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ASF’ALTBETONARBEJDER I AARHUS
Af Stadsingenior 0. Jørgensen.

Her som alle andre Steder har siden 1918 den saa stærkt
voksende Automobiltrafik virket ganske ødelæggende i de chaus
serede Veje og Gader, hvoraf Byen har mange. I de sidste Aar
har man derfor arbejdet henimod at ombytte Chausseringen i Ho
vedvejene med et mere holdbart Materiale, tilstrækkelig mod
standsdygtigt overfor den stærke Automobiltrafik, som findes paa
Aarhns’ Hovedveje, og en Del chansserede Gader er blevet forsynet
med Brolægning med ekvarerede Sten paa Sanclfundament eller

med Chaussébrolægning paa chansseret Underlag. Men Prisen paa
Stenmaterialer er i de sidste Aar steget saa stærkt, at det har været
nødvendigt at se sig om efter billigere, slidbestandige Materialer,
og et saadant har man fundet i Asfaltbeton, som jo i adskillige
Aar har været i Brng i England og Amerika, og der har vist sig
lj.oldbart overfor meget stærk Trafik.

Priser for Stenmaterialer stillede sig i 1924 i Aarhns saaledes:

i m2 Brolægning med ekv. Brosten I. paa Sand-
fundament ca. Kr. 25,00 pr. m2

1 m2 Chaussébrolægning paa ny Chaussering - — 22,70 - -

1 ni2 Asfaltbeton, 10 cm, paa ny Chaussering - — 20,00 - -

1 m2 Asfaltbeton, 7 cm, paa ny Chaussering - — 17,00 - -

Da Asfaltbetonen skulde anvendes enten i Gader med eksiste

rende Bebyggelse langs Siderne eller paa Veje, hvis Længdeprofil

skal reguleres, har det været nødvendigt ved alle de nedenfor

nævnte Arbejder at opbryde den eksisterende Chaussering, fore

tage den nødvendige Udgravning og Regulering af Undergrunden,

paa hvilken de gamle Chausseringsmaterialer (Paklag og Skærver)

derefter anbragtes suppleret med mulig manglende nye Skær

ver. Efter at Underlaget var blevet tilstrækkelig konsolideret ved
Damptromling, Grusning og Vanding er Asfaltbetonen anbragt paa

det saaledes tilvejebragte Fundament.
Af ovennævnte Prisangivelser ses, at Asfaltbetorien er det bil

ligste af de anførte Materialer, hvortil kommer, at en Del af Ud

giften til dette Materiale bliver her i Landet.
Man har anvendt Asfaltbeton paa følgende Steder:
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1) Skolebakken mellem Skolegyde og Sct. Olufsgade ca. 2000 m
2) Dronning Margrethes Vej mellem Trøjborgvej og

Skovvangsvej - 5200 -

3) Viborgvej fra Vesterbrogade til den nye Kirkegaard - 8500 -

4) Steen Blichersgade - 900 -

5) Clausensgade - 900 -

1) 5 k o 1 e b a k k e n. Denne Gadestrækning har en Længde af
ca. 190 m. Normalprofilet er som vist paa Fig. 1.

Vejen har en stærk gennemgaaende Trafik samt en Del Arhejds
korsel til og fra Havnen. Trafiken andrager for Tiden ca. 500 t/m
pr. Dag, og det kan ventes, at den hurtigt vil vokse.

Asfaltbetonen er lagt i to Lag, et Bundlag paa 6,9 cm og et
Slidlag paa 4,5 cm. Oprundingen er 1:90; Vejens Stigning 1:200.

Arbejdet er udfort i Juni 1924 i 10 Arbejdsdage med I Maskine.
Strækningen har holdt sig godt og har saa at sige ingen Bolger.
Da man har været tilfreds med Resultatet, har man bestemt sig
til i Aar at udfere de nedenfor nævnte Arbejder:

2) Dronning Margrethes Vej (tidligere kaldet Grenaa
Landevej).

Den med Asfaltbeton belagte Strækning har en Længde af ca.
(20 m, og Tværprofilet er vist paa Fig. 2. Trafiken paa Vejen —

hvis Maksimumsstigning er 1:24 og Oprunding 1:81 — andrager
ca. 300 t/m pr. Dag. Asfaltbetonen er lagt i to Lag, idet Bundlaget
er (i cm og Slidlaget 4 cm.

Arbejdet er i Maj—Juni Maaned udfort paa 18 Arbejdsdage
med 2 Maskiner.

3) V i b o r g v e j. Inden Chausseringens og Asfaithetonens An
bringelse paa Vejen er der udført et betydeligt Jordarhejde for at
forbedre Stigningsforholdene, idet Stigningen paa en lang Stræk
ning var 1:17.

Ved Opfyldning af Vejens nederste Parti og Afgravning højere
oppe har man opnaaet en Maksimumsstigning af 1:24.

Fig. 3 viser Vejens Tværprofil, hvor Afgravningen er størst.
Den med Asfaltbeton belagte Strækning har en Længde af ca.
850 m. Asfaltbetonen har et Bundlag af 6 cm og Slidlag 4 cm.
Oprundingen er 1:84.

Jord- og Vejarbejdet samt et større Kloakarbejde er udført i
Tiden April 1924—Januar 1925. Asfaltbetonarbejdet er udført i Juni
f A. og fuldført i 20 Arbejdsdage med 3 Maskiner.

4 og 5) 5 t. B ii c h e r s g a d e og C 1 a u s e n s g a d e er 2 chaus
serede Smaagader, som Kommunen vedligeholder, men som den
efter et vist Aaremaal har Ret til at lade brolægge paa Grundejer-
nes Bekostning. Dette Tidspunkt er nu indtruffet, og som Brolæg
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ningsmateriale har man valgt Asfaltbeton paa den gamle Chaus
sering, som sænkes. Gadernes Stigning er henholdsvis 1:24 og 1:30.
Kørebanens Oprunding 1:80. Asfaltbetonen lægges med 4 cm Bund-
lag og 3 cm Slidlag.

Ved alle 3 Arbejder har Asfaltbetonens Sammensætning været:

Bnndlag: Slidicig:

Skærver fra 6—30 mm .... oa. 82 Of Skærver 0,10—0,28 mm oa. 18 0/

Sand - 12 0/0 do 0,28—0,63 - . . • 25 0/0

Asfalt (Texaco) - 6 0/0 do 0,63 2,45 • . . . - 16 010

do 2,15—6,00 - - 25 0/

• Filler - 7 0,1

Asf;ilt (Texco) - 9 0

Ifølge Betingelserne maa Asfaltbetonen ved Afleveringen ikke
frembyde Fordybninger eller Højdepunkter, der er større end 10
mm maalt med Betskede af Længde 1 m.

Endvidere maa der ikke paa noget Punkt være mere end 10 cm
Afvigelse for den for Tværprofilet gældende Skabelon, og disse Be
tingelser er opfyldte.

Entreprenoren skal vedligeholde Asfaithetonen i 5 Aar uden
særlig Godtgorelse, ligesom der i Kontrakten findes Bestemmelse
om Asfaltbetonlagets Tykkelse ved TJdlobet af de 5 Aar rn. m.

Som Sikkerhed indeholcles 10 pCt. af Kontraktsummen, idet der
svares almindelig’ Bankrente al det stillede Depositum.

UI)SNIT AF \TEJSPØRGSMAALFT
Af Afdelingsingeniør joh. Funck.

Som et lille Led i de Bestræbelser, der for Tiden beskæftiger
Vejteknikerne herhjemme med at faa det saakaldte Vejspørgs
maal løst, fremsættes nedenstaaende Bemærkninger, som dog
nærmest tager Sigte paa Kørebaner, der skal optage stærk og svær
Trafik i og ved større Byer.

En Bevæggrund til Indlæget har været, at der formentlig ikke
hidtil er fremsat ret meget, der virkede helt overbevisende om,
at de herhenhørende indførte nye Kørebanek onstruktioner altid
bygges ud fra et paa grundige Overvejelser og Forsøg erhvervet
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Synspunkt, og da Erfaringen viser, hvor vanskeligt det er at faa
et tilstrækkeligt Overblik over et fremmed Lands Forhold, selv
naar det drejer sig om et enkelt begrænset Udsnit af dets Frem
bringelser, og man ofte har haft Lejlighed til at se, hvor let spe
cielle Konstruktioner af bestikkende Udseende har haft ved at
skaffe sig stor Udbredelse, uden at Fremtiden gav Foregangsiuæn
dene Ret, synes jeg, at det kan have nogen Betydning, at der rejses
det Sporgsmaal, om vi nu ogsaa er paa den rigtige Vej.

Tvivlen om, hvorvidt vi er paa den rigtige Vej, synes bl. a. at
næres derved, at der i Tidsskrifter og Blade ikke endnu ses at
være fremsat noget, der har kunnet samle Fagfolk om visse Hoved
punkter for Grundlaget for Vejenes eller Gadernes konstruktive
Led.

Forøvrigt fremstilles Vejsagen ofte, som om vi befinder os i en
overordentlig stor Misère her i Landet, hvad vi vistnok slet ikke
gør, i hvert Fald ikke endnu. Vi bør derfor kunne behandle Sagen
med Bo og heller ikke tage for massivt paa Betragtninger over,
hvorledes det vil se ud i Fremtiden, naar endeløse Vognrækker farer
af Sted med en Hastighed af et næsten ubegrænset Antal Kilo
meter i Timen.

Det er altid en let Sag at stille Krav under Paaberaabelse af
de voksende Fremskridt, altsaa under Paaberaabelse af Kulturen,
men det bør erindres, at endog f. Eks. Bom gik til Grunde som
Følge af for megen Kultur. Der er visse Grænser, som man ikke
ustraffet kan overskride.

Skønt der muligvis ikke for Tiden er videre Lydhørhed for, at
der bør slaas af paa en Del af de Fordringer, som fra forskellig
Side stilles til »moderne Veje, kan jeg dog ikke tilbageholde et
Par Bemærkninger i denne Henseende, selv om jeg herved udsæt
ter mig for at blive sat udenfor de modernes Kreds.

Efter min Mening vil det være urimeligt at gaa ud fra, at de
almiudelige Veje eller Gader skal kunne tage enhver Trafik og
kunne befares med Jernbanefart eller en endnu større Hastighed.
Alene Tilstedeværelsen af krydsende Veje vil gøre dette umuligt,
og den voksende Trafik i Omegnen af en stor By eller paa tæt be
bygget Land vil uvægerlig selv sætte en Grænse for Hastigheden,
som ikke kan eller maa overskrides, naar der skal bevares nogen
almen Sikkerhed.

Jeg forudsætter naturligvis herved, at man stadig maa have
Niveaukrydsninger paa Veje og Gader, da man i modsat Fald maa
bygge Vejene efter Banemønster, hvad vi næppe i en overskuelig
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Fremtid faar Raad til; men herved vilde der forøvrigt bortset
fra, om en saadan Losning egentlig kan forenes med det fornuft
mæssige (man betænke f. Eks. de overordentlig lange Omveje paa
Grund af Rampeanlæg) ogsaa opstaa den Urimelighed, at man
i Sammenligning med de nuværende Baner og Sporveje maatte
have en Befæstelsesbredde paa mange Meter, hvor man nu kan
nøjes med nogle faa Centimeter (Skinnerne), rent bortset fra, at
Befæstelsesbredden sandsynligvis aldrig i Dognets Løb vilde blive
helt udnyttet.

En Landevej eller Gade, der tilfredsstiller alle de Krav, der har
været set fremsat, vil derfor sandsynligvis aldrig, naar alle Ud
gifter ved dens Fremstilling og Vedligeholdelse tages med, kunne
konkurrere med en Bane, selv om man tager de videst rimelige
Hensyn til Tidsbesparelser etc.

De mange Ruter for svære Person- og Lastautomohiler, der er
opkommet i de senere Aar, er utvivlsomt en stor Bekvemmelighed,
men nogen større samfundsmæssig Nødvendighed er de ikke. Per
sonligt Samvær, nu da man har Telefon, skulde tværtimod synes
at være mindre nødvendigt end tidligere. De vil, hvis Hastigheden
ikke holdes indenfor visse Grænser, medvirke til at presse Vej-
udgifterne øp til en uoverkommelig Højde og højst rimeligt med
føre, at hverken Vej-, Sporvejs- eller Jernbaneforholdene bliver til
fredsstillende, bl. a. fordi de for de sidstnævnte spænder Ben for
hyppigere Toggang og Forbedringer af Fragttransporten.

De Krav, der stilles til Vejene og derved til hele Almenheden
fra en begrænset Del af Samfundet, synes ogsaa at være ret vidt
gaaende, naar man sammenholder dem med dette, at det næppe i
Almindelighed vil findes rimeligt at tillade enhver, der anskaffer
sig et Lokomotiv eller en særlig konstrueret Motorvogn, efter eget
Tykke at køre med dem paa Jernbanerne, endsige at der skulde
bygges særlige Baner for dem, eller at Jernbanerne skulde ind
rette sig paa at tage imod en saadan Tilvækst i Trafiken. De
vidtstrakte Krav til Vejene er næppe meget rimeligere end de
tænkte Krav til Banerne, og opretholdes Vejkravene, inaatte det
derfor være rimeligt, at det offentlige da ogsaa opkrævede en Takst
for Benyttelsen, saaledes som Banerne gør det, der dækkede alle
Udgifter.

Man skulde derfor synes, at alle maa have Interesse i at be
grænse sig, og at det første alle — og da navnlig Vejteknikerne —

maa enes øm, er, at Vejsagen ikke kan komme i Leje, medmindre
Trafikbestemmelserne i lang Tid med ubarm
hjertig Haand holdes indenfor visse — f. Eks. de
nugældende —fastsatte Grænser, og henvise til, at
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Banerne og Dampskibsruterne ogsaa maa gøre noget for at tage
den Trafik, som de er nærmest til. Thi der kan selvsagt ikke blive
bygget gode Veje, naar Proportionerne stadig ændres. — Paa Vej-
mødet paa den polytekniske Læreanstalt 1S.—20. Maj 1925 hørtes
kun en enkelt Røst anlægge dette Synspunkt.

Da det, som det gælder om for Tiden, ogsaa er at spare uden
at træde berettigede Fordringer for nær, maa det tillige staa som
en al Vejbyggerens første Pligter at disponere saaledes, at e n
h v e r Udgift, der stikkes i Veje eller Gader, h a r rimelig Ud
sigt til at bære v a r i g Frugt.

Det maa nu desværre straks bekendes, at jeg ikke mener at
være kapabel til at bringe Vejspørgsmaalet i Havn, men naar en
Sag behandles af de store Talere, har enkelte Bemærkninger fra
Tilhørerne ogsaa deres Berettigelse, og paa anden Maade ønsker
jeg ikke nærværende Indlæg opfattet. Dog er det naturligvis mit
Haab, at der maa findes et eller andet deri, der kan fange Op
mærksomheden paa rette Sted.

Skønt adskillige Forhold, som f. Eks. Vejr- og Jordbundsfor
hold, Tværprofil ø. a. 1. har væsentlig Betydning og maa tages i
Betragtning, kan det dog siges, at det, der i særlig Grad for Tiden
optager Vejteknikerne, er at finde en økonomisk overkommelig
Konstruktion af den egentlige Vejbane, der er tilstrækkelig hold
bar overfor den stærke og tunge Trafik, som de senere Aar opviser.

Opgavens Løsning kræver selvsagt i første Række en Udred
ning af de Forhold, hvorunder en Vej arbejder, altsaa en Under
søgelse af de rent mekaniske K r æ f t e r, som Vejen udsættes for,
og dernæst en Afgørelse af, hvilke M a t e r i a i e r, der modstaar
disse Paavirkninger bedst.

Hvad Kræfterne angaar, kan man vistnok sige, at den væsent
ligste Del af dem, der virker til direkte Slid paa Dæklaget, nem
lig Accelerations- og Bremsekræfter saavei som de Kræfter, der
fordres for at opretholde Hastigheden, er ret godt kendt; hertil kan
ogsaa nu henføres den, som Amtsvejinspektør A. Dalberg fornylig
i »Dansk Vejtidsskrift» har henledt Opmærksomheden paa, og som
vedrører Differentialdrevets Indflydelse.

Men ihvorvel alle disse Virkninger utvivlsomt med Rette for
tjener den Omtale, de hver for sig har faaet, og i hvert Fald be
tinger en vis Egenskab hos Vejens Dæklag, er de dog af sekundær
Betydning i Sammenligning med de Kræfter, der opstaar, naar
Vejbanen enten paa Grund af Tilfældigheder er eller som Følge al
de fornævnte Kræfter bliver ujævn.

Om sidstnævnte Kræfter er der vistnok ikke fremført ret meget
i danske Meddelelser, udover hvad der angives i de Herrer 5.
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Ellerts og E. Suensons »Betonveje«, hvor der paa Pag. 14 og Pag.
28 gives nogle enkelte interessante Meddelelser om Forsøg, soni
er udført af A. F. Goidbeck ved TT. 5. Bureau of Public Roads. Men
det er utvivlsomt mere af denne Slags, som Vejtelbikerne her i
Landet maa gøres bekendt med, saa hurtigt som det fremkommer.

Da der nu af disse Forsøg allerede i Hæftet for 6. Februar 1924
al »Roads and Streets« (Engineering and Contracting) Pag. 313
blev givet et ret fyldigt Resumé, som, saa vidt jeg har set, endnu
ikke er blevet nærmere omtalt i danske Tidsskrifter, vilde jeg
gerne henlede Opmærksomheden paa dette Resunié.

Forsøgene gik ud paa, som ogsaa berørt af de Flerrer Ellert og
Suenson, at finde de Spændinger, der opstaar i Randen af Beton-
veje af forskellige Tykkelser, 4—6——8 og 10 inch, naar de hefares
med forskellige Hastigheder af en Vogn af en bestemt Vægt, og
denne under sin Fart passerer en kunstig Forbindring (Metaiplacle
paa 0, ‘/, ¼, 3/ og ¼ inch). Vognens Hjul havde massive Gummi-
ringe (solid tires).

Resultatet af Maalingerne er opført i grafiske Oversigter, der
viser Spændingerne for de forskellige Hastigheder og Betonplade
tykkelser. Generaloversigten over Forsøgene er gengivet i ved-
føjede Fig. 1—b.

Efter først at have forbeholdt sig yderligere Undersøgelser,
fordi nogle af Resultaterne viser Spændinger, der er højere end
Betonens ordinære Brudstykke, anfører Goldbeck bl. a. følgende
om Resultaterne:

»Dersom 800 lb. pr. sq. inch er Betonens Brudstyrke, vilde
Sikkerhedsgrænsen (the safe unit stress) være 400 lb. pr. sq. inch,
og det vil ses, at Hjultrykket paa 5000 lb. endog paavirkede den
4 in. Plade ud over Sikkerhedsgrænsen, selv om der ikke blev
frembragt noget kunstigt Tryk. Den 6 in. Plade blev usikker ved
en ‘/ n. Forhindring (roughness) og 20 miles p. h. og ved en
¼ in. Forhindring ved 10 miles p. h. Den 8 in. Plade begyndte
at blive usikker ved 20 miles p. h. for en ‘/ in. Forhindring og
for en ¼ in. Forhindring ved 10 miles p. h. Den 10 in. Plade blev
ikke overbelastet ved in. Forhindring ved 20 miles p. b., men
blev ved en ¼ in. Forhindring overanstrengt ved omtrent 13 miles
p. b. Det er derfor aabenbart, at de ødelæggende Virkninger fra
Ujævnheder er forskellige og afhængige af Pladens Tykkelse».

Goldbeck udtaler forøvrigt ogsaa:
»Forhindringers ødelæggende Virkning paa bituminøse Vejdæk

er kendt. Enhver har set de Fordybninger, der dannes ved Køre
banedæksler selv i de bedste Asfaltbelægninger i Kørseisretningen.
Vognenes stadige Slag (impact) resulterer i Paavirkninger (impact
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pressure), som Belægningen ikke kan modstaa. Fordybninger i
Asfaltbelægninger, hvad enten de stammer fra en lokal Sætning
eller uheldig Blanding eller Tromling, medfører en voksende
lJjævnhed i Vejdækket og til Slut dets ødelæggelse, der vil komme
hurtigt, især hvor der køres med store Hjultryk«.

De nævnte Forsøg giver baade et godt Begreb om de Kræfter,
som en »moderne< 1. Klasses Vej eller Gade s k ø i kunne mod
staa, og et godt Begreb om Styrken af den Konstruktion, der maa
til, naar man med Udsigt til virkeligt Held vil anlægge Gader
eller Veje, hvad enten disse ønskes udført som rene Betonveje,
Granit paa Betonunderlag eller paa anden Maade. Thi det bør jo
erindres, at mindre Ujævnheder i Kørebanen kan virke paa lig
nende Maade som (le kunstige Forhindringer i Forsøgene.

Forøvrigt skal her indskydes, at saafremt man alene gaar ud
fra Goldbeeks Resultater, kommer man noget tilkort, hvis man
ikke ogsaa tager Hensyn til den meget væsentlige Tryktilvækst,
der fremkommer som Følge af en Vogns Duvning paa ujævn Vej.

1-Ivis nemlig Vognen i Goldbecks Forsøg havde været i Svingninger
som Følge af Passage over en tidligere passeret Forbindring, og
var kommet til den nye Forhindring i det øjeblik, da den duvede
nedad, vilde Vejens Paavirkning være blevet større.

Ud fra tidligere Betragtninger, som er blevet hestyrkede ved
Goldbecks Forsøg, mener jeg, at en Vej eller Gade, bortset fra de
forskellige Former for Sliddet paa selve Overfladen, bliver under
givet lignende Forhold som et almindeligt Maskinfundament, og
det er min Tro, at man ikke vil opnaa tilstrækkelig gode Resul
tater i den »moderne Vejbygning, medmindre man nedsætter
Vejens »indres Slid ved at give Vejen Modstandsdygtighed gen
nem den fornødne M a s s e v i r k n i n g, hvorved ogsaa de stærke
Rystelser i Husene, der i det lange Løb vil blive farlige før disse,
vilde blive medvirkede paa det kraftigste.

Men en saadan Massevirkning naas kun, eller naas i hvert
Fald bedst, naar Materialerne er forbundne indbyrdes saaledes, at
de virker som et sarrLlet Hele, hvilket altsaa for saa vidt vil sige,
at man i en Betonvej vilde have en Vej af den rigtige Konstruk
tion, hvis dens Overflade var slidfast og Betonpladen ikke revnede.

Disse to Betingelser kan sandsynligvis vanskeligt opfyldes paa
tilfredsstillende Maade af en ren Betonvej, men kan derimod —

hvad Erfaringen allerede har vist herhjemme — opfyldes, naar
Betønlaget faar et Dække at Granit eller Asfalt. Saafremt det
ikke lykkes at bygge tilstrækkelig stærke 1. Klasses Betønveje, vil
man efter min Anskuelse dog ikke kunne komme uden om den
Fordring, at Dæklaget maa hvile paa et tilstrækkeligt stærkt og
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s a m ni e n h æ n g e n d e Fundament. Thi man kan ikke komme

udenom dette, at den Arbejdsmængde, der afgives at en kørende

Vogn, skal optages at Vejen. Men skal denne derved ikke faa

blivende Formforandringer, maa Arbejdsmængden optages alene

igennem elastiske Formforandringer, hvilket kun kan ske, saa

fremt Vejlegemet kan optage Træk- og Trykspændinger. Er Vej

legemet kun delvis elastisk eller slet ikke elastisk i dette Ords

egentlige Betydning, hvilket f. Eks. almindelig Makadam næppe

er, maa en Del at Arbejdsmængden eller hele Arbejdsmængden

nødvendigvis resultere i, at Vejlegemet faar en blivende Formfor

andring. Man kan vel ved et svært Makadamfundament formind

ske, men næppe forhindre, blivende Formforandringer; men disse

vil opsummere sig og i det lange Løb selvfølgelig før eller senere

give sig tydelige Udslag paa Kørebanebelægningen.

Om et Fundament, der udføres som en almindelig makadami

seret Vej eller tilvejebringes ved Bibeholdelse at en Del at en gam

mel, makadamiseret Vej, kan gøre Fyldest i det lange Løb for

svær Færdsel, maa derfor anses for tvivlsomt. Det er næppe til

fældigt, at Kjøbenhavns Kommune for henimod cii Snes Aar siden

ved Anlæg at saakaldte engelsk brolagte Gader forlod den ældre

Metode med makadamiseret Fundament og gik over til at anvende

Betonfundament ligesom i asfalterede Gader (Coulé- eller Stampe

asfalt). Men naar Erfaringerne gaar i denne Retning med et Dæk-

skifte at store, med Cement sammenkittede Brosten, er det for

mentlig ikke til at vente, at et at de nyere Dæklag, f. Eks. Asfalt

beton, der er sammensat af Skærver, som sammenholdes at et

langt svagere Bindemiddel (Asfalt), skal give et tilfredsstillende

Resultat paa et makadamiseret Fundament, og Forholdet vil for

mentlig ikke stille sig gunstigere, saafremt Fundamentet bestaar

af almindelige Kørebanesten. Vil man være sikker paa at faa et

varigt og godt Resultat, saaledes at det i hvert Fald kun bliver

Dæklaget, der maa lægges om ad Aare, medens Fundamentet der

imod holder, bør Fundamentet derfor være at Beton og at tilstræk

kelig Tykkelse.

Dette Synspunkt, som selvfølgelig ikke i nogen Maade kan si

ges at være nyt, er formentlig trængt noget for stærkt i Baggrun

den i de senere Aar at de nye Vejkonstruktioner. Goldbeeks For

søg bør bringe det frem i allertorreste Bække.

Det er forøvrigt interessant at se, hvorledes man andre Steder

i stærkt trafikerede Gader og Veje netop tvinges ind paa at forøge

Betonfundamentets Masse, og som Eksempel kan henvises til »The

Surveyor», at 27. Marts d. A., Pag. 339, hvor der gives Meddelelser

om den sidste aarlige Beretning fra The Metropolitan Paving Com
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mittee om de større Gadearbejder, der er udført i the Courity of
London af forskellige Vejmyndigheder.

Naar undtages City, der ingen Klassificering har af Gaderne,
er disse i London delt i Klasserne: »First Class«, »Seconcl Class«
og »Other Streets<. Men henregnes Gaderne i City til 1. Klasse,
er der ialt ombrolagt 19 Gader af første Klasse, 4 af anden Klasse
og 35 »Other Streets«. Da Trafikken i de to sidstnævnte Klasser
er relativt ringe i Sammenligning med Trafikken i den først
nævnte Klasse for »Other Streets angives Trafikken gennem
gaaende at være »begrænset< (limited) , er der alene angivet
I-Ioveclpunkterne for Arbejdet ved Omlægningen af de første Klas
ses Gader i nedenstaaende Oversigt, der forøvrigt i forskellig Hen
seende har Interesse.

Det vil af omstaaende Oversigt ses, at alle første Klasse Gader,
maaske med en enkelt Undtagelse, har faaet Betonfundament, og
et meget stort Antal har endda faaet et Fundament, der synes at
være meget kraftigt. Men det vil endvidere ses ved Sammenlig
ning med Goldbecks Forsøg, at der for de svageste (tyndeste) Fun
damenter kan være betydelig Fare paa Færde for, at de ikke vil
holde. Det maa jo erindres, at en eneste forholdsvis hurtigt kø
rende og tungt belæsset Vogn med massive Gummiringe er til
strækkelig til at indlede ødelæggelsen.

Da det formentlig for mange Ingeniører her i Landet staar
som et uopnaaeligt Maal i hvert Fald paa vore Landeveje at faa
gennemført Fundamentstykkelser, der tilnærmelsesvis kommer
op i Nærheden af de sværere engelske, og da der vel ikke en
Gang findes nogen, der under alle Forhold vil garantere for disses
Holdbarhed, forekommer det mig, at der ikke kan være Tvivl om
Nødvendigheden af, at det offentlige — saalecles, som det ogsaa
hidtil har gjort — stadig, maa og bør sætte Grænser baade for
Vognvægt og Hastighed, saafrernt Samfundet ikke i Fremtiden
skal komme ud i uløselige Vanskeligheder baade i trafikal og
økonomisk Henseende.

Holdes Hastighed og Vognvægt fremtidig ved de nugældende
Grænser, dog med den nødvendige Indskrænkning paa enkelte
Punkter for den tunge Færcisels Vedkommende, skulde jeg dog
tro, at man kunde holde selv en stærk Stigning af Trafiken Stan
gen ved Anvendelse af de for Tiden kendte mere permamente Dæk
lag, naar de sættes paa4 et Betonfundament af en overkommelig
Tykkelse.

Hvor stor Chancen er for, at et almindeligt Makadamfunda
ment skal kunne holde, skal jeg ikke komme ind paa, men indtil
dette Spørgsmaal er afklaret, vilde jeg dog tro, at det for n y e
Veje og Gader for svær Trafik vil være raadeligst at: holde paa
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Tidligere Ud- TrafikUdført Konstruktion konstr. fort

I Fuidham.
April—Juni 1924 Træki. paa 11” Betonf. Træki. Betydelig

(1:6) + 1” Puds

I Green ivich.
Novb. 23—Marts 1924 Granit. p. 9” gi. Fun- Granit 75—100 ts/ys

dam. (Betonf?) pr. Time

Marts 1924 Trækl.p.?”gl.Fundnm. Træki. 50 ts/ys pr.T.
(Betonf.)

- I Hammersmith.
Marts 1924 2 Lag Asf.-Bet. paa gi. Asfalt 1914 Betydelig

Fundam. ev. forat.
(Betonf.?)

Træki. p. llh/4P Betonf. Trækl. 1912 do.
(1 : 6) ± 3/4 Puds

I Holborn.
April 1923 Træk!. paa 11” arm. Asfalt 1910 do.

Betonf. (! :6)
Septbr. ,, Asf. p. b” arm. Betonf. 1909 do.

(1 ci.m. fond. : 0)

I Lambeth.
Maj—Aug. 1923 Trækl. p. 9” delv, arm. Træk!. 1908 SOts/ydpr.T.

Betonf. (1 : 6)
Novb. 23—Jan. 1924 Træki. p. 9” Betonf. ? 40

,, ,, Granit p. 9” do ? 40 ,,

I Len’isham.
Okt. 1923 Trækl.p. 9”arm.Betonf. Tjærebeton ? ? (Omnibus

trafik)
I London (City of.

August 1923 Asf. p. 12” Betonf. Asfalt 1906
Juni ,, Træk!. p 12” do. + Træki. 1886

1” Puds
Oktober ,, Granit p. 0” Betonf. + ?

1” Puds

I St. Marylebone.
Aug.—Sept. 1923 Trækl. paa 12” Betonf. Trækl. 1006 IM eget svær

(+ 6” over Gravnin
ger) + 2” Puds

I St. Pan eras.
Febr.—Marts 1924 Træki. pan 12” Kim. Træki. ?

kerbetonf. (1 : 6) ±
1” Puds

I Stepney.
Februar 192 I Granit pan 6” Betonf. Granit Betydelig
Juni 1923 Asf. pan Betonf. Asfalt do.
Marts—Maj 1923 Granit pan 6” Betonf.

og Træk!. pan 3” Be- Granit do.
tonf.±3” Puds
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Betonfundamentet. Selvsagt maa man hellere eksperimentere med
Dæklagene end med Fundamenterne.

Med Hensyn til Dæklagskonstruktionen i Gader med svær Tra
fik bemærkes, at bortset fra Bekostningen, maa Granitbrolægning
foreløbig anses for at være bedst1); den vil, naar den udføres med
det hidtil i Kjøbenhavn anvende 15—lO cm. høje Stenformat med
de lodrette Fuger udløbet med Sand-Cementmørtel, (engelsk Bro-
lægning paa Betønfundament) i god Udførelse være enhver rime
lig Færdsel voksen i en praktisk taget uoverskuelig Tid. Men da
Stenførmatet i øjeblikket (Maj 1925) er ret dyrt, ca. 20 Kr. pr. m2,
kunde jeg tænke mig, at man med god Virkning anvendte om-
tjent lige høje, gode 8—10 cm. haandslaaede Chaussebrøsten, hvis
Pris kun vilde være ca. 8 à 9 Kr. pr. m2; men de maatte formentlig
helst sættes paa et tyndt Gruslag øver Betonen, derefter overfejes
med en tør Blanding af Cement og Grus og tromles paa. sædvanlig
Maade.

Søm næstbedste Dæklag anser jeg Comprimé Asfalt, der (løg
sandsynligvis kan erstattes af det billigere Surrogat Asfaltheton.

Jeg ser herved bort fra, at man i visse Tilfælde maaske vil
ønske Asfalt af æstetiske Grunde; men iøvrigt bør disse næppe
spille nogen større Bolle ved Valget, thi en god engelsk brølagt
Gade vil næppe nogensinde i sin Levetid komme til at se saa
daarligt ud eller blive saa puklet som en asfalteret Gade, der er
kommet op i Aarene, hvor Lapperiet begynder.

Ved Valget af Dæklaget ses det ofte, at man foretrækker et
Asfaltlag under Hensyn til, at dette er mere lyddæmpende end et
Granitlag. Jeg mener dog, at Forskellen ikke er saa stor, som det
almindeligt antages, i hvert Fald ikke, naar Granitdæklaget (paa
Betønfundament) er vel udført og er slidt lidt til, og ved Trafik
med Gummiringe tror jeg, at der slet ingen Forskel vil kunne
spores af et almindeligt øre. Det er jo ikke raslende, stive Vogne
og jernheslaaede Hjul eller Hestehove, der nu danner Færdsels
larmen.

Med Hensyn til Asfaltbetønen bemærkes, at Udførelsen i to
Lag sandsynligvis vil vise sig at være uheldig, i hvert Fald saa
længe man ikke er sikker paa at faa en bedre Udførelse for det
nederste Lag, end man nu har. Dette Lag, hvortil der gennem
gaaende benyttes større Skærver, bliver nemlig i mange Tilfælde
ikke sammentromlet til en fast Masse paa Undersiden, men dan
ner paa denne en meget knoldet Flade, hvor Mellemrummene
imellem de enkelte Skærver ikke er udfyldt. Laget kommer der

‘) En lignende Betragtning gøres gældende i A. B. Christensen: »Veje
og Gader», I{jobenhavn 1925, 5. 218 ø. fig. B e d.
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ved til at træde paa Fundamentet gennem en hel Del Smaapukler,

og Skærverne over Mellemruminene kommer til at »rides paa de

underste Skærver, hvorfor Laget i det lange Løb næppe kan holde

sig stabilt, fordi Bindemidlet ingen videre Bindekraft har. Jeg

synes derfor, at det færdige Produkt er i Strid med det rigtige

Princip, der ligger til Grund for Asfaltbetonen, nemlig at det

gælder om at sammensætte denne af saadanne forskellige Korn

storrelser, at Hulrumsprocenten bliver saa lille som muligt og

at faa de enkelte Korn omgivne af den nødvendige og tilstrække

lige Mængde Asfalt.
Efter min Mening bor det enkelte og tyndere Dækiag foretræk

kes, cia man ved (lette altid kan opnaa fuld Komprimering. Man
kommer ved denne Udforelsesmaade Comprimé Asfalten nærmest.

Efter at ovenstaaende var skrevet, er »The Surveyor» for 17. April d. A.
kommet mig i hænde. Der findes deri en kort Beretning fra A. B. Flet
(Iler, Ihighway Engineer, United States Bureau af Public Roads (altsaa
en Kollega til den foran nævnte A. F. Goidbeck), der i April, Maj og Jon’
1924 foretog en Rejse i England for at studere dette Lands Landeveje
Den Strækning. han tilbagelagde, var over 1500 miles lang.

Da det forekommer mig, at et enkelt Punkt i denne Beretning bai For
bindelse med mine Anskuelser om Fundamenlets Konstruktion, tillader
jeg mig at fremdrage lidt af det. der onfures (jfr. ovennævnte Ilæti e at
»Tbe Surveyor» Fag. 39$) om konstruktionen af bituminese Dæklag paa
de engelske Veje.

Fletrlier anferer, at disse Veje næsten nden Undtagelse bygges med
det, som Englænderne kalder »hardcore», som Fundament. Laget, hvor
til der anvendes næsten ethvert haardt Materiale, er sædvanlig $ til
12 inch tykt. Men om denne Funderingsmaade siger Fletcher:

The county surveyors are beginning to xvonder if these hardcore foun
dations, strong as from our view’point they seem to be, are going to be
heavy enough for the future motor traffic.

VÅGFRÅGAN I SVERIGE
Föreclrag vid

Del nortliska Värjrnölel i Köpenharnn
18.—20. maj 1925

av

Förste byråingenjdren i Kungi. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Axel Valsinçjer.

Ålerblick på del svenska vågvdsendets ock vägndlels ulvecklinçj.

Då flera av de förhållanden. vilka åga sambancl med det sven
ska vågvåsendet eller kommit tuT uttryck i vår nuvarande svenska
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våglag. få sin naturliga fårklaring fårst i historisk belysning, år det
påkallat att inledningsvis fårutskioka några uppgifter om svenska
vågvåsendets utveckling ifrån klclsta tider fram till våra dagar.

Under allra åldsta tider funnos icke vågar i vår tids mening.
Samfårdseln mellan de skilda orterna skedde medeist båtfårder
långs vattendragen oeh åver sjåarna, och de stråekor åver land, som

måste befaras, tiliryggalades till fots eller i båsta fall till håst, va
rigenoru uppkommo mer eller mindre upptrampade stigar eller rid
vågar. Flerestådes fålja ånnu i dag många av våra vågar, i den mån
rie ånnu icke hunnit att bliva omlagda, dessa stigar oeh ridvågar,
vilka i skarpa krökar och branta haekar gå upp och ned dver kullar
oeh berg får att undvika de [oråom vattendrånkla ooh ofarbara kig
markerna. Låget av dessa vågar skulle utan denna naturliga fårkla
ring synas obegripligt får oss, som, i stållet för de fordom vatten
drånkta markerna vid sician av vågen, numera endast se torrlagda
slgttland, som åt våghyggaren i våra dagar erbjuda alla tånkbara
fårdelar till låge för vågstråckning.

Anlåggning av vågar i egentlig mening bårjade i Sverige fårst
med kristendomens infårande, varom våra runstenar båra talrika
vittneshörd. Av ånnu större betydelse ån runstenarnas vittnesbård
åro får kånnedomen om Sveriges vågar under medeltiden de stad
ganden dårom. som återfinnas redan under 12-hundratalet i vårs
gamla landskapslagar. åvensom i de ur landskapslagarna samman
fattade landslagarna under medlet av 14-hundratalet.

Landslagarna omtala sålunda »alle måns vågar, vilka voro
bland annat kungsvåg, som skulle vara 10 alnar, d. v. s. 6 meter
bred, och byvåg, som skulle vara 6 alnar, d. v. 3,6 meter bred.
Dessa beståmmelser hava genom landslagarna fortlevat under
århundraden, upptagits i 1734 års lag oeh åro delvis gållande ånnu
i dag. Sålunda stadgar vår nuvarande våglag av den 23. oktober
1891 bland annat, att allmån våg. jåmfår benåmningen »alle måns»
våg, skall vara av två slag: landsvåg oeh bygdevåg. samt att lands
våg skall vara 6 meter oeh hygdevåg 3.6 meter bred

I avseende å vågarnas underhåll stadgades redan under medel
tiden, att detta ålåg dem, som hade nytta av desamma. Denna grund
sats kom åven till uttryek i landslagen, og enligt samma grund
sats skule alimån våg underhållas av håradet eller av flera sådana.
Då Sveriges lantbefolkning nåstan uteslutande var jordbrukande,
var det dårfår naturligt. att vågunderhållningsbesvåvet skulle kom
ma att fåstas vid jorden. vilket fårhållande förklarar. att de åldre be
ståmmelserna hårom levat kvar fram till våra dagar och tagit sig
uttryck i vår nuvarande vågiag, som stadgar, att, i fråga om byggan
de oeh underhåll av alimån våg, varje hårad skall utg-åra en gemen-
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samhet fOr sig samt att vågunderhållet in natura, varmed fOrstås ar
betet fOr vågs hållande i laggilit skick, skall med vissa undantag
åligga ali jorclbruksfastighet efter vågdeining, cl. v. s. de enskilda
våglottskarna, vilkas antal i Sverige för några få år tillibaka upp
giok till nårmare 350.000.

En under 1730-talet på konungens befalining uppråttad vågkarta
Over Sverige, upptagande för varje lån alla då befintliga alimånna
vågar, å vilka skjuts -och poststationer funnos anordnade, låmnar en
god fOrestållning om utstråekningen av Sveriges alimånna vågar i
mitten av 17-hundratalet. Enligt detta kartverk, som fuilbordades
1742, utgjorcle långden av allrnånna skjuts- och postvågar 15781 km
och långden av by-, soeken- och liåradsvågar 3075 km eller sam
manlagt 18856 km, vilken siffra med hånsyn till landets jåmfbrelse
vis stora utstråckning och tilh befolkningens gleshet måste anses Le
tydande för dåtida fOrhållanden.

Under de hundra år, som förfldto från tiden för niimnda karfas
uppråttande, eller tihl 1841, då Kungl. Våg- och Vattenbyggnadssty
relsens verksamhet bOrjade, utvidgades så småningom Sveriges
vågnåt, huvucisakligen genom npptagande av enskilcla oeh byvågar
til alimånt underhåll, men jåmvål genom anlåggning av nya vågar,
fråmst tack vare arbetena genom en år 1813 tilisatt Kungl. kommitté
med uppgift att utföra våganlåggningar med bidrag av statsmeclel.
huvudsakligen i de norra provinserna. Denna kommitté upplOstes
år 1841 och överlåmnade sina funktioner åt den samma år nybilda
de Kungl. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, vilken, sedan rikets
stånder år 1841 börjat till vågbyggnader anvisa århiga anslag, som
från en ringa början fortgått i aut större tilvåxt, sattes i tillfåhle att
planmåssigt och med allt större kraft verka för det svenska vågvå
sendets fOrkovran oeh utveckling.

Sammanlagda långden av de allmånna vågarna i Sverige utgOr
for det nårvarande 67745 km., dårav 19444 km handsvågar och 48301
km bygdevågar. Under tiden fOr Kungl. Våg- och. Vattenbyggnads
styrelsens versamhet eller sålunda aut ifrån 1841 hava med bidrag
av statsmedel och under Knngl. Styrelsens kontroll viigar omlagts.
fOrbåttrats eller nyanlagts till en sammanlagd våglångd av 24904 kro.

Allmdnna gruncler os/i bestd’mmelser i frdçja om vügbyqqnader os/i
vägunderlidll.

I olikhet med vad som år fOrhållandet i Danmark, varest våghåll
ningen år en kommunal angelågenhet, påvilande kommunerna utan
något som helst bidrag av staten, år våghållningen i Sverige en stats
angelågenhet så till vida, att staten låmnar bidrag utan återbetal
ningsskyldighet, i vad det avser byggande av allmån våg, till Le-
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lopp motsvarande i alimånhet två tredjedelar av kostnaden oeh, i vad
det avser underhåll av alirnån våg, thi belopp motsvarande i alimhin
het tre tioncielar av kostnaden för vågunderhållet.

De administrativa formerna för de vågföretag, som understödjas
med bidrag av statsmedel, hava för övrigt utvecklat sig ur oeh vila
alitjåmt på den grundsatsen att låmna full frihet fdr vederbbrande
våghållningsdistrikts våghållningsskyldiga, fdretrådda av sid våg
styrelse, att ordna med vågfåretagets utförande efter båsta fdrstånd
och befintliga tiligångar, under kontroll av statens tjånsternan oeh
med villkor. att den faststållda arbetsplanen följes och att inga av
vikelser dårifrån vidtagas utan vederbörligt medgivande. Arbetet
verkstålles av en sårskild vald arbetsdirektion i enlighet med kon
trakt, på statens vågnar uppråttat med Kungi. Våg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen, och under tillsyn av en av sagda styrelse godkånd,
tekniskt sakkunnig arbetsiedare. Arbetsdirektionen ståller säkerhet
för kontraktets fullgörande och statsbidragets utfående, uppgör ifrå
gakommande avtal, med entreprenör eller andra om arbetets utfö
rande samt redovisar utgifterna för hyggnadskostnaden medeist efter
givna formulår uppråttade, verifierade och bestyrkta råkenskoper.

Tillsynen över vågunderhållet åligger dåremot vederbörande låns
styrelse, och denna tilisyn utdvas nårmast under lånsstyrelsen av de
under lånsstyrelsen lydande landsfiskalerna med bitråde av fjårdings
månnen.

De av Kungl. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsen vid början av
dess verksamhet utfårdade tekniska fbreskrifter, som legat till grund
vid uppgdrande av fdrslag hill och vid utfdrande av vågbyggnader
och vilka i huvudsak fortfarande gålla, hava vant av den största
betydelse och åro i kortaste sammanfat.tning följande: Våglinjen ut
slakas, så att vågen med minsta kostnad blir mdjligast gen, rak oeh
jåmn, och med lutningar i allmånhet icke överstigande 1:20. Våg
banans bredd skall vara den i lag beståmda, 6 meter för landsvåg
och 3,6 meter för bygdevhtg, vederbörande lånsstyrelse dock obetaget
att faststålla stbrre eller mindre mått å vågbredden allt efter vågens
hetydelse för orten och den trafiks storlek. som dårå kan förvåntas.
Vågbanan förses med låmplig dverhdjning å mitten eller s. k. hom
beringcc. i alimånhet 1/30 av vågbredden; dess sidodiken skola göras
minst 0,4 meter djupa och minst 0,3 meter breda i bottnen med si
dolutningar 1:1,5. Vågbanans hårdgöring verkstålles med gott grus
eller makadam till en tjooklek å ny våg av i allmånhet 0,1 meter.
Dår vågplanet ligger högre ån I meter dver nårliggande mark an
bringas skyddsråcke. Vågbanans torrlåggning sker, förutom medelst
sidoavdikningar och erforderliga dverdiken, genom trummor av
språngd eller kilad sten. Broar, vilka vid mindre spånnvidder och
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dåi förhållandena i övrigt äro lämpliga skola göras helt oci hållet
av sten. beråknas efter särskilda beståmrnelser. föreskrivancle en
maxirnibelastning av i allmånhet 500 kg/m2.

Olika äg1yper.

Ur det svenska vägvåsendets nuvarande behov av vägar hava
framkommit 6 olika klasser eller typer för vågar. aut efter trafikens
olika art och omfattning samt vederbörancle orters olika fôrhål
lancien och behov, nämligen 1) automobilvdgar, motsvarande den
Iiögsta klassen samt den högsta standarcitypen för modårna vagar.
vilka byggas nårmast för att kunna förrneclla trafik med automo
biler i reguljär trafik såsom automobilvågarna i Bohuslån. trafike
racie med automobilomnibus genorn statens jårnvågars försorg; 2)
vdgai ar vanlig typ med /brstdrkt vägbana, vilka byggas företrädes
vjs i nårheten av städer eller andra större samhållen, dår trafiken
år sårskilt stark oeh påfrestande; 3) vdgar av vanlig typ, utgörande
vanliga grusvågar, efter vilken den ojärnförligt större delen av våra
allmänna vägar, landsvågar oeh bygdevågar, hava utbyggts; 4) vdgar
ar enklere tp eller s. k. enklare vägar, med i regel 3,5 meters våg
bredd och maximilutning 1:10, vilken vägtyp, som införcles år 1914,
år avsedd att rnotsvara behovet och kommit till vidstråckt anvånd
ning i de norrlånclska lånen, enkannerligen Norrbottens, Våster
hottens, Jåmtlands och Våsternorrlands lån; 5) vdgar av ödehygdstyp,
med i regel 2.5 meters våghredd och maximilutning 1:10, vilken väg
typ infördes år 1919 och är avsedd för såciana vågar. huvucisakligen
i fjåll- och skogstrakter inom övre Norrianci. vilka till avsevård långcl
stråcka sig över fjåll. genom skogar eller genom glest befolkacie trak
ler och som. ehuru de icke prövas nödiga för den allmånna sam
fårdseln. likvål finnas vara till gagn för det allrnänna såsom äg
nade att fråmja landets uppodlande och hebyggancie: samt slutligen
6) s. k. statsunderstödda uffarsnägar. vilka •jåmväl infördes år 1019
cch vilka åro att hånföra tju de enskilda vägarna och avsedda att.
som av benårnningen framgår, med statsunderstöcl komma tju stånd,
huvudsakligen i kust- och skogstrakter inorn Norrianci, Dalarna och
Vårrnlancl, för alt tjäna såsom utfartsvägar, nårmast från byar eller
större gårdar, sårskilt sådana, som ligga mere avlågset från be
fintliga eller för den nårm.aste framtiden planerade allmånna vägar.

Vdgpro b ternet ock automo biltrafiken.

Det föregående år en kortfattacl överblick på det svenska väg
nåtets tillkomst oeh utveckling samt de huvudsakliga grunder, efter
vilka vågarna blivit utbyggda. Om det förflutna århundradet ur
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Isommunikationsmedlens synpunkt mest rdtta Nivit kallat »jarn
vdgarnas tidevarvcc, under vilket landsvdgarna taek vara jdrnvdgar
nas tillkomst och utveekling kommit aLt spela en underordnad roll
som samfårdselleder, torde vår tid ur vdgtrafikens synpunkt kunna
betecknas såsom »automobilismens tidevarvu, under vilket vdgarna
kommit att återtaga sin forna utomordentliga betydelse tack vare
automohilernas oeh de motordrivna fordonens uppkomst oeh utveok
ung. Antalet i Sverige inregistrerade automobiler utgjorde den i.
januari 1925 något över 63.000, d. v. s. en automobil på ungefår var
iOO:de innebyggare, oeh antalet inregistrerade motorcyklar, inklusive
sådana med sidvagn, utgjorde vid samrna tidpunkt nåra 22.000.

Automobiltrafiken har emellertid åstadkommit en ökad påfrest
ning oeh i många fall en för stor påfrestning å våra vågar, vilket
förhållande år helt naturligt, då det ojåmförligt större antalet av
desamma blivit utbyggda med hånsyn till håsttrafikens behov oeh
åven underhållet till Overvågande grad vant inriktad på en sådan
låttare trafik. För att våra vågar ej skola förstöras, erfordras så
lunda sårskilda åtgårder. En åtgård, oeh en radikal sådan, vore
givetvis att ombygga alla vågar till en högre standardtyp, som mot
svarar motortrafikens ålitjåmt stegrade krav. En annan åtgård år
en bvergång till ett modårnare oeh mera effektivt vågunderhåll ån
det, som presteras av våghållarna in natura. Den förstnåmnda åt
gården, vågarnas ombyggnad till en högre standardtyp, år en tek
nisk men framför allt en ekonomisk fråga, vilket båst framgår av
fOljande exempel. Vårt vågnåt år, som jag i det föregående nåmnt,

i runt tal 68.000 km., dårav 19.000 km. landsvågar. Dårest endast
landsvågarna skulle ornbyggas till en stanclardtyp, som fulit mot
svarar automobiltrafikens krav, torde detta icke kunna ske för en
lågre kostnad ån av i medeltal 25 kronor per meter våg, vilket mot
svarar en totalkostnad av 475.000.000 kronor.

Sett mot bakgrunden av att de anslag, som av riksdagen årligen
anvisas till våganlåggningar oeh vågförbåttringar, understiga
5.000.000 kronor om året, år det sålunda av ekonomiska skdl omöj
ligt att inom rimlig tid kunna ombygga vågnåtet till den standard.
som fär motortrafiken vore Onsklig. På anförda skål och med stöd i
övrigt av ett av sårskilda sakkunniga för maskinell vågtrafik under
år 1923 framlagt betånkande med uttömmande och grundlig utred
ning bl. a. rOrande vågproblemet och automobiltrafiken, har det hos
oss framstått som en tvingande ekonomisk nädvåndighet att i stållet
med utnyttjande av befintliga vågar anpassa motorfordonen efter
vågarnas bårkraft, d. v. s. för varje våg ej an vånda tyngro fordon
ån som vågen kan tåla.

Vår nya färordning om motorfordon, som trått i kraft den i. ja-
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nuari 1924, har också utarbetats enligt nyssnåmnda grundsats i det
att vid ifrågavarande beståmmelsers utformning sårskild hånsyn
tagits tju nödvåndigheten att förekomma, att fordonens vikt och
deras på vågbanans slitning inverkande delar bliva ödelåggande tdr
vågbanan. Sålunda fdreskrives bl. a., att automobil med ett stdrsta
lijultryck dverstigande 2.000 kg. ej må framfdras å alimån våg utan
sårskilt tilistånd av lånsstyrelsen i det lån, dår vågen år belågen.
Vid meddelande av sådant tilistånd kan lånsstyrelsen fdreskriva
skyldighet fdr tiliståndets innehavare att bidraga till ombesdrjande
av sålunda föi’svårat underhåll (s. k. vågslitningsavgifter).

Våra vanliga vågar tåla i allmånhet ett hjultryck av 1.200 kg.,
vilket emellertid med hånsyn till bil- och omnibustrafiken år tdr
litet. Det år dårfdr ett dnskemål att så småningom få upp åtminstone
våra huvudvågar till att tåla ett hjultryck av 1.800—2.000 kg.

Den andra åtgården, övergången till ett modårnare och mera
effektivt vågunderhåll, år i Sverige i fråmsta rummet en lagstift
ningsfråga.

Frågun om fdrdndrad vdglagstiftning

Frågan om fdråndrad våglagstiftning har sedan långe hos oss
stått på dagordningen. År 1911 uppclrogs sålunda åt den s. k. våg
kommissionen att framlågga fdrslag i åmnet. Vågkommissionen av
gav år 1916 fdrslag till ny våglag. Med anledning av framstållda an
mårkningar mot förslaget uppdrogs åt 1920 års vågsakkunniga att
verkstålla fdrnyad granskni ng och omarbetning av vågkommissio
nens förslag. Sedan de vågsakkunniga år 1921 avgivit betånkande
med fdrslag till lag om allmånna vågar på landet jåmte dårmed
sammanhångande författningar, utarbetades på grundval av detta
fdrslag proposition i åmnet bil 1922 års riksdag. Förslaget avsåg
bl. a. en förstoring av våghållningsdistrikten liii att omfatta hela
landstingsområdet, d. v. s. området av hela lånet, vilket icke blott
skulle gdras till ekonomisk enhet för våghållningen utan åven om
håndertaga sjålva utförandet av våghållningen genom en tdr ånda
målet utsedd lånsvågstyrelses fdrsorg samt under ledning av en
vågdirektör med bitråde av vågmåstare.

Det fdrtjånar hår omnåmnas, att såvål vågkommissionen som
1920 års vågsakkunniga funnit statens dvertagande av det allmånna
vågvåsendet icke kunna tillstyrkas. Ej heller någon av de i åmnet
hörda myndigheterna eller korporationerna hava fdrordat statens
övertagande av den allmånna våghållningen, fråmst av det skål,
att kostnaden, dårest staten övertoge det allmånna vågvåsendet, tdr
våntats bliva avskråckande stor.

Propositionen om ny våglag blev emellertid icke antagen av
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riksdagen, trots att förslaget i stort sett allmånt gillades, ty man
kunde ioke enas om grunderna fdr vågskattens utgående och be
råkningen av statsbidraget tut våghåliningen. På grund av det sam-
band frågan om vågskattens fördelning å olika beskattningsföremål
dger med kommunalskattefrågan torde förslag tju ny våglag ej kom
ma att framlåggas för riksdagen, fbrrån i samband med kommunal
skattefrågon, vilket kan fbrvåntas tju 1927 års riksdag. Viktiga par
tiella föråndringar i väglagen, av beskaffenhet att icke föregripa den
slutliga reformen, hava emellertid redan vidtagits. Sålunda har 1921
års riksdag fattat beslut av innebörd, att de våghållningsskyldiga
kunna beslufa. att samtliga allmånna vågar eller viss vågstråcka
inom ett våghållningsdistrikt skola övertagas till underhåll medelst
vågkassan. Tack vare den upplysningsverksamhet i vågfrågan. som
bedrivits från icke blott statliga och kommunala myndigheter utan
åven från enskilda sammanslutningar, fråmst genom Svenska Våg
föreningen. vilken bildades år 1914 och gjort till sin uppgift att
verka fdr de svenska allmånna vågarnas förbåttring och att höja
intresset för deras fackmåssiga underhåll. bar också intresset för
sådant övertagande av vågunderhållet hos de våghållningsskyldiga
för varje dag vuxit. Svenska Vågföreningens upplysningsverksam
het sker genom anordnande i olika delar av landet av årligen åter
kommande och aut mer och mer talrikt besökta s. k. vågdagar, av
sedda att våcka intresse för åstadkommande av båttre vågar genom
ett förbåttrat vågunderhåll och med anvåndande av arbetsbespa
rande, modårna vågredskap och maskiner, åvensom genom utgi
vande av en tidskrift för vågfrågor, Svenska Vågföreningens tid-
skrift.

Den under hösten 1923 på dåvarande kommunikationsministerns
initiativ anordnade första svenska vågkonferensen, vid vilken re
presentanter Mr grannlånderna åven voro nårvarande och låmnade
intressanta och vårdefulia meddelanden om grannlåndernas vågför
hållanden, torde också kraftigt hava bidragit tju frågans förandc
frarnåt. Möjligheten att överflytta vågunderhållet på vågkassan har
glådjande nog begagnats i avsevård utstråckning. Resultatet hittills
har också blivit att av landets 379 våghållningsdistrikt nårmare 40
procent redan övertagit eller beslutat sig för att, i de flesta fall helt
och i några fall delvis, övertaga sitt distrikts vågar. varigenom den
fdrsta grunden kunnat låggas tut ett modårnt våghållningssått, inne
bårande ett permanent, kontinuerligt och fackmåssigt underhåll av
vågarna.

Az,tornobilslcatlemedlem oc/i (leras anvdndning.

Automobilerna, som i och för sig åro fiender Mil vågarna ur
synpunkten av deras fdrstörande inverkan på vågbanan, hava emel
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lertid blivit en måktig håvstång tju vågarnas förbåttring genom de
avsevårcla penningbelopp, s. k. automobilskattemedel, som i form av
automobilskatt, sårskild skatt å automobilgummiringar och nu se
nast sårskild skatt å bensin och motorsprit tillförts vågvåsendet.
De för år 1023 infiutna automobilskattemedlen uppgå sålunda tju
6.708.000 kronor, varav enligt författningen 80 pCt. utgör landsbyg
dens andel och kommit landsbygdens vågnåt till godo till förbåttring
av för automobiltrafiken sårskilt viktiga vågar och broar samt till
underlåll av sådana av vederbörande vågkassa underhållna vågar
ach broar, vilkas underhåll på grund av automobiltrafik i synnerlig
grad försvåras, åvensom till sådan viritervåghålining, som år til sår-
skilt gagn för automobiltrafiken. Aterstående 20 pCt. utgPr stådernas
andel, som anvånts till fbrbåttring och underhåll av städernas för
automobiltrafiken viktiga vågar och gator i första rummet slådernas
infartsvågar. De under år 1924 infiutna automobilskattemedlen, vilka
skola fbrdelas innevarande år, uppgå i avrundat tal tju 13,222,000
lçrnnor.

Tack vare automohilskattemedlen har också erforcierlig teknisk
sakkunskap, vilket det fallna våglagsförslaget bland annat avsåg att
skapa, tillförts våghållningen. då nåmligen hårigenom medel stållts
till varje lånsstyrelses förfogande för anlitande av tekniskt sakkunnig
person, s. Ic vågkonsulent att tilihandagå länsstyrelser, vågstyrelser
ach våghållare med uhedningar, råd och upplysningar rärande våg
våsendet. fråmst i vad angår vågunderhållet och automobiltrafiken.
i enlighet med hårför av vederhörande lånsstyrelse utfårdad instruk
tion samt med erforderligt samarbete med Kungi. Våg- oeh Vatten
hyggnadsstyrelsen och vederbörande under Styrelsen lydande d i
striktstjånsteman. I detta sammanhang bör nåmnas, att Svenska Våg
föreningen, vilken sedan år 1917 åtnjuter statsunderstöd. jåmvål årli
gen anordnar sårskilda kurser för utbildning av vågmåstare och våg
förmån

Normaityper för v”iqbroor ock vüqnorrnalier.

1 syfte att åstad]çomma största mö]liga åndamålsenlighet samt en
hetlighed i fråga om typer, mått och materialdimensioner samt an
ordningar i dvrigt för vågbroar, har inom Kungl. Våg- och Vatten
byggnadsstyrelsen, jåmlikt regeringens bemyndigande, utarbetats
standardtyper eller s. k. normaltyper för vågbroar och fdreligga så-
dana fårdigaavseende halk- och fackverksbroar av jårn för landsvågar,
bygdevågar och enklare vågar, och pågår inom Styrelsen utarbetan
det av standardtyper fdr vågbroar, avseende ödebygdsvågar. Till
grund tdr beråkningen av dessa normaltyper för vågbroar hava legat
de år 1919 utfårdade och faststållda nya normalheståmmelser för bl.
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a. brobygguaJer. enligt vilka. normalbestämmeiser brobyggnadernaskola beråknas för i allmänhet 3000 kg:s hjultryck. I samband hårmed
nå fuamhållas. att år 192.4 utfärdats och fastställts normalbestämmelser för leverans och provning av cement (s. k. cementbeståmmelser)samt för hyggnadsverk av betong och armeraci betong (s. k. betonghestämmelser).

Samtidigt med utarbetande av iters[ående standardbroar pagår
nom Styrelsen utarbetandet av vägnormalier. vilka åro nüclvändiga(lå nu med bidrag av automobilskattemedlen de svenska huvudvägarna komma att i jämförelsevis stor utstråckning förstärkas och omhyggas och då. Styrelsen jåmlikt författningen om automobilskatteniedlens använclning har att faststkfla grunderna fö vågarbetenas utförande.

Dessa vågnormalier komma att i huvudsak omfatta typritningarfår i Sverige förekommande olika slag av vågar å olika slag av mark
,jämte orforderliga arbetsdetaljer hårtill. Normalierna komma således
ej endast att avse olika vkgtyper utan åven farbanor, såsom av grus,
makadam, gatsten, asfaitmakadam och betong samt viciare diken,
lrumrnor, stådjemurar. brolanclfftsten, släntbeklåd nader, skyddsrå
oken och träclplanteringar efter vågarna ävensom normalier får kur-
vor och kurvradier, överhåjning eller bombering. skevning i kurvor
m. m. Tilisammans med redan utaihelade och under arbete varande
normaltyper Cör vägbroar komma dessa vågnormalier att samman
föras tju ett stanclardverk, normalier för svenskt vägvåsen, avsett attdistrihueras liii alla vederbårande sakkunniga, dislrihtsjånsleniänoch vågkonsulentei m. 11. och tillhandahållas den intresserade ali
inånheten, vagstyrelser, vagmåstare och andra. Nyttan får vågväsendet att kga tiligång til ett ciylikt arbete med enhetliga och den morlärna trafikens krav motsvarande beståmrrielser och uppgifter råranrie vägbyggnaci och vågunderhikil torde knappast kunna dverskattas.Utarbetanda af dessa vågnornialier sker medeist bidrag av automobil-skat tern ed le n.

Atqdider för frärnjande ar en qod v//gekonomi samt [ål itforskande
ar piaktiska och ekono’miska vägtyper.

Den utomordentliga utveckiing, som kånnetecknar den nul da våg
trafilçen. har ävenledes gjort systematiska försåk och forskningar på.
vågvasen(lets område ofrånkomliga får fråmjande av en god vägeko
nomi samt får utforskanda av praktiska och ekonomiska vägtyper under olika förudsättningar hetrkffancle trafikslag, trafikintensitet, grundförhåilanden, klimat, vkgmaterialier rn. rn. Kungi. Automobilkiubben,på vars program vågfrågan av naturliga skäl intagit en framskjutenplats. har år i923 i samhanul med firandet av sin 20-åriga tilivaro in
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stiftat elt institut, Kungi. Automobilkiubbens vdginstitut eller nume

ra Svenska Våginslitutet, som tagit nyssnåmnda uppgift, i vad den

avser svenska förhållanden, liii föremål för sin verksamhet, vilken

torde bliva av utomordentilg vikt Mr svenskt vågvåsen. Institutet,

som Mr sin verksamhet våsentlig understddes av automobilskatte

medlen, slår under ledning av en direktion, sammensatt av represen

tanter tdr Kungl. Aulomobilkiubben, Kungi. Vag- och Vattenbygg

nadsstyrelsen, Kungi. Jårnvägsstyrelsen, Ingenjdrsvetenskapsakade

mien. Statens provningsanstalt. Svenska Teknologfdreningen och

Svenska Vågfdreningen. Tyngdpunkten i institutets verksamhet har

hittills vant förlagd liii anordnande och observation av provvågar.

vilkas sammanlagda långd vid 1924 års slut utgjorde 180 km. Vid

provvågarna hava igångsatts en del undersökningar i speciella syften.

så har exempelvis grusfrågan ågnats stdrsta intresse. Resultaten av

de av institutet vunna erfarenheterna offentliggdras i Svenska Våg

fdreningens tidskrift.
Inom våginstitutet arbetar sedan september 1923 en sårskild kom

initté, vågnomenklaturkommittén, med uppgift, såsom namnet an

ger, att utarbeta en enhetlig och entydig svensk vågnomenklatur, och

har kommittén nyligen fårdigställt fdrsta delen av sitt arbetsprogram.

Ell nédvåndigt komplement liii fdrenåmnda undersdknings- och

fcrskningsarheten på vågvåsendets område år givetvis utförande av

materialprovningar i syfte att utprova Mr våra fdrhållanden låmpliga

vågmaterial. Det bör dårfor omnämnas, at Statens provningsanstalt

med hjälp av automobilskaitemedel satts i tillfålle alt verkstålla så

dan utvidgning av anstaltens lokaler, som erfordras Mr dylika ma

terialprovningar samt Mr anskaffande av hårMr behévlig maskinell

udrustning. Detta våglaboratorium år nu under uppMrande och

kommer jåmvål ati innehåfla lokaler ooh maskinell utrnstning Mr

uifdrande av frysningsprov.

Åtgåniei (dr vägarnas xlcydila,ula. (Molorfdrordningen. Hjulringsla—

lagen. Vdgtrafikstadgan.)

Jåmte de hår fdrut nåmnda åtgarderna av natur alt aktivt åstad

komma goda vågar hava åven sådana vidtagits till Mrhindrande af

vågarnes fdrsåmring. I den fdrenåmnda från 1924 års bdrjan gål

lande förordningen om molorfordon har fråmst i syfte att skydda

vågarna, sålunda intagits detaljerade féreskrifter om autornobilers

ikt, hjulringsbredd, kdrhastighet. yrkesniassig automobiltrafik m. m.

Bland annat må framhållas. att automobils tillåtna hjultryck,

som gjorts heroende av hjulringens bredd, Mr hjulring med stdrre

bredd å slitytan ån 16 cm. icke må dversliga 1.200 kg. med tillågg av

200 kg. får varje centimeter, varmed slityta.ns bredd åverskjuter 16

cm.
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Körhastigheten må aldrig överstiga; för automobil med luftrin
gar, 45 km i timmen och för automobil med hjulringar av järn eller
annat hån material 10 km. i timmen.

För yrkesmässig trafik, vilken i regelbunden fart viss vågsträ
cka benåmnes linjetrafik till skilinaci från s. k. lokaltrafik inom stads
eller stadsliknanda samhälles område, erfordras sårskilt trafiktill
stånd. Vid prövning af ansdkan om dylikt trafiktilistånci, som
skall upptaga de villkor och beståmmelser för trafiken, som åro nö
diga bl. a. med hånsyn till vägarnas skyddande, tages hånsyn också
til behövligheten och låmpligheten av den ifrågasatta trafiken när
mast i syft.e att fölundra en onödig konkurrens med redan befint
liga järnvågar. Upplysningsvis må ndmnas, att ensamt svenska post
verket har nårmare 250 automobillinjer på en sammanlagd vågsträ
cka av över 10,000 km.

I syfte alt skydda vågarna mot för smala hjulringar å vanhiga ar
betsåkdon, d. v. s. åkon på hjul framförda meclelst dragare och av
sedda för iasskörning. må vidare vederbörancle lånsstyrelse, enligt
särskild lag, den s. k. hjulringslagen, förordna att bredden av hjul
ringarna å sådana åkdon irke må understiga visst mått, dock lägst
7 centimeter

Samtidigt med utfårdandet av den fdrenåmnda förordningen om
motorfordon, har hos oss utfårdats en stadga om trafiken å vägar
och gator, den s. k. vägtrafikstadgan, vilken trått i kraft den i. ja
nuari 1924 och vilken torde få anses vara en motsvarighet liii den

i Danmark från den 1. oktober 1923 gållande »Lov om Færdsel».
Bestammelserna i denna vågtrafikstadga, som i möjligaste korta

och lättfattliga satser innehålla de elementåra huvudreglerna för
ali vågtrafik syftande alt åstadkomma trafikkultur och dårmed be
trygga den allmånna trafiksåkerheten, precisera vane vågtrafikants
rättigheter och skyldigheter i denna egenskap och innehålla nödiga
föreskrifter ej mindre till vågarnas skydd men även för tillvarata
gande av vågtrafikanternas berättigade intressen.

Denna vågtrafikstadga fyller ett hos oss långe klint behov och
den kommer utan fråga att bhiva till gagn för trafiken å våra vågar
oeh gator.

Då emellertid lagstiftning på detta område hit! ilis var ii oprövacl
hos oss torde vågtrafikstadgan vara att betrakta såsom ett första
försök, ur vilket en rör Sveriges förhållanden i allo låmplig lagstift
ning i detta åmne bör komma till stånd.

Enligt dansk förebild har genom Kungl. Automobilklubbens för
sorg vidare utarbetats Trafikregler för skolorna, inneliå.llande i po
pulär och illustrerad form de viktigaste trafikbestlimmelserna får
att inplanla dem redan hos det uppvåxande siäktet.
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Vår nya motorförordning låmnar för övrigt detaljeracie fdreskrif
ter bl. a. om utsåttande vid våg av vågvisare samt av tjånliga var
ningsmårken. dår sårskild varsamhet år av ndden. Då Sverige bi
trått cien internationella konventionen rörande automobiltrafik av
år 1909 åro vi tilisvidare hun clna av den internationeila konventio
uens fbreskrifter hårutinnan. upptagande som bekant fyra sårskil
da varningsteeken. vilka emellertid för svenska förhållanden visat
sig mindre låmpliga. På grund hårav kommer förslag från svenskt
håli att framlåggas får den internationella konferens. som i år skall
åga rum i Paris för revision av sagda internationella konvention.
i syfte att såsom internationeilt varningsmårke få. erkånt jåmvål
ett varningsmårke, i form av en rådmålad triangel av ensartad och
i enlighet med av Kungl. Automobilklubben hårför utprovad mo-
deil. I detta sammanhang tillåter jag mig uttrycka (len förhopp
ningeji, att inom en ej aiitför avlägsen framtid måtte åvågabringas
internati oneila föreskrifter gållancie, ej endast automob iltrafik utan
ali vågtrafik åver buvud. så att den förbistring, som på området
nu gåller, måtte avlågsnas Jag tånker clårvid sårskilt på (let för
hållandet. at.t man i Danmark oeh i vissa övriga lånder vid mbte
håller tju håger. men i Sverige och vissa åvriga lånder håller man
liii vånster.

Infflr reformen ar den svenska rdghdllnin gen orli vdglagsfiftningen.

Det anfårda år en summarisk redogörelse får vågfrågans nu
varande ståndpunkt i Sverige och får vad som i Sverige åtgjorts i
de med vågfrågan sammanhångande viktigare spårsmåien. Hårutin
nan framstår emellertid också såsom ett av de viktigaste spårsmålen
frågan om det svenska vågvåsendets administration. Den nnvarande
duaiismen med å ena sidan Kungi. Våg- ocb Vattenbyggnadssty
r&sen med under denna styrelse lydande distriktstjånstemån ocb
å andra sidan lånsstyrelserna med under dem lydande vågkonsu
lenter år givetvis ett nödtvunget provisorium i avvaktan på en slut
giltig låsning av denna viktiga fråga. Utredning om Kungi. Våg
oeh Vattenbyggnadsstyrelsens omorganisation. syftande till hela våg
adminstrationens ordnande. pågår jåmvål får nårvarande genom
sårskilda sakkunniga och torde komma att avsiutas inom den når
maste tiden.

Av det anförda framgår. att vi i Sverige stå inför en reform av
våghåilningen och vågiagstiftningen. En viktig reform har redan.
på sått jag i det föregående framhållit, åvågabragts i oeh med den
partieila lagåndring, som gjort (let måjligt att med naturaunderhål
iets avskaffande åvergå till ell modårnt och rationelit vågunderhùil.
Denna redan vidtagna reforni tone vara en bland de vild igaste. clå
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det otvivelaktigt år underhållet, som ytterst år avgörande Mr vågar
nas standard; gott underhåll — goda vågar; dåligt underhåll —

dåliga vågar, åven om desamma från hörjan vant aldrig så bra
byggda.

Reformen av den svenska våghåilningen och våglagstiftningen
på ånnu återstående punkter torde i bvrigt komma att ske efter den
grundsats, att man ej okritiskt slår omkull av ålder rådande och be
prövade förhållanden. men våd sovrar ut aut det, som visat sig vasa
för vår tid mindre gott, olåmpligt eller föråldrat, samtidigt som man
tager vara på oeh bibehåller det, som i det bestående ånnu år gott,
låmpligt och åndamålsenligt. samt med beaktande av den modårna
tidens krav bygger vidare på det beståencies grund: alt reformen
med andra ord kommer att genomföras ej i omstörtningens eller i
revolutionens teeken, ty revolutioner åro alltid vanskliga, utan i
evolutionens sålunda i utvecklingens teeken. Vi våga tro, alt i det
tecknet skall stå att finna en slutlig lbsning av vågfrågan i Sverige
av beskaffenhet alt får vårt svenska vågvåsen och får vårt land
bliva en lycklig låsning.

OVE RGANGSRAMPER
Af Ingenior, cand polyt. Auge Lauesen.

Den Renæssance, som Vejene har oplevet, har bevirket, at der nu
st iltes større Krav til deres Beskaffenhed og Konstruktion end tid
ligere.

At en for Afvandingen gunstig Form har den største Betydning
for Vejens Holdbarhed. har man længe været klar over. Paa retlinel
\‘cj er del Afvandingen og til en vis Grad Befæstelsens Art. der be
stemmer Vejens Profil; i Kurver hør dette Profil ændres, saaledes
at der tages Hensyn til den trafikmæssige Sikkerhed. Der bør i Kur
ver være samme Sikkerhed for Køretøjer. der kører udvendig, som
for Køretøjer. (ler kører indvendig i Kurven.

Paa de eksisterende Veje, hvor man endnu næsten. overalt har
anime Profil — i Almindelighed det symmetrisk parabolske —, er
dette Krav ikke opfyldt. Dette betyder ikke saa meget for de lang
somme Hestekoretojer som får de hurtigkørende Motorkoretojer,
Man behøver blot et Ojeblik en Dag i fedtet Føre at betragte et af
(le almindelige Vejsving tør at se. hvad der er forkert. Møtorkøre
tojer. der kører udvendig i Kurven nied blot nogenlunde Fart, glider
let udad med Fare for at havne mød et af Vejtræerne. Følgen heraf
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er. at de fleste Motorkøretøjer søger ind i indvendig Side af Vejen
til stor Gene for den mocigaaende Færdsel.

For at undgaa dette, maa Vejen i Kurverne formes saaledes, at
Automobiler i udvendig Side har samme Sikkerhed mod at glide
udefter, som Automobiler i indvendig Side, hvilket kun opnaas fuld
komment ved at give Vejbanen eensidigt Fald fra udvendig Side ind
mod Kurvecentret.

Der er allerede mange Steder gjort Forsøg hermed, og et saadant
Profis fremstilles ogsaa let i selve Kurven; men det, der volder Van
skelighed, er at udføre en let og simpel Overgang fra det alminde
lige synimetriske Profil til det eensiclig hældende. Der er angivet
mange Konstruktioner af saadanne Overgange; her skal angives en
simpel grafisk Konstruktion af en saadan Overgangsrarnpe.

Som Eksempel er taget en 11 m bred Vej med en 6,00 ni bred
Korebane i Midten og en 2,5 m bred Rabat ved hver Side. Idet Be
fæstelsen er tænkt som overtjæret Makadani, er der benyttet en Op-
runding paa 1:60; med en Hældning af Rabatterne paa 1:20 bliver
cia for det normale Profil de midterste 4 m paraholske, Resten ret
ii net med et Tværfalcl paa 1:20.

Da det, der interesserer i dette Tilfælde, kun er Ve,jbanens Over
flade, er Grøften og Grofteskraaningeen ladt ude af Betragtning. End
videre er Vejen forudsat vandret i sin Længderetning.

Ved Bestemmelsen saavel af det normale Profil som af Kurve
profilet er benyttet de i A. R. Christensen: »Veje og Gader.
Kjøbenhavn 1925 angivne Konstanter under Hensyn til den her
i Landet tillacite største Hastighed, 45 km pr. Time. Derved kom
mer man til en nødvendig Siciehældning paa 1:30 og Udvidelse al’
Kørebanen paa 0,5 m i Kurven, idet Kurven er tænkt at have 500 ni
Radius. Opgaven er da. ved Hjælp af en Overgangsrampe. at freiii
stille en saa blød Overgang fra symmetrisk Profil til eensidigt hæl
dende Profil, at Automobilerne kan køre med umindsket Fart ind
i Kurven uden at generes af Forandringen.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at 35 ni er en passende Længde
for Overgangsrampen, naar Vejens Længdeprofil er vandret. 35 ni foi’
Kurvens Roringspunkt paabegyndes da Profilændringen, dci’ skal
være tilendebragt i Roringspunktet. Den Konstruktionsmetode, (ler
her skal skitseres, er som allerede nævnt grafisk, idet man deler Ovei’
gangsrampen i et vist Antal Profiler — her 8, det normale Profil og
Kurveprofilet incl. —, og ganske automatisk foretager Profilændrin
gen. Denne Metode har det tilfælles med de fleste andre Metoder.
at Vejens oprindelige Midtlinie holdes fast, og Ændringen sker ved
en Løftning af den udvendige Side og en Sænkning af den indven
•dige, samtidig med at den nødvendige Udvidelse foretages indefter.

Man vælger en passende Maalestok for Profilej’ne her: Hojdei’
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1:8 og Længder 1:400, i Virkeligheden selvfølgelig saa stor, som Teg

ningens Haandlerlighecl tillader, og afsætter paa Millimeterpapir

Plads til det valgte Antal Profiler. Afstanden mellem de udvendige

Kanter af hvert Profil og det følgende gøres konstant af Grunde, som

straks skal omtales.
Henholdsvis yderst til venstre og yderst til højre tegnes nu det

normale Profil og Kurveprofilet, idet Micitlinien i det normale Pro

fil og i Kurveprofilet. Linien, der ligger 5.5 rn fra Ycierkanten, gives

samme Kote. Man har da straks Hovedændringerne. Yderkanten

skal hæves 20 cm og Inderkanten sænkes 1,7 cm. Baade Hævningen

og Sænkningen Foretages proportionalt med Bevægelsen frem ad

Overgangsrampen. Paa Millimeterpapiret gøres dette ved at trække

en Linie fra Normalprofilets Yderkant til Kurveprofilets Yderkant og

bestemme denne Linies Skæring med Vertikalerne i alle de mellem

liggende Profilers Ycierkanter, hvorved disse er bestemt — Forkla

ringen paa den kbnstante Profilafstand. — Den samme Proportio

naIite goi sig ikke gældende ved den indvendige Kant, idet den

gradvise Udvidelse at Profilerne ikke giver konstant Afstand mel

lem Inderkanterne. Her maa Punkterne afsættes ved beregnede Maa!.

Naai’ dette er gjort, afsættes de 25 m brede Rabatter, der paa alle

Profilerne lades ulorandrede, bortset fra den med Kanterne følgende

1-lævning eller Sænkning. Herved faar man paa alle Profilerne be

steInt Kørebanekanterne og har nu kun den gracivise Omforinning af

Kørebanen tilbage. Her er imidlertid ved det valgte Profil den Van

skelighed, at Hældningen al Tangenten i det normale Profil og Side

liældningen i Kurveprofilet er forskellige, hvilket for Fremstillingen

at en jævn Overgang vil sige, at dei maa fremstilles en vindskæv

Flade, idet Hældningen 1:20 proportionalt med Bevægelsen frem ad

Overgangsstykket ændres til Hælclningen 1:30.
Var Hælclningen ens, var Konstruktionen let udført. Man lod

blot Tangentroringspunktet bevæge sig proportionalt med Bevægel

sen frem ad Overgangsstykket op mod Tangentskæringspunktet, saa

det falder sammen med dette i Kurveprofilet. Det vil i Virkeligheden

sige det samme som at lade det parabolske: Stykke svinde ind til

Nul, idet jo Parablen er fuldstændig bestemt ved to Tangenter og

disses Roringspunkter. Men Konstruktionen udføres i Virkeligheden
lige saa let, selv om Tangent- og Sidehældning ikke er den samnw.

man foretager nu blot ogsaa Tangentvariationen proportional med

Bevægelsen frem ad Overgangsstykket, og lader som før Tangent

roringspunktet bevæge sig op mod Tangentskæringspunktet.

Saaledes er Profilerne paa hosstaaende Tegning konstruerede. De

paa denne Maade konstruerede Profiler giver alle nødvendige Maal

for Udførelsen af Rampen; men for Oversigtens Skyld er nederst paa
Skitsen tegnet en Niveauplan af Overgangsrampen og hertil benyttet
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de paa Tværprofilerne direkte tagne Maal. Niveaukurvernes rolige
1or1øb viser tydeligt Overgangsrampens jævne Omformning fra flor
malt Profil til Kurveprofil. Paa Tegningen er Planum givet Koten 0,
og alle Koter paaskrevet i cm.

Princippet i den her angivne Konstruktion er simpelt og let an
vendeligt i alle ogsaa meget komplicerede Tilfælde. Konstruktionen
er hurtig og giver en nem Bestemmelse af de for Rampens Udførelse
nødvendige Profiler.

VEJENE UNDER KRIGEN 1914—1918
Af Professor P. Le Gavrian.

Transportvæsenet har under Krigen 1914—1918 spillet en frem—
trædende Rolle, og man kan med Rette sige, at næst efter Troppernes
Tapperhed har det været en af de afgørende Faktorer, der har bi
draget til Sejren.

Jernbanerne havde hidtil været Hovedaaren i Transportvæsenet,
men har under denne Krig i udstrakt Grad maattet samarbejde med
de andre Transportmidler.

Bagud er det Kanaler og se,jlbare Floder som. hjælper Jernbanerne
ved at overtage Transporten af tungt og voluminøst Gods.

Forud imod Fjenden er det Vejen, der overtager en Del af Trans
porterne og forlænger Transportvejene helt ud i Kamplinien.

I Bevægelseskrigen og under de sidste Ugers Fremtrængen er det
Vejen og Automobilet, som alene muliggør den sejrrige Forfølgelse.

I Løbet af Krigen har Operationerne krævet hver Dag en intensiv
l’ransport paa Vejene og især en intensiv Automobiltransport.

I 1914 var der knap 5.000 Lastautomobiler i Frankrig; i 1918 ved
Vaabenstilstanden var Antallet af Automobiler i den Zone, der var
besat af de allierede Hære 180.000, hvoraf 95.000 blev benyttet af den
franske Hær, 40.000 af den amerikanske og 45.000 af den engelske.

Hertil maa lægges ‘le særlige Artillerikoretøjer, Artilieriets Trac
torer og Tankene.

Transporternes regelmæssige og gode Udførelse har kun været
mulig, fordi man har raadet over og vedligeholdt et Vejnæt, som
man stadig har forbedret.

Arbejdet herved blev udført af den militære Vejtjeneste.
Den militære T7ejtjenestes Organisation. — Ved hver Armé var

der til Arméens Generalstab som Chef for Vejtje-nesten knyttet en
tabsofficei’. n(lIçal(It Tngenimr af Vejkorpse[ Ponts & Chaussées).
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Under sig havde han et vist Antal tekniske Officerer, tier hver

ledede sit Afsnit.
Desuden disponerede han over Arbejdskraft, Materiel og tekniske

Midler. tier var stillet til hans Raadighed. alt efter Omstændighederne,

af Arméen, og som stammede fra tiet store Hovedkvarters Reserver.

(G.Q.G.).
Til det store Hovedkvarter var knyttet en central Vejtjeneste, der

ledede Samarbejdet mellem de forskellige Arméers Vejtjenester.
Arbejdskraft. — Den særlige Arbejdskraft til Vejarbejde, som det

store Hovedkvarter fordelte til Arméerne efter hver enkelts Behov

talte:
28 Kompagnier mobiliserede Vejmænd.
33 Kompagn jer særlige Ingeniørtropper.

Disse tekniske Enheder, tier var vel forsynede med Specialoffice

rer, blev hjulpet af Hjælpearbejdere, som Arméerne skaffede inden

for deres egne Afdelinger: Infanterikompagnier, Kompagnier og Af

delinger af Arbejdere fra Kolonierne o. s. v.
Det samlede Tal paa særlig uddannet Arbejdskraft og paa Hjælpe-

arbejdere ved Vejarbejdet ved de franske Arméer varierede, men

var stadig meget. betydeligt. Maksimum blev naaet i 1.9i7 med 78.000

Mand.
Transportmidler til at føre Materialer enten fra Banegaarde eller

fra lokale Stenbrud til Arbejdsstederne bestod af:
17 Kompagnier Kari’er, der blev forspændt af det militære Træn,

saaledes at der var 100 Karrer pr. Kompagni.
1700 Lastautomobiler, der var særligt anskaffede til Transport af

Vejmaterialer og inddelt i Grupper paa hver i6—20 Lastautomo

biler.
Særligt Materiel. — Efter Behov blev der gjort Brug af:
a) Særligt Materiel, der blev leveret af Vejkorpset:

425 Vejtromler.
70 Skærvemaskiner til Brug i Stenbruciene.
1000 Tønder til Transport af Vand o. s. v.

Motortromler, der jo ikke udvikler Røg blev brugt paa de Veje.
tier laa nærmest ved Fjenden.

b) Haandværktøj, Spader, Skovle, Hakker, Værktøj til Vejmænd
og Stenhuggere blev leveret fra Ingeniørkorpsets Depoter.

Stenmaterialer. — Bygning og stadig Vedligeholdelse af tie
15.000 km Vej, som var Hærenes samlede Vejnæt, krævede en uhyre
Masse Skærver, som skulde fremstilles og transporteres til Anven
delsesstedet.
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Disse Materialei fik man:
.1.) fra de meget talrige Stenbrud, der laa i selve Operationszonen

og blev udnyttede af Arméerne selv.
2) For Størstedelens Vedkommende fra de store civile Stenhrud

i det indre af Frankrig.
Den totale Levering af disse l\’Iaterialer vil fremgaa af følgende

Tabel:

Aar Stenbrud i Stenbrud i det
b

Ialt
Armezonen indre Frankrig

1915 2.000.000 is. 1.100.000 ±s. 3.100.000 ts.
1916 d.700.00u 2.500.000 ,, 8.200.000 ,,

1917 5.900.020 2.600.000 ,, 8.500.000
1918 6.100.000 ,, 1.300.000 ,, 7.400.000 ,,

Ialt 19.700.000 ts. 7.500.000 ts. 27.200.000 ts.

Transporten til Fronten af disse Bjerge af Materialer blev ud
ført under Benyttelse af alle Transportmidler:

Jernbanerne, hvor der blev indsat særlige Tog til disse Trans
porter, og hvor der paa Forsyningshanegaardene var særlige Læsse-
spor for disse Stentransporter.

Kanaler og sejibare Floder, som Oise, Somme, Aisne, Marne og
det østlige Kanalsystem.

Sovejen imellem Normandiet eller Bretagne og Havnene i Calais,
Boulogne og Dunkerque.

Alle disse Materialer blev nu benyttet saaledes:
a) For det første rnaatte man bygge omtrent 900 km fuldstændig

fly Vej. enten for at skabe F’orbindelseslinier, der laa skjult for Fjen
den, eller for at faa Adgangsveje til Banegaarde, Feithospitaler. Am
munitionsdepoter o. s. v.

Bygning af nye Veje er et. langvarigt og indviklet Arbejde, som
man saa vidt muligt skal unclgaa under Krig. Der behøves 2.00 ts
Stenmateriale, cl. v. s. 6 store ,Jernbanetog til Bygning af I km ny
Vej 6 rn bred.

Man maa hellere, hvor det er muligt benytte eksisterende Veje,
hvilken Stand de end er i, ved at man forstærker dem, udvider dem
0. S. V.

b) Det er altsaa Arbejdet ved at udvide og forstærke eksisterende
Veje, der er den militære Vejtjenestes vigtigste Opgave.

Omtrent 9.000 km er blevet ombygget til Bredder paa 6 m og 8 m,
der blev anset for nødvendige paa Veje, hvor der skulde være Plads
til 2 eller 3 Vognrækker.
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Disse Omhygninger og Udvidelser er blevet udført ved alle de
Hjælpemidler og paa alle de Maader, som man kunde anvende:
med eller uden Paklag, paa Faskiner o. s. v.

c) Vedligeholdelsen af det samlede Vejnæt paa ih.000 km blev
udført kontinuerligt paa de Veje, der blev benyttet ved de store
uffensive eller (lefensive Operationer, paa de Veje, hvorpaa der
var en uafbrudt Færdsel, og hvor Sliciet var forfærdeligt, saaledes
-at Reparationerne maatte foretages uden Afbrydelse Nat som Dag.

d) Endelig var det et yderst vigtigt Arbejde at retablere og holde
i Orden Vejforbinclelserne over Kampzonerne, der blev oprodet af
Artilleriet.

Ved dette Arbejde søgte man at genfinde Sporene af de tidligere
e1sisterende Veje, at rense dem og saa vidt muligt retablere dem;
man fyldte Granathullerne med Jord eller Sten og lagde paa Over
fladen en Kørebro af Planker. Det er en meget hurtig og bekvem
F’remgangsmaade til i en Fart at gøre Vognfærclsel mulig paa et
hvilket som helst Terrain.

Naar man stod lige over for de store Sprænghuller eller Mine-
‘huller, som Fjenden. da han trak sig tilbage, havde sprængt for at
forsinke Forfølgelsen, bar man sig ad paa denne Maacle for bur
tigt at skaffe en første Passage.

Senere kunde Arbejclsmandskab bagfra gøre Arbejdet færdigt og
lægge en Skærvevej paa rette Maade.

Som Eksempel skal omtales Vejtjenesten under Kampene ved
Verdun i 1916.

Da den tyske Offensiv imod Verdun begyndte i Februar 1916
var de franske Hæres Forbincielseslinier meget mangelfulde.

Jernbanelinien langs Maas var afskaaret ved St. Mihiel (se Kor
tet).

Jernbanelinien fra St. Menehoulcl til Verdun kunde beskydes af
Fjenden og derfor kun benyttes af enkelte Tog om Natten. Den ene
ste Jernbanelinie, der fra Verdun førte bagud var den lille i m spo
rede Bane »Le Meusien» med claarligt Længdeprofil og med et me
get ringe rullende Materiel.

St. Dizier og Bar-le-Due blev Forsyningsstationer for to store Ar
rnéer, medens alle Banegaarcle paa Jernbanen fra Revigny til St.
Menehould benyttedes til Udladning af Tropper. Og endelig ble\
Divisionerne efterhaanden som de blev afløst ført tilbage til Syd
for Bar-le-Due; Evakueringen af Saarede foregik over denne sidste
Banegaard.

For at forbinde Fronten med (Tisse forskellige Punkter maatte
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<‘ig. 1. Vej- og Jeinbaiwforbindelserne bag Verdun.
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man benytte Veje. paa hvilke man maatte indrette to vel adskilte
Færdselsretninger:

En Færdseisretning Nord-Syd til Transport af Personel, Levneds
midler, Ammunition og Materiel:

en Færciseisretning Vest-øst for Artilleriet og dets Forsyninger.
Overkommandoen skulde daglig sørge for:

Transport paa Lastaut.omobil af ib—20.000 Mand.
Transport af 2.000 ts Ammunition og 2.000 ts Levnedsmidler og

forskelligt Materiel til Forsyning af 15—20 Divisioner.
Endelig skulde der sørges for Evakuering af alt. overflødigt Ma

teriel, der fandtes i Verciun.
Det Vejnæt. som man clisponerede over, var meget daarligt: let

byggede og snævre Veje, der kun var 3 eller Ii m brede, undtagen
Vejen fra Bar-le-Due til Verdun, som allerede i 1915 var blevet udvi
det til 6 m Bredde, men som god ikke havde nogen større Bæreevne.

Vejnættet omfattedes saaledes kun en enkelt virkelig Hovedaare
Nord-Syd (denne Vej fra Bar-le-Due til Verdun) og 5 Tvæiveje i Ret
ning Vest-øst, af hvilke den nordligste kunde beskydes af Fjenden.

Følgende Dispositioner blev trufne for at faa mest mulig Gavn af
dette ufuicikomne Vejnæt.

Fig. 2. Vej, mi(fleItidig gjort farbar ved Sveflej.
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Vejen i Nord-Syd fra Bar-le-Duc til Verdun blev udelukkende
forbeholdt Automobiltransporterne, medens Tværvejene blev benyt
tede af Hestetransporterne ,clen første og tredie i Retning fra Vest til
øst, den anden og fjerde fra øst til Vest.

Kørebanen paa Vejen i Nord-Syd, der var forbeholdt Automobi
lerne, blev udvidet til 8 m, og Færdsien blev reguleret under meget
skarp Kontrol af en særlig Reguleringskommission. som fastsatte,

hvorledes Vognene skulde køre, Tiderne Dag og Nat, og til hvis Raa

dighed der stod et yderst strengt Politi.
Udvidelsen af Vejen og Vedligeholdelsesarbejdet maatte udføres

uden Afbrydelse af Færcislen, og denne talte dog 6000 Vogne i 24 Ti

mer eller en Vogn for hver 14 Sekunder.
Det er denne Vej. som man nu kalder den hellige Vej (la Voie

Sacrée).
De andre Veje, Tværvejene, blev ligeledes udvidede og forstærke

de, samtidigt med at de blev stærkt benyttede.
Alle disse Arbejder tilsammen krævede Brug af 8000 Arbejdere,

140 Lastautomobiler. 1i00 Karrer; og (let blev nødvendigt at aabne
talrige Stenbrud i Nærheden al’ Vejene.

Man finder Kalksten i Mængde i denne Egn, og dette var en Lyk
ke, thi selv om denne Sten ikke er særlig hard, saa er den til Gen
gæld lettere at behandle ved\Tedlligeholdelsesarhejderne.

Fig. 3. Vej efl er Bcskydniug.
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Forbruget af Skærver var meget betydeligt, 2.O rn3 om Dagen.
Man arbejdede Dag og Nat, og alt Lys var forbudt.
Vejtjenestens Arbejdere var besjælecle af den stærkeste Virke-

lyst, og frivilligt blev de hjulpet af Soldaterne med Officererne i
Spidsen lige efter at de korn ud af Skyttegravene. Soldaterne forstod,
at uden Vejen kunde de ikke faa deres Forsyninger, og at deres Kam
merater, ler var ude i Kamplinien ikke kunde holde ud uden (tell.

Man kan sige. at »den hellige Vej har gjort det muligt at redde
Verdun. Den er fornylig af den franske Regering blevet opført som
Route Nationale, og et Monument er blevet oprejst ved Begyndelsen
af den i Nærheden af Bar-le-Due.

Broerne.

Armeernes Vejtjeneste havde ogsaa som Opgave hurtigt at gen-
opbygge større Broer, saaledes at de blev i Stand til at bære tunge
Vogne.

Oplaget al saadanne Broer fra Tiden før Krigen var meget
begrænset; og paa den anden Side havde Divisionernes Ingeniør
kompagnier kun let Materiel med sig og var fuldt beskæftiget med
Tilvejebringelse af Broer og Overgange for Infanteri og Feltartilleri.

Fig. 4. Vejen i’epmeres uden Slandsning af Trafikken
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Til Retablering af de talrige Overgange over hetydeligere Floder
som Marne, Oise, Aisne, Meuse o. s. v. manglede man tilpasset Ma
teriel.

Den centrale militære Vejtjeneste i det store Hovedkvarter frem
stillede cia ved Samarbejde med Ministeriet for offentlige Arbejder
et nyt Materiel. der skulde være egnet til Anvendelse ved større

Spændvidder og til at bære tungi læssede Lastautomobi er. tungt Ar
tilleri og 0,60 m sporede Jernbaner.

Der blev fremstillet en Type Jernbroer. hvis Konstruktion især
skyldes Overingeniør i Vejkorpset Pigeaud. nu Underdirektør ved
lcole des Ponts & Chaussées i Paris.

Denne Brotype er en Gitterkonstruktion, der bestaar af sammen
boltede Stykker, saaledes at en Bro let kan baade stilles op og tages
ned.

De enkelte Elementer er 5 m lange, og man kan anbringe dem i
Forlængelse af hinanden og derved faa bygget Broer med fra 5—
20 m Spændvidde.

Fremgangsmaaclen ved Bygningen blev simplificeret. for at man
kunde undgaa Forsinkelser og i.inyttige Materieltransporter (Stil
ladser m. m.).

Man benyttede til Monteringen en meget let Hængebro. der var

Fig. 5. Vejen gøres bredere.
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bygget af Jerntaarne og Bærekabler; Monteringen blev udført paa
ganske bestemt Maade og samtidigt fra begge Ender al Broen.

Forstærkede Broer.

I Løbet af Krigen voksede Artillerimaterielets Vægt stadig. saa
man blev nødt til at forstærke Pigeaud’s Bro.

For større Broer og for at undgaa at bygge Mellenipiller ude i
Flocierne, hvilket er iiiegel vanskeligt under Krigsforholcl. anvendte
man saaclanne Steder den saakaldte Giselarci Bro.

Og endelig kombinerede man de to Systemer, ved at man for
stærkede Pigeaucl’s Bro ved en Ophængning efter Gisciard’s Sy
stem. Paa denne Maacle kunde man bygge Broer med 50 m Spænd
vidde, der kunde anvendes af tunge Lastautomohiler.

Til Bygning og Montering af disse svære Broer blev der organi
seret særlige Kompagnier. Den centrale militære Vejtjeneste i det
store Hovedkvarter havde ene Raadighecl over disse Kompagnier og
kunde sende dem ben for at udføre Arbejder paa de Steder, der blev
angivet, af Overgeneralen.

I det foregaaende er omtalt den militære Vejtjenestes Organisa
tion under Krigen 1914—i9i.8 og det Arbejde. som blev udført af
den.

Vig. 0. \7eIeTi geres i Stand efter Artilleiiskydning.
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Alle er enige om at anerkende det Arbejde. der blev udført. og
at den har ydet Landet fremragende Tjenester.

Dette Resultat skyldes uden Tvivl den Dueligheci og den Ar
bejdsiver, der fandtes hos Officerer og Mandskab ,og den udmær
kede Forstaaelse hos den militære Ledelse, der forstod at drage Nyt
te af den Sagkundkah, der fandtes hos det tekniske Personel, der
blev stillet til Raadighed af Vejkorpset. af Landets øvrige Vejvæsen
og af de særligt uddannede Folk, som man iøvrigt raadede over.

PRÆMIERET BESVARELSE AF
DANSK VEJTIT)SSKRIFTS PRISOPGAVE 19241)

Af Ingenini, i’and, polyt. C a i C b i’ i s I e fl s ii.

MO’I”I’O: ‘J4E SICC.4E.

))Paa Grundlag af den foreliggende Litteratur, og hvad der iøvrigt
maatte kunne skaffes oplyst, ønskes en Fremstilling af Vandets og
F’rostens Virkning paa Vejene tilligemed en Redegørelse for, hvor
ledes den Skade, Danmarks Veje herved lider, kan undgaas eller
formindskes. «

Indledning.

I vore Dage har Vejteknikken paa selve Vejbelægningens Ciii—
raade naaet et saa højt Standpunkt, at der næsten ingen Kritik kan
rejses mod de moderne Vejbelægninger ud over, at de er dyre, og at
en alt. for stor Del af Omkostningerne gaar til Udlandet.

Paa Unciergrundens Omraacle synes der derimod snarere at have
været en Tilbagegang, thi medens man i ældre Haandbøger ser an
givet., at Grøftedybden skal rette sig efter Kvaliteten af den Jord, der
indgaar i Vejlegemet, har man tilsyneladende ikke senere overholdt.
at Undergrunciens Behandling maa rette sig efter de specielle lokale
Forhold.

I Teorien har man vedvarende været klar over Betydningen af
en god tør Undergrund, saaledes vai’ der f. Eks. paa Amtsvejinspektor
mødet i Fredericia i 1911 almindelig Modstand mod Tanken om at
fylde Vejgrofterne. Ganske vist havde Talsmændene for Grofternes
Fyldning for saa vidt Ret, naar de hævdede, at Grøfterne kun evnede
i tilstrækkelig Grad at dræne Rabatterne, og at man fik Mulighed
for en billig Vejudvidielse ved at fylde Grøfterne, men det maa dog

«) Se »Dansk Vejtidsskrift» 1925 S. 250,
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siges at være en daarlig Fremgangsmaade at ødelægge det mindre

gode, mari har, fordi man ikke har Raacl til at skaffe sig det fuld

komne.
Forholdet er det, at der. naar Trafikken vokser, stilles større Kra\

ikke alene til Dæklaget, men ogsaa til Undergrunden. At Dæklaget

trænger til Forstærkning kan vise, sig paa alle Tider af Aaret, hvor-

imod Undergrunden som Regel kun i haarcle Vintere viser sine Fejl

i nævneværdig lJdstræknirig, og man vil derfor forstaa, at Under-

grunden blev Stedbarn i Tider, hvor Vintrene var’ milde, og Dæk

lagenes Fornyelse formaaede at sluge alle disponible Midler.

De disporiible Midler er desværre stadig lige knappe, men efter

at vi i de sidste Aar har haft et Par meget strenge Vintre, opstaar der

en Forstaaelse af, at man hellere end at se Sommerens kostbare Vej-

arbejder forsvinde i Undergrundens Gab maa ofre lidt ekstra paa at

sikre sig en paalidelig lJndergrund.
Porovrigt kan Sporgsmaalet, om Grøfterne kan undværes eller om

der foruden Grøfterne kræves ekstra Foranstaltninger at Hensyn til

Undergrunden, ikke besvares i al Almindelighed; men inden vi gaar

nærmere ind paa de specielle Tilfælde. vil vi genriemgaa de fysiske

Fænomen er, (lej’ foraai’sager Skaderne.

rt(iTSUq(’l’fle.

Naar en \Tej, dci’ i Sonimerhalvaaret har været fuldt modstands—

dygtig, bryder sammen om Vinteren, og det er synligt, at Sammen

bi’uddet ikke skyldes Sliddet paa Vejen, spørger man uvilkaarligt om

Aarsagen.
Er det Vandet, der har Skylden? Om Sommeren korn der rnaaske

voldsomme Regnskyl, uden at Vejen blev øcielagl. I modsat Fald

havde man vel heller ikke Mod til at vande sine Gader og Veje om

Sommeren. — Er (let (la Teniperaturforandringen, (tel’ har Skylden?

Hertil maa man svare, at de Temperaturforandringer, vi har her i

Landet, ikke alene kan ødelægge Vejen. Temperatui’en alene er sna

rere farlig for vore Veje om Sommeren.

Aarsagen er Temperaturforholclenes Tndvirkning paa Vandet. »Fi’o

sten og Vandet», siger man med Rette, og dog — naar bortses fra

(le ældre, ikke vandtætte Vejbelægninger — vilde en pludselig Frost-

nat midt om Sommeren, selv lige efter et stærkt Regnskyl, ingen

Skade gøre Vejen.
For at »Frosten og Vandet» skal kunne skade Vejene, maa vi først.

passere Efteraarets Temperaturvariationer, der, selv om de ikke naar

ned til Frysepu nktet, dog forbereder Vinterens Katastrofer.

Efteraarets Virkning bestaar’, i en langsom Hævning af Grund

vandspejlet. For at forklare Variationen af Grundvandspejlet. rnaa

vi se lidt iiaa Landets meteorologiske Forhold.
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Tilgang har Orundvandet fra Nedboren, der for Danmarks Ved
kommende aarlig er Ca. 60 cm. Foraaret (Marts—Maj) er her i Lan
det den torreste Tid, idet Nedborsmængden varierer mellem 8 og
12 cm. Sommerens (Juni—August) Regnmængde ligger mellem 14
og 22 cm. Efteraaret (September—November) er den Aarstid, hvor
der falder den storste Mængde Nedbør, nemlig mellem 13 og 26 cm,
og om Vinteren (December—Februar) ligger Nedboren mellem 8 og
15 cm.

Afgang af Vand har Grundvandet dels gennem Vandløb til Havet
og dels gennem Planternes Forbrug, men hovedsagelig gennem For
dampningen. Fordampningen er Aaret igennem meget forskellig.
idet den varierer med Luftens Fugtighedsgrad.

Luftens Fugtighedsgrad — hvorved forstaas Forholdet mellem Luf
tens Vandindhold og mættet Lufts Vandindhold ved samme Tempe
ratur — vokser med aftagende Temperaturer. hvorfor Fordampningen
aftager med Temperaturen.

Med samme Fugtighedsgrad vil Luften indeholde mere Vand om
Sommeren end om Vinteren, og Vandindholdet vil endda være stærkt
stigende i Forhold til Temperaturdifferencen. (Hos os er Fugtigheds
graden om Vinteren gennemsnitlig ca. 0,9, medens Sommerens gen
riemsnitlige Fugtighedsgrad omtrent er 0,75.) Om Foraaret, hvor Tem
peraturen er stigende, vil Fordampningen være større end om Efter
aaret, hvor Temperaturen er faldende, medens det omvendte Forhold
gør sig gældende for Nedboren.

Medens Grundvandspejlet sænkes gennem Foraaret og Sommeren.
vil det derfor hæves om Efteraaret.

Under Grundvandspejlet vil alle Porer i Jorden være fyldt med
Vand, men ogsaa i Jorden over Grundvandspejlet kan der findes en
Del Vand, det saakaldte Kapillaritetsvand, der dels kan tænkes til
Stede som en Hinde omkring de enkelte Jordpartikler og dels tilbage
holdt ved Haarrorsvirkningen i de fineste af Porerne.

Den Del af Porerne i Jorden over Grundvandspejlet, der ikke op
tages af Kapillaritetsvandet. er fyldt med Luft af en til Omstændig
hederne svarende Fugtighedsgrad.

Jordens Indhold af Kapillaritetsvand — dens Fugtighed
— skifter

stadig. Efter en lang Torkeperiode vil saa godt som alt Kapillaritets
vandet være forbrugt af Planterne eller fordampet. Efter en lang
Regnperiode vil Jorden derimod have haft Lejlighed til at optage saa
meget Kapillaritetsvand, som den evner, og Efteraaret vil derfor, for
uden at bevirke en Hævning af Grundvandspejlet, ogsaa give et stort
Indhold af Kapillaritetsvand i Jorden, og derved paa dobbelt Maade
bringe Vandet op i Nærheden af vor Vej.

Denne Efteraarets Virkning forøges i Vinterens Loh og suppleres
nu yderligere med de specielle Frostvirkninger.

Frosten trænger hos os ned til 0.7 a 0.8 m’s Dybde, undtagelsesvis
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dybere, og Frostclybden er bl. a. afhængig af Jordarternes\Tarmeled

ningsevne og deres Gennemtrængelighed for Luft og Vand. Endvidere

kan ydre Forhold influere paa Frostdybclen. idet et Snelag f. Eks har

stor Evne til at beskytte Jorden mod Frost.

F’rostens bedst kendte Virkning er dens Forvandling af Vandet til

is. Som almindelig bekendt er Isens Vægtfylde ca. 0,9. hvilket svarer

til, at VandeL naar det fryser, udvider sig med ca. ‘/. af sit Rumfang.

Denne Storkningsudvidelse foregaar med en uhyre Kraft, og det er

vist ikke nødvendigt nærmere at udmale. hvorledes Isen sprænger

Sten o. s. v.
Knapt saa bekendt som Frostens incivirkning paa Vandet er (lens

indvirkning paa den ovenfor omtalte Jordmængde mellem Grund

vandspejlet og den nu frosne Jordoverflade. Den under .Torclover

fladen værende vandholdige Luft vil afkoles mod den frosne Jord-

skorpe og derfor afgive noget af sit Vandindhold, da den koldere Luft

ikke evner at. bevare sit tidligere Vandindhold. Den afgivne Vand-

damp vil fortættes og fryse fast paa Undersiden at’ den frosne Jord-

skorpe, medens den kolde Luft. synker ned, afkøler de nedre Lag, selv

opvarmes og atter optage Vanddamp. stige til \Jejrs og paa denne

Maacle fortsætte Kredsløbet, og clerigenneni dels befordre Kuldens

Nedtrængen i Undergruncien og dels forøge Vandindholdet. i Vejens

ovre Dele.
Helt. almindelig kendt er det inaaske heller ikke, al de forskellige

.lordarter ikke paavirkes ens, naar de i fugtig Tilstand udsættes for

Frost.. Forklaringen herpaa henhorer under Krystallogien, og det. vil

føre for vidt at komme nærmere ind (lerpaa. Idet der f. Eks. henvises

til »Scientific American Supplement Juni 19i7, skal her anføres, at

F’orskellen hidrører dels fra Jordarternes forskellige Struktur og dels

fra, at. de forskellige Jordarter ikke i samme Grad kan give Vædsken

(her: Kapillaritetsvanclet) den Tilskyndelse til, at danne Krystaflet’

(her: Is). som kræves for at fremme Uclkrystallisationen. Forskellen

viser sig i hele sin Udstrækning, naar man sarurnenligner Sand og

Ler.
I fugtigt Sand, der udsættes for Frost, paabegyncler Vand sin Lid

kryst.allation samtidig paa utallige Steder, og der fremkommer en

inderlig Blanding af Sand og Is, hvis samlede Rumfang ikke er ken

delig større end før Frysningen. Dette Forhold vedvarer saa længe

Sanclets Vandindhold incl, dettes Udvidelse ved Overgangen til Is-

form er mindre end Sanciets Porevolumen. Er Vanclinclholdet derimod

større, vil Sandlagets Udvidelse blive lig Vandinciholdets Udvidelse.

kvilket kan blive ca. 3 pCt. af hele Sandlagets Volumen2L

) Denne l{umfangsfoi’øgelse er ikke synderlig stor, men kan dog, som
nmtalt senere, bevirke, at et vaadt Sand]ag under en Cliaussébrolægnin

efter Tøbruci forefindes i samme Tilstand, som ved Nvan]æg lige efter al

Stenene ci’ sat.
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I fugtigt Ler, der udsættes for Frost, vil Vandet. derimod udkry
stallisere i mere eller mindre vandrette Lag tydeligt adskilt fra Le
ret, og Isen vil ikke optage Hulhederne (Porerne) i Leret, men ethvert
Islag vil løfte det ovenhiggende Materiale til Vejrs, saaledes at. Ler
lagets samlede Tykkelse bliver lig den oprindelige Lagtykkelse plus
Tykkelsen af Summen af alle Islagene. Som Følge heraf kan Fro
sten give selv et svagt fugtigt Lerlag en ret betydelig Udvidelse, og
ela Laget kun kan udvide sig, opad, kan Frostvirkningen med større
Vandindhold let give en Hævning paa en halv Snes cm.

Nævnte to Tilfælde er at betragte som Yderpunkter, og en mere
.lmindelig Jordart, bestaaeride af en Blanding af Ler og Sand, vil ind
tage en Mellemstilling, idet Volumenforøgelsen for stærkt lerholdige
Blandinger formentlig dog vokser stærkere end Lerindholclet3).

I det foregaaende har vi fulgt Udviklingen i Jorden gennem Efter
aarets Regnperioder til Vinterens Frost, men dermed er vi endnu ikke
færdige med de fysiske Fænomener.

Ved Tobrudstider, efter at Vejen er frosset ned til stor Dybde, op
dager vi det, man kalder ))Isens Smeltevarine. Naar Isen smelter,
hinder den en vis Varmemængde, medens det modsatte finder Sted.
naar Vandet. fryser til Is. Begge Dele bevirker en vis Sendrægtigheci
i Funktionerne, men for os viser Sendrægtigheden sig tydeligst i To
brucisperioden, hvor vi utaalmodigt venter paa, at Isen skal forsvinde.

Inde i Dybet at Undergrunclen kan Isen længe modstaa Tøbruddets
Indvirkning til Trods for, at den dog angribes baade fra neden og
fra oven, henholdsvis al Jordvarmen og Atmosfærens Varme; thi for
hver lille Ismængde, der smelter, vil der bindes en vis Mængde Varme
hvilket delvis opsluger den fra neden og fra oven tilførte Varme
mængde. Iskærnen, f. Eks. under en Vej, kan derfor holde sig længe
og danne et for det ovenliggende Vand uigennemt.rængeligt Lag. der
forhindrer de øvre Jordiag i paa normal Maade (gennem lodret Af
løb til Undergrunden) at frigøre sig for det af Frosten optrukne og af
Varmen frigivne, overflødige Vand.

Foruden paa ovennævnte Ivlaader vil Efteraaret og navnlig Vinter
tiden gøre sig gældende — omend i mindre Grad — paa en Del an
dre Maader, af hvilke her skal nævnes, at Filtrationen — hvorved
forstaas Vandets Bevægelse gennem Jorden — aftager med Tempe
raturen, saaledes at Vanciafleciningen foregaar noget lettere om Som
meren end om Vinteren, hvilket ligeledes virker til en højere Vinter
vandstand. Dette er saa meget mere uheldigt, som eventuel Sne ved

) i Beti’agtniug af ovenstaaende, vil man forstaa, af hvor stor BetydTung en ensartet Undergrund undei- en Vej er; thi selv en meget stærklietonvej vil bryde sammen, snafremt. den belastes, medens en pletvisfordelt Lermængdr bai’ udvidet sig og løftet Dæklaget fra den øvrigeI ndergrund.
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pludselig stærkt Tøvejr kan løsrive den »opmagasinerede Nedburu, og

det endda i saadanne Mængder, at der kan fremkomme Dæmnings

brud og lignende: der dog betragtes som faldende udenfor det, fore

liggende Emne.

Virkningerne.

De »skadelige Virkninger» paa Jorden af ovennævnte fysiske Fæ

nomener kan man med faa Ord udtrykke som Frostsprængninger, Ud

blodning og Udvaskning, men i Virkeligheden er Forholdet dog ikke

nær saa enkelt.
For det første er Udtrykket »skadelige Virkninger» kun rigtigt set

fra et snævert vejteknisk Standpunkt, idet nævnte Virkninger er at

uvurderlig gavnlig Betydning for Agerjorden; men desuden gaar de

tre Virkningsformer i den Grad sammen. at man. set fra et vejteknisk

Standpunkt, meget hellere maa sammenfatte dem under Begrebet:

»Jordens svigtende Bæreevne».
Nogen tilfredsstillende Forklaring paa Begrebet »Jordens Bære-

evne» — eller om man vil »Jordens svigtende Bæreevne» — er der.

saavidt mig bekendt., endnu ikke fremkommen. Foruden at være

afhængig at det Stof, hvoraf »Jordens» Partikler bestaar, er Bære-

evnen afhængig af Partiklernes (Kornenes) Form og Størrelse, Par

tiklernes indbyrdes Lejring og Vandindholdet i Forhold til Pore

voluminet.. Som Følge af disse mange forskellige Forholds samtidige

Indvirkning er det meget vanskeligt at skaffe sig fuld Klarhed

gennem Forsøg, og man skal passe meget paa, at der ikke frem

kommer vildledende Resultater.4)
Vejteknikerne kunde saaledes maaske synes ret daarligt stillede

uden Kendskab til dette vigtige Spørgsmaal, men heldigvis er det

ikke helt saa slemt.. Nogen tilfredsstillende Forklaring er man gan

ske vist endnu ikke i Stand til at give, men dels gennem Erfaringen

og dels gennem Forsøg har man tilstrækkeligt Kendskab til For

holdet til (let praktiske Liv nogenlunde at kunne tage de fornødne

Hensyn.
Mange andre Steder end l Vejbygningen stilles der Ingeniorerne

den Opgave gennem forskellige. Fundamenter eller Fundarnent.slag at

overføre et Tryk til Undergrunden. saalecles at hverken Fundamen

ternes eller Undergrundens Bæreevne overskrides.

4) At den i »Dansk Vejtidsskrift» Nr. i 1924-— offentliggjorte gra

fiske Fremstilling synes det saaledes, som om Biereevnen forholder sig

omvendt til Eornstorrelsen. Da. jeg ikke har haft Lejlighed til at sætte

mig ind i den paagældende Forsogsrække, skal jeg ikke komme nær

mere ind paa denne formentlig forkerte Udtydning af Tabellen, mel1

det kunde ønskes oplyst, øm Kornenes Form og Lejl-ing har været de
samme i (le forskellige Fm-mg.
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Det er saaledes almindelig bekendt, at Komprimering (Tromling)
forøger Bæreevnen — modsat ved man derfor, at Frostvirkningen
formindsker Bæreevnen. Inden man udlægger Vejbelægningen paa
en ny Vej, tromler man Undergrunden det mest mulige, og man
skal derfor i videst muligt Omfang søge at forhindre Frosten i —

gennem Vandets Udvidelse ved Overgangen til fast Form (Is) —

at ophæve denne Tromling, eller da Frostvirkningen ofte er lige
frem proportional med den forhaandenværende Vandmængde, søge
at holde Vandet borte fra Vejen.

Som Maal for »Jordenos Bæreevne og dens Evne til at fordele
et Tryk iaa den underliggende Grund har man dels de paa Grund
lag af Erfaring og Forsøg udledte tilladelige Belastninger og dels
den naturlige Hældningsvinkel — Friktionsvinklen — for de for
skellige Jordarter, idet Jordens Friktionsvinkel er et Maal for dens
Evne til gennem en vis Dybde at fordele det paa Oversiden hvilende
Tryk til et underliggende Lag. Saafremt denne fordelende Evne
under visse Forhold kan blive formindsket, vil man forstaa, at der
fremkommer Mulighed for, at et underliggende Lag overbelastes.
selvom de øvre Lag muligvis endnu ikke er overbelastede. Det gæl
der derfor om at udføre Vejlegemet saaledes, at det under alle For
hold kan overfore alle forefaldende Tryk til Undergrunden, uden
at denne overbelastes paa noget Sted.

Til Eksempel skal anføres Friktionsvinklerne for nogle af de her
i Landet forekommende Jordarter:

Sandbianciet Ler og lerblandet Sand, tørt 35
—

— lidt fugtigt 40—45 °

—

— mættet med Vand 27 0

Ler, tørt 40
— lidt fugtigt 45 0

— mættet med Vand 17 0

Groft Sand, tørt 3Q35 0

lidt fugtigt
mættet med Vand 25 0

Grus (saavel tørt som mættet med Vand) 35 °

Ral og Singels 30—35 °

Skærver 40—45 0

Dynd. Slam, Flydesand 00

Da det ci de samme Faktorer, der indvirker paa Jordens Frilç
tionsvinkel og paa dens Bæreëvne, er det sandsynligt, at de varierer
paa ensartet Maade. og man kan derfor ud fra Friktionsvinklen til
lige skønne, hvorledes Bæreevnen forandrer sig med Vandindholdet.
For Eksempel frembyder fint Sand, naar det er fastlejret og Jet fug
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tigt, en ret fast Grund, men bliver det. mættet. med Vand, og den

faste Lejring ophæves af en opadgaaende Vandbevægelse, faar man

Flydesanci uden Bæreevne. Til Sammenligning ser man: Flyciesands

Friktionsvinkel lig 00. Eller som et andet Eksempel: Groft Sand

tejrer sig, naar det henkastes i tør Stand, ret løst (Friktionsvinkel

30—35 0), vandes det let, lejrer det sig fast og bærer bedre (Friktions

vinklen er nu 40 0) men helt mættet med Vand faar det atter min

dre Bæreevne (og Fritionsvinklen bliver kun 25 0).

Betragter vi derefter Ler eller sanciblandet Ler, giver stærk Vand-

tilsætning en lignende Formindskelse .f Bæreevnen (og Friktions

inklen), men her fremkommer yderligere det Forhold, at en Del

af de fineste Lerpartikler ligefrem opløses i Vandet, saaledes at de

fjærnes med Vandet, naar dette bortiedes, hvorved man — selv uden

Frostvirkning — faar en formindsket Komprimering, hvorved La

gets Bæreevne til Stadighed formindskes.
Det er til sidstnævnte Virkning, der hentydes. naar (ler ovenfor

foruden Uciblødning er nævnt Udvaskning.

Gaar vi over til at betragte Virkningen paa Vejene, maa vi skelne

mellen Virkningerne paa Dæklaget og paa selve Vejlegemet.

Paa de almindeligt benyttede Dæklag (bortset fra Grusveje og

lignende Veje) kan Frosten selv i Forbindelse med Vand ingen

iirekte Skade gøre, naar Dæklagene er forsvarligt udført, hvorved

forstaas, at der til Makadarnisering er anvendt frostbestandige Sten,

og at Betonveje forsynes med de fornødne Dilatationsfuger. En Und

tagelse danner dog Chaussébrolægning, de med sit Mellemlag af

Sand frembyder en Mulighed for ødelæggelse. Naar Chaussébrolæg

ningen sættes, komprimeres Sandlaget, inden Vejen aabnes for Tra

fik; men trænger der gennem Overfladen eller fra Siderne Vand ind

i Sandlaget, kan Frosten eller rettere det efterfølgende Tøbrud fuld

stændig ophæve Koniprimeringen, saa at Vejen efter Tobrudet. kan

svare til en endnu ikke fuldendt Vej, der er ude af Stand til at

taale svær Trafik. At Sandiaget, naar for fint Sand er benyttet, lige

frem kan forvandles til Flydesanci, ses der helt bort fra. da vi kun

vil betragte vel udførte Veje.
Indire/cte Skader paa Dæklaget foraarsaget af Frostens og Van

dets Indvirkning paa Undergrunden fremkommer derimod i altfor

hyppig Grad. Disse Skader kan deles i Revner og Huller. Revnerne

l’remkomrner, naar Undergrunden hæver sig eller sætter sig ujævnt,

hvomi’,nod Hullerne hovedsagelig fremkommer som Følge af Over

belastnir,g af Undergrunden.
Virkningerne paa Unciergruncien em’ allerede omtalt (le alminde

lige Bemærkninger over Virkningerne paa de forskellige Jordarter..

Skaderne fremkommer, naar den vaade Undergrund yderligere svæk
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kes, idet Isens Smeitning i Tøbrudsperioder dels ophæver Kompri
meringen og dels yderligere forøger Vejlegemets Vandmængde. Dels
bliver maaske selve de ovre Jordlag nu overbelastede, og dels mister
de en Del af deres Evne til at fordele Trykket paa de dybereliggende
Lag, saaledes at disse overbelastes. I begge Tilfælde sker der maaske
Gennernhrud af Dæklaget. saaledes som ovenfor omtalt.

Forebyggelsesmidlerne.
Naar vi gaar over til at overveje Midlerne mod Tøbrudsødelæg

gelser at Vejene. moder vi først Sporgsrnaalet om Hjælp til de eksi
sterende Veje paa de Steder, hvor disses Konstruktion ikke kan mod
staa Tøbrudsvirkningerne.

I Lande med stærkt Snefald kan man muligvis ved Nedtromling
af Sneen delvis beskytte mindre vel konstruerede Veje, idet et i rette
Tid kommende tykt Snelag vil beskytte saavel Dæklag som Under
grund mod (le værste Frostvirkninger. Desværre bestemmer man jo
ikke selv, hvornaar Sneen skal komme, og kommer Frosten i nævne
værdig Grad inden Sneen, hjælper Nedtromlingen af Sneen ikke.
Desuden bliver det nedtromlede Snelag formentlig ubehageligt at
befare i Tøbrudsperiocier, hvorfor vi rnaaske skal være glade for,
at Metoden — af Mangel paa Sne ikke kan benyttes her i Landet.

Alle Forslag om Indskrænkning af Koretøjernes tilladelige Vægt
i Tøbrudsperioder bør man straks forkaste, thi saadanne indskræn
kende Forbud er dels utiltalende og dels meget vanskelige at over
holde, da man (laarlig kan overkomme at veje alle Vogne, ligesaa
lidt som man kan forlange, at en Mand. der kører hjemmefra i
Frostvejr, ska’ afkaste en Del af Læsset, fordi der op ad Dagen
indtræder To.

Brugen af Vejhukke er ligeledes uforenelig med den moderne
Trafiks Krav, hvorfor der tilbage kun bliver at lade Vognene køre
normalt, fylde eventuelle Huller med Grantop eller lignende, og sna
rest muligt søge gennemført en Grundforbedring af Vejens mindre
moclstanddygtige Partier.

Hvorledes en saaclan Udbedring skal foregaa. maa selvfølgelig
overvejes for hvert enkelt Tilfælde, men inden vi gaar over hi at
gennerngaa (len almindelige Besigtelse i Marken, vil vi gennemgaa
de Midler eller vel rettere de Omstændigheder, der — frembragt al’
Naturen eller ad kunstig Vej bevirker, at Tobruclsskaderne for
ringes eller eventuelt helt udebliver.

I det foregaaende er det omtalt, at Tøbrudsskaderne viser sig i
Dæklaget dels som Revner og dels som Huller, og at Revnerne som
Regel skyldes uensartede Bevægelser af Unciergrunden, medens Hul
lerne skyldes Overbelastning af Undergrunden. Det mest nærlig
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gende Middel mod nævnte Skader er derfor at sikre sig en god og
ensartet Undergrund for Vejen.

Hvad det, at Undergrunden er ensartet, betyder, er ret nærlig
gende, hvorimod Begrebet god Undergrund er noget mere sammen
sat. En god Undergrund skal have stor Bæreevne saavel i tør som
i vaad Tilstand og maa ikke kunne udbiødes eller udvaskes. Des
uden skal den helst ikke have for stor Varmeledningsevne eller foT
stor Gennemtrængelighed for Luft. Groft (lerfrit) Grus er f. Eks. en
ypperlig Undergrund paa alle Steder, hvor man har en nogenlunde
normal Grundvandstand.

Inden for samme Jordart er de øvre Lag som Regel de til Vej
bygningsforrnaal mest tjenlige, fordi disse øvre Lag har været løs
nede af Frosten og i Tidens Løb gennem det nedt.rængende Vand
er befriet for de Stoffer, der kan udvaskes. Ved Nyanlæg bør man
ikke kritikløst fylde Jord ind i sine Paafyldninger, men bør vælge
den bedst mulige Fyld og heraf igen lægge det allerbedste øverst.

For de Jordarter, der i vaad Tilstand faar formindsket Bære-
evne, kan man hjælpe paa Bæreevnen ved at søge at holde Vandet
borte fra selve Vejlegemet (hvorved forstaas den under Vejen lig
gende Undergrund til en passende Dybde). For at holde Vandet borte
fra Vejtegemet maa man dels sørge for en tæt Vejbelægning med et
passende Sidefald til at give god Vandafledning til Grøfter eller
Dræn og dels ved Grøfter eller Dræn eller begge Dele i Forening af
skære det fra Siderne tilstrommende Vand samt eventuelt sænke
Grundvandspejlet.

Grundvandspejlets Højde afhænger foruden af den i Jorden væ
rende Vandmængde tillige af Jordarten, idet Haarrørsvirkningen vil
foraarsage, at Grundvandspejlet staar noget højere end Brøndvand
spejlet (den Højde hvori et frit Vanclspejl vil staa). Haarrørsvirk
ningen er forskellig for de forskellige Jordarter f. Eks. større for Ler
end for Sand, og under tilsvarende Forhold maa man derfor lægge
sine Dræn tættere eller dybere i Lerjord end i Sandjord, naar man i
begge Tilfælde ønsker at frembringe den samme Grundvandssænk
ning. Dette Forhold kan dog — navnlig i et Agerland som Danmark
— forudsættes almindeligt kendt, og inden jeg gaar over til at gen
nemgaa de forskellige specielle Former for Vejbygningsvandafled
ning, skal jeg kun tillade mig at henlede Opmærksomheden paa, at
det formentlig ogsaa her i Landet maa kunne betale sig at benytte
specielle Rendegravningsmaskiner af en lignende Slags som den i
hosstaaende Illustration viste. Udelukkende til Vejbrug vil en saa
dan Maskine dog formentlig ikke kunne betale sig, men anskaffet
som en almindelig Entreprenørmaskine, der benyttes haade til kul
turtekniske og vejtekniske Arbejder, vil den sikkert mange Steder
betale sig godt.
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Et Drænsystem bestaar af Hovedledninger og Opsamleledninger.
Hovedledningerne kan ved Veje være Grøfter, store Drænledninger
eller et fuldstændigt Kloaksystem. Af disse Grupper maa Kloaksyste
met siges at være det mest driftsikre, men da et Kloaksystem er dyrt,
er det kun i forholdsvis stærkt bebyggede Egne, at Vejingeniøren
har Lejlighed til at slutte sit Drænsystem til et Kloaksystem.

I al Almindelighed maa man derfor sige, at Hovedledningerne
bestaar af Grøfter eller store Dræn, som Regel udførte som kombi
nerede Sten- og Rørdræn. De store Dræn har visse Fordele fremfor
Grøfterne, idet en Drænledning — med passende Fald — ikke til-
stopper saa let som en Grøft, og den underjordiske Ledning ogsaa
fungerer paa de Tider, hvor de snefyldte Grøfter kun giver daarlig
Afvanding. Desuden kan det til Drænet benyttede Areal indgaa i
Vejen som Fortov eller Cyklesti, medens en aaben Grøft set fra et
ensidigt Færdselsstandpunkt nærmest betyder Mulighed for Kørsels
ulykker.5)

Paa den anden Side har Grøfterne visse store Fordele. En aaben
Grøft kan føres med mindre Længdefald°) end en Drænledning, hvil-

5) Grøfternes Andel i Kørselsulykkerne er dog meget forsvindende
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ket er af stor Betydning paa Steder, hvor Recipientens (Hovedgrøft,
Bæk, Aa eller Sø) Vandspeji ligger forholdsvis højt.

Desuden har Grøfterne den meget store Fordel, at de er let til
gængelige. Tilsynet med dem er let, ved blot at cykle langs med
Grøfterne opdager man, om der er Forstoppelser, og man opdager
ikke alene at der er Forstoppelser, men ogsaa hvor Forstoppelsen er,
hvorfor Fejlen meget hurtigt kan afhjælpes. — Da Hovedledningerne
meget ofte — for ikke at sige som Regel — foruden at optage Van
det fra Vejen tillige skal forhindre, at Vandet fra Markerne træn
ger ind i Vejlegemet, vil man forstaa af hvor stor Betydning det er,
at eventuelle Forstoppelser opdages og afhjælpës i rette Tid.

Vil man uden at formindske Sikkerheden erstatte en — ikke
overflødig — Grøft med et Dræn, bliver selve Drænledningen dyr,
idet man maa benytte ret store Mufferør (løst sammenlagte), der for
Kontrollens Skyld maa forsynes med Lampehuller eller endnn dy
rere Foranstaltninger som Brønde eller eventuelt Nedgangsbrønde.
Tilsynet bliver ligeledes dyrere, da det er besværligere, og selv om
Tilsynet ofte vil vise sig overflødigt, bør man ligefuldt gennemføre
det.

Som allerede antydet i det foregaaende, findes der formentlig
mange overflødige Vejgrøfter, idet Forholdene ofte er saaledes, at
den ene Grøft intet Vand optager fra det udenfor Vejen liggende
Areal, hvorfor man muligvis kan nøjes med den anden Grøft som
Hovedledning for de eventuelle Dræn i Vejen. Saadanne overflødige
Grøfter kan selvfølgelig uden Skade tilfyldes, men man maa udvise
en ret stor Forsigtighed, og inden Tilfyldningen maa man i For
aarstiden, hvor de fleste Vandaarer aabenbarer sig, betragte Grøftens
Yderside godt.

Mange Steder i Landkommunerne skyldes ønsket om Grøfternes
Tilfyldning sikkert til Dels Lysten til at forvandle »Vejen til en
))Gade(c; og det kan maaske derfor være rigtigt at henvise til, at selv
Københavns Kommune i de ydre, ikke kloakerede Distrikter finder
det formaalstjenligt at have Vejgrøfter indgaaende selv i meget ud
prægede Hovedgader.

Samledrænene i selve Vejlegemet kan bestaa af Stendræn eller
kombinerede Sten- og Rørdræn. Tidligere benyttedes gerne to Læng
dedræn i en indbyrdes Afstand af Vejens halve Bredde og med Side-
dræn ud til Hovedledningerne (Grøfterne). Med de moderne fuld
stændig tætte Vejbelægninger bør Samledrænene lægges langs Dæk
lagets Kanter. Ved denne Fremgangsmaade opnaar man at forhindre

6) Saavidt muligt bor Vejgrøfterne ikke paa længere Strækninger føre
Vandet langs med Vejen, men ofte kan dette ikke undgaas.



56 DANSK VEITIDSSKRIFT 1926
det Vand (navnlig Smeltevand fra Snelaget), der fra Rabatten trænger ned i Vejlegemet, i at trænge ind under Dæklaget.7)Længdedrænene langs med Dæklagets Kanter kan ved brede Køre-baner blive til en Slags sekundære Hovedlecininger, idet man muligvis maa supplere dem med et eller flere under Kørebanen liggende Længdestendræn (sjældnere bruges Tværdræn efter Reciekamsystemet udfra Kantclrænene), der gennem Siciedræn til nævnte sekundære Hovedleclninger sættes i Forbindelse med Hovedleciningerne(Grøfterne). Undertiden kan disse sekundære Samledræn underKørebanen smelte sammen til et helt Drænlag, (ler da foruden atvirke drænende tillige tjener til at fordele Trykket paa de underliggende Lag.

\Tj er her gennem Drænene gradvis naaet til et Forebyggelsesmiddel, der bestaar i det fra Funderingslæren almindelig kendtePrincip gennem et indskudt Lag med større Bæreevne at fordeleTrykket paa et underliggende Lag med mindre Bæreevne. — DenneFremgangsmaade benyttes paa Steder, hvor det ikke er lykkedes tilVejlegemet at faa en af de ovenfor omtalte gode Jordarter. Tykkelsen af det fordelende Lag maa i hvert enkelt Tilfælde fastsættes medHensyntagen til i hvor stor Grad Trykket paa Dæklaget skal reduceres for ikke at overstige Undergrundens Bæreevne.Saafremt det drænede, forcielencie Lag tillige har en ringe Varmeledningsevne (som f. Eks. groft Grus), saaledes at det tillige fungerersom et isolerende Lag, der formindsker Frostens Nedtrængen, er detselvfolge]igt meget heldigt, men man maa ikke for at faa et varme-isolerende Lag lade sig forlede til at indlægge Lag, der selv har enfor ringe Bæreevne. eller Stoffer der med Tiden hensmuldrer.Foruden ved. saadanne indskudte Lag eller eventuelt i Forbindelse med dem kan man formindske Trykket paa Undergrunden vedat benytte Dæklag, der selv har en stor fordelende Evne, hvilket iøjeblikket vil sige Betondæklag eller Dæklag paa Betonfundament.Endelig skal anføres, at man har forsøgt at forstærke en daarligUndergrund ad kemisk-mekanisk Vej ved Tilsætning af Cement eller kemiske Stoffer som Vanclglas eller lignende. Disse Metoder hardog sikkert ingen Fremtid for sig undtagen i ganske specielle Tilfælde, idet det normalt formentlig bliver billigere at erstatte dendaarlige Jord med god Fyld.

Diagnosen.Ovenfor har vi betragtet Aarsagerne, Virkningerne og Forebyggelsesmicilerne, tilbage bliver der at undersøge om der i et specielt
7) Nævnte Kantdræn kan desuden ved Chaussébrolægning hjælpe til

at afhjælpe de ovenfor omtalte Ulemper, der følger af Vand i Sandlaget.
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foreliggende Tilfælde er eller kan fremskaffes en tilstrækkelig gun
stig Undergrund for Vejarbejdet eller i hvor stor Omfang det er nød
vendigt at anvende andre mere kunstige Forebyggelsesmidler.

Drejer det sig om en gammel makadamiseret Vej, der skal mo
derniseres, kan Opgaven løses forholdsvis let, idet man ved Besig
tigelse af den gamle Vejs Tilstand kan danne sig et ret godt Skøn
over Vejens Undergrund. Man begynder bedst — (Vejen antages
forud opmaalt og nivelleret) — med at besigtige Vejen en Efter
aarsclag noget efter en stærk Regnbyge, og man skal foreløbig be
mærke sig de Dele af Vejen, der ikke indenfor en rimelig Tid bli
ver tørre. Samtidig maa man undersøge, om de eventuelle Grøfter
er forstoppede ud for de vaade Dele af Vejen. Er dette ikke Tilfælde,
hører nævnte Dele af Vejen til de mistænkelige, der skal under sær
lig Behandling. Besigtelsen af hele Vejen bør gentages en Tøbruds
dag samt en tidlig Foraarsdag. paa hvilken sidste man særlig skæn
ker Grofterne Opmærksomhed for at opdage eventuelle Vandaarer,
der bedst viser sig i det tidlige Foraar. Har de mistænkelige Dele
af Vejen ikke »vendt Bunden i Vejret» inden Foraaret, vil en Dræ
ning som Regel afhjælpe Ondet, i modsat Fald foreligger der sand
synligvis et pletvis Tilfælde af daarlig Undergrund (en Lomme),8)og
man maa da enten bortgrave »Lommen» og efterfylde med god Fyld
eller afgrave til en passende Dybde og indføre et Fordelingslag.

Ved Nyanlæg af Veje maa, man — efter at Vejen er indmaalt,
afmærket og nivelleret — gennem Boringer (eller Gravninger) skaffe
sig Oplysninger om Undergrundens Beskaffenhed. Vandspejlshøjder
m. m. Om mulig gentager man Vandspejlsmaalingen efter Tøbrud
og tidligt om Foraaret. Ud fra Boreresultaterne fastsætter man, om
der skal træffes særlige Foranstaltninger, og saavel Forudsætnin
gerne som de trufne Bestemmelser indføres paa Vejplanerne.°) Det
er ikke altid helt let ud fra Boreresultaterne at afgøre, hvorledes Vej-
konstruktionen bør være, og saafremt den nye Vej paa noget Sted
skal føres i Udgravning, bliver Afgørelsen endnu vanskeligere, idet
de nedre Lag — som allerede anført — ikke er saa uforanderlige
som de øvre. I det hele taget, ligger den største Vanskelighed i ud
fra Boreprøverne at klassificere den i Undergrunden indgaaende
Jordart, og her tiltrænges der en nærmere Undersøgelse.

Som omtalt under Afsnittet »Virkningerne», kan man allerede til

8) I Jordbund som vor, der er Istids’dannelser (Morænedannelser), kan
der findes meget uregelm»essige Aflejringer.

9) Da man ikke gennem Boringerne kan sikre sig mød pletvis ændrede
Bundforhold (Lommer), maa man under Jordarbejdets Udførelse instru
ere den tilsynsførende om, saafremt Bunden paa noget Sted afviger fra
de Angivelser, Planen udviser, at give Indberetning derom til den ar
bejdsiedende.
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en vis Grad klassificere Jorden, men da f. Eks. lerblandet Sand er
et meget relativt Begreb, maa man benytte en meget stor Sikkerheds-
grad for at være sikker. Naar hertil kommer, at man — da man er
uden Indflydelse paa de to Hovedfaktorer, Nedboren og Kulden —

maa regne med en stor Sikkerhedsgrad, selv om man kendte den
paagældende Jordart fuldtud, vil man forstaa, at der til fuldstændig
Sikkerhed kræves en meget stor Sikkerhedsgrad, hvilket betyder en
meget stor Udgift.

For at holde Udgifterne indenfor overkommelige Grænser maa
man soge at undgaa den meget store Sikkerhedskoefficient, og da
man, som allerede anfort, ikke tør formindske Sikkerhedsgraden
vedrorende Nedboren og Kulden. maa man forsøge gennem en noj
agtigere Klassificering af Jordarterne at skabe Mulighed for paa
dette Omraade at benytte en mindre Sikkerhedskoefficient.

Til Hjælp for Vejingeniorerne ved omtalte Klassificering maa der
udfindes simple Prøvemetoder, der kun kræver ganske enkle Appa
rater. Disse simple Provemetoder skal den enkelte Vejingeniør be
nytte, men da de ikke i sig selv egentlig giver positive Oplysninger
angaaende Jordprovens Bæreevne m. m., maa der som Grundlag for
disse simple Klassificeringsprover en Gang for alle være foretaget
en Række Forsøg — f. Eks. af det Vejbygningslaboratorium, der vel
snart kommer —, der skal knytte de simple Prøvemetoder sammen
med virkelige Belastningsprøver m. m.

Man maa ikke vente sig, at enhver simpel Prøve skal have Værdi
som Klassificeringsprøve. tværtimod er det sandsynligt, at ikke no
gen enkelt Prøve er tilstrækkelig, men man maa da søge gennem 2
eller 3 forskellige Prøvemetoder at faa tilstrækkelig mange Forhold
indført, saaledes at to forskellige Jordarter ikke kan undgaa at give
forskellige Resultater.

Hvilke Klassificeringsprøver, der er mest tjenlige, vil bedst vise
sig under de grundlæggende Forsøg, der bør udføres af Staten, men
som foreløbige Forslag vil jeg opstille følgende:

Proveforslag I. — Apparaterne bestaar af en Kegleform med en
Topvinkel paa ca. 60 ° og en Glasbeholder (Cylinder eller Kasse), i
hvis plane Bund (med Ridser eller et i Glasset indstøbt Traadnet) er
angivet koncentriske Cirkler. Fremgangsmaaden bliver da følgende:
Kegleformen fyldes med Jordprøven, dækkes med den omvendte
Glasbeholder og centreres i Forhold til Bundens Delecirkler, det hele
vendes og Kegleformen fjernes forsigtigt’°). Jordprøven vil da ind
stille sig som en noget fladere Kegie, der, saafremt Formen er fjer

‘°) Oprindelig var der tænkt anvendt en Maalecylinder uden Bund,
men det vil vise sig besværligt med en saadan at frembringe en pæn
(køçcentrisk) Keglepreve.
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net med Forsigtighed og Jordprøven er ensartet, vil have en Grund

flade koncentrisk med Bundens Incidelinger. Grundfiadens Diame
ter aflæses paa Indclelingerne i Glasbeholderens Bund, og Jordkeg

lens Høj de maales ved Neclrnaaling fra en Lineal lagt hen over Glas
beholderen.

Derefter fyldes Beholderen meget forsigtigt med Vand, saaledes
at Jordprøven er helt dækket med Vand. Efter nogen Tids Forløb

maaler man, hvor meget Jordkeglens Gru ndflade er vokset, og hvor

meget dens Højde er aftaget.
Pro veforslag II. — En med Jordprøven (tør) fyldt Glascylinder,

der forneden dækkes med et Traadnet, nedsænkes delvis i stærkt

farvet Vand. Efter en vis (lang) Tids Forløb maaler man, hvor højt

Haarrørskraften har formaaet at suge Vandet op.
Prøveforslag 111. — En Gylinder (ca.. 10 cm i Diameter) henstilles

paa et Traadnet og fyldes med et bestemt Kvantum af Jordprøven

(tør). Der tilsættes en i Forhold til Jordmængden fastsat Vandmæng
de, og det gennemsivende Vand opsamles ved Hjælp af en Tragt i et

Maaleglas. Efter en vis Tids Forløb aflæses den i Maaleglasset op-

samlede Vandmængde.
Prøveforslag IV. — Efter Prøve III nedsænkes Cylinderen med

Jordprøven helt i Vand, til Jorden er fuldtmættet med Vand. Cylin
cieren stilles til Afdrivning gennem Traadnettet, og efter en vis
(ringe) Tids Forløb maaler man, hvor meget et Lod af en vis Vægt
trænger ned i Jordproven. naar Loddet henstilles frit paa Over

fladen.
(Inden de ovenfor foreslaaede Prøver foretages, maa Jordprøverne

om fornødent findeles og tørres.)

Slutning.

I ovenstaaende findes der formentlig intet, der ikke allerede er

kendt af alle vore Vejingeniører, men selv om det ikke lykkes »Dansk

Vejtidsskrift» gennem Prisopgaven at fremskaffe noget nyt, vil den
foreliggende Prisopgave alligevel have sin store Betydning derigen

nem, at den i vide Kredse spreder Forstaaelse af, at det er Hasard,

naar man af Bekostningshensyn udelader de Forholdsregler, der i

milde Vintre ganske vist næsten er overflødige, medens de er uund

værlige i mindre heldige Perioder, og kunde Prisopgaven samtidig

foranledige, at de ovenfor omtalte Klassificeringsundersogelser sættes
i Gang, vilde det betyde særdeles meget for Vejbygningsteknikken.



60 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1926

østre Landsret har Aar 1925 d.
29. Oktober afsagt følgende

DOM
i Sagen V Nr. 328/1925.

Københavns Magistrat
mod

Generaldirektoratet før
De danske Statsbaner.

Under nærværende Sag har Kø
benhavns Magistrat paastaaet De
danske Statsbaner kendte pligtige
til som Ejer af et til Nerretotte Al
lé her i Staden stødende Areal at
deltage i saavel Udgifterne til An
læget af, som i de aarlige Udgifter
til Driften af Belysningen at nævn
te Allé i Overensstemmelse med
Reglerne i § 8 i Lov at 14. Decem
ber 1857 om Gader; Veje og Vand
løb i København, saaled.es som den
ne § er suppi. ved Lov Nr. 117 af 1.
April 1922.

De Sagsøgte har paastaaet sig
fritundne.

Sagens nærmere Omstændiglie
der er følgende:

I Slutningen at forrige Aar
hundrede blev der i Anledning af
Opførelsen at den nye Personbane
gaard i København exproprieret
Jord i Valby til den nye Jernbane-
linje til Frederikssund; denne
Jernbanelinie skærer Valby Lang
gade. I 1905 blev der at Ejeren at
Ejendommen Matr. Nr. 305 og 3 g at
Valby, Gaardejer L. Bech, udlagt
forskellige Arealer som Gadeareal
til 30 Al. brede, private Gader, der
iblandt Nørretotte Allé, der stræk-

ker sig mod Nord fra Valby Lang
gade Ost tor og parallelt med den
fornævnte Jernbanelinie. Forinden
havde Gaardejer Bech i en under
12. Januar 1904 udstedt Deklara
tion overtor Københavns Magistrat
for sig og alle efterfølgende Ejere
at Ejendommen og de Parceller,
hvori den maatte blive delt, erklæ
ret at ville udlægge de paagælden
de Arealer som Gadeareal.

I Deklarationen hedder det
bl. a.:

»De nævnte Arealer, der ikke,
saalænge de henligger som Gade,
kunne atsiærres for den alminde
lige Færdsel uden Kbhvns. Magi
trats Samtykke, kan Magistraten
derhos med Kommunalbestyrelsens
Samtykke, naar som helst den øn
sker det, overtage i det hele eller
for en Del med de deri værende
Materialier og Ledninger som of
fentlig Gade uden at give noget
Varsel eller nogen Tilsigelse, uden
at yde noget Vederlag for Arealer
ne, Materialierne eller Ledninger
ne, og uden at vedkommende Ejere
derved fritages for nogen at de dem
som Ejere at de paagældende Ejen
domme efter den ‘til enhver Tid
gældende Lovgivning paahvil ende
Byrder.»

Ved Anlæget at Norretotte Allé
fremkom der en smal Jordstrim
mel mellem det tidligere expropri
erede Jernbaneareal og nævnte Al
lé, til hvilken J’ordstrimmel der
havdes Adgang fra Valby Langga
de; men da Statsbanerne i 1906
i Anledning at dept paatænkte An-

FRA DOMSTOLENE
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læg af en ydre Godsbanelinie med

Dobbeltspor, foretog en ny Expro

priation paa det paagældende Sted,

korn Expropriationen ogsaa til at

omfatte den omhandlede Jord-

strimmel, der er en Del af Matr.

Nr. 3 a og 305.

I Henhold til § 8 i Lov af 14. De

cember 1857 om Gader, Veje og

Vandlob i Kobenhavn, jfr. Lov Nr.

117 af 1. April 1922 har Københavns

Kommunalbestyrelse nu paabudt,

at den private Gade, Norretofte

Allé, skal holdes oplyst paa tilbør

lig Maode, og da Grundejerne ikke

have efterkommet dette Paabu’d,

har Magistraten selv i Henhold til

sidstnævnte Lovbestemmelse truf

fet de til Gennemforelse af Belys

ningen nødvendige Foranstaltnin

ger, hvorefter saavel Udgiften til

Anlæget som 1e aarlige Udgifter til

Driften at Magistraten vil være at

fordele mellem de Grundejere, hvis

Grunde have Facade til den paa-

gældende Vej efter Reglerne i § 4

i Lov af 14. December 1857. Da

Statsbanerne imidlertid i Skrivelse

af 19. Maj 1924 meddelte Magistra

ten, at Sagen formentlig var Stats

banerne uvedkommende, da disses

Areal kun berortes af Nøi-retotte

Allé, og de ikke havde nogen Fa

caderet til Alleen, har Magistraten

under nærværende Sag søgt Stats

banerne tilpligtede til at deltage i

de nævnte Udgifter.

Til Støtte for deres Frifindelses

paastand have Statsbanerne under

Sagen gjort gældende, at de ikke

have nogen Færdseisret med Hen

syn til Nørretofte Allé, og at der

herefter ikke kan være Tale om, at

de skulde have nogen Forpligtelse

til at deltage i Udgifterne ved Vej

ens Belysning. I førstnævnte Hen

seende have de anført, at den paa

gældende .lordstrimmel ikke egner

sig til Bebyggelse, og at Expropria

tionen kun tjente til at skaffe Jord

til Anlæg af Jernhanespor. Det

fremgaar da ogsaa af Expropria

tionsforretningen, at!der ikke er

exproprieret nogen Færdselsret til

Norretofte Allé, hvilket er ensty

digt med, at der ikke af Statsba

nerne er erhvervet nogen saadan

Ret. Det vilde ogsaa have været

urimeligt, om Stat sbanerne ved

Expropriationen havde skaffet sig

en Færdselsret, da de ingen som

helst Brug havde for Færdsel paa

nævnte Vej, og Færdseisretten kun

vilde have paafert Statsbanerne

Udgifter til Vedligeholdelse og

eventuelt Belysning af Vejen. Den

fornævnte Deklaration af 12. Ja

nuar 1904 er uden Betydning i

heromhandlede Henseende, idet den

ikke giver Statsbanerne nogen pH

vatretlig Adkomst med Hensyn til

Vejen, men kun giver Magistraten

en Ret, som den til enhver Tid kan

give Atkaid paa uden at behøve at

indhente Statsbanernes Samtykke

hertil. Naar det imidlertid staar

fast, at der ikke tilkommer Stats

banerne nogen Færdselsret, kan

der efter deres Formening heller

ikke paahviie dem nogen Belys

ningspligt. De have i saa Henseen

de henvist til § 8 i Lov at 14. Decbr.

1857, hvorefter private Veje

skulle af vedkommende Ejere hol

des i farbar Stand, idet de gøre

gældende, at Udtrykket »vedkom

mende Ejere» maa forstaas som

sigtende til Ejerne af de private
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Veje. Naar § 21 i Politivedtægten
for København Nr. 35 af 1. Marts
1913 bestemmer, at private Gader

skal holdes tilbør
lig oplyste ved vedkommende Eje
res Foranstaltning og paa deres
Bekostning, maa der ogsaa være
sigtet til Vejojerne. Lov Nr. 117 af
1. April 1922 bestemmer nu ganske
vist, at Belysningen, saafremt den
udføres ved Magistratens Foran
staltning, sker for Grundej ernes
Regning, og at Udgiften fordeles
mellem de Grundejere, hvis Grun
de har Facade til de paagældende
private Gader, Veje og Gaardarea
ler, men da Loven ikke tilsigter no
gen pricipiel Ændring i den ved
Politivedtægtens § 21 indførte Ord
ning, men kun gaar ud paa at give
Hjemmel for, at Magistraten, hvis
Belysningspligten ikke opfyldes,
kan træffe ‘de fornødne Foranstalt
ninger til Belysningens Gennemfø
relse paa egen Haand for vedkom
mendes Regning, maa Loven for
staas i saa nøje Overensstemmelse
med Politivedtægtens § 21 som mu
ligt, og den Udvidelse, der maa
indrømmes ved Loven at være sket
af de belysningspligtiges Kreds,
kan ‘da kun antages at gaa ud paa,
at Belysningspligton nu paahviler
V’ejejerne og de Ejere af til Vejen
stodende Grunde, der have erhver
vet en kontraktmæssig sikret
Færdseisret med Hensyn til Vejen,
medens der stadigt savnes Fijem
mel til at paalægge de Grundejere,
der vel eje Grunde, der stode op til
Vej’en, men som ikke have nogen
Færdseisret af den ovenomhandie
de Beskaffenhed, Forpligtelse til at
deltage i Udgifterne ve’d Vejens

Belysning. Udtrykket »Facadefl
maa ‘derfor forstaas som lig »Faca
deret».

Sagsogerne have heroverfor
gjort gældende, at der tilkommer
Statsbanerne Facaderet til Nørre
tofte Allé med alle dertil knyttede
Beføjelser, derunder Ret til Færd
sel paa Vejen og Ret til at bebygge
den paagældende Jordstrimmel i
Overensstemmelse med ‘de Regler,
der gælder for Bebyggelse af de an
dre Grunde, der støder op til Vejen,
og at Statsbanerne derfor ogsaa
maa have de deraf flydende For
pligtelser med 1-lensyn til Vejens
Vedligeholdelse, Renholdelse og
Belysning.

Da det ifølge Lov Nr. 117 af 1.
April 1922 alene er en Forudsæt
ning for Pligten til at bidrage til en
privat Vejs Belysning, at Ejendom
men har Facade til Vejen, og da
‘den o’mmeldte Jords’trimmel har
Facade til Nørreto’fte Allé, maa de
Sagsøgte allerede som Følge heraf
anses for forpligtede til at ‘deltage
i Udgifterne ve’d Vejens Belysning,
uden at det er fornødent at kom
me ind paa $p’ergsmaalet om, hvor
vidt de have Ret til Færdsel m. v.
paa Vejen. Den af Sagsøgerne ned
lagte Paastand vil saaledes være at
tage til Følge, hvorhos de Sagsøgte
findes at burde tilsvare Sagsegerne
Sagens Omkostninger med 150 Kr.

Thi kendes for Ret:
De Sagsøgte, De Danske Stats

baner, maa anses pligtige til som
Ejere af et til Nørretofte Allé her i
Staden stø’dende Areal at ‘deltage i
saavel Udgifterne til Anlæget af,
som i de aarlige Udgifter til Drif
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ten af Belysningen paa nævnte Al

lé i Overensstemmelse med Reg

lerne i § 8 i Lov af 14. December

1857 om Gader, Veje og Vandlob i

Kobenb avn, saaledes som denne

Paragraf er suppleret ved Lov Nr.

117 af 1. April 1922.

Sagens Omkostninger betaler de

Sagsøgte til Sagsøgerne, Koben

Ministeriet for offentlige Arbej

der har udtalt, at Amtsraadet

(Amtmanden), jfr. Lov af 21. Juni

1867 § 6, ved den 5-aarige Revision

af Bivejsfortegnelserne efter Mini

steriets Formening paa eget Initia

havns Magistrat, med 150 Kr., hvil

ket Beløb vil være at udrede inden

15 Dage efter denne Doms Afsi

gelse.

Da Sagen er af principiel Natur,

er det sandsynligt, at Statsbanerne

vil have I-Iojestere’ts Afgørelse i

Sagen.

tiv kan bestemme, at en eller flere

ikke private Veje skal optages paa

Bivejsfortegnelsen, samt ligeledes

hvilke Veje, der skal nedlægges som

offentlige Veje.

FRA KOMMUNERNE

DE FARLIGE VEJSVING.

Haderslev Amtsraad betaler

1[alvdelen af de Udgifter, som Sog

nekommunerne har ved Klaring af

Vejkryds ud til Am’tsveje. Man reg

ner, at Træerne skal være fjernet

eller beskaaret 25 Meter til hver

Side fra selve Krydset. Hvor 4 Veje

krydses, vil der saaledes blive Tale

om at rydde 200 Meter. Dette vil i

Almindelighed koste 90 Kr. foruden

100 Kr. i Erstatning.

DE TRE FYNSKE AMTERS VEJ

UDVALG

har paa Amtsraadsforeningens

Generalforsamling ønsket fremdra

get Sporgsmaalet om Tilvejebrin

gelee af de Beløb, der medgaar til

Dækning af Udgifterne til Lande

vej ene. Man finder det ikke rigtigt,

at hele Beløbet med Undtagelse af

Motorskatten hviler alene paa

fast Ejendom som Amtsskatteyder.

ANSKAFFELSE AF TROMLER

TIL BIVEJE.
Det ene Sogneraad og Byraad

efter det an’det Landet øver anskaf

fer nu Tromler til deres Biveje.

Ofte slaar flere Kommuner sig sam

men om Anskaffelsen af en saadan

Tromle.
I de sidste Tider sker der end

og mellem Skovvæsenet og ved

kommende Sog-nekommune Sam

arbejde paa dette Omraade.

FRA MINISTERIERNE
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Dette er saaledes Tilfældet mel
lem Sorø Akaciemis 2det Skovdi
strikt og Slaglille—Bjernede Sog
neraad.

ASSENBALLE OG NATMARK
Kommuner paa Als agter at op-

tage et Laan paa 6000 Kr. til Køb
af en Vejtromle.

NR. TRANDERS
Sogneraad bar vedtaget at an

skaffe en Traciortromle.

VÄGMATERIAL- OCH FRYSLABORATORIUM VID STATENS
PROVNINGSANSTALT, STOCKHOLM

För att penningmedel, bl. a. au
tomobilskattemedlen, tju hyggnad
ocb underbitil av vågar skola kom-
nin tju bdsta mOjliga anvdndning,
år en ingående kånnedom om våg
byggnadsmaterialen erfordelig. Re
geringen har också beaktat be
hovet av mdjlighet till vågmateri
alprovning ach har i augusti 1924
på framstålining av Kungl. Auto
mobil Klubbens våginstitut (Sv en-
ska Våginstitutet) anslagit 30.000
kronor av automobilskaittemedel
fdr inråttande av ett laboratorium
vid provningsanstalten fdr prov
ning av vågmaterial.

Ingeniörsvetenskapsakademien
har senare som gåva till provnings
anstalten dverlåmnat kylmaskineri
och apparatutrustning, vårderat
thi ca. 10000 kronor, anvånd tdr
måtning av vårmegenomgång, vår
meisoleringsfdrmågan hos våggar
enligt arkitekt Erikssons metod.
Med anledning hårav och då kyl
maskineriet låmpade sig åven fOr
andra provningar, bl. a. frysnings
provningar med vågmaterial och
vågkonstruktioner, anvisade Kgl.
Maj :t 15 000 kronor som bidrag till

vågmateriallaijoratoriets utrustan
de med detta kylmaskineri.

Av Byggnadsstvrelsen har efter
piovningsanstaltens fdrslagsritnin
gar fOr de beviljade medlen upp
fOrts en mindre laborartoriebyggnad
av s. k. gasbetong med ett ytmått
av 8X25 m, vilken byggnad blev
fårdig i juli 1925.

Bland nyanskaffad utrustning
till de nya laboratorierna må nåm
nas fOljande internationella stan
dardmaskiner fOr provning av våg
mat erial: Deval avndtningsmaskin
fOr makadam, kuikvarn och Dorry
avnOtningsmaskin, samtliga leve
rade av A. B. Alpha, Sundbyberg;
sandsiktningsapparat, brikettform
ningsmaskin, apparater fOr prov
ning av bindningsfdrmåga ach fall
hammare fOr provning av stenma
terials seghet, de senare av ut
låndsk tillverkning.

I ovannåmnda av IngeniOrsve
tenskapsakademién skånkta itt
rus’tning fOr vårmeisolations- och
trostprovningar ingick ett kylma
skineri om 3000 kaI. med motor, 3
lådor fOr måtning av vårmegenom
gång med tillhOrande elektrislca
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instrument, elektriska rnot.stånds
termometrar mecl instrument fdr

kurvor, andra sj dlvregistreraride
termometrar, termoelement, elek

Schlyter.

over den Amtsraadskredsene og Kobstæderne m. fi. udbetalte Andel af
den i Finansaaret 1924—25 indkomne Afgift. af Motorkoretøjer, der ifølge

Statsregnskalet udgjorde: 12.331.722 Kr. 50 øre.

Bornholms Amtsraads
kreds

Københavns Kommune
Frederiksberg do
Gentofte dø
Københavns Amts

raadskreds
Roskilde do
Frederiksborg do
1-lolbæk dø
Sorø dø
Præstø de
Odense dø
Assens dø
Svendborg do
Maribo dø
Aalborg dø
Fijørring do
Thisted do
Viborg •dø
Aarhus do
Skanderborg dø
Randers de
Ribe dø
Ringkøbing do
Vejle dø
1-laderslev dø
Aabenraa do
Tønder dø
Sønderborg dø
Roskilde Kommune
Køge de

Frederikssund dø
Frederiksværk do
helsingør dø
1-lilleroci rio.
1-lolbæk dø.
Kallundborg
Nykøbing p.
Ringsted do.
Sorø dø
Slagelse do.
Korsør dø
Skelskør dø
Stege do
Præstø de
Vordingborg dø
Næstved dø
Størehedinge dø
Odense dø
Kerteminde dø
Bogense rio
Assens dø
Middelfart do
Nyborg dø
Svendborg dø
Faabørg dø
Ringkøbing dø
Æroskøbing dc
Stubbekøbing dø
Nykøbing p. Faist. dø.
Sakskøbing dø
Nysted dø
Maribo

Kr. ø.
8.958 41
4.220 25

19.989 56
14.980 08
14.907 8/i

8.821 02
4.798 29

10.394 60
4.819.61

22.543 82
8.09533
6.158 81
5.76899
4.687 23
7.367 81

16.573 95
5.189 26

70.802 65
4.424 62
3.76472
5.803 95
4.83595
9.352 35

14.571 22
7.10/i 30
4.683 01
1.902 20
3.916 73

17.626 31
3.426 98
3.417 01

11.45259

1926 65

sjdlvregistrering av temperatur- triska kammer m. m.

FORTEGNELSE

dø
Sj. dø.

Kr. ø.

106.324 75
606.269 89
363.701 94
242.507 96

1.023.39431
374.462 48
760.96247
432.10525
397.662 51
448.453 4/i

361.489 15
165.19761
472.562 60
45426525
429.89501
292.375 11
265.34394
509.315 89
284.047 01
369.537 24
389.970 77
433.307 41
401.75423
441.088 16
255.719 61
176.651 88
460.75354
161.257 09
19.576 93

9.438 51
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KJOBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI

»Kjøbenhavns Asfaltkompagni<

fejrede 4. 24. Oktober 1925 25-Aars

Jubilæum og har i den Anledning

udsendt et smukt Hæfte, hvori de

Arbejder, som Selskabet har ud

ført, er omtalt paa, meget instruk

liv Maade.
»Kjøbenhavns Asfaltkompagnb

har i de 25 Aar lagt over 100 000 m2

Stampeasfaltgader og importerer

I ertil dels sicilianske Asfaltkalk
sten, dels San Valentino Asfaitsten.

Kr. 0.
5.500 84
7.435 96
9.19550
4890 58
6.371 03
3.77300

12.04570
36.692 13
10.308 58
2644545
32.613 65
2.42694
9.658 07

10.90639
1.863 77
3.55518

15.26269
1.555 87
3.108 92

100.000 00

121.253 98

Ialt 12.331 722 50

Asfaltkalkstenen males paa Kom

pagniets Fabrik til den ønskede

Finhed, og for Arbejder i Kjøben

havn foregaar Opvarmningen lige

ledes iiaa Fabrikken.
»Kjøbenhavns Asfaltkompagni<c

importerer Trinidad épuré direkte

fra Trinidad, hvor den findes som

naturlig Asfalt i den store Asfaitso.

Stobeasfalt. bestaar af Asfaltkalk

stenspulver og Trinidad Asfalt,

hvortil der er sat Grus eller smaa

Kr. 0.

Rødby •do 11.80532 Ribe do

Nakskov do 26.148 25 Varde do

Aalhorg do 42.240 71 1-lolstebro do

Nørresundby dø 7.02927 Struer de

Løgstør do 0.271 90 Lemvig de

Nibe do 2.926 67 Ringkøbing do

I-Tjørring do 14.889 24 herning de

Frederikshavn do 6.361 97 Vejle de

Sæby de 2.491 03 Fredericia dø

Skagen do 10.983 72 Kolding do

Brønderslev de 6.022 40 1-laderslev de

Thisted dø 11.36526 Christiansfeld Flække

Nykøbing p. Mors dø 9.45049 Aabenraa Kommune

Viborg do 15.138 33 Tønder dø

Skive do 13.72425 Højer dø

Aarhus -de 84.204 03 Løgumkloster Flække

Skanderborg do 5.304 56 Sønderborg Kommune

Horsens dø 35.171 29 Augustenborg Flække

Silkeborg dø 13.604 84 Nordborg do

Randers dø 32.05439 Ministeriet. for offenti.

1-lobro do 12.814 15 Arb. (tilbageholdes i

Mariager dø 1.926 88 Statskassen)

Grenaa dø 6.52689 Staten (forbliver i Stats-

Ebeltoft do 2.80239 kassen)

Esbjerg dø 19.587 19
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Granitskærver, og Kompagniet har
udført over 50 000 m2 Gade]e1æg-
ning al Stobeasfalt.

Kompagniet har for et Par Aar
siden faaet overdraget Eneretten
her i Landet for Anvendelse al Tri
nidad Asfalt til Asfaithetori og er i
teknisk Samarbejde med »The
Limmer and Trinidad Lake Asphalt
Co.» i London. Man har i 1924 ud-

fort 9118 m2 og i 1925 25304 m» eller
ialt 34422 m2.

Endvidere har man begyndt paa
Overfladebehandling med Trinidad
Asfalt, ligesom Kompagniet for
liandler og anvender Tjære og As
falt paa forskellig Maade som
Muffeasfa.lt, syrefast Asfalt, kun
stig Asfalt o. s. v.

DEN BORNHOLMSKE STENINDUSTRI

Produktionen af Brosten, Chaussebrosten og Skærver i de bornholmske
Slenhuggerier i Aarene 1921, 1922, 1923 og 1924.

h — Værdi af ‘Antalbe
Alm. Chausse- Fragt Fragt- skæftigeAar Skærver den narlige de Ar-Brosten Brosten tilskud Produktion hej dere

! Tone rn2 Kr. Kr. Kr.

1921 8531 21784’/2 7311 126149 71412,78 318963,50 96
1922 28749 11474 25409 271954 146369,51 667179,30 143
1923 I 39890 11412 58134 379917 238000,26 954703,90 188
1924 48975 15081 74235 451930 286382,47 1282386,70 254

Ialt 126145 507511/2 165089 1229950 742165,02 3123233,40

I Svenska Vägförenin
gens Tidskrift 1925 Nr.3 har
Byggnadschef (Stadsingeniør) E d
vardA.SjögreeniMalmømed
delt Resultatet al nogle Undersø
gelser og Beregninger af den aar

lige Middeipris igennem 50 Aar, der
er udført i Malmø (Bente og Amor
tisation af Anlægs- og Ombyg
ningsudgifter samt Vedligeholdel
se) for forskellige Kørebariebelæg
finger for en daglig Trafikmæng

HVAD KØREBANEBELÆGNINGER KOSTER
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de af omkring 200 ts Pr. m Køre- Sandasfalt paa 15 cm Beton
bane’bredFde. Dette Resultat ‘var (i fundament 0,93
sv. Kr. pr. m2): Støbeasfalt paa Betonfunda
Almind. Kørebanebrolægning 1,05 ment 1,77
Cliaussébroiægning paa garn- Asfaltbeton 0,98

mel Makadarnisering 0,84 Almindelig Makadarnisering 1,68
Chaussébrola’gning paa nyt

Fundament 0,93

BREV TIL REDAKTIONEN

Til

Redaktøren for Dansk Vejtidsskrift, Hr. Professor A. B. Christiansen,

Puggaardsgade 13, B.
Foranlediget at en Artikel i »Ingeniøremc Nr. 46 af Hr. Telefondirek

tør Johannsen, hvor nogle af Firmaet Maffei i München til Danmark
leverede Damptromler særlig omtales, maa det være os tilladt at udtale,
at vi ikke er enige med Hr. Telefondirektøren og i den Anledning til
lader os at fremføre følgende:

Hr. Johannsen paastaar ved Hjælp af Billeder, at de almindelige
Damptromler rned en Styrevalse foran og to Bagdrivbjul ødelægger Vejen,
fordi den lille Tromle derved skyder Skærverne frem foran sig, indtil den
finder saa stor Modstand, at den kører hen! over Skærverne. Telefon-
direktøren vil dermed forklare Bølgedannelsen paa Vejen. Det er mu
ligt, at en saadan Bolgedannelse indtræder ved Tromling, men kun, naar
et stærkt Dæklag bliver tromlet af en for svag Tromle. Bliver derimod
Dæklaget indtromlet med en tilsvarende sværere Tromle, saaledes sorn
dette almindeligvis gøres i England og Tyskland, saa kan saadanne
Mangler aldrig optræde.

Det er os ufortaaeligt, hvorledes Hr. Johgnnsen kan komme til den
at ham opstillede almindelige Slutning, efter at han sikkert baade i Eng
land og Tyskland har kunnet overbevise sig øm de med normale Tromler
fremstillede Vejes upaaklagelige Beskaffenhed.

Den i Telefondirektørens Beretning afbildede Damptrømle fra Maffei
er ingen Specialitet før dette Firma, men forskellige store Damptromle
fabriker — bl a. ogsaa vi — bygger den Slags Tromler, endog i betydelig
mere moderne Form end den afbildede. Disse Tromler tjener imidler
tid til ganske andre Formaal, hvad Hr. Teleføndirektør Johannsen øjen
synlig har overset. De bliver almindeligvis kun anvendt med en Tje
nestevæg-t af 5—7 Tons og tjener udelukkende til at aftrømle et Dæklag
af Tjærebetøn, Asfaltbeton eller Tjære med Grus, der er paalagt et med
en normal tung Tromle tromlet Skærvelag. Herved blev Forholdene
helt anderledes end ovenfor nævnt, da en hel glat Overflade opnaas ved
et forholdsvis ringe Tryk.
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Ved Anvendelse af 3-Hjuls Tromler kan det ikke undgaas, at Sporet
af Baghjulene bliver synlige. Til dette Brug bygges Tandem Tromler,
men ikke til Indtromling af Skærvebelægningen. Hosstaaende vises et
Fotografi af en i den forløbne Sommer fremstillet Vej med Skærvebelæg

ning og Overfladetjæring, idet bemærkes, at Kørebanen blev forsynet
med hel ny Skærvebelægning og tromlet med en 18 Tons Tromle. Der
efter blev Overfladen tjæret med Flenschels Tjærespredemaskine og over
dækket med Grus. Dette øverste Dæklag blev saa tromlet med en normal
10 Tons Tromle.

Billedet af Vejen er taget 4 Maaneder efter, at den er overgivet til
Trafiken. Som det. fremgaar af Billedet, er Vejen i fortrinlig Stand.

1926 69
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Det vilde være al Interesse at faa oplyst, hvor stor en Arbejdsvægt,
do i Danmark anvendte Damplromler har.

I-Ienscliel & Sohn, G. m. b. II., Cassel.

JErbedigst
HERMANN RAFFEL A/S.

A. Raffel.

INDHOLD AF FINSKE, NORSKE OG SVENSKE TIDSSKRIFTER

Svenska Vågfdreningens Tidskrift 1925.
likft 3, 114 Sider (Stockholm). — Vågunderhållets ståndpunkt i Sve

rige. — Aro dråneringsdiken alitid effektiva? — Vad sdger den ameri
kanska facklitteraturen om grusvdgarna? — Körbanebeldggningar av
betong i Malmd. — Röjning av skog fdr vågbanans uppiorkande ach tra
fikens fria sikt. — Forsdksvågcn vid Braunschweig. — Några synpunkter
Tietråffande de nuvarando ekonomiska och tekniska ferutsåttningarna
för varaktiga lielåggningar. — Trafikråkning på de cianska huvudvågarna.
— Det nordiska vågmötet i Köpenhamn. — Trafikreglering å nya Li
dingdbron. — Ett bidrag till kapitlet varaktig gatu- och våghelåggning.
-— Motorhyvling. — Vågar i Estland. — Ett sått att på grafisk våg be
ståmma vågunderhåliskostnaderna. — Några ståg mot trafiksåkerheten.
Gamla vågförhållanden i Nårke. — Gör gruset låmpligt fdr vågunder
Ijållet! — Utkonina förordningar i vågårenden. — Ny våglittcratur. —

Fdreningsmeddelanden. — Notiser. — Vågflugan VI.
Flåft 4, 112 Sider (Stockholm). — Vågbållningsbördans storlek och fOr

delning. — Vågen I-Ienriksdal—l-Iåstholmen. — Odebyggdsvågar eller Ico
lonatvågar. — En modern anlåggning för tillverkning av asfaltbelågg
ningar. Trafikens fördelning mellan huvudvågar och bivågar. — In
struktion fOr vågvakter inom Sollentuna vågdistrikt. — En fOrbåttrad
smågatstensbelåggning. — FOrhållandet mellan vdgbelåggningarnas an
låggningskostnad ach livslång. — Vågvåsendets utveckling i Sverige under
år 1924. —Några spekulationer ang. automobilskattemedlens kommande
storlek. — Konstarbeten på vågar 7. — Avtal och instruktion fOr våg
måstare. — Kan kostnaden fOr underhåll av svenska vågar teoretiskt
beråknas? — Vågarna och vågintresset i Skaraborgs lån. — Av Eungl.
M:jt under år 1923 meddelade tillstånd att upptaga lån. — Ny tysk våg
litteratur. — Innehållet i Danska och Norska vågtidskrifter. — Motordrift
med kolgas. — Forntida turistliv. — Vågveteraner II. — Utko’mna fOr
ordningar i vågårenden. — Vågnomenklaturen, meddelande från Våg
institutet. — FOreningsmeddelanden. — Notiser. — Vågflugan VII. —

TnnehållsfOrteckning och fOrfattareregister för åren 1920—1925.

• Teknisk Tidsskrift, Våg- ach Vattenbyggnadskonst.
1925 (Stockholm):

Håfte 6. — Svenska våginstitutet under två år. — Notitser. — Lit
teratur.
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Håtte 7. — Djurholmsbanans inledning i Stockholm. — Om sjdregle

ringars inverkan på byggnadsverk och mark för tekniskt åndamål. —

Årstabron.
Flåfte 8. — Vilka resultat kan man vdnta av vågforskningsarbetet?

Hdfte 9. Årstabron. — En Garagebyggnad. — llögbron i Köpen

hamn.
Håfte 10. — I-Idngbro över Klardiven. — Litteratur.

Häfte 11. — Betongvägar på clülig grund. Svenska teknologförenin

geas avdelning för vdg- ach vattenbyggnadskonst. — Genomgående auto

mobilvågar i Tyskland. — Gatutrafiken i Stockholm. — Litteratur.

Ilåfte 12. — Inverkan av materialiernas renhetsgrad på betongens

egenskaper. — Nomenklatur för ldsa jordarter m. m. — Notiser. — Lit

teratur.

Meddelelser fra Veidirekteren.

Nr. 0. Juni 1925. — Overingenier H. A. Sundt. — Seneste metoder for

bygning og vedlikehold av veier utsat for biltrafik. — Dr. Erslevs tjære

præparat som stevdæmpende middel. — Træbroer, kjørehastighet, til

laængervogner etc. i itanton Bent, Schweiz. — Veiinstitut i Tyskland. —

Fjeldveiene. — Snebreitning i Minnesota. — Veibygning i Würtemljerg.

— Særbestemmelser om motorvognkjering. — Personalia. — Litteratur.

Nr. 7. Juli 1925. — Om hvælvbroer og deres fundamentering ved sænk

brender. — Grusveier behandlet med tjære. — Vintertrafik med beltebil.

— Ny lov om veivæsenet og veipoliti i Schweiz. — Statens indtækter av

automobilene i Schweiz. De nye veiavgifter i Italien. — Bilulykker i

Amerika. — Særbestemmelser om motorvognkjoring. — Personalia. —

Litteratur.
Nr. 8. — Betongveier. — Om hvælvbroer og deres fundamentering ved

sænkbrender. — Maskinarrangement ved Lundefaret bro, Telemark fylke.

— Kjoring med beltebil. — Sulfitavfaldslut paa veibanen. — Sammen

slutning av bilruter. Bro over Nordsundet mellem Farnen og Spinds

odden. Veianlægget St. Immier—Mont Soleil—Chaux-—d’Abel i Schweiz.

— Jernrækker paa stab. — Trafikregler for Kanton Bern i Schweiz. —

Særhestemmelser om motorvognkjoring.

Nr. 9. — Amtmand Albert 1-iansen. — Om grusveier. — Broitnings

arbeidet Molde—Battenfjorden vinteren 1924—25. — Snerydningsredska

ber. — Det nordiske veimote i Kjebenha’vn. — Luftringer—kompakt

ringer. — Filmen i veivæsenets tjeneste. — Særbeste’mmelser om motor

vog-nkjoring. — Personalia. — Bettelse.

Nr. 10. — Veidirektor Joh. Skougaard. — Studiereise i Sverige. —

Trallebaner i Pasvik. — Veibygning paa Færoene. — Antal automobiler

og motorcykler. — Antal arbeidere pr. 1. september 1925. — Bygning av

automobilveier i Tyskland. — Særhestemmelsor om motorvognkjoring. -—

Personalia. — Litteratur.

Nr. 11. — Personlig bilkjoring. — Transport av melk ved lastebiler —-

byjernbaner i Chicago meieridistrikt. — Sprængstoftransport med auto

mobil. — Maskiner og metoder for anlægsarbeider i Amerika. — Vei

væseaet i Danmark. — Trafikulykker i byene og deres aarsak. — Auto

mobilskatten i Sverige. — Fra vei og anlæg. — Statistik. — Sporvei og

autobus i Tyskland. — Særbestemmelser om motorvognkjøring. — Per

sonalia. — Litteratur.
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Nr. 12. — Om bruk av eihovler og veiskraper. — Om bruk av vej
hovier og veiskraper i Vestfold fylke. — Fra alpeveiene i Schweiz. — Bek
grusede brobaner i Akershus fylke. — Lasteautomobil med motordreven
tipanordning og grusspreder. — Amerikanske betongveier. — Litteratur.

Finsk Kommurialtirdskrift 1925 (Helsingfors):
Nr. 1—2. — Stadsplanetävlingen om Helsingfors nya centrum. — S$r

vågsfrâgan i Tammerfors.
Nr. 3. — Åstacikommande av erihetligt bebyggande av nya stadsdelar.
Nr. 4. — Byggande och beläggning av gator.
Nr. 5—6. — Underhäll av vd.g och gata. — Stadsförbundets framställ

ning om underhåll av väg.
Nr. 7. — Ordnandet av stddernas feodetiska mdtningar. — Bron över

Kumo åtv vid Björneborg.
Nr. 8—9. — Flygfdlt och flyghamnar. — Förstadsbosåttningens ord.

nande.

Kommunalt Tidsskrift 1925 (norsk):
Nr. 4. — Badenummer.


