køretøjerne overholder Forskrif
i erne.
Provestrækningen for den samlede Færdsel, som har en Længde
af 350 m, agtes befæstet med 3 forskellige Dæklag, Chaussébrolæg
rung, Cementbeton og Asfaltbeton, Prøvestrækningen for den delte
Færdsel, som har en Længde aT 250 m, agtes befæstet paa Kørebanerne med Kørsel i den ene Retning med Chaussébrolægning,
Cementheton og Asfaitheton, paa Kørebanerne med Kørsel i den
anden Retning med overfladebehandlet Chaussering og gruset
Chausséring.
Der vil blive foretaget en omhyggelig Afdræning af Underbun
den.
Til nøjagtig Maaling af Sliddet anbringes en Række Fixpunkter.
og der vil blive foretaget nøjagtig Tælling aT Færdselen.
Komiteen stiller store Forventninger til denne Forsøgsvej og haa
her, at den maa give et vægtigt Bidrag til Losning af Spørgsmaalet
om den mest økonomiske Befæstelse af vore Veje.

BITUMINØSE OG ASFÅLTISKE VEJDÆK
I FRANKRIG
Af Professor P. Le Guvrian.
Man skelner i Frankrig imellem bituminose Vejdæk, der som
Bindemiddel har Bitumen (naturlige Kulbrinter, af mørk Farve og
opløselige i Svovlkulstof, naar de er rene), og asfaltiske Vejdæk, der
udføres af Kalksten imprægneret med Bitumen i Almindelighed be
nævnet Asfalt.
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BITUMEN
Bitumen bruges enten til Overfladebehandlin
g eller til Indblan
ding i selve Vejdækket.
I sidste Tifælde anvendes ved Fremstillingen unde
rtiden Udfyld
ningsmetoden, men som Regel Blandingsmet
oden.
Overfiadebehandlinçj med Bitumen.
Alle kender den gode Virkning af Over
fladetjæring paa makada
miserede Veje: de Materialer, som Mak
adamiseringen bestaar af for
bindes til Dels ved en klæbende Hind
e, der hindrer Smaadele i at
rive sig løs, og bevirker, at Overfladen
af Vejen ikke forstyrres, idet
mindste ikke saa længe Tjæredækket hold
er.
Men Tjæren er et Stof, som ikke er særl
ig hoidbart: med Tiden
bliver den haard i Luften, bliver skør, revn
er og knuses under Vogn
hjulene. Paa denne Maade forgaar Overflade
tjæringen, hvis man ikke
nogenlunde hyppigt sørger for at forny
den.
Paa den anden Side kan der i Frankrig
som andre Steder kun
skaffes begrænsede Mængder af Tjære,
og man kan forudse, at der
kommer en Dag, hvor man ikke mere
kan forøge de overtjærede
Arealer af Mangel paa Tjære.
Man er derfor begyndt at anvende Bitu
men til Overfladebehand
ung af Vejene.
Denne Bitumen anvendes enten varm
eller kold.
Varm.
Passende præpareret Bitumen, hvor Præp
arerin gen ud
føres af Leverandørerne (Spramex,
Mexphalte, Texaco, Trinidadbi
tumen o. s. v.) gøres flydende ved Opv
armning og spredes under Tryk
over Makadamiseringen, der maa være
tør og godt renset.
Før den udsprøjtede Bitumen bliver kold
, overpudrer man med
smaat Skærveaffald (Størrelse 5—15 mm)
, som trænger ned i Bindemidlet og med det danner et Slags Tæp
pe.
Brugen af smaat Kalkstensaffalcl af god
Kvalitet synes at være
at foretrække for Brugen af Porfyr- eller
siliciumholdigt Skærveaf
fald, hvis skarpe Kanter har Tilbøjelighed
til at skære Bitumenlaget
igennem.
—

Man kan udføre Arbejdet saaledes, at
man med nogle Dages eller
nogle Ugers Mellemrum foretager to
Behandlinger, med 1,0—1,5 kg
Bitumen pr. m
2 hver Gang. Man faar paa denne Maa
de et meget
modstandsdygtigt Overtræk.
Kold.
Skal Bitumen anvendes kold, maa den
emulsioneres,
d. v. s. at den maa fincieles meget stærkt
og udrøres i Vand.
Der findes allerede et vist Antal Fremgang
smaader, der iøvrigt er
temmelig vanskelige, til at fremstille Emu
lsioner af denne Art.
—

216

1925

VEJTIDSSKRIFT

DANSK

yggeligt over Hem
De Fabriker, der fremstiller den, vaager omh
.
ngen
stilli
meligheden ved Frem
at anstille omfat
Man er for kort Tid siden i Frankrig begyndt
man nærer godt
og
Art,
e
denn
af
er
tencie Forsøg med flere Emulsion
es.
lykk
e
skal
øgen
Haab om, at Fors
er, ‘at de kan anvendes,
Hovedfordelen ved at anvende Emulsioner
vejr.
Regn
i
a
selv om Vejen ikke er tør, og endd
eller fordamper; den
Vandet i Emulsionen trænger ned i Vejen
fast i Mellemrummene
Bitumen, der var i Opløsningen, sætter sig
man anvender 2—3
hvis
og
e,
mellem og paa Overfladen af Skærvern
pe, som man over
Tæp
t
et
jævn
man
faar
,
Vandinger efter hinanden
pucirer med smaat Skærveaffald.
Indføring af Bitumen i selve Vejdækket.
Frankrig.
Ucifyldningsmetocien anvendes kun lidt i
et let tromlede, overblev
er
de
at
efter
og
ud,
Skærverne lægges
flydende ved Op
gjort
er
hælder man dem enten med Bitumen, der
.
lsion
varmning, eller med en kold Emu
srnaat Skærveaffald og
Man overpudrer derefter Overfladen med
gør Tromlingen færdig.
er omtrent 10—12 kg
Den Mængde Bitumen, der skal anvendes
2 Makadamisering paa 8 cm Tykkelse.
pr. m
Ved denne Metode blandes Skærver og
Blandingsmetoden.
Bitumen.
t
Grus, passende sorteret og tørret, varm med
der i Almindelig
tet,
amen
Fund
Blandingen udlægges varm paa
ng.
sseri
Chau
mel
hed bestaar af en gam
og naar den, er
Blandingen komprimeres saa ved Tromling,
sien.
Færd
blevet kold, kan Vejen aabnes for
ndes, er lidt forskellige
De Blanclinger og de Maskiner, der anve
fra et Foretagende til et andet.
se af de Vejdæk af
I det følgende skal gives en kort Beskrivel
denne Art, der bruges mest i Frankrig.
—

Vejdæk af Mon olastic Tipen.
Blandingsforhold:
3—7 mm Skærveaffaici
Sand
Mel (filler)
Bituminøst Bindemiddel

15 pCt.
62
12
11—12
—

—

—

er, der blandes med Bi
Man forstaar ved Mel et meget fint Pulv
den Form og gøre den
give
skal
der
,
Stof
dødt
tumen som et Slags
Det bituminose Bindemid
mindre følsom for Temperaturvariationer
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del er Mexphalte (Destillationsrest fra mexikansk Petroleum), der
indeholder 98,5 pCt. ren Bitumen, opløselig i Svovlkulstof (0 Sø). I
det franske Klima er Penetrationskoefficienten omtrent 55 maalt paa
et Standard Penetrometer.
Paa de Dele af Vejen, hvor Stigningerne er stærkere, forøger man
i den ovenfor opgivne Blanding Mængden og Størrelsen af Skærve
affaldet, og man anvender endda undertiden Skærver paa 20—25 mm:
Skærver og Skærveaffald
Sand
Mel
Bituminøst Binciemiddel

41,75 pCt.
41,75
8,00
8,50
—

—

—

Vejdæk af Trinidad Typen.
Den granulometriske Sammensætning er noget lignende som for
Monolastic Typen:
5—25 mm Skærver og Skærveaffald
Sand
Mel
Bituminøst Bindemiddel

35 pCt.
44—
6—
15
—

Bindemidlet er her Trinidad Bitumen, der er fluxet og har en
Penetrationskoefficient paa 75—90.
Oa dette Trinidad Produkt kun indeholder omtrent 65 pCt. ren
Bitumen og 35 pCt. døde Stoffer, der virker som Mel, ligger heri
Forklaringen for, at den Mængde Mel, der sættes til er mindre end
i det foregaaende Vejdæk.
Vejdæk af Bitulithe Typen.
De første Anvendelser af dette Vejdæk omfattede en virkelig Be
ton med hituminøst Bindemiddel, hvor Skærverne dominerede og
naaede op til en Størrelse paa 4—5 cm. Efterhaanden er Sammensætningen blevet forandret og Skærvestørrelsen formindsket. Sam
mensætningen nærmer sig nu de ovenfor angivne Blandingsforliold:
15—25 mm Skærver
Skærveaffald 15 mm
Sand
Mel
Bituminøst Bindemiddel

30 pCt.
45
10
5—
10
—

—

—

Frem stillingen af disse Vejdæk udføres med Maskiner.
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Naar Blandingen af Skærver og Sand er blevet omhyggeligt ud
ført i de opgivne Forhold, bringes den ind i Maskinen.
Maskinen bestaar i Hovedsagen af en stor roterende Cylinder,
hvori Materialerne tørres af Forbrændingsluften fra et Ildsted. Disse
Materialer føres derefter ind i Maalekassen, hvor man maaler de
Mængder, der skal benyttes, før de føres ind i Blandingskassen.
I denne Blandingskasse hælder man det bituminøse Bindemiddel,
der er blevet opvarmet for sig, og samtidigt tilsætter man Mel. Blan
dingskassen har Skovle, der bevæges mekanisk og rører kraftigt
rundt i Blandingen.
Blandingen læsses derefter paa Lastautomobiler, der bringer den
til Anvenclelsessteclet.
Den Temperatur, der opvarmes til, baacle for Skærver, Sanc1 og
Bitumen maa ligge imellem ibO 0 og 1700, og i alle Tilfælde ikke
komme højere op end ±70 0, for at man kan undgaa enhver For
andring i den benyttede Bitumen.
Udlægnin gen af Blandingen. Denne bør udføres paa Anvencielses
stedet ved en Temperatur, der ligger over 100 0
Arbejderne maa søge at gøre Laget saa ensartet og regelmæssigt
som muligt og undgaa. at der danner sig Hulrum og Ujævnheder.
—
cm.
Lagets Tykkelse er i Almindelighed
Komprimeringen udføres med en Dampiromle: det anbefales at
anvende lette Tromler og Tromler, hvis Gang er meget blød; Hen
sigten er, at man vil undgaa ujævne Slag. der trykker Tromlen ned
i den plastiske Masse. hvorved man risikerer at faa Bølger i den
færdige Overflade.
Vejen kan aabnes for Færdsel, nogle Timer efter at den er blevet
kold.
Særlige Forholdsregler maa tages ved Kanten af Asfaltbetonclæk
ket. for at man kan undgaa, at Vand, der samler sig ved Siderne af
Vejen, skal trænge ned under Asfaltbetonen og derved bidrage til
at ødelægge den.
Af denne Grund bliver det mere og mere Skik at incifatte Vejen
paa begge Sider med en Kant af Sten eller Beton, og at lade disse
Kantsten staa paa et Fundament eller Betonpiade paa 8—10 cm
Tykkelse; dette Fundament eller denne Plade skal gaa 30—40 cm
ned under det. bituminøse Vejclæk.
En saaclan Forstærkning betragtes nu som næsten uundværlig.
ASFALT
Pulveriseret Asfaltkalksten anvendes, som man ved, som Vejbe
lægning paa Gaderne i de store Byer.
Pulveret opvarmes til 105 eller 110 0 og lægges ud paa et Beton-
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fundament i 5 cm Tykkelse og komprimeres enten med Haandstam
pere eller med pneumatiske Stampere.
Desuden benyttes Kalkasfaltpulver til Fremstilling af Asfalt Ma
stix, idet der tilsættes en passende Mængde Bitumen, der forøger Indholdet af Kulbrinter, og denne Asfalt Mastix fremtræder som Regel i
Form af Brød.
Disse Brod smeltes med noget Bitumen og der tilsættes Grus, og i
denne Form benyttes de til Belægning paa Fortove.
Denne Teknik er imidlertid velkendt, og der er ingen Anledning
til at komme nærmere ind paa den.
Men jeg vil gerne omtale denBrug. man er begyndt at gøre af As
falt Masti* til Fremstilling af Vej dæk, enten i monolitisk Form, el
ler som Sten eller Plader, der er gjort færdige i Forvejen.
Forsøg var allerede blevet gjort i Versailles og i Vichy for et vist
Antal Aar siden paa at fremstille Beton sammensat af Vejskærver,
Sand og Asfalt Mastix. Man lagde denne Beton varm ud og kompri
merede den med en Tromle.
Senere har man fortsat disse Forsøg og videre udviklet Frem
gangsmaaden under Navn af »Durasfalt’. »Asfaltporfyru o. s. v., og
forskellige Entreprenører udfører nu saadanne Vejdæk, hvor Blan
dingen udføres af smaa Skærveaffald af haarde Sten (1—25 mm) og
Asfalt Mastix i omhyggeligt bestemt Forhold.
Mastix Brødene fremstilles i Forvejen paa Fabrik, og man skal
da ude paa Vejen kun smelte dem og blande dem med Skærverne i
det bestemte Forhold. Blandingen lægges ud paa Fundamentet, og
man regulerer Overfladen for Haanden med en Træspatel, idet man
vil undgaa enhver Tromling, for at der ikke skal fremkomme Bølger.
Stoffet er i sig selv tilstrækkelig tæt til ikke at behøve Tromling.
Endelig overpudrer man, før Vejen er blevet kold, med smaat
Skærveaffald, for at hindre Overfladen i at blive glat.
Asfaltbrosten, Asfaltblokke, Asfaltplader og lignende fremstilles
af en Blanding af Mastix og smaa Sten, som man komprimerer hy
draulisk i Forme.
Man sætter dem paa et Fundament, (Beton eller en god Maka
damisering) og spreder over Overfladen fint Sand til at fylde Fuger
ne, der iøvrigt holdes saa smaa som muligt. Materialets Plasticitet be
virker, at Blokkene meget hurtigt smelter sammen.
Bituminøse og asfaltiske Vejdæk er sammenhængende og meget
behagelige at køre paa, især hvis man ved Fremstillingen har kunnet
undgaa Bølgedannelse. Paa dette sidste Punkt volder Anvendelse af
meget plastiske Blandinger Vanskeligheder.
Reparationer er lette at udføre.
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De har den Mangel, at de er temmelig dyre (omtrent 35 frs. pr. m 2
uden Fundament og uden Kantsten, for bituminøse Vejdæk; og 45—
50 frs. og maaske mere for asfaltiske Vejdæk). De er undertiden lidt
glatte f. Eks. ved begyndende Regn og i Taage.
Men disse Vejdæk er vandtætte og saa at sige uopslidelige for Au
tomobilfærdsien. De gør derfor megen Nytte paa Veje, hvor der er
stærk Automobilfærdsel.
Deres Hovedfjende er tunge Vogne med Jernringe og trukket af
Heste, og foregaar der megen Færdsel med saadanne Vogne paa disse
Vejdæk, ødelægges de vist ret hurtigt.

NY FEJEMASKINE

Karrier Motors Ltd., Huddersfield bygger den her viste
Fejemaskine, der adskiller sig fra de tidligere kendte, ved at Maskinen
selv er i Stand til at samle op, hvad den har fejet sammen. Maskinen
koster 950 £.
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Redaktionen har fra DipI. Ing. Otto Kahrs modtaget følgende:
Kristiania, 30/4 1925.
Kronprinsens Gate 9.
Redaktionen av Dansk Vej tidsskrift, Puggardsgate 13,
København B.
Jeg har mèd interesse læst
Deres interessante Artikkel om
ruteautomobilernes rentabilitet og
tillader mig i deR anledning
opmerksomt
at gj ore
hofligst
av
anvendelse
ved
paa,
at
luftbremser kan bremseren paa til
hængervognen helt undgaaes og
driftsomkostningerne snaledes be
tydelig reduceres, likesom betje
ningen blir meget bekvenunere,
idet den m’eget betydelige legem
lige kraft, som nu maa anvendes
til enhver bremsning, erstattes

med maskinkraft. Luftbrernserne
kan ogsaa konstrueres saaledPs, at
hvis koblingen mellem tilhænge
ren og motorvognen skulde ryke el
ler glippe, saa sættes bremserne
automatisk paa baade paa tilhæn
geren og motorvognen.
Der findes flere konstruktioner,
saaledes Knorr-Bremse A/G.’s og
Westinghouse Air Brake Mafg.
Co,’s. Ogsaa en bremse efter va
cuumsystemet anvendes i 11 5. A.
JErlJødigst
Otto Kahrs.

UBEVO GTEDE BANE- OG VEJSKÆRINGER
Af Ingeniør Paul Aagaard.
Ved at tale med Autoferere, som
ofte har været udsat for den utrygge
Fornemmelse, man faar ved at
nærme sig og passere ubevogtede
Baneoverskæringer, er den Be
mærkning flere Gange kommen, at
kunde man bare drej e til Siden
1 a n g s Banen, var Risiko’en for
Sammenstød med evt, passerende
Tog ikke nær saa stor. Selv om
man har god Fart p’aa Automo
bilet, er det muligt at vige til Siden
selv nogle faa Meter fra Overskæ
ringen, hvorimod det er umuligt
at bremse op paa saa kort en Af
stand. Sker det, at der er Fare for

Sammenstød, san vil en hvilken
som helst Autoforer uvægerlig og
rent instinktmæssigt søge at brem
se op, og opnaar da kun at tage
Farten saa meget af Vognen, at den
dette
bliver staaende paa Sporet
er sket i flere Tilfælde. At dreje
til Siden tør man ikke, da der som
Regel baade er Groft og Hegn lige
op til Banelinien.
Jeg tillader mig herved at hen
lede Vej- og Baneautoriteternes
Opmærksomhed paa dette Forhold
og foreslaar, at der søges gennem
korte
ført Anlæg af Vigepladser
Vej strækninger af passende Bredde
—

—
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paa 10—20 Meters Længicl’e
langs med’ og saa nær op ad
Banelinien som mulig til
højre for Kørseisretningen. helst
med en mindre Grusvold mellem
Sporet og Vigepladsen alle de Ste
der, hv’or der er ubevogtede Bane
skæi4nger.
De fleste Steder kan Vigep’ladser
sikkert anlægges uden større Ud
gifter eller Vanskeligheder, idet der
jo ikke behøves nogen Belægning,

men kun Regulering Vedligeholdel
sen bliver saa minimal, at man kan
se bort fra den, og til Erhvervel
sen af den nødvendige Grund fin
des der vel Midler.
Ved en saadan Foranstaltning
vil man afværge mange Ulykker
at udelukke disse er vel diesværre
umuligt
og give Autoførerne
Plads til at redde sig fra et ellers
uundgaaeligt Sammenstød og de
derved som Regel sørgelige Følger.

FÆRDSELSLOVENS § 21. Der
foreligger nu en betydningsfuld
Skrivelse fra Justitsministeriet an
gaaende Fortolkningen af denne
Paragraf. Skrivelsen af 4./8. 1924
er stilet til Skanderborg Amt og ly
der som følger:

maa
anbringes
paa
saadanne
Grunde.
Foranlediget heraf skal efter
over Sagen at have brevvekslet
med Ministeriet for offentlige Ar
bejder man meddele, at medens
private Grunde i Henhold til § 21
i Færdselsloven kan eksproprieres
eller belægges med Servitutter, for
at Gærder, Hegn eller Beplantning
ikke skal hindre den frie Oversigt
over en Vej, er der med Hensyn til
Muligheden for at ekspropriere
saadanne Grunde eller belægge
dem med Servitutter for at hindre
Bebyggelse, der kan genere den frie
Oversigt, efter Justitsminsteriets
Formening ikke ved den nævnte
Lovs Bestemmelser tilvejebragt no
gen yderligere Fljemmel, end hvad
der maatte indeholdes i den tidlige
re bestaaende Vejlovgivning.»

—

»I den med Amtets Erklæring
af 25. Marts d. A. J. N. St A. B.
1924 24— hertil tilbagesendte Skri
velse bar »Kongelig Dansk Automo
bil Klub» paa egne og »Forenede
Danske Motorejere»s Vegne fore
spurgt, om de kommunale Myndiglieder efter Reglerne i Færdselslo
vens § 21 sammenholdt med de gæl
dende Vejlove er berettiget til at
lægge saadanne Servitutter paa
Fljernegrunde, at intet, der hindrer
den frie Oversigt
det være sig
Beplantning eller Bebyggelse
—

—

—

—
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UDFALD AF LICITATIONER
Vejle Havn. Ved en d. 24. Januar
1925 afholdt Licitation over Levering
af 500 m
2 2. Sort Brosten til Vejle
Havn indkom følgende Tilbud:
J. A. Thronel, Halmstad 8,90 sv. Kr.
Carl Gustafsson, Varberg 9,70 ,, ,,
AfS. Frederiksst. Granitkomp
9,80
Eliasson & Johansson,
Varberg
9,90
cif Vejle.
0. V. Hansen, Fredericia 10,20 sv. Kr.
0. A. Kullgrens Enka,
Uddevalla
10,40
cif Vejle.
Skandinavisk Granit A/S,
København
10,40 sv. Kr.
eif. Vejle.
Axel Kauffeldt, Aalborg 10.40 sv. Kr.
A. Rindom, København. 10,40
eif Vejle.
H. M. Hansen & Sen,
Odense
10,23 sv. Kr.
Højde 14—18 cm.
H. M. Hansen & Sen,
Odense
15,00 n. Kr.
Hejde 12—16 cm.
Hans & Jørgen Larsen,
København
14,25 d. Kr.
Højde 15—18 cm.
Leverancen er overdraget J. A.
Thronell, Halmstad.
Stenene er forlangt leveret frit
over Bolværk i Vejle Havn eksklu
sive Bropenge.
Stenenes mindste Højde skal være
16 cm.

Svendborg Åmts Vejvæsen. Ved
en den 6. Februar 1925 afholdt Lici
tation over Levering af Chaussébro
sten til Svendborg Amts Vojvæsen i
U25 indkom følgende Tilbud:
Hans & Jørgen Larsen,
København:
Pr. m
2
6000 m
2 af 8/10cm Støn.. d. Kr. 8,25
350 ,, ,, 12/14 ,,
,,
12,75
6000 ., ,, 8/10 ,,
,,
8,40
,,
350 ,, ,, 12/14 ,,
,,
13,00
Til Ringe:
1000 2
m af 8/10 cm Sten.
70
,,
,, 12/14 ,,
,,

,,

9,65
14,75

AIS Frederiksstad Gra
nitkompagni:
Til Nyborg:
3000 m
2 af 8/10cm Sten. sv.Kr. 5,60
700 ,, ,, 12/14 ,,
,,
,,
,,
7,25
.

.

.

Eliasson & Johansson,
Varbørg:
Til Nyborg:
2000 m
2 af 8/10 cm Sten.

.

Holger Sørensen, Kø
benhavn:
Til Nyborg:
2 af 8/10cm Sten..
12000m
700
,,12/14 ,,
TH Ringe:
1000 m’ af Sf10 cm Sten..
mød Tillæg af d. Kr. 1,50,
70 m
2 af 12/14 cm Sten..
med Tillæg af d. Kr. 2,25.

,,

,,

5,60

“

,,

,,

»

5,76
8,90

,,

“

5,75
8,90
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Til Ringe:
,,
2 af 8/10 ,,
1000 cm
med Tillæg af d. Kr. 1,50.
70 n af 12/14 cm Sten.
med Tillæg af 2,25 d. Kr.
C. A. Kuligreens Enka
ved A. Prior:
Til Nyborg:
2 af 8/10 cm Sten.
12000 m
,,
700 ,, ,, 12/14 ,,
Til Ringe;
1000 rn
2 af 8/10 ,,
med Tillng af d. Kr. 1,50.
70 m
2 af 12/14 cm Sten..
med Tillæg af d. Kr. 2,2.

Skandinavisk Granit
Aktieselskab:

.

Pr. m
2
Til Nyborg:
m af 8/10 cm Sten. sv. Kr. 5,75
12000 2
S,90
700 ,, ,, 12/14 ,,
,,
,,
Til Ringe:
1000 m
2 af 8/10 ,,
med Tillæg af d. Kr. 1,50.
70 m
2 af 8/10 cm Sten...
med Tillæg af d. Kr. 2,25.
A. K. Fernstrdm, Karis
hamn, ved A. Rindom:
Til Nyborg:
2 af 8/10 cm Sten.
i 2000 rn
700 ,, ,, 12/14 ,,
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,,

“

5,75

,,

8,90

.

,,
,,

5,75
8,90

.

.

.

.

,,

,,

.

.

,,

,,

,,

,,

5,75
8,90

,,

5,75

,.

,,

8,90

Tilbudet fra Hans & Jorg. Larsen,
København, antaget.

Professor A. R. Christensen:

FORELÆSNINGER
OVER VEJE OG GADER
Faaes hos alle Boghandlere Landet over.
I Kommission hos
..

8,90

,,

1. Juni udkommer:

G.E.C.GAD

5,5
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H. 0. Petersen & Co.
Vestre Boulevard 18
København B

J,ARSI1AbL-MILLARS

Telefoner. Cenlr. 628 & 629.
Telegrarnadr.:

hurtigt reverserenile

Maskinsalgc.

TANDEM DAMPTROMLE
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; H.POULSEN&CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN
TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,
Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.
Leverandør til Kommuner Landet over.,
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,,Vølund” Damptromlen
©
Da første Serie ,,Vølund” Damptroniler
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.

©
Aktieselskabet

» VØL UND

DET HOFFENSERQSKE ETABI.

København S.
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