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GADER OG VEJE I ODENSE
Af Staclsingeniør H. V. Rygner, Odense.

Det er i Almindelighed ikke noget behageligt Arbejde at studere
Talkolonner, heller ikke naar det drejer sig om en Opgørelse af,
hvor mange km af de forskellige Gadebelægningsarter, der an
vendes paa en Bys Gader og Veje. men med lidt vejledende For
klaring kan det maaske alligevel lykkes at skabe lidt Interesse for
neclenstaaende Tabeller. \

Den første Tabel angiver Længden af de samlede Gade- og Vej-
strækninger i Odense ordnet efter de forskellige Belægningsarter,
og omfatter de sidste 13 Aar. Man ser først, at den samlede Gade-
længde er i stadig Stigning. Det skyldes Byens Vækst, der med
fører Anlæg af nye Gader og Veje, saavel i den indre Del af Byen
som i de nye Kvarterer, hvortil kommer den gradvise Overtagelse
som offentlige af private Gader og Veje, efterhaanden som disse
bebygges, idet Reglen i Odense er, at Kommunen overtager private
Gader og Veje, naar 2/3 af de ved Gaden liggende Ejendomme er
bebygget, og naar Grundejerne betaler dens fuldstændige Istand
sættelse.

TABEL 1. Gade

Haarde Belægninger Faste Belægninger
Samlet 0 • 2

abIa c3 •
1. April Gade-

‘

I - - —. c
,

«_-4’
0Is ® 4 .d ,længde -

E’
ø 2

1917 6L0 1.6 11.5 2.3 0.2
1918 62.8 1.6 11.6 2.8 04
1919 63.8 1.6 11.5 2,9 0.2
1920 64.1 1.6 11.5 3,2 0.3 0.3

1921 66.5 1.6 11.5 3.2 0.2 0.5

1922 67.3 1.6 11.5 34 0,8 0 7

1923 68.8 1.6 11.5 48 1.1 1.0 0.4

1924 70.0 2.2 10.8 5.4 0.1 4.1 1.4 0.5

1925 72.9 2.5 10.5 6.8 0.1 0.3 5.0 1.9 0.3 0.7

1926 74.5 2.8 10.4 7.3 0.1 0.8 5.4 2.1 0.5 0.7

1927 77.1 2.9 10.3 8.0 0.1 0.8 6.0 2.2 0.6 0.7 0.1

1928 78.7 2.9 10.3 8.0 0.1 0,8 6.1 2.4 0.6 0.7 0

1929 80.3 3.2 10.0 7.9 0.2 0.8 6 2 2.7 0.6 0 7 0.
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Det første Afsnit i Tabellen omfatter de »haardec Belægninger,
altsaa de egentlige Gadebelægninger. Fra gammel Tid er en stor
Del af Gaderne i den indre Del af Byen brolagt, og Udviklingen har
navnlig tidligere medført, at man søgte at overkomme de stærkere
befærdede makaciamiserede Gader med Brolægning, medens til
Gengæld Butiksgaderne i den indre Del af Byen lidt efter lidt faar
erstattet Brolægningen med Asfalt. Resultatet heraf er en Nedgang
for den almindelige Brolægning, hvilken vil fortsættes af Hensyn
til den stærke Rystelse, som de tunge Lastbiler bevirker i Husene
i de Gader, hvor der er almindelig Brolægning.

Tallene for Chaussébrolægning har i Modsætning til den almin
delige Brolægning hidtil været i Stigning, hvilket væsentligst skyl
des, at Udfaldsvejene er bleven chaussébrolagte; men efter at man
har faaet mere glatte og jevne Belægninger, der kan taale stærk
Færdsel, vil der næppe i Odense blive Tale om yderligere Chaussé
brolægning i større Grad. Med Cementbeton er der gjort 2 mindre
Forsøg i smalle Stræcier, hvor man har skullet opnaa en glat Over
flade uden for store Omkostninger. Fra Udgiften til Betonen kan
man nemlig trække Værdien af de gamle Brosten, idet Størstedelen
af dem kan bruges til Rendesten i nye Gader i de ydre Kvarterer.

Det følgende Afsnit omhandler de »fastec Belægninger, hvorved
forstaas dem, der udføres ved Hjælp af et organisk Bindemiddel,

finger (Kilometer).

Overfladebehandling med Almindelig_Makadam Behandlede Strækninger

; .- .

. . Ç—bD 2—
0 J- 4
. E

Q

3.1 40.2 1.3 0.8 42.3 18.7 30

3.1 41.2 1.3 0.8 43.3 19.5 31

44.5 1.3 0.8 46.6 17.2 27

1.1 44.0 1.3 0.8 46.1 18.0 28

2.0 43.2 3.5 0.8 47.5 19.0 29

5.1 39.9 3.5 0.8 44.2 23.1 34

).8 7 6 36.0 3.2 0.8 40.0 28.8 42

).5 9.9 1.6 29.0 3.7 0.8 33.5 36.5 52

).8 14.1 1.2 24.0 4.2 0.5 28.7 44.2 61

.2 15.8 1.2 21.5 4.2 0.5 26.2 48.3 65

LO 18.2 0.6 18.7 4.2 0.6 23.5 53.6 69

L3 0.1 21.3 0.2 17.3 39 0.2 21.4 56.7 73

.1 0.1 25.3 0.2 16.0 1.8 0.0 17.7 62.6 78
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der findes i hele Belægningens Tykkelse eller i alt Fald i en væ
sentlig Del af den. Det ses, at Trangen til saadanne Belægninger har
været tilstede, inden Asfaltbetonen holdt sit Indtog her i Landet, og
at man derfor maatte anvende Tjærebeton og Asfaltmakadam i no
gen Udstrækning. Til Tjærebetonen indrettedes et Elandings
maskineri og en Torreovn paa Kommunens Materialplads, og det
viste sig hurtigt, at man kunde opnaa gode Resultater selv paa Veje
med en ret betydelig Trafik. Asfaltmakadam har den Fordel for
Asfaltbeton. at den kan udfores uden Anvendelse af storre Maskin
anlæg og saaledes kan indarbejdes lidt efter lidt. ogsaa paa kortere
Gadestrækninger, hvor det vil være for kostbart at opstille et Ma
skineri for Asfatbeton. Med Begmakadam har man ogsaa haft gode
Resutater, men da det har vist sig. at Asfaltmakadam er noget mere
elastisk og lettere at have med at gore. vil man næppe fortsætte med
Begmakadam. Kitonmakadam fik ogsaa sin Anvendelse. inden As
faltbeton og Topfyldning kom frem. men da man nu kan faa Asfalt
emulsion og da denne er at foretrække for Tjæreemulsion, vil Kiton
makadam ikke blive anvendt mere. Asfaltemulsion til Topfyldning
eller semigrouting er i sin Vorden og vil maaske endog overtage
Tjærebetonens Rolle i Odense paa Veje med mellemstærk Trafik.

Overfladebehandling anvendes i Odense som alle andre Steder
i stor Udstrækning, navnlig da et meget stort Antal af Sidegader
og Sicieveje ikke har stærkere Trafik, end at en Overfladebehandling
er fuldt tilstrækkelig. Det synes som Veje. der er hehanctlet med
Asfaltolie. kan staa sig selv med en noget stærkere Trafik end Veje,

der behandles med Tarnae. men det har ikke kunnet konstateres.
hvor stor Forskellen er. Med begge Stoffer faas tilfredsstillende Re
sultater. I mange Tilfælde behoves der ikke nogen Behandling hvert
Aar. Asfalttarnac er et Produkt, der kom frem i 1924 fra Tjære
fabriken i Nyborg, da det kneb for den med at tilfredsstille Efter
sporgslen efter Tarnac. Produktet viste sig ikke saa holdbart som
Tjæren, og efterhaanden bliver de Strækninger, som i 1924 blev
behandlet med Asfalttarnae, behandlet med andre Stoffer. I de 2
sidste Aar er der gjort Forsog med Asfaltemulsion til Overflade-
behandling, men da man i Odense har saa kort Afstand til Tarnac
fabriken i Nyborg og har rigelig med Overtjæringsmaskiner, har
det ikke været nodvendigt at anvende Asfaltemulsion, hvoraf jo
Halvdelen er Vand, medens Prisen pr. kg er den samme som for
T arn ae.

Det sidste Afsnit angiver Længden af de Gader og Veje, der er
makadamiseret med Skærver eller hvortil der er anvendt Grus,
Slagger eller ringere Materiale. Disse sidste har dog kun haft en
ringe Udbredelse og den formindskes stadig. Efterhaanden ind
skrænkes ogsaa den almindelige Skærvemakadamisering, endskont
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de fleste nye Veje, der kommer til i Byens TJclkant, foreløbig kun
makadamiseres og først senere, naar Bebyggelsen er færdig og Vej
ene forsynet med nyt Skærvelag, bliver overfladebehandlet.

I sidste Kolonne er opført den samlede Strækning af de Gader
og Veje, der er færdigbehandlede, og det ses deraf, at man er gaaet
frem fra at have 30 pCt. til nu at have 78 pCt. af samtlige Stræk
ninger behandlet.

Den anden Tabel, der behandler de aarlige Udgifter, trænger og
saa til nogle vejledende Kommentarer.

Under Administrationen er medtaget Lønnen til Vejassistent og
Vejformænd m. m., medens Lønningerne til de faste og de løse Ar
bejdere er fordelt paa de forskellige Konti. Det ses, at Udgifterne
har været størst i de dyre Aar 1921 og 1922.

De øvrige Udgifter er delt i 3 Grupper, idet Gaderne er holdt
for sig, Vejene for sig, Broer og andre Udgifter for sig. Ved Ga
derne forstaas kun de brolagte og asfalterede Gader, altsaa dem,
der i den forrige Tabel har de haarde Belægninger. Udgifterne her
er delt i Hovedistandsættelser og Vedligeholdelser. Til Hoveclistand
sættelser hører Ombrolægning af Gaderne med nye Sten, og mindre
Udvidelser her og der. Udgifterne kan i visse Aar være særlig store,
i andre Aar mindre. Større Arbejder af denne Art er afholdt ved

TABEL 3. Større Arbejder.

Udvidelser og

Aar Hovedistand. Nyanlæg Ialt
sættelser

Kr. Kr. Kr.

1916—17 139.988,43 29.095,94 169,084,37
1917—18 190.001,77 122.658,12 312.659,89
1918—19 82.692,07 162.375,12 245.067,19
1919—20 132.051,96 334.827,94 406.379,90
1920—21 116.442,16 172 892,47 289.334,63
1921—-22 62.707,97 162220,63 224.934,60
1922—23 28.056,21 117.296,41 145.352,02
1923—24 191.482,19 33. 54,53 224.636,72
1924—25 101.262,86 144.680,24 245.893,10
1925—26 18.978,97 244.208,85 263.187,82
1926—27 75.565,39 186.314,85 261.880.24
1927—28 6.153,09 97.101,98 103.255,07

1.145.333,07 1806.333,08 2.951.660,15
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Laan og kommer saalecles ikke med paa Vejvæsenets Regnskab, men
er opført i Tabel 3. Dog er Udgiften til enkelte større Arbejder for
skucisvis betalt af Kommunens Kassebeholdning og ført til Udgift
paa Vejvæsenets Regnskab med 1/ i de første 10 Aar.

Med Hensyn til Vedligeholdelsen ses det, at Udgifterne i de før
ste Aar var stærkt stigende som Følge af Prisniveauets Stigning,
men at de senere er gaaet en Del ned.

Storre Interesse knytter sig til Udgifterne til Vejene, som jo ud
viser de største Svingninger. Til Hovedistancisættelser hører her Ny
belægninger og alle de saakaldte faste Belægninger foruden Anlæg
af Fortove, Cyklestier og lignende. Det ses, at begge Konti stiger
stærkt fra 1916 til 1921—22, dels som Følge af Prisernes Stigning,
dels som Følge af de nye Vejmetoder, som man begyndte med i 1919.
Udgifterne kulminerer i i921—22. Derefter faldt Priserne en Del
paa Vejmaterialerne og efterhaanden gjorde Besparelsen ved de nye
Metoder sig gældende derved, at den samlede Sum af Istandsættelser
og Vedligeholdelser kunde gaa ned. Nedgangen er mærkbar for Aaret
1926—27. Naar den ikke mærkes saa stærkt paa Kontoen for Ved
ligeholdelse, skyldes det, at Overfladebehandlingerne føres paa
denne Konto, og Udgifterne hertil maa nødvendigvis stige, efter
haanclen som Vejnettet bliver behandlet, medens til Gengæld Ud
gifterne til Nybelægninger gaar væsentligere ned, for tilsidst, naar
hele Vejnettet er bearbejdet, at synke til et Minimum.

For den sidste Post, Broerne og andre Udgifter, har vi en lig
nende stærk Stigning indtil 1921—22, hvorefter Udgifterne igen er
dalende. Hertil bidrager, at man efterhaanden har faaet de ældre
Broer over Odense Aa ombygget, saa at deres Vedligeholdelse kun
kræver ringe Udgifter.

I den sidste Rubrik er Udgiften pr. km opgjort, og ogsaa for
denne gælder det, at den havde sit udprægede Maksimum i 1921—22,
cia Materialepriserne var paa sit højeste, samtidig med at Overgan
gen til de nye Metoder var i fuld Gang. I de fire første Aar derefter
holdt Udgiften sig pr. km op mod de 5000 Kr., men endskønt den
samlede Længde af Gaderne og Vejene er stadig stigende, Færdselen
ligeledes, og Kravene til Kørebanernes og Fortovenes Beskaffenhed,
navnlig til Overfladen, ligeledes stigende, har det alligevel været
muligt at opvise en betydelig Nedgang af Udgifterne pr. km, nemlig
til ca. 3000 Kr. Denne Nedgang vil, da den vigtigste Del af Vejnettet
nu er ombygget med Motorfærdselen for øje. ikke kunne synke
yderligere i væsentlig Grad, og der vil da komme en Tid, hvor de
samlede Vejudgifter igen vil stige i Forhold til Trafikken og Vej
længclens Forøgelse.

Foruden Udgiften til Hovedreparationer og Vedligeholdelse af
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Gader og Veje har Byens Vækst meclfort, at der maa ofres ikke smaa
Summer paa storre Istandsættelsesarbejder, saasom Udvidelse af
snevre Gader og Veje, Brolægning af makadamiserede Veje og As
faltering af brolagte Gader, samt Opforelse af nye Broer og Anlæg
af nye Gader og Veje, dels inde i den tætbehyggede Del af Byen,
hvad der er særlig kostbart, dels i Byens ydre Kvarterer. Disse Ud
gifter, der er afholdt ved Laan, er opfort i Tabel 3. Den forste Gruppe
belober sig til 1.145.000 Kr. og den anden til 1.806.000 Kr., tilsammen
2.951.000 Kr. i 12 Aar eller gennemsnitlig 246.000 Kr. om Aaret.

Naar der ikke i Regnskaberne er opfort noget Tilskud af Motor-
afgiften, skyldes det, at Kommunen straks. da Motorafgiften be
gyndte at indgaa med et antageligt Belob. besluttede at gennemfoi’e
en Hovedistandsættelse af samtlige Udfaldsveje og dertil at optage
4 Laan paa tilsammen 900.000 Kr.. der forrentes og afdrages af Mo
torafgiften. Der lober ved denne Ordning en Del Renter paa. men
til Gengæld har man opnaaet med eet Slag at faa alle de vigtigste
Færclselsaarer sat i god Stand, samtidig med at Automohitfærdselen
tog Fart, og det har da ogsaa fra alle Sider indenfor Næringslivet
været paaskonnet. at man derved straks blev alle Klager over daar
lige Vejforhold kvit.

Efter at den nye Motorlov har bragt Kommunens Andel i Motor
afgiften i Vejret. vil der være Mulighed for, at de store Laan kan
blive helt afdraget i Lobet af de nærmest folgende 3 à 4 Aar. og
man kan da begynde at tænke paa at faa gennemfort saadanne
Forbedringer ved Hovedfærdselsvejene. som man hidtil har maattet
udskyde. En forste Begyndelse har man foretaget i 1928 med Ud
videlse af Hovedvejen fra Odense mod Vest ad Middelfart til, hvor
til er anvendt ca. 29.000 Kr.
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VEJENES AFMÆRKNJNG
Af DirektØr S. Kyhi.

Udarbejdet poa Grundlag af et Foredrag, afholdt i rtmtsraads
foreningen for Danmark paa dennes AarsmØde i KØbenhavn

den 7. Juli 1928.

Motto: Vejene skal være sanledes afmærkede,
at man kan kpre pan dem uden Stands—
ising og uden Spild ad ‘did, saavel om
Dagen som om Natten.

Det er i de senere Aar Gang paa Gang paapeget, at MotorkØre
tØjernes Fremkomst har haft Vejenes Renæssance til Følge, ikke
alene i den Forstand, at ‘l’ransporterne af Gods og Personer i be
tydelig Udstrækning atter er vendt tilbage til Vejene, men og
saa saaledes at forstaa, at Afstandene er blevet mangefold formind
skede. Medens man i gamle Dage — eller for at holde os til et
bestemt Tidspunkt, nemlig da den nugældende Vejlov blev givet
i Aaret 1867 — kun ]cunde komme 30—40 km frem om Dagen
ad Landevejen, kan man nu køre fra København til Skagen paa
een Dag. Og endnu for blot en Menneskealder siden var den dag
lige Etape paa Landevejen stadig kun de 30—40 km, afhængig af
Hestenes Udholdenhed. Selv Cyklens Fremkomst omkring Aar
hundredskiftet bragte ikke nogen væsentlig Ændring heri. Tra
filcen, der i sin Udstrækning var begrænset af Transportmidlernes
Effektivitet, var i det store og hele ren lokal og kunde nødvendig
vis ikke blive andet. Kun paa de store gennemgaaende Hoved-
landeveje, der benyttedes af Postruterne, var større Dagsrejser mu
lige. Derfor var disse Veje ogsaa anlagt paa en saadan Maade,
haade med Hensyn til deres Retning og til deres Udstyr, at Fejl
kØrsler ikke var mulige. I det store og hele var det imidlertid den
lokale Trafik, som var den afgørende, og det var da ogsaa denne
Kendsgerning, der bevirkede, at Vejloven af 1867 lagde hele Vej-
administrationen ind under de lokale Myudigheder, det vil sige
flyttede den fra Staten til Amterne for de gennemgaaende Hoved
landevejes Vedkommende.

MotorkØretØjets Fremkomst foraarsagede paa dette som paa
saa mange andre Omraader en Revolution. Udnyttelsen af et Mo
torkØretØj er ikke alene afhængig af selve Transportmidlet, men
tillige af Førerens Udholdenhed, Vej enes Beskaffenhed og Dagens
forskellige Tider. Føreren kan skifte, men Transportmidlet, det
vil sige Automobilet, kan blive ved at gaa. Vejene er forbedrede,
hvorved Præstationen kan forlænges, Dag og Nat spiller ikke læn
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gere nogen Rolle, naar blot FØreren kan finde Vej frem. Tid og
Afstand er derved bortelimineret eller kan bortelimineres i langt
hØjere Grad. Kravet om Hurtighed, d. v. s. Kravet om at udfØre

Transporten i den kortest mulige Tid, er ikke længere afhængig
af Transportmidlet, som er fuldkomment. Det behØver ej heller
at være afhængigt af FØrerens Udholdenhed, idet FØreren som
nævnt kan skifte, men det kan endnu den Dag i Dag være afhængig
af Vejenes Beskaffenhed og Vejenes Afmærkning, idet selvfØl
gelig Muligheden for at tilbagelægge den længst mulige Vej i kor
test mulig Tid formindskes ganske betydeligt, ikke alene, hvis
Vejene er slette, men ogsaa hvis Vejene er san slet afmærkede,
at Muligheden for at kØre forkert er tilstede.

Derfor spiller Vejenes Afmærkning en for Trafikens uhindrede
GennemfØrelse overordentlig stor Rolle.

Vi har herhjemme i Danmark ikke. hidtil haft Øjet aabent her
for. Vi har ofret Million efter Million paa at forbedre. Vejnettet,

og Motorfolket udreder hvert Aar Millioner hertil. Nægtes kan det

da heller ikke, at vi i det store og hele er i Færd med at faa
et san fuldkomment Vejnet, som overhovedet kan fremskaffes,
men endnu bevirker den mangelfulde Afmærkning, at Chancerne

for FejlkØrsler er tilstede i ganske overordentlig Grad, hvad der

betyder en Forringelse af Muligheden for at udnytte det udmær

kede Transportmiddel, som MotorkØretØjet er, til den yderste

Grænse.
I Udlandet har man i ganske anden Grad haft Øjet nabent her

for; jeg skal i saa Henseende i Oversættelse gengive Indledningen

til et Cirkulære af 9. August 1919 fra den franske Trafikminister

til Præfekterne i Departementerne. Den udtrykker med ægte

fransk Klarhed og Præcision Nødvendigheden af en omhyggelig

Afmærkning af Landevej ene. Den lyder som følger:

»Regeringen har til Hensigt at bringe det franske Vej net paa

Højde med de nye Krav, der stilles af den moderne Trafik. Ver

denskrigen har vist, hvilken overordentlig Nytte man kan have af

Lastmotorvogne forsynede med Gummiringe, og det er pan For

haand givet, at Antallet af disse Køretøjer vil forøges betydeligt

for at kunne tilfredsstille Industriens og Handelens — ja selv Land

brugets Transportbehov. Omfanget af Transporter pan de store

Afstande ved Hjælp af hurtige MotorkØretØjer vil blive af stedse

stigende Betydning. Hovedlandeveje (Statsvej e), der med deres

store Forgreninger dækker hele Frankrig som Forbindelsesled mel

lem Hovedcentrene, vil fremtidig blive belastede med en betydelig

Del af denne Trafik. Erfaringen har desuden godtgjort, at et vist

Antal Færdselsaarers indbefattende Brudstykker af forskellige
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Veje (Stats-, Amts-, Kommunalveje o. s. v.) maa forudsættes frem
tidig at ville blive belastet med en betydelig Turist- og Erhvervs
trafik. I et Lovforslag, der er fremlagt i Rigsdagen, fastsættes Be
stemmelser vedrØrende saadanne Veje, der, idet de kendetegnes
som »Veje for Stor-Trafil eller »Veje for Særtrafik<, skal være
anlagt pan særlig Maade samt erholde Statsbidrag under Trafik-
ministeriets Koiürol.

Hovedlandeveje (Statsvejene) og Vejene, der anvendes af Stor
Trafiken udgør saaledes tilsammen et fØrste store Vejnet, som
skal være i Stand til at opfylde de nye Krav. Med dette Formaal
for Qje har den mig underlagte Administration iværksat en Under
søgelse vedrørende de til Forandring, Forbedring og Styrkelse af
Vej enes Underlag eller Dække egnede Foranstaltninger saavel som
Forholdsregler, der maatte være egnede til at sikre og lette Tra
fiken pan disse Veje.

Det er i Virkeligheden ikke tilstrækkeligt at have stærke og
gode Chaiisséer, der maa yderligere træffes Foranstaltninger til,
at man kan kØre paa dem uden Standsning og uden Spild af Tid.

Af Hensyi hertil vil der snarest fremkomme en Færdselslov,
ligesom Afmærkningen af Vejene maa gennemføres paa en Maade,
der tilfredsstiller det kørende Publikums legitirne Krav.<

Derefter følger de særlige Regler for Afmærkningen med Kilo
metersten, med Bytavler o. lign., som har medfØrt, at det franske
Vej net i denne Henseende har opnaaet en ganske enestaaende Ef
fektivitet og er blevet et MØnster for hele den civiliserede Verdell.

Jeg skal nedenfor komme tilbage hertil.
Ogsaa andetsteds i Europa har man Øjnene aabne for, at Vej

nettets Udbygning til den moderne Trafik ikke er tilstrækkelig,
men at Vej nettets Afmærkning spiller en lige saa stor Rolle. l\Ian
har derfor, dels ad Lovgivningens, dels ad administrativ Vej, i
en Række Lande truffet Foranstaltninger, som vi desværre ikke
kender herhjemme, men som i høj Grad tjener til en rationel Ud
nyttelse af Vejnettet. Jeg skal i saa Henseende henvise til For
holdene i Czekoslovakiet, i Østrig og i Tyskland. Ser vi derefter
paa den Udvikling, som Forholdene har gennemgaaet herhjemme
med Hensyn til Vej enes Afmærkning, saa kan de ikke karakteri
seres som tilfredsstillende. I den gamle Vejlov af 1793 var det
foreskrevet, at der skulde opstilles Hel-, Halv- og Kvartmilepæle;
endvidere var det i samme Lov foreskrevet, at Vejnettet skulde
forsynes med Vejvisere. Disse Bestemmelser blev strøget i Vej
loven af 1867, men som alle ved, er de dog i det store og hele over
holdt hele Landet over paa Landevejene og tildels paa Bivejene,
men den Maade, hvorpaa det er sket, kan ikke kaldes tilfreds
stillende.
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Fig. 1. Tvyekilornetersten
pan KØgevejen.

Til et moderne Vejnet hører ifølge de Fordringer, som den
moderne Trafik kræver opfyldt, forskellige Afmærkningsforan
staltninger, saaledes som det san klart og tydeligt er udviklet i det
ovenfor anfØrte Citat af Cirkulæret fra det franske Ministerium for
offentlige Arbejder. Afmærkningen drejer sig i Hovedsagen om
følgende:

1) Kilometersten, der viser Afstanden fra de forskellige Lokali
teter.

2) Vejvisere,
3) Bytavler, som angiver Navnet paa den Lokalitet, man kom

mer til.
4) Tegn, som viser Arten af de Farer, man kan møde paa Vejen.

5) Særlige Tavler, som nøje adviserer det vejfarende Publikum
om de særlige Farer, der følger med, at Vejen skæres af Bane-
linier i Niveau.

6) Foranstaltninger, som udover de under Punkt 4 henhørende
giver Oplysning om farlige Vej sving o. lign.

Jeg skal omtale hvert af disse Forhold for sig.

Kiloinetersten.
Efter Indførelsen af Metersystemet her i Landet gik Vejmyn

dighederne, det vil sige Amterne, med paaskønnelsesværdig Iver

i Gang med det store Arbejde, som var forbundet med at aflØse

de gamle Hel-, Halv- og Kvartmilepæle med Kilonietersten. Man

henvendte sig i den Anledning til en af vore mest fremragende

Arkitekter, som tegnede de særdeles smukke Sten, som vi nu ser

rundt omkring paa vore Landeveje. Vi kender alle de smaa, pæne

Kilometersten, og vi kender ogsaa alle de store pragtfulde Sten

for 10, 20, 30 op til 100 km. De er over

ordentligt harmonisk og smukt tegnede,

og der er og ogsaa smukt udfØrt, de pynter

i Landskabet, — men de er i praktisk Hen

seende i Virkeligheden fuldkommen umu

lige, fordi de intet fortæller den vejfarende.

Jeg skal i saa Henseende henvise til den

afbildede 20 Kilometersten (se Fig. 1).

Den pynter som sagt i Landskabet, den er

pæn at se pan, men hvad fortæller Stenen

os? Intet! Den siger blot, at vi nu er 20 km

fra et eller andet Sted i Verdensrummet.

Hvor dette Sted er faar vi ikke at vide. Ud
gangspunktet er ikke angivet, ejheller for

tæller den os noget som helst om, hvor

langt vi har til den næste Lokalitet, hvad-
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enten det nu er en Landsby eller
en By. Den siger os kort sagt 20
intet som helst. Som det gaar
med denne 20 Kilornetersten,
gaar det med alle Kilorneterste
nene paa faa Undtagelser nær.
Kun ganske faa Steder har man
haft lidt Betænkelighed ved Sy- io
stemet og har drevet det til paa
Stenen at angive, hvor de 20 km
skal regnes fra. Men dette er 10
Undtagelser.

Hertil kommer saa det sær
lige Forhold, at Manglen paa en
Centralvejmyndighed de fleste HADERSLEV
Steder i Landet har medfØrt, at
ogsaa Udgangspunkterne for Af
mærkningen med Kilometerste
nene svØmmer hen i det usikre, 10
saa at man som Regel aldrig 10
aner, hvor Afstanden skal reg
nes fra. Lad os til Eksempel
tænke os, at vi er Udlændinge.
der kommer Syd fra og passerer A NRAAden danske Grænse ved Krusaa r’
for at køre den østlige Hovedlan
devej gennem Jylland op til Aar
hus. Naar vi passerer Grænsen, 10
træffer vi først (se Skitsen
Fig. 2) en 21 Kilometersten.
Hvor den angiver Afstanden fra
ved vi ikke; først naar vi kom- 20
mer i Nærheden af Aabenraa,
forstaar vi, at Nulpunktet ligger
i denne By. Vi kører saa ud af Fig. 2.
Aabenraa, videre Nord paa, og
har Kilometerstenene paa højre Haand med Aabenraa som Nul
punkt, men pludselig, naar vi har kØrt en halv Snes Kilometer, har
vi Stenene pan venstre Haand, og vi begynder atter med 11 km,
som vi efterhaanden opdager udgaar fra Haderslev. Med denne
By som Nulpunkt er Vejen videre afmærket til den gamle Grænse
Nord for Christiansfeldt, men her gaar Stenene atter over paa
venstre Side, idet Kolding nu er Udgangspunktet. Vi kører saa
Nord ud af Kolding og gaar ud fra, at Kolding stadig er Nulpunk
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tet, men opdager hurtigt, at det slet ikke
er Tilfældet. Vi mØder en Kilometersten
i 20’erne uden at ane, hvorfra den er reg
net. Efterhaanden gaar det op for os, at
nu er Vejle Udgangspunktet. KØrer man
fra Vejle til Horsens, har man samme Fo
restilling med Horsens som Nulpunkt, og
kØrer man videre fra Horsens ad den gamle
Landevej til Aarhus, opdager man til Slut,
at dette med et mildt Ord er forrykt, og
dobbelt forrykt bliver det, naar man ikke

N
noget Sted paa Kilometerstenene kan læse,
hvorfra Afstanden er regnet.

Særlig grelt virker Forholdet, naar
man kommer tid for et SammenstØd mel
lem to Veje, 50 mvist paa Skitsen Fig. 3.
Naar man fra Viborg kØrer Syd paa over

41 Knudstrup er man rolig. Man ser stadig
paa Kilometerstenene til højre et stigende
Tal, og man kan regne ud, at det maa være
fra Viborg. Naar man imidlertid har pas
seret Vej sammenstødet ved Knudstrup,
opdager man pludselig, at efter 21 Kilome
tersteaen følger en 41 Kilometersten. Man

50 tager sig til Hovedet og spørger, hvad Me
ningen er. Man er ikke kommet ind paa

Fid. 3 nogen ny Vej og paa 41 Kilometerstenen
er ikke angivet, at der er et andet Nul-

punkt. Først naar man kommer til 50 Kilometerstenen, opdager
man maaske, at Afstanden nu regnes fra Skive, men ogsaa kun
maaske, thi medens KKilometerstenene hidtil har staaet i Vejra
natten, saa er denne af en eller anden mystisk Grund flyttet tid paa
den anden Side af Grøften; da den ikke er større end de almindelige
Sten, da Paaskriften er meget lille, og da Græsset i alt Fald om
Sommeren dækker det meste af Stenen, saa skal der skarpe Øjne
og en skarp Opmærksomhed til for at læse, at der staar »50 km
fra Skive<. Jeg tager vist ikke Munden for fuld, naar jeg siger,
at dette er ganske utilfredsstillende.

For at faa et Begreb om, hvorledes det burde være, skal jeg
atter vise nogle Eksempler fra Udlandet og da først og fremmest
fra Frankrig. I Henhold til det ovenfor nævnte Cirkulære af 9.
August 1919, som atter er baseret paa et ældre Cirkulære af 17.
Marts 1913, er alle de franske Landeveje nummererede og forsynet
med Kilometersten, der giver en alle de Oplysninger, som man

VIBORG

10
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overhovedet kan Ønske. Et af vore
Billeder (Fig. 4) viser en fransk Ki- -

loinetersten. Paa den Side af Stenen, - -.

som vender tid imod Vejen, ses et i
»N. 31€. Dette betyder, at det er en
Hovedlandevej (route nationale), og
at dens Nummei ci 31 Pan franske fl{) A CM
Vejkort er Vejenes Nnmre angivet. 1)jlJl JU
Naar man derfor mØder saadan en
Sten og har et Kort, er man straks
paa det rene med, hvilken Vej man er -

pan. Men yderligere er Stenene for-
synede med Paaskrift paa begge Si- i 1’I.
der. Øverst pan Tegningen findes
Navnet »Braisne€ 5 km, det vil sige,
at den nænneste Landsby hedder
Braisne, og at der er 5 km til den.
Nedennnder findes Navnet paa den
nærmeste, stØrre By, i dette Tilfælde
Reiins og det meddeles, at der dertil er 49,2 km. Paa den anden
Side af Stenen er der en tilsvarende Beskrivelse. Disse Sten har i
Henhold til Cirkulæret af 1913 en Højde af 65 cm. Det er ganske
vist ikke meget, men det er tilstrækkeligt, dn de staar i Vej rabatten
og er hvidmalede med en rØd Kalot. Man kan derfor ikke undgaa
at se dem, baade om Dagen og om Natten.

Det hændte mig engang i Frankrig, at jeg en Nat kØrte fra Foix
i Pyrenæerne til Tarbes. Vi fik pludselig den Idé, at vi var paa for
kert Vej. MØrkt var det, der var ingen Folk paa Vejen, og vi kunde
ikke banke nogen op undervejs. Jeg kom da i Tanker om de for
træffelige franske Kilometersten. Da jeg mØdte den fØrste, drejede
jeg Vognen saaledes, at Lyset fra Lygterne faldt paa den, og i LØbet
af et Øjeblik vidste jeg, hvilken Vej jeg var paa, hvor langt jeg
havde til den nærmeste Landsby, og hvor langt jeg havde til Tarbes.
Mere fuldkomment kunde det ikke være!

Det vilde være i hØj Grad Ønskeligt, om man herhjemme efter
haanden kunde aflØse vort i Øjeblikket ret umulige eller i alt
Fald ganske utilfredsstillende Kilometersystem med Stene efter
fransk MØnster. Det er ganske vist en stor Opgave at gennemføre
dette, men med lidt god Vilje fra Amtsraadenes Side skulde det
vel kunne lade sig udfØre. Ganske vist er vore Kilometersten ikke
særligt egnede dertil, fordi de er fremstillede mere ud fra arki
tektoniske SkØnhedshensyn end ud fra rent praktiske Hensyn,
men jeg tror dog, at en Ændring kunde lade sig gennemfØre uden
særlig Bekostning og med Brug af de nuværende Sten, hvis man

Fig. 4. Fransk lÇilometersten.



222 DANSK VEJTIDSSKRJFT 1928

gik den Vej, at man drejede alle Stenene 180 0, saaledes at den
nuværende Inskription kom til at vende ud imod Grøften.

Der skete ikke nogen større Ulykke herved, thi man kan ej
heller komme udenom, at Inskriptionen paa vore Kilometersten er
lige saa umulig som selve Stenene. Man ser i Almindelighed Tal
og Bogstaver hugget ind i Stenen og derefter malet med rød Farve,
der efter kort Tids Forløb taber Glansen og bliver smudsig graa,
saaledes at den fortoner sig fuldkommen i Stenens Farve. Naar
det ikke er klart Dagslys, og naar man har lidt Fart paa — dog
ikke mere end den i Loven fastsatte — er det overrnaade vanske
ligt at læse Tallet, idet man kører forbi Stenen. Som sagt: smukke
er Stenene, men himmelraabende upraktiske!

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at vende Stenene, man
maa ogsaa nøje overveje, hvorledes Inddelingen skal foretages.

Som Forholdene er i Øjeblikket, og som det fremgaar af det,
jeg ovenfor har anført, er Landevejenes Inddeling i Hovedsagen
foretaget amtsvis. Kun paa Sjælland er Hovedlandevej ene fra Kø
benhavn til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Vordingborg ind
delt, som de bør være, med Nulpunkt i KØbenhavn. Paa alle an
dre Steder i Landet foregaar Inddelingen i Kilometer nærmest
paa maa og faa fra Hovedbyerne i vedkommende Amt. Jeg skal
bemærke, at jeg er ubekendt med Aarsagen til, at Skive er blevet
ophØjet til at være Nulpunkt for den ovenfor angivne Vej til Vejle.
Man skulde tro, at det var mere naturligt, at den gamle jyske Ho
vedstad Viborg havde været Nulpunkt. Selv paa Fyn har man
ikke kunnet gennemføre Princippet om Hovedlandevejenes ens
artede Afmærkning, idet man her har ladet Odense være Nulpunkt
uden Hensyn til den gennemgaaende Trafik.

Skal man imidlertid tilfredsstille den moderne Trafiks Krav,
saaledes som det er udviklet i Indledningen til denne Artikel, lig
ger det i Sagens Natur, at man maa sondre imellem (let,
man i Frankrig kalder de store Trafikveje, og Vejnettet af
mere lokal Art. I Vejloven af 1793 kendte man da ogsaa Hoved
landeveje, Landeveje og Biveje. Hovedlandevejene, det vil sige
Lanclevejene for den store Trafik, de Veje, som danner de store
GennemkØrseisvej e i Landet, bør selvfølgelig ikke være afmær
kede med lokale Nulpunkter, nien ud fra de Skæringspunkter, som
nu engang dannes mellem Vejnettet og de Fjorde og Bælter, som
i vort Land skærer Vejnettet.

Adskillige Steder i Udlandet har man Øjet aabent herfor. I
Østrig og i Czekoslovakiet afmærker man saaledes de store vig
tige Landeveje paa en ganske speciel Maade. Jeg skal til Eksem
pel anfØre Forholdet i Czekoslovakiet, hvor Afmærkningen er fast
sat ved Lov. Foruden selve Kilometerinddelingen afmærkes Vejene
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i dette Land med Mærker af Oliefarve. Mærket bestaar af en 8—
10 cm høj, 25—30 cm lang oliefarvet Stribe paa en lige saa lang
omtrent 20 cm høj, hvid, oliefarvet Grund. Tager man for Eks
empel BØhmen, saa er den førstnævnte Stribe i alle Veje, der fø
rer i Syd—Nord, blaa, fører Vejen i Øst—Vest, er den zinnoberrød
eller karmoisinrød, fører den i sydost-nordvestlig Retning er den
grøn eller violet. Fører den i sydvestlig-nordvestlig Retning er
den gul eller brun. Disse forskelligfarvede Striber paa hvid Bund
anbringes paa Sidefladerne af Kilometerstenene, paa Træer, Te
legraf- og Telefonmaster, i Landsbyerne paa Huse, Mure, Lygte-
pæle og lign, i en Højde af 1½ til 2 m over Jorden. Fører Vejen
lige tid paa en lang Strækning, nøjes man selvfølgelig med et en
kelt Tegn ved Enderne. Krummer eller snor Vejen sig gennem Lo
kaliteter, forøges Tegnenes Antal, men Hovedsagen er, at man,
naar man kører paa en Hovedvej og kender Tegnet, stadig ledes
fremefter af det samme Tegn. Kører man f. Eks. igennem Bøhmen
fra Sachsen over Prag ad Landevejen til Wien, der er 317 km lang,
saa vil man overalt paa denne Vej finde dens særlige Mærke, nem
lig en grøn Stribe med en hvid Stribe foroven og en hvid Stribe
nedenunder. Man kan ikke komme bort fra, at en saadan Afmærk
ning er af ovenordentlig Betydning for den gennemgaaende Trafik.
Jeg skal her indskyde, at man fra de store internationale Organisa
tioners Side arbejder pan at fa aet lignende System gennemført
over hele Europa, ogsaa i Danmark. Hos os vil det dreje sig om
Vejen fra Krusaa over Fyn til København og til Frederikshavn, og
om Vejen fra Gedser over København til Helsingør. Dette hører
dog endnu Fremtiden til, men det giver et godt Begreb om den store
Betydning, man overalt i Udlandet tillægger en god Afmærkning
af Vejene.

For imidlertid at vende tilbage til vore Kilometersten, saa er
det en uomgængelig Nødvendighed, at man tager Spørgsmaalet om
Nulpunkternes Beliggenhed op til rationel Undersøgelse. Vi kan
simpelthen ikke være bekendt i det lange Løb at nøjes med en
Kilometrering af Landevej ene, som udelukkende er dikteret af
lokale Hensyn. Det bliver før eller senere nødvendigt at komme
ind paa et nyt System, oig det er cia naturligt, at vi søger tilbage
til den gamle Inddeling efter Vejloven af 1793 med dens Sondring
mellem Hovedlandeveje og almindelige Landeveje. Hvorledes dette
skal ordnes, hverken kan eller vil jeg stille Forslag om paa dette
Sted. Det maa blive Genstand for indaaende Overvejelser, men
ogsaa paa dette Omraade tror jeg, at Arntsraadsforeningen har en
stor og betydningsfuld Opgave at løse. Jeg skal indskrænke mig
til at udkaste som en Tanke, at man kunde trække en Grundlinie
tværs igennem Landet fra København til Esbjerg, begyndende med
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Nul ved København, ved Nyborg og ved Snoghøj. Paa Sjælland
behØves der ikke nogen ny Inddeling, idet den rigtige allerede er
tilstede. Paa Fyn vil det være rigtigt yderligere at afmærke Odense
—Assensvejen med Nyborg som Nulpunkt samt den gamle BØj
denvej til Faaborg med samme Nulpunkt. I Jylland kunde man
fænke sig ogsaa Linien fra Snoghøj til Esbjerg at have 2 Nul-
punkter, nemlig, hvor den skæres af den østlige og vestlige Hoved
vej gennem Jylland, altsaa ved Kolding og ved Korskroen, saaledes
at Vejene afmærkes fra Kolding til Krusaa og til Frederikshavn
med Kolding som Nulpunkt, og fra Korskroen til Sæd og til Odde-
sund med Korskroen som Nulpunkt.

I Overensstemmelse hermed maatte Vejene dernæst nummere
res, og dette Nummer tilligemed et »H. L. angives paa Kilometer-
stenens Forside. Paa Kilometerstenens Sideflader maatte der der
efter angives Navnet pan og Afstanden til den nærmeste Købstad.

For de øvrige Landevejes Vedkommende vil det være nødven
digt pan Grundlag af et nøje Studium af Trafikens Art og Inten
sitet og under Hensyntagen til den lokale Trafik at afgøre, hvor
Nulpunktet for luddelingen hØr ligge. Hovedsagen er, at de Krav,
man maa stille til en moderne Kilometersten, opfyldes, nemlig at
man kan læse sig til:

1) Hvilken Vej, man er pan.
2) Navnet pan og Afstanden til den nærmeste Landsby.
3) Navnet paa og Afstanden til den nærmeste KØbstad.

Det er muligt, at man vil synes, at dette kan blive for ind
viklet, ikke mindst nanr Hensyn tages til vort udviklede og i visse
Egne stærkt krogede Landevej snet. Jeg tror imidlertid, at Opga
ven ikke er uløselig, og jeg er ganske overbevist om, at Sammen
slutningen af vore højeste Vejmyndigheder her i Landet, nemlig
Amtsraadsforeningen for Danmark, vilde gøre sig i høj Grad for
tjent af den moderne Trafik ved snarest mulig at begynde paa en
rationel Løsning af Opgaveu.

Vefvisere.

Der fandtes, som foran omtalt, i Vejloven af 1793 en Bestem
melse Qfl, at der skulde opstilles Vejvisere. I Almindelighed be
stod disse af Stolper, paa hvilke der i en. 2½ m Afstand fra Jor
den var anbragt en Arm, der pegede i Sidevej ens Retning, og var
forsynet med Navnet paa den nærmeste Lokalitet. Saadanne Vej
visere findes som bekendt i vore Dage san godt som overalt. SpØrgs
maalet er imidlertid, om disse Vejvisere er fyldestgørende for den
moderne Trafik. Herved maa erindres, at denne Trafik i Virkelig-
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heden ikke længere kender Forskel paa Dag og Nat. I gamle Dage,
det vil sige fØr MotorkØretØjets Fremkomst, ophørte Trafiken paa
Vejene i det store og hele med Mørkets Frembrud. Naar Solen gik
ned, var man ved Vejs Ende og satte Hestene i Stald. De, der
færdedes pan Vejene efter Mørkets Udbrud, var saa lokalt kendt,
at de faktisk ikke behøvede Vejvisere. Nutildags er Forholdene i
saa Henseende ændrede. I vort Klima, hvor de mørke Timer den
længste Tid af Aaret er i Flertal, kan man ikke lade sin Færden
paa Vejen afbryde ved Solnedgang. Skal man udnytte MotorkØre
tøjet, maa man køre, uanset om det er lyst eller mørkt, men skal
dette kunde foregaa paa rette Maade uden Standsning og uden
unødvendige Ophold, saa maa Vejviserne være saaledes indret
tede, at man uden Gene kan faa Underretning om, hvor Vejene
fører hen, selv om det er mørkt.

Deraf følger, at man til en Vejviser i moderne Forstand maa
stille tre Fordringer, nemlig:

1) at den markerer, at her paa dette Sted gaar en Vej af fra den,
man kører paa,

2) at den indeholder tydelig Paaskrift om, hvor Vejen fører hen,
og endelig — og dette er det vigtigste,

3) at Paaskriften paa Vejviseren kan læses baade ved Dag og
ved Nat uden særlige Foranstaltninger. -

De gamle Vejvisere opfylder de to første Krav. De markerer,
at man kommer til en Sidevej, og de indeholder en Paaskrift om,
hvor Vejen fører hen, ofte tillige med vedfØjet Kilometerafstand.
Men de opfylder aldeles ikke det tredie Krav, nemlig at man kan
læse dem i Mørke. Naar Armene med Paaskriften er anbragt i
2½ m Højde, er det i de fleste Tilfælde ganske udelukket, at man
kan læse, hvad der staar. Man har saa den Udvej, at man kan
klatre op ad Stolpen og stryge en Tændstik — hvis den vej faren
des Fysik er af en saadan Art, at vedkommende kan kravle op
ad Stolpen, og hvis ikkç Blæsten blæser Tændstikken ud!

Man har anført, at dette Krav forsaavidt var uberettiget, som
Automobilerne jo blot kunde medbringe en elektrisk Lommelampe
eller en særlig indstillelig Lanterne, en sankaldt »Spotlightr, men
hertil er at sige, at saadanne kan svigte, og at Afmærkningen af
Vejene ikke bØr være af en saadan Art, at de paafØrer de vejfaren
de en særlig Udgift til Anskaffelse og Vedligeholdelse af særlige
Lanterner og Lygter.

Det er de færreste Vej farende, som kan klatre op ad en Stolpe,
og det er de færreste, som har Raad til at medføre et særligt Instru
ment in casu en Lanterne eller Lommelygte, og selvom man har de
bedste Forsætter med Hensyn til at medføre saadanne Instrumen
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ter, saa skal det nok alligevel ske, at man fØr eller senere kommer
ud for, at man ikke har disse Ting med eller at de svigter i det af
gørende Øjeblik. Saa staar man der og kan ikke faa at vide, hvor
Sidevejen fØrer hen. Folk, som har færdedes meget paa Lande
veje i MØrke, ved Besked herom. Hvor ofte er vi ikke alle kommet
til en Korsvej eller et Vej sammenstød og har været i den vanske
lige Situation, at det var os umuligt at læse Paaskriften paa denne
iøvrigt nydelige og smukke Vejviser?

Under Verdenskrigen blev Vejviserspørgsmaalet brændende
bag de kæmpende Fronter. Ordonnansofficerer og andre, som blev
sendt i Automobil fra Sted til Sted, fra det ene Hovedkvarter til
det andet, kunde nødvendigvis ikke være afhængig af Vejviserne,.
der var anbragt saa højt oppe, at de ikke kunde læse dem ved Ly-
set fra Automobillanternerne. Dette medfØrte, at man bag Fron
terne blev tvunget til at gaa over til lave Vej visere. I vor Tid, hvor
Kravet om, at det elektriske Lys fra Forlygterne ikke maa være
blændende, bliver fremsat med større og større Styrke, er vi i den
samme Situation. Har Automobilisten sine Lygter rigtigt indstillet,.
saa de belyser Vejen, men ikke virker blændende, saa er Forholdet
i mangfoldige Tilfælde det, at der ikke kommer saa meget Lys op
paa Vejviserne, at man kan læse, hvad der staar pan Armene, der
svæver 21/2 m oppe i Luften, og saa har man Skandalen, det vil
sige, man ved ikke, hvor man er, og man kan ikke se, hvor de Veje,
man staar overfor, fører hen. Man har kort sagt ikke Spor Nytte
af Vejviserne.

Det skal villigt indrØmmes, at de gamle Vejvisere, naar de ud
føres saa smukt, som Tilfældet er mangfoldige Steder i Landet,
naar de males røde og hvide eller udføres paa kunstnerisk Maade i
Støbejern, kan være baade praktiske ved Dagslys og virke dekora
tivt i Landskabet, men dermed er ogsaa alt sagt. De opfylder slet
ikke det Krav, som den moderne Trafik stiller, nemlig at de skal
kunne læses, saavel om Dagen som om Natten, ved de Midler, som
den almindelige Vej farende nu engang raader over, det vil sige,
Lyset fra MotorkøretØjets Forlygter.

Skal dette Krav opfyldes, er det ganske nødvendigt, at de incl-
rettes paa en ganske anden Maade, saaledes at Paaskriften paa dem
ikke ligger over den tilladte Højde for Automobillygternes stærke
Lys, det vil sige, i al Almindelighed ca. i m over Vejbanen. Højere
oppe maa Paaskriften ikke være.

Det er da saa heldigt, at man kan sige, at dette Kravs Opfyl
delse allerede paa enkelte Steder forlængst er sket Fyldest, og at
saadanne Vejvisere allerede er begyndt at trænge igennem, selvom
det endnu gaar snlaat. Ogsaa her er der en Opgave at løse, en Op
gave, som i Særdeleshed maa paahvile vor øverste Vej administra
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lion, nemlig Amtsraadene, en Opgave, som Amtsraadsforeningen
snarest mulig bør gaa i Gang med at løse.

Et af de vedfØjede Billeder (Fig. 5) vaser saaledes en Vejviser-

sten, som allerede længe har været benyttet i Sorø Amt. Den er et
tydeligt Vidnesbyrd om, hvorledes en moderne Vejviser bØr være.

Sorø Amts Vejvisersten er 11/2 m
høj. Stenen er anbragt i Vejra
batten paa de Steder, hvor Side
vejene gaar af; paa den øverste
Halvdel angives i hvid Skrift paa
blaa Bund, hvor Sidevejene fører
hen, samt Kilometerafstandene
til de forskellige Lokaliteter.
Disse Vejvisere er af gammel Da
to, og de maa siges at være gan
ske fortræffelige, i fuld Overens
steTumelse med den moderne Tra
fiks Krav. De markerer pan tyde
ligste Maade Vej sammenstød, de
indeholder Oplysning om, hvor
Sidevejene fører hen med Angi
velse af Kilometerafstande, og de
er ikke højere, end at man, hvor
mØrk Natten end er, kan læse Ind
skriften ved at dreje Motorkøre
tøjet saaledes, at Lyset fra For-
lygterne falder paa Stenene.

Naar man har valgt den hvide
Paaskrift paa blaa Bund, er det i
Overensstemmelse med de Erfa
ringer, som man i sin Tid gen
nem Prøver og Forsøg indhøstede
med Hensyn til den bedst læselige
Skrift paa Vejvisere og Vejviser
tavler. Jeg skal erindre om, at de
gamle internationale Vejtavler og
saa havde hvid Paaskrift paa
hlaa Bund.

Ogsaa andetsteds har man
indført lignende Vejvisere, f. Eks.
paa de af de svenske Statsbaner
anlagte Ruteautomobilveje i Bo
huslen. — Jeg skal dog her ind-
skyde, at man iøvrigt i Sverige

Fig. 5. AmtsvejinspektØr Rasmusseo
ved en Sten i Sorø Amt.
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Fig. 6.

som i Noige af særlige Grunde
ikke er Tilhængere af de lavere
Vejvisere Det stærke Snefald
om Vinteren kan nemlig bevir
ke, at de let skjules af Sneen.
Dette Hensyn spiller imidlertid
ingen Rolle hos os, saa lidt som
i Bohuslen. Fig. 6 og 7 viser en
fuldt moderne Vejviser, der kan
anskaffes for en rimelig Pris,
nemlig Ca. 30 Kr. pr. Stk. Den
er fremkommet som Resultat af
et Samarbejde mellem Præstø
Amts Vejvæsen og >Næstved
JernstØberi<. Vejviseren er støbt
i Cement, Navnene og Kilometer-
tallene pan Vejviserne er af StØ
bejern. Bogstaverne er forbun
det med en Stang; denne og

Halvdelen af Bogstaverne ligger
inde i Cementen og kun den
øverste Halvdel af Bogstaverne,
saa meget som 2 eller 3 mm, ra
ger op over Cementoverfladen.
Dette har den Fordel, at selv om
man ikke kan se, hvis ens Lyg
ter for Eksempel er gaaet ud,
san kan man dog ved at føle pan
Bogstaverne slutte sig til Nav
net paa Byen. Paa den ene Vej
viser ser man Øverst et Navn
alene, nemlig Navnet paa den
Landsby, Træløse, hvor Vejvise
ren staar, nedenunder ses Nav
net paa Byer, hvortil Sidevejen
fører, under disse en Kilometer
afstand. Naar disse staar til
venstre, vil det sige, at Byen

Fig. 7.
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ligger til venstre, staar det til højre, ligger Byen til højre. Dette
er maaske noget uforstaneligt for mange, men der er heller ingen
Grund til, at man ikke skulde kunne supplere Kilometertallet med
en Pil, der viser Retningen. Navnene og Kilometertallet har Støbe
jernets sorte Farve. De er anbragt paa Pælen paa en Baggrnnd,
der er malet med gult. Hvorvidt dette er den rigtige Farve, skal
jeg ikke her udtale mig om; det maa formentlig helst afgøres gen
nem Forsøg, hvorvidt man skal blive staaende ved disse Farver
eller holde sig til de gammelkendte Farver, som kendes fra Sorø
Amts Vejstene, nemlig hvid Paaskrift paa blaa Bund.

Jeg skal tilføje, at hvert af Bogstaverne koster 15 Øre i færdig-
støbt Tilstand, snaledes at hele Historien, som ovenfor anført, kun
koster en. 30 Kr.

Disse cementstøbte Vejvisere rager godt en Meter op over Jord-
overfladen. De er særdeles tydelige og let læselige snavel ved Dag
som ved Nat.

Det vil betyde en meget stor Forbedring af hele vort Vej net,
hvis Amterne successivt vilde afløse deres gamle Vejvisere med
nye af moderne Type, enten de, der har Alders Hævd i Sorø Amt,
eller de nye, soni er fremstillet i Præstø Amt.

Butavler.
I det ovenfor omtalte Cirkulære af 9. August 1919 fra det fran

ske Trnfikministerium udtales, at de hidtil benyttede Vejvisere og
Navnetavler vel kan være af Betydning for den lokale Trafik, men
de er omtrent betydningsløse for Køretøjer, der bevæger sig hur
tigt over store Afstande. De er anbragt alt for højt oppe med alt
for smaa Inskriptioner, de er omtrent ulæselige for Førere af Auto
mobiler, der sidder lavt i deres Vogn; naur Natten er faldet pan,
er man ikke i Stand til at oplyse dem med Forlygterne, og de
bliver derfor usynlige:

»Pan den anden Side er det givet, at en rejsende føler det som
en meget stor Mangel, naar han ikke kan fan Navnet at vide pan
den Lokalitet, han kommer til. I de fleste Tilfælde knn Navnet
overhovedet ikke findes, eller ogsaa er det anbragt med ganske
smaa Bogstaver pan Skilte, der let forsvinder i Mørke.<

»I Løbet nf Verdenskrigen viste det sig, at de franske og de
allierede Arm eer i meget udstrakt Grad maatte have Bynnvne, der
var meget synlige, dannede af meget store Bogstaver, enten lyse
pan mørk Baggrund eller omvendt, malede pna Træ- eller Lær
redstavler, eller, — naur dette var muligt, — paa Husenes Mure
og anbragt i en sandan Højde, at de uden Vanskelighed kunde læ
ses ved Dag og ved Nat af FØrerne, som passerede pan Vejene.
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Dette var nødvendigt for at sikre og lette Vogntrafiken paa Vejene
og ganske særligt Automobiltrafiken. «

Vi er atter her inde paa Nødvendigheden af, at alt, hvad der
tjener til at afmærke Vejene, anbringes saaledes, at man kan læse
det saavel ved Nat som ved Dag. Det kan i vore Dage ikke nytte
noget at have Tavler, der kun er gode, naar man er paa Skovtur
om Søndagen. Den rejsende, som efter MØrkets Frembrud færdes
paa Vejen i sine Forretninger, og for hvem det er af Betydning
uden Ophold og uden Standsning at kunne naa til Vejs Ende, selv
om dette kun er hans hjemlige Arne, forlanger andet og mere. Han
forlanger, at de Afmærkninger, som er anbragt langs Vejene for
at lede Færdslen, er anbragt saaledes, at han ikke spilder Tid for
at tyde dem. Verdenskrigens haarde Lov lærte de allierede dette.
I Fred er Forholdene vel anderledes, men Kampen for Tilværelsen
og Udnyttelsen af Motorkøretøjets Kapacitet til den yderste Grænse
opstiller faktisk nøjagtig de samme Krav.

Det er af den allerstørste Betydning, at alle Lokaliteter, Lands
byer o. lign., er afmærkede paa en saadan Maade, at den vej farende
let og uden Besvær faar at vide, hvad det er, han møder. Det er
simpelthen en Følge af den Maade ,hvorpaa Landevej ene bør af
mærkes med Kilometersten. Naar for Eksempel i ovennævnte Til
fælde Kilometerstenen fortæller om Afstanden til Braisne og til
Reims, bør man ogsaa, naar man kommer til disse to Byer, have
Underretning derom. Det vil sige, at der ved Indkørslen til Braisne

og ved Indkørslen til Reims bør findes Skilte, som nævner disse
Lokaliteters Navne, og som er læselige saavel ved Nat som ved
Dag. Ellers er der ikke megen Mening i at gennemføre en ordent
lig Afmærkning med Kilometersten.

Bytavler er iøvrigt en gammelkendt Foreteelse her i Landet.
Hvis jeg ikke tager fejl, var Thisted Amt det første, der for mange
Aar siden afmærkede Landsbyerne. Det skete ved, at der midtvejs
i Byen anbragtes en Stang med en lille Plade paa den øverste Ende,
hvorpaa Byens Navn stod anført. Det var ikke særlig godt, set
med den moderne Trafik for Øje, men det var dog i alt Fald en
Afmærkning. Derefter kom Frederiksborg Amt, der for nogle Aar
siden begyndte at opstille nydelige rød- og hvidmalede Tavler ved
Indkørslerne til Landsbyerne. Siden har Amterne efterhaanden
taget Sagen op rundt omkring i Landet. De fleste Steder er dette
sket ved, at der — som i Frederiksborg Amt — rejses en Stolpe,
omtrent som de gamle Vejviseres, ved lndkØrslerne, forsynet med
Navnet. Ved Anbringelsen af disse Tavler viser det sig imidlertid
atter, i hvor høj Grad der mangler et samlende og ledende Organ
herhjemme. Ser vi pan Fig. 8, faar man et levende Indtryk af,
hvilket Kaos, der hersker paa dette Omraade. Hvert enkelt Amts
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Fig. 8. Et Udvilg af forskellige meget forskellige — Bytavler.
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rfavler er Vidnesbyrd om vedkommende Amts Individualitet eller

vel snarere om Amtsmandens eller AmtsvejinspektØrens særlige

Habitus i kunstnerisk Henseende. Der mangler i alt Fald enhver

Antydning af Ensartethed. Vi har malede Tavler, og vi har email

lerede Tavler, der er runde, femkantede, ovale og meget andet.

Selve Paaskriften varierer tillige i allerhØjeste Grad. Vi har al

mindelig SkØnskrift, og vi har hele det typografiske Register re

præsenteret.
I al Almindelighed er Bytavler som allerede nævnt an

bragt paa en Stolpe. Kun Præstø Amt gik sin egen Vej og satte

Bynavnet pan en Sten, der meget dekorativt anbragtes paa den

udvendige Side af GrØften ved IndkØrslen til Byen, men ogsaa dette

Amt har i den sidste Tid fulgt andre Veje, idet Bynavnene nu an

bringes paa cementstØbte Opstandere af lignende Art som Vej

viserne, en særdeles heldig og god Foranstaltning, (ler bevirker, at

1)ynavnene altid kan læses i MØrke ved Hjælp af Lyset fra For-

lygterne.
En særlig Art af Tavler, som nu anvendes overalt paa Fyn, og

som er begyndl at trænge ind i Sønderjylland, er lavet af StØbe

jern, fremstillet af Hess’s JernstØherier i Middelfart. De er sær

deles smukke og let læselige om Dagen, men de lider af den sæd

vanlige Mangel, naar det er mørkt, at det er meget vanskeligt at

læse Navnet, tilmed da Bogstaverne er meget smaa. Et SpØrgsmaal

er det tillige, om Rust og Angreb af Vejret ikke ret hurtigt vil

frembringe Streger og Prikker, som gør Navnet endnu mere ulæ

seligt. I alt Fald har jeg set Skilte af denne Art, hvor Rusten alle

rede begyndte at trække sine mørke Streger i Gang med Çde

læggel sesværket.
Det Krav, man maa stille til Bytavlerne, er da, at de skal være

ensartede hele Landet over med Hensyn til Form, Farve og Paa

skrift. I en Tid, hvor Landevejene mere og mere overfyldes med

Reklametavler, der fortæller os, at der er 2 km til Magasin dii Nords

Beklædningsmagasin og 5 km til den nærmeste Kro, og i en Tid,

hvor disse Tavler varieres med overordentlig Opfindsomhed, der

tillige viser sig ved, at man saa meget som muligt bestræber sig

for at nærme Tavlernes Form og Indskrift til de internationale

Tavlers i det Haab, at det motorkørende Publikums Øjne derved

særlig vil blive fanget af dem, og i en Tid, hvor man ikke har no

get Middel til at forhindre disse Efterligninger, er det ganske nØd

vendigt, at Bytavlerne opfylder dette Krav med Hensyn til Form,

Farve og Paaskrift.
Ensartethecien bØr sættes i System ved alle Tavler, der tjener

til Afmærkning af Vejene. For de egentlige Faretavler, de inter

nationale Tavlers Vedkommende, er dette gennemført over hele
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\Ter(len, takket være internationale Aftaler og den Omstændighed,
at Regeringerne i saa godt som alle Lande har overdraget de store
Motor- og Turistorganisationer at opstille dem. Organisationerne
har fulgt Parolen om Form, Farve og Paaskrift. Det er da ejen
dommeligt, men sanitidig karakteristisk, at noget saadant ikke har
kunnet ske, naar Talen er om Tavler opstillet af offentlige Myn
digheder herhjemme. Amtsraadsforeningen vilde gøre en god Ger
ning og vilde vise Berettigelsen af Decentralisationen i Vejadmini
strationen, hvis den vilde bevirke, at Bytavler blev ens hele Lan
det over.

Jeg skal i denne Forbindelse anføre det System, som er under
Indførelse i Tyskland i Henhold til ministeriel BekendtgØrelse af
29. August 1927. IfØlge nævnte BekendtgØrelse skal der efterhaan
den opstilles Bytavler — se Fig. 9 — ved alle Gennemgangsveje
eller i alt Fald ved Hovedvejene gennem Landsbyer, saavel ved
IndkØrslen som ved Udkørslen. Paa Forsiden skal Navnet paa
Byen, Kredsen og Regeringsomraadet angives, paa Bagsiden, alt-
san paa den Side, der vendes imod Byen, skal anføres Navnet paa
den nærmeste By og Afstanden til den i hele Kilometer, »saaledes

at den vejfarende, der for
lader Byen, kan se, hvor
Vejen fører hen<. Farven er

Enger
Hvorvidt det er nØdven—

Kreïs Herford digt heihjemme at gi
i undigt til V’eiks hvad

Reg -Bez Minden PTlskntt lngIl skil jeg
lade være usagt. Skulde vi
have noget tilsvarende, maat
te det vel snarest dreje sig
om Navnet eller Nummeret

N paa Jurisdiktionen og Nav—ac net pan Amtet. Jeg tvivler
dog noget om, at det er af

Herford
at for Eksempel Gj Ørlev lig

11 km ger i Politikieds Nr 11
LØve Herred, Holbæk Amt.
Dette turde være noget over
drevent. Jeg tror, at man

Fig. 9. Tysk Bylaule (For- og Bagside), uden Skade vil kunne nøjes
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med Navnet Gjørlev alene. Det vil formentlig være fuldt tilstrække
ligt, at man faar selve Lokalitetens Navn, men anbringer dette
paa en saadan Maade, at det er muligt at læse det saavel ved Dags
lys som i MØrke.

Endvidere vil man bemærke, at de tyske Bytavler lider af den
sædvanlige Mangel, nemlig at de ikke kan ses i MØrke, idet de jo
skal anbringes paa en Stolpe. Hvad sluttelig angaar Bynavnet med
Kilometerafstanden paa Bagsiden af Tavlen, da er dette selvfølge
lig ganske udmærket paa Veje, der ikke er forsynede med Kilo
metersten af den franske Type. Er dette derimod Tilfældet, ses det
ikke at være ubetinget nødvendigt, at man anbringer denne Paa
skrift paa Tavlens Bagside.

Forelegn.
Herom skal jeg indskrænke mig til at henvise til, at denne Del

af Vej enes Afmærkning allerede for Aar tilbage har fundet sin

Løsning gennem de internationale Vej skilte. Deres Form og Ud
seencle er fastsat gennem internationale Konventioner, som er rati—
ficerede af de respektive Regeringer, der har paataget sig Gennem
førelsen. Denne er — som allerede nævnt i saa godt som alle
Lande overdraget til Motororganisationerne og Turistforeningerne,
hvorved man har været i Stand til at opnaa den bedst mulige Ens
artethed.

Tegnene var som bekendt tidligere runde Plader i Blaat, hvor
paa Arten af Hindringen var vist i hvidt, nemlig Vejsving, Vej
kryds og Niveauskæringer m. fI. I Henhold til de seneste inter
nationale Aftaler skal Tegneae være trekantede, enten som en
hel Plade eller som en trekantet Ramme. Dette sidste er særlig
gennemført i de skandinaviske Lande, hvor Pladetavlerne lider
af den Mangel, at de let dækkes af Sne om Vinteren. Den aabne
Trekant er i saa Henseende bedre. I Norge, Sverige og Finland
angiver man Faren ved Trekanten alene, idet man altsaa ikke an
giver Farens Art. Hos os er man i Henhold til Justitsministeriets
seneste Bestemmelse gaaet den Vej, at man vel følger vore skandi
naviske Brødrelande ved at anvende den nabne Trekant, men at
man yderligere angiver Farens Art ved et særligt Tegn indenfor
den trekantede Ramme. Endvidere er vi gaaet over til at male
Trekanten gul, medens Faretegnet i Midten er malet hvidt. Man
har yderligere forladt Emaillen, fordi det desværre viste sig, at
Publikums Ødelæggelseslyst er saa stor, at Emailletavlerne kun
har en meget kort Levetid.

De internationale Tegn skal ifølge Konventionen anbringes i
en Højde af 2—2% m over Jorden; selv om der ikke er noget at
læse pna dem, san kommer de dog alligevel saa højt op, at det kan
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være vanskeligt nok at bemærke dem. For at bØde herpaa har det
fælles Vejtavleudvalg for Kongelig Dansk Automobil-Klub og For
enede Danske Motorejere besluttet, at alle Tegn, som fremtidig
opstilles, skal forsynes med et KatteØje i hver af Trekantens Spid
ser. KatteØjnene vil give Refleks, selv ved det svage Lys, der kom
mer saa højt op ved rigtigt indstillede Lygter, og den motorkØrende
vil derfor blive underrettet om Faren gennem de tre KatteØjne, der
markerer Trianglen.

Særlige Tegn ved Niveciuskæringer.

Det er vist overflødigt at erindre om, at Niveauskæringer, san-
vel bevogtede som ubevogtede, mellem Aar og Dag kræver et me
get stort Antal Ofre blandt det vejfarende Publikum. Desværre
findes der ikke nogen Statistik, som til Punkt og Prikke angiver,
hvor mange vej farende, der er blevet slaaet ihjel ved Passage af
Niveauskæringer eller er blevet Invalider for Livstid eller er gaaet
derfra med større eller mindre Lemlæstelser. Myndighederne, som
burde have lavet en saadan Statistik, skal vel vogte sig derfor.
Man kan saa diskutere, hvorvidt Skylden ligger hos de vej farende
eller hos Myndighederne, som afmærker Niveauskæringerne saa
daarligt, som Tilfældet er. Givet er det i alt Fald — og det gælder
ikke alene her hos os, men ogsaa i Udlandet, — at Snese, ja Hun
dreder af Mennesker aarligt dræbes, lemlæstes eller saares og at
store Værdier gaar til Spilde paa Grund af den slette Afmærkning.
Hvordan man end vender og drejer det, kommer man ikke uden
om den Kendsgerning, at der maa være noget forkert, og man kom
mer heller ikke udenom, at alt, hvad der kan bidrage til at for-
mindske Ulykkernes Antal, bør gøres og bør gøres saa hurtigt som
muligt. Man kan saa indhylle sig i Uansvarlighedens letkØbte
Kaabe, saa meget man vil, tilbage bliver stadig Bevidstheden om,
at der intet er gjort eller i alt Fald meget lidt. og at Myndighederne
bærer deres meget store Ansvar, som de ikke paa nogen Maade
kan løbe fra.

I 1923 fik vi i Færdselslovens § 21 nogle Bestemmelser, som
blev hilst med stor Glæde af det vejfarende Publikum og navnlig
af de motorkørende. Bestemmelserne sigtede til at skabe en saa
dan Oversigt eller at træffe saadanne særlige Foranstaltninger ved
Niveauskæringerne, at Ulykkernes Antal kunde om ikke helt und
gaas, san dog væsentlig formindskes. Desværre har det vist sig,
at disse Lovbestemmelser i det store og hele har været ‘døde Bog
staver, idet de afgørende Myndigheder har interesseret sig meget
lidt for Gennemførelsen, og idet selve Bestemmelserne var snaledes
affattede, at Initiativet til og Ansvaret for Foranstaltningerne for-
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flygtigedes mellem de kommunale Myndigheder, Jernbanemyndig
hederne og Trafikministeriet. Resultatet er som sagt blevet, at
der er gjort lidt, ja, næsten slet intet for at forbedre Forholdene.

I Almindelighed hævdes det fra Myndighedernes Side, og i Sær
deleshed af Jernbaneautoriteterne, at hele Skylden for de mange
Ulykker ligger hos det motorkØrende Publikum. Jeg vil slet ikke
paastaa, at dette ikke kan have en Del at Skylden, men jeg maa
pan den anden Side hævde, at Erfaringen har vist, at en ordentlig
Afmærkning formindsker Ulykkernes Antal ganske betydeligt. I
san Henseende kan der peges paa de bevogtede Overskæringer i
Omegnen af KØbenhavn. Her blev Jernbanebommene indtil for et
Par Aar siden kØrt ned hvert Øjeblik. Vi Motorfolk hævdede, at
dette skyldtes den mangelfulde Belysning, men fØrst efter snart
sagt utallige PaakØrsler lykkedes det at faa Statsbanerne sat saa—
ledes i Sving, at Bommene blev ordentligt oplyst, enten ved di
rekte Belysning eller ved det saakaldte »SØllingske< System. Der
efter har der san at sige ingen Ulykker været. Det viser sig altsaa
paa uomtvistelig Maade, at Ulykkerne kan undgaas ved forholds
vis ringe Økonomiske Ofre. Endnu er der imidlertid et Utal af
bevogtede OverkØrsler, som er afmærket efter Regler, som var
gode, den Gang Vej trafiken var ringe og ren lokal, men som slet
ikke passer til den moderne Trafik med MotorkØretØjer.

For de ubevogtede Niveanskæringers Vedkommende er Forhol
dene endnu vanskeligere. At tilvejebringe Oversigt over dem ved
Benyttelsen nf de i Færselslovens 21 givne Bestemmelser, er vel
muligt i nogle, men ikke i alle Tilfælde. Her spiller imidlertid den
ovenfor citerede Mangel ved Færdselsloven en afgørende Rolle,
idet Loven intet bestemt siger om, hvem der skal tage Initintivet,
hvem der har Ansvaret, og hvorledes Udgifterne skal fordeles.
Derfor gøres der i det store og hele intet. Motororganisationerne
har med stor Bekostning gjort, hvad de kunde ved pan alle Lande
veje at opstille internationale Tavler, men dette er ikke altid til
strækkeligt. Yderligere findes der ved Overskæringerne de be
kendte Tavler med Paaskrift »Pas pan Toget€. De internationale
Tnvler har til Formaal at advisere de motorkØrende. De staar
derfor et langt Stykke fra selve Overskæringen. I den internatio
nale Forskrift forlanges normalt 250 m Afstand, baseret paa en
ubegrænset Kørehastighed for Motorkøretøjer. Herhjemme, hvor
Hastigheden er begrænset, anbringer vi dem normalt i 100—150 m
Afstand, saaledes at MotorkØretØjet uden ekstraordinær Brug af
Bremserne kan lØbe Farten af sig, inden det naar OverkØrslen.
De nævnte »Pas pan Toget’-Tavler har ikke til Formaal at advi
sere de motorkØrende, dertil staar de for tæt pan Overskæringen.
De n udelukkende anbragt af Hensyn til det gnaende og cyklende
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Fig. 11. Advarsel ved Niveauskæring.
(Flere Spor.)

Publikum, ogfordem, der
kØrer med Hest og Vogn.

De to Arter af Tav-
ler skulde i det store og
hele, naar der er til
strækkelig Oversigt, vir
ke tilfredsstillende. Den
eneste Mangel ved deni
er, at man ikke faar iØj—
agtig Underretning om

Faresledets Beliggenhed.
Jo mere skjult dette er

altsaa jo mere uover—
skueligt Terrænet er
desto større Rolle spil
ler dette Forhold. Der
findes mangfoldige Over—
kØrsler Landet over,
hvor Forholdene er saa
ledes, at man logstave
lig talt ikke kan se selve
Skæringspunktet, det vil
sige Skinnerne, fØr man
kØrer pan dem. Dette er
en Mangel, som bør og
kan afhjælpes paa sim—
peT Maade og med for
holdsvis ringe Bekost—
ni ng.

Flere Steder i Udlan
det, for Eksempel i Sve
rige, Finland og Italien,
er man gaaet den Vej,
at selve Skæringspunk—
tet, hvor Faren lurer, af—
mærkes ved en lodret
Stolpe, hvorpaa er an
bragt et Andreaskors
med paamalet »Pas paa
Togek eller lignende.
Tegnet er anbragt saa
nær som muligt ved det
Sted, hvor Skinnerne
skærer Vejbanen. Se Fig
10 og 11.

Fig. 10 Advarsel ved Nivenuskæring.
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For nogle Aar siden udsendte Justitsministeriet en Bekendt
gørelse, i Henhold til hvilken der skulde opstilles saadanne Tegn
supplerede med Lyssignaler ved Niveauskæringer, hvor det ikke
er muligt for en rimelig Bekostning at tilvejebringe tilstrækkelig
Oversigt. Da Lysanlæget koster en Del Penge ikke alene i Anlæg,
men ogsaa i Drift, maa ogsaa denne Anvisning, takket være Myn
dighedernes komplette Ligegyldighed, siges at være et dØdt Bog
stav. Der findes vel enkelte saadanne Signaler hist og her, men i
det store og hele er Bestemmelsen om Signalets Opstilling aldeles
ikke bragt ud i Livet.

Naar man ser den stadig fortsatte Række af Ulykker paa Bag
grund af Myndighedernes komplette Ligegyldighed og Lovhestem
melsernes Utilstrækkelighed, maa det overvejes, om der ikke paa
anden Vis kan gøres noget for at formindske Ulykkernes Antal.
Samtidig maa man imidlertid være paa det rene med, at det maa
blive de kommunale Myndigheder, der tager Affære, thi Erfarin
gen har jo vist, at der intet er at haabe fra Trafikministeriets og
Banernes Side.

Mit Forslag gaar da ud paa, at de kommunale Myndigheder —

uanset Opstilling af de internationale Tavler og »Pas paa Toget<
Tavlerne — ved alle, saavel bevogtede som ubevogtede Niveau
skæringer opstiller et Tegn af den omtalte Type, altsaa et Andreas-
kors — eller hvis der er flere Spor da to Kors — paa en Stolpe,
saaledes som vist paa Billederne. Dette Forslag hviler ikke paa no
•gen Lovbestemmelse el. lign., men er af ren praktisk Art. Tegnet, der
stilles op i selv Skæringspunktet, er den sidste og mest indtræn
gende Advarsel til dem, der færdes paa Vejene: »Her er det far
lige Sted! Tag dig i Agt, naar du passerer! Her lurer Døden! «
Naar disse Tegn ikke skal udstyres med elektrisk Lyssigaal, ko
ster det meget lidt at stille dem op. Der beh.øves blot et Par Bræd
der paa en Stolpe, malet med hvid Farve og med en simpel Paa
skrift.

Enhver, der har kørt med Automobil i Sverige, vil vide, hvor
overordentlig tydeligt Korset afmærker selve Farestedet, Skærm-
gen mellem Vej og Bane. Den første Underretning om Farens
Nærværelse faar man geunem den interuationale Tavle eller om
man vil gennem »Pas paa Toget<-Tavlen, den sidste og endelige
Underretning faar man sno gennem Andreaskorset, der siger: »Her
er Stedet, hvor Faren lurer€. Der findes som sagt ingen Lovbestem
melser, som paabyder Opstillingen, men paa den anden Side er
der ikke noget urigtigt i at opstille disse Tegn. Det hele koster
kun lidt, og da nu alle Kommunerne faar Andel i Motorafgifternes
MillionbelØb, skulde man heller ikke tro, at det økonomiske kunde
spille nogen Rolle. Kan man blot opnaa, at eet Menneskeliv spares,
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eller undgaa, at et Par Mennesker slaas til Invalider, saa skulde
man synes, at det nok er Ulejligheden værd at opstille disse Tegn.

Det drejer sig herved ikke alene om Amtskommunerne, men
ogsaa om Sogne- og Købstadkommuner. Der vil gennem Aar og
Dag spares mange Liv, iuange Menneskers FØrlighed og Ødelæg
gelse af store Værdier i Form af ødelagte Motorkøretøjer, hvis de
kommunale Rand Landet over vilde følge denne Henstilling og
sørge for den sidste, afgørende Afmærkning af de Dødsfælder,
som de uhevogtede Nivenuskæringer nu engang er.

Hvidtning üf Vejtræer.
Spørgsmaalet om Hvidtning af Vej træer, Telefonmaster o. lign.,

særlig i Vej sving, er først blevet aktuelt i de seneste Aar.
Aarsagen hertil ligger simpelt hen i den Maade, hvorpaa uian

nu til Dags udbygger og befæster Vejene, naturligvis set paa Bag
grund af det Forhold, som jeg flere Gange har fremhævet, nemlig
at Trafiken efter Mørkets Frembrud er blevet mangedoblet
i Forhold til, hvad den tidligere var. I gamle Dage, det vil i
denne Forbindelse sige for blot en halv Snes Aar siden, snoede
Vejene sig som hvide Baand gennem Landskabet. De makadami
serede eller grusbelagte Veje var lette at skelne i Mørke i Forhold
til det omliggende Terræn. De lyse Vejbaner viste sig skarpt og
tydeligt, og da Trafiken var forholdsvis langsom, var der ingen
Vanskelighed ved at holde sig pan dem. Dette Forhold er nu gan
ske ændret. Ikke alene er Trafiken steget ganske overordentlig,
men de hvide Veje skifter i stedse stigende Grad Karakter, idet de
bliver sorte eller i alt Fald mØrke, sanledes at deres Konturer ud
viskes og falder sammen med Terrænet ved Siden af Vejen. Nogle
Tal vil anskueliggøre dette. Længden af vore Landeveje er en.

I ïL
Fig. 12. Vej i Tyskland.
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7,600 km. Den 1. April 1923 var 6,139 km heraf almindelige Ma
kadarn- eller Grusveje, medens Resten var brolagt, overfladebe
handlet eller udført i forskellige Arter af Beton m. m., det vil sige
mØrke som Natten. I LØbet af fem Aar, indtil 1. April 1928, har
dette Forhold ændret sig saaledes, at Makadam- og Grusvejenes
Længde er gaaet ned med godt 1000 km til 4,856 km, hvilket be
tyder, at henved 3,000 km af vore Landeveje er befæstet paa sær
lig Maade eller overfladehehandlet med Tjære eller Asfalt. Disse
Vejes Udseende har derfor ganske skiftet Karakter, og ikke mindst
gælder det i MØrke og i regnfulde Nætter. Man mangler da den skar
pe Afgrænsning mellem Vej og Terræn, som findes ved Makadam
og Grusveje. Den mørke, overfladebehandlede Vej glider ud i et
med Omgivelserne. Men herved forøges Faren i Svingene i gan
ske overordentlig Grad, fordi mari bliver ude af Stand til at be
dØmme Svingenes Karakter. Enhver praktisk Automohilist ved,
at der er meget stor Forskel paa den Maade, hvorpaa man maa
tage de forskellige Sving, og som Følge deraf paa den Fart, man
kan have, og den Maade, hvorpaa man maa bruge sine Bremser.
Overordentlig mange Ulykker hidrører fra, at de vejfarende be
dømmer Svinget forkert og tror at kunne vedligeholde en Fart,
som Svingets Natur slet ikke er indrettet paa.

Naturligvis spiller det herved ogsaa en meget betydelig Rolle,
hvorledes Vejbanen i selve Svinget er anlagt. Hvis den er bygget
efter moderne Principper med ensrettet Fald indad, er Faren
ikke stor, men desværre har vore Vejmyndigheder udvist en for
bavsende Træghed med Hensyn til Ombygning af farefulde Sving
med den moderne Trafik for Øje. Desværre kan det ikke nægtes.
at adskillige af vore Vej autoriteter, idet de nærmest betragter det
motorkørende Publikum som fordringsfulde Fjender eller i alt
Fald som uvelkomne Gæster paa Vejene, har stillet sig fjendtlige
overfor de motorkørendes Krav og derfor har undladt i Tide at
tage Hensyn til de særlige Krav, som den nye Trafik nu engang
stiller. Skulde nogen eller noget bære Vidnesbyrd herom, saa er
det Vejtræerne i de farlige Sving, hvoraf der findes saa mange
rundt omkring i Landet. Disse Vejtræer, hvis Stammer er mere
eller mindre medtagne, og som mangler Barken paa den imod
Svinget vendende Side, er tavse, men dog talende Vidneshyrd om,
at her er noget galt tilstede. Her er Steder, hvor de vejfarende
ikke er i Stand til at bedømme Svingets Farlighed og indrette deres
Fart derefter — eller hvor Myndighederne af Ukyndighed eller
af Ligegyldighed ikke har bygget Svinget saaledes, at Ulykker
undgaa s.

Men selv om Svingene udbygges paa rette Maade med ensrettet
Fald, saa kan Overskuelighedsforholdene dog alligevel være saale
des, at de indebærer en meget alvorlig Fare for de vejfarende.
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Dette er en Fare, som kan afhjælpes med ringe Midler, nemlig
ved paa en eller anden Maade at markere dens Tilstedeværelse
paa en saa tydelig og klar Maade, at den ses i Tide og kan over
vindes. Denne Markering kan ske ved i Svinget at anbringe Vej-
sten, Stolper el. lign., der males hvide, og som derfor er lette at
se i Skæret fra MotorkØretØjets Forlygter. I mangfoldige Tilfælde
kan det imidlertid gennemføres paa en langt simplere og billigere
Maade, nemlig ved at kalke eller pan anden Maade hvidte Træer,
Telefonstolper og lign., som allerede findes i Svingene.

Det, det gælder om, er nemlig at markere Forandringen i Vej
ens Retning pan san tydelig Maade som mulig. Paa Makadamveje
eller paa Grusveje er dette som ovenfor nævnt i de fleste Tilfælde
ikke strengt nødvendigt, idet selve den lyse Vejbane i de fleste
Tilfælde, om end ikke altid, vil give den vejfarende fornØden
Underretning. Er Vejhanen derimod mØrk, enten paa Grund af
Brolægning, eller fordi Overfladen er behandlet med bituminØse
Stoffer, som gØr den mørk, san kræves særlige Foranstaltninger.

I Tyskland har man i særlig Grad haft Opmærksomheden hen
vendt pan dette Forhold, og det er vistnok iui vanskeligt at komme
paa en Vej dernede, hvor Svingene ikke pan en eller anden Mande
er markerede .Som Regel sker det ved, at Vejtræer, Telefonpæle og
lign, er hvidtede med Kalk, ja man er endog i Tyskland gaaet san
vidt, at man ogsaa pan lige Veje kalker den ene Trærække (se Fig.
12), idet man erkender, at en overfladebehandlet Vej, selv om den
er ganske lige, ei meget vanskelig at skelne fra det omgivende Ter
ræn, san snart det er mØrkt og ikke mindst, naar det er regn-
fuldt Vejr. Herved maa naturligvis tages i Betragtning, at Køre-
hastigheden for MotorkØretØjer i Tyskland er ubegrænset, saavel
ved Dag som ved Nat. Herhjemme, hvor vi har den stærkt begræn
sede KØrehastighed, skulde det vel egentlig ikke være nødvendigt
at gaa san vidt som i Tyskland, men det vil ganske upaatvivleligt

l)idrage i høj Grad til Fremme af Færdselssikkerheden, om man
hele Landet over vilde gaa over til at markere Vejsvingene ved
Hvidtning af Vejtræer, Telefonpæle og lignende.

Dette er iøvrigt slet ikke noget nyt. Man kan rundt omkring
paa vore Veje finde Steder, hvor Vejautoriteterne allerede for Aar
og Dag siden har truffet denne simple og billige Foranstaltning
for at advisere de vejfarende om Svinget, men fØrst fornylig har
man i Præstø Amt sat det hele i System og, følgende det tyske
Eksempel, foretaget Hvidtning og Kalkning af Vejtræer i alle
Sving.

Mærkelig nok har dette fundet en Del Modstandere rundt om
kring i Landet. En Henvendelse fra Det fælles Vejtavleudvalg for
Kongelig Dansk Automobil Klub og Forenede Danske Motorejere
til samtlige AmtsvejinspektØrer er saaledes fra enkelte af disse



242 DANSK VEJTIDSSNRIFT 1928

blevet mØdt med et kategorisk Afslag. Man anfØrer, at Hvidtnin
gea af Træerne virker uskØnt i landskabelig Henseeade eller at
Folk jo bare kan kØre saa langsomt, at Faren for Ulykker bort
falder. Dette er — forekommer det mig ganske uforstaaeligt.
Hovedsagen er jo dog til syvende og sidst den, at Færdselssikker
heden for de vejfarende fremmes saa meget som muligt. Det af
gørende maa være, at man kan bidrage mest muligt til at for-
mindske Antallet af Ulykkenie, som hidrører fra en mangelfuld
Afinærkning af Vejene, og da nu oven i Købet denne Foranstalt
ning kun medfører meget ringe Ulejlighed og yderst ringe Om
kostninger, staar man ikke saa lidt uforstaaende overfor denne
Modstand. Enkelte af vore Amter, saasom Randers Amt, har imid
lertid straks stillet sig meget velvillige overfor Henvendelsen fra
Vejtavleudvalget og har meddelt, at Kalkningen af Vejtræerne i
farlige Vej sving skal blive gennemført hurtigst muligt. Man maa
derfor hanbe, at Hensynet til Færdselssikkerheden vil overvinde
Betænkelighederne hos alle andre Vejautoriteter, snnledes at vi i
Løbet nf et Anrstid eller san kan fan vore Sving nfmærkede pan
fyldestgørende Mnnde ogsaa i denne Henseende.

Som nævnt i Indledningen til denne Artikel, er vi upaatvivlelig
her i Landet pan Vej hen imod at faa et san godt Vejnet, som over
hovedet kan fremskaffes. Det gælder ikke alene Vejenes Tracé,
men ogsna deres Udbygning og Befæstelse; men som nævnt i det
ofte omtalte Cirkulære fra det franske Trafikministerium er dette
ikke tilstrækkeligt. Det er ogsaa nødvendigt at afmærke Vejene
pan en saadan Maade, at de vej farende kan benytte dem uden
Standsning og uden unødige Ophold, snavel ved Dagslys som i
Mørke. Dette kan opnaas, hvis de Foranstaltninger, som jeg oven
for har skitseret, bringes til Udførelse gennem et Samarbejde mel
lem de øverste Vejmyndigheder her i Landet, det vil sige, Amts
rnndene. Det er altsammen Foranstaltninger, som ikke kræver
store Udgifter, ejheller et særlig stort Arbejde, og da de kornmu
iiale Myndigheder nu hvert Aar af det motorkØrende Publikum
fanr en. 30 Mill. Kr. til Vejenes Vedligeholdelse, Udbygning og
Ombygning med den moderne Trafik for Øje, og derved fanr en
meget væsentlig Lettelse i de økonomiske Byrder, kan det kun
kaldes en beskeden Anmodning fra det motorkØrende Publikums;
Side, nanr vi beder om, at Afmærkningen bringes i Overensstem
melse med Vej nettets iøvrigt gode Kvalitet.



192S DANSK VEST IDSSKRIFT 243

SYNSPUNKTER VEDRØRENDE ASFALTBETON
At Ingeniør, cand. polyt. Ingvard Pedersen.

Asfaltbeton har nu været anvendt her i Landet i flere Aar. De
første Asfaltbetonbelægninger blev udført i Efterearet 1923. Da Aa
faltbetonen kom frem blev den modt med stor lnter&sse. og der
stilledes store Forventninger til den1dels til Anvendelse som Lande
vejsbefæsteJse paa stærkt trafikerede Veje. hvor man ønskede en
permanent Befæstelse til en lav Anlægsudgift. i Forhold til de forud
anvendte permanente Landevejabefæstelser specielt Chaussébrolæg
ning. og dels anvendt som Korebanebelægning i Byer, hvor den for
mentes at kunne træde i Stedet for de væsentligt dyrere Asfaltbelæg
ninger som Slampeasfalt og Couleasfalt, og derved gøre det muligt ett4Ax.
at fea en lyddæmpende Asfaltbelægning i Gader, hvor man af eko
nomiske Grunde tidligere var henvist til at anvende mere støjende
Befæstelser, saasom almindelig Brolægning og Chaussébrolægning.

De Forventninger, som man stillede til Asfaltbet.onen, er imid
lertid ikke i aUe Tilfælde blevet fuldtud tilfredsstillede, hvad Hold
barhed angaar. Nogle Belægninger er gode, medens andre er ret
daarlige og dette har naturligt medført en Følelse at Utryghed over
for Anvendelsen at denne Belægning.

De Forventninger, der stilledes til Asfaltbeton som Vejbefæstelse.
baseredes paa tie Resultater. der igennem flere Mr var opnaaet i
Udlandet.

I Amerika har man. efter hvad (ler oplyses. haft udmærkede lie
sultater med Asfaltbeton, selv paa store Trafikintensiteter, men der
har man arbejdet med denne Belægning fra Slutningen at forrige
Aarhundrede.

Hvad de opnaaede Resultater angaar fra Lande i Europa udenfor
Danmark, da er Udtalelserne ret delte.

Paa Studierejser har jeg haft Lejlighed til at se forskellige As
faltbetonbelægninger, og mit Indtryk har nærmest været at man
ogsaa i Udlandet, havde bade gode og mindre gode Asfaltbeton
belægnInger. Fra forskellig Side blev meget stærkt understreget de
Krav, som en god Asfaltbeton stilier i Retning at Omhu og Agtpaa
givenhed paa alle Stadier af Fremstillingen lige fra Valget al de
enkelte Materialer, til Belægningen ligger færdig paa Vejbanen.

Ligeledes blev tiet i England fremhævet fra en enkelt Side, at
man der havde haft mange Vanskeligheder, men man mente. at
man havde overvundet de værste.

Der synes altsaa at være visse Lighedspunkter imellem Resul
talerne, der er opnaaet her i Landet og de Resultater. der paa et
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vist Tidspunkt er opnaaet i andre Lande her i Europa; men da visse
I Asfaltbetonbelægninger ligger godt endda under svær Trafik, synes
aet at tyde paa, at der skulde være Mulighed for i alle Tilfælde at
opnaa gode Resultater, naar blot man blev klar over, hvori Vanske
lighederne laa, saa at man kunde fjerne Fejlkilderne. Man kunde
derved undgaa de mindre vellykkede Arbejder, saa at Asfaltbetonen
igen kunde vinde Tillid og indtage den Plads, der tilkommer den
blandt vore permanente bituminose Befæstelser.

Det kan imidlertid være en temmelig vanskelig Sag at udrecie,
hvorfor en Belægning er gaaet i Stykker. Valg af Materialer, Frem
stilling. Udlægning, Vejrforhold, Trafik m. m. giver saa mange
Fejlkilcler, saa det kan mange Gange være vanskeligt at fastslaa
Aursagen til, at en Belægning er mindre vellykket.

I det følgende skal i store Træk, baseret paa Erfaringer i Koben
havns Kommune, hvor adskillig Asfaltbeton ligger paa store Trafik
intensiteter, forsøges at fremdrage nogle af de Aarsager, der har
været medvirkende til de mindre gode Resultater.

De i en Asfaltbetonbelægning indgaaende Materialer kan deles
i 3 Hovedgrupper nemlig Asfalt, Fyldstof og Stenmateriale, hvoraf
sidstnævnte atter kan deles i 2 Grupper nemlig som første Gruppe
Sand, Stenmel eller Grus og som anden Gruppe Skærver, idet hver
af disse Grupper, for at Asfaltbetonen kan faa den rigtige Sammen
sætning efter Kornstorrelse, atter kan være sammensat af flere, gro
vere eller finere Komponenter.

I Almindelighed gælder den Regel for Antallet af Komponenter
i Stenmaterialet, at jo flere Komponenter man anvender, desto min
dre Indflydelse vil en Afvigelse fra den forudsatte Sammensætning
af den enkelte Komponent faa paa Sigteanalysen for Blandingen af
Komponenterne, d. v. s. desto mindre er man udsat for Svingninger
og Afvigelser fra den ønskede Sammensætning efter Kornstorrelse
i det samlede Stenmateriale.

Endvidere vil man med flere Komponenter bedre være i Stand
til at opnaa den tilstræbte Sammensætning efler Kornstørrelse for
Stenmaterialet. Grænsen for Antallet af Komponenter sættes af prak
tiske Hensyn, idet det er ubekvemt at skulle have altfor mange Ma
terialbunker liggende paa sin Oplagsplads ved Maskinen, ligesom
Tilførslen til Maskinen af Materialerne og Udmaalingen af Mæng
derne kan blive besværlig.

Ved fint Toplag (Sandasfalt) vil det være passende at have 3—4
Komponenter foruden Fyldstoffet.

ønsker man en bestemt Sammensætning efter Kornstørrelse for
Stenmaterialet, maa man have et passende Antal Komponenter og
kontrollere de enkelte Leverancer af disse ved Sigtning og ændre
Blandingsforholdet derefter.
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Hvis man ikke tegner Kornkurverne op baseret paa de Maske
vidder, de Sigter har, som man anvender, maa man have et Sæt
Standardsigter eller Korrektionskoefficienter fra sine egne Sigter til
Standardsættets, hvilket sidstnævnte forudsætter, at Kornkurven for
Materialet kan betragtes som retlinet indenfor Afvigelsen i Maske-
vidde mellem to tilsvarende Sigter.

Da de fleste Erfaringer indenfor Asfaitheton og de fleste For-
billeder for Sammensætninger samt Litteratur og Undersøgelser er / —

baseret paa de amerikanske Standardsigter, vilde det være praktisk wfr’’
for at opnaa Ensartethed paa dette Punkt at faa disse Sigter indført ç.
overalt her i Landet, eller, hvis Prisen er for høj, at anvende Sigte-
dug f. Eks. efter de tyske Normer med de tilnærmelsesvis samme
Maske1vidder kontrolleret ved sammenlignende igtning ied de
amerikanske Standardsigter og om fornødent forsynet med Korrek
tionskoefficient.er.

At komme nærmere ind paa de mest ønskelige Sammensætninger
i

efter Kornstørrelse for de forskellige Belægninger vil her føre
vidt, men det skal blot anføres, at en uhensigtsmæssig Sammensæt- .

ning med f. Eks. for meget Materiale paa visse Sigter og for lidt
paa andre i adskillige Tilfælde har været medvirkende til mindre
heldige Belægninger i Retning af Hulrumsprocent, Slidmodstands
dygtighed og Stabilitet.

Til Fyldstoffet i Asfaltbeton maa der stilles ganske særlige Krav,
baade hvad Finhed og Kornenes Kvalitet angaar.

_____

Det er ikke tilstrækkeligt, at 60—70 pCt. af Fyldstoffet passerer
200 mesh Sigten, men Størstedelen af det maa være væsentligt finere.
Cement opfylder Kravet til eh bd Fillet i Retning af Finhed, me
dens en naturligt forekommende fin Sandsort, selvom en tilstræk
kelig Mængde passerer 200 mesh Sigten, i Almindelighed ikke inde
holder tilstrækkeligt af det helt fine. Endvidere spiller Kornenes
Overflade og Form en væsentlig Rolle for dets Anvendelsd sdm
Fyldstof. Det gælder om, at Asfalten kan komme til at klæbe godt

,- ktil Kornene og om muligt absorberes en Smule af dem. Ogsaa med
Hensyn til Kornenes Overflade og Form er Cement et godt Fyld- ,
stof. En passende Formaling af en god Kalkstén vil give et! velegnet AzUA’
Fyldstof, ligesom finmalede rene, stærke og ensartede Slagger. Der
imod egner Kvartssand selvom det i tilstrækkelig Mængde passerer .j -C- , .( L/

200 mesh Sigten og den Del af Stenmelet, der passerer 200 mesh 4 0
Sigten, sig daarligt. Ingen af de to indeholder tilstrækkeligt af det! /
helt fine, og Kvartssandet bestaar af glatte ikke absorberende Korn. W°

Fint Kvartssand har i ret stor Udstrækning været anvendt son
Fyldstof her i København, og adskillige daarlige Resultater maa til
skrives dette. Man har ligefrem set Eksempler paa, at de fine



4i DANSK\Tl.JTIDSSKL{lF’1’ 19

Kvartskorn under fugtige Vejrforhold udvaskes eller frigøres for
Asfalten, idet Vandet baner sig Vej imellem Kornet og Asfaithinden.
hvilket navnlig kan finde Sted ved porøse Belægninger.

L Sand og Skærver skal være af en god, stærk og vejrbestandig
Kvalitet, bestaaende af kantede og ikke for glatte Korn, og Ma
terialet skal kunne taale Opvarmningen.

Som Asfalt anvendes i Alm indeligheci anerkendte Kvaliteter med
afpassede frsiske Konstanter, saa der er i Almindelighed ikke Mu
lighed for saa mange Fejlkilder, blot man vælger sig en for For
maalet i Retning af de fysiske Konstanter passende Asfali af et
godt og anerkendt Fabrikat. Dog maa man paase, at man ikke for
ringer Asfalten ved for stærk eller for langvarig Opvarmning i
Kecilerne eller for stærk Opvarmning af (let Stenmatcriale, med

A
hvilket den skal blandes. Det maa anses for en Udvikling i den

.

, rigtige Retning, at Asfaltbetonmaskinerne indrettes saaledes, at de
] ‘‘‘) opvarmede Stenmaterialer afvejes i Stedet for niaales, ligeledes det.

at man sorterer Stenmaterialet i Skærver og Sand og afve,jer hver
Del for sig, inden det kommer i Asfaltbetonn,ixeren.

De Blandinger, (ler udlægges. maa helst være saa varme som
muligt, uden at Asfalten forbrændes. Hvis Blandihgerne ej’ for
kolde, kan Asfaltbetonen ikke udlægges jævn og ensartet, og Kom

4L L-, prirneringen bliver vanskelig. saa at man faar porøse uensartede Be
lægninger. Ikke tilstrækkeligt varmt Materiale maa kasseres, og det
gælder ikke mindst ved Samlinger. Er Blandingerne derimod godt

1i varme, er (le lette at udlægge og rive igennem. og Belægningen kan
blive ensartet.

Tromlingen bør finde Sted saa hurtig som muligt med saa tung
en Tromle, som Belægningstypens Natur tillader for at opnaa den
rette Komprimering. Een Belægning kan komprimeres men en 7 t

J Tromle. og skal rnaaske endda helst først tromles med en Flaand
tromle, medens en anden er af en saadan Beskaffenhed, at den straks
skal tromles med en Ib t. Tromle og endda tromles længe for al,
opnaa fuld Kornprimering. Ti’ornlingen af Belægningen med en pas
sende tung Tromle er af stor Betydning for at faa Belægningen
tæt fra Begyndelsen af.

Sammensætningen at en Belægning efter Kornstørrelse kan ‘ære
en saaclan. at der skal anvendes Overskud af Asfali for at laa den
tæt, cl. v. s. Asfalten skal ikke alene være til Stede i en saadan
Mængde, at Korrienc i Blandingen faar et passende Overtræk, men
Hulrumnie mellem Kornene maa fyldes mccl Asfalt for at gøre Be
lægningen tæt. Dette rummer en Fare for instahile Belægninger og

, giver Anledning til Anvendelse at unødvendigt meget Asfalt. Sam
inensætningen efter Kornstørrelse af Fyldstof og Stenmateriale maa
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være saalecles, at Hulrumsprocenten i Blandingen af disse er et Mi
nirnum med de for Haanden værende Materialer.

Selv om Sammensætningen er i Orden, kan man alligevel faa
porøse Belægninger, saalecles ved Udlægninger under kolde eller fug
tige Vejrforhold. Ved Udlægning paa vaadt Fundament er man al
tid udsat, for at faa forholdsvis stort Hulrum, og er (let Toplag, der
udlægges. paa fugtigt Bundlag, kan det desuden give Anledning til
(laarlig Sammenhæng mellem Bundlag og Toplag og deraf følgende
Iorskydninger i Toplaget. For Arbejder i Kjøbenhavn er (len højst
tilladt.e Hulrumsprocent. sat til b pCt.

Ligeledes bor (ler sættes en lavere Grænse for Hulrumsproeenten
efter Færdigiromling af Belægningen. iiieligvis ca. i pct., for at
forhindre, at den Efterkomprimering, som Færdselen altid giver, ska]
bringe i-lulrumsprocenten ned til Nul, og derved bringe Kornene til.
at flyde i Asfalten og som Følge deraf give en instabil og for blød
Belægning.

En for stor Hulrumsprocent i en Asfaltbetonhelægning medfører,
at Belægningen optager Vand og bliver sprød i Overfladen om Vin
ler’en, hvorved den kan hakkes stærkt af Hestefærdselen og sani
tidig slides stærkt. Er der rigeligt med Asfalt i den, kan den igen
lukke sig i Sommervarmen. men man er udsat for, at; den kompri
merede Skal eller Hud, (ler dannes om Sommeren, i Vinterens Løb
brydes, hvorved Belægningen igen optager Vand og bliver sprød.

For stor en liulrumsprocent er en stærkt medvirkende Aarsag
til ødelæggelse af adskillige Belægninger i København, hvad saa end
flulrumsprocent.en skyldes. En varierende Hulrumsprocent som Føl
ge af uensartet Udlægning giver desuden Anledning til Bolgecian
nelse og u,jævn Overflade, paa Grund af uensartet Efterkomprime
ding, og ensartet porøse Belægninger er i det hele taget udsat for
Bølgedannelse, hvis Vognfjedre ved Stod sættes i regelmæssige Sving-
ni nger.

Foruden ved Hulrumsprocenten kan en Bolgedannelse eller For-
skydning i en Asfaltbetonbelægning, som allerede berørt, skyldes
Mangel paa Stabilitet i Belægningen som Følge af et for stort As
faltindhold. for blod en Asfalt, uegnet og utilstrækkeligt Fyldstof,
uheldig Form af Sanclskornene ø. s. v.

Endvidere kan Underlaget spille en Rolle med Hensyn til Bølge
dannelse. Ved Makadarnfundamenter skal Skærverne efter Renfej
ningen helst staa toppet med rensede Fuger. Der maa intet løst
Materiale eller Støv findes paa Overfladen af Makadamen. Ved Be
tonfundamenter maa Betonen ikke være for glat. Den skal have
relte Form og Højde, men alligevel være ru. Det har navnlig Betycl
rung ved Enkeltlagshelægninger, men er ogsaa vigtigt, ved To-Lags
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Belægninger, da Bundlaget ellers kan være udsat for at skride paa
Fundamentet under Tromlingen og derved give Anledning til Revne-
dannelse og Knusninger. Disse Fejl kan dog ogsaa skyldes uhen
sigtsmæssig Sammensætning eller for stor en Maksimalstørrelse af
Skærverne i Bundlaget i Forhold til Lagets Tykkelse. Revnedan
nelser, der opstaar som Følge af Forskydninger af EhLags Belæg
ninger paa Fundamentet, kan ogsaa let finde Sted, hvis Fundamen
tet er for glat. Bundlaget maa ikke være vaadt, naar Toplaget ud-
lægges, men næsten ligesaa vigtigt er det, at det ikke er for tæt.

Et Fundament skal ikke alene være ru, men det skal ogsaa være
fuldt ud fast og bæredygtigt. I den Retning er Betonfundamenter
gode, og Makadamfundamenter er det, naar de er udført i den gode
Aarstid, og Jordbunden iøvrigt er fast.

Naar en Asfaltbetonbelægning af en eller anden Aarsag er mindre
vellykket, vil Skavankerne forholdsvis hurtigt vise sig, naar Tra
fikken er stor, og de klimatiske Forhold vanskelige.

Der ligger i København Asfaltbetonbelægninger paa meget store
Trafikintensiteter, det er derfor forstaaeligt, at Arbejder, der har
været behæftet med en eller flere af de forannævnte Mangler og Fejl,
har maattet lide en Del, men de gode Belægninger, som findes, viser,
at det er muligt at udføre Asfaltbetonbelægninger saaledes og anvende
dem paa saadanne Steder, at man kan faa Glæde af denne Belæg
ningstype.

For det første maa Asfaltbetonen fremstilles og udlægges under
Iagttagelse af den fornødne Kontrol med Materialer og Fremstilling
og Forstaaelse af Vanskelighederne, og ved Sammensætningen maa
der tages Hensyn til vore klimatiske Forhold, der med dets skiftende
Frost og Tø stiller Krav om tætte og asfaltrige og af Fugtighed uan
gribelige Belægninger, ogsaa af Hensyn til den forholdsvis store Heste-
trafik, vi endnu har. Man maa anvende de bedste vejrbestandige og
mest velegnede rene Sten-Materialer, anvende et Fyldstof, der op
fylder alle Krav i Retning af Finhed, og til hvilket Asfalten klæber

h H godt og anvende Fyldstoffet i en saadan Mængde, 9—12 Procent for
Topeka-Enkeltlag og 12—20 Procent for fint Toplag, at Hulrummet

C% •‘A i Belægningen reduceres til et passende Minimum samtidig med, at
2-ø V .

‘ Bitumenprocenten holdes saa høj, som Hensynet til Belægningens
Stabilitet tillader.

Paa Makadamfundament bør man ved Trafikintensiteter over oa.
300 t pr. m Bredde pr. Dag anvende Dobbeltlag, og ved Trafikinten
siteter over 500 t pr. m Bredde pr. Døgn bør man ogsaa paa Beton

4 fundamenter anvende Dobbeltjag, idet Grænserne naturligvis er

I - noget afhængig af Trafikkens mere eller mindre gunstige Sammen
sætning. Er Trafikken ugunstig sammensat med forholdvis mange
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Heste og Last-Automobiler med ni a s s i v e Ringe, bør de meget fine
Toplag foretrækkes. De fine Toplag er væsentligt mere slidmoci
standsdygtige og vejrbestandige end de grove Toplag og Belægnin
ger af Topekatypen. I Almindelighed maa man sige, at jo intensere
Trafikken er, og jo ugunstigere den er sammensat, desto mindre bør
Maksimalkornstorrelsen af det i Belægningen indgaaende Stenma
teriale være. De store Korn giver Anledning til et uforboldsmæs
sig stort Slid, hvilket ogsaa bekræftes af de i Københavns Kommune
nu i flere Aar udførte Slidrnaalinger.

Ved Bestemmelsen af Sammensætningen bør man vistnok fore
lobig hente sine Forbilleder fra ArnerikaZ Det er der, man har
de bedste Resultater og den længste Erfaring. Bruger man et ame
rikansk Forbillede, maa man huske, at Kornenes Form i Stenma
terialet her i Landet kan være en noget andet end i Amerika, specielt
cia Stenmel har en ret udstrakt Anvendelse til Asfaltbeton her i
Landet i Modsætning til i Amerika, saa at man bør ikke nøjes med
den Kontrol, at Sigtekurven for Blandingen af Fyldstoffet og de
forskellige Stenmaterialer falder ret nøje sammen med Forbilledet,
men man maa være paa det rene med, om man kan komme ned
pea en passende Hulrumsprocent.

EMULSIONSMACADAM EFTER BLANDINGS
METODEN

Af Ingeniør, cand. polyt. Paul Goelé.

Paa Ny Kjærvej i Aalborg er i aar foruden semi-grouting med
Colas, Mexas og Goudalite udført en strækning paa 100 m med
Goudalite efter en anden metode.

Efter at den gamle vejbane var blevet, oprevet, tromlet og paa
ført nye skærver (45—60 mm) i en tykkelse af Ca. 8 cm i løst
maal, tromledes den under vanding, men uden anvendelse af sand,
saa den stod med aabne fuger.

Til udfyldning af fugerne blandedes emulsionen i trillebøre med
sand i forholdet en del emulsion til to dele sand. Sandet skal gerne
være fint, saa det ikke bundfælder sig, f. eks. almindeligt mursand.
Blandingen foregaar ved at to mand med skovle rører i massen,
idet de fører skovlene dels mod dels fra hinanden. Hvis massen
skulde være for tyktflydende, kan man vande sandet lidt.

Blandingen’ udhældes over skærverne og fejes ned i mellem-
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rummene mccl koste. Til trods for, at den er ret yktflydenc[e. træri
ger den meget 1iurtig ned og fordeler sig.

Efter udgyciningen spredes et lag smaaskærver, f. eks. i’” skær-

Udliwidning af emusiori i smaaskærverne paa
Nandeflage.

vor, idet de forst blandes med eniulsionen pan en blandeflage ved
at to mand skovler blandingen igennem. til den er helt sort. Skær
j.j- vandes for blandingen, og forholdet er en rie] emulsion til ti

Blanding af emiilsion og sand.

dele skærver.
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Betonvej, Fladstrandsgade, Frederikshavn 1928

BETONVEJE
KØBENHAVN

GYLDENLØVESGADE 1, TLF. 6747
AALBORG

GRAVENSGADE 5, TLF. 1872
AARHUS

SØNDERGADE 7, TLF. 2481
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Paa en stor del af strækningen benyttedes dog to slags skærver,

idet der først spredtes et lag 10—20 mm skærver, blandet i samme

forhold og dernæst et lag 3»” skærver. De store skærver skal virke

som en slags forkilingsskærver, der binder de smaa skærver fast

til underlaget.
Der benyttecies et arbejdsholcl paa 8 mand, der fordeltes saa

Blanding af smaaskærver med emulsion paa
blandeflagen.

IJcljævning af mortelen over det tromlede skærve
lag. I baggrunden spredning af smaaskærver.

ledes:
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2 blander sand og emulsion,
i triller ud,
i jævner ud over vejbanen,
i bringer sand og emulsion frem,
2 blander de to slags skærver,
i triller skærver ud og spreder.
Efter spredningen af skærverne tromles for hvert lag skærver.

Til at begynde med sattes tromlen paa straks og forvalserne van
dedes cia, idet bagvaiserne holdtes fugtige ved vaacle sække, an
bragt paa opriveren. Senere ventede vi med at sætte tromlen paa,
til der var gaaet et par timer, og kunde da tromle tørt, uden at
materialet heftede paa valserne.

I følgende tabel er opført den emulsionsmængde, der medgik
pr. m2. det antal timer, som udlægningen af i m har taget. pri
sen pr. m2 for selve udlægningen, idet en arbejclsmanclstime er sat
til 0,98 Kr. + O,i5 = i,i3 Kr. Derved faas prisen for udlægningen
af een m2. Prisen for selve emulsionen pr. m2 faas, idet Colas reg
nes til i5 øre pr. kg, Mexas til [5,5 og Goudalite til i8,5 øre.

.t

. — .,

. Emulsion

. •n . .

;
Kr. Kr. Kr. m3 m

I Colas 735 5,1 0,14 0,16 0,77 0,93 1,22 1,15

II Mexas 735 6,0 0,14 0,16 0,93 1,09 1,22 0,89
III Goudalite Blandingsmet 779 5,1 0,28 0,32 0,95 1,27 1,14 0,91

IV Goudalito Udgydningsm 278 4,3 0,18 0,20 0,80 1,00 1,26 0,90

De to sidste rubrikker viser, at sandmængderne og mængderne
af smaaskærver til afdækning har været omtrent lige store. Til
sammenligning kan cia ses bort fra disse tal, ligesom regulering
af vejbane og paaførelse af det nye skærvelag, cia disse udgifter
er lige store for de forskellige arter af belægninger.

Det ses, at selve udlægningen efter blandingsmetoden har været

Ca. dobbelt saa dyr som efter ucigyciningsmetoden. At tallet for
ucigydning med Goucialite er noget større end for Colas og Mexas
kan skyldes, at den er mere tyktflyclencie end disse, og at vejret
var ret ugunstigt.

Den samlede pris for ernulsionen og ucHægningen efter blan
dingsmetoden ses at være gennemsnitlig Ca. 25 pct. større end efter
udgyclningsmetoden, idet den gennemsnitlige mængde emulsion pr.

(Fortsættes Side 262.)
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OVERSIGT OVER LANDEVEJENES KØREBAN EBEFÆSTE]

/
Alminde- Chaussé- Cement- Asfalt- Tjære

Amtsraadskreds lig Bro- brolæg. beton beton beton
- lægning ning

km km km km km

Bornholm 3.966
København 53.546 0.250 5.727 6.622
Roskilde 17.024 4.700
Frederiksborg 1.55 28.3S0 5.803 13.725
Holbæk — 0.624 1.100 0.500
Sorø . . . - 0.188 6.083 3.392
Præstø 0279 12.176 0.100 13.344
Maribo 15.529 2 802
Odense 6.564 0.109 1.681
Assens ... ...... —- 2.i44) - - 1.144
Svendborg 0.214 16.623 5.604
Hjørring 1.527 9.369 7.330
Aalborg 32.895
Randers 0.573 9.281 6.896
Aarhus 0.693 41.698 5.531

Skfdbi 23.240 4.800
Vejle 0.170 15.443 3.686 1.228
Viborg 0 262 23.455 0.438
Thisted 9.838 0.365 0.800
Ringkøbing 0.521 43.660 6.761
Rib Z 1.91 3.572
Haderslev 2.514 1.600
Aabenraa 0.884 2.010
Sønderborg 0.059
Tønder 1.050 5.625

Danmark pr. 1/4 1928 11.960 384 375 3.238 73.740 23.336

pr. 1/4 1927 11.998 324.463 3.238 61.046 20.933
,, pr. 1/4 1926 12.814 269.957 2.637 46.373 20.503
,, pr. 1/4 1925 18.465 221.187 2.637 24.177 21.356
,, pr. 1/4 1924 13.183 190.450 0.548 2.500 18.475
,, pr. 1/ 1923 12.602 144.214 0.348 16.933

‘) Heri Kronprins Frederiks Bro 0.147 km. 2) Heraf 4.400 km med Tjære.
3) Heraf 0.050 km med Betonsten. 4) Udført med Asfaltemulsion.
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R OG LÆNGDEN AF LANDEVEJE OG LANDEVEJSGADER
EUL 1928

Asfalt- Toplags- Overfla Alminde-
Veje a1’ Længden af Landeveje

debe-
harpet

rnakadam fyldning handlet lig 1ia. eller og Landevejsgader

Makadam kadam uharpet Lande- Lande- Ialt
Grus veje vejsgader

km km km km km km km km

101.774 13(1703 242.443 242.443

0.903 1.415 16.014 79.477 2.712 82.189

0.600 18107 36.565 27.880 9.172 114.048 1,967 116.015

11.738 (ioo.564 62 531 314.413’) 314.413

60.671) 171.703 84.325 318.923 318.923

__________

15.577 233.832 38.966 fO.262 314.300 314.300

43.184’) 244022 58.789 371.894 0.070 371964
3.063 11.396 157.277 133.535 323.602 323.602

4.188 1.390 168.600 109.919 292.451 292.451
2.166) 120.200 70.518 196.172 1.111 197.283

4.351 76.970 357.572 461.334 1.412 462746

6.632 12.462 232.682 18.602 288.604 1.446 290.050

6.079 2.540 170.000 201,427’) 412.911 412.941

67.662 169.353 77.8916) 331.656 0.796 332.4.52

1.209 59.615 18.206 11.200 138.938 138.938

2 606 142.080 152.601 325.327 1.240 326.567

7.132 23.023 311.649 392.331 392.331

108.192 480.448 29.639 642.434 642.434—

0.720 8947 128.983 169.599 319.252 319.252

5.335 219.879 176.817 452.973 0.471 453.444

2.300 52.i1 if4 47)’’ 4W.51 0.i7 420.49U_

0.751 26.810 214.443 20.3.55 266.473 266.473

122.586 40.900 166.410 I 166.410

2.520 101.956 104.535 104.53.3

241.094 49.150’ 296.919 296.919

10.920 195.258 2028S26 3939.732 915.891 7587.276 12.142 7599.565

2.016 49.756 1569.275 4506.181 1045.390 7594,737 12.142 7606.879
0903 1.753 1116.420 4895.737 1217.377 7584.915 12.142 7597.07

0.903 673.657 5232.768 1377.307 7572.898 12.142 7585.040

0.903 470.345 5235.120 1650.981 7582.946 [2.692 7595.638

0.903 295.939 5236.837 1892.431 7600.620 13.676 7614.296

‘) Tildels Grusdæklag paa ældre Skærvemakadam. 6) Tildels Flintskærver.
7) Heraf 0.459 km overtjæret. ) Heraf 13,600 km Jordvej.
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ODENSE AMTS
Oversigt over Vejbelægnirzger og

Vejbe1æ

Lande- Gade- ChausseVed Asfalt- Cement-
Udgangen vojenes brolæg- brolæg-

beton beton
af Aaret Længde ning ning

km km km km km

1912 296,791 — — — —

1913 296.791 — — — —

1914 296.791 — — — —

1915 296.791 — — — —

1916 296.791 — — — —

1917 292.443 — — — —

1918 292.448 — — — —

1919 292.448 — — — —

1920 292.443 —- —- — —

1921 292.087 — — — —

1922 292.557 — 1.195 — —

1923 292.557 — 2.493 — —

1924 292.492 — 3.776 — 0.109
1925 292.472 = 4.354 1.681 0.109
1926 292.472 — 4.354 1.681 0.109
1927 292.451 — 6.564 1.681 0.109
1928 292 451 — 8.364 1.681 0.109

(Overslag)

Vejud
Udgifter ti]

Samlet Amtsfondons MotorAar Udgift Udgift /0 skaiten

• 1912 127369 127.369 100,0 — 0,0
1913 157.426 157,426 100,0 — 0,0
1914 138.277 138.277 100,0 — 0,0
1915 150.562 150.562 100,0 — . 0,0
1916 169.566 169.566 100,0 — 0,0
1917 281-208 281.208 100,0 — 0,0
1918 320.479 320.479 100,0 — 0,0
1919 431.517 431.517 100,0 — 0,0
1920 625.674 625.674 100,0 — 0,0

Anm: Der findes ingen Grusveje. — Længden af Broer

ODENSE AMTS VEJVÆSEN
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ADSKREDS
udgifter i Aarene 1912—1928.

iger

mulsions- Overflade- Broer
Længde af ma- Længde af brolag

nakadana behandling
kadarniserede

0/0 to, tjærede og as- 0/

eje faltbeton-behand
km km km km — lede Veje km —

—

— 0.148 296.791 100,0 — 0,0
—

— 0.148 296.791 100,0 — 0,0.
—

— 0.148 296.791 100,0
— 0,0.

—
— 0.148 296.791 100,0

— 0 0
—

— 0.148 296.791 100,0
— 0,0

—

— 0.148 292.443 100,0
— 0,0.

—.

— 0.148 292.443 100,0
— 0,0.

—

— 0.148 292.443 100,0
— 0,0.

—
— 0.148 292.443 100,0

— 0,0.
— 5.500 0.148 286.581 98,1 5.500 1,9.
— 32.500 0.148 258.862 SS,5 33.695 11,5
— 51.900 0.148 238.164 81,4 54.393 18,6,
—. 53.300 0.148 235.307 80,5 57.185 19,5

1.120 86.500 0.148 198.708 68,0 93.764 32,&.
4.188 121.500 0.148 160640 54,8 131.832 45,2
5.578 168.600 0.148 109.919 37,6 182.532 62,4.

10.880 217.000 0.148 54.417 18,6 238.034 81,4

ter.
Ldevejene.

A
Samlet Amtsfondens 0/ Motor- 0/ar Udgift Udgift 0 skatten

1921 779.522 744.421 95,5 35 101 4,5
1922 827.023 671.691 81,2 155.332 12,8
1923 696.988 516.257 74,0 180.731 26,0
1924 S61 723 546.393 63,4 315.330 36,6
1925 1044.236 597,639 57,3 446.597 42,7
1926 953.402 501.907 52,6 451.495 E 47.4
1927 1078.142 472,373 43,7 605.770 56,3
1928 1020.580 398.580 39,2 622.000 60,8

)verslag)

ndbefattet i den anførte Længde af Makadam.

FPTEMBER 1928 Lomholt,
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ASSENS AMI
Oversigt over Vjbe1ægninger

Vejbela

Lande- Gade- Chausse
Ved Asfalt- Tjære-

Udgangen
vejenes brolæg- brolæg-

beton beton
af Aaret Længde ning ning

km km km km km

1912 198.068 1.111 — — —

1913 198.068 i 1.111 — — —

1914 198.068 1.111 — —

1915 198.068 1.111 — — -

1916 198.068 1.111 — —

1917 198.243 1.111 — — —

1918 198.243 1.111 —

1919 198.243 1.111 — — —

1920 198.243 1.111 — — —

1921 198.619 1.111 — — —

1922 198.619 1.111 0.865 — —

1923 198619 1.111 2.047 — I —

1924 197.283 1.111 2.047 — I —

1925 197,283 1.111 2.097 1.144 —

1926 197.283 1.111 2.144 1.144 —

1927 197.283 1.111 2.144 1.144 —

1928 197.283 1.111 2.144 1.144 —

(Overslag)

-_____________

Vej
Udgifter

Aar Samlet Amtsfondens Motor-
Udgift Udgift skatten

1912 73.280 73.280 100,0 — 0,0
1913 68.282 68.282 100,0 — 0,0
1914 77.237 77.237 100,0 — 0,0
1915 90.797 90.797 100,0 — 0,0
1916 85.617 85.617 100,0 — 0,0
1917 103.854 103.854 100,0 —. 0,0
1918 114.587 114.587 100,0 — 0,0
1919 167.486 167 486 100,0 — 0,0
1920 293.611 293.611 100,0 — 0,0

Anm: Der findes ingen Grusveje. — Længden af Br

ODENSE AMTS VEJVÆS
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ADSKR ED S
judgifter i Aarene 1912—1928.

nger.

Længde af ma- Længde af brolag
mulsions- Overflade- Broer kadamiserede

0/0 te, tjærede og as- ot
makadam behandling Veje faltbeton-behand

km km km — km — lede Veje km —

—
— 0.040 197.957 99,4 1.111 0,6

—
— 0.040 197.957 99,4 1.111 0,6

—
— 0 040 197.957 99,4 1.111 0,6

—
— 0.040 197.957 99,4 1.111 0.6

—
— 0.040 197.957 99,4 1.111 0,6

—
— 0.040 197.122 99,4 1.111 0,6

—
— 0,040 197.122 99,4 1.111 0,6

—
— 0.040 197.122 99,4 1.111 0,6

—

— 0 040 197 122 99,4 1.111 0,6
— 2.000 0.040 195.508 98,4 3.111 1,6
— 16.600 0.040 180 043 90,7 18 576 9,3
— 84000 0.040 161.461 81,3 37.158 18,7
— 39.500 0.040 154.625 78,4 42.658 21,6
— 60.400 0.040 132.531 67,2 64.752 32,8

0.826 76.300 0.040 115.758 58,0 81.525 41,4
2.166 120.200 0.040 70.518 35,8 126.765 64,2
2.766 164.000 0.040 26.118 13,2 171.165 86,8

fter.
ndovejene.

Aar Samlet Amtsfondens oi Motor-
Udgift Udgift /0 skatten b

1921 370.858 352 218 95,0 18.640 5,0
1922 503 716 378.968 75,2 124,748 24,8
1923 485.020 313.656 64,7 171.364 35,3
1924 435.581 310.086 71,5 123.495 28,5
1925 586.424 340.108 58,0 246.316 42,0
1926 557.055 318.589 57,3 238.466 42,7
1927 534.747 247.563 46,3 287,184 53,7
1928 549.800 227.500 41,4 322.300 58,6

(Overslag)

indbefattet i den anførte Længde for alm. Macadam.

SEPTEMBER 1928. Lomholt.
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SKANDERBOB
Oversigt over Vejbelægn inger

Vejbela

Lande- Gade- Chausse- Cement- Emul
Ved Ud- Asfalt- Tjære- makada- sionsma
gang af

vejenes brolæg brolæg-
beton beton kadami.

Aaret
Længde ning ning misering sering

km km km km km km km

1912 325.327 0 0 0 0 0 0
1913 325.327 0 0.520 0 0 0 0
1914 325.327 0 1.189 0 0 0 0
1915 325327 0 1.189 0 0 0 0
1916 325.327 0 1.189 0 0 0 0
1917 325.327 0 1.189 0 0 0 0
1918 325.327 0 1.189 0 0 0 0
1919 325327 0 2.769 0 0 0 0
1920 325.327 0 3.790 0 0 0 0
1921 325327 0 4.818 0 0 0 0
1922 325.327 0 9.571 0 0 0 0
1923 325.327 0 10.963 0 0 0 0
1924 325.962* 0 12500 1.900 0 0 0
1925 325.962 0 16.123 2.900 0 0 0
1926 325.962 0 22540 4.800 0 0 1.674
1927 325.962 0 23.210 4.800 0 0 2.606
1928 325 962 0 29.435 4 800 0 0.758 8.233

Overslag

Veji
Udgifter

Samlet Amisfondens Motor
Aar Udgift Udgift /0 skatten /0

I
1912 115.921 . 115.921 100 0 0
1913 158.671 157928 99,5 743 0,5
1914 129.358 126.022 97,4 3336 2,6
1915 143045 137.197 95,9 5.848 4,1
1916 190.622 182.347 95,7 8.275 4,3
1917 176 951 164.306 92,9 12.645 7,1
1918 209424 196.841 94,0 12.583 6,0
1919 506.619 500.798 98,9 5.821 1,1
1920 682.008 652.105 95,6 29.903 4,4

* Forøgelsen i Vejlængde stammer fra Viaduktanlæg udført af Statsbanerne m.

SKANDERBORG AMTS VEJ]
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MTS VEJ VÆSEN
?jlldgifter i Aurene 1912—1928.

nger.

Over- Alm. Længde afma- Længde af bro
fladebe- Maka- . kadamiserede Jagte, tjærede og
handlet damise- I Grusvej Broer og grusbelagte 0/ asfaltbetonbeliand

Vej ring Veje lede Vje
km km km km km — km —

0 325.327 0 0 325.327 100 0 0
0 324.807 0 0 324 807 99,8 0.520 0,2
0 324.138 0 0 324.138 99,6 1.189 0,4
0 324.138 0 0 324138 99,6 1.189 0,4
0 324.138 0 0 324.138 99,6 1.189 0,4
0 321.138 0 0 324.138 99,6 1.189 0,4
0 324.138 0 0 324.138 99,6 1.189 0,4
0 322.558 0 0 322.558 99,1 2.769 0,9
0 321.537 0 0 321.537 98,8 3.790 1,2
0 320.509 0 0 320.509 98,5 4.818 1,5
0 315.756 0 0 315.756 97,1 9.571 2,9

3.000 311.364 0 0 311.361 95,7 13 963 4,3
25.29 286.303 0 0 286.303 87,8 9.659 12,2
62.356 244.583 0 0 244.583 75,0 81.379 25,0
90.731 206.217 0 0 206.217 63,3 119.745 36,7

142.080 153.236 0 0 153.236 47,0 172.726 53,o
181.778 100.958 0 0 100.958 31,0 225004 69,0

fLer.
ndevejene.

A Samlet Amtsfondens Motor. elar Udgift Udgift /0 skatten /0

1921 654.395 580.781 88.8 73.611 11,2
1922 686.703 . 550.942 802 135.761 19,8
1923 577.212 361.494 62.6 215.718 37,4
1921 914.172 643.180 70.4 270.992 29,6
1925 933.556 564 019 60.4 369.537 39,6
1926 1.087.415 676.003 62.2 411.412 37,8
1927 . 883.975 150.278 17.0 733.697 83,0
1928 ‘1.022.000 > 552.000 54.0 470.000 46,0

(Overslag)

EKTORAT, den 17. September 1928. J. D. Jespersen.
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(Fortsat fra Side 253.)

rn er 5,1 kg og den gennemsnitlige pris for emulsion og udlægning
er 1,01 kr.

Strækning III antog efter faa dages forløb en sammenhængende

Til højre spredning af 10—20 min skærver til for
kilingslaget.

Til venstre afd.ækning med “ skærver.

overflade, og de var egentlig meningen, at den ikke skulde behøve

nogen overfladebehandling i modsætning til de andre strækninger.

Det viser sig dog nu, at det er nødvendigt at overflaciebehandle den.

Kan man undgaa overfladebeharidlingen, ses det, at blandings

Udlægning af de opllandede smaaska’rver.
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metoden koster omtrent tiet samme som den anden metode, idet
overflacleljeliandlingen skonsmæssigt anslaas til Ca. 30 øre.

\Tedi opiakning paa strækning III er konstateret, at necitræng
ningen af emulsionen er Ca. 6—7 cm, betydelig mere end paa stræk
ning IV, ligesom materialerne syntes bedre sammenblandet end
paa strækning IV.

Man skulde paa forhaanci antage, at man maatte faa en bedre
vej efter blandingsmetoden end efter udgydningsmetoden. Det er
jo endnu for tidligt at udtale sig herom, men passer det, skulde
merudgiften ikke synes at kunne spille nogen rolle.

0 V E R S I 0 T
ved i’orende

Fordelingen af den i Finansaaret i92728 fra 17 27 til °i 28
indkomne

1) Afgift af Mo/orkoretojer i henhold til Lov Nr. 143 al 1/7 27
2) Benzinafgift - — - — - 132

-
27 og

3) Otnsmtaingsafgift - — - — - 170
- ‘/ 27

Kr. 0.
Ifolge Regnskabet hal Afgiflerne udgjort 21,265,476 u7

- —

- Renterne udgjort ult. August 1928 . . 384,545 53

Tilsammen 21,650,022 10
der fordeles saaledes:

a. Staten:
Bidrag til Dækning al de med Opkra’vniiigen al Al
gifterne forbundne Udgifter 251,234 67
Til Vejforsog 75,000 00
- Lillebælts-Broen 375,000 00
- Vejfonden 161,541 13 ‘—

b. Opki’tevningsvederlag til 1oIenliavns Kommune 36,770 62 —

c. Kjobenhavns Kommune 1,045,600 84
d. Frederiksberg Kommune 313,680 24
e. Kohstmderne 1,672,961 35
f. Sam/lige Amtskommuner 11,738,366 58
g. Sam/lige Sognekommuner 5,979,866 67

Tilsammen . . . . 2l,60,022 ifl
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Koge . 13.585 24

Roskilde. 28.619 13

Fi’ederikssund . 12.722 83

Frederiksværk . (4359 75

Ilelsi ngnr 3(0)6 i. 58

1-Tillerod 20.645 07

II olbæk 24.480 43

Kallundboig 15.675 $8

Xykjobing S 7.308 72

Korsr, i 16.50(1 68

Ringsted 17.715 24

Skelskor 9(157 48

Slagelse 35.405 5))

Sorø 8.581 8(1

Næstved 26.358 49

Præstø 8.221 23

Stege 8.691 Dl

Storehedinge 7.190 77
\Tordingbolg 10.259 01

Aakirkeby 3.741 89

Allinge-Sancivig 5.699 OG

Hasle 3(158 38
Neksa 5.701) 88

Rønne 16.551 52
Svaneke 2.097 31
Maribo 13(142 79
Nakskov $95 04
Nykøbing F 27.859 1.1
Nysted , 3$
Rødby 17.036 4.0

Sakskøbing 5.671 ST

Stubbekøbing (1.068 21

l3ogense 5.870 04

Kerteminde 7.203 91
Odense 135 956 05
.ssens 10.4.70 50

Middelfart 14.802 06
Faaborg 8.905 23
Nyborg I (.141 21
Rudkøbing 7.678 71

Ko bs læ der n e:

Samlet .ndeI:

Sandet Andel
Kr. 0.

Kr. (1. Svendborg 26.018 45
Ærøskøbing 2.995 59

T3ronderslev 9.70(1 02

Frederikshavn 10.962 8(1

I Ijørring 22.5(15 36
Skagen 17.923 52
Sæby 7 8.4
Nykøbing M 15.279 1(1

Thisted 21.598 .47

Aalborg 75.561 47
Løgstør 14.959 21

Nibe (i 375 60

Nørresundby 12 169 64

Skive 17.614 87

Viborg 28 268 64

Grenaa 9.318 75

hobro 22.878 4.9
Mariager 3.500 86
Randers 54.005 50
Æbeltoft 4.032 84
Aarhus 155 840 42
I[orsens 59.106 45
Silkeborg 21(195 21
Skanderborg 8.368 10

1-Terning 20.9.49 41
Holstebro 18.451 11
Lemvig 10.978 09
Ringkøbing 7.575 86
Struer 8.364 76
Frederichm 17.81:3 27
Kolding 4.3,5(i(i 68
Vejle 59.600 57
Esbjerg .4.4.607 55

Ribe 7.677 74
Varde 12.951) 47

Iladerslev 48.495 Ii

k ristiansfel d Flække ‘3.055 1)1
.abenraa 25.616 79
Sønderborg 21.382 66
Augustenborg Flække 2.171 60
Nordborg Flække 4.S86 $5
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KIc)benhavns rflit5kOIYI—

niune .

Roskilde do.
Frederiksborg cio.
Holbæk do
Sorø (10
Præstø do
Bornholms do
Maribo cio

Odense do
Assens do
Svendborg (10.
1-Tjørring (10
Thisted (10
Aalborg cio
Viborg do
Randers (10

Andel :Aai hus do
Kr. 0. Skanderborg (10

llingkjobing do
Vejle do
Ribe do
haderslev rio
Aabenraa do
Sønderborg clo
Tønder rio

Samlet Andel:
Kr. 0.

486.571 76
231.233 10
396.938 42
343.774 29
279.515 70
480.685 18
713.653 71
138.283 94
289.959 07
469.997 SS
532.319 60
546.191 37
429.691 47
450.128 30
276.77.4 15
249.076 56
605.610

FRA DOMSTOLENE

Ostre Landsrets Dom 13.
April 1925 i Anke II 71/1928 (V e j e).

Efter at et Sogneraad i Henhold
til Lov 14. April 1865 havde afsagt
Kendelse om Istandsættelse af en
privat Vej rn. v., indankede en af
(le interesserede Grundejere (Aj
Kendelsen for Arn t sraadet. der
imidlertid stadfæstede denne. Da
A desuagtet hindrede Arbejdets Ud
forelse paa det forbi hans Ejendom
førende Stykke af Vejen, indsattes
Sogneraadet ved Fogeden i dette,
idet de af A mod Kenclelsen frem
satte Indsigelser ikke havde et saa
dant Indhold, at der — som af A
PaaStaaet skulde være givet

ham den i Lovens § 8 omhandlede
Frist til at paakære Sagen for Dom
stolene.

østre Landsrets Dom 31.
Maj 1928 i Sag VI 85/1928 (Overta
gelse af privat Vej som offentlig).

Der fandtes ikke i Vejregulativet
for Odense, navnlig ikke i Bestem
melsen om Vejes Istandsættelse,
hjemmel til ved Kommunens Over
tagelse af en privat Vej som offent
lig at paalægge en af de tilstøden
de Grundejere G. Bidrag til en Af
gravning af Vejen, som var gen
nemført ikke blot for at sætte den
i passende Stand roen af hensyn

Samlet Andel:
Kr. 0.

Tønder 18.683 27
1-løjer Flække 2.864 13
Løgumkloster Flække 7.284 08

Tilsammen 1.672.961 35

Amts kom niunerne:

898.391 46
287.487 88
761.255 25
520.781 36
518.813 40
602.886 78
173.630 83
532.495 15 Tilsaninien 11.738.36;; 38
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til andre mere almindelige kom
munale Interesser.

Der tilkendtes ikke G. Erstat

ning i Anledning af, at Adgangen

til hans Ejendom var blevet van

skeliggjort ved Afgravningen, da

ban ikke havde noget Betskrav

paa, at Vejen, idet den overgik til

offentlig Vej, bevaredes uforandret,

og da der ikke ved Afgravningen

var sket noget retsstridigt Indgreb

i hans Tiet til at færdes til og fra

Ejendommen.

FRA MINISTERIERNE

I n d e n r i g s ni i n i s t e r i e t

Skrivelse af 11. Juli 1912

til Amtmanden over Sorø Amt

(Der kan ikke afkræves

tilstødende Grundejere

Bidrag til en Vejs Forsy

ning med Gas-, Vand- og

Kloakledninger samt Ga

delygter):

»I det med Amtets Skrivelse af

12. f. M. tilbagefulgte Andragende

har Mejeriejer A. af N. N. Kobstad

besværet sig over, at der af Køb

stadkommunen er paalignet ham

som Ejer af Ejendommen Matr.

Nr. 302 b af Kobstadens Bygrunde

og Mate. Nr. 86 ap af Markjorderne

at svare et Bidrag af 5 Kr. pr. lø

bende Alen af Ejendommens Fo

çade eller ialt 410 Kr. til Istandsæt

telse af B. Allé, efter at denne er

overtaget af Kobstadkommunen

som offentlig Vej.
I denne Anledning skulde man

med Bemærkning, at der ikke

haves 1-Tjemmel til at afkræve de

tilstødende Grundejere noget Bi

drag til den paagældende Vejs For

syning med Gas-, Vand- og Kloak-

ledninger samt Gadelygter, men

kun til de egentlige Vejudgifter,
til Efterretning og videre forneden
Bekendtgørelse tjenstlig melde, at
Ministeriet finder, at Halvdelen af
de til Vejens Istandsættelse med
gaaede Udgifter, som ifølge det op
lyste have udgjort ialt 6 Kr. 90 øre
for hver løbende Alen Façade, bør
aalægges Andrageren i Forhold
til hans Ejendoms Façadelængde,

saaledes at han ialt vil have at ud-
rede 3 Kr. 45 øre pr. løbende Alen
Façade, medens Forskellen mellem

dette Beløb og det af Byraadet
krævede Bidrag af 5 Kr. pr. løbende
Alen Façade bliver at afholde af
Kommunens Kasseç

I n d ø n r i g s ru i n i s t e r i e t
Skrivelse af 21. August
i 9 2 8 til Sagfører N. N.:

»I Skrivelse af 11. April cl. A. har
Sagføreren for A/S B. som Ejere af
Matr. Nr. 10 a ni. fl. af A. Markjor
der overfor Indenrigsministeriet

klaget over, at A. Byroad efter i
Henhold til det under 22. Januar
1923 stadfæstede Vejregulativ at
have overtaget en 400 m lang
Strækning af den saakaldte D.vej
som offentlig Vej har paalignet
Aktieselskabet, hvis ommeldte
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Ejendom er beliggende ved den
paagælclende Vejstrækning, et Be
bb at 1022 Kr. som Bidrag til Ud

gifterne ved Vejens forste Istand
sættelse.

De har i saa 1-Ienseencle anfort,
at Sporgsmaalet om Vejens Istand
sættelse vil være at behandle efter
Reglerne i Lov af 14. April 1865
om Istandsættelse og Vedligehol
delse af private Veje, til hvis Af
benyttelse flere er udelukkende he
rettigede, a t Fordelingen at Ud
gifterne ved Vejens Istandsættelse
er fordelt alene efter Ejendom-
menes Façadelængde mod Vejen
uden Flensyn til Ejendommenes
Interesse i Vejarhejclet iovrigt, i
hvilken 1-lenseende De har anfort,
at den at Dem repræsenterede
Grundejer ingen Interesse har i
samme, saint at hemeldte Grund
ejer i Flenhold til en bestaaende
privatretlig Overenskomst med
Ejerne at de øvrige ved Vejen be
liggende Grunde er fritaget tor at
deltage i Vejens Vedligeholdelse.

I denne Anledning skulde man
tjenstlig melde, at Ministeriet ikke
kan være enig med Dem i, at Loven
at 14. April 1865, der alene angaar
Vedligeholdelse at Veje, der er og
forbliver private, finder Anven
delse paa det foreliggende Forhold.
Ministeriet maa derhos holde tor,
at Byraadet i Medtor af Vejregula
tivet har haft fornøden 1-Ijemmel
til at paaligne Grundejerne Bidrag
til Vejens tørste Istandsættelse ef
ter dens Overtagelse som offentlig
Vej, i hvilken Henseende det for
Ministeriet, der iøvrigt maa have
Skønnet over de enkelte Grundes

Interesse i Vejanlæget overladt til
Byraadet, er oplyst, at Byraadet
ved Fordeling at Udgifterne har
taget 1-lensyn til, om de paagæl
dende Grunde er bebyggede eller
ej, samt til deres Beliggenhed.
Man skulde endelig bemærke, at
bestaaende privatretlige Overens
komster om Grundejernes indbyr
des Rettigheder og Forpligtelser
med 1-lensyn til private Vejes Ved
ligeholdelse maa være uden Be
tydning for deres Pligt i Flenhold
til Lovgivningen til overfor det of
fentlige at yde Bidrag til offentlige
Vejes Istandsættelse.

Flerefter har Indenrigsministe
net ikke fundet Anledning til at
foretage videre i Sagen.

I n d e n i, i g s m i n i s t e r i e t bar
i Skrivelse at 23. August 1928 til
Amtmanden over N. N. Amt ud
talt. at der ikke tilkommer en
Kommunalbestyrelse nogen Be
føjelse til at indrømme andre Ene
ret til Nedlægning at Ledninger i
private Veje.

I n cl e n r i g 5 m i n i s t e r i e t 5

5 k r i v e I s e a t 1 8. 5 e p t e m b e r
1 9 2 8 til Overretssagfører N. N.
(Vejbidrag kan at en Kommune
paalignes en i en anden Kommone
beliggende Ejendom, naar den har
Facade til den paagældende Vej).

»I Andragende at 19. Juli d. A.
har De tor Ejeren at Ejendommen
Matr. N at Københavns uden
bys Vester Kvarter, Vesterbrogade
N klaget over, at der at Fre
deriksberg Kommunalbestyrelse er
paalignet Ejeren et Beløb at ... Kr
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øre som Bidrag til Udgifterne
ved en stedfunden Regulering af
Frederiksberg Allé.

De har 1 saa Henseende an?ert,
at Ejeren al bemeldte Ejendom ef
ter Deres Formening ikke kan være
pligtig at yde Bidrag til Istandsæt
telse af en i en anden Kommune
beliggende Vejstrækning, uanset at
Ejendommen har Facade mod den
ne, samt at det paalignede Bidrag,
der al Kommunalbestyrelsen er be
regnet i Forhold til Ejendoinhiens
Ejendomsskyldværdi, reduceres ef
ter Forholdet mellem Ejendom
mens Facadelængde mod Frede
riksberg Allé og dens samlede Pa
cadelængde, eller efter Forholdet
66,22 til 110,48 I hvert Fald er for
stort, hvorved de har anført, at Ej
endommens mest værdifulde Del
er beliggende mod Vesterbrogade.

I denne Anledning skulde man
under Henvisning til østre Lands-

Den voksende Benyttelse al
Vejene har naturligt medfart, at
Antallet al Ulykker er steget me
get stærkt Men hermed er fulgt,
at der ogssa er sagt truffet Foran
staltninger til Formindskelse af
dette Antal, og man er da ganske
selvfølgeligt begyndt med ad st.
tistisk Vej at søge Oplysning om,
hvad der har været Skyld I Ulyk
kerne, hvorledes og hvor de er sket
o. s. v. For saa vidt som saadanne
Undersøgelser viser, at Vejen eller
dens Konstruktion og Bygning har

rets Dom al 23. December 1922 (TI. L
II. 1923, Pag. 230) tjenstllg melde, at
Indenrigsministeriet maa holde for,
at Frederiksberg Kommunalbesty
relse har haft forneden Hjemmel
til at paallgne Ejendommen Bidrag
til det omhandlede Vejarbejde. Med
Hensyn til Sporgsmaalet om Stor
relsen af det paalignede Beløb har
Kommunalbestyrelsen I en herfra
over Sagen Indhentet Erklæring op
lyst, at efter den øjeblikkelige Ud
nyttelse al Ejendommen er ca. 64
pCt. al dennes Etageareal, og deraf
ca. 21,9 pCt. Forretningslokaler, be
liggende mod Frederiksberg Allé.
medens ca. so pct., hvoraf ca. 13,3
pCt. Forretningslokaler, er belig
gende mod Vesterbrogade. Inden
rigsministeriet har ikke fundet An
ledning til at ændre den af Kom
munalbestyrelsen foretagne Ansæt
telse af Bldragsbelobets Storrelse.a

forearsaget Ulykkerne, har disse
statistiske Undersøgelser selvsagt
stor Interesse for Vejingenlererne.

I Frankrig1)har man for Aaret
1925 sagt at sammenligne Antallet
af Ulykker paa Jernbanerne med
Antallet af Ulykker ved Automobil-
kanel paa Veje og Gader. Der blev
I dette Aar ved Automobilkorsel
dræbt 2089 Personer, hvoraf (151
Chauffører og Passagerer og 1438
andre Personer.

1) Annales des Ponts et Chaus
såes 1928, 5. 40.

FÆRDSEI4SULYKKER
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Nu var der i 1925 i Frankrig
730,836 Automobiler, og hvis man
regner, at hvert af disse pr. Maanecl
hat kort 1000 km med 3 Personer
(incl. Chauffrn’en), vilde man for
hele Aaret faa 9 Milliarder Vogn-
km, og 27 Milliarder Personkm, og
disse Tal menes at stemme med, at
der i Aaret er brugt 13,07 Millioner
I [ektoliter Benzin, Benzol o. lgn. til
Autom obi lkorsel.

Antallet af Personkm paa Jern
banerne var i samme Tid 29,8 Mil
liarder og ved Jernbaneuheld blev
dræbt 61 Personer.

Pr. Milliard Personkrn blev der
cia ved Automohilkorsel dræbt 77,4,
pan Jernbanerne 2,05; hvis man for
Automohilerne kun tager dræbte
Passagerer og Chauffører, bliver
Tallet 24,1 pr Milliard Personkn,,
altsaa endnu 12 Gange saa mange
som ved Jernbaneuhelcl.

Det er cia naturligt, at man p’o
ver paa at undersøge, hvorledes
alle disse Ulykker er sket.

I F r ank r i g har man især
meget omhyggeligt undersøgt Jern
haneuheldene i 1924 og 1925, og der
foreligger meget interessante Rap
porter herom; nede nstaaende Med
cielelser om franske Uheld ved
Niveauovei’skæringer er hentede
fra den franske Rapport for 1923.
Og dette samme Sporgsmaal er
blevet undersøgt af de tyske fligs
baner, og ogsaa fra denne Under
sogelse meddeles nedenfor nogle
Tal m. m.

I S v e r i g e) har man f. Eks. for
Stockholms Vedkommende søgt at

komme til Klarhed over, hvor de
for Færcislen farlige Punkter i
Gadenettet laa ved at indtegne alle
Ulykker pan en Gadeplaa som
sværtecle Cirkler, hvis Størrelse
svarede til Antallet at Ulykker paa
det paagældende Sted, og man fik
derved en nem Oversigt over, hvor
(le farlige Punkter Ina, og hvor der
derfor f. Eks. fra Vejrnyndighedler
nes Side kunde være Anledning til
at træffe Foranstaltninger af den
ene eller anden Art.

I B e 1 g i e n1) indsender alle
Komtiiuner fra 1. Juli 1926 til det
belgiske statistiske Depaitement
hvert Kvartal en Meddelelse om de
Fturdlselsulykker, der er sket in
clenfor Kommunen og som har for
volcit Skade paa Personer eller
Gods eller paa begge Dele.

Alle Kommuner skal indberette,
om Uhelciene skyldes Sammenstød
eller ej, og for alle Uheld angives
Antallet af dræbte og saarede
(Chauffører, Passagerer og andre).

Mere fuldstændige Oplysninger
forlanges af Kommuner med over
3000 Indbyggere, saaledes at det
statistiske Departement kan uclar
bejdle en detailleret Statistik for
alle Steder, hvor Færdslen er størst.

Resultaterne fra 3. og 4. Kvartal
1926 er samlede i forskellige Tabel
ler i Departementets l3eretninger.

Departementet gør opmærksom
pan, at det har bestemt de valgte
Ilebyggel set’s Størrelse ud fra den
Betragtning, at et større l3eboelses-
centrum i Almindelighed giver en

1) Bulletin de l’Association- In
te rnatiou ole Permanente des Con
grès mie la Route.

) Svenska VdgfOreningens Tid-
skrift 1928. 1-Jæfte 3.
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Uheldets Art Samlet
Antal

Sammenstød Andre Uheld Uheld

1
I. Uheld, der skyldes Voguføreren:

1. Ved at passere forbi et andet Køretøj 218 251 19 22 237 27

2. Ved ikke at holde til hejre 85 141 17 20 102 16]

3. Ved ikke at følge Politiets Anvisninger. 36 38 2 3 38 4]

4. Ved Passage af en Gadekrydsning 441 502 26 41 467 541

5. Ved Krydsning i en Gade 118 144 2 5 120 14l

6. Ved at standse brat uden at give Signal 40 43 i 1 41 4

7. Ved ikke at tage nødvendige Sikkerheds

foranstaltninger, naar Vognen holder 10 11 3 4 13 11

8. Ved ikke at bruge Signalhornet 25 42 12 16 37 51

9. Ved ikke at tænde Lygterne 36 67 3 9 39 7

10. Ved for stor Kørehastighed 138 172 50 59 188 23

11. Ved fejl Manøvre 43 52 26 29 69 8

12. Af andre Grunde 62 75 33 35 95 lii

Ialt 1252 1538 194 244 1446 178

II. Uheld, der skyldes Fodgaugere og Spor

vejspassagerer:

1. Ved at gaa over Gaden 1 282 320 282 32

2. Ved at hænge paa en Vogn —
— i —

3. Ved at springe paa en Sporvogn i Fart — 14 18 14 1.

4. Ved at springe af en Sporvogn i Fart — 11 ii 11 i

Ialt 1 307 350 307 35

III. Uheld af tilfældige Aarsager:

1. Skridning, Ringeksplosion, Glidning 60 80 28 39 88 11

2. Mangel ved Styre- og Bremseapparater 12 20 7 7 19 2

3. Tekniske Mangler ved Vognen 2 4 6 8 8 I

4 Vejens daarlige Tilstand i 2 i 4 2

5. Mangler ved Vejs eller Gades Belysning 2 3 11 13 13 i

6. Andre tilfældige Aarsager 22 23 27 27 49 5

Ialt 99 132 80 98 179 23

IV. Uheld foraarsaget af ukendte eller ikke

fastsatte Åarsager 23 35 1-I 21 37 5

Samlet Totalsum 1374 1706 595 713 1969 241



DANSK VEJTIDSSKBIFT

Skader paa Person

1928 271

I de store Byer I alle Kommuner med over 5000 Indb.

auffører Passagerer Andre Ialt Chauffører Passagerer Andre Ialt
® 0 0 0 0 o 0 C 0u —

. ? . ‘ . 0 .o 0 0

5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0

fl

107 2 69
57 2 33
2h— 1

126 2 82
24 .1 31
5— 3

27 —

18 1
1,—

49 1
12 1
1—

35 2 131
25 3 76
2—4

59 3 i90
2 245
1— 5

55 — 21 — 28 2
28 — 11 — iS 2
1— — — 1—

03 43 1 20 3
19 — 4 — 1 —

3— 1— 1—

2——— 2—
11 — 6 — 11 —

16 — 7 — 5 1
24 — 21 — 39 3

2 — — 2 12 2
13 — 5 — 13 —

237 — 122 3 151 13

4 — 4 14 260 14

— — —

— 14 —

—

— 11 — — —

4 15 14 274 14

19 16 9
1 5 6
2 — 2
2 — —

4 1 —

10 — 3 — 10

38 — 25 — 27

4— 2— 4—

283 — 164 17 456 27

4
28
28
84
14
31

510

268

14
11

293

44
12

4
2
5

23

90

10

903

— 4— i i 2 1 7
— 17 — 6 — 15 — 38

2 27 I 11 2 10 5 48
3 32 — 24 3 43 6 99
1 5 — i 2 23 3 29

— 16 — 5 — 29
— 50

13 320 1 156 11 246 25 722

4 5 19 [293 19302
— _:_

—

— —

— 18 — 18
— 13!_ —

— 13

4 18 19 312 19 334

2 23 1 18 i 19 4 60
1 1 — 6 — 8 i iS

— 3— — — 3— 6
— 4— —.— —

— 4
— 5 — 3 — 3 — 11

19 11 2 18248

3 55 1 38 3 51 7 144

11 — 7 — 7 — 25

390 2 219 33 616 51 1225
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Færdsel af al Slags, der gaar ud

over Grænserne for den store By,

undertiden til ret stor Afstand.

Man har derfor indbefattet i

disse Beboelsesomraader ikke blot

et Beboelsescentrum og de omlig

gende Kommuner, men ogsaa i

visse Tilfælde andre Lokaliteter,

der p. Gr. af deres Beliggenhed i
Nærheden af dette Centrum og p.

Gr. af særlige Omstændigheder,
som f. Eks. deres Beliggenhed ved

en Hovedvej, faar en betydelig Del

af Færdslen til og fra den store By

og sin Del af de Farer, som denne

Færdsel frembyder.

Ved de første Undersøgelser af

denne Art vil det vel heller ikke

være muligt at bære sig anderledes

id, først Erfaringen vil vise, hvad

Betydning Nærheden af de store

By har.

Statistikken er blevet indsamlet

af Politiet, og den medtager derfor

kun de Tilfælde, hvor Politiets Ind

skriden har været nødvendig.
Statistikken kan ikke medtage

senere indtrufne Følger af Uheld.
idet den f. Eks. ikke kan give paa
lidelige Oplysninger om senere ind
trufne Dødsfald, der var en Følge
af Uheldet.

Endelig er Ta.bellerne blevet op
stillet efter de Aarsager, der var
gngivet paa Politiets Indberetnin
ger, og saa længe disse Indberet
ninger giver bestemte og nøjagtige
Oplysninger, er det øgsaa let at ru
brirere Ubeldene. Men ofte er An
givelserne mere ubestenite. de ind
hentede Vidnesbyrd unøjagtige og
ikke overensstemmende hverken
formelt eller reelt.

Og før derfor at undgaa, at de,
der benytter disse Tabeller, skal
drage alt før bestemte Slutninger
af dem, har man i Flovedet for før
ste Kolonne sat: »fastslaaede og
formodede Grunde til Ubeldetc<.

Men det synes at fremgaa af en
Sammenligning mellem Resulta
terne af Statistikken for 3. og 4.
Kvartal 1926, at det opstillede Ske-
ina passer rigtig godt til de Krav,
(ler kan stilles til et saadant.

For at sikre en ensartet Bubri
cering, der ofte er vanskelig, for
Uheld, der skyldes to eller flere
Aarsager, er der blevet opstillet
visse Regler.

De to vigtigste af disse er føl
gende:

Naar samme Uheld skyldes tø
eller flere Aarsager, er det blevet
henført under det, der syntes at
vçere l-løvedaarsagen.

Naar saaledes et Uheld blev
henført til samtidig at skyldes for
stor I lastighed og Udskridning, har
man betragtet den før store Hastig
hed som Hovedgrnnden. Skridnin
gen kan skyldes for stor Hastighed
og er desuden uafhængig af Chauf
førens \‘ilje.

hvor det ikke bar været muligt
at bestemme llovedaarsagen med
ilstrækkelig Sikkerhed, er Ube Idet

blevet føi t i den Rubrik I Tabellen,
der stød øverst, og hvortil det kun
de henføres. Eksempel: en Chauf
for har glemt at l)1uge Signalhar—
net og at tænde sine Lygter, et
Uheld, der følger heraf, henføres
under (let første.

De almindelige Resultater af
Statistikken for Færdselsulykker i
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3. og 4. Kvartal 1926 kan sammen- Det engelske »Road Departrnenf<
stilles i følgende Tabel. indsamler gennem de administra

Uheldenes Art. 3. Kvartal 4. Kvartal

A. Kommuner med i!
5000 Indb, og Antal Ofre Antal Ofre
derover. Antal — Antal

IIB. Kommuner med
Uheldunder 5000Indb. Uheld

»
ø ø

— — —————

. A 1673 9 641 650 1706 16 543 559Sammenstød i. B 301 16 155 171 212 10 75 85
Ialt 1974 25 796 821 1918 26 618 644

Andre Uheld { A 755 39 i 653 692 713 35 682 717
B 223 35 198 233 .140 31 66 97

Ialt 978 74 851 925 853 66 748 814

Ialt
A 2428 48 1294 1342 2419 51 1225 1276

‘. B 524 51 353 401 352 i 41 141 182
Ialt 2952 99 1647 1746 2771 92 1360 1458

Heraf kan ses, at i:
3. Kvartal skyldtes af ialt 2952

Uheld 1974, eller 67 pCt., Sammen
stød og 978 »ikke Sammenstødic

4. Kvartal af ialt 2771 Uheld 1918,
eller 69 pCt., Sammenstød og 853
andre Uheld.

Ialt indtraf ca. ICO() Uheld •

Maaned, hvoraf omtrent to Tredie
dele skyldtes Sammenstød.

Af de 2952 og 2771 Uheld i hvert
af tIe 2 Kvartaler indtraf 2428 og
2419, eller henholdsvis 82 og 87
pCt., i Kommuner med 5001) Ind
byggere og derover.

Af Tabelværkets andre Medde
lelser skal gives en Tabel over Ska
der paa Person. (Se Tabellen Sider
ne 272—273).

live Myndigheder Oplysninger om
de Ulykker, der sker paa Vejene
(Ministry of Transport: Report on
the Administration of the Road
Fund for the year 1926—27. London
1927). hensigten med denne Ind
samling af Oplysninger er udeluk
kende den, at man derigennem øn
sker at se, hvorledes Vejfærdselen
foregaar, for muligt paa denne
Maacle at finde Midler til at for-
mindske Antallet af Ulykker. Incl-
samlingen har intet med Straffe
spørgsmaalet eller andre retslige
Forhold, som Følge af Ulykkerne,
at gøre. I nedenstaaende Oversigt
(Side 274) er opført de i Aaret fra

1. April 1926 til 31. Marts 1927 ind
trufne Ulykkestilfælde, ordnede
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dels efter den formentlige Aarsag,
(lels efter den Type Vogne, der har
foraarsaget Ulykkerne.

Det vil ses, at de fleste Færd
selsulykker skyldes Chaufforernes
Ligegyldighed eller Uerfarenhed;
(lerefter følger Mangler ved Vejene

(farlige Sving, farlige Niveauskie
ringer, Skriclning af Vognen o. s,
v.). Blandt de forskellige Vogn-
typer har Motorcyklerne forvoldt
(let største Antal Ulykker, derefter
følger Privatautomobilerne, langt
derefter igen Autobusser og Last-
automobiler; de anforte Tal maa
dog selvfølgelig ses i Forhold til
(let Antal Vogne af de forskellige
Typer, der er i l3rug.

dræbt og 165 saaret. Antallet vat
noget lignende som i 1924, hvor der
blev dræbt 173. Pr. 100 Millioner
Tog-km var Tallene i de to Aar
1924 og 1925 henholdsvis 73 og 79.

I U. S. A. var Antallet af dræb
te ved Niveauoverskæringer pt. 100
Millioner Tog-km (Person-, Blan
det- og Godstog) i 1924 og 1925 tre
Gange saa stort eller henholdsvis
34og 239. og i England 8,3 og 8,55,
altsaa kun en Niendedel af de fran
ske Tal.

De 318 Ulykker i Frankrig i 1925
kan fordeles som vist i Tabellen
nederst paa Siden.

Det tyske Rigsbaneselskabi) hat
foretaget en Undersøgelse over (le

Antal Vogne i England i 1926.

. PrivatePersor- Motor- Lastauto- Vejloko.
Drosker Sporvogne Heste-automobiler cykler mobiler motiver

køretøjer

676000 630000 257000 2000 99000 14000 109000

I Frankrig 1) er der i 19 ved Ulykker, der er sket paa Steder,
Niveauskæringer sket 318 Uiykker, hvor Vej og Jernbane skærer hin-
hvorved 187 Perer er blet anden. Alene i Bayern var der i

1927 i 361 Tilfælde sket saadanne
‘) Annales des Ponts et Chaus

sces 1928, S. 55. o. fig. 1) »Verkehrstechnik< Nr. 21/1928.

Bombevogtede Nivoauover. Ubevogtede Niveauover
kørsler (28036) korsler (5815)

Antal Dræbte Saarede Antal Dræbte Saarede
Ulykker Ulykker

Antal Gaaende ... 190 141 57 16 15 i
Ved Vognulykker. 91 22 89 21 9 18

281 163 146 37 24 19
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Uheld. I 26 af disse Tilfælde var

Skylden Banens, d. v. s. 7.2 pCt., i

335 Tilfælde var Skylden den paa

gældende Vognfarers, d. v. s. 92,8

pCt.; i 236 Tilfælde var Automobi

ler indblandet i disse Uheld.

Samme Undersøgelse viser end

videre, at bevogtede Led ved Over

kerslerne ikke giver nogen Sikker

hed mod Sammenstød, men langt

snarere muliggør saadanne .Af de

ovennævnte 361 Uheld falder nem

lig 270 — 75 pCt. paa bevogtede og

91 = 25 pCt. paa ubevogtede Over

korsler. For at dette lettere kan

forstaas, maa man huske paa, at

der i Bayern ialt findes 10431 uhe

vogtede og kun 4010 hevogtede

Overkorsler. Og i ikke mindre end

145 Tilfælde = 40 pCt. blev de luk

kede Bomme sprængt af Automo

bilerne. Der foregaar da som Re

gel det, at kun den forreste Bom

sprænges, idet Automohilet dels

herved mister noget af sin Fart, og

dels mister noget, ved at Chauffø

ren uvilkaarligt bremser, saa det

ikke har levende Kraft nok til at

sprænge den anden Bom, men bli

ver staaende paa Sporet og dér

paakørt af Toget. Et andet Tilfæl

de, (ler ofte medfører Sammenstød,

er det, at Bommen ganske vist er

blevet sænket, men derefter, lige

før Toget kommer, er blevet løftet

lidt op al en eller anden Uvedkont

mende, I. Eks. en Cyklist eller Mn-

torcyklist, der vil passere over; en

efterfølgende Chauffør tror, at han

saa ogsaa kan slippe igennem, og

Resultatet er et Sammenstød.

Paa hele de tyske Rigsbaners

Omraade voksede Antallet af Bom

beskadigelser fra 728 i 1926 til 930

i 1927. Bommene er i Preussen ma

let sort-hvide, i Bayern blaa-hvide,

altsaa Farver, der er meget godt

synlige.
Resultatet af disse Undersegel

ser er blevet, at man i Tyskland og

enkelte andre europæiske Lande

har begyndt at følge amerikansk

Praksis, d. v. s. at man gaar over

fra bevogtede til ubevogtede Over

korsler selv paa Hurtigtogsbaner. I

U. 5. A. findes ialt ca. 250.000 Over

korsler, hvoraf kun ca. 6000 er be

vogtede. I Aarene efter Verdens

krigen er ogsaa i Italien, Holland

og Ostrig et stort Antal bevogtede

Overkersler blevet erstattede al

ubevogtede, som det vil frerngaa af

nedenstaaende Sammenstilling,

idet man gaar ud fra, at egen For

sigtighed hos de Kørende er den

bedste Beskyttelse mod Uheld.

Tidligere fand

tes bevoglede

Overkersler

Antal

Italien 15568

I-lolland 2507

Ostrig 1810

Af disse er

ændret til

nbevogtede

Antal

6091
1260
9i9
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NY LITTERATUR

Dansk Vejtidsskrift har
modtaget:

Beskrivning dver Nya Li
dl n g d b ron, byggd åren 1917
—1920. Utgiven av Lidingöbro
styrelsen. 82 Sider med 40 Pla
ner. Stockholm 1928.

Denne nye, faste Bro mellem
Stockholm og Lidinga har nu været
aaben for Færdslen i 3 Aar. Dette
Brobygningsarbejde har været me
get omstridt og har i sin Tid frem
kaldt mange forskellige Forslag.
der har stor teknisk og almindelig
Interesse. Værket er forfattet af
Civilingeniør E i n a r N o r d e n
d ah I, der fra 1918 til 1926 var Ar
bejdschef og Kontrollerende ved
Byggearbejdet.

Broarbejdet bai især fie nihudt
Interesse ved de store Funderings
dybder, der var Tale om, og da lig
nende Dybder ogsaa vil forekomme
ved de forestaaende Broarhejder
her i Landet, vil Bogen sikkert og
saa finde Læsere her i Landet,
hvad den høj Grad fortjener.

Bogen gengiver de tekniske Be
stemmelser for Arbejdet, giver en
teknisk Beskrivelse af Broen og en
Beskrivelse af Arbejdets Udførelse
samt meddeler om en Del Special-
undersøgelser og bl. a. om en Del
Modelforsog. som Arbejdet gav An
ledning til.

Det udmærkede og smukt ud-
styrede Værk kan paa det bedste
anbefales til Studium ogsaa her i
Danmark.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vågfdreningens Tidskrift 1928.
Nr. 4. — Fdredrag och diskussion vid Svenska vågföreningens årssam

mantråde den 31. maj 1928. — Några anteckningar om Stockholms broar
genom seklerna. — Beråkning av jordmassor vid vågbyggnad. — Väg
skatten och de nya. repartitionstalen. — Ater en nybet på vågmaskinnni
rådet. — Kali asfalthetong. — Rekonstruktionsmetoder å åldre vdgdelar.
— Våra gamla milstolpar. — Vägarna på Island. — Svenska Viigfdrenin
gens årsmbte i Hålsingborg den 21. maj—2. juni 1928.

Nr. 5. — Register över fbrfattare i Svenska vägfdreningens tidskrift
åren 1914—1927. — Fdrteckning dver i tidskriften införda artiklar och
notiser åren 1914—1927.

Teknisk Tidskrift. Viig- och Vattenbyggnads
køn st 1928.

Nr. 7. — Våghildning på vägars kdrhanor. — Undervattenshetong. —

Beskrivning åver nya Lidingöbron byggd åren 1917 till 1926.
Nr. 8. — Konstruktion, utfdrande ocli underhåll av hdga dammar i

Sverige. — Invarkan av ett cements kornstorleksfårdelning på dess håll
fasthetsegenskaper. — Om lufttemperaturens forånderlighet.

Nr. 9. — Våghrytare. — Maskinell anordning får utlryte av jkrn
vågsspår.
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Meddelelser fra Veidirektoren 1928.
Nr. 6. — økonomisk veidekksanalyse. — Overflatebehandling med

biturninose stoffer på hovedvejen Stavanger—Sandnes. — Transportabelt

kompressoranlegg ved Nordsund bro ved Farsund. — Asfaltemulsjoner.

— Mindre meddelelser. — Antall motorkjoretojer i Norge pr. 31. desember

1927. — Litteratur. — Særbestemmelser om motorvognkjoring.

Nr. 7. — Forbedring av innkjorselsveiene til Oslo. — Broanlegget over

Hafsfjord i Rogaland.
Nr. 9. — Broitingen vinteren 1927—28 i Fledmark fylke. — Broiting

vinteren 1927—28 i Akershus fylke. — Bor der ved vei- og brobygning

taes estetiske hensyn. — Om trafiktellinger. — Drenering og vannavlop.

— Retsavgjorelser.

Public Roads (Washington).
Vol 9. Nr. 4. — The Virginia Demonstration Road.
Xol 9. Nr. 5. — The Effect of the Length of the Mixing Period on the

Quality of Concrete Mixed in Standard Pavers. — Lip Curb for Concrete
Pavement s.

Vol 9. Nr. 0. — Effect of Pavement Type on Impact Reaction. —

Truck is big Factor in Fruit Transport. — The Design of Pavement

Concrete by the Water-Cement Ratio Method.

mads and Road Construction (London) 1928.
Vol VI. Nr. 70. — The Glencoe Road. — Gravity on the Road. — The

Silicate-Macadam Road. — Roads and Science in Italy. — Bituminous

Road Work in South Australia. — Tyne River Briclges. — Shelspra
Demonstration. — London Street Pavements.

Schweiz. Zeitschrift für Strassenwesen. 1928.
Nr. 14. — Fin Strassentunnel in Zdrirh. — Die Wirtschaftlichkeit der

Strassenh’efestigungen. — Construction des Virages.
Nr. 16. — Die Renützung des dffentlichen Strassengebietes tdr Lei

tungs- und Geleiseanlagen und Ole Durchfflhrung der Verlegungsar

beiten.
Nr. 17. — Seismographische Untersuchungen von Strassenheldgen.
Nr. 18. — Die Betonstrasse in Arbon.
Nr. 19. — Die Verkehrsregelung in Stddten.

Die Betonstrasse. 1928.
Nr. 7. — Beton mi Strassenhau. — Die Vervendung hygroskopischer

Chemikalien im Retonstrassenbau.
Nr. 8. — Dynamische Strassenwertung und ihre Ergebnisse.
Nr. 9. — Technische und wirtschaftliche Fragen im Strassenhau. —

Versuche und Erfahrungen im arne rikanischen Betoustrassenbau. — Der
Stand des Retonstrassenhaues in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika. — Die Betonmosaiksi rasse.

Verkehrstechnik. 1928.
Nr. 27. — Zur Frage der Verkehrsregelung und Verkehrserziehung. —

Die Verkehrsabwicklung an Strassenkreuzungen.
Nr. 28. — Die Entwicklung (les Landstrassenwesens in der Rhein

p rovi nz.
Nr. 29. — Der planmkssige neuzeitliche Ausbau der österreichischen

13 u n de sst rasse n.


