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DAGENS EMNER
Nyt nordisk Vejmøde i 1929?

Det første virkelige almindelige nordiske Vejmøde afholdtes i
København i Maj 1925. Naar det afholdtes her i Danmark, var Aar
sagen dertil, at det cia var 150 Aar siden, at den første danske Hoved-
landevej blev bygget.

Til Foraaret er der henløbet fire Aar. siden dette Vejmode af
holdtes. Fire Aar er en lang Tid, og der kan i et saadant Tidsrum
ske en stor og betydningsfuld Udvikling.

Dette har ikke mindst været Tilfældet for Vejvæsenets Vedkom
mende i disse fire Aar. Det vilde derfor være naturligt og af Betyd
ning, om man gennem et nyt nordisk Vejmode fik Lejlighed til in
cienfor de 5 nordiske Lande at udveksle Erfaringer paa dette i vor
Dage for hele Samfundet saa vigtige Omraacle.

Vi ved, at der er Kræfter i Bevægelse for at søge et saaclant nor
disk Vejmøde afholdt i 1929, og vi har gerne ved disse Bemærk
ninger villet yde disse Bestræbelser vor bedste St.otte.

BYGGELINIER
Af Kontorchef i Indenrigsministeriet K. Ulrich.

Vejucividelser er blevet hyppigere end tidligere, og Hensynet til
Færclselsuclviklingen og Færclselssikkerheclen vil gøre dem endnu
noclvendigere i Fremtiden. Vore Gade- og Vejlove sætter ikke be
stemte Grænser for Udvidelser af offentlige Gade,’ og Veje, naar
disse straks sættes i Værk i det ønskede Omfang. Paragraf 8 i Vej
forordningen af 13. December 1793 fastsatte vel, at Landevejshred
den skulde ligge mellem 7,5 og 12,5 m, og Bivejsbredden i Almin
cielighed skulde være 5 m, men disse Grænser ophævecles ved § 18
i Vejloven af 21. Juni 1867. Noget Maksimum for Bredden af of
fent.lige Gader og Veje er ejheller fastsat i de Bestemmelser i Byg
ningslovene, der direkte eller gennem Bygningsvedtægter eller Byg
ningsreglementer kan gøres gældende i Kommunerne1), selvom de
nedenfor nævnte 20 m dog ogsaa her maa betragtes som den i
Praksis almindelige øvre Grænse.

1) Se § 2 i Bygningsloven for Købstæderne af 1. August 1912 (Nr. 210)
og § 14 i Bygningsloven for Frederiksberg af 1. August 1912 (Nr. 212),
hvilke Be:stemmelser i 1-lenhold til Lov Nr. 210 af 5. Decbr. 1894 og
Lov Nr. 109 af 23. April 1915 ved Bygningsvedtægt eller Bygningsregle
ment kan udvides til at gælde i alle Kommuner udenfor København.
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Grænsen opad beror cia paa de paagælclencle Myndigheders Skøn
over, hvad Forholdene i det enkelte Tilfælde kræver, under den Be
grænsning, som Grundlovens § 80 sætter for al Ekspropriation, at
den er krævet af Almenvellet. Spørgsmaalet om en Gade- eller Vej
ucivicielses Berettigelse vii derhos kunne forelægges vedkommende
overordnede Vej- eller Bygningsmyndigheci (Amtsraaclet), Ministe
riet for offentlige Arbejder), Indenrigsministeriet4).)

Drejer det sig derimod om private Gader og Veje er der ikke i
den almindelige Vejlovgivning Hjemmel til at kræve dem udvidet),
og ejheller i Kommuner med Bygningsreglement eller -\edtægt kan
de kræves udvidede, hvis de alt er anlagt med den Maksimums
bredde, som kan fordres efter disse Bestemmelser. Kun hvor de ikke
oprindeligt er anlagt mccl denne Maksimumsbredde, kan det i Reg
lementet eller Vedtægten foreskrives, at Udvidelse skal ske i det Om
fang nye Byggeforetagender ved Gaden eller Vejen gør det nød
vendigt. IvIen naar Maksimumsbredden er naaet. kan man ejheller
her kræve yderligere Udvidelse. Maksimurnsbredden vil i de fleste
Reglementer og Vedtægter ligge ikke saa lidt under de i Frederiks
berg Bygningslovs § 6, 10, ii og 13 nævnte 20 m, som maa be
tragtes som Maksimurn for den Bredde, der overhovedet kan fast
sættes for saadanne Gader og Veje4). Der findes ikke Hjemmel til
at ekspropriere Grund til Anlæg eller Udvidelse af private Gader
og Veje7), saaledes at det offentlige ejheller mod Erstatning kan
gennemtvinge disses Udvidelse udover den fastsatte Bredde, med
mindre de paagælclencle Strækninger samtidig overtages som of
fentlige.

Saalecles ligger Forholdet ved aktuelle Vejudvicielser. Omtrent
ligesaa vigtigt som straks at gennemfore de \Tejudvidelser, hvortil
der er øjeblikkelig Trang, er det imidlertid at sikre, at fremtidige
Vejucividelser uhindret kan finde Sted. Dette sker gennem Fast
sættelse af Byggelinier, der angiver den Afstand, Bebyggelsen ved
en Gade eller Vej i det mindste skal have fra dennes Midte.

Byggelinier kan fastlægges i Medfør af § 2 Nr. b i Byplanloven
af 18. April 192_5. Nogen bestemt Grænse for Gade- og Vejbredclen
eller for Afstanden mellem Byggelinierne foreskriver Byplanloven
ikke, og dette gælder saavel offentlige som private Gader og Veje.

2) § 2 i Lov af 20. Aug. 1853 om Jords Afgivelse til Biveje.
3) § 15 i Vejloven af 21. Juni 1867.
4) § 2 i Røbstadbygningsloven af 1. Aug. 1912 og § 14 i Frederiks

berg-Bygningslov af samme Dato.
5) Se I-Iammericli: Land- og Købstadkornmuneres Vejvæsen pag. 330

og Domme I U. f. R. 1873 pag. 961 og 1883 pag. 134.
0) Se E. Jürgensen: Bygningslovglvningen, pag 93.
7) Se ovf. Note 5 og 1-I. Gram: Den danske Landboret, 1923, pag. 220.
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Kommunalbestyrelserne vil derfor indenfor Rirneligheclens Græn
ser i Byplanen kunne sætte denne Afstand efter eget Skøn, dog un
der Appel til Amtsraad eller Indenrigsministerium og mod Erstat
ning efter Lovens Regler. Den Fremgangsmaacle, som skal iagttages
ved Stadfæstelsen af en Byplan, og den Omstændighed, al Byplan
loven ikke direkte kan bringes til Anvendelse af Amt.sraactene paa
de disse underlagte Veje, gør det imidlertid noget omstændeligt at
sætte Lovens formelle Apparat i Bevægelse blot for at gennemføre
en enkelt isoleret Byplanforanstalt.ning som Fastlæggelsen af Bygge-
linier ved en eller flere Veje maa siges at være. Navnlig gælder det
te ved Færclselslinier, der gaar igennem en Række Kommuner.

Byggelinier kan endvidere med Hjemmel i de enkelte Kommu
ners Bygningsre,qlementer eller -vedtægter fastlægges for alt be
staaende Gader og Veje. Disse Bestemmelser maa imidlertid hol
cies indenfor de Rammer. som er fastsat i § Ii og 13 i Bygnings-
loven for Frederiksberg. hvilket, betyder, at Afstanden mellem Bygge-
linierne højst kan sættes til 12,5 m, eller i særlige Tilfælde til 20 nls)
hvilke Maksimumsafstande paa Landet og i Kobstæclerne oftest er
sat lavere.

Ved Nycnlæg af private Veje og Gader kan Kommunalbestyrel
sen endvidere, naar den fornødne 1-Ijemmel haves i Bygningsregle
ment eller -vecitægt, kræve, at der ved Vejen eller Gaden, naar
den tillacles anlagt med en mindre Bredde end den vedtægtsinæs
sige, paa begge Sider udlægges et ubebygget Areal, der senere mu
liggør Vejens Udvidelse til den reglementerede Bredde. For de saa
ledes tilvejebragte Byggelinier og for den senere Afstaaelse af det
til Vejens Udvidelse reserverecle Areal, der formentlig i Reglen vil
falde sammen mccl Vejens Overtagelse som offentlig. tilkommer der
i dette Tilfælde ikke Grundejerne Erstatning. Se nærmere § 6 og
10 i Frederiksberg Bygningslov).

Den Omstændighed, at disse Bygningsbestemmelser opererer med
en Vejbredcle paa i det allerhøjeste 20 m og iøvrigt er gennemført
paa en ret uensartet Maacle i de forskellige Reglementer og Vecitæg
ter. og saaclanne desuden langt fra er gældende i alle Kommuner,
gør ogsaa disse Bestemmelser mindre anvendelige paa gennemgaaen
de Færciselslinier paa Landet. Det kan dog være forbundet mccl For
dele for Kommunerne at benytte disse Regler i visse Tilfælde, fordi
de derigennem kan komme udenom Erst.atningssporgsmaalet, ikke
alene for saa vidt Byggeliniernes Fastlægning angaar (se Dom i
U. f. R. 1894 pag. 814), men ogsaa, naar Betingelserne herfor er til
Stede, ved selve Vejudvidelsen.

5) Se herom E. Sivertsen: I-Iaandbog i Bygningslovgivningen, 1928,
pag. 60—63.

5) Se sammesteds, pag. 554—0 og 559—60.
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Det er imidlertid forstaaeligt, at Kommunerne og navnlig Amts
kommunerne har felt Trang til Lovbestemmelser, der direkte giver
dem Adgang til langs de nuværende eller fremtidige Hovedfærdsels
linier at skabe bebyggelsesfri Bælter, der muliggor, at Vejudvidel
ser, naar Udviklingen kræver det, kan finde Sted, uden at kost
bare Ekspropriationer af Bygninger skal ske til ligesaa stor Géne
for det offentlige som for de private. Æren for forst at have rejst
dette Sporgsmaat tilkommer Kobenhavns Amtsraad, der naturligvis
gennem sin Administration af Hovedfærdseisvejene til Kobenhavn i
særlig Grad har været i Stand til at drage Konsekvenserne af Tra
fikstigningen og mærke Ulemperne ved den stigende Bebyggelse
langs Vejene. Sporgsmaalet har senere været behandlet af et af
Ministeriet for offentlige Arbejder nedsat Automobiludvalg, der bl. a.
bestod af Repræsentanter for Rigsdagen, Amtsraads- og Sogneraads
foreningerne, Forenede danske Motorejere og Am.tsvejinspektorfor
eningen. Sidstnævnte Forening har endvidere selvstændigt taget
Sporgsmaalet op, og saavel af denne Forening som af Dansk In
•geniorforenings tekniske Vejkomité har der været forelagt Inden
rigsministeriet Udkast til en Lov om Byggelinier ved offentlige Veje.
Efter at der saaledes fra mange Sider var vist stærk Interesse for
en rationel Losning af dette Sporgsmaal, udarbejdede Indenrigsmi
nisteriet et dertil sigtende Lovforslag. Dette fandt Tilslutning hos
de kommunale Organisationer og foreligger nu stadfæstet som Loe
Nr, 27i af 28 iV orember 1928 om Fastsættelse af Bygget/nice ved
Gader og Veje, der træde; i Kiaft den i. April 1929. Det er Bestem
melserne i denne Lov, som her skal gores til Genstand for nær
mere Omtale.

Loven gælder alene offentlige Gader og Veje, men iovrigt alle
saadanne udenfor Kobenhavn og Kobstædernes Bygrunde’”). Loven
kan derhos kun bringes til Anvendelse ved bestaaende Gader og
\Teje, Vil man sikre Byggelinier ogsaa for fremtidige Færdselsfor
hindelser. maa Byplanloven anvendes.

Den Kommunalbestyrelse, der vil gore Brug af Loven, maa forst
gore sig klart, hvilke af de den underlagte Gader og Veje. den
fremtidige Udvikling af Færdslen vil kræve udvidet. Regelmæssige
Færdselstællinger kan bl. a. give Fingerpeg i saa Henseende’’

10) Til Kobstædernes Bygrunde kan Loven udvides med de fornodne
Lempelser ved særlig Vedtægt. Naar Loven ikke er gjort direkte an
vendelig paa selve Bygrunden ligger det i, at en særlig Hensyntagen
til de ved den tætte Bebyggelse skabte Forhold er nedvendig, og at en
Tilposning at Lovens Bestemmelser til de i Kobstæderne gældende til
svarende Bygningsbestemmelser er enskelig, hvis disse sidste da ikke
i sig selv er tilstrækkelige for Byen til at lese Byggeliniesporgsmaalet.

U) Se \T, Malling: Færdselstællinger, i Dansk Vejtidsskrift tor 192G,
Jag. 218.
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Naar dette Sporgsmaal er paa tiet rene, maa Kommunalbestyrelsen
træffe Beslutning om Fastsættelse af Byggelinier ved disse Gader og
Veje.

Arntsraadene kan kræve, at Bebyggelse og andre blivende Anlæg
(Sportspladser, Kirkegaarcie, Tankanlæg m. v.). der kan træde
hindrende i Vejen for en Vejucividelse, skal holdes indtil 17,5 m
fra Midten af Landevejene. De øvrige Komrnundbestyreiser kan for
de dem underlagte Gader og Vejes Vedkommende kræve, at saa
danne Bygninger og Anlæg holdes i en Afstand af indtil 15 m fra
disses Midtlinie. Dog skal Sogneraadene have Amtsraadets og By
raaclene Indenrigsministeriets Samtykke til at gaa højere end til
12,5 rn. Dette betyder altsaa, at Landievejene kan sikres en Udvidelse
til ialt 35 Meters Bredde og de øvrige offentlige Gader og Veje til
ialt 30 Meters Bredde’2). Dermed være selvfølgelig ikke sagt, at
dette Maksimum altid bør sikres. En Vejuciviclelse ud over det nød
vendige er af det onde, fordi den igennem Aar bebyrder det kom
munale Budget med overflødige Udgifter.

Man bor derfor som Regel ikke sikre sig større Vejudvicielse end
den, man efter en Afvejelse af den fremtidige Udvikling mener at
faa Brug for. Men selvfølgelig kan en saadan Bedømmelse i det en
kelte Tilfælde være vanskelig, og man bør i Tvivlstilfælde sikre sig
en Margin at løbe paa, hvilket kan forsvares, da Loven ikke absolut
fordrer, at hele det baandlagte Areal til sin Tid skal indtages til
Vej. Opmærksomheden maa ved Byggeliniernes Fastsættelse tillige
være henvendt paa Erstatningsbesternmelserne, saalecles at man saa
vidt muligt undgaar at gøre Grundene ved den fremtidige Vej for
smaa’3). Det anbefaler sig inden Byggeliniernes endelige Fastlæg

12) I en i 1923 afgiven Betænkning udtaler Stadsingenioren i København i Forbindelse med Direktorerne for de københavnske Sporveje ogVej- og Klookanlæg, at de senere Aars Erfaringer har vist, at en 1-loved-i rafikaare mindst maa være 25 m bred — Frederiksborggade ogFarimagsgade er 25,1 m —, og at en 3s m bred Vej skønnes at kunne
tilfredstille den Trafik, der kan blive Tale om.

Det at Ingeniorforeningen nedsatte Udvalg angaaende fremtidige
Flovedtrafiklinier mellem København og Nabokommunerne bai’ fore
slaaet en endelig Vejbredde af 35 m for de ind til Byen førende hoved
veje, som tænkes forsynet med I-lurtigsporveje i et særligt Sporlegeme
i Midten af Vejen, 28 m for andre Radialveje og 25 m for llingvejenes
Vedkommende.

En Række sekundære Veje er foreslaaet anlagt med 20 m’ Bredde,
men med Byggelinier med 25 m’ Afstand. Ude omkring i Landet er det
almindeligt — hvor særlige Forhold get’ sig gældende — at gøre Par
celveje ca 5 m brede, offentlige Biveje mindst 7,5 m og Landeveje fra
7,5 m til 12,5 m svarende til de tidligere lovfæstede Vejbredder.

Se om Vejbredder iøvrigt A. R. Christensen: Veje og Gader, pag.
16—19, og samme Forfatter: Byplaner og Sporveje, pag. i9—53.

13) Se A. R. Christensen: Byplaner og Sporveje, pag. 66.
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ning at gennemgaa den paagældencle Vej for paa dennes enkelte
Strækninger at søge at naa den Løsning, der stemmer bedst mccl
Hensynet til rie enkelte Grundejere og til Kommunens Okonomi.
Der vil formentlig kunne tænkes Tilfælde, hvor Byggelinierne ved
en og samme Vej kan komme til at ligge snart paa den ene, snan
paa den anden og snart paa begge Sider af denne, alt eftersom
Vejens Gennemførelse med en ensartet Bredde og en hensigtsmæs
sig Retning tillader en saaclan Hensyntagen til de tilgrænsencle
Gruncles Dybde, Udnyttelse og Værdi. Ejheller ses der at være noget
til Hinder for kun at fastsætte Byggelinier for enkelte maaske
særlig truede — Strækninger af en Vej.

Hvor Udretning af Vejen paa et enkelt Sted, Forbedring af Vej-
sving eller Opnaaelse af god Oversigt ved vigtige Vejkryds gør det
ønskeligt at rykke Byggelinierne længere tilbage end de ovenfor an
førte Maksimumsafstande tillader, giver Loven da ogsaa Hjemmel
til at fravige disse. § 21 i Lov Nr. 164 af i. Maj 1923 om Færdsel
har herigennem faaet en værdifuld Udvidelse, der formentlig mange
Steder vil kunne benyttes med Fordel til Forøgelse af Færclseissik
kerheden. Færdselslovens § 21 giver Kommunerne Ret til ved sær
lig farlige Vejsving, Vejkryds eller Jernbaneoverskæringer at kræve
Gærcier, Hegn og Beplantning, der hindrer den frie Oversigt, fjernet
eller holdt i en passende Højde’4). Saadan Oversigt vil i paakom
mencle Tilfælde kunne sikres ved Ekspropriation af Grund eller gen
nem Servituter. Byggelinieloven giver imidlertid Mulighed for at
hindre ogsaa Bebyggelse og andre blivende Anlæg paa de for
Færclslen betydningsfulde Steder og har derved afhjulpet en Man
gel ved Færdselslovens § 2i.’)

Paa endnu et Punkt giver Byggelinieloven derhos Adgang til at
overskricle de fastsatte Maksimumsafstande, idet Loven bestemmer,
at Bygninger, der ikke opføres med deres .Jordlinie i fremtidig Vej
højde, yderligere skal rykke et saa stort Stykke tilbage fra den fast
satte Byggelinie som svarer til halvanden Gang Højdeforskellen med
Tillæg af mindst I m beregnet til Passage foran Bygningen.

I Loven er endvidere optaget en Bestemmelse svarende til Frede
riksberg Bygningslovs § 7, hvorefter Kommunalbestyrelserne kan
fordre, at Hjørnebygninger, der opføres i den fastsatte Byggelinie,
samt Hjørnegrunde skal have brudt Hjørne af i det mindste 2,5 m’s
Bredde mccl lige store Vinkler mod Vej- eller Gadelinierne. Indenfor

14) Se C. Lundbye: Færdselslovens § 21, i Dansk Vejttdsskrift for 1925,
pag. 2—5.

15) Se den sammesteds pag. 222 aftrykte Skrivelse til Skanderborg
Amtsraad. Den anførte Mangel ved Færdselslovens § 21 vil iøvrigt
blive direkte afhjulpet ved en Ændring i denne Lovbestemmelse, saa
fremt § i det af Ministeren for offentlige Arbejder forelagte Lovfor
slag angaaende Sikring af Færdsien ved Vejkryds m. v. bliver til Lov.
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de saalecles bestemte Grænser er dog ogsaa andre Former for 1-Ijør-
ner tilladt’). Sidstnævnte Bestemmelse hører ikke til dem, der
hjemler nogen Ret for Grundejerne til Erstatning, men Kommunal
bestyrelsens Beslutning om at ville benytte den skal dog bekendt
gøres ligesom de øvrige Byggelinieforskrifter.

Opmærksomheden maa være henvendt paa, at det ikke alene er
Byggeforetagender, men ogsaa andre blivende Anlæg, som ved
Hjælp af Loven kan holdes paa Afstand af Vejene. Specielt gælder
dette ogsaa Benzintanke, som ofte af forretningsmæssige Flensyn
anbringes for nær ved Vejene eller ved Knudepunkter, hvor de selv
og de véntencle Vogne generer Færdsien. Efter at Forenede Danske
Motorejere havde henledt Indenrigsministeriets Opmærksomhed
paa dette Forhold, blev der i Loven indsat en Bestemmelse, der
muliggør det for Kommunalbestyrelserne i Fremtiden at forhindre,
at saaclanne Anlæg lægges for nær ved Vejene.

Saa snart Kommunalbestyrelsen har taget Beslutning om Fast
sættelse af Byggelinier i Overensstemmelse med foranstaaencle, skal
der derom ske offentlig Bekendtgørelse paa den i Kommunen bruge-
lige Maacle. Bekendtgørelsen maa give Besked om Byggelinierne paa
en saadan Maacle, at det tydelig kan ses, hvilke Vejstrækninger og
Ejendomme de angaar.

Den vil f. Eks. kunne affattes saalecles:

Bekendtgorelse om Byggelinier.
Det bekendtgøres herved, at Sogneraadet i sit Møde den ii. April

1929 i Henhold til Lov Nr. 275 af 2. November 1928 har besluttet,
at Bygninger og andre Anlæg af den i Lovens § i anførte Art, der
fremtidig opføres langs Jernbanevej, som er opført paa Kommunens
Fortegnelse over Biveje som Nr. 39 og fører fra Vilierup By til
Aalykke Station, skal holdes i en Afstand fra denne Vejs Midtlinie
paa mindst 9 m, jfr. nærmere Forskrifterne i Lovens § i, 1. til 4.
Stykke. Kort og nærmere Beskrivelse vedrørende de fastsatte Bygge-
linier tilligemeci et Eksemplar af Loven henligger til Eftersyn paa
Sostrup Skole i 6 Uger fra Dato. Ejerne at de til Vejen stødende
Grunde vil inden nævnte Frist kunne paaklage Sogneraadets Be
slutning for Amtsraaclet, hvis Afgørelse inden 4 Uger, efter at den
er meddelt Klageren, vil kunne indankes for Indenrigsministeriet.
Mulige Erstatningskrav efter Lovens § 2, næstsidste Stykke, maa
fremsættes overfor Sogneraadet inden 6 Uger fra Dato. Klage over
Beslutningen fritager ikke Klageren for foreløbig at efterkomme
cl enne.

Hallose Sognercad, den 2i. April i929.

1) Se om den tilsvarende Bestemmelse i Københavns Bygningslovs
§ 7, Sivertsens Flaandbog, pag. 67—70.
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Fremkommer der herefter Erstatningskrav, maa Kommunalbe
styrelsen rette Henvendelse til Dommeren om Udmeldelse al to
Taksationsmænd i Overensstemmelse med § 9 i Byplanloven af
IS. April 1925 og derefter henvise de indkomne Erstatningsbegærin
ger til disses Afgørelse. Da Byggeliniernes Fastlægning jo imidler
tid ikke indskrænker Grundejernes Het til at udnytte deres Ejen
domme paa den Maade, som de i Ojeblikket bruger den, vil der kun
i ganske særlige Tilfælde være Grundlag for et Erstatningskrav.
Loven foreskriver derom, at Erstatning for Byggeliniernes Fastlæg
ning kun skal ydes, saafremt denne bevirker, at den behyggelige
Del af vedkommende Ejendom bliver saa lille, at den efter Taksa
tionsmændenes Skøn ikke hensigtsmæssigt kan anvendes til Bebyg
gelse, og Ejeren paaviser, at han af denne Grund lider Tab. Saavel
Kommunalbestyrelsen som den paagældende Grundejer kan ind-
anke Taksationsmændenes Afgørelse for den i Byplanlovens § 9
omhandlede Kommission. Anke skal ske inden 6 Uger, efter at
Meddelelse er tilgaaet Grundejeren om Taksationsmændenes Af
gørelse, og bor formentlig rettest indsendes gennem Amtet, der
skal tage Initiativet til Kommissionens Sammenkaldelse. Kobstad
og Sognekommunerne er dog ikke bundet til at anvende de i By
planloven nævnte Taksationsmyndigheder, hvis de i Forvejen i et
Bygningsreglement, eller en Bygnings- eller Vejvedtægt har sær
lige Bestemmelser om Taksation af Jord til offentlige Biveje’7).

Kommunalbestyrelsen kan i saa Tilfælde for sin Funktionstid
beslutte, at disse Bestemmelser ogsaa skal gælde for de herom-
handlede Taksationer, saaledes at det derved nndgaas, at man in
denfor samme Kommune kommer til at operere med forskellige Tak
sationsmyndigheder og forskellige Taksationsregler i Vejsager. Efter
sin Ordlyd gælder denne Undtagelsesbestemmelse ganske vist alene,
hvor der er Tale om Jordafstaaelse, men efter Motiverne til Be
stemmelsen og dens hele Sammenhæng maa man gaa ud fra, at de
lokale Vedtægtsbestemmelser om særlige Taksationsmyndighed er
ogsaa gælder for Udmaalingen af Erstatningen for Byggelinierne,
hvis Kommunalbestyrelsen træffer Bestemmelse derom.

Har en Grundejer baade begæret Erstatning og klaget til Amts
raadet eller Ministeriet over Byggelinierne, skal Taksationsmyndig
hederne vente med at afsige Kendelse, indtil Klagen er endelig af
gjort. Heraf følger, at Kendelse ikke bør afsiges for Klagefristernes
Udløb.

For at sikre Kommunalbestyrelserne mod, at selve Fastsættelsen
af Byggelinien mod Forventning skulde paafore den Erstatnings

17) Se f. Eks. § 8 i det i Vejtidsskriftet for 1927 pag. 59 aftrykteVedtægtsudkast.
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forpligtelser, (ler ligger over, hvad de mener det forsvarligt at yde,
har Loven derhos fastsat, at de kan frigøre sig for Erstatningskravet,
ved at frafalde de foreslaaede Byggelinier senest 4 Uger efter, at
de er gjort bekendt med Taksationsmyndigheciernes Afgørelse.

Naar Erstatningsspørgsmaalene og Klagerne er endelig afgjort,
og Fristerne udløbet, skal Byggelinierne tinglyses paa hver enkelt
af de Ejendomme, de vedrører. Tinglysningen er gebyrfri og sker
efter nærmere Forskrifter, som udarbejdes af Indenrigsministeriet
efter Forhandling med Landbrugsministeriet. Det er klart, at de paa
gældende Byggelinier bør fastlægges paa en saadan Maade, at. deres
Beliggenhed med Sikkerhed kan konstateres, naar Vejucividelsen
rnaaske efter mange Aars Forløb skal finde Sted. En saadan Sik
kerheci vil alene kunne opnaas, naar Vejmidten — det vil sige
Micltlinjen for den hestaaende Vej taget som en Helhed, altsaa Vej
banen med det udenfor denne liggende til Vejen hørende Areal,
Grøfter og Skraaninger indbefattet — fastslaas gennem Maalinger
og et Kort, der tydelig udviser Begrænsningen for det Areal, der
fremtidig skal holdes ubebygget18). Den saaledes fastslaaede Midt-
linje maa derefter stadig benyttes som Udgangspunkt, hvis man se
nere yderligere vil udvide Byggelinierne indenfor det i Loven fast
satte Maksimum.

Hvis Kommunen har den fornødne sagkyndige Medhjælp, f. Eks.
Amtsvejinspektor, Bivejsinspektør, Vejassistent eller Kommunein
geniør, til Raadighed, vil Udfærdigelsen af Kortene, der skal være
Kopier af Matrikulskortet, og Maalingerne kunne overlades denne.
Har Kommunen derimod ikke Adgang til saadan sagkyndig Hjælp,
vil den kunne søge den fornødne Bistand hos en Landinspektør.
hvilket navnlig anbefaler sig, hvor der viser sig at være væsentlige
Uoverensstemmelser mellem Matrikulskortet og de virkelige For
hold i Marken. Kortet skal vedlægges det originale Tinglysnings
dokument, medens en Kopi skal bero ved den paa Tinglysnings
kontoret opbevarede Genpart. Om Matrikulskortets Tilvejebringelse

m. v. henvises iøvrigt til det Cirkulære, som Indenrigsministeriet

vil udsende om Loven.
Byggelinien skal respekteres saavel af Ejendommenes Ejere og

Brugere som af Panthavere og Indehavere af andre Rettigheder i
Ejendommene, uden Hensyn til naar saaclan Ret er erhvervet.

Kommunalbestyrelsen fører Tilsyn med, at Byggelinierne respek

teres og har Peataleret. Begge Hverv kan den dog overcirage til

Bygningskommissionen. Loven giver Kommunalbestyrelsen Ret til

at kræve Politiets Bistand ved Udovelsen af Tilsynshvervet. For

Overtrædelser af Loven er fastsat Boder, og bygger en Grundejer i

) Se Hammerich: Land- og Koljstadkommunernes Vejvæsen, pag. 28.
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Strid med de foreskrevne Byggelinier, kan han tvinges til at ned-
rive Bygningerne.

I det foregaaende er det vigtigste Afsnit af Loven gennemgaaet,
nemlig det der omhandler selve Byggeliniernes Fastlægning. For
Fuidstændighedens Skyld har Loven dog ogsaa medtaget Bestem
melser om den Ekspropriction, der — saafremt Enighed om Erstat
ningen ikke opnaas — skal finde Sted, naar den paagældende Vej-
udvidelse til sin Tid skal virkeliggores. Noget bestemt Tidspunkt
for denne Ekspropriations Foretagelse er ikke fastsat, og det maa
derfor fremhæves, at Fastsættelsen af Byggelinier ikke betyder noget
bindende Standpunkt fra Kommunalbestyrelsens Side med Hensyn
til, om den endelige Vejudvidelse skal finde Sted eller ikke. Ej
heller er Kommunalbestyrelsen pligtig at kræve hele det reserverede
Areal afstaaet paa een Gang. Som ovenfor anført bør Vejudviclelsen
derfor af Hensyn til Kommunens økonomi kun gennemføres, naar
og i det Omfang, den tilstedeværende Trang berettiger dertil. Naar
Afstaaelse fordres, skal dette ske gennem skriftlig Meddelelse til
Ejeren, og denne har cia Adgang til at kræve Erstatning ved Sagens
Inclbringelse for de tidligere omtalte Taksationsmyndigheder inden
6 Uger fra den Dag, Meddelelsen er tilgaaet ham. Taksationsreglerne
svarer iøvrigt til Byplanlovens10). Ogsaa her kan Kommunalbesty
relsen — om den ønsker det — benytte sine sædvanlige Vurderings
regler og Taksationsmyndigheder. saafremt disse er hjemlede i en
for Kommunen særlig stadfæstet Vedtægt.

Den endeligt fastsatte Erstatning udredes af vedkommende Kom
munes Kasse og udbetales Ejerne umiddelbart efter Afstaaelsen, hen
holdsvis Byggeliniens Tinglysning, naar de godtgør, enten at deres
Ejendom er ubehæftet, eller at Panthaverne samtykker i Udbetalin
gen. Er inden 6 Maaneders Forløb ingen anden Overenskomst op
naaet, udbetales Erstatningen mod Afskrivning paa vedkommende
Gældsbevis til den eller de Panthavere, der godtgør at være først
panteberettigede i Ejendommen.

Hermed skulde de væsentligste Bestemmelser af denne for vore
Vejfarende og for vort Vejvæsen betydningsfulde Lov være gen
nemgaaet.

Byggelinier, baade de heromhandlede, der af Færdselshensyn for
bereder Vejudvidelser, og saadanne, der ved at skabe Bælter for
Lys og Luft i bebyggede Kvarterer tjener hygiejniske Hensyn, er
vigtige Træk i en Byplanlægning, men dog kun et enkelt Led i
dennes Mahgfoldighed. De er imidlertid et godt Eksempel paa Plan
lægningens praktiske Nytte, gennem de Besparelser for Kommuner

19) Se Vejtidsskriftet for 1926, pag. 238 og Bygge1inieovens § 2, 1.,
2. og t Stk.
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ne, deres Gennemførelse betyder. Det er at haabe, at Eksemplet vil

smitte, saaledes at ogsaa andre og mere samlede Byplanopgaver bli

ver taget op i Forbindelse mccl denne nu saa lykkelig gennemførte

Lov.

LUFTFOTOGRAFERING I POPULÆR
FREMSTILLING

Af Kaptajn i Flyverkorpset H. 0. Hahsen.

De første Luftfotografier er taget fra Ballon captif i Paris 1S6.

Nogen Udvikling paa Luftfotograferingens Omraade finder dog

ikke Sted, før vi naar hen til Verdenskrigen 1914—1918; der blev

ganske vist i Kina i 1900 og i den russiske-japanske Krig i 1904—0

taget en Del Billeder fra Ballon, og disse gav ogsaa ganske gode

Resultater, men nogen særlig Betydning tillægges dog ikke Luft-

fotograferingen. Ved Verdenskrigens Begyndelse havde den franske

1-lær meget lidt Materiel og Personel, og i den tyske Hær var det

ikke stort bedre, men allerede i December Maanecl 1914 begynder

Franskmændene at tage Fotografiapparatet i systematisk Brug fra

Flyvemaskinen og at organisere en Tjeneste paa Jorden, som efter

haanden antog meget betydelige Dimensioner.
Paa lignende Maade gik det i Tyskland og i de øvrige Lande,

som deltog i Krigen, det er altsaa denne Krig, der paa saa mang

foldige Omraacler har bragt. Udviklingen fremad i et rivende Tempo,

som ogsaa paa Luftfotograferingens Omraade drev Udviklingen vold

somt og pludseligt fremad.
Man spørger uvilkaarligt, hvad er Aarsagen til denne hastige og

nødvendige Udvikling?
Hoveclaarsagen er mangelfuldt Kortmateriale over de forskellige

Krigsskuepladser og de talrige militære Anlæg, som Stillingskrigen
gav Anledning til paa Fronterne, og som man kun kunde faa et
klart Billede af gennem Fotografiet. Over nogle Egne fandtes kun
meget daarlige Kort, over andre Egne fandtes vel ganske gode Kort.,
men i et Maalestoksforhold, som ikke tilfreclsstillede de Krav, som
efterhaanden navnlig Artilleriet stillede. I Frankrig, for at tage et
Eksempel, havde man kun Kort i Maalestoksforholdet I 20.000 om
kring Byerne og cia navnlig de vigtigste Fæstningsbyer, da nu For
diringen blev stillet til Kort i i 20.000 (og større Maalestoksforhold)
maatte man søge at efterkomme den, og det hurtigt, de gamle, hæder
kronede Metoder med Udsendelse af Opmaalere, var uanvencielige,
bl. a. fordi det Terrain. som havde mest Interesse, var det. som
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Modstanderen havde inde. Det Materiale, hvormed man kunde be
gynde at skabe de nye Kort var dels det gamle Kortmateriel, dels
Vejkort, dels Matrikelskort, dels Jernbanekort, dels Vandiohskortene
o. s. v., og hvor disse Emner ikke slog til, tog man sin Tilflugt til
Fotograferingen fra Luften. Der skete nemlig det epokegorende i
Krigens første Tider, at Flyvemaskinen fra at være et Apparat, som
kunde bære en à to Personer, udviklede sig til at være et Krigs.
apparat med Vaahen, Bomber. Radio og Fotografiapparat. Medens
Radio og Vaaben voldte visse Vanskeligheder, fik man meget hur
tigt fremstillet de nødvendige Fotografiapparater, thi Fotograferings
kunsten havde jo gennem et Par Menneskealdre overvundet alle
Børnesygdomme og arbejdet sig op til en meget smuk Position. Man
kunde ganske vist ikke nøjes med de smaa Fotografiapparater, som
er kendt af hvert Menneske, man maatte fremstille nogle særlige
med stor Brændvidde (denne varierede fra 25 cm til 120 cm) og
meget lystærke Objektiver, thi Pladsens Belysning maa selvsagt
være kort, naar Maskinen farer igennem Rummet med en Hastighed,
der vel varierer stærkt for de forskellige Maskintyper, men som for
Fotograferingsmaskinerne under Krigen laa mellem 150 og 180 km
i Timen. til Sammenligning tjener, at der fra København til Aarhus
er oa. 160 km, og at 180 km i Timen svarer til 50 Meter i Sekundet.
Det er da umiddelbart indlysende, at man skal have gode. lys-
stærke Linser i Apparaterne og tillige, at man skal have meget
lysfølsomme Plader, thi man kan kun exponere paa Ojeblik, men
selv om disse tekniske Forhold er i Orden, saa skal der Lys til for
at faa brugbare Fotografier og de allerfleste Mennesker, som blot i
ringe Omfang har beskæftiget sig med Fotografering, ved, at det
ikke er det samme at fotografere i November Maaned og i Juli Maa-
ned. Dette Forhold henleder jeg Opmærksomheden paa, thi Gang
paa Gang, naar Folk henvender sig til Flyverkorpset for at faa op
taget et Luftfotografi, maa vi gøre opmærksom paa, at vi ikke tør
love Fotografiet omgaaende, men vi skal tage det, saa snart bl. a.
Lyset tillader det, den bedste Optagelsestid ligger i Luften — som
paa Jorden — fra Maj til September. ønskes derfor større Arbejder
udført, bør man senest ved Vinterhalvaarets Slutning have disse
planlagt, saa vil de antagelig kunne blive udført i den kommende
Sommer.

Ved Optagelserne, som hidtil har fundet Sted herhjemme, har
man brugt Plader og ikke Film, Pladens Fordele (og Mangler) er
i al Almindelighed saa velkendt, at der ikke er nogen Grund til at
gaa nærmere ind paa dette Emne.

Filmen, som ved Fotograferingen paa Jorden spiller en saa bety
delig Rolle, er selvfølgelig ogsaa blevet taget i Anvendelse i Luften.
men herhjemme har vi ved Optagelserne for topografisk Afdeling,



Fig. 1. Zeiss Haandkamera. Størrelse 13 x 18 cm. Brændvidde: 25 cm.

nu Geodætisk Institut, endnu ikke benyttet den. Den vil blive taget
i Brug ved de Luftfotograferinger, som i de kommende Aar paa
regnes at skulle finde Sted i Grønland, idet en Afvejning af For
dele og Mangler ved Brug af Film eller Glasplade fører til, at Fik
men i disse Egne maa foretrækkes for Glaspladen. — Naar her er
nævnt Glasplade og Film, er der tænkt paa enkelte Glasplader, men
Filmsruller, de enkelte Glasplader anbringes i et Indlæg og i et
Antal af 6 eller 12 anbringes disse Indlæg i en Kasette, der er saa
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ledes indrettet, at man ved at trække en »Skuffea ud og ind, fjerner
den belyste Plade og bringer en ubelyst Plade paa Plads. Bruger
man Film er Kasetten af en særlig Konstruktion. Skiftning af Film
kan ske enten halvautomatisk eller automatisk. Ved den halvauto
matiske Skiften paavirker man et Greb, der forer den belyste Film
bort og den ubelyste paa Plads og samtidig spændes Lukkemeka
nismen, saaledes at man nu kun har at »trykke» af, hvorefter Fil
men belyses.

Er Apparatet automatisk, maa der paa Flyvemaskinen paa pas
sende Sted være anbragt en Drivkraft, ofte en lille Propel, der dri
ves rundt af Vinden, denne Propel er gennem forskellige Udveks
linger i Stand til baade at skifte Filmen, eksponere denne og oven
ikobet med ganske bestemte Tidsintervaller. Af disse Apparater har
vi ved Hæren saavel Apparater til Glasplade, som halvautomatiske
og helantomatiske Apparater til Film.

Da de Opgaver, som vi hidtil har lost for civile Institntioner, har
været af begrænset Art, og da Udnyttelsen af Pladen foreløbig er
noget lettere end Udnyttelsen af Filmen. har vi hidtil benyttet Glas
plade ved Optagelserne.

Der er en ejendommelig Forskel paa Optagelserne fra Luften og
paa Jorden, som maa omtales; naar man fotograferer paa Jorden,
staar i de allerfleste Tilfælde Pladen lodret, ved Optagelser fra Flyve
maskine holdes Pladen vandret eller i skraa Stilling, men aldrig
lodret.

Fotograferer man fra Flyvemaskine med Apparatets Akse lodret
og som Folge heraf Pladen vandret, eller tilnærmelsesvis vandret,
faar man et Billede af Terrainet, som praktisk talt svarer til et Kort,
Forskellen er den, at paa et Kort er alle Genstande fremstillet ved
vedtagne Signaturer, medens man paa det lodret tagne Fotografi
faar alle Genstande fremstillet saaledes. som Fotografipladen op
tager dem.

Det optagne Billede fra Flyvemaskine giver et Indblik i Land
skabet, som det viser sig set fra oven; medens det lodret tagne Bil
lede er ejendommeligt; men ikke særligt smukt. giver det skraat
optagne Billede ofte ganske overordentlig smukke Billeder.

For Sammenlignings Skyld er vedfojet et Udsnit af Generalsla
bens Kort i Maalestok i 20.000 af Terrainet omkring Jægerspris
og det samme Terrain optaget fra Luften fra en Højde af oa. 3600 m
(Fig. 2 og 3) samt et Skraabillede af Højrup Kirke umiddelbart efter
Klintens Nedstyrtning (Fig. 4).

Hvad Optagelseshojden angaar, da afpasses denne efter Omstæn
dighederne og det Maalestoksforhold, som man gerne vil opnaa
paa Pladerne; uden at skulle trætte med matematiske Formler skal
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Fig. 3. Terrainet Syd for Jægerspris, taget fra Luften.

A n rn. Samtlige Luftfotografier er optaget ved Hærens Flyveskole.

Fig. 2. Terrainet Syd for Jægerspris.
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blot oplyses, at naar man benytter et Fotografiapparat mccl Bræncl

vidde 28 cm, maa man flyve i en Højde af 2800 m for paa Pladen

at faa det optagne Terrain i Maalestok i 10.000, flyves der i cleo

halve Højde — 1400 m — bliver Maalestoksforholclet i 5.000. Det

Areal, der optages paa Pladen, kan ogsaa matematisk bestemmes og
er med f. Eks. Placiestorrelse I3XIS cm i 2800 m Højde med Brænci

idcle 28 cm 1300 mXi800 m, i 1400 m’s Hojcle 650 X900 m.

Forinden vi forlader disse smaa Oplysninger om Højden, kan det

maaslçe interessere at høre lidt om Vanskelighederne ved Arbejdet,

som Flyveren kommer ud for. Idet der forudsættes klart Vejr, skal

man altsaa stige til en given Højde, lad os vælge 3630 m, den Højde

hvori Fotograferingerne for Geodætisk Institut blev foretaget i Som

meren 1928.
Mcd den Maskintype, som blev benyttet varede det 30 Minutter

inden man naaede op i Højden, og da Maskinen medførte Benzin til

3% Time, vil det sige, at den effektive Arbejdstid højest kunde blive

2%—3 Timer, men den blev mindre, fordi der bl. a. ikke var Plads

til mere end 24 Kasetter i Maskinen; naar derfor Kasetternes Plader

var tagne, saa maatte man ned for at faa en frisk Forsyning af

Plader, og Benzin og Olieforsyningen maatte komplettercs.

Den længste Tid Maskinen var i Luften i samme Flyvning var

2% Time.

I Højden 3600 m er der koldt, man regner med, at Temperaturen

aftager opefter med ca. 34° pr. 100 m, d. v. s., med 0° ved Jorden,

skulde Temperaturen i 3600 m være ca. 18° C; efter de foreliggende

Oplysninger varierede den under Fotograferirfgsarbejdet for Geodæ

tisk Institut fra + 2° 0 tit —— 10° 0; de lave Temperaturer kræver

naturligvis særlig Beskyttelse, ganske vist er Flyverdragten varm,

men Fotografen mærker alligevel Kulden i Ansigtet og undertiden

paa Hænclerne, da det ofte kan være vanskeligt at betjene de ret

smaa Greb med tykke Handsker paa, især naar der optræder Van

skeligheder af en eller anden Ark hvad der sjældent helt undgaaes.

Ikke alene er Luften kold, den er ogsaa tyndere end ved Jorden.

hvilket virker trættende, det har dog ikke været nødvendigt at an

vende Iltindaandingsapparater; gaar vi højere op, maa man derimod

ikke alene medfore Ilt, men det bliver ogsaa nødvendigt at ind

lægge elektriske Varmeinstallationer i Flyverclragten. Af disse knappe

Data vil man forstaa, at Arbejdet er ledsaget af en Række Vanske

ligheder, som ikke findes paa Jorden. Ogsaa Vindforholdene giver

Anledning til Vanskeligheder; en Maskine, der flyver i Luften bli

ver ogsaa fort af Vinden, paa tilsvarende Maade, som et Skib føres

af Strømmen, men Vinden ved Jorden, og Vinden i 3600 m kan ud

mærket godt være modsat baade med Hensyn til Styrke og itetning,
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og som jeg nærmere skal paavise ved Gennemgangen af det prak
tiske Arbejde i Luften, skal der under Fotograferingen holdes en
bestemt Kurs, og denne Kurs kan man ikke. regne sig til paa Jor
den. men maa konstatere den enten ved Opsendelse af Balloner
eller, hvad (ler normalt gores, undersøge den i Luften ved Flyvning
i Højden, forinden man begynder det egentlige Fotograferingsarbejde.
Dette forberedende Arbejde reducerer selvfolgelig den effektive
Arbejdstid.

I det vi nu forudsætter, at det Areal, som skal fotograferes, har
rektangulær Form, og en Udstrækning af f. Eks. 13 kmXi8 km, maa
der være givet en Række Data forinden man kan gaa i Luften for
at fotografere det, man maa som før nævnt vide, i hvilket Maale
stoksforhold Optagelserne helst skal finde Sted; naar dette er givet,
lad os forudsætte i : 10.000, saa er Højden med et 28 cm Fotografi
apparat givet til 2800 rn; anvendes nu Plade af Format 13 cmXi8’crn.
bliver det optagne Areal paa den enkelte Plade 1300 rnXi800 md. v. s.,
at der skal anvendes i alt iOXiO Plader = 100 Plader, saafremt man
var i Stand til at flyve saa nøjagtigt, at hver Plade netop dækkede
det Areal, den efter Beregningerne skulde dække. Dette kan man
imidlertid ikke, man maa sørge for, at hver Plade har et Areal fæl
les med den følgende saa vel i den Retning, hvori der flyves, som
til Siden, dette er ogsaa nødvendigt af den Grund, at Optagelserne
langs Pladens 4 Rande som Regel er mindre anvendelige. Det, at
den ene Plade saaledes har et Areal fælles med den folgende og
dem. der ligger til Siderne for den kaldes Overgrihning<c.

Selv med »Overgribning(c unclgaar man ikke Huller — Arealer
der ikke i første Omgang kommer med paa Pladen — og som man
senere maa optage, hvilket Erfaringen viser, giver Anledning til
Spild af Tid, især naar Hullerne er over Arealer, der har faa Orien
teringspunkter set fra Luften.

Disse Huller kan volde saaclanne Besværligheder at faa dækket,
at det kan betale sig at tage hele Rækker om. — Overgribning maa
der altsaa arbejdes med, hvor stor denne skal være, er afhængig af
den foreliggende Opgave. ønsker man f. Eks. et Areal stereoskopisk
undersøgt, maa man arbejde med i’ Overgribning saavel i Bevæ
gelsesretning som i Siderne, ønsker man ikke stereoskopisk eller
anden Undersøgelse, arbejder man med Ca. 1/3 eller 1/4 Overgribning.
Med Overgribning skal i det førnævnte Eksempel anvendes 400
Plader, med 1/3 Overgribning 225 Plader. — Det Merantal af Plader,
som Overgribningerne medfører, spiller økonomisk set ved et min
dre Areal en ringe Rolle, da Pladerne er billige. Selv om man ar
bejder med Overgribning, undgaas som nævnt »Hullenc ikke, og
de opstaar bl. a. ved, at en Placieskiftning kan tage noget længere
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Tid end beregnet, saalecies at man exponerer senere, end man skulde,
hvorved det sidst optagne Areal ikke (lelvis findes paa den føre
gaaende Plade.

Jeg nævnte stereoskopiske Undersøgelser, jeg skal vedrørende
dette Spørgsmaal ganske afholde mig fra at komme ind paa alt, hvad
der ligger til Grund for Mulighederne for at tilvejebringe Stereo
skopbilleder og kun fastslaa som en Kendsgerning, at naar man i
Luften med samme Apparat. i samme Højde, i samme Flyvning, i 2
paa hinanden følgende Optagelser, har det samme Stykke Terrain,

saa er det muligt, efter at Fremkaldelsen er foretaget. gennem me
get simple Metoder at danne Stereoskopbillecler, (ler SO bekendt
betragtet i et Stereoskopapparat viser Terrainet mccl alle dets Gen
stande i Relief (Fig. 5).

De stereoskopiske Undersøgelser har under Krigen spillet — jeg
viger ikke tilbage for stærke Udtryk — en enorm Rolle, og det er
min Tro, at man ved mange Ingeniørarbejder f. Eks. Brobygnings
og Vejbygningsanlæg paa særlige Punkter, vil have en meget bety-.
delig Fordel af denne Kendsgerning, at Stereoskopbilleder kan til
vejebringes ad luftfotografisk Vej. — Teoretisk set er det muligt for
Ingeniøren at undersøge hele det optagne Areal, men i Praksis lig
ger det nok saaledes, at visse Omraader har større Interesse end
andre.

Naar de Arbejder, der kan foretages paa Jorden, er i Orden. skal
der kun det fornødne Vejr til, for at Maskinen kan gaa i Luften og
fotografere, men Vejret er lunefuldt i Danmark; naar man onsker
en bestemt Fotograferingshojde, maa der ikke være Skyer imellem
Fotografen og Terrainet, der skal fotograferes, thi Fotografiplacien
giver da Skybilleder og ikke Terrainbillecier. I 1928 begyndte Foto
graferingskommandoet sit Arbejde den 28. Maj og Kommandoet
vendte tilbage den 17. August; i denne Periode har det, været muligt
at arbejde i 3630 rn Højde i 10 Dage (fra 28. Maj til 7. Juni, 12. Juli til
ih. Juli samt 6. August). — 1928 har altsaa været et vanskeligt Foto
graferingsaar for Fotografering fra stor Højde, men det hør dog
nævnes, at ogsaa de foregaaende Aar har bragt Vanskeligheder, cia

eFotograferingshojden var 2800 m.
Nu er det ikke Meningen med disse Oplysninger at skræmme

dem, der kunde ønske at tage Luftfotograferingen i sin Tjeneste. (let
er for at oplyse om Sagen i sin Helhed og om de Skuffelser. som
man kan blive udsat for. Er Vejret gunstigt som i Begyndelsen af
September Maaned i Aar, er det muligt paa faa Dage at løse betyde
lige Opgaver.

Naar Maskinen er kommen op i Højden, gennemflyver den en
valgt Basis 2 à 3 Gange for at faa bestemt Farten og Afdiriften.
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Farten maa kendes, for at man kan bestemme Tidsintervallet
mellem Placleoptagelserne, og Afdriften maa naturligvis være kendt,
saaledes at Maskinen bevæger sig hen over den Stribe paa Jorden,
som man vil optage, idet Terrainet, der skal fotograferes, er inddelt
i Rækker, hvis Bredde svarer til den Bredde, der skal optages paa
Pladerne.

Dette at flyve henover den Stribe paa Jorden, som man onsker
at optage — d. v. s. holde Kursen — er en af de sværeste flyvemæs
sige Opgaver, forhaabentlig vil det dog lykkes at gore den lettere
gennem særlige Instrumenter.

Naar de medforte Plader (Film) er tagne, gaar Maskinen ned,
og Pladerne bringes ind til Fotograferne, som nu fremkalder dem
og undersoger, om de er gode nok, og om der er »Hullercc, som
senere maa tages om.

Fra det øjeblik af at Pladerne er taget, maa normalt det videre
Arbejde foretages af Geodætisk Institut, thi der ligger den Viden
og Kunnen, som omsætter Flyvernes Arbejde til Gavn for Kunderne.

De tagne Fotografier kan, naar det drejer sig om større Arbejder,
som Regel ikke direkte sammensættes til et Kort, fordi Fotogra
fierne er behæftet med Smaafejl, stammende bl. a. fra at Pladen i
Optagelsesmomentet ikke har været nøjagtig vandret. Den Operation,
som Bortelimineringen af disse Smaafejl giver Anledning til kaldes
»Opretningu.

En Redegørelse for Behandlingen af Pladerne i Geodætisk Insti
tut ligger uden for denne Opgaves Ramme, men jeg vil dog frem
hæve, at Standard-Resultater kun kan tilvejebringes gennem et in
timt Samarbejde mellem Flyverne, der tager Pladerne, og Geodæ
terne, der udnytter dem. Et saadant intimt Samarbejde har været
til Stede i de forløbne Aar.

Vender vi os nu til det optagne Fotografi, saa maa den, der skal
benytte det, gøre sig den Ulejlighed at studere det grundigt for at
forstaa, hvad han ser, det gaar med Fotografiet som med Kortet, man
maa forstaa »Signaturerneu. Det volder ingen Vanskelighed at er
kende Vejnettet, som klarer op i Billedet, Jernbanerne staar oftest
med en mere graa Tone end Vejene, afhængig af Sveller og Balla
stens Udseende, i rette Linier med store regelmæssige Sving slynger
de sig gennem Billedet. — Skove fremtræder som mørke Partier,
næsten altid let kendelige gennem Lys og Skyggevirkning, Vand
løb og Bække kendes paa deres karakteristiske slangeagtige Løb,
Søer paa deres Form og Udstrækning, blæser det under Optagelsen
vil Vandets Krusen træde frem paa Billedet. Enkelt staaende Træer
eller mindre Samlinger af Buske, Telefon- og Telegrafpæle, Master,
der bærer elektriske Ledningsnet, kendes om ikke paa anden Maade,
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saa ved deres Skygger paa Jorden. Kirker kendes paa deres ofte
ejendommelige Form i Projektion paa Terrainet eller gennem Skyg
gen paa Jorden. Hegn og Jordvolde og smaa Grøfter kan være van

skelige at adskille fra hinanden, men en Undersøgelse med For
størrelsesglas eller Sammenligning med Kort vil give Oplysning.
Markernes forskellige Bevoksning træder skarpt frem, idet Terrainets
Rigdom paa Farver jo paavirker den fotografiske Plade paa for
skellig Vis. Det er kun nødvendigt at kaste et Blik paa (Fig. 3) for

at faa et Indtryk af, hvorledes Terrainet set fra oven, bestaar af et
Virvar af større eller mindre Ruder og Tavler.

Terrainujævnhedernes Størrelse faar man ingen Begreb om. men
har man skabt Mulighederne for stereoskopiske Undersøgelser, faar
man disse frem.

Udtømmende er det ikke muligt inden for Tidsskriftets Rammer
at klare Udtydningen af Billedet, men det er mig ogsaa vigtigere at
siaa til Lyd for, at Forstaaelsen af Luftfotografiet er den eneste Vej
til den rette Brug af det.

Tilbage staar herefter Sporgsniaalet. hvad kan Luftfofografiet an
vendes til.

To Opgaver kan det løse, den ene er Tilvejebringelsen af et fuld
stændigt Kort med Kurver over et givet Terrain, den anden er, at
Luftfotografiet giver Materiale til Revision af det bestaaencle Kort
materiale.

Det fuldstændige Kort har lige i Tiden mindre Interesse inden
for det egentlige Danmark, det har derimod den allerstørste Inter
esse i Egne, hvor Kortmaterialet er meget mangelfuldt eller ikke
findes, saaledes har f. Eks. Franskmændene i Nordafrika og i Indo
kina foretaget meget betydelige luftfotografiske Optagelser for at
skaffe sig Kort over de Egne, som det har været ønskeligt at faa
nærmere Kendskab til. Den anden Opgave, Revision af det for
haandenværende Kortmateriale staar for mig, paa Udviklingens nu
værende Stadie, som langt den vigtigste. En luftfotografisk Optagelse
giver paa Dag og Klokkeslet Situationen i det optagne Terrain.

Det betydelige Arbejde, som en Kortrevision er, medfører, at de
normale Kort kun med ret store Mellemrum kan blive reviderede.
Medens Udviklingen paa Landet skrider forholdsvis langsomt frem,
ser vi, at Udviklingen omkring mange Byer sker i et saa hurtigt
Tempo, at man for at holde Kortene à jour. praktisk talt stadig
maatte have Opmaalere i Gang.

Staar man overfor den ganske bestemte Opgave, som Anlæg af
en Jernbane eller en Vej eller lngeniørarbejder af tilsvarende Art,
og Kortmaterialet over Egnen eller Dele af Egnen ikke er tilstræk
keligt à jour, er det muligt gennem en luftfotografisk Optagelse af
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det paagældende Terrainomraade at skaffe sig et hurtigt og fuldt
ud paalideligt Materiale til Indlæggelse paa det forhaandenværende
Kort, man kan ogsaa af det optagne Materiale lade sig sammen-
sætte et fotografisk Kort uden Kurver, der, som for nævnt, vel er
behæftet med Fejl, men som ved mange praktiske Arbejder ikke
spiller en storre Rolle. — Denne lodrette Optagelse kan suppleres
med Skraaoptagelser af de for Anlægene interessante Punkter samt
med stereoskopiske Undersogelser ved at vælge en Overgribning

Fig. 7. Herregaarden Bregentved.

under Optagelserne som paa særlig vigtige Punkter giver Mulighed
for paa Kontoret at studere Terrainet stereoskopisk.

En Ting maa man dog erindre, at man undgaar ikke med Kort
og Fotografimateriale i Haanden at foretage en Undersogelse i Mar
ken, thi hverken Kort eller Fotografi kan besvare alle Sporgsmaal,
men man har lettet sig Arbejdet, idet man lige kan gaa ud til de
Steder, hvor Tvivl har rejst sig.

At man rundt omkring interesserer sig stærkt for Optagelserne
fra Luften, og netop for civile Opgaver, bar den i Oktober afholdte
Luftfartsudstilling i Berlin et tydeligt Vidnesbyrd om, ikke alene saa
man de nyeste og bedste Apparater, som anvendes i Luftfotografe
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ringen, men ogsaa meget store Omraader f. Eks. Ruhrdistriktet var
optaget fra Luften i I : 5.000 og s&mlet til et Fotografi-Kort. Ikke saa
faa Byer var optaget af byplanmæssige Grunde, og naturligvis en
Mængde storre eller mindre Industriværker. Der var utvivlsomt en
lcvende Interesse for Luftfotograferingen, og betydelige praktiske
Resultater var sikkert ogsaa naaet.

1-Ivad Prisen for en luftfotografisk Optagelse er med herhen
horende Behandling i Geodætisk Institut, er meget vanskelig at sige,
thi det drejer sig om af afveje en Mængde i hvert Tilfælde forskel
lige F’orhold. Kan Fotograferingerne f. Eks. udføres fra København.
bliver det billigere end hvis man skal lægge et Kommando over til
Jylland. hvor man maaske kan komme til at være i mange Dage,
inden Opgaven kan løses, men det kan med Sikkerhed siges, at de
store Administrationsomkostninger, som et privat Luftfotograferings
selskab utvivlsomt vil faa, og som der ved Pristilbud maa regnes
med, undgaas, naar det er de militære Kræfter, der skal løse Op
gaverne i Forbindelse med Geodætisk Institut. — Den eneste Maacle,
paa hvilken man kan vinde Klarhed i alle Spørgsmaalene af praktisk
og økonomisk Natur, er imidlertid at henvende sig til Institutionerne
for at høre deres Mening, saa vil Sagen blive undersøgt, diskuteret
og Forslag til Opgavens Løsning blive formuleret.

KAN ALLÉTRÆER OG HÆKKE SKADES VED
UKRUDTSSPRØJTNING MED NATRIUMKLORAT?

Af C. A. Jørgensen og Anna Weber.

I Kommunerne omkring København anvender man i ret stor
Udstrækning Sprøjtning med Natriumklorat til Bekæmpelse af
Ukrudtet paa Veje og i Alléer. Overfor Kommunegartner G. N.
Brandt, Gentofte, er der flere Gange af Villa- og Haveejere blevet
klaget over, at deres Hække eller Træer, som staar ud til Vejëne.
lider Skade ved denne Behandlingsmaade. Naar man ser enkelte
Træer sygne eller gaa ud og døde Pletter i Hækkene langs Veje, der
nylig er blevet sprøjtet med Natriumklorat, ligger det jo ogsaa nær
at give Kloratet Skylden derfor. — For at faa dette Sporgsmaal un
dersøgt forsogsmæssigt, dels med Henblik paa eventuelle Erstat
ningskrav og dels ud fra den Interesse, som Sagen har for Vejtræerne
selv, henvendte Kommunegartner Brandt sig i Foraaret 1927 til Sta
tens Plantepatologiske Forsøg, Lyngby, med Anmodning om Med-
virkning, og de nedenfor omtalte Forsøg er da blevet udført ved
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et Samarbejde mellem Gentofte Kommunes Vejvæsen, der har fore
staaet Arbejdets Udførelse og Statens Plantepatologiske Forsøg, der
har planlagt Forsøgene.

Det Materiale, som Kommunegartner Brandt kunde stille til
Raadighed, rar følgende:

i. i store Elmetræer i Brodersens Allé (makadamiseret Vej o’
gruset Fortov).

2. 3 mellemstore Lincietræer paa Brogaarclsvej, nær Gentofte
Station (tjæret Vejbane og flisebelagt Fortov).

3. Gammel Tjørnehæl paa Flolrnegaardsvej (gruset Fortov).
Det var saaledes et stærkt begrænset Antal Træer, som kunde

benyttes til Forsøg, og vi fandt det derfor bedst at. simplificere For
sogsplanen det mest mulige. Sporgsrnaalene omfattede derfor kun
Anvendelse af 3 og 6 pCt.s Oplosninger af Natriumkiorat med oa.
i i pr. m (Vejvæsenet benytter sædvanlig pGt.s Opløsning i i i pr.
m2), mens andre ukrudtsclræbende Midler ikke blev prøvet.*)

Forsøgsplanen fremgaar iøvrigt af følgende Skema:

Nr. Sted Ubehandlet 3 0/0 Na-Klorat 6 0/ Na-Klorat

i Broderens Allé 5 Elmetræer 5 Elmetræer 5 Elmetræer

2 Brogaardsvej i Lindetræ i Lindetræ I Lindetræ

Hækken Jorden Hækken Jorden
3 Holmegaardsv. Tjørnehæk sprøjtet sprøjtet sprøjtet sprøjet

Paa Forsogsstederne i og 3 blev Vædsken sprøjtet. ud med en
Tjæresprøjte, som Kommunens Vejvæsen sædvanlig anvender til
dette Brug og blev fordelt jævnt over hele Fortovet langs Træerne
og Hækken; ved 2. paaførtes den derimod med Vandkande i del
smalle Jordbælte mellem Fortovsfliserne og Rendestenen, men her
i sa stor Mængde (ca. 12 i pr. Træ), som svarer til ca. i i pr m
under sædvanlige Forhold.

I Løbet af Eftersommeren 1927 og i Sommeren 1928 var der føl
gende at iagttage paa de tre Forsøg:

i. Gamle Elmetræer i Brodersens Allé (Ca. 8 ni Krondiarn.).
Sprdjtningen blev udført d. 28. Juli 1927. Hele Fortovet, som var
stærkt befængt med Ukrudt (Kvik. Hundegræs, Enaar, Rajgræs.

) Klorex, som ogs.aa har været anvendt en Del, virker efter Erfarin
gerne ganske som Natriumkiorat, ligesom det ved Analyse viser sig at
indeholde dette Stof i overvejende Mængde.

3/
/9
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Vejbred, Fuglegræs m. m.), blev behandlet, idet der anvendtes Ca.
I i Vædske pr. m2. — Et enkelt af Træerne i 6 pCt. Parcellen fik
dog mere, idet Sprøjten blev tømt.

Om Formiddagen for Sprøjtningerne blev udført, regnede det lidt,
og der faldt ogsaa nogle Byger den følgende Dag, men ellers var
det Tørvejr indtil den 4, August, cia Træerne blev tilset.

Alt Ukrudtet, mccl Undtagelse af nogle enkelte store Tuer af
Hunciegræs, var cia gulvissent, mens Træerne absolut ikke viste Tegn
til at være skadede af Sprøjtningen, idet de ubehancllecie og de
øvrige saa ganske ens ud.

D. 18. August var Træerne ligeledes sunde, dog havde det Træ
ved hvilket Sprøjten var blevet tomt, og som havde faaet mere 6 pCt.
Vædske end de øvrige, en Del gule Blade paa en enkelt af de store
Grene, i Hegnet nær dette Træ stod endvidere to Hyldebuske. og
den østlige af disse havde kastet en Mængde grønne Blade, aaben
bart som Følge af Forgiftning mccl Natriumkiorat.

D. 7. Oktober var Billedet omtrent som før; Skadevirkningen paa
det ene Træ havde ikke udviklet ig yderligere; den ene Hyldebusk
var nu næsten bladløs, mens den anden havde en Del Blade tilbage.

Træerne henstod derefter urørt indtil den næste Sommer. Ved et
Besøg d. 30. Juni fandtes Træerne, saavel ubehandlede som behanci
lede, sunde og godt belovede; det Træ, som havde vist tidlig Gulnen
sidste Efteraar, gjorde endnu Indtryk af at være lidt ringere end de
øvrige.

2. Lin.detiæer udfor Broçjøardsuej 3/ (3 ret srnaa Træer med ca.
3 m indbyrdes Afstand). Behandlingen med Natriumklorat. blev fore
taget d. 3. September 1927. Da Fortovet er flisebelagt, blev der hug
get op i Gruset omkring Træerne; det ene locles ubehandlet, mens
Jorden omkring de to andre fik ca. 121 Opløsning af henholdsvis 3
og 6 pCt. Styrke. — Den Plade, som opsugecie Vædsken, var næppe
mere end 2 m, og Træernes Rodsystern vil derfor lokalt blive udsat
for en meget stærk Giftvirkning, stærkere end det nogensinde sker
i Praksis, hvor man for at dræbe Ukrudtet paa den smalle Stribe
gruset Fortov under Træerne ikke vilde have anvendt mere end
2—31 Vædske.

Ved et Besøg Ca. 14 Dage senere (d. 16.) viste det sig, at det ube
handlede Træ var sundt og endnu havde grønne Blade; paa Træet
efter Behandling med 3 pCt. Opløsning fandtes der brunvisne Blade
paa enkelte af Grenene, og endelig var næsten alt Lovet paa det
tredie Træ (6 pCt.. Natriumkiorat) vissent, og brunt.

Endnu snere, d. 7. Oktober, var Udseendet af de to førstnævnte
Træer omtrent uforandret, kun Løvet noget mere efteraarsfarvet.
mens det tredie Træ nu var fuldstændig aflovet (se Fotografiet Fig. 1).



Næste Sommer, 30. Juni 1928: havde Træerne følgende Udseende:
Det ubehandlecle var rigelig heløvet mccl normal Farve og kraftige
Aarsskucl. Træet, som var blevet vandet med 3 pCt. Opløsning for
holdt sig i eet og alt som det ubehancllede; derimod var Sporene af
den stærke 6 pCt.. Opløsning endnu synlige paa det tredie Træ; det
havde mindre Blade af lysegrøn Farve, og Aarsskuclclene var kende
ligt kortere end paa de to andre Træer. Der fandtes dog ingen døde
Grene, og den Hæmning, som Forgiftningen har foraarsaget, vil sik
kert vise sig at være forhigaaencle; Træet har næppe lidt nogen varig
Skade.

3. Gammel Tjornehælc ved Holmegaai’dsvej. Sprøjtningerne blev
udført cl. 3. September 1927, og hele det grusede Fortov fra Foden
af Hækken til Rendestenen blev sprøjtet; desuden blev, som det frem
gaar af Forsøgsplanen, ogsaa to Stykker af selve Flækken sprøjtet
med henholdsvis 3 og 6 pCt. Natriumklorat. Forsøget omfatter saa
ledes følgende Led: I. Ubehandlet Kontrol, II. 3 pCt. Opløsning paa
Jorden, III. 3 pCt. Opløsning paa selve Hækken, IV. 6 pCt. Opløsning
paa Jorden og V. 6 pCt. Opløsning paa Hækken.
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Fig. 1. Grene af Trtecrnc pan Brogaardsve I. Ubehandlet. II. 3 pct.
Natriuniklorat. III. 6 pCt. Natriumkiorat. Fot. 7/10 1927.
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Den første Besigtigelse skete d. 16. September. — I. var sund med
grønne Blade; II. ligeledes med Undtagelse af, at Bladene paa de
nederste 30 cm, som var blevet ramt, da Vædsken sprøjtedes paa
Jorden, var brune og visne; III. fuldstændig brunvissen, men Aars
skuddene og Knopperne synes delvis at være friske; IV. var sund
og grøn undtagen forneden, hvor Vædsken havde stænket op; en
Hylclehusk, som staar midt i Hækken, var ganske frisk og fuldt be
lovet; V. ganske brun og vissen, selv Knopperne og de yderste Dele
af de bladbærende Grene døde.

Fig. 2. Billedet viser fra højre: Ubehandlet, 3 pCt. Opi. sprøjtet paa Hækken
og ( pCt. Opl. sprøjtet paa Jorden; her ses den visne Stribe foreneden.

Fot. 7/10 1927.

D. 7. Oktober var Udseendet omtrent det samme; dog var der nu
faldet en Del af de brune Blade af paa de sprøjtede Stykker af Hæk
ken, flest hvor der var blevet anvendt 3 pCt. Vædske (se Billedet
Fig. 2). Nu var ogsaa Misfarvningen i Skuddene tydeligere at se;
hvor der var sprøjtet 3 pCt. paa 1-lækken synes det 2-aarige Ved i
Hovedsagen at være friskt, mens ødelæggelsen efter 6 pCt. gaar
mindst ind til 3—4-aarigt Træ.

Det følgende Aar blev Forsøget besigtiget d. 30. Juni og de to
følgende Billeder optaget. De ubehandlede Dele af Hækken var atter
,sunde og grønne helt til Jorden, mens Hækken udfor de Steder, hvor
Fortovet var blevet sprøjtet (3 og 6 pCt. Opl.) vel var ligesaa frisk,
men dog lidt bar forneden, tydeligst hvor der havde været anvendt
6 pCt., lidet iøjnefaldende efter 3 pCt. Opløsning.
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Fig. 3. Grænsen mellem den ubels. Del af Hækken (til højre) og den Del,
som blev sprøjtet nsed 3 pCt. Natriumkiorat. Fot. 30/6 1928.

Billedet (Fig. 3) viser Grænsen mellem ubehandlet Hæk og efter
Sprøjtning med 3 pCt. Natriumkiorat. Man ser, at Hækken dog grøn-
nes. hvor den er blevet sprøjtet. omend nye Skud kommer spredt
og ujævnt.. Det er mest Knopper paa de 3-aarige Skuddele, der vok
ser frem; Bladene har en lysere Farve end normalt.

Det sidste Billede (Fig. 4) viser Hækkens Udseende efter Paa
sprøjtning af 6 pCt. Opløsning. Her er den dræbt helt ind til Stam
merne og de tykkeste Grene og har ikke eet eneste grønt Skud; Top
pen og den bort fra Vejen rendende Side er dog friske og grønne.

Naar vi vil søge at sammenfatte Resultaterne af de tre Forsøg i al
Korthed, kan det ske i følgende Punkter:
i) Ukrudtssprøjtning med 3 pCt. Natriumklorat (oa. i I pr. m) har

i intet Tilfælde virket skadeligt paa ‘Træer eller Hæk, selv ikke
hvor der pletvis er anvendt en betydelig større Mængde.

2) Sprøjtning med 6 pCt. Opløsning (oa. il pr. m2) har heller ikke
foraarsaget Skade. I de Tilfælde derimod, hvor der blev anvendt
betydelig større Vædskemængder, viste der sig Forgiftningsfæno
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mener paa Træerne, men den foraarsagede Svækkelse havde dog
kun en forbigaaende Karakter.

3) Mens Sprøjtning paa Jorden saalecles er uskadelig eller dog ufar
lig for Træerne, stiller Sagen sig anderledes, naar Løvet og de
unge Skud rammes af Vædsken. Der foraarsages da dybtgaaencle
Svicininger og voldes ødelæggelser, særlig ved Brug af 6 pCt.
Opløsning, som maaske aldrig kan oprettes.

Vi vender nu tilbage til vort Udgangspunkt og spørger atter, om
der er nogen Sandsynlighed for, at Træer og Hække. som staar i
Kanten af de sprøjtede Veje, kan tage Skade ved Behandlingen. Det
maa cia først. oplyses. at Gentofte Kommunes Vejvæsen hyppigst an
vender en 5 pCt.’s Opløsning, som paasprojtes med I 1 pr. rn2; Vejene
bchanclles som Regel kun hvert andet Aar. — Sammenholder vi dette
med de ovenfor meddelte Forsogsresultater. maa Svaret blive, at det
er højst usandsynligt, at Ukrudtssprojtningen saaledes som den ud
føres i Gentofte Kommune, skulde kunne uirke skadeligt paa Vej-
træerne eller paa de tilgrænsend Hække og Træer i Villahaverne.
Det er i hvert Fald ganske udelukket, at Sprøjtningen skulde kunne

Fig. 4. Til hØjre ubehandlet Hæk, til venstre efter SprØjtning med 6 pCt.
Natriumkiorat. Fot. 30/6 1928.
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foraarsage, at Træer og Hække gaar ud. — Derimod er der næppe
Tvivl om, at Sprøjtningen let bliver Aarsagen til, at Hække, som
støder ud til de sprøjtede Fortove, bliver bare forneden, og man bor
i saaclanne Tilfælde enten helt unclgaa at sprøjte det inderste Stykke
af Fortovet, eller udføre Sprøjtningen saaledes, at der ikke stænkes
op paa Hækkenes friske Skud.

UDLÆGNING AF ASFALTEMULSION FRA
TANKVOGN

Af Ingeniør, cand, polyt. Poni Goelé.

Medens der ved mindre arbejder benyttes en løndetransportør mccl
bakke til udlægning af emulsioner, hvorved man kan overflade-
behandle Ca. 800—1000 m2 om dagen, benyttes ‘ecl større arbejder
tankvogne, hvormed der kan overfladebehandles indtil Ca. 6—8000
rn. Medens de store motortankvogne kan sprede ernulsionen under
tryk, benyttes ogsaa mindre tanke mccl en kapacitet paa 5—600 liter,
som bevæges ved haandkraft, og hvor emulsionen løber ud under
tyngdekraftens virkning.

Udlægning af Emulsion samt Spredning af Dækgrus, der er henlagt
langs Vejraliatten.
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Det er af stor betydning, at udlægningen foregaar jævnt, og det
kan opnaas ved en tank monteret paa lastvognschassis, idet man
lader den bevæge sig med konstant hastighed, der konro11eres ved

Udhedring af dearlige Pletter i Vejbanen. Tanken er forsynet med et lille rØdt
Flag for at advare de Vcjfarendc.

et tælleapparat, som er anbragt foran chaufføren. Her i landet er de
endnu betydelig dyrere at faa emulsionen leveret ude paa lande
vejen i tankvogn end i tønder, men i England og Frankrig f. eks.
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er det almindeligt, at
emulsionen faas leveret
paa arbejdspladsen i tank
til samme pris, som man
giver for den i tromler
paa jernbanestationen.
Derved undgaas saa ud
gifterne til aflæsning.
læsning paa færdsels
vogn, transport. til vejen,
spredning over vejbanen
og udjævning med koste
samt udgiften til trom
ler. idet disse ikke retur
neres. Desuden faas som

nævnt n bedre forcie
ung over vejbanen samt
en bedre nedtrængning i
denne.

Den almindelige t.ype
tankvogne rummer ca.

43’ m3 og er forsynet med
spreder med et vist an
tal sprøjteror, der spre

Søjle fra en af de gamle romerske Badeanstal- der emulsionen i kegie
tei, rejst pan Korsvejen i Bruére. Den angiver formede straaler over
Frankrigs Midte, idet Afstanden til Grænsen og vejbanen, idet. vognen er
Hysten er lige store; i Retningen Nord—Syd Ca. forsynet med en luftkom

500 km, i ost—Vest Ca. 350 km.
pressor. Desuden findes
der to slanger mccl

straalerør, hvormed man kan behandle vejrabatter, vejkryds samt
bare pletter i vejbanen. Naar udlægningen foregaar paa denne maade,
spares arbejdskraft til udjæi’ningen med koste; det er tilstrækkeligt
at have een mand til at gaa bagefter og aabne og lukke hanerne.

I sommer blev paa denne behandlet ret store strækninger i
Micltfrankrig (med Colas). For eksempel blev der (i Bruere) til en
første overfladebehandling benyttet 2,05 kg pr. m2 for en udgift af
Ca. 4—5 frcs., strækningen var 12 km. Ved Chateaumeillant over
flaclebehanclledes paa dette tidspunkt 5 km vej for en udgift af I
frcs. pr. m2, hvori dog ikke var indbefattet udgiften til dækgrus og
tromling, da le Service des Ponts et Chaussées, for hvem arbejdet
udførtes, selv sørgede herfor. Prisen var 945 frcs. pr. udlagt ton
emulsion, svarende omtrent til den pris, der betales i tønder her-
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hjemme. Entreprenoren besorgede foruden spreciningen af emul
sionen og af gruset, der i forvejen var henlagt langs vejkanten, ogsaa
rensningen af vejbanen, hvortil der benyttedes en vandvogn, der var
forsynet med en lille pumpe, som kunde suge vandet op fra grofterne
og sætte tryk paa, saa vejbanen kunde sprøjtes ren; der tromledes
umiddelbart efter spredningen af gruset. Naar tanken er tømt, drejes
straalerorene vandret, og tanken blæses tom; derved haves samtidig
kontrol paa, at den er tømt.

Tanken fyldtes fra en jernbanetankvogn, der rummede ca. 13%
ni.’, ved hjælp at motorvognens luftkompresser i løbet at en lille

12 km Overfladebehandling pan Landevejen Bruére—Bourges. Vejen er med
et enkelt Knæk retlinet, medens Afstanden er Ca. 40 km.

halv time. Indenfor en afstand af 80 km kunde emuisionen faas
leveret i motortankvogn direkte fra fabrik.

Den almindelige type tankvogne var forsynet med spreder med 7
siraaleror og kunde behandle en vejstribe paa 8 feet (2,43 m), idet
der sprojtedes 18 liter ud i minuttet pr. straaleror; ved større vej-
bredder kunde der paasættes endnu to straalerør og derved behandles
en 10 feet bred siribe (3,04 m).

I nedenstaaende tabel er angivet den hastighed, hvormed tanken
skal gaa, samt den vejlængde, som een tanklast kan behandle med
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en given mængde emulsion pr. m2; de to sidste kolonner angiver de
benyttede grusmængder.

Strekning, Vejlængde i m behand- Grusmængde i m
Liter som tanken let af een 41 m’ tanklast Hastighed med

pr. ni’ ka1 gaa i m med pr. time i
km. im’ pr. 1m9pr. minut I7 straalerer 9 straaleror 175 m’ 230 ni’

2 26 930 745 1,50 13 10
1’, 34,5 1240 1000 2,07 17- 13
i 52 1860 1490 3,12 26 20

, 69 2480 2000 4,14 35 26
, 101 3720 2980 6,21 5 40

Tomningen af tanken tog knap 36 minutter med 7 straaleror i
virksomhed; til afdækning benyttecies almindeligt eller granit-
skærver, ca. I m’ pr. 175—230 m’.

Tankvogn benyttes ogsaa til udforelse af grouting og semi-grou

Rensning af Vejbanen med Staalkoste.

ting, idet man saa lader tanken gaa flere gange henover strækningen.
da den daarligt kan gaa langsommere end 25—30 ni i minuttet; der
benyttedes da 19 straalerør til at behandle en 2,43 m bred stribe,
25 til at behandle 3,04 m.

38 1929
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Ved udførelse af semi-grouting spredes først et oa. 2 cm tykt lag
sand, hvorefter man spreder skærverne, der bestaar af 60 pCt. 2”,
30 pCt. 1” og 10 pCt. “, i en tykkelse, saa det færdige lag bliver
6—9 cm; der vandes og tromles, indtil sandet har arbejdet sig op
indtil 2—3 cm fra overfladen. Derefter udg-ydes oa. 4—5Y liter emul
sion pr. m2, hvorefter der spredes “ skærver, i m3 pr. 185 m2 og
tromles, idet man begynder ved siderne og arbejder sig ind mod
vejmidten; næste dag tromledes der igen. Senere gives en overflade-
behandling med oa. j1/3 liter pr. m2 og afdækkes med i’” skærver,
hvorefter der tromles; ved tromlingen undgaas, at trafikken spreder
smaaskærverne ud over siderne af vejen; især er det gavnligt at
tromle, naar vejen har stærkt længdefald, eller naar udlægningen
foregaar i fugtigt vejr.

Den hastighed, hvormed tanken skal gaa, samt den vejlængde
som een tanklast kan behandle, er angivet i nedenstaaende tabel;
tomningen af tanken tager 13—14 minutter med 19 st.raalerør i
virksomhed.

Den vejlængde, som tanken
. Den Strækning, som kan behandle i meter Hastighed iLiter tanken maa gaa mod km pr. timepr. m1 meter pr. minut

19 straalersr 25 straalerer

4 35,5 i 1 tur 466,5 373 2,1

4+ 31,5 i 415 332 1,9

5 56,5 i 2 ture 373 298 3,4

6 47 i2 ,, 311 249 2,8
7 40,5 i 2 267 213 2,4

8 35,5 i 2 233 186 2,1
9 47,5 i 3 ,, 207 165 2 7

10 42,5 i 3 186,5 149 2,6

Ved full grouting benyttedes 8—11 liter pr. m. idet skærverne
udlagdes i en tykkelse af Ca. 12 cm og tromledes. til laget var oa. 9 cm;
sandet under skærvelaget skal ikke tromles op i dette, men blot
danne en slags bund i laget, der hindrer emulsionen i at trænge læn
gere ned; en saadan vej er i stand til at tage en meget stærk trafik.

Her i Danmark er udlægning ved tankvogn endnu ikke blevet
ret meget benyttet; en væsentlig hindring herfor er de strenge be
stemmelser om, at lastautomohiler kun maa medføre en begrænset
nyttelast. Udlægning under tryk er endnu ikke foretaget herhjemme,
da den nuværende kraftige beskatning vilde gøre det meget dyrt at
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have disse specielle vogne henstaaende ubenyttede en stor del af
aaret.

I almindelighed er udlægningen foretaget paa den maade, at
man har anbragt en tank med en kapacitet paa 3—4 tons paa et al
mindeligt lastautomobil; ved hjælp af en slange med 23” tvær
snit, forsynet med en ftadtrykt tud, der bevæges paa tværs af vej
banen, spredes emulsionen, idet automobilet kører langsomt frem.

Paa denne maade kan udlægges indtil 3 tons i timen; til tømning af
tanken indrømmes i almindelighed kun ca. to timer. Foruden udgu
ten til emulsion andrager kørselsudgiften ca. % kr. pr. km frem og
tilbage.

Udlægning fra tankvogn er saavidt vides kun foretaget i større
omfang i præstø amt, og der er benyttet de fleste af de her i landet
forekommende emulsioner; der er udlagt een tanklast pr. dag (3—4
tons), og selve udlægningen har varet et par timer med et arbejds
hold paa 4 mand, men vil til næste aar blive optaget i endnu større
omfang, saaledes at der udlægges 4 tanklaster pr. dag, mens rens
ningen ved overfladebehandling besørges med traktorfejemaskine og
udlægningen af dækmateriale ligeledes med maskine.

1929

Spuiing af Vejbanen.
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CEMENTMACADAMVEJE
Af Ingeniør P. Ørum.

Ved de her i Danmark først anlagte Prøvestrækninger af Beton
veje blev der overalt anvendt den Udførelsesmaade, som har vundet
Hævd i De forenede Stater i Amerika; Betonen blev blandet i en
Blandemaskine, lagt ud paa Vejen, stampet og afrettet; ved de af
A/S Danalith udførte Arbejder blev der til Stampning og Afretning
anvendt en Laicewood-Maskine, medens andre Prøvestrækninger er
bleven stampet og afrettet ved Haanclkraft. Disse Provestrækninger,
der blev anlagt i 1924 har alle vist sig at svare til Forventningerne;
Sliddet er kun ringe, og Vedligeholdelsesudgifterne indskænker sig
til Udbedring og Udfyldning af Fugerne; men til Trods for dette ud
mærkede Resultat, er det ikke lykkedes i større Omfang at interes
sere Vejteknikere og de bevilgende Myndigheder for Anlæg af Beton-
veje, og Grunden hertil maa sikkert først og fremmest søges i Beton-
vejens høje Pris, idet nemlig Prisen for en godt udført armeret
Betonveje ligger noget højere end Prisen for Chaussébrolægning paa
gammel Vej, og Chaussébrolægningen er jo den Vejbelægning, som
Betonvejen i Godhed og Holdbarhed skal konkurrere med.

Skulde der derfor være en Mulighed for i større Stil at faa gen
nemført Betonbelægning paa de danske Landeveje, maatte Retnings
linien være den, at man søgte at faa Prisen bragt ned, og en saadan
Prisreduktion kan opnaas dels ved en Materialbesparelse, dels ved
en ændret Udførelsesmaade, der medførte en Nedsættelse af Ud
gifterne til Arbejdslønnen. En Materialbesparelse opnaas lettest ved
simpelthen at forminciske Betonlagets Tykkelse; ved de først anlagte
Betonveje var Gennemsnitstykkelsen Ca. 12,5 cm for armeret Beton
og ca. 17,5 cm for uarmeret Beton; disse Tykkelser er noget mindre
end i Almindelighed anvendt i Amerika for nye Betonveje anlagt
chrekte ovenpaa Jorden uden Fundament, men det er ret naturligt,
at den Tanke opstaar, at man burde kunne nøjes med betydelig
mindre Dimensioner, naar Betonbelægningen anbringes ovenpaa den
gamle macadamiserede Vej, hvor Betonen kun virker som et Slid-
lag, medens den gamle Macadam danner det bærende Fundament.
I 1927 blev der med Støtte af de danske Cementfabrikker anlagt en
Prøvestrækning (ca. 3200 m’) paa Ny Kærvej i Aalborg med en
Gennemsnitstykkelse af Betonlaget paa ca. 8,5 cm. Forsøget er i og
for sig faldet heldigt ud, men der er dog visse Tegn, der tyder paa,
at man her er naaet til Minimumsgrænsen, idet det har vist sig, at
Tilbøjeligheden til Revnedannelse er noget større og Afstanden mel
lem Tværrevnerne noget mindre i denne Belægning end i de tid-
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]igere anlagte Prøvestrækninger med et tykkere Betonlag, men Aar
sagen hertil kan ogsaa være, at Ny Kærvej fører over et Areal med
temmelig blod Bund, og den gamle Vej danner derfor ikke et fuld
stændigt fast og solidt Fundament for Betonslidlaget.

Ved en saadan Formindskelse at Betonlaget opnaas imidlertid
kun en Reduktion i Prisen, hvorved Betonveje i Pris kommer til at
ligge mellem Chaussébrolægning og Asfaltbeton. For at faa Prisen
endnu længere ned og samtidig dog bevare de væsentligste at Beton-
vejens Fordele, har AIS Danalith gjort nogle Forsøg for om muligt
at finde en Udførelsesmaacle, der paa een Gang gav en Material
besparelse og samtidig en Besparelse i Arbejdslønnen. Fremgangs
rnaaden har været den at søge at finde en tilfredsstillende Maade at
binde de enkelte Skærver i en almindelig Macaciamisering sammen
ved Hjælp af Cement, idet samtidig Mellemrummene mellem Skær
verne bragtes ned til det mindst mulige ved Anvendelse at Trom
ling, hvorved Forbruget at Mørtel, der er den dyreste Bestanddel
af Beton, bringes ned til et Minimum.

Det første Prøvestykke med Cementmacadam blev anlagt i Efter
aaret i926 paa en Vej udfor AIS Aalborg Portland-Cement-Fabrik,
Rørdal. Efter at den gamle macadamiserede Vej var revet op og rettet
at med Tromle til samme Oprunding som den færdige Vej, blev der
ovenpaa den anbragt et ca. i3 cm tykt Lag at stærke, ensartede og.
renharpede Granitskærver (40—60 mm), der uden Vanding trom
ledes let med en i3 Tons Damptromle. Efter den første Tromling
paafortes Cementmørtelen i Blandingsforholdet I Del Velocement til
2 Dele Sand; to forskellige Fremgangsmaader ved Udlægning at
Mørtelen blev her forsøgt; først blandedes Cement og Sand fuld
stændig tørt, og den tørre Mørtel blev ved Hjælp at Koste fejet ned
i Mellemrummene mellem Skærverne. hvorefter der blev paaført
Vand, samtidig med at Tromlingen blev udført. Det viste sig imici
lertid hurtigt, at en saadan Fremgangsmaade ikke kunde give et til
fredsstillende Resultat, da dels en Del af Cementen blev vasket bort
ved den kraftige Vandtilsætning, som var nø.dvendig, og dels var det
ikke muligt at faa Mørtelen ned i alle Mellemrummene mellem
Skærverne. Man gik derfor over til at paaføre Mørtelen i vaad Til
stand, nærmest som en meget t.ynd Vælling, idet der til Mørtelen
sattes 60 pCt. Vand i Forhold til Cementmængden. Mørtelen blev
fejet ud over Skærvelaget, og dette blev dereft.er tromlet færdigt paa
almindelig Maade. Efter Tromlingen blev Vejens Overflade afrettet
ved Hjælp af en Balatarem, der at to Mænd blev trukket tværs over
Vej en.

I de paafølgende Dage blev Vejen omhyggelig vandet, og Tredje
dagen efter Vejens Udførelse blev den aabnet for Færdselen.
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Vejen blev anlagt i Oktober Maaned 1926 og viste sig at holde
udmærket til Færdselen Vinteren over, men først paa Sommeren
1927 begyndte der hist og her at vise sig Huller i Vejen, der øjen
synligt stammede fra, at enkelte Skærver under den første Trom
ung var bleven knuste, og de knuste Skærver havde udfyldt Mellem-
rummet mellem de nærmest liggende Skærver og derved forhindret
Mørtelen i at trænge ned og binde Skærverne sammen.

Et nyt Prøvestykke blev udført paa samme Vej i Sommeren 1927
efter samme Metode med Anvendelse af noget mere Mørtel og med
Anvendelse af en noget mere forsigtig Tromling paa de ucilagte
Skærver for at undgaa Knusning af disse. Denne Prøvestrækning
har ingen Huller, men paa enkelte Steder er der Afskallinger som
Følge af, at der har været anvendt for rigelig Mørtel, hvorved der
er dannet et lidt for tykt Mørtelslidlag øverst i Vejen, der skaller
af under den ret svære Færdsel, som Vejen er udsat for.

Den Fremgangsmaade, som er anvendt ved disse første Prøve-
stykker, har den store Mangel, at den ikke giver nogen absolut
Sikkerhed for, at alle Skærverne er helt omgivne af Mørtel, saa
der kan være Fare for, at der, efter at Mørtelen, der ligger øverst,
er slidt af, kan opstaa Huller i Betonvejen. Ved den næste Prøve-
strækning paa Gugvej i Aalborg, der blev anlagt i Efteraaret 1927,
gik man derfor over til en noget ændret Fremstillingsmaade. Paa
den afrettede Vejbane blev der først udlagt et Lag 7/4 Skærver, der
kun blev tromlet ganske let; ovenpaa dette Lag blev Mørtelen spredt
ud i et ca. 2 cm tykt Lag; Mørtelen havde en Konsistens som Grød;
ovenpaa Mørtelen blev anbragt 5/4 Skærver i et ca. 4 cm tykt Lag,
som derefter blev meget omhyggeligt tromlet med en 8 Tons Tandem
tromle; Tromlingen fortsattes, indtil Mørtelen havde arbejdet sig op
gennem det øverste Lag Skærver, hvorved der er skabt Sikkerhed
for, at alle Skærverne i det øverste Lag er fuldstændig indstøbt i
Mørtel. Ved senere Kontrolophugninger har det vist sig, at Mørte
len ikke alene trænger op i det øverste Lag, men ogsaa overalt træn
ger ned i det underste Skærvelag, saa at den paa denne Maade frem
stillede Vejbane fuldstændig har samme Karakter som en uarmeret
støbt Betonvej. Overfladen behandles til sidst med en lille Haancl
tromle og med Balatarem. Under Hærdningen blev Vejen holdt fug
tig ved Hjælp af Klorcalcium.

For at undgaa at standse Trafikken blev Vejbanen støbt i to Afde
linger, hver Halvdel for sig; den derved opstaaede Længdefuge blev
i Løbet af Foraaret 1928 udfyldt med Colas og Sand. Som Begræns
ning for Skærvelaget og for at forhindre, at Skærverne og Mørtelen
under Tromlingen trykkes ud til Siden, blev der anbragt Halvløni
mer dels i Midten og dels langs Grøften, og disse blev holdt paa
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Plads ved Hjælp af lange Spidsbolte. der blev drevet ned gennem
den gamle Vejbefæstelse.

Denne Strækning, der ialt udgør 1450 m, har holdt sig ucimær
ket; der har ikke dannet sig Tværrevner og kun paa en mindre
Strækning en enkelt Længderevne, hvis Fremkomst sikkert skyldes
særlige Omstændigheder.

I 1928 er der udført Cementmacadambelægning paa følgende
Steder:

2530 m2 paa Poul Paghsgade. Aalborg.
3200 m2 paa Landevejen Horsens—Ejstrup, Skanderborg Amt.
5000 m paa Landevejen Framlev—Harlev, Aarhus Amt.

150 m2 Prøvestrækning for Slagelse Kommune.
320 m2 — for Gentofte —

1100 m2 — for Tinglev —

Alle disse Strækninger er udført efter samme Fremgangsmaade,
som anvendtes ved Gugvejen, og der synes at være Enighed om, at
man her har fundet den rigtige Fremst,illingsmaade, der med en om
hyggelig Udførelse af erfarne Folk kan give den ønskede Sikkerhed
for, at Mørtelen trænger ind i alle Mellemrum mellem Skærverne,
saa Dæklaget virkelig bliver et Betondæklag og ikke pletvis Beton
med løse Skærver imellem; men for at naa et godt Resultat kræves
der en meget omhyggelig Udførelse og en skarp Kontrol med Skær
verne. der maa være rene. haarde og ensartede og absolut uden
Iblanding af Jord, Sand eller Stenmel.

Da Prisen for Cementmacadamveje ligger betydelig under Pri
sen for Betonveje og Chaussébrolægning og noget under Prisen for
Asfalthetonveje, maa man med Interesse afvente Resultaterne fra de
udførte Provestrækninger med Hensyn til Holdbarhed og Vedlige
holdelsesudgifter. Viser det sig, at Holdbarheden svarer til almin
delige Betonvejes, er der sikkert Grund til at vente, at denne Vej
befæstelse, der vel med Rette kan betegnes som den danske per
rnanente Vej, da den er fremstillet udelukkende al danske Mate
rialer, vil kunne fortrtenge de dyrere Belægninger, som Chaussé
brolægning og Asfaltbeton, og det var ønskeligt, om Vejmyndig
hederne i den kommende Sæson i højere Grad end i 1928 vilde
interessere sig for Udførelsen af større og mindre Prøvestrækninger,
saa at der kunde blive Lejlighed til at faa Cementmacadamen gen
nemprøvet under saa mange forskelligartede Forhold som muligt.
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BEDRE OG MERE SIKRE VEJOVERFLADER
FOR FÆRDSELEN

Af Ingeniør, cand. poiyt. Ove Arkil.

Det virkelig nøje Kendskab til de i den moderne Vejbygning an
vendte Dæklag og deres Bestanddele, er nu tit Dags blevet en Viden
skab af et saaclant Omfang, at. selv den, der staar midt i det, kan
have vanskeligt ved at følge med. Der er vel nok Enighed om, at
det Udviklingen kræver, er stærkere Dæklag, og herhjemme staar
Striden særligt mellem Chaussébrolægning og Asfaitheton, som det
sidste Par Aar atter synes at vinde Terrain. Men cia det har vist sig
økonomisk uoverkommeligt i denne Retning, at følge Trit med Ud
viklingen. har Interessen samlet sig om at. bevare de eksisterende
Dæklag. Blandt de stadigt nyopclukkencle Metoder til Forstærkning
og Bevarelse af de gamle Macadamveje er den, der det sidste Par
Aar har samlet størst Interesse om sig, vel nok Anvendelse af Asfalt
emulsion. Emulsionens Anvendelighed til Forstærkning af eksiste
rende Dæklag ved Ucigydningsmetocien med Anvendelse af større
eller mindre Mængder Emulsion er vel kendt og benyttet. ligeledes
dens fortrinlige Egenskaber til alle Vedligeholclelsesarbejcler ved
macaciamiserecie Kørebaner. Her har Emulsionerne for de fleste Kom
muners Vedkommende betydet intet mindre end en Revolution, idet
Tromlearbejdet til Trods for, at Trafiken er steget ganske betydeligt,
er reduceret i overordentlig stærk Grad.

Men der er et Omraade, hvor man mærker en vis Træghed hos
de fleste Autoriteter til at anvende Emulsion, og dets til Trods for
de store Fordele derved. Det er til Overfladebehandling. Den væsent
ligste Anke man hører derimod, er, at det er for dyrt. Ja, ganske
vist er det noget dyrere, end andre Overfladebehandlingsmetoder,
men Fordelene derved er saa store, at det ikke bor afholde fra at
gøre Forsøget. Den første Fordel er, at man i en ganske anden Grad
end ellers er uafhængig af Vejrforholclene og det vil igen sige, at
hvor det — som det ofte er Tilfældet — kniber med at kunne over
komme at føre et tilstrækkelig effektivt Tilsyn, er man under usta
dige Vejrforhold mere sikker paa at faa udført godt Arbejde. Men
den vigtigste og største Fordel ligger i, at Emulsionen lader sig
mætte fuldstændigt op med Stenmateriale. Ved Overfladebehandling
med varm Asfalt eller Tjære opnaar man at faa Vejoerfladen over
trukket med en Hinde, hvorovenpaa Afdækningsmaterialet ligger
mere eller mindre løst og kun i de allerfærreste Tilfælde optages i
tilstrækkelig Grad og i saa Fald kun ved Hjælp af mekaniske Midler,
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som ikke er gratis. Det at Stenmaterialet ved Emulsionen optages i
Laget, betyder forst og fremmest, at Laget bliver stabilt, saa det ikke
under Trafikken skydes sammen i de Bølger og Knuder, som paa
mange af vore overfladebehandlede Veje er saa velkendte — og saa
lidet velsete — af alle Automobilister. Dernæst betyder det, at Laget
bliver meget mere vejrbestandigt, det bliver ikke saa blødt i Varmen
og ikke saa skørt i Kulden, og endelig frembyder det en ru Over
flade, som atdrig i fugtigt og taaget Vejr bliver stimet at køre paa.

En anden Anke man hører mod Anvendelsen af Emulsion til
Overfladebehandling er, at den synes at vise Tilbøjelighed til i fug
tigt Vejr at genemulgere under Trafikken. Dette er utvivlsomt ogsaa
rigtigt for flere Emulsioners Vedkommende; men lige saa utvivlsomt
er det, at der findes Emulsion. hvor Trafikkens Indflydelse er min
dre skadelig end paa Overfladebehandling med varm Asfalt. ja, man
har endog Tilfælde med sammenlignende Overflaclebehandling un
der lige Trafikforholcl med forskellige Emulsioner, hvor en Emul
sion har haft længere Levetid end baade en anden Emulsion og en
paafølgende Overfladebehandling med varm Asfalt af det samme
Stykke.

Aarsagen til Emulsionernes Forskellighed i Modstandsdygtighed
mod Vejrlig og Trafik maa naturligvis søges i forskellige Faktorer.
men af største Betydning er: Mængden af fremmede Stoffer

—

Emulsionsbærer — der bør være saa ringe som mulig, Arten af
Emulsionsbæreren — den bør ikke kunne spores i den udskilte As
falt — og Kornstorrelsen af Asfaltpartiklerne, der er meget bety
dende for Emulsionens Nedtrængningsevne og sammen mccl Emul
sionsbæreren bestemmende for Emulsionens Klæbeevne.

Det er lykkedes at fremstille Emulsion med saa stor Klæbeevne,
at den kan klæbe til og selv under stærk Trafik ikke skilles fra en
saa glat Overflade som Stampeasfalt. Det spiller maaske i øjeblikket
ikke saa stor en Rolle herhjemme, men f. Eks. i Tysklands store
Byer volder Asfaltgaderne i fugtigt Vejr saa store Gener for Trafik
ken, at Spørgsmaalet kræver den allerstørste Interesse hos Autori
teterne. Et i den Anledning foretaget Forsøg med Overfladebehand
ling med Eniulsion og Afdækning med Stenmateriale paa 1—2mm
af en Del af Charlottenburger Chaussée i Berlin er faldet ud til abso
lut Tilfredshed.

Det er sikkert ikke uden Aarsag, at Københavns Kommune holder
langt den største Del af sine overfladebehandlede Gader med Emul
sion, og ser sin Fordel i paa denne Maade at vedligeholde Gader
med endda ret stor Trafikintensitet.

Jeg vilde anse det for en meget passende Opgave for Vejlabora
toriet at samle alle indvundne Erfaringer om Emulsion til Over-
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fladebehandling baade herhjemme og fra Udlandet og stille dem til
Raadighecl for alle interesserede Autoriteter, cia en broget Anven
cielse af Emulsion paa dette Omraacle vil betyde et stort Skridt hen
imod bedre og mere sikre Vejoverflader.

OVERFLADEBEHANDLING AF MAKADAMISEREDE VEJE

Nedenfor skal gengives en af
den schweiziske Vejingeniorfor
ening udsendt Vejledning for Over
fladebebandling af makadamisere
de Veje efter Schweiz. Zeitschrift

für Strassen;vesen Nr. 13/1928.

I. Overfladebehandlin
gens Opgave.

Overflaclebehandling af en ina

kadamiseret Vej har til Opgave at
tilpasse Vejen efter den moderne
Færdsels Krav, at beskytte den
mod Virkningerne af denne Færd

sel og af Vejret, at gore Dæklaget
vandtæt, at bekæmpe Stovet og
forlænge Vejens Levetid. Overfla
debehandlingen seger at naa dette
Maal ved saa simple Midler som
muligt, men dog paa okonomisk
Maade.

II. Forskellige Slags
Overflade behandling.

Overfladebehandling kan udfo
res med Tjære. Jordolieasfalt (Bi
tumen), Blandinger af Tjære og As
falt eller med Emulsioner af et af

disse Stoffer eller med Blandinger

af dem. Tjære. Jordolieasfalt og
Blandinger anvendes varmt, Emul
sioner som Regel koldt.

III. Steder, hvor Over
fladehehandling kan an

vendes.
Det egentlige Omraade for An

vendelse af Overfladebebandling
er \Teje paa Landet og Behoelses
gader i Byerne. Afgorende for om
Overfladebehandling kan anvendes
er mindre Storrelsen men især Ar
ten af den paagældende Færdsel,
den paagældende Vejs Beliggenhed
og dens Undergrund. Paa solhe
skinnede Veje paa grusholdig
(sandholdig) Undergrund giver
Overfladebehandling selv for stærk
Automobilfærdsel (1000—2000 ts pr.
Dag) gode Resultater. Overfladehe
handling bor ikke anvendes paa
Veje, der ligger i Skygge eller paa
leret eller vaad Undergrund. Fug
tige Vejstrækninger bor i Forvejen
drænes omhyggeligt.

Tværfaldet paa en Vej, der skal
overfladehehandles, bor ikke være
storre end 3 pCt., og naar Længde-
faldet er stærlct ikke storre end 2
pCt. I-lvor der ikke anvendes een
sidigt Tværfald, bor Tværprofil ud
fores tagformet. Overfladebehand
ung kan uden Skade anvendes paa
Veje med et Længdefald paa indtil
5 pCt. Ved at anvende mindre
Mængder af Bindemidlet (Tjære el-
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ler Blandinger af Tjære og Asfalt)
og storre Mængder af haardt, groft
Skærveaffald kan man ogsaa over
flaciehehandle stejlere Veje. Ved at
sprede saadaut Skærveaffald paa
Vejen undgaas i alle Tilfælde bedst
en for Færdsien farlig Glathed af
en overfladehehandlet Vej.

Paa Veje med især stærk
Flestevognsfærdsel kan Overflade
behandling ikke anbefales.

IV. Overfladeheband
ii n gen s Udførelse.

A. Orertjæring.

Ved Tjære forstaas i det følgen
de kun Tjære, fremstillet ved De
stillation ved høj Temperatur af
Steukul; Tjære fremstillet ved De
stiliation ved lav Temperatur af
Stenkul og Brunkulstjære anven
des ikke.

a) Man bør kun tjære Vejdæk,
der er i god Stand, d. v. s. som
endnu ikke er beskadiget af Færds
len. Overtjæringen udføres bedst,
efter at det nytromlede Dæklag har
været udsat for Færdsel i nogle
Uger. Ved Tromlingen bor der ikke
anvendes lerholdigt Materiale; i
alle Tilfælde bor der til Grusning
benyttes mel- og stevfrit Sand eller
Grus.

b) Overtjæring kan udføres i
Tiden Maj—September. Varmt,
tørt \Tejr er den første Betingelse
for, at Overtjæringen skal lykkes.
Først naar Dæklaget er fuldstæn
dig tørt, kan man tjære paa det.
Begynder det at regne, bør Tjære-
arbejdet straks afbrydes.

c) For Tjæringen paabegyndes,
maa Vejens Overflade omhyggeligt

renses for Snavs og Støv. Ved den
første Rengøring anvendes Staal
traads- og Piassavakoste, ved Ef
terrensningen Haar- eller Fiber
koste. Især maa det anbefales at
rense Vejen med Trykvand. 1-Ivor
man ved Tromlingen har maattet
auvende lerholdigt eller mergel
holdigt Materiale, er denne sidste
Rensningsmaade uundværlig. Tjæ
ringen bør først udføres, naar
Skærvelaget er helt frit for Skorper
og især for Dyreekskrementer, lig
ger fuldstændig klart og igen er
blevet tørt.

d) Den varme Tjære paafores
paa Vejen under Tryk med Bruse
og fordeles med Koste eller Gum
miskrabere. Tjæren skal være til
strækkelig tyndflydende. 1-lertil er
i Almindelighed en Temperatur
paa indtil 120 ° C. tilstrækkelig.

Til første Gang Overtjæring af
en makadamiseret Vej kræves om
trent 1,5—2,0 kg Tjære; ved senere
Tjæring synker Forbruget til 1,2—
0,7 kg pr. m2. Det er hensigtsmæs
sigt i det første Aar at overtjære
2 Gange. Den anden Overtjæring
hør da først udføres, naar den før
ste er kørt fuldstændig til og hærd
net (ogsaa i varmt Vejr først efter

4 Ugers Forløb). I de følgende Aar
er een aarlig Overtjæring tilstræk
kelig; senere vil det ofte være mu
ligt at kunne nøjes med en Over
tjæring hvert 2. eller 3. Aar.

e) Den første Gang bor overtjære
de Veje dækkes med støvfritSkærve
affald /15 mm eller med rent Flod
sand /8 mm. Flodsand anvendes
som Regel kun ved den første
Overtjæring, medens man ved se-
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nere Overtjæringer bor anvende
Flodgrus (/2e mm) eller Skærveaf
fald (5/j5 mm). Forbrug af Sand,
Grus eller Skærveaffald, alt efter
Korn’tørrelsen, 1 m3 til 80—120 m2
Vejareal. Det anbefales at tromle
det udspredte Materiale med en let
Tromle.

f) Der maa anvendes den stør
ste Omhu ved Pasningen af de
overtjærede Veje. Enhver nok saa
lille Beskadigelse af Tjærehuden
bør straks repareres. Saa snart der
fremkommer Revner, maa de paa
gældende Steder tjæres efter; frem
komne Slaghuller repareres med
tjæret Skærveaffald eller en pas
sende Emulsion og rent Skærveaf
fald. Om Vinteren repareres even
tuelt fremkomne Slaghuller ved
Varmelampe med jordolieasfaltbe
handlet Skærveaffald eller med en
frostbestandig Emulsion. Naar
denne Reparationsmaade ikke er
mulig, anbefales det, i hvert Fald
i fugtigt Vejr, at fylde med Skærve
affald, hvortil er sat noget skarpt
ikke udvasket Sand. Men aldrig bør
man, naar der begynder at frem
komme Slaghuller, overlade den
overtjærede Vej til sin Skæbne,
fordi Vejdækket ellers i kort Tid
kan blive ødelagt.

g) Til Overtjæring bør prin
cipielt kun anvendes destilleret el
ler præpareret Tjære. Raatjære
kan kun anvendes ved den første
Overtjæring, og da kun, hvis de i
Tillæget nævnte Betingelser er til
fredsstillet.

h) Hvor der er Fare for, at der
ved stærk Regn skal skylles Tjære
ned i Vejgrøfter eller Kloaker, bør

der træffes passende Foranstalt
ninger til at hindre dette (smaa
Dæmninger af det forud for Tjæ
ringen sammenfejede).

i) De Betingelser, Tjæren skal
tilfredsstille, findes i Tillæget.

B. Overfladebehandling med Jord
alieasfalt (Bitumen).

I det følgende forstaas ved Jord
olieasfalt (Bitumen) Destillations
rester af passende Konsistens af
asfaltholdig Jordolie.

a) Principielt bør nytromlede
Dæklag ikke overfladebehandles
med Jordolieasfalt efter den varme
Metode, men disse Dæklag bør
først overtjæres med ikke for tyk-
flydende Tjære. Tjæren trænger
bedre ned mellem Skærverne og
giver saaledes et passende klæben
de Underlag for den efterfølgende
Behandling med Jordolieasfalt.
Denne udføres bedst, efter at den
tjærede Vej har været nogle Uger
under Færdsel.

b) De forberedende Arbejder ved
Overasfaltering er de samme som
ved Overtjæring. Fremfor alt bør
Overasfaltering kun udføres i
varmt Vejr, d. v. s. især i de varme
Sommermaaneder.

c) Til Udlægning af Jordolieas
falten paa Vejen anvendes trans
portable Vogne. I disse Vogne op-
varmes Jordolieasfalten til mindst
180 , men ikke over 200 O Ligesom
Tjæren føres Jordolieasfalten hen
sigtsmæssigt under Tryk ned over
Vejen, og hvis den herved ikke
fordeles regelmæssigt, gøres dette
straks med Børster eller Skrabere.
Asfaitlaget skal paaføres tyndt, d.
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v. s. pr. m2 Vejoverflade maa der
ikke anvendes mere end 1,25—1,50
kg Asfalt.

Asfaitlaget maa ubetinget straks,
altsaa mens det endnu er varmt,
overpudres med støvfrit, tørt
Skærveaffald 5—15 mm. Blødt
Kalkskærveaffald bør ikke bruges.
Skærveaffald ca. 1 m3 pr. 80—100
m2 Vejoverflade.

Hvis Vejoverfladen ikke er til
strækkelig varm, stivner Jordolie
asfalten saa hurtigt paa Vejen, at
en ensartet Fordeling ikke bliver
mulig. Baning af det udlagte
Skærveaffald er ogsaa kun mulig
i varmt Vejr. Knuses Skærveaffal
det af Færdslen i Stedet før at blive
banet sammen, bliver den asfalte
rede Overflade bølget og glat. Det
anbefales derfor at tromle Skærve
affaldet med en let Tromle.

d) Ved Vedligeholdelsen af over-
asfalterede Veje forholder man sig
paa samme Maade som ved over-
tjærede.

e) Om Jordolieasfaltens Forhold
findes de nærmere Betingelser i
Tillæget. I Reglen anvendes til
Overfladebehandling Jordolieasfalt
med lavt Smeltepunkt. Paa solede
Veje og Veje, der udsættes for
stærk Opvarmning, maa det anbe
fales at anvende noget mere tyk-
flydende Asfalt end paa Veje, der
ligger i Skygge. Paa saadanne
Steder har Jordolieasfalt med et
Smeltepunkt paa ca. 42—44 ° C.
(B. B.) vist sig passende.

C. Tjære blandet med Jordolie- eller
naturlig Asfalt.

Ved naturlig Asfalt forstaar
man naturligt forekommende Pro-

dukter af asfaltagtig Karakter, der
er fint fordelt i en Stenart, f. Eks.
Traversasfalt, eller som kan inde
holde som Urenheder mineralske
Stoffer og derfor maa raffineres, f.
Eks. Trinidad épuré.

Meget gode Resultater opnaas
ved Overfladeefterbehandling, naar
der til destilleret Tjære sættes en
vis Mængde Asfalt. Den Mængde
Asfalt, der skal sættes til, afhænger
af Beskaffenheden af de Stoffer,
der skal blandes, og ligger mellem
10 og 30 pCt. Man skal søge at faa
Blandinger med saa ensartet mu
lige fysiske og kemiske Egen
skaber. Ved Blandingen faar man
en Kombination af de gode Egen
skaber hos Asfalten (mindre Sprød-
hed ved lave Temperaturer) og
Tjærens lettere og billigere Be
handling og bedre Indtrængnings
evne.

Da Tjærens Beskaffenhed og
Asfaltens Flydeevne har væsentlig
Indflydelse paa Blandingens Kva
litet, og da en tilfredsstillende
Blanding kun vanskeligt kan ud
føres paa Byggepladsen, er det
hensigtsmæssigt at lade Tjære og
Asfalt blive blandet paa Fabrik.

Naar Blandingen udføres paa
Arbejdsstedet skal den opvarmede
(150—180 0 C.) og flydende Asfalt
under bestandig Omrøring lang
somt blandes med den til ea. 100 °

C. opvarmede Tjære.

Til Forberedelse og Udførelse af
Overfladebehandling med Blandin
ger anvendes Forskrifterne for
Overtjæring og Overasfaltering paa
passende Maade. Færdigt leverede
Blandinger skal efter Indholdet af
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Asfalt opvarmes til en højeste
Temperatur paa ca. 150 0 C.

Nærmere Oplysninger om de Be
tingelser, der maa stilles til de en
kelte Stoffer og Blandingerne, vil
findes i Tillæget.

D. Overfladebehandlirig med
Emulsianer.

En bitumines Emulsion er en
Opløsning i Vand af et fint fordelt
bituminøst Stof. Draaberne i det
organiske Stof har en middel Dia
meter paa ca. 1:100 mm. Man hin
drer en Adskillelse ved at tilsætte
et saakaldt Stabiliseringsmiddel.
Ved Berøringøn med den ru Vej-
overflade brydes Emulsionen, de
bituminøse Draaber forener sig og
binder til Vejen, idet Vandet frigi
ves. Der skal derved dannes et saa
vidt muligt sammenhængende Lag
af det organiske Bindemiddel.

a) Overfladebehandling med
Emulsioner er mere uafhængig af
Vejret end den varme Behandlings
maade. Selv om det ikke er muligt
at arbejde med Emulsioner i flegn
vejr, i hvert Fald kan det ikke an
befales, saa kan de dog udlægges
endnu mens Vejoverfladen er vaad.

b) Vejoverfladen renses bedst
med Trykvand, indtil Skærvemo
saiken ligger fuldstændig frit. Paa
den saaledes omhyggeligt rensede
Skærveoverflade udhældes Emul
sionen med Vandkander (med bred
Tud) eller med passende Maskiner
og fordeles jævnt med Koste.
Kosten skal ikke bevæges frem og

tilbage, men kun i een Retning, da
Emulsionerne ellers for hurtigt
brydes. I varmt, tert Vejr over-
pudres Emulsionerne straks med
rent, absolut støvfrit Skærveaffald
5—8 mm. I koldt Vejr eller paa
vaad Vejoverflade kan Overpudrin
gen vente noget. Men i alle Til
fælde skal Skærveaffaldet spredes
før Emulsionen binder af, for at
Asfalten kan binde paa Affaldet.
Paa Veje med stærkt Længdefald,
maa Emulsionen straks overpudres
for at hindre, at den flyder bort.
Skærveaffaldet maa være at en
ikke for tæt, især ikke for kvarts
holdig Stenart. Haard Kalk og
kieselholdig Kalk maa foretræk
kes. Skærveaffaldet lægges ud i et
tyndt Lag; I m dækker 150—180
m2 Vejoverflade. Skærveaffald, der
ikke binder fast, fjernes efter 2—3
Dage. Ved første Gang Behandling
kræves 2—3 kg Emulsion pr. m2.
En anden Behandling samme Aar
med 1,5—2,0 kg/m2 maa anbefales.

For at hindre, at Emulsionen
løber i Vejgrøfter eller Kloaker,
kan man anvende de for Overtjæ
ring anbefalede Foranstaltninger.

c) Med Emulsion overfladebe
handlede Veje maa ligeledes pas
ses omhyggeligt. Den mindste Be
skadigelse at Asfalthuden maa
straks udbedres. Iøvrigt henvises
til, hvad der er sagt om overtjære
de Veje.

d) De Krav, der maa stilles til
Emulsionerne, findes omtalt i Til
læget.



Indledning.

Det maa anbefales stadig at un
dersøge de organiske Vejbygnings
materialers Kvalitet og Ensartet
hed, thi deraf afhænger meget ofte,
om man faar et godt Resultat af
sit Arbejde. Har saaledes et or
ganisk Materiale vist sig egnet
med bestemte Egenskaber til et be
stemt Formaal, er det ikke fordel
agtigt, naar det leveres og anvendes
med for uensartet Beskaffenhed.

De nedenstaaende Kvalitetsfor
skrifter angaar især bekendte or
ganiske Vejmaterialer, og de er
derfor holdt saa simpelt som mu
ligt. Nye organiske Vejmaterialer,
hvis Egenskaber man endnu ikke
kender tilstrækkeligt, bør man al
tid underkaste en indgaaende Un
dersøgelse.

A. TJiEREBETINGELSER

1. Udtagelse af PrØver.

Af de Tønder eller Beholdere,
hvoraf Prøver skal udtages, skal
ved Tømningen — ved Begyndel
sen, naar Halvdelen er løbet ud og
ved Slutningen — i en passende
Beholder og hver Gang ca. 1 Liter
Tjære tages ud og derefter blandes
sammen. Af hver Levering udtages
Prøver af 10 pCt. af Tønderne, men
mindst dog af 5 Stk. De efter den
ne Metode udtagne Prøver blandes
godt sammen, og derefter indsen
des en Gennemsnitsprøve paa ca.

2 Liter til Materialprøveanstalten
ved den polytekniske Læreanstalt
i Zürich.

ii. T,iærens Kvalitet.
Der anvendes i Schweiz især

præpareret eller destilleret Tjære
fra schweiziske Gasværker eller fra
udenlandske Destillationsanstalter
og Koksovnsanlæg. Men da god
Raatjære endnu stadig anvendes i
bestemte øjemed, især til første
Gang Overtjæring, skal der her og
saa angives Betingelser for denne
Tjære.

Ofte forlanges Tjære af forskel
lig Flydenhedsgrad. Vi skelner
mellem tyndflydende, mellemfly
dende og tykflydende Tjære, der
svarer til følgende Viskositetsgræn
ser efter Hutchinson:

Viskositet efter Hutehin—
son, maalt ved 25 0 C.

Sek.

tyndflydende Tjære.. 34—3
mellemflydende do... 3—15
tykflydende do over 15, men

højst 18.

Til hurtig Orientering under
kastes Tjæren i Laboratoriet eller
paa Arbejdsstedet den saakaldte
Klæbeprøve:

En tør Glasplade, 6 cm bred og
9 cm lang, dyppes 8 cm ned i Tjæ
ren, der skal have en Temperatur
paa 20 ° C. Efter at Tjæren er
dryppet af, stilles Pladen, udsat
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TILLÆG
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OVERFLADEBEHANDLING AF VEJE

I
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for Luftens Paavirkning, i et Bum
uden Træk, hvor Temperaturen er
200 C. Efter 24 Timers Forløb prø
ver man med en tør Finger, om og
i hvilken Grad Tjæren er hærdnet.
Tjære, der ikke mere klæber, men
er tørret lakagtig ind, skal under
alle Omstændigheder undersøges
nærmere.

a) Destilleret Gasværks
tjære.

1. Tjæren skal ved 15 ° C. endnu
være flydende og homogen.

2. Tjærens samlede Vandind
hold (incl, eventuelt Overflade-
vand) maa aldrig naa op over 1
pCt. Men normalt maa Tjæren kun
indeholde Spor af Vand.

3. Ved Prøvedestillation til 350 °

C. skal destilleret Tjære fra rene
Vertikalretorter og Kammerovne
mindst efterlade 50 pCt. Beg. Frem
stilles den destillerede Tjære af
Blandinger af disse to med Tjære
fra vandrette Betorter eller fra
Koksovne, skal Begresten være 55
—65 pCt.

Destilleret Tjære, der har for
ringe Begindhold, egner sig ikke
til al Brug.

4. Indholdet af frit Kulstof skal
ikke være under 5 pCt. og ikke
over 18 pCt.

5. Viskositeten efter Hutchinson
skal normalt svare til Viskositeten
for mellemflydende Tjære.

6. Indholdet af Naftalin og Phe
nol skal for hver ikke være over
5 pCt. efter Vægt.

Disse to Bestemmelser er ved
stadige Kvalitetsundersøgelser kun
nødvendige fra Tid til anden, især

naar der gaas over til nye Tjære-
kvaliteter.

b) Præpareret og destil
1 e r e t T j æ r e f r a 5 t o r d e 5 til

lati onsan st alt er og fra
Kok sov n e.

1. Tjæren skal ved 15 0 C. end
nu kunne flyde ud af Beholderne
og være homogen.

2. Tjærens samlede Vandind
hold (incl. Overfladevand) maa
ikke være over 1 pCt.; normalt
maa der kun være Spor af Vand.

3. I vandfri Tilstand maa Tjæ
ren ikke indeholde mere end 18
pCt, frit Kulstof.

Ved Prøvedestillation indtil 350 0

C. skal Tjæren, efter sin Tykfly
denhed, give en Begrest paa ikke
under 60 pCt, og paa ikke over 70
pCt. Præpareret Tjære til Vejbrug
skal have et Begindhold paa ca. 65
pCt., og naar den bliver stiv, ikke
være kornet, paa Grund af for stort
Naftalinindhold.

4. Præpareret Tjære faas som
Regel kun med mellem- eller tungt-
flydende Konsistens.

5. Indholdet af Naftalin og af
Fenol maa for hver ikke overstige
s pct.; for præpareret (Antracen
olietjære) Tjære maa Naftalinind
holdet ikke være større end 3 pCt.

Da præpareret Tjære især ind
føres fra Tyskland, angives her de
Forskrifter for Vejtjære I og An
tracenolietjære 50/, der anbefales
til Overtjæring, og som er opstillet
if Tjæreudvalget indenfor det tyske
Studieselskab for Bygning af Au
tomobilveje.
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Betingelser

Vægtfylde ved 15°C. ikke over 1,225
Vand ikke over i °k (Vægt)
Andre Destillater (lette Olier under
170° 0.) ikke over 1 °/ (Vægt)
Destillater mellem 170 °270° C. (Mel
lemolier) imellem
Destillater mellem 270 °—300° 0. (tunge
Olier) imellem
Fenol ikke over
Naftalin ikke over
Frit Kulstof
Viskositet efter Hutehinson
Begindhold

Af disse Tal fremgaar klart, at
ogsaa saakaldt Antracenolietjære
kan indeholde Mellemolier. Dette
er vel Grunden til, at et Naftalin
indhold paa 3 pCt. endnu kan
anses for tilladeligt. Tjære med
Tjskositet 1 efter Hutchinson er
meget tyndflydende.

c) Raatj ære.

1. Tjæren skal ved 15 C. end
nu være flydende og homogen.

2. I Tøncierne eller Beholclerne
maa der være intet eller kun lidt
Vand paa Overfladen. Indeholder
Leveringerne større Mængder Over
flacievand (over Ca. 2 pCt.), maa der
gøres et passende Fradrag i Prisen.

• 3. Det samlede Vandindhold
maa ikke være over 5 pCt. (incl.
Overfladevand).

4. I Forhold til vandfri Tilstand
maa Tjæren ikke indeholde mere
end 20 pCt. frit Kulstof.

5. Ved Prøvedestillation indtil
350 ° C. maa den vandfri Tjære ikke
give en Begrest paa over 70 pCt.

Vejtjære I Antracenolietjære
50/50

(Tjæredampenes Temperatur be
stemmes).

6. Viskositeten efter I-futchinson
af tyndflydencle Raatjære maa ikke

være under Sek, ved 25 0 C.

B. BETINGELSER FOR JORD
OLIEASFALT

(Bitumen).

I. Udtagelse af Prøver.
For Udtagelse af Prøver gælder

de samme Regler som for Tjære.

Det anbefales at udtage Prøverne

ved at smelte Jordolieasfalten og

fylde det smeltede i passende Blik-
beholdere. Drejer det sig om haardt

Materiale, kan der ogsaa indsendes
Stykker paa Ca. i kg Vægt.

II. Jordolieasfaltens Kvalitet.
1. Vægtfylden skal ved 25 ° C.

være noget over 1.
2. Smeltepunktet, bestemt ved

Ring- og Kuglemetoden, skal ved

letsmeltelige Stoffer ikke ligge

lavere end ca. 400 C., og ved tun

gere smeltelige være ca. 450 C.

1.225
1 0/ (Vægt)

i °/ (Vægt)

12,0—24,0°/b (Vægt) 1,0—15,0 0/0 (Vægt)

4,0—12,0 0/ (Vægt)
5,0 0/0 (Rumf.)
5,0 0/ (Vægt)
5,0—18,0 0/ (Vægt)
3,0—15,0 Sek.
55—05 0/ (Vægt)

4,012,00/ (Vægt)
3,0 0/ (Rumf.)
3,0 0/ çVægt)
5,0—18,0 0/ (Vægt)
1,0—15,0 Sek.
45_55 0/ (Vægt)
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3. Askeindholdet maa ikke være
over 3’ pCt. Stoffet skal være vand-
frit.

4. Penetrationen skal for let
tere smeltelige Stoffer ved 25 0 C.
være ca. 160—180 0, og ved tungere

smeltelige 90—120 .

5. Stoffet skal praktisk talt

være helt oploseligt i Svovlkulstof.
6. Stoffet skal være uoploseligt

i Vand, ikke indeholde flygtige Ind
blandinger og ikke være blandet
med Tjæredestillater.

C. BETINGELSER FOR BLAN
DINGER

I. Udtagelse af PrØver.
Udtagelsen af Prøver foregaar

efter Stoffets Konsistens som oven

for beskrevet for Tjære eller for
Jordolieasfalt.

II. Bland’ingens Kvalitet.
Da Blandingerne endnu bruges

i forskellig Konsistens, er det

vanskeligt at opstille Kvalitets-

betingelser. Men man maa ube

tinget passe paa, at Konsistensen
af Stoffer, der skal anvendes paa
ensartet Maade, ikke varierer for

stærkt. Men alle Blandinger skal

mindst tilfredsstille følgende Krav:
1. Vægtfylden skal ligge mellem

1,1 og 1,2.
2. Stofferne skal være vandfri.
3. Indholdet af frit Kulstof maa

ikke være under 4 pCt. og ikke
over 18 pCt.

4. Stofferne maa selv ved ÷ 10
C. ikke være skøre og sprøde.

D. EMULSIONER
I. Udtagelse af PrØver.

Det anbefales at udtage Prøver-

ne ved Emulsionens Anvendelse.
Da visse Emulsioner har en for
holdsvis ringe Holdbarhed, maa
Tøndernes Indhold røres godt
rundt, før det anvendes, og før
Prøver udtages. Til Undersøgelse
udtages en Prøve paa 1—2 Liter.

II. Emalsianeraes Kvalitet.
Emulsionerne skal ved Anven

delsen være let flydende og ikke
være skilt ad, altsaa ikke vise
nogen Udskillelse af Jordolie-, As
falt- eller Tjæreklumper. Naar de
er hældt ud over Vejen, skal de
hurtigt skilles, ikke igen danne
Emulsion og ikke indeholde Stof
fer, der opløser Vejens Bestand
dele. Det udskilte Bindemiddels
Klæbeevne skal være saa stor som
muligt.

Da der kommer mange forskel
lige Slags Emulsioner i I-Iandelen,
er det ikke let at opstille alminde

ligt gældende Betingelser. Men for
Emulsioner, fremstillede af Jord
olieasfalt, gælder følgende Ret
ningslinier:

1. Vandindholdet maa normalt
ikke være over 50 pCt.

2. Askeindholdet maa ikke være
over 1 pct.

3. Smeltepunktet for den isole
rede Jordolieasfalt maa ikke ligge
under 40 0 C. (bestemt ved Ring-
og Kuglemetoden).

4. Jordolieasfalten maa selv ved
lave Temperaturer ikke blive skør

og sprød.
5. Emulsionen skal kunne taale

at lagres og være frostsikker.

3D

E m u I s i o n ø r, d e r e r f r e m
stillet af Tjære eller af
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Blandinger af Jordolleas
falt og Tjære, skal mindst til
fredsstille følgende Krav:

1. Det isolerede Bindemiddels
Indhold af frit Kulstof maa ikke
være større end 18 pCt.

2. Det isolerede Bindemiddels

Indhold af Fenol maa ikke være
større end 5 pCt.

3. Det isolerede Bindemiddel
maa selv ved +10 ° C. ikke blive
skørt og sprødt.

4. Emulsionen skal kunne taale
at lagres og være frostsikker.

ANVISNINGER FOR BYGNING AF CYKLESTIER

Det tyske »Studiengesellsehaft
für Automobilstrassenbau har ud
sendt et lille Hæfte »Vorlaufige
Richtlinien tiber die Anlage von
Radfahrwegen», der maaske ogsaa
her i Landet vil kunne paaregne
nogen Interesse, og som derfor skal
gengives efter »Verkehrstechnik»
Nr. 23—1928.

A. Gader i Byer. Cyklesti
systemet for allerede udbyggede
Dele af en By og for de Dele, der
staar foran en Bebyggelse, bør fast
lægges efter en samlet Plan. Denne
Plan bør tage Hensyn til Befolk
ningens Erhvervsforhold, til Søn
dagskørsel og til Aftenudflugter.
Erhvervsforholdene tages der Hen
syn til ved Anlæg af Cyklestier
mellem Beboelses- og Arbejdsste
der (Fabrikskvarterer, Forretnings-
og Havnekvarterer, Skoler o. s. v.);
af Hensyn til Søndags- og Aftenud
flugter sørges der for Cyklestier fra
det indre af Byerne og fra andre
Beboelseskvarterer til Parker og
Skove, til Sportspladser, til Bade-
anstalter, Søer, Floder, Havet og
andre Udflugtssteder.

Da Cykletrafikken ikke alene er
By- og Forstadstrafik, men ogsaa i

høj Grad længere udgaaende Nær-
trafik, maa Generalplanen gores
tilstrækkelig omfattende. Man be
høver ikke at være bange for Om-
veje, selv ikke, hvis de bliver et
Par Hundrede Meter lange, hvis
man derved faar en glattere Afvik
ling af Færdslen. Generalplanen
bør formes saaledes, at Sammen
presning af store Mængder af cyk
lister paa enkelte Punkter i visse
Timer kan undgaas, selv om An
tallet af Cyklister skulde vokse
stærkt i Fremtiden. Cyklestier, der
kun er faa Hundrede Meter lange,
er værdiløse.

I Overensstemmelse hermed bør
de nødvendige Cyklestier lægges
saaledes:

a) I eksisterende Gader
bør bygges særlige Cyklestier, hvis
Forholdene tillader det; de bør ud
føres som ophøjede Striber, be
grænset af Kantsten og have 1 m
nyttig Bredde for Færdsel i een
Retning og mindst 1,50 m nyttig
Bredde for Færdsel i begge Retnin
ger, og de bor lægges imellem Kø
rebane og Fortov; Mindstemaalet
1,50 m bør ikke blive Normalmaal.
Er Cyklestiens nyttige Bredde min-
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dre end 1,50 m, er Overhaling ikke
tilladt.

Om muligt bør man søge at kun
ne faa Retningstrafik paa Cykle
stierne, saaledes at der i hver Side
af Gaderne lægges en Cyklesti.

I Gader, hvor Forholdene tilla
der det, bør Korebane og Fortov gø
res smallere, for at der kan blive
Plads til Cyklestier.

I Tvivlstilfælde bor der til Cyk
lestierne tages forholdsvis mere
Plads fra Fortovene end fra Køre
banen.

I Gader, i hvilke Anlæg af sær
lige Cyklestier ikke er mulig paa
Grund af Pladsmangel, for store
Udgifter eller af andre Grunde, bor
der for Cyklefærdslen paa Køreba
nen ved Siden af Rendestenen ind
rettes om muligt 80 cm brede Cyk
lestriber. Disse Cyklestriber maa
befæstes paa passende Maade. Hvis
Kørebanen er befæstet med lydfri
Brolægning, Asfalt, Tjære, Beton
eller Træ kan saadanne særlige
Cyklestriber ved Siden af Rende-
stenene som Regel undværes.

b) I nye Gader bør der prin
cipielt lægges ophøjede Cyklestier
paa begge Sider af Kørebanen; det
te bør ogsaa gøres, selv om Køre
banen befæstes med en af de oven
for nævnte Belægninger.

Politimæssige Bestem
m e I s e r. De politimæssige Be
stemmelser for Cyklefærdslen bor
være saa faa som muligt og højst
omfatte største tilladte Kørehastig
hed, Lygte og Katteøje.

B. Veje paa Landet. Lan
deveje og Biveje med stærk Cykle-
færdsel, der ofte naar 20—40 km

ud fra Byerne, maa indrettes til at
optage denne Færdsel. En saadan
Cyklefærdsel kan have sit Ud
spring i Landsbyer, Forstæder og
andre Bebyggelser og være rettet
ind imod Byen eller enkelte store
Arbejdssteder; den kan ogsaa vise
sig Søn- og Helligdage eller om Af
tenen og gaar da fra Byen og ud
paa Landet. Denne Cyklefærdsel,
der paa visse Steder og til visse
Tider kan være overordentlig tæt,
maa kunne afvikles uhindret og
farefrit ved Siden af den øvrige
Automobil- og Vognfærdsel. I den
Anledning bør der træffes følgende
Foranstaltninger:

Ved Siden af Kørebanen bør der
lægges en mindst 1,50 m (nyttig)
bred Cyklestribe for den i begge
Retninger gaaende Cyklefærdsel.
Fodgængerne, der allerede faa km
fra Byen kun er faa i Tal, faar om
nødvendigt Ret til ogsaa at benyt
te Cyklestriben.

Hvis Landevejene ikke har til
strækkelig nyttig Bredde mellem
Trærækkerne til samtidig at rum
me baade Automobil- og Cykle
færdslen, bør der anlægges særlige
Cyklestier udenfor Trærækkerne.
Ofte kan hertil anvendes det Areal,
der optages af de aabne Vejgrøfter.

Veje paa Diger og de ofte langs
Jernbaner liggende Brandbælter
bør om muligt indrettes til Cykle
stier; ved den hyppigere Benyttel
se opnaar man desuden, at der bli
ver ført mere Tilsyn med dem. De
mellem enkelte Landsbyer liggen
de direkte Forbindelsesveje bør om
muligt aahnes for Cyklefærdslen
og befæstes; desuden bør der i
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landskabeligt passende Egne aab-
nes særlige Cykleveje. Overhove
det ber det tilstræbes at holde Cyk
lefærdsien borte fra stærkt trafike
rede Veje og henvise den til sær
lige Cykleveje.

Poli timæ ssige Bestem
m e 1 s e r. Elvis der ved passende
bygningsmæssige Foranstaltninger
er skabt Cyklestier langs Lande
vejeoe, eller hvis der findes særlige
Cykleveje, bor man ved særlige
Bestemmelser sikre sig, at de be
nyttes, ligesom Cyklisternes Brug
af de øvrige Dele af Vejen bor re
guleres. Ligeledes bor man fast
sætte Bestemmelser for Lygtefe
ring og Brug af Katteoje efter Mor
kets Frembrud.

Ovenstaaeode Bestemmelser
rummer for daoske Forhold maa-
ske ikke noget særligt nyt; men
der skal dog henvises til, at det er

fra automobilinteresseret Side, Be
stemmelserne er fremkommet ud
fra den Betragtning, at saa forskel
lige Koretojer som Automobiler og
Cykler ikke forliges godt paa sam
me Korebane. Ligeledes synes det

af næstsidste Stykke at fremgaa,

at man kunde tænke anlagt sær
lige Cykleveje, borte fra de almin
delige Veje for derved at aflaste
disse for Cyklefærdslen.

Dette sidste var maaske en Tan
ke, det var værd at tage op til
Overvejelse, ogsaa herhjemme,
hvor vi har saa mange Cyklister.
Mens der i Tyskland regnes med,
at ‘/ af Befolkningen har Cykle,
har i Danmark vel 1/3, saa der kun
de maaske, navnlig for Søndags-
trafikken ved de store Byer, være
udmærket Brug for saadanne sær
lige Cykleveje f. Eks. gennem de
nordsjællandske Skove, hvor Auto
mobiltrafikken nu om Sondagen er
meget stor. B e d.

FRA DOMSTOLENE

østre Landsret Dom 14: Juni 1928
i Anke II 147/1928.
Automobiluheld som

Følge af Issiag. — Et Last-
automobil gled i glat Føre ind mod
Fortovskanten og ramte, uden at
Chaufforen var i Stand til at hin
dre det, en Gadelygte. Chaufføren
dømtes til at erstatte Kommunen
Skaden, da han ved den paagæl
dende Dag, hvor det var iøjnefal
dende glat paa Gader og Veje, at
køre ud uden at have forsynet Au-

tomobilets FIjul med Snekæder
havde gjort sig skyldig i Mangel
paa rimelig Forsigtighed (Dissens).

Vestre Landsret Dom den 18. Juli
1928 i Sag I 643/1928. (Erstat
ning—Veje).
En Entreprenor, der havde paa

taget sig Levering af Materiale til
Eeparation af en Amtsvej, havde
ladet en Skærvebunke anbringe
indtil 3 m inde paa Vejen, og der
fandt derved et Automobilsam
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menstød Sted ved Aftenstid. Selv
om Amtsraadet ikke i Med-
for af D. L. 3—19—2 havde Ansvar
for de af Entreprenoren som selv
stændig Arbejdsgiver begaaede
Fejl, fandtes det som den Myndig
hed, der havde Ansvaret over
og Tilsynet med Vejen, at
have Ansvaret for, at Vejmateria
lierne havde været anbragt og var
forblevet henliggende paa Vejbanen
paa en Maade, der frembod Fare
for Færdselen, og d ø m t e s d e r
for til at erstatte Skaden.

østre Landsrets Dom, 20. Septem
her 1928 i Anke II 210/1928,
(Køb og Salg —Gader). Ar-

Ministeren for offentlige Arbej
der har i Rigsdagen fremsat ne
denstaaende Forslag til Lov an
gaaende Sikring af Færdslen ved
Krydsninger mellem Veje samt
mellem Veje og Jernbaner ni. v.:

§ 1.
Ministeren for offentlige Arbej

der bemyndiges til at foranledige,
at der ved Niveauskæringer mel
lem Jernbaner og offentlige Veje
(Gader) samt saadanne private
Veje, der er aabne for almindelig
Færdsel, efter Indstilling fra den i
Henhold til § 4 nedsatte Kommis
sion, træffes de efter Ministerens
Skøn fornødne Sikkerhedsforan
staltninger, herunder eventuelt
Vejforlægninger eller Anlæg af
Over- eller Underforinger.

vingerne efter en københavnsk
Grundejer, hvem Stadsingenioren
havde underrettet om, at en Gade-
strækning ud for hans Ejendom
paatænktes belagt med Asfaltbe
ton, havde nogen Tid, efter at det
te Arbejde var fuldført, solgt Ejen
dommen uden overfor Køberen at
nævne noget som helst om Bidrag
fra Grundejeren til. det nævnte
Vejarbejde. De dømtes til at godt
gøre Køberen det ham i Medfør af
Lov af 14. December 1857 jfr. Lov
Nr. 85 af 31. Marts 1926 paalignede
Bidrag, da det rnaatte gaa ud over
dem, at Forholdet ikke var bragt
frem under Salgsforhandlingerne.

§ 2.
Ministeren for offentlige Arbej

der bemyndiges ligeledes til, hvor
hart maatte anse saadant forsvar
ligt, at ophæve den visse Jern
baner ved Lovgivningen paalagte
Forpligtelse, til Bevogtning af
Krydsninger med offentlige Veje.
Foranstaltninger vil da være at
træffe overensstemmende med Be
stemmelserne i § 1.

§ 3.
For saa vidt Vejtrafikken nød

vendiggør Ændringer ved eller Om
bygning af dels Broer for offent
lige Veje (Gader) eller private
Veje, der er aabne for almindelig
Færdsel, dels Over- eller Under
føringer ved Krydsninger mellem
Jernbaner og de nævnte Veje, be

FRA RiGSDAGEN
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myndiges Ministeren for offentlige
Arbejder endvidere til at foran
ledige, at der — om fornødent ef
ter Forelæggelse for den i Hen
hold til § 4 nedsatte Kommission
— foretages de efter Ministerens
Skøn nødvendige Foranstaltninger.

§ 4.

Til at besigtige Forholdene ved
de paagældende Krydsninger —

eventuelt Broer — samt til i Hen
hold til § 1—3 at fremkomme med
Indstilling til Ministeren for of
fentlige Arbejder nedsættes af
denne en Kommission for Jylland
og en for øerne, bestaaende for
uden af den paagældende Kom

•missarius ved Jernbaneanlæg som
Formand af 4 Medlemmer med 4
Suppleanter. Af disse udnævnes
de 2 Medlemmer med Suppleanter
af Ministeren for offentlige Arbej
der — dog at Justitsministeren
udpeger det ene Medlem med Sup
pleant, medens det andet Medlem
med Suppleant udnævnes efter
Indstilling fra Organisationerne af
motorkørende —, og de 2 Medlem
mer med Suppleanter for Køben
havns og Købstædernes Vedkom
mende af Kommunalbestyrelsen,
for Landdistrikternes Vedkom
mende af det paagældende Amts
raad. Ministeren for offentlige Ar
bejder afgør, hvilke Organisationer
af motorkerende der kommer i Be
tragtning i nævnte Henseende.

Der vil derhos være at tilfor
ordne Kommissionen følgende:
Overvejinspekteren, Politimesteren,
ved Privatbanerne Direktøren ved
Tilsynet med disse og for saa vidt

angaar offentlige Biveje og de om
handlede private Veje udenfor Kø
benhavn og Købstæderne to af ved
kommende Kommunalbestyrelse
udmeldte Mænd, der alle uden
Stemmeret har Befojelse til at del
tage i Forhandlingerne og faa
deres Anskuelse tilført Forhand
lingsprotokollen.

§ 5.

Ekspropriationen af de til Gen
nemførelsen af de i § 1—3 om
handlede Foranstaltninger fornød
ne Grunde m. m. foretages efter
Reglerne i Forordning af 5. Marts
1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar
1928 om Tillæg til samme. Dog
kan efter Ministeren for offentlige
Arbejders Bestemmelse Ekspro
priationen vedrørende de i § 3 om
handlede Ændringer af Broer fore
tages under Iagttagelse af de i de
gældende Vejlove bestemte Frem
gangsmaader for Jords Afgivelse
til Vejes Anlæg og Udvidelse.

§ 6.

Udgifterne ved Gennemførelsen
af Bestemmelserne i § 1—5 ud
redes forskudsvis af vedkommen
de Jernbane eller Broejer. For saa
vidt Gennemførelsen maatte med
føre fremtidige Lettelser i Baner-
nes eller Broejernes aarlige Ud
gifter, vil vedkommende Jernbane
eller Broejer have endelig at af
holde Udgiften inden for det Beløb,
hvortil Udgiftsbesparelsen kapita
liseret kan ansættes — alt efter
nærmere Bestemmelse af Ministe
ren for offentlige Arbejder. Iøvrigt
vil Udgifterne efter derom af Mi-
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nisteren fastsatte Regler, eventuelt
tilligemed et under Hensyn til for
øget Vedligeholdelsesbyrde, som er
paafort Banen (Broejeren), efter
Ministerens Skøn fastsat Beløb,
være at refundere Banen henholds
vis Broejeren af den Del af Afgif
ten af Motorkøretøjer, som til Gen
nemførelsen af nærværende Lov er
stillet til hans Raadighed. Ministe
ren fastsætter de nærmere Bestem
melser vedrørende de med Gen
nemførelsen af denne Lov forbund
ne Udgifter, derunder Udgifterne
ved de i § 4 omhandlede Kommis
sioners Virksomhed

§ 7.
Hvor der paa offentlige Veje

(Gader) eller Pladser findes farlige
Vejkryds eller Vejsving, paahviler
det de kommunale Myndigheder
at foranledige, at Gærder, Hegn,
Beplantning samt Skure, Lysthuse
og deslige, der hindrer den frie
Oversigt, fjernes eller holdes i pas
sende Højde og Tilstand. I dette
øjemed kan de paagældende Myn
digheder ved Ekspropriation under
Iagttagelse af de i de gældende
Vejlove bestemte Fremgangsmaa
der for Jords Afgivelse til Vejes
Anlæg og Udvidelse paalægge de
fornødne Servitutter, eventuelt er
hverve de fornødne Arealer.

Hvor det maaske anses for
nødent, er de kommunale Myndig
heder derhos berettiget til ved
Ekspropriation efter samme Regler
at paalægge Servitutter ogsaa mod
Bebyggelse og at erhverve saavel
bebygget som ubebygget Grund til
Sikring af den frie Oversigt paa de
heromhandlede Steder.

I Tilfælde, hvor Gennemførel
sen af de forombandlede Bestem
melser vil medføre uforholdsmæs
sige Udgifter for vedkommende
Kommuner, kan der efter nærmere
Bestemmelse af Ministeren for of
fentlige Arbejder gives Kommunen
Tilskud dertil af den Del af Motor-
afgiften, som stilles til Ministerens
Raadighed til Gennemførelse af
nærværende Lov, hvorhos Ministe
ren, naar det af Hensyn til Færds
lens Sikring maatte udkræves,
eventuelt mod Ydelse af Tilskud
kan paabyde Udførelsen af de paa
gældende Foranstaltninger.

§ 8.
Overtrædelse af de i Henhold

til nærværende Lov trufne servitut
mæssige Bestemmelser straffes
med Bøder indtil 1000 Kr., som til-
falder Kommunens Kasse.

§ 9.
Samtidig med denne Lovs Ikraft

træden ophæves § 21, Stk. 2—4, i
Lov Nr. 164 om Færdsel af 1. Maj
1923.

Rigsdagen har vedtaget:
Lov Nr. 275 af 28. November 1928

om Fastsættelse af Bygge-
linier ved Veje og Gader.

§ 1.
Naar vedkommende Kommu

nalbestyrelse (Amtsraad, Byraad,
Sogneraad eller Flækkebestyrelse)
af Færdselshensyn anser det for
nødent, at der sikres en dennes
Myndighed underlagt Landevej el-
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ler anden offentlig Vej eller Gade
Mulighed for Udvidelse til en stør
re Bredde, kan Kommunalbestyrel
sen beslutte, at Bygninger, der
fremtidig opføres ved saadanne
Veje eller Gader, hvad enten dette
sker paa en hidtil ubebygget Del
af en Grund eller i Stedet for ned-
brændte eller nedrevne Bygninger,
skal holdes i en Afstand fra den
paagældende Vejs eller Gades
Midtlinie af indtil 17,5 m, saafremt
Vejen er en Landevej, og indtil 12,5
m, naar Bygningen opføres ved en
anden offentlig Vej eller Gade; dog
kan Byraadene og Flækkebestyrel
serne med Indenrigsministeriets
Billigelse og Sogneraadene med
Amtsraadets Billigelse forøge
sidstnævnte Afstand til 15 m.
Hvad der i Henhold til foranstaa
ende gælder om Bygninger, gælder
ogsaa om Sportspladser, Kirke
gaarde, Tankanlæg og andre lig
nende Anlæg af blivende Art.

Ligeledes kan vedkommende
Kommunalbestyrelse fordre, at
Hjørnebygninger, der opføres i den
fastsatte Byggelinie, samt Hjørne-
grunde skal have brudt Hjørne at
i det mindste 2,5 m Bredde med li
ge store Vinkler mod Vej- eller Ga
delinierne. Andre Former af Fljør
ner er dog tilladt, naar man ikke
kommer udenfor den saaledes be
stemte Grænse.

Saafremt det at Hensyn til Ud-
retning af Vejen paa et enkelt
Sted, Forbedring af Vejsving eller
Opnaaelse at god Oversigt ved vig
tige Vejkryds maatte være ønske
ligt at foretage en Forandring af
Byggelinien, saaledes som denne

er bestemt efter foranstaaende
Regler, kan vedkommende kom
munale Bestyrelse træffe Bestem
melse herom.

Anvendelsen af de anførte
mindste Afstande for Bebyggelsen
forudsætter, at Bygningen opføres
med sin Jordlinie i fremtidig Vej-
højde efter Vejbestyrelsens nærme
rø Anvisning. Er dette ikke Tilfæl
det, skal Bygningen rykkes saa
meget længere tilbage, som svarer
til 1,5 Gange Højdeforskellen for
uden den fornødne Bredde til Pas
sage foran Bygningen, mindst 1 m.

Lovens Bestemmelser gælder
ikke for de paa Købstædernes By-
grunde beliggende offentlige Veje
og Gader, men kan med de fornød
ne Lempelser udvides til ogsaa at
gælde disse, naar Bestemmelserne
optages i en af Indenrigsministe
ren stadfæstet Vedtægt.

§ 2.

Vedkommende Kommunalbesty
relse kan derefter, naar den ende

lige Iværksættelse at Udvidelsen
af den paagældende Vej- eller Ga
destrækning er vedtaget, fordre

hel eller delvis Afstaaelse af det
Areal, der er beliggende mellem
den ældre Vej- eller Gadelinie og
den af Kommunalbestyrelsen i

Medfør at § 1, Iste, 3die og 4de Stk,
fastsatte nye Byggelinie, og naar
saadan Afstaaelse fordres, vil der

være at yde Grundejerne Erstat
ning.

Erstatningen fastsættes af de i

§ 9 i Lov Nr. 122 at 18. April 1925

om Byplaner omhandlede Taksa
tionsmyndigheder. Krav om Er-
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statning vil være at fremsætte in
denfor en af Kommunalbestyrel
sen fastsat Frist af mindst 6 Uger
fra den Dag, da Ejeren fra Kom
munalbestyrelsen har faaet skrift
lig Meddelelse om, at Afstaaelse
fordres. Indankning af Taksa
tionsmændenes Sken for den i By
planlovens § 9 omhandlede Kom
mission skal ske senest 6 Uger,
efter at vedkommende Grundejer
har faaet Meddelelse om Taksa
tionsmændenes Afgørelse. Ved
Erstatningens Fastsættelse bliver
heri at afkorte den Forøgelse i
Værdi, som den tilbageblivende
Ejendom skønnes at opnaa. Som
Følge heraf kan Erstatning endog
ganske bortfalde, naar Udvidelsen
af Vejen eller Gaden skønnes at
medføre større Fordel for Ejeren,
end det afstaaedes Værdi udgør.
Ved Erstatningsudmaalingen vil
der være at tage Hensyn til de Ud
gifter, der paafores Ejeren til Om
lægning af lovlig anlagte Udkers
ler til den oprindelige Vej eller
Gade.

I Kommuner eller Dele af Kom
muner, for hvilke der er stadfæstet
et Bygningsreglement eller en
Bygnings- eller Vejvedtægt, hvori
forefindes Bestemmelser om Fast
sættelse af Erstatning for Afgivel
se af Jord til offentlige Biveje i
Medfør af nævnte Reglement eller
Vedtægt, vil vedkommende Kom
munalbestyrelse dog for sin Funk
tionstid kunne træffe Bestemmelse
om, at Erstatningerne for Jordaf
givelse ved offentlige Biveje i Med
før af denne Lov vil være at fast
sætte efter Reglerne i vedkom-

mende Reglement eller Vedtægt.

Vedkommende Ejer har inden
for en af Kommunalbestyrelsen
fastsat Frist af mindst 6 Uger fra
den Dag, da Ejeren fra Kommunal
bestyrelsen har faaet Meddelelse
om, at Afstaaelse fordres, Ret til
at begære hele sin Ejendom med
dertil knyttede Rettigheder eks
proprieret af Kommunen, saafremt
Ejendommen efter den fordrede Af
staaelse efter Taksationsmyndig
hedernes Skøn vilde faa en saadan
Størrelse, Form eller Beliggenhed
eller paa anden Maade blive sea-
dan beskaffen, at den ikke hen
sigtsmæssigt vilde kunne anven
des til selvstændig Bebyggelse el
ler som selvstændig bebygget Ej
endom i Overensstemmelse med
den af Ejendommen hidtil gjorte
Brug. Samme Ret tilkommer frem
deles Ejeren, saafremt Ejendom
men har været benyttet til en
Virksomhed, hvortil den efter den
fordrede Afstaaelse efter Taksa
tionsmyndighedernes Skøn ikke
længere hensigtsmæssigt vilde
kunne benyttes.

Saafremt allerede den i § 1, Iste,
3die og /&de Stykke, omhandlede
Fastsættelse af Byggelinien bevir
ker, at den bebyggelige Del af Ej
endommen bliver saa lille eller
saaledes beskaffen at den efter
Taksationsmyndighedernes Skøn
ikke hensigtsmæssigt kan anven
des til Bebyggelse, vil der efter de
i 2det Stykke fastsatte Begler kun
ne ydes Ejeren Erstatning herfor,
naar han godtgør, at dette Forhold
vil paaføre ham paaviselige Tab.
Begæring om Erstatning vil i dette
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Tilfælde være at fremsætte inden
en af Kommunalbestyrelsen i den i
§ 4 omhandlede Bekendtgørelse
fastsat Frist, ikke under 6 Uger. Er
Spørgsmaalet om Byggeliniens
Fastsættelse indanket for højere
Myndighed i Medfør af § 3, vil
Taksationsmyndighederne ikke
kunne træffe Afgørelse af Erstat
ningsspørgsmaalet, forinden Kla
gen er afgjort. Kommunalbesty
relsen kan dog frigøre sig for Er
statningskravet, saafremt den fra-
falder Kravet om Fastsættelsen af
Byggelinien senest 4 Uger efter at
være gjort bekendt med Taksa
tionsmyndighedernes Afgørelse.

Den endeligt fastsatte Erstat
ning udredes af vedkommende
Kommunes Kasse og udbetales Ej
erne umiddelbart efter Afstaaelsen,
henholdsvis Byggeliniens Tinglys
ning, naar de godtgør, enten at de
res Ejendom er ubehæftet, eller at
Panthaverne samtykker i Udbeta
lingen. Er inden 6 Maaneders For
løb ingen anden Overenskomst op
naaet, udbetales Erstatningen mod
Afskrivning paa vedkommende
Gældsbeviser til den eller de Pant
havere, der godtgør at være først
panteberettigede i Ejendommen.

§ 3.
Kommunalbestyrelsens Beslut

ninger i Medfør af denne Lovs § 1,
Iste, 3die og 4de Stykke, kan i Lø
bet af 6 Uger efter den Dag, da de
er offentlig bekendtgjort i Overens
stemmelse med § 4, indankes for
Indenrigsministeren, saafremt Be
slutningen er truffet af et Amts
raad, et Byraad eller en Flækkebe

styrelse. For Sognekommunernes
Vedkommende sker Paaanke in
denfor samme Frist til Amtsraa
det, hvis Afgørelse dog inden 4
Uger kan indbringes for Indenrigs
ministeren. Den paagældende fri
tages dog ikke ved saadan Klage
for foreløbig at efterkomme den
indankede Beslutning.

§ 4.
Om Kommunalbestyrelsens Be

slutninger i Medfør af § i skal der
ske offentlig Bekendtgørelse paa
den i Kommunen brugelige Maade.

Naar de i § 3 fastsatte Frister
for Indankning af de i § 1, iste,
3die og 4de Stykke, omhandlede
Beslutninger for højere Myndig
heder er udløbet, og Afgørelse af
Klagerne og mulige Erstatnings
spørgsmaal er truffet, bliver de
nævnte Beslutninger ved Kommu
nalbestyrelsens Foranstaltning at
tinglyse paa de paagældende Ejen
domme; for Tinglysningen erlæg
ges intet Gebyr. Tinglysningsdo
kumentet affattes i Overensstem
melse med Forskrifter, som Inden
rigsministeriet udarbejder efter
Forhandling med Landbrugsmini
steriet.

Den saaledes fastslaaede Bygge-
linie skal respekteres ikke alene
af Ejendommenes Ejere og Bru
gere, men ogsaa af Panthavere og
andre Indehavere af begrænsede
tinglige Rettigheder i Ejendomme
ne, ligegyldig naar saadan Ret
over Ejendommene er erhvervet.

§ 5.
Tilsynet med Overholdelsen af

denne Lovs Bestemmelser og Paa
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taleretten ved Overtrædelser ud
øves af vedkommende Kommunal
bestyrelse, jfr. § 1, iste Stykke.
Saafremt der i Kommunen findes
en Bygningskommission, kan Kom
munalbestyrelsen dog overdrage
denne sin Tilsynsmyndighed og
Paataleret.

Til Lovens Gennemførelse kan
Kommunalbestyrelsen fordre Poli
tiets Bistand.

§ 0.
Overtrædelse af de af Kommu

nalbestyrelserne i Medfor af denne
Lov trufne Beslutninger straffes
med Bøder fra 10 til 1000 Kr.
Boderne tilfalder vedkommende
Kommunes Kasse.

Endvidere er Grundejeren plig
tig efter vedkommende Kommu
nalbestyrelses Forlangende at om-
gøre den ved Overtrædelsen skabte
retsstridige Tilstand. Indenrigs
ministeren kan dog under særlige
Omstændigheder, efter indhentet
Erklæring fra ICommunalbestyrel
sen, gøre Undtagelser herfra.

§ 7.
Sager angaaende Overtrædelse

af denne Lov behandles som Politi-
sager.

§ 8.
Denne Lov, der ikke gælder for

Færøerne, træder i Kraft den 1.
April 1929.

PRA MINISTERIERNE

Oprettelse af et Vej
I a b o r a t o r i u m.

Overvejinspektøren har i disse
Dage udsendt følgende til Kom
munalbestyrelserne her i Landet:

Herved tillader jeg mig at med
dele de ærede Kommunalbestyrel
ser, at Ministeriet for offentlige Ar
bejder, foranlediget ved de Hen
vendelser desangaaende, der er
rettede til det fra Amtsraadsfor
eningen, De samvirkende Sogne
raadsforeninger og Købstadsfor
eningen samt fra Amtsvejinspek
tørforeningen og Stads- og Havne
ingeniorforeningen, har oprettet et
Vejlaboratorium ved Overvejin
spektoratet.

xrejlaboratoriet skulde være et

for alle Kommunalbestyrelser fæl
les raadgivende Organ, hvis Op
gave er at foretage de Undersøgel
ser og besvare de Spørgsmaal ved
rørende Vejvæsenets Teknik, om
hvilke der rettes Henvendelse til
det fra Kommunernes Vejbestyrel
ser. Endvidere skal Laboratoriet
selv foretage de Undersøgelser af
saadanne Sporgsmaal, som Forhol
dene maatte kræve, og gøre disse
Undersogelsers Resultat nyttigt for
Vejbestyrelserne gennem Udsen
delse af Meddelelser.

Vejlaboratoriet bestyres af Over
vejinspektøren, som ved den tek
niske Ledelse af Laboratoriet sam
arbejder med Dansk Ingeniørfor
enings tekniske Vejkomité. Som
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ledende Ingeniør ved Laboratoriet
er antaget Ingeniør Axel Riis, hid
til Kommuneingenior i Søllerod
Kommune.

Hvis den onskede Assistance
medfører Foretagelse af alminde
lige kemiske eller fysiske Prøver,
hvilke Prover indtil videre vil
blive foretaget ved Statsprøvean
stalten eller andre Laboratorier.
godtgor Kommunerne Vejlabora
toriet den ved disse Prøvers Ud
førelse forvoldte Udgift. Om Be
taling for særlige Undersøgelser
træffes forud Aftale med Vejlabo
ratoriet. idet dette for Undersøgel
ser, hvis Resultater skønnes at
være af almen Interesse, vil bære
en forholdsmæssig Del af Omkost
ningerne.

Henvendelser til Vejlaboratoriet
bedes adresserede til Overvejin
spektoren, Christiansborg Slot, Kø
benhavn K. Telefon Byen 8011.
\rejlaboratoriets Ingeniør har Tele
fon Byen 8231.

\Ted at meddele ovenstaaende
tillader jeg mig at henlede de ære
de Kommunalbestyrelsers Opmærk
somhed paa, at Vejlabøratoriet for
at kunne gøre sin fulde Nytte maa
staa i nøje Vekselvirkning med
Landets Vejbestyrelser. Vejlabora
tøriet vil være taknemlig før, at
der stilles det Opgaver fra Kom
munernes Vejvæsen, men vil lige
ledes meget gerne modtage Oplys
ninger om gjørte Erfaringer ø. i.,
der kan formenes at være af In
teresse for andre Vejbestyrelser
saavel som før Labøratoriets egen
Virksomhed. L. M a d s e n.

Cirkulære af 18. Oktober 1928
fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til samtlige Amtmænd:

I et hertil indsendt Andragende
har Kgl. Dansk Automobil Klub
anholdt øm, at det maa gøres til
Pligt for Vejvæsenet at foretage
Grusning af Vejene i glat Føre,
hvørhos Autømøbilklubben har
fremhævet, at det vil være af sær
lig Vigtighed, at der sker Grusning
i bratte Vejsving, navnlig hvor
Vejens Sidefald er uheldigt, ved
stærkt trafikerede Vejkryds, paa
stejle Bakkeskraaninger og ved
Jernbaneniveauskæringer.

Medens man efter Modtagelsen
af D’Flerrer Amtmænds Udtalelser
i Sagen ikke har ment at burde
søge den til en Imødekommen af
Andragendet fornødne Lovhjem
mel, finder Ministeriet dog Anled
ning til herved tjenstlig at anmode
Dem øm at henstille til Vejmyn
dighederne i Deres Amt i saa vidt
Omfang som. fornødent at imøde
komme Autømøbilklubbens ønske.

Skrivelse af 27. Oktober 1928 fra
Ministeriet før offentlige Arbejder
til Kgl. Dansk Automobil Klub:

I Skrivelse af 6. Januar d. A.
har Kgl. Dansk Automobil TClub
anholdt om, at det maa gøres til
Pligt for Vejvæsenet at foretage
Grusning af Vejene i glat Føre.

Efter at man i denne Anledning
har indhentet Erklæringer fra
Overvejinspektøren og samtlige
Amtmænd, skal man med Bemærk
ning, at det heraf fremgaar, at der
allerede i Almindelighed foretages

66
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saadanne Foranstaltninger, herved
meddele, at Ministeriet savner
Hjemmel til at paalægge Vejmyn
dighederne en ubetinget Grusnings
pligt, og at man al Hensyn til de
økonomiske Konsekvenser, navnlig
i Henseende til eventuelle Erstat
ningskrav, maa nære afgørende Be
tænkelighed ved at søge den dertil
fornødne Lovhjemmel, men at man
samtidig hermed har tilstillet samt
lige Amtmænd vedlagte Cirkulære,
hvori disse anmodes om at hen
stille til Vejmyndighederne i saa
vidt Omfang som fornødent at
foretage de ønskede Grusninger.

Sluttelig skal man tilføje, at der
formentlig ved passende Forsigtig
hedsloranstaltninger Ira de motor
kørendes Side — I. Eks. Omvikling
al Motorkeretejets Hjul med Reb
eller lignende — vil kunne bi
drages til at lormindske Faren ved
Færdsel i glat Føre,

Der kan ikke til Kom
munen afkræves Afgift al
Benzintank, opstillet paa
p r i v at G ru n d. (Indenrigsmini
steriets Skrivelse al 21. November
1928 til N. N. Byraad):

»Af den med Byraadets Skrivel
se al 29. August d. A. hertil ind
sendte Sag lremgaar det, at By
raadet har betinget sin Anbefaling
al, at der meddeles Tilladelse til
Opførelse al et Benzintankanlæg
paa en privat Gade i N. N. Køb
stadkommune, bl. a. al, at der al
Anlæget svares en aarlig Afgift al
75 Kr. til Kebstadkommunen, men
at Indehaveren al det paagældende

Anlæg under Henvisning til, at
Anlæget staar paa privat Grund,
har nægtet at betale det paagæl
dende Afgiltsbeløb, hvorfor By
raadet har begært en Udtalelse
over Sagen fra Indenrigsministe
riet.

Det lremgaar al Sagen, at den
omhandlede Gade er aaben br al
mindelig Færdsel, og at Politived
tægtens Bestemmelser kommer til
Anvendelse paa den.

I denne Anledning skulde man
efter stedlunden Brevveksling med
Amtman den over A. Amt og Ju
stitsministeriet tjenstlig meddele,
at Indenrigsministeriet efter det i
Sagen foreliggende maa formene,
at Byraadet ikke kan anses beret
tiget til at opkræve en Afgift som
den omhandlede<.

Vognmandskørsel al
G o d s til o g I r a 5 t a t s b a n e r
ne, for disse er ikke Fragt
niandskerse 1. (Ministeriet br
offentlige Arbejders Skrivelse al
30. Oktober 1928):

»I en til Statsbanernes Station
i A. fremsendt, al Generaldirek
toratet br Statsbanerne hertil vi
deresendt Skrivelse, har Amtsraa
det udbedt sig nærmere Oplysning
om den al Statsbanerne etablerede
Kørsel al Gods Ira og til A. Jern
banestation til Algerelse al Spørgs
maalet om, hvorvidt denne Kørsel
falder ind under Bestemmelserne i
Lov Nr. 166 al 4. Juli 1927 om Om
nibus- og Fragtmandskersel med
Motorkeretejer.
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Efter at man i denne Anledning
har indhentet en Erklæring over
Sagen fra Omnibus- og Fragtauto

mobiludvalget, skal man tjenstlig
meddele, at da den paagældende

Vognmand udfører Kørslen for
Statsbanerne som disses Entrepre
nør, og da den kontraberede Kør
sel alene omfatter Gods, der er an

kommet pr. Bane eller som skal
afsendes pr. Bane, alt henholdsvis

til eller fra Statsbanernes Kunder,
maa Ministeriet holde for, at den
her omhandlede Vognmandskørsel
ikke falder ind under Bestemmel
sen i den citerede Lov om Omni
bus- og Fragtmandskørsel med Mo
torkøretøjerç

Indenrigsministeriets Skrivelse
af 26. November 1928 til N. N. Kom
munalbestyrelse (5 t ø r r e I s e n a f
paalignede Vejbidrag):

»I det i Kommunalbestyrelsens
Skrivelse af 7. Juli d. A. (J. 88) om-
meldte Andragende af 18. Maj d. A.
har Handelsgartner A. som Ejer
af Ejendommene Matr. Nr. 28 c,
28 d og 28 ag af N. N. og Ingeniør
B. som Ejer af Ejendommen Matr.
Nr. 30 c af N. N. og som bidrags
pligtig af Ejendommen Matr. Nr.
30 bø, sammesteds, besværet sig
over Størrelsen af det de nævnte
Ejendomme af Kommunalbestyrel
sen paalagte Bidrag til den i For
aaret 1918 paabegyndte Omlægning
og Forlængelse af C.-Vej, der af
N. N. Kommune er overtaget som
offentlig.

Med Hensyn til de ommeldte

Ejendomme foreligger i Sagen bl.

a. følgende Oplysninger:
Handelsgartner A.’s Ejendomme

er til Ejendomsskyld vurderet til

ialt 197,000 Kr., og imod C.-Vej har

Ejendommene en samlet Façade

længde af 124,57 m.

Ingeniør B.’s Ejendom er til

Ejendomsskyld vurderet til 34,600

Kr., og denne Ejendoms Façade

længde imod C.-Vej udgør 86,90 m.

Det er i Sagen endvidere oplyst,

at Ingenior B. foruden af sin for-

nævnte Ejendom Matr. Nr. 30 c har

paataget sig at udrede Bidrag af

den ham tidligere tilhørende, af
ham til Kommunen overdragne
Ejendom Matr. Nr. 30 bø, hvilken

Ejendom til Ejendomsskyld er vur

deret til 1800 Kr., og som har en

Façadelængde imod oftnævnte Vej

paa 43,50 m.

De de fornævnte Ejendomme i

Anledning af C.-Vejs Omlægning

og Forlængelse oprindelig paalagte

Bidrag udgør, forsaavidt angaar

Handelsgartner A.’s Ejendomme,

ialt 51,214 Kr. 01 øre, og forsaavidt

angaar de Ejendomme, hvoraf in

geniør B. er bidragspligtig, 15,572

Kr. 55 Ore for Matr. Nr. 30 c og

6287 Kr. 41 øre for Matr. Nr. 30 bø;

i de nævnte Beløb er indbefattet

Benter 5 pCt. p. a. af Kapitaludlæg
under Arbejdets Udførelse indtil

31. Marts 1923; for Tiden derefter,

indtil Betaling sker, kræver Kom

munalbestyrelsen derbos en Bente

af 534 pCt. p. a., der altsaa yder

ligere vil være at tillægge de nævn

te Beløb.
Bidragene, der af Kommunalbe

styrelsen er paalagt Ejerne af de
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paagældende Ejendomme i Medfør
at Bestemmelserne i § 2 og 7 i
den af Indenrigsministeriet under
18. Oktober 1900 stadfæstede Ved
tægt om Anlæg og Overtagelse at
Gader, Veje og Vandløb o. desi. i
Kommunen med Ændring stad
fæstet den 2. Oktober 1922, er nær
mere beregnet med Halvdelen i
Forhold til Ejendommenes reduce
rede Ejendomsskyldværdi og Halv
delen efter deres Façadelængde
mod C.-Vej.

Efter at der mellem de paagæl
dende Ejere og Kommunalbestyrel
sen var ført Forhandlinger om en
Nedsættelse at de paalignede Bi
drag, er disse efter en senere sted
funden Fordeling, ved hvilken den
til Vejen stødende Del at Sønder
marken er indgaaet i Fordelingen
med en Værdi at 147,117 Kr., pr. 31.
Marts 1923 blevet nedsat for Han
delsgartner A.’s Vedkomende til
ialt 40,954 Kr. 95 øre, og for In
geniør B.’s Vedkommende til 14,342
Kr. 40 Ore, forsaavidt angnar Matr.
Nr. 30 c og til 0115 Kr. 05 øre for
Matr. Nr. 30 bø, hvortil altsaa som
ovenfor nævnt yderligere kommer
Renter 5% pCt. p. a. for Tiden 1.
April 1923 og indtil Betaling sker.

Ej heller denne Paaligning har

de paagældende kunnet tiltræde
og har derfor — efter at der har
været ført forskellige Forligsfor
handlinger — i Medfør at oven
nævnte Vedtægts § 15 paaklaget
Ansættelserne for Indenrigsmini
steriet.

I denne Anledning skulde man
tjenstlig melde, at Indenrigsmini
steriet under Hensyn til de paagæl
dende Ejendommes Værdi og samt
lige i Sagen foreliggende Omstæn
digheder maa anse det for godt
gjort, at der er paalagt Ejendom
mene større Bidrag end stemmen-
de med Forudsætningerne for Vej
vedtægten og de til Grund for den
ne liggende Bestemmelser i Lov at
14. December 1857 om Gader og
Veje i København, hvorfor Mini
steriet i Medfør at oftnævnte Ved
tægts § 15 har ment at maatte fore
tage en Nedsættelse at de omhand
lede Bidrag, hvilke Bidrag man
efter Omstændighederne passende
mener at kunne ansætte for Han
delsgartner A.’s Vedkommende til
i a 1 t 37,000 Kr. og for Ingeniør B.’s
Vedkommende til i a 1 t 18,500 Kr.,
heri indbefattet de indtil Datoen
for nærværende Skrivelse paaløbne
Renter.

TIL REGERING, RIGSDAG, SAMTLIGE AMTSRAAD, BYRAAD,
SOGNERAAD OG VEJAUTORITETER I DANMARK

»Centralforeningen for Dan
marks Cykle- og Auto-Industrifor
eninger», med ca. 1700 Medlemmer

over hele Landet, og »Dansk Cyk
list Forbund», der arbejder for at
skaffe Cyklisterne saa gode og
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sikre Færdseisforhold som muligt
og har ca. 4700 Medlemmer, tillader
sig herved gennem deres respek
tive Bestyrelser at henvende sig
til alle de Autoriteter og Personer
i Danmark, der — enten ved at
være bevilgende Myndighed eller
ved at have med Udførelse af Vej-
arbejder at gøre — har en Medbe
stemmelsesret over Færdselssik
kerhedens Udvikling, for at hen
lede deres Opmærksomhed paa den
saa overordentlige vigtige Sag:
Færdsel s so ndr ing.

I Danmark er der i Ojeblikket
indregistreret 98,000 Motorkøre
tøjer af alle Arter, og der findes
ca. 1,125,000 Cykler. Til dette Antal
af Befordringsmidler kommer des
uden alle 1-lestekøretøjerne, som
jo endnu udgør en ikke ringe Pro
cent af Vejenes Færdselsmængde,
samt Fodgængerne, hvis Antal paa
Vejene ganske vist ikke er ret
stort, men som dog trænger til, at
der skabes visse Sikkerhedsforan
staltninger for deres Færden.

Med Rette kan det i det store
og hele siges, at de nævnte Befor
dringsmidler samt Fodgængerne
med deres meget forskellige Hastig
hedsgrader for Tiden er henvist til
at benytte fælles Vejbane Landet
over. — Dette er meget uheldigt,
og Færdselsulykkerues Antal taler
da ogsaa et saa tydeligt Sprog her
om, at det ikke er til at misfor
staa.

Før Automobilernes store Mæng
de holdt sit Indtog i Danmark,
klarede de svagere Parter, Cyk
listerne og Fodgængerne, sig ud
mærket paa Vejene paa den af

Cyklerne og Fodgængerne frem-
bragte Sti langs med den maka
damiserede Del af Kørebanen. Da
man paa Grund af Automobiler-
nes stærke Slid paa Vejene blev
nødt til at brolægge eller tjære
Kørebanerne, gik den omtalte Sti
i Løbet, og Cyklisterne og Fod
gængerne blev »Husvilde(< paa
Vejene.

De søgte derfor op paa den nye,
faste Kørebane, da Arealet langs
Yderkanterne af denne næsten al
tid er i en saadan Tilstand, at det
hverken kan benyttes af Cyklister
eller Fodgængere.

Flerfra stammer Kalamiteterne.
Disse blev desværre ikke af

hjulpne af Færdselsloven af 1923,
dels fordi denne kun »saavidt mu
lig reserverede Cyklisterne og Fod
gængerne den yderste Meter af
Færdseisbanen, hvor der langs
Vejene ikke findes Cykle- eller
Gangsti, og dels fordi den paa
gældende reserverede Meter Vej-
bane, som alt sagt, i Almindelig
hed er ufarbar paa Grund af dens
Tilstand.

Følgen er da ogsaa blevet, at
saa godt som alle vejfarende sta
dig kun benytter den makadami
serede, eventuelt brolagte, Del af
Kørebanen, medens Resten af Veje-
nes Bredde for det meste ligger
ubenyttet. — Vort Formaal med
nærværende Henvendelse er at
klargere de bevilgende Myndig
heder og Vejautoriteter det store
Medansvar for en Del af Færdsels
ulykkerne, de paadrager sig ved
ikke at gøre Vejene anvendelige i
deres fulde Bredde.

70 1929
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Førend der anlægges Cykle-
stier, ligesom ogsaa Gangstier,
hvor der er nogenlunde stærk Tra
fik (i Byerne og i deres Nærhed),
og forinden Arealerne udenfor den
makadamiserede, eventuelt bro
lagte, Del af Vejen (hvor Trafiken
er ringere) bringes i saa farbar
Stand, at Cyklisterne og Fodgæn
gerne kan benytte dem, før vil
Kravet fra de vejfarendes Side
ikke stilne af, og før kan de be
vilgende Myndigheder og Vejauto
riteter ikke føle sig ansvarsfri,
naar Færdselsulykker maatte ind
træde. — Ordnes Vejforholdene
som omtalt, da vil den i saa høj
Grad tiltrængte Færdselssondring
indtræde af sig selv, og Færdsels

Dansk Vej tids skrift har
modtaget:

Probleme des Beton
strassenbaues. Undersøgel
ser udført i Laboratoriet og paa to
Prøveveje af Professor, Dr., Ing.
E. Probst og Dr., Ing. FI. Brandt.
290 Sider. Pris 12 Mk. Zementverlag
G. m. b. FT. Charlottenburg 1928.

Professor, Dr., Ing. B. Probst
saa paa en Studierejse i Nord
amerika, at de talrige Betonveje
var i ret forskellig Tilstand. Nogle
Betonveje, selv med stærk Færd
sel, holdt sig godt i lange Tider,
medens andre frembød Tegn paa
Konstruktionsfejl, Mangler eller
andre uopklarede Svagheder. I de

ulykkernes Antal vil sikkert gaa
ned.

December 1928.
Paa Bestyrelsernes Vegne:

0. Chr. Olesen,
Cyklefabrikant,

Formand for Centralforeningen,
Aarhus.

5 c h ro d e r,
Nationalbankdirektør,

Formand for Dansk Cyklist Forbund,
København.

A. ‘I. Olsen,
CykI efabrikant,

Næstformand for Centralforeningen.
Max Tvermoes,

Politiassistent,
Næstformand for Dansk Cyklist

Forbund.

forenede Stater lagde man ‘derfor
en stadig større Vægt paa en Un
dersøgelse af Materialerne, og hav
de derved opnaaet gode Resulta
ter. Mindre Held havde man haft
med Studiet af Fugespørgsmaalet.
Professor Prob’st stillede sig derfor
den Opgave at undersøge dette og
andre endnu aabne Spørgsmaal;
af ham og Dr., Ing. Brandt blev
der derefter foretaget en Række af
Undersøgelser dels i Laboratoriet,
dels paa to Prøveveje, og ‘det er
disse Undersøgelser, der er forelø
bigt sluttede efter 1% Aars For
løb, hvis Resultat offentliggøres i
den foreliggende Bog. Disse Resul
tater synes at løfte Sløret for visse
Uklarheder i den hidtidige Opfat

LITTERATUR
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telse af disse Spørgsmaal og vil
ogsaa i Almindelighed have Be
tydning for Beton- og Jernbeton-
forskningen. Bogen, der saaledes
giver Oplysninger om et vigtigt og
værdifuldt Arbejde, fortjener der
for at kendes af alle, der arbejder
med Betonveje og med Beton- og
Jernbetonarbejder i Almindelighed,
og Dansk Vejtidsskrift kan give
den sin bedste Anbefaling.

V i a. 1928. 1. Udgave. 330 Sider.
Pierre Guieu, Paris. Bogen er et
første Forsøg paa en international
Haandbog over alt og alle, der har
med Vejvæsen at gøre i Verden.
Den indeholder Fortegnelser over
alle Vejadministrationer med Che
fernes Navne og Adresser, højere
Undervisningsanstalter, Foreninger
af vejinteresserede samt endelig en
lang Liste over Entreprenører, Fa
brikker, Leverandører ø. s. v., der
har Interesse for dem, der arbej
der med Vejene.

Til Slut findes en Fortegnelse
over den særlige vejtekniske Tids-

skriftlitteratur — hvoriblandt
Dansk Vejtidsskrift.

Saa vidt det kan skønnes, er
Bogens Oplysninger nøjagtige og
nogenlunde fuldstændige; det sy
nes, som om det er Tanken, at det
skulde være en Flaandbog, der ud
kom en Gang hvert Aar.

Svenska Väginstitutet:
Berättelse över Svenska Väginsti
tutets verksamhet 1. Juli 1927—30.
Juni 1928. Stockholm 1928.

Beretningen giver et interessant
Indblik i det store Arbejde, Sven
ska Vdginstitutet til Stadighed ud
fører, og hvorom dets mange Pu
blikationer, der bl. a. har været
omtalt i Dansk Vejtidsskrift, bæ
rer Vidne. Her skal blot peges paa,
at Regnskabet balancerer med ca.
83,000 Kr., hvoraf 00,000 Kr. hidrø
rer fra Automobilskatten, saa alene
dette viser, med hvor stor Tnter
esse, Institutet omfattes at de be
vilgende Myndigheder. Civilinge
niør Einar Nordendahl er Institu
tets udmærkede Leder.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vägföreningens Tidskrift 1928.
Hkft 0. — Vem betalar vdgvdsendet? — Trafikintensitet och befolk

ningstdthet. — Skenfria korsningar mellan jårnvdgar och vägar. — Något
om trafik och trafikproblem i London. — Roterande trafik i vågkors
ningar. — Om permanenta belåggningar å huvudvdgarna i Malmöhus
län. — Asfaltemulsioner för vägbeldggning. — Några reflexioner rdrande
vågdistriktens storlek. — Provvdg i Gåvle. — Om uppkomsten av våra
vågar. — Kali Topekabelåggning. — Automobilskattemedlens fördelning
under budgetåret 1927—28. — Råttsfall.

Meddelelser fra Veidirektøren 1928.
Nr. 10. — Nyere former for veirekkverk. — Snerydning på den Sør

landske hovedvei. — Retsavgjørelser.
Nr. 11. — Riksveivedlikeholdets grussilo i Brennmoen grustak. — Sne-


