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DAGENS EMNER

Afmærlcning af Vejene.

Sammenligner man vore Lancievejes Afmærkning med Forhol
det mange Steder i Udlandet. vil det falde i Ojnene, at vi — skønt
vi her i Danmark ellers paa saa mange Punkter er langt fremme
og i forreste Række med vort Vejvæsen her iaa dette Punkt er
meget langt tilbage.

Sporgsmaalet er inclgaaende behandlet i en Artikel af Direktør
Kyhi i »Dansk Vejticlsskrift 1928, Side 21ö—242, men vi finder
Anledning til paany at henlede Opmærksomheden paa Forholdet.

Det drejer sig ikke alene om Anbringelse af praktiske og ens
artede Kilometersten i Stedet for de nuværende, der vel i og for
sig kun har deres Fordel i deres landskabelige Skønhed, og vi hen
leder Opmærksomheden — foruden paa de i nævnte Artikel an
givne Eksempler fra Udlandet — ogsaa paa de engelske Kilometer-
sten.

Men desuden skal Kilometersten i deres Angivelse af Vejlæng
den følge en bestemt Retningslinie Landet over i Modsætning til
(let nuværende Forhold.

Og endelig maa Kilometerstenene hver for sig fortælle, hvorfra
det angivne Kilometerantal regnes samt angive, hvor man er. For
uden Anbringelse af Steclnavne paa Stenene, burde de angive et
Nummer, som tildeltes Vejen, samt et Tal, der angav, paa hvilket
Afsnit af Vejen, man var. De tilsvarende Tal burde da findes paa
Kortene, saaledes at en Orientering var let, ligesom Vejens Num
mer burde anbringes paa hver Vejviser, saaledes at Tvivl og Usik
kerhed, hvormed følger Risikoen for Færdselssikkerheden netop
paa de farligste Punkter i Vejlængderne formindskecies.

— Da Administrationen af Vejvæsenet her i Landet er henlagt
til de lokale Myndigheder hver for sit Omraade. kræver til denne
Sags ensartede Losning et Samarbejde og Enighed mellem samtlige
Arntsraacl samt mellem disse og geodætisk Institut, der udarbejder
Kortene. Endelig vilde det vel ogsaa være af Betydning, at Motor-
organisationerne med de praktiske Færdselsforeninger var med i
Arbej det.

Hvor man nu udfører et stort Arbejde for at drage Turiststrøm
men fra Udlandet til Danmark, henstiller vi til Overvejelse, om
man ikke burde søge disse Sporgsmaal optaget til Overvejelse og
Løsning. S.
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Om 1orsel.
Ved en Del Vejarbejcler er det uundgaaeligt, at (le under Arbejde

værende Vejstrækninger maaske helt spærres for Færdsel, saa hele
Færdslen maa forlægges til nærmere eller fjærnere Omkørseisveje.
Det er en Seivfolge, at denne Omkorsel er til stor Gene for de vej-
farende, og det er derfor naturligt, at de paagældencte Vejmyndig
hedcr søger at gøre Ulemperne saa smaa som muligt, baade ved at
Omkorselsve,jen gores saa kort, som Omstændighederne tillader, og
ved at Publikum vejledes paa fyldestgorencle Maade: det er her ikke
nok, at Spærringen offentliggøres ved Avertering i (le lokale Blade;
ved iøjnefaldende Opslag paa de afgørende Steder maa det angives,
hvorledes Omkorslen skal foretages. Der skal til Belysning heraf
gives et Eksempel.

Skodsborg Bakke (paa Strandvejen lige Syd for Skodsborg) graves
for Tiden af, og Omkorsel foregaar til Skodsborg og til Byerne Nord
herfor over Lyngby. Paa det eller de Steder at Strandvejen (I. Eks.
ved Klampenborg), hvorfra en saadlan Omkorsel kan begynde. bor
dci’ cia opsættes et Skilt, der f. Eks. kan se saalecles ud:

Strandvejen spærret ‘ecl Skoclshorg Bakke.
Kor over Lyngby.

Der kan maaske findes andre og bedre Maader at gøre (let ko
rende Publikum bekendt medl, hvorledes det har at forholde sig.
Afmærkningen ved disse Omkorsler er ikke et Sporgsmaal uden Be
tydining. og det vilde maaske være ganske praktisk, at man i alle
Amter fulgte samme Prenigangsmaade. ogsaa paa dette Punkt, lige
som ved den almindelige Afmærkning af Vejene. C.

GAMLE VEJBBOER I SØNDEBJYLLAND
Af Museumsclirektor Lund, Haderslev.

Gaar man et lille Aarhunclrecle tilbage i Tiden og fremdrager det
\Tejnet. (ler dengang dannele Hoveclfærdselsaarerne gennem Sender
jyllandl. saa vil man finde, at Trafiken siden dengang for største
Delen har søgt sig ganske nye Linier. Endnu finder vi imidlertid
de fleste af de gamle Veje liggende i Landskabet, for en Del endnu
benyttet som Biveje; men ogsaa delvis liggende uforstyrret. saaledes
som Trafiken engang har forladt dem. De tre Hovedveje, der en
gang besorgede Forbindelsen fra Nord til Syd, var de saakaldte
Okseveje. Den østligste af disse var Vejen fra Kolding til Haderslev
og videre syd paa, dog ikke til Aabenraa; men et Par Kilometer syd
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for Haderslev svingende af imod Vest gennem Mastrup og videre
over Immervaci. Urnehoved ned imod Bov, vest om Flensborg for
saa. efter at have taget et Sving mod Ost. at tage Retningen efter den
store Port i Dannevirkevolden ved Rode Kro. Den anden Oksevej
passerede Kongeaaen ved Foldingbro, for derfra at tage Retning over

Dover, Hygum, Harreby, Gelsbro, Arnum til Løgumkloster, hvor den
delte sig i to Linier. den ene førende til Tonder og den anden til
Bov, hvor den traf sammen med den østlige Vej. Den tredie Vej
korn fra Ribe og tog Ret.ning over Roager. Gasse, Vinum. Bredebro
til Tønder og derfra videre imod Syd. En Vej. som paa et ret tidligt
Tidspunkt har tabt sin Betydning som Hovedfærciseisvej gennem
Haderslev Amt, er den gamle Hærvej, der i Middelalderen førte gen
nem hele Halvøen fra Nord imod Syd. Den korn ind i Haderslev
Amt ved Skoclborghus og førte derfra over Byerne Jels, Oksenvad,
Arnitlunci ned til Inimervad Kro, hvor den traf sammen med den
fra Haderslev kommende Oksevej. En anden Vej, som ogsaa har
tabt. sin Betydning som gennemgaaencle Færclselsvej. er den gamle
Foldingbro Landevej eller Pottevejen, som den kaldes i Folkemunde,
fordi den forhen benyttedes af Potternagerne fra de jyske Hedeegne,
naar de søgte mod Syd for at afsætte deres Produkter. Den førte fra
Folclingbro over Rødding, Stenderup, Stursbøl, Billund, Overjerstal
og traf sammen med den østlige Okseveje et Par Kilometer sycivest
for Osterløgurn.

Af vigtigere Veje fra By til By tværs over Halvøen skal nævnes
Alfar- eller Aclelvejen fra Haderslev over Hammelev, Bæk. Nustrup,
Gram til Ribe. Fra denne Vej bøjede ved Klejnbjerg Kro mellem

Foldinghro.
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Jægerup og Bæk en anden Linie fra, der førte over Stursbøl Hede,
Majbol, Øster-Lindet, Fole til Ribe. Endvidere var den gamle Haders
1ev—Tønder Landevej, der ved Mastrup bøjede ud fra Oksevejen
for over Over Jerstal, Galsted, Svejlunci, Osterhojst at tage Retning
mod Tønder. Naar vi endnu medtager Landevejen fra Aabenraa
over Rodekro. Hellevaci til Logumkloster. saa har vi draget alle de
Veje frem. der maa betragtes som Hovedfærclsels- og Transitaarer.

Ser man nu ret paa disse Veje. vil man lægge Mærke til, at de
ingenlunde søgte efter at skabe bekvem Forbindelse mellem de en
kelte Byer. De har i Hovedsagen søgt saaclanne Linier, hvor Naturen
og Terrainet frembød de lettest overvindelige Hindringer. De store.
tætte Skovstrækninger, der forben bedækkede Landet, er man
muligst gaaet udenom, eller er søgt igennem, hvor Skoven var mest
aaben. Ligeledes har man søgt at undgaa de bratte Terrainstignin
ger, og Vandløbene, hvor man kunde finde den bekvemm este Over
gang uden at passere alt for brede og sumpede Engdrag, og hvor
Vandet ikke var dybere, end man kunde vade igennem. At man
saa meget som muligt har sparet paa at bygge Broer, kan man ret
lægge Mærke til, naar man færdes ad de gamle Veje. Et slaaende
Eksempel har vi herpaa, naar man tager en Tur langs mccl »Potte
vejen», blot fra Rødding og til Nørre Jarup. Vejen passerer paa

dette Stykke 3 Aaer, Nørre Aa ved »Slevaci», Selskærbek ved »Ting
vad» og Sønder Aa eller Rudebek ved »Vester Immervad». Man læg
ger Mærke til, at alle 3 Overgange bærer Betegnelsen »Vacl». Nu
er der selvfølgelig Broer alle tre Steder, men det er allesammen
Træbroer, som allerhøjst har staaet i et lille Aarhundrede. Paa Ud-.

Vester Immervad Bro.
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skiftningskortet for Abkær By fra i7S9 ser man, at Vejen ved Vester
Immervad fører gennem Aaen uden Bro, saa Broen først er bleven
bygget efter denne Tid. Ejendommelige Forhold træffer man endnu
nede ved dette gamle Vadestecl. Fra min tidligste Barndom mindes
jeg sdet brede Vands, som Vadestedet kaldtes, og hvor vi som Børn
yndede at vade i Vandet, som kun gik os til Knæene. Ved Siden af
selve Vaciesteclet, hvor Vejen havde fort gennem Aaen, laa og ligger
endnu den Dag i Dag en Række meget store Sten ud til og igen
nem Aalobet, hvor man ved Vintertid kunde passere Aaen uden at

faa vaade Fødder. Det er vel nok den mest primitive Bro, der nogen
sinde har eksisteret, men som kun i ganske enkelte Tilfælde endnu
kan findes.

At det nævnte Vadested ikke er opstaaet i nyere Tid kendes let
paa den Række af Gravhoje, der har ligget langs med Vejen, og som
paa begge Sider af Aaen har gaaet helt ud til selve Vaciestedet. Paa
hosstaaende Afbilclning af Vadestedets Sten i Aaen ser man et Dige
føre hen over 2 Høje lige nord for Vadestedet, og syd for Aaen ses
atter Rester af 2 Gravhoje i umiddelbar Nærhed af Aaen. Kommer
man Ca. en Kilometer længere mod Syd ser man ved Siden af Vejen
Resterne af to store Langclysser, hvor der tillige har været en

Vadsted ved Vester lrnmervad Bro.
De to Sten er skubbet til Side for at give Vandet frit LØb.
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meget stor Jættestue i en Rundhoj. Dér har altsaa allerede i Old
tiden været en ret betydelig Færdsel her, og Vadestedet har været
benyttet i flere Aartusinder. De endnu kendelige dybe Vejspor i
Marken har mange Aars Agerclyrkning endnu ikke forrnaaet at
jævne.

Noget anderledes ligger Forholdet i enkelte af de før nævnte Veje.
Oksevejen fra Kolding til Haderslev og videre over Immervad mod
Bov har adskillige Broer at opvise, som det nok er værdi at standse
ved. Ved den gamle Grænse nord for Aller passerer Vejen over
Kær Mølleaaen paa den saakaicite »Fjelbro. Man maa imidlertid

»F.Ielbro< ved den gamle Grænse.

Immervad Bro.
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ikke tro, at det er en Bro af Træ. Nej, den er opbygget af store
kløvede Granitsten, om den end ikke kan regnes med til de rigtig
store Broer. Kommer vi derimod ned til Immervad, træffer vi paa
den første ret store Bro. Denne, der nu staar som et gammelt fredet
Minde, da der for nogle Aar siden ved Aalejets Sænkning blev
gravet et nyt Aaleje og bygget en ny Bro ved Siden af den gamle, er
opført af meget store kløvede Granitsten og har 2 Gennemføringer.
Hver Gennemforing er 1,40 m bred og 1,30 m høj, adskilt fra hver
andre ved en 50 cm tyk Skillevæg. Stenene er stablet ovenpaa hin
anden uden Bindemiddel, og naar man ser rigtig til, opdager man.

at Stenen til hele Broen er af en og samme Stenart. Efter hvad der
fortælles i Folkemunde, skal hele Broen være opført af en Sten, der laa
i en Kobbel, kaldet Fredsuk, umiddelbart sydvest for Byen Skovby,
og saa skal endda Halvdelen af Stenen være bleven liggende paa
Marken. I Skillemuren mellem Gennemforingerne har jeg maalt
enkelte af de udkløvede Stykker, (le maalte 3,79X0,52X0,25 m. inde
holdt altsaa ca. rn3 fast Sten. Paa Brogelæncierets Midterpille
staar paa Broens Ostside Aarstallet 1787, og paa Vestsiden: Haderslev
Amt. Paa en Afvisersten syd for Broen paa Vejens østside staar:
))Lugum Kirchspiel.

Ved Poviskro i Uge Sogn er der i Vejen en meget smuk Bro over
Bjernclrup Molleaa. I en mægtig flad Bue spænder denne Bro over
Aalobet, 4,10 m bred og 1,75 m høj. Materialet er store klovede
Granitkvadre uden Binclemidler. Indskrifter findes ikke paa denne
Bro.

I
Poviskrobroen.

Lidt længere mod Syd ved det gamle Brænderi Bommelund træf-
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fer vi lJaa Gejlaabroen, sikkert nok den mest imposante Bro, (ler
endnu findes fra relïlre Tider i Sønderjylland. Denne Bro hal 2
buede Gennemforinger adskilte ved en 1,10 m tyk Pille. Selve Gen
nemforingerne rnaaler 2,40 henholdsvis 2,25 m i Bredden og 1,58 ni i
Højden. Paa Brogelænderet staar paa Vestsiden af Vejen Aarstallet
1779 og paa østsiden: T. Fries — 18i8. Ved Broens Ostside findes
endnu et Vadested gennem Aaen.

For den, der kunde ønske at tage (le fornævnte Broer i Ojesyn,
vil det være hensigtsmæssigt at benytte. den gamle Oksevej fra Gejl
aabroen ned til Vejkrydset. nord for Bov, hvor den nye Krusaa—Ton
dervej skærer Oksevejen. Denne ligger nemlig paa dette Stykke

Gejlaabroeii.

Vadested ved Gejlaabro.
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fuldstændig uberørt af Nutidens Vejkultur. Bred og sandet, med
Spor ‘ecl Siden af Spor, kun adskilt fra de omgivende Marker ved et
Pigtraaclsliegn, af og til med en stor, kløvet Sten ragende op ved Si
den, ogsaa et Lævn fra ældre Tider, hvor disse Sten ved Snefog
tjente som Fører for de Vejfarende, naar Sneen havde jævnet Spo
rene, saa Vejen saa at sige var forsvunden. Paa denne Strækning
var det ogsaa, at der tændtes Lygter om Natten langs med Vejen for
at vejlede de rejsende, og hvorefter endnu en nedlagt Kro kaldtes
»Lygtekroen

Drejer man ved Vejkrydset nord for Bov af til højre og tager Ret
ningen mod Tønder, kommer man i Virkeligheden ind paa den

Oksevejen Nord for Bov.

RØdebek Bro.
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gamle Logumklostervej. Den er jo nu moderniseret. Hvad der har
holdt sig bedst er de gamle Vejkroer. Saa snart vi har passeret Stats-
hanen og nærmer os Hodebæk Kro, maa vi standse ved det lille Vand
løb »Rodebækkene. Her finder vi en lille smuk buet Bro af Granit
kvadre. Den er 1.20 m bred og 1,00 m høj. Indskrifter findes ikke
ved eller paa den.

Et Stykke længere mod Vest maa vi forlade Tøndervejen og bøje
af op imod Terkelsbol. Her træffer vi, hvor Vejen passerer Ugebæk
ken, den næste større Bro. Denne har 2 Gennemforinger med fladt
Dække og er bygget af Granitkvadre uden Bindemidler. Hver Gen
nemforing er 1,55 m bred og 1.10 m høj. Skillevæggen er 0,55 m tyk.

Broen Syd for ‘l’erkel»bØl over Ugehtelcken.
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Fra Terkeisbøl til Ravsted er den gamle Vej i de sidste Aar ble
ven moderniseret og rettet. Derved er den gamle Bro over Terkeisbol
Aa et lille Stykke nordvest for Terkeisbøl By bleven sat ud af Funk
tion. Denne Bro, som er buet, er ikke saa regelmæssig bygget som
de øvrige buede Broer, der findes hernede. Buen har et Anlob til
Spicisbue og er noget skæv i den nordlige Side. Den er 2,00 m bred
og 2,00 m høj, har altsaa en efter Bredden forholdsvis stor Højde.
Paa en Gelænderpille staar: »I. P. . . « og Aarstallet 1825.

Lidt syd for Bredevaci er den store »Kobro( ligeledes bleven af
skaaret ved den nye Vejregulering og staar nu ene og forladt ca. 200

m øst for Chausséen. Denne fladbuede Bro er 3,90 rn bred og 1,55 m
høj.

En tredie Bro af
Ravsted, hvor Vejen
bred og 1,40 m høj.

I den gamle Hadlerslev—Tønder Landevej er der ved Svejlunci
;stok vest for Hellevacl en smuk Bro med 2 Gennemforinger og fladt
Dække. Gennemforingerne er 2,00 m brede og 1,30 m høje. Skille-
muren mellem Gennemføringerne er 0,85 m tyk.

I den mellemste Oksevej fra Folclingbro til Tønder findes endnu
lige nord for Flygum By en mellemstor Stenbro med 2 Gennemforin-.
ger og med fladt Stendække. Gennemforingerne er 1,45 m brede og
0,90 m høje. Skillevæggen er 0,50 m tyk. De øvrige Broer i denne
Vejs Forløb er i de senere Aar bleven ombygget og moderniseret.
Selve Foldingbro er jo som bekendt en Træbro og har sikkert altid
været af Træ. I den vestlige Oksevej er der ikke nogen Stenbro
tilbage.

I{ohroen ved Bredvad.

samme Type træffer vi mellem Bredevad og
passerer Lundbækken. Denne Bro er 3,40 m
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I den gamle Aabenraa—Ribe Landevej findes ogsaa endnu mel
lem Gestrup og Toftlund en ret anselig Stenbro ved Kærgaard. Den
har 2 Gennemforinger med fladt Dæk.

En ret ejendommelig Bro findes endvidere mellem Ravsted og
Hogsholt. Det er en Stenbro mccl en Gennemforing med fladt Dæk.
Den er 1,70 m bred og 1,62 m høj. Ved Luncibækkens Regulering og
Aalejets Ucidybning er man gaaet gennem Broen. Det viste sig nem

lig, at hele Broen stod paa tykke Planker, hvilencie paa tætstaaende,
necirammede Pæle. Disse rager nu et Stykke op over Vanciskellet, og
det vil jo sikkert ikke vare ret længe, for Pælene raadner bort, og
saa er Broens Dage talte.

Broen mellem Ravsted og Bredvad.

Broen ved Svejlundstok.



Der vil sikkert endnu findes enkelte Broer hist og her i mindre
befærdede Veje, som er undgaaet min Opmærksomhed, men de vil
sikkert ikke kunne staa Maal med de endnu bevarede Broer i de
gamle Hovedveje. Mange af (le gamle solide Bygningsværker er for-
svunden i de senere Aaringer. Enten har man rettet Vejene og ladet
de gamle Broer forfalde, eller man har erstattet de gamle, som vel
nok i mange Tilfælde ikke var i Stand til at bære den moderne Tra
fik, med nye, kedelige Cementbroer.

Med Hensyn til Broernes Alder, da vil det være meget svært at
bestemme, naar de oprindelig er bleven bygget. Vel findes ret hyp
pigt Aarstal paa Stenene, der bærer Gelænderet; det er dog ingen-
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I{ærgaard Bro inelleoj Gestrup og Toftlund.

Broen mellem Ravsted og Høgsholt; den stuar paa Planker og Pæle.
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lunde sikkert, at disse Aarstal skal angive, hvornaar Broen er byg

get. De kan ogsaa stamme fra større Reparationer. Dette faar man

ret Indtrykket af ved Gejlaabroen, hvor der paa en Sten staar Aars

[allet 1779 og paa en anden 1818. Ved Broen over Ugebækken syd for

Terkeisbol er øjensynlig et Aarstal fjernet og et nyt indhugget neden

Un tier.
Ejendommelige er et Par Indskrifter, der findes ved Svejlundbroen

og en større Su ved Oksgaard. Ved Oksgaardbroen staar paa en

Sten: »Hausvogt Lorentzen». Ved Svejluncibroen staar en Sten med

Indskriften: »Amtniann von Vieregge», og paa en anden: »Hausvogt

Gelændersten med fjernet ældre Aarstal og nYt Aarstal neden under.

Broen Syd for Tei’kelsbøl.

« (Navnet har jeg ikke faaet udt.yclet). Da Svejluncibro

staar et temmelig langt Stykke inde i Aabenraa Amt, er det ufor

klarligt, hvorledes Amtmand von Vieregges Navn kommer til at

staa paa en Sten ved denne Bro. Han har nemlig været Amtmand i

Haderslev Amt fra 1731 til 17!iO og har altsaa ikke haft iioget med

Svejlundbroen at gøre. At Husfogderne er nævnt ved tie tvende Broer

er vel nok noget, Brobyggeren — eller Reparatøren bar gjort

for at smigre de Tilsynsførende mccl Broerne. At Broerne delvis er

meget ældre end de Aarstal, der findes paa Stenene, er højst sand

synligL. Det er jo førhen stærkt befærdede Veje, de findes i. og har
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der end, hvor Overgangsforholdene var ret bekvemme, været et Vaci,saa var der jo ogsaa Steder, hvor man var nødt til at opfylde Vejenover Engdragene. og saa var det ogsaa nocivendigt at opføre en Bro,da Overgangen ellers vilde blive umulig ved Højvande og ved Vinter
tid. Det er derfor ikke umuligt, at enkelte af Broerne stammer heltfra Middelalderen, og rnaaske vilde det ikke være umuligt at findeældre Aarstal og Inciskrifter paa enkelte Sten i Broerne, naar de blevuncierkastedie et grundigt Eftersyn. At de store, hvælvede Broer kanvære meget gamle er bevist ved, at der paa en Kvader at den gamleLoveibro nord for Viborg, der har været en buet Granithro, staar:»I Kong Eriks Tid er denne Bro byggeh.*) Om det skal være KongErik Glipping eller Erik Menveci faar staa hen. I hvert Fald beviserIndskriften, at Broen er meget gammel.

Der er jo heller ingen Tvivl om, at de kan staa i Aarhundrederendnu, bare der føres Tilsyn med, at de ikke forfalder ved, at Fylden skylles bort under eller ved Siden at dem. Materialet er i hvertTilfælde mere holdbart end i de nu saa moderne Jernbetonhroer,man ser opført overalt, hvor der bliver bygget nye Broer. Med enSmule god Villie og en ganske ringe TJclgift vil det være muligt atbevare den lille Rest, der endnu er forhaanclen.

ANLÆG AF CYKLESTIER LANGS LANDEVEJENE
Af Næstformand i Landsoverskatteraaclet Henninqxen*).

Sporgsmaalet om Cyklestier langs vore Landeveje blev paa Foranlednrng af Frue Landsogn ovre ved Odense drøftet paa det Delegeretmøcie Fællesorganisalionen af Landkonimuner mccl bymæssigBebyggelse afholdt sidste Efteraar. Det fremgik al den Forhandling,der blev fort, at Sporgsmaalet havde stor Interesse, men cia (ler her
var Tale om en amtskornmunal Opgave, mente Bestyrelsen, at detteSporgsmaals Behandling nærmest hørte incl under Arntsraadsforeningen. Bestyrelsen henstillede derfor til Amtsraaclsforeningens Bestyrelse at interessere sig for Sagen og eventuelt sætte den paa Dagsordenen til Arntsraadlsforeningens Generalforsamling. Detle er formocientlig Grunden til, at Amtsraadsforeningens Bestyrelse har anmodet mig om at sige nogle Ord om denne Sag, og som en Gæst, der

*) Velvillig meddelt mig af Mag. 1-lugo Mathiesen, København.*) Indledning til Diskussion ved Amtsraadsforeningens Mode i Vejlei Juli 1929.
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gerne vil efterkomme en elskværdig Værts Onsker, skal jeg komme

med nogle Bemærkninger angaaende Sagen.

Alle er jo sikkert enige om, at Sporgsmaalet om Cyklestier langs

Landevejene er en Opgave, der maa loses for eller senere, ikke alene

at Hensyn til Cyklisterne, men vel endda mere at Hensyn til andre

Vejfarencie, Bilister og Fodgængere. Det kan jo ikke nægtes, at efter

haanclen som Trafiken tiltager paa vore Veje — navnlig er jo Biltra

fiken steget meget stærkt — vilde det være ønskeligt, om de forskel

lige vejfarencle var henvist til hver sin Bane; Cyklerne havde deres

Bane, Automobilerne og andre Køretøjer deres og Fodgængerne deres

Stier at folge. Det vilde være ønskeligt, overalt og cia navnlig paa de

mere befærdede Steder. Gennem de hyrnæssige Bebyggelser er Sporgs

maalet løst mange Steder for Focigængernes Vedkommende, idet

der her er udlagt Fortove, men tilbage er jo Cyklisterne og Cykle-

stjerne, og her er det ikke ene gennem de bymæssige Bebyggelser.

man er interesseret i at faa Cyklestier. Det er ogsaa ud over de mere

aabne Strækninger, og det er derfor et Spørgsmaal, der har stor og

almen Interesse. Men selv om alle er enige om, at det er en Opgave,

som bor løses, er jeg ikke helt sikker paa, at alle, der onsker denne

Reform, er klare over, hvilke Vanskeligheder, der kan opstaa den

Dag, den skal realiseres. Jeg skal tillade mig at nævne et Par af de

Vanskeligheder, som man vil komme til at staa overfor, hvis Op

gaven: Cyklestier langs Vejene skal loses.

Der er for det første det Sporgsmaal, der altid melder sig, naar

der er en eller anden Ting, der skal ordnes: Hvor skal Pengene

komme fra? Det næste Sporgsmaal. der vil volde Vanskelighed, er:

Pladsen til at anlægge Cyklestierne »aa?

J-Ivad det første, Pengene angaar, cia vil jeg tro, at efterhaanden

som Vejbanerne ombygges, vil der blive Raad til at ofre noget paa

dette Formaal; thi selv om det er klart, at Veciligeholdelserne ogsaa

i Fremtiden vil lægge stærkt Beslag paa Amternes Midler. vil jeg

dog tro, at selve den økonomiske Side at Opgaven vil kunne bringes

i Orden efterhaancien som Amterne aflastes for Udgifterne til Om

bygningen af Vejene. Det andet Sporgsmaal er betydelig vanske

ligere. Det vil paa enkelte Steder næsten være ugørligt at fremskaffe

den fornødne Plads til Anlæg af Cyklestier, og det mest beklagelige

er, at der er mindst Plads paa de Steder, hvor der er mest Brug

for Cyklestierne. Jo mere trafikeret en Vej er, jo mere indskrænket

er som Regel selve den Plads, som Vejvæsenet raader over. Det vil

ofte gaa med Anlæg at Cyklestier gennem de bymæssige Be

byggelser, som det gaar med Fastsættelsen af Byggelinier, at Tiden

er forpasset. og Opgaven bleven uloselig, fordi allerede bestaaende

Bygninger forhindrer Gennemførelsen.
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Det maa heller ikke glemmes, at skal Opgaven loses paa en til
freclsstillencle Maacle, maa Cyklestierne være gode. Det er vanske
ligere at lave Cyklestier langs vore Landeveje nu end tidligere. Den
gang Lanclevejene var daarlige at køre paa, cia kunde Cyklisterne
henvises til at kore paa noget, der var mindre godt. Hvis Cykle-
stjerne ikke er gode nu, vil der ikke opnaas noget, saa vil Cyklisterne
alligevel følge de gode Vcjbaner.

Hvorledes Opgaven bedst løses rent teknisk, skal jeg ikke komme
incl paa. Jeg ved, at Amtsvejinspektorforeningen ogsaa har drøftet
dette Spørgsmaal indgaaende ved forskellige Lejligheder og har ned
sat et Udvalg til at undersøge hele Sagen. Hvor langt dette Udvalg
er naaet i sine Overvejelser. ved jeg ikke, men maaske Formanden
for Amisvejinspektørforeningen, Arntsvejinspektor Lomholt, Odense,
ved noget derom. Jeg skal ikke komme dybere ind paa hele dette
Sporgsmaal, nu er det rejst, og da det er en aintskommunal Op
gave, det drejer sig om, hører Diskussionen og Løsningen af dette
Sporgsmaal hjemme paa dette Sted. Jeg skal da slutte med at an
mode Amtsraadsforeningen om at interessere sig for denne Sag og
efter bedste Evne virke sit til, at den kan faa en heldig Løsning.

CYKLESTIER PAA AABEN LANDEVEJ
Af Amtsvejinspektor M. L. Troelsen.

Efter Opfordring fra »Dansk Vejtidsskrift»s Redaktion fremkom
rner efterfolgende Oplysninger om, hvad der her i Aalborg Amt i
de senere Aar er gjort for at forbedre Forholdene for Cykle
færdseleii.

For ca. 8 Aar siden paabegyncltes en nu gennemført Plan,
gaaende ud paa at forstærke Kørehanerne paa ca. 43 km af de stær
kest trafikerede Landevejsstrækninger med Chaussébrolægning. For
at støtte disse brolagte Kørebaner anbragtes langs hver af disses
Kanter en Ca. 0,5 m bred og 0,1 m tyk Skærvestribe, der trornledes
sammen med Brolægningen og senere behandledes med Tjære og
Asfalt. Det viste sig nu straks, at disse Asfaltstriber blev meget be
nyttede af Cyklister, idet disse næsten udelukkende holdt sig der.
I de sidste Aar er disse Asfaltstriber imidlertid gjort i m brede og
udført som Toplagsfylclning. De oprindelig kun 0.5 m brede Striber
er udvidede, saalecles at Vejprofilet paa de ca. 43 km chaussébro
lagte Vejstrækninger nu omtrent svarer til vedfojede Tværprofil,
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idet det dog bemærkes, at Bredden mellem Grøftekanterne paa nogle

af Vejene kun er 7,5 m.
Færdselsmængden er efter den i Aar foretagne Færdselstælling

paa den stærkest trafikerede Strækning 2100 ts Køretøjer, 524 Cykler

og 77 Fodgængere gennemsnitlig pr. Døgn.

Det er interessant at iagttage, hvor skarpt Køretøjer og Cykler

deler sig, idet Køretojerne næsten udelukkende holder sig paa deres

brolagle Bane trods dens forholdsvis ringe Bredde — medens

Cyklerne holder sig paa Asfaltstriben. — Man kan ikke undgaa at

lægge Mærke til, at de i Aalborg Kobstads Ucikanter anlagte op

Ysrproft/ af9m bred Pej.

I. Sø.

Cqk11i. ‘ö.tne. Cffk1ii.

CT1,JJ..7..g 7 (C. (T,.?,fV1d7.y)

4,...

r— ‘‘-

hojede Cyklestier, som er i fortrinlig Stand, i forholdsvis mindre

Udstrækning benyttes at Cyklisterne. Den Omstændighed, at det er

let at komme fra Kørebanen ud paa Cyklestien, synes at virke til

trækkende paa Cyklisterne i meget høj Grad.

Ved den anførte Ordning opnaas i hvert Fald taalelige Forhold

for Cyklisterne med kun ringe ekstra Bekostning.

Anlæg at ophøjede Cyklestier langs vore Landeveje vil efter min

Mening være et Fejigreb paa Grund af de overordentlig mange

Penge, der hertil fordres; i Særdeleshed vil det blive vanskeligt og

meget dyrt at faa Vandafledningen tilfredsstillende ordnet.

Paa de Vej strækninger, hvor Kørebanen har Toplagsfylclning el

ler lignende, har vi her i Amtet intet særlig gjort for Cyklisterne,

da Cyklefærdselen her endnu ikke er særlig stor: men hvis det i

Fremtiden skulde blive nodvendigt, er det Hensigten at udvide den

asfalterede Bane til 6,5—7 m og derefter skille Korebane og Cykle

stribcrnec ad ved 2 ikke fremspringende Færdselsstriber at perma

nent. Karakter. Forholdene vil da her blive noget lignende som foran

beskrevet ved en chaussébrolagt Kørebane.

Den skitserede Ordning med de angivne Bredder er naturligvis

ikke tilfredsstillende, hvor Cyklefærdselen er meget stor.
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FÆRDSELSTÆLLEAPPARATET SYSTEM
KLENOW-MAL VIG
Af Ingeniør Axel Riis.

Færdselstælling foretages som bekendt i Reglen direkte ved Hjælpal Personer, som skiftevis gennem et kortere eller længere Tidsrumaf Døgnet tæller og opnoterer Antallet af de forskellige Arter afKøretøjer eventuelt tillige Antallet af cyklencie og gaaende Personel. —, som passerer det Sted af Vejen, hvor Tællingen ioregaar.I Tilfælde, hvor det af en eller anden Grund gælder om at kommetil særligt nøje Kundskab om Færdselen. og hvor Færdselstællingderfor ønskes foretaget meget hyppigt og gennem hele Døgnet, harman al økonomiske Hensyn suppleret denne direkte Tælling medautomatisk Tælling (ihvorvel man herved har været klar over, at —i hvert Fald indtil videre — »Haandtællingemc alene er i Stand tilat »sortere Færciselen). Dette er saaledes Tilfældet paa Forsøgsvejbanen paa Roskildevej, idet der her i hver af de Færdselsbaner,hvori Vejen er delt (for Hestevogne, Motorkoretojer med massive eller halvmassive Ringe og Motorkoretojer med Luftringe), saavel forFærciselen mod København som for Færciselen mod Glostrup er anlagt mekaniske Tælleapparater. Disse virker ved det Tryk et Køretøj udøver nedefter ved Passagen al en Bro over en Grube. SelveBroen dannes al to Klapper. som bæres oppe dels af Grubens modstaaende Siciemure, dels al et System af Fjedre understottet paa Gru-bens Bund. Gennem den Nedtrykning al Broklapperne, som iværksættes al Køretøjet under Passagen, sluttes en elektrisk Strøm, dersætter selve Optællingsapparatet i Gang. For Motorkøretojernes Vedkommende tælles paa den Maade Antallet al passerende Vognaksler(d. v. s. hvert Køretøj tæller to Gange); hvad Hestevøgnene angaartælles derimod Antallet al Køretøjer, idet der i Tælleapparatet fordenne Færdsel er indskudt en Anordning, som bevirker, at denStrøm, der sluttes, naar Broklapperne første Gang trykkes ned, ikkeafbrydes, for saa lang Tid er hengaaet, som normalt svarer til Hestekoretojets Passage over Klapperne.
-

Det ligger i Sagens Natur, at den i Kørebanen liggende Del al etsaadant mekanisk Tælleapparat skal være meget solidt bygget for,trods de bevægelige Dele, i det lange Løb at kunne modstaa det storeAntal Tryk og Stod, hvorfor det udsættes, hvortil kommer, at de tilApparatet. hørende elektriske Kontaktdele skal være driftssikre uansetVejrliget. Det er derfor intet Under, at der paa Forsøgsvejbanen harvist sig visse Vanskeligheder med Hensyn til Apparaternes tilfreds-
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stillende Funktionering og Driftens Opretholdelse under alle Vejr

forhold. Heller ikke for de kørende er Passagen at Apparaterne helt

behagelig, og endelig er der ogsaa Lydulæmper paa Grund at Bum

bene af Koretojerne mod Apparatets Klapper og disses Anslag mod

S Loppeklociserne.

Der har derfor været flere og gode Grunde til at søge Tælleappa

raterne konstrueret paa en anden og bedre Maade. Da Vanskelig

hederne skyldes, at den af Koretøjerne fremhragte Impuls er rent

mekanisk, laa det nær at rette Bestræbelserne imod at erstatte den

mekaniske Impuls med en rent elektrisk.

Efter Forslag af Ingeniør Svend Valeni’-Meller (Assistent ved Kø

benhavns Amts Vejvæsen) forsøgte man paa Forsøgsvejhanen at til

vejebringe Impulsen ad radioteknisk Vej ved Hjælp at en over Køre

banen udspændt Antenne.

Disse Forsøg blev imidlertid afbrudt, og Ingeniør A. 0. Ma1vij,

der som tilsynsførende pea Forsogsvejbanen havde Anledning til at

beskæftige sig med de omhandlede Problemer, fik Ja den Tanke, at

det muligvis gik lettere, hvis man forsøgte at tilvejebringe Impulsen

ad elektromagnetisk Vej. Efter at Ingeniør Malvig var gaaet i Sam

arbejde med Ingeniør E Klenow, lykkedes (let disse efter en lang

Række at Forsøg at naa til en smuk Losning at Problemet, idet det

viste sig muligt at inciucere en tilstrækkelig stærk elektrisk Impuls

i en Traaclspole anbragt umiddelbart i Kørebanen under dennes

Overflade alene derved, at et Køretøj passerer Spolen. Køretøjet tæl

les ved dette »Incluktionstælleapparat( kun een Gang, ligegyldigt af

hvad Art Køretøjet er. Dog kan det ske, at meget langsomt kørende

Lastmotorvogne giver 2 Udslag. At tælle Hestekøretojer har vist sig

noget vanskeligt, dels fordi den Impuls, et saadant Koretoj giver, er

meget svag, dels fordi man med den fine Indstilling at Apparatet,

som er nødvendig paa Grund af den svage Impuls, nærmer sig den

Grænse, hvor Apparatet ogsaa tæller almindelige Cykler. Det er dog

efterhaanden lykkedes at indrette Apparatet saalecles. at det med en

lille Fejiprocent for Hestevognenes Vedkommende, tæller samtlige

forskelligartede Køretøjer.

Det har ved Færclselstælling ikke alene Betydning at faa at vide,

hvor stor den samlede Færdselsmængde i Antal Køretøjer eller i Tons

er pr. Døgn, men det kan ogsaa være af stor Vigtighed at komme til

Kundskab om, hvorledes Færdselsintensiteten fordeler sig over Døg

net. I Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomité omtalte Profes

sor A. B. Christensen den Bet.ydning, det vilde have, hvis Induktions

tælleapparatet kunde indrettes til i Diagramform at angive Færd

selsintensitetens Variationer. Gjort bekendt med disse Udtalelser gav

de ovennævnte Ingeniører, Malvig og Klenow, sig i Lag med denne
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Fig. 1. Torsdag den 20., Fredag den 27., Lørdag den 28. September 1929. For—
sØgsbanen Roskildevej. Trafik mod Kjøbenhavn paa Luftringchanen. 100 Vogne

= 32 mm.
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Opgave, og det lykkedes dem meget hurtigt at konstruere et Regi
streringsapparat, som kan sættes i Forbindelse mccl Tælleapparatet
og angive, hvor mange Køretøjer, der hver Time i Døgnet passerer Spo
len iVejen (Fig.1). PaaAmtsvejinspektorforeningens Møde i Helsingør
i Juni Maaned i Aar blev Tælle- og Registreringsapparatet dernon

Fig. 2. 1. Relaiskasse. 2. Registrerapparat. 3. Batterikasse.
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streret for første Gang. Apparatet har ligeledes været udstillet ved
Svenska Vägföreningens Møde i Karistaci lidt senere end førstnævnte
Mode. Endelig blev Apparatet omtalt af fhv. Arntsvejinspektor R.
TV. Winkel i dennes Foredrag vedrørende Forsogsvejbanen paa det
nordiske Ingeniormocle i Kobenhavn i August Maaned.

Hosstaaencle Afbilclning (Fig. 2) antyder, hvorledes Tælle- og Regi
streringsapparatet virker. Naar Apparatet skal benyttes paa en almin
delig Vej med to »Vognbaner, nedlægges der to Spoler, een for hver
Færdseisretning. Hver Spole bestaar af mange Vindinger og er for
bundet til et Relais af speciel Konstruktion. Dette Belais er sammen
med to andre Relaiser og et Optællingsapparat anbragt i »Relais
kassen som ved Hjælp af et Kabel er forbundet mccl »Batterikas
sen(c. der indeholder de for hele Apparatets Drift nødvendige Akku
mulatorer, Torelernenter, Kondensatorer ni. rn. Endelig findes Re
gistreringsapparatet. i en særlig Kasse, hvori det ved en Ledning
med en Stikkontakt kan sættes i Forbindelse med (let øvrige Anlæg.
Et af Apparatet tegnet Diagram er vist paa den ligeledes hosstaaende
Figur.

Hvis paa en Vej mccl to Vognbaner, og altsaa to Spoler, to Vogne
samtidig passerer disse, faas kun eet Udslag i Optællingsapparatet,
men den Fejlprocent, som følger heraf, bliver i Almindelighed over
maacle lille. Kører Vognen midt paa Vejbanen paavirker den begge
Spoler og bliver saaledes talt.

Af det beskrevne Tælleapparat, for hvilket Firmaet II. Meiner
Jensen har overtaget Forhandlingsretten i Skandinavien, er der til
Dato solgt 2 Stkr. til Forsogsvejbanen, hvis Bestyrelse gør sig Haab
om snart helt at kunne fjerne de mekaniske Tælleapparater — i
hvert Fald paa Massivringebanerne og paa Luftringebanerne. End
videre er der solgt et Stk. til Holbæk Amts Vejvæsen.

FOREDRAG
ved

Skanderborg Amts Sogn eraadsforen ings Generalforsamling i
Tlovedgaard, Lørdag den 8. August ‘1929. Senere suppleret

paa forskellig Maade.

Af Amtsvejinspektør i. D. Jespersen.

Overalt, hvor Kommunalmænd kommer sammen, bliver Wej
væsenet straks et meget brændende Samtaleemne. Fra Aar til Aar,
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ja fra Maaned til Maaneci ser man cia ogsaa Udvikling paa dette
Punkt, som paa saa mange andre Punkter i vor forjagecie Tid. Som
Bevis pea denne Udvikling skal jeg kun nævne et Par Eksempler.
For kun 3 a 4 Aar siden mente vi alle her i Arntsraaclskredsen, at
Amtsvejvæsenet kunde overkomme at udføre det nødvendige Tromle-
arbejde paa Bivejene, men i Løbet af utrolig kort Tid rnaatte vi
revidere denne Anskuelse, og i Dag er der 15 mekaniske Tromler
fordelt iiaa Amtets 39 Sognekommuner. Saavidt jeg ved, har kun
Encielave, Nim-Underup, Laasby og Ry endnu ikke mekanisk Tromle
eller Part i en saaclan. I § 13 Lov af 6. Maj 1921 ang. Afgift af Motor-
køretøjer hedder det: »Indenfor de enkelte Arntsraadskreclse (vil
der være at tage billigt Hensyn til de Sognekommuner, der i særlig
(rad er udsatte for svær Automobilt.rafik, saaledes at en Del af
den Amtskommunen tilfaiciencie Motorafgift ydes vedkommende Sog
nekommune til almindelig Vedligeholdelse. dog fortrinsvis til Bro
lægning. Chaussebrolægning. Asfaltering, Overtjæring eller Nybe
lægning med Anvendelse af Asfalt, Tjære eller andre Binciemidler
saml til tilsvarende Vejforbedringer og til Vejreguleringer dog saa
ledes, at den ogsaa kan anvendes til Forrentning og Afdrag af Laan.
dej’ er optaget efter denne Lovs Ikrafttræden, til større samlede Ud
forelser af ovennævnte Vejforbedringer, men ifølge

a) Lov Nr. 132 af 29. Juni 1927, og Lov Nr. 143 af i. Juli 1927 om
Afgift af Motorkoretojer m. v. samt om Afgift af Benzin fordeles
denne Afgift med 24:5 pCt. direkte mellem samtlige Sogneraacl,
og ifølge

b) Lov Nr. 176 af 14. Juli 1927 om Omsætningsafgiften af Motor-
køretøjer fordeles denne Afgift med 42,5 pCt. direkte mellem
samtlige Sogneraad.

For faa Aar tilbage mente man altsaa at 5 à 6 Tromler kunde
klare alt Vejarbejde her i Amtsraadskredsen og nu har Amtsvej
væsenet 6 Tromler til ca. 320 km Vej og Sognekommunerne 15
Tromler til ca. 1900 km.

I 1921 maatte Sogneraadene nøjes med de Smuler, som faldt fra
Amtskommunens Bord, og nu kan de faa Ca. Halvdelen af deres
Vejucigifler dækkede af Automobilafgiften. I Regnskabsaaret. 1929—30
]tar de 39 Sognekommuner faaet udbetalt ialt Kr. 352,92.2.63 af
Automohilafgiften og i Regnskabsaaret 1927—28 var deres samlede
Vejudgifter Ca. Kr. 722,400.

Dette vil sige. at Sogneraaclene, som indtil 1927 kun skulde staa
til Regnskab for Amtsraadene ang. Bivejenes Vedligeholdelse, nu
ogsaa med Hensyn til Vejarbejder maa regne med en helt anden
Faktor — Automobilisterne —. Det juridiske Forhold til Amts
raadene er uforandret, men det moralske til Automobilisterne, som
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nu er Rommet til. har en saadan Vægt og Betydning, at det efter

min Opfattelse langt overstiger Ansvaret overfor Amtsraadet, og

særlig da. fordi Automobilisterne uvægerlig vil faa stor Indflydelse

paa Lovgivriingsarbejclet og gøre: hvad der gøres kan, for at faa

Afgifterne ned og virke kontrollerencie med Afgifternes rette An

vendelse.
Hvorledes skal et Sogneraad cia med fornodien Hensyntagen til

Kommunens egne Skatteydere,
Aufomobilisterne og
Amtsraadet

i den nærmeste Fremtid ordne sit Vejvæsen?

Overfor Kommunens egne Skatteyclere har Sogneraadei dette gode

Forsvar, naar der klages over, at der ofres for meget paa Vej

væsenet, at al hver Krone, der ialt gives ud, betaler Automobilisterne

30 f (30 Ore.
Overfor Automobilisterne maa Sogneraaclet rette sig efter de tid

ligere omtalte Motorlove.
Disse gaar. hvad Afgift og Vejvæsen angaar, i Hovedtrækkcn.e

ud paa følgende:
Afgiften kommer incl saaledes:

i) Af Benzin betales 7 Ore pr. i eller ca. i2 Mill. Kr. aarlig.

2) Al hvert Motorkoretoj svares en Afgift efter Vægt, givencie Ca.

27 Mill. Kr. aarlig.
3) Ved Salg af Motorvogne betales en Omsætningsafgift, som giver

ca. 7 Mill. Kr. aarlig.

Al denne Afgift faar samtlige Sognekommuner:

i og 2 24,3 pCt ca. 9 Mill. Kr.

3 42.5 pCt )) 3 )) ))

Lovens Ord om Afgiftens Fordeling lyder saaledes: »Det Sogne—

kommunerne herefter tilkommende Beløb fordeles af Finansmini

steriet til Sognekommunerne i Forhold til hver enkelts gennem

snitlige regnskabsmæssige Udgifter til Vejvæsenet ifølge de tre sidst

aflagte Aarsregnskaber, første Gang for Gennemsnittet af 1923—24

— —
— 1925—26.

Ministeren for offentlige Arbejder er hernyncliget til at fastsætte

Regler for Beregningen al Værdien af ydet Naturalarbejde.

Angaaende Afgiftens Anvendelse siger Loven:

»Den Sognekommunerne tilfaldencie Andel skal i sin helhed

anvendes til Kommunernes Vejarbejcler og saaledes, at mindst Halv

delen anvendes til Korebanens Forstærkning med Brolægning,

Chaussebrolægning, Arbejder med Asfalt- eller Tjærepræparater eller
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andre lignende Binclerniciler, til Anskaffelse af Vejbygningsmaskinersamt til Nyanlæg eller Regulering af Veje, herunder Tilvejebringelse af Oversigt ved Krydsninger og Sving, Forstærkning af Broerog Sikring af ubevogtede Jernbaneoverkorsler eller til Forstærkningaf Vejbaner med tromlet Dæ/clog. Afgiften kan dog ogsaa anvendes
til Forrentning og Afdrag af Laan. der er optaget efter i. Juli 1921til større samlede Udførelser af ovennævnte Vej forbeclrmger.

Enhver Købstad- og Amtskommune, der faar Andel i Afgiften
efter Loven, skal hvert Aar inden en af Ministeren for offentlige
Arbejder fastsat Frist tilstille dette Ministerium en Oversigt over
Afgiftens Anvendelse.

Tilsvarende Oversigt bliver af Sognekommunerne at indsende til
vedkommende Amtsraad inden en af dette fastsat Frist.

Indsendes Oversigten ikke retticlig, er Ministeren for offentlige
Arbejder bemyndiget til at standse Udbetalingen af yderligere Af
giftsandele til vedkommende Kommune, indtil Oversigten er mod
taget. Skulde en Kommune ikke anvende den til samme udbetalte
Afgiftsandel overensstemmende med de givne Regler, er Ministeren
ligeledes bemyncliget til at standse yderligere Udbetaling, indtil
der fremlægges Dokumentation for de pligtige Belobs behorige An-
ven delse.

Afgiften skal allsaa i sin Helhed anvendes til Kommunens Vej-
arbejder og saaledes, at mindst Halvdelen anvendes til moderne Vej
arbejder eller til Forstærkning al Vejbaner med tromlet Dæklag.

Dette maa forstaas saaledes:
at Afgiften kun kan anvendes til Vejarbejder,
at den ene Halvdel kan anvendes til almindelige Vejarhejder, saa

som Vejrnandsløn, Anskaffelse af Vejmateriel samt Bearbejdelse
og Udlægning al samme, Grøftegravning m. v.,

al den anden Halvdel skal benyttes til særlige Arbejder, men aldrig
til noget ringere end Dæklag, der komprimeres ved Tromling, samt

at Sogneraad, som ikke efterkommer disse Bestemmelser, udsætter
sig for ikke at faa nogen Part i Autornobilafgiften.
De Arbejder, som den største Halvdel af Motorafgiften skal an

endes til. gaar som tidligere nævnt særlig ud paa:
i) Forstærkning af Korebanerne,
2) Anskaffelse af Vejbygningsmaskiner,
3) Anlæg al nye Veje,
li) Regulering og Udvidelse al bestaaendle Veje, herunder Tilveje

bringelse af Oversigt ved Krydsninger og Sving,
5) Forstærkning og Ombygning af bestaaende Broer og formentligBygning af nye,
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6) Sikring af uhevogt,ede Jernbaneoverkorsler, samt
7) Forrentning og Afdrag af Laan, der efter den i. Juni 1921 er

optaget til større Vejforbedringer samt til Anskaffelse af Vej
bygningsmaskiner.

1. Forstærkning af Koreb aner.

Sogncraadene kan p. t. med Amtsraadets Tilladelse i H. t. § 26

i Lov Nr. 144 af i. Juli 1927 om Motorkøretøjer lukke Biveje for
Biler al større Vægt end 1600 kg. men alene den Kendsgerning, at
man i meget ringe Grad benytter sig af denne Tilladelse viser, at
Sogneraadene selv er klar over, at end ikke den tungere Automobil-
trafik bor man hindre mere end absolut nødvendigt, og da det nu
ligeledes er en Kendsgerning, at den alt overvejende Del af vore
Biveje ikke vil være i Stand til at bære Automobiltrafikken, og at
de faa Vejstrækninger, som i Dag har en saadan Befæstelse, at de
kan bære den omtalte Trafik, uden et meget intensivt og dyrt Ved
ligeholdelsesarbejde snart vil gaa til, tvinges man tit at sætte al
Erfaring, Energi og Klogskab ind paa dette Punkt. Loven nævner
under Korehanernes Forstærkning, Brolægning, Chaussebrolægning,
Arbejder med Asfalt- eller Tjærepræparater eller andre lignende
Binciemidler, og dette giver jo da et Fingerpeg, men heller ikke andet.

Hvordan skal man cIa benytte dette Fingerpeg?
Jeg vil dele de moderne Metoder til Forstærkning af Korebanerne

i 3 Hovedafdelinger:
I

De permanente Befæstelser, herunder: Brolægning, Chaussebio
lægning, Stampeasfalt, Asfaltbeton og Cement beton. Disse Befæstel
ser skal kunne ligge i flere Aar, fra 10—40, uden Reparation af
nævneværdig Betydning, men er for Tiden for dyre at anvende paa
det alt overvejende Antal Biveje her i Amtet.

Prisen ligger mellem 7 og 20 Kr. pr. m2.

II

De b aivperrnanente Befæstelser, herunder: Tjærebeton, Tjære
,nakada7n og Cementmakadain; disse Metoder. som alle gaar ud
paa at sammenbinde Skærvelaget i en Vej med Bindemidler, der
helt eller delvis er uigennemtrængelige for Vand, har i de senere
Aar faaet en umaaclelig Udbredelse overalt paa Jorden, og vil i de

kommende Aar faa stadig større Udbredelse, jo mere Erfaring man

faar ang. Tilberedelse og Anvendelse af Tjære og Cement til Vejbrug.
Prisen ligger mellem 3 og 7 Kr. pr. m, alt efter de Krav, man

stiller til Arbejdet. Befæstelsen er for saa vidt permanent som selve



224 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1929

Laget kan ligge i mange Aar, naar det kun vedligeholdes paa Over
flacien paa en Maacle, hvortil jeg senere skal komme. Men ogsaa
denne Metode er vist for dyr for vore Sogneveje.

III
Toplags/yldning og Overfladebehandling. Naar en almindelig,

nok saa vellavet Macaciamisering, tromlet paa bedste Maade ikke ret
længe kan taale blot nogenlunde intensiv Automobiltrafik, er Hoved-
grunden den, at Bindemidlet — Grus og Sand — mellem Skærverne
suges bort af Gummihjulene, og det gælder derfor om at binde det
overste Skærvelag eller Overfladen ved Toplagsfylclning eller Overflade-
behandling. Som Binderniddel anvendes varli? Tjære, varme Asfalt
olier og kolde Asfalfolieemulsioner. Asfalteniulsion er en Blanding
af findelt Asfalt og Vand ligesom Mælk er en Blanding af Fedt og
Vand. Naar Emulsionen hældes paa en Vej brydes Blandingen.
Vandet fordamper, og den klæbrige Asfalt bliver tilbage og binder
Stenmaterialet sammen. Asfaltemulsion har den store Fordel, at
det kan anvendes koldt og under næsten alle Sommervejrsforhold.
kun ikke under stærk Regn. En detailleret. Beskrivelse af Metoderne
kan jeg ikke komme ind paa, men skal i korte Træk meddele, at
Materialet fra Spand eller Tank hældes ud paa det omtrent færdig
tromlede Skærvelag og clæikes mccl Smaaskær’ver eller RaT. El
Dæklag af Skærver paa 5—6 cm Tykkelse mccl Anvendelse at kg
Emulsion pr. m koster 2.50 ti 3 Kr. pr. m2. Til senere Behandling
og Vedligeholdelse kan man bruge Emulsion, c’arm Tjære eller varm
As/alt. og man maa helst bruge 6—8 mm Skærrer til Or’erdækning,
m skarpkantet Grus kan ogsaa bruges.

Den billigste Maade at beskytte en god Makadamisering paa, ei

deri saakalclte Overfladebehanclling, som bruges i stor Stil her i
Amtet og i andre Amter. Naar et nyt Dæklag har ligget saa længe
og er blevet saa tørt ,at man kan feje Gruslaget af, uden at. Skær
verne rives løse, behandles Overfladen med varm Tjære eller Asfalt
olie og dækkes mccl Smaaskærver, Ærtesten eller Grus. FIeller ikke
her kan jeg komme incl paa Detailler. Prisen for i. Behanclling er
20 ti 30 Ore pr. m, alt iberegnet, og der medgaar ca i kg Tjære
pr. m og Ca. 6 m3 Dækmateriale pr .1000 m Korebane. Første Aar
skal Vejen gerne behandles 2 Gange. Vi har Maskiner at forskellig
Størrelse og Art til dette Arbejde og kan med de sløre Maskiner
behandle 1.5 ti 2 km Vej pr. Arbejdsdag i godt Vejr. Til Reparations
arbejde anvender vi helst Emulsion.

Den første Forudsætning for at Arbejdet lykkes er, at Tjæren,
Asfaltolien og Emulsionen indeholder de Bestanddele, der egner sig
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for Vejbrug og ikke andre, og i denne Henseende kan Begyndere

blive skuffede, idet den store Efterspørgsel paa dette Omraade har

frembragt et Utal af Spekulanter i Bindemidler. Alene af Ernul

sioner er der vist over 50. Det maa cia være et saare stort Gode, at

vi endelig har faaet oprettet »Dansk Vejlaboratortzmn, som dels

gratis og dels for en ringe Betaling staar til Kommunernes Dispo

sition ‘ecl Undersøgelse af alle Vejmaterialer. Laboratoriet staar

under Overvejinspektorens Ledelse og har til Huse paa Christians

borg Slot.

En anden og meget vigtig Forudsætning for en Overfladebehanci

lings Holdbarhed er selvfølgelig, at den kun kommer til Anvendelse

paa en solid Korebanebefæstelse, og i denne 1-lenseende forestaar

dci’ jo et meget stort Arbejde paa Sognevejene. Skal disse i Løbet

af en overskuelig Tid blive i Stand til at. imøclegaa de Krav, som

vil blive stillet til dem, maa Arbejdet sættes i System efter bestemte

Planer, lagt paa et Aarcmaal af 10—15 Aar, saaledes at de )jetvle

ligste Veje i et Sogn inden et forud fastsat Tidspunkt sættes i en

til Tidens Krav passende Stand. Til de forberedende Arbejdet’ harer

Undersøgelse af de Jordlag, som bærer Vejen. Er disse

vandstandsende, maa de enten helt fjernes og erstattes af

vandforencle Materiale eller gennemskæres af Draingrofter.

Forsommelser paa dette Punkt vil for eller siden give slemme

Følger, naar dybtgaaende Frost )gaar at jorclenc.

Det er maaske endnu, eller har under alle Omstændigheder til

for faa Aar siden været, den almindelige Opfattelse mellem Sogne

raadsmedtemmer, at man saa dejlig kan undvære de kedelige Vej

grøfter .som bare tager Plads og ligefrem virker generende særlig

paa smalle Veje. Efter min Mening er denne Opfattelse meget for

kert ,idet den allerførste Betingelse for, at en Vejs Bæreevne bliver

saa stor, som den efter Forholdene kan blive, er den, at alt over

flodigt Vand kan finde frit Løb ud af Vejlegemet. Under selve

Befæsteisen af Vejene er mange Ting at iagttage, Ting, som »Alle

og Enhver mener, han har Forstand paa. Men de sørgelige Resul

tater blot af et Trornlearbejcle som ses i flere af Sognene. viser. at.

ogsaa paa dette Punkt maa man have Specialister, Folk mccl god

teoretisk Uddannelse og praktisk Greb paa Tingene. ellers sparer

man paa Skillingen og lader Daleren springe.

2. Anskaffelse af Maskiner.

Tromler har de fleste Sogneraad jo, men andre Maskiner! I øje

blikket tør jeg ikke raade Sogneraadene til at skaffe Tjære- og Asfalt
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maskiner i større Stil. Vil man kobe, tror jeg, man skal købe srnaaMaskiner og begynde varsomt. Der er en rivende Udvikling paadette Omraade. Endelig kan man ogsaa benytte Entreprenmer, ogder findes flere dygtige og paalidelige Entreprenor/irmaer paa dette
Ontraach’.

En Maskine af ganske særlig Art vil jeg gerne omtale: (let er
den svenske Vejhovl. som skulde have været demonstreret her iDag, men desværre ikke bliver det, da »MunkteiN trods givet Løftetrak sig tilbage i sidste øjeblik.

Jeg saa flere af disse Maskiner i Arbejde i Sverige i Juni Maanedcl A. Deres Opgave er at holde en Grusvej, ja enclogsaa makadamiserede Veje, jævne og dækkede mccl Grus, og den har — efter hvaden svensk Komrnunalmancl udtalte til mig — reddet det svenske
Vejvæsen Nu kan danske og svenske Vejforholcl ikke helt sammen
lignes: men udelukket er det ikke, at man ved Anvendelse af densvenske Vejhovl ogsaa paa danske Biveje kan holde mange at dissei god Stand i en Aarrække, tit man faar Tid og Raad til at givedem moderne Behandling.

3 og 4. Anla’g af nye Veje samt Regulering og Udvidelse af
bestacende Veje, herunder Tilvejebringelse af Oversigt

ved Krydsninger og Sving.
Hidindtil har det været Skik her i Amtet, at den nødvendige

Regulering og Grundforbedring af Biveje er blevet projekteret afAmtsvevæsenet. hvorefter Arbejdet er udført under AmtsvejvæsenetLedelse og som Regel med Tilskud af Amtsfondlen. Her vil underalle Omstændigheder ske den Forandring, at Tilskudet fra Amtsfonden bortfalder og erstattes at Sognekomm.unernes Part at Afgiften at Motorkoretojer, men Sogneraaclene vil formentlig fremdeles
faa gratis teknisk Assistance af Amtsvejvæsenet til disse Arbejder.Ud over disse Arbejder maa udtrykkelig fremhæves de Arbejder,som allerede er udførte eller vil komme til Udførelse i Henhold til
§ 21 i Lov Nr. 164 af 1. Maj 1923 om Færdsel og de Udgifter. somvil blive en Folge af Lov Nr. 275 af 28. November om Fastsættelseaf Byggelinier ved Veje og Gader. Førstnævnte Lovs § 21 lydersaaledes: »Træer og levende Hegn paa eller ved Gade. Vej og Pladsskal holdes saalecles stuclsecle, at de ikke er til Hinder for Færdselen.Ved særlig farlige Vejkryds, Vejsving eller ved Steder, hvor offent]ige Veje krydser Jernbaner uden Leclbevogtning, skal de kommunale Myndigheder foranledige, at Gærder, Hegn og Beplantning,der hindrer den frie Oversigt over Vejen fjernes eller holdes i enpassende Højde og Tilstand. Saafrernt dette ikke kan opnaas vedForhandling mccl vedkommende Ejere, kan de kommunale Myndig-



1929 DANSK VEJTIDSSKRIFT 227

lieder efter Reglerne i de gældende Vejlove enten ekspropriere saa
megen Grund, at fri Oversigt over Vejen opnaas, eller paalægge
Grundene Servitutter til at sikre den frie Oversigt.

Ministeren for offentlige Arbejder kan efter Henstilling fra de
kommunale Myndigheder bestemme, hvorvidt og i hvilket Omfang
der ved Krydsning mellem de under Drift værende Jernbaner og
Veje af vedkommende Bane skal betales Bidrag til den ommeldte
Sikring af den frie Oversigt.

Ved Steder, hvor Jernbaner udlen Ledbevogtning krydser offent
lige Gader eller Veje, og hvor der ikke for en rimelig Bekostning
kan skaffes fri Oversigt til begge Sider af Jernbanelinien, kan Mini
steren for offentlige Arbejder paalwgge Banen, eventuelt med Til
skud fra vedkommende kommunale Myndighed, at opstille Lyd-
og Lyssignaler eller træffe andre Foranstaltninger, der i rette Tid
kan advare de vejfarende om Togets umiddelbare Nærhed.

Denne § maa efterhaanclen komme til Anvendelse i langt højere
Grad end hidindtit ogsaa for Bivejenes Vedkommende. Ifolge Lov
af 28. November 1928 kan et Sogneraad bestemme, at Bygninger,
Sportspladser, Kirkegaarcle, Tankanlæg og andre lignende Anlæg
af blivende Art ikke maa opføres nærmere ved en Bivej end 124

m fra Vejens Midtlinie.
EL Sogneraads Beslutning i saa Henseendle behøver ifølge Loven

ikke i ethvert Tilfælde at medføre Udgifter. førend Arealet mellem
den gamle Vejgrænse og den nye Byggelinie inddrages til Vej.
Kun i enkelte Tilfælde, f. Eks. naar en Grund er saa lille, at den
— efter at den nye Byggelinie er fastlagt — ikke kan bebygges,
vil Erstatning være at yde til Grundens Ejer, om fornødent efter
Taksation paa sædvanlig Maade. De heraf flydende Udgifter kan
efter min Opfattelse ogsaa tages af Motorafgiften.

5. Forsta’rkning og Ombygning af Broer.

De allerfleste Vejbroer kan jo ikke nu eller vil ikke i Fremtiden

kunne bære den tungere Trafik som Tiden kræver, og man maa

altsaa skride til en Forstærkning eller Ombygning — i de aller

fleste Tilfælde til en Ombygning.
Det gælder da om. at man ogsaa her faar det rette frem. En

Bro bor bygges saaledes, at den kan bære den største fægt, man

kan vente paa den og dette er formentlig en 16 à 20 Tons Damp-

tromle, og den maa have et saadant Vandslug og være funderet

saaledes, at man ikke skal til at bygge den om igen af Hensyn til

eventuelle Vanclstandssænkninger. Af Hensyn til den første Side

af Sagen maa der altsaa foretages en nøjagtig Beregning af Broen,

og hvad angar den anden Side, da er der allerede givet Anvisning,
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idet Ministeriet for offentlige Arbejder ‘under 24. Juni 1907 har henledet de kommunale Myndigheders Opmærksomhed paa, at det danske Hedeselskab er villigt til gennem dets ledende ingeniør atmeddele Oplysning om (le F’oranstaltninger, der, naar Vejbroerskulle opføres eller ombygges, bor træffes af Hensyn til eventuelleVandstancisreguleringer.

6. Sikring af ubevogtede Jernbaneoverkorsler.
Dette Punkt er allerede blevet omtalt under Post 4, og da megettyder paa, at der i den allernærmeste Tid vil komme en ny Lovom dette Forhold, skal jeg ikke komme nærmere ind paa detteS p orgsrnaal.

7. Forrentning og Afdrag af Laan, der efter den 1. Juli er
optaget til størreT7ejforbedringer samt til Anskaffelse

af Ve)bygmngsrnaskiner.
Afdrag og Renter paa Laan optaget til Indkøb af de 15 Bivejstromler kan altsaa medtages.
Som tidligere nævnt gælder det. jo om at faa de stærkest trafikerede Veje istandsatte hurtigst muligt, og dette kan let medføreUdgifter, som den vedkommende Kommune ikke godt kan bære iøjeblikket, selv med Tilskud af Motorafgiften. Det vil da i mangeTilfælde være klogt at optage Laan til saadanne Arbejder og afdragedisse Laan paa et kortere Aaremaal, medens Sogneraaclene faarPart i Motorskatten.

Vejsporgsrnalet staar for vore Bivejcs Vedkommende nu omtrentpaa samme Standpunkt, som det gjorde for vore Landevejes Vedkommende for ca. 10 Aar siden.
I disse 10 Aar har Amtsvejvæsenet vundet mange Erfaringerbaade om, hvorledes man skal bære sig ad, og hvorledes man ikkeskal bære sig ad, og det vilde være meget beklageligt, dersom disseErfaringer ikke korn vore Sognekommuner til Gode. Gør de (letikke, maa der igen gives dyre Lærepenge, og de kan spares.
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ANTALLET AF MOTORKØRETOJER
Af ingeniør 17. Mallinj.

(Fortsat fra Side 189).

Forh oldet mellem ska tieydere oq an tal motorkoreto,k’r.

Et motorblaci bragte for nogen tid tilbage i en note den oplysning,

at i U. S. A. er antallet af motorkoretojer større end antallet af skatte

ydiere (vist i forholdet 3 : 2). Forklaringen er ikke, at amerikanerne

er særlig letsindige, men denne, at det skattefrie fradrag er paa Ca.

15000 kr. Mccl samme fradrag faar vi 5 gange saa mange person

bilejere som skatteyclere — jo gange saa mange motorkoretojer soni

skatteydere med 15000 kr.
En sammenligning mellem antallet af skatteyclere og niotorkore

tojer er ikke blot kurios. Den har praktisk interesse for automobil-

sælgerne, der ved sammenligningerne kan finde ud af, hvilke nye

kobere en yderligere prisnedsættelse eller driftsbesparelse kan skabe.

Men den har interesse for alle, tier beskæftiger sig mccl bolig- og

færdselssporgsmaal, fordi tier i almindelighed er den sammenhæng

mellem udgiften til transport og til bolig, at den ene er lav, naar den

anden er høj. Og den har særlig bud til dem, der beskæftiger sig

mccl færdseisokonomiske forhold. Undersøger man husholclnings

budgetterne (statistiske meddelelser 4 R 69 B: budgetterne for 1922

f. cx.), vil man se, at transportudgiften kun •er ca. 2—3 pct. af hele

uclgiftsbuclgettet saa længe, man ikke holder bil eller niotoricoretoj.

I saa tilfælde stiger transportudgiften meget let til 6—8—11 pct, eller

endog til 23 pct. som i et af rcnskaberne for tjenestemænd 1916.

Da det fører for ridt at undersøge skatteinclkomst og formue for

hvert amt eller hver by, er tier foretaget en tredeling i hovedstad,

provinsbyer og landdistrikter, tre store grupper, tier borer sammen

i erhvervs- og transporthenseencie.
Skatteaaret 1927/28 (stat. med. 4 R 40 B) er valgt, fordi det er tiet

hovedstad pro vinsbyer landdistrikter hele landet

1922/23—27/2S: I

indkomst i milL kr 1213 745 1.239 3.197

i°/0 38 2 29 100

1927/28:

indkomst i mill. kr 1.121 697 I 1.121 2.939

0/0 ...
38 24 38 100
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sidste aar, man endnu har tal fra. Man begaar ikke nogen kæmpe-
fejl ved at. betragte et enkelt aar. hvad der kan ciokumenteres ved at.
sammenholde den procentvise fordeling for 1927128 med gennemsnit
t.et fra aarene 1922123—1927128.

En lignende regelmæssighecl i fordelingen finder man for for
rnuens vedkommende.

I indtægtsgrupperingen er der foregaaet en ringe forskydning fra
de højere grupper til de lavere. I 1923 havde saaledes 93,6 pct. af
ramtlige personer over 18 aar (med fradrag af gifte kvinder) over
5000 kroner i indtægt, i 1926 91,9 pct. Godt 20.000 af disse er flyttet
ned under de 5000 kr. Dette forhold maa erindres, naar man be
tragter de næstfølgende tabeller, i hvilke antallet af rnotorknretojer
er sammenlignet med antallet af skatteydere i de forskellige grupper.
Det kan betyde, at en række skatteydere, der holder bil, skønt de nu
kun har en ringe indtægt, har haft saa store indtægter, at det var
fuldt ud økonomisk forsvarligt for dem at holde bil tidligere. Naar
man eengang har vænnet sig til at have bil, er det svært at give af
kald paa de behageligheder, det fører mccl sig, ligesom det sikkert
føles som et tilbageskricit i social henseende, positionen svækkes. Om
krediten svækkes for en Mand. der giver afkald paa den bil, han ikke
har raad til at holde, er noget ganske andet. Man kan daarligt tænke
sig, at kreclitorerne skulde forholde sig særligt venligt overfor de de
bitorer, der ikke vil sætte tæring efter næring.

Tabel 2.
Fordeling af in dko nis tskatte!Jdere efter indkoinstens storrelse.

Af 10.000 indbyggere havde

over 5000 kr. > 6000 kr. > 7000 kr. I > 8000 kr.

i hovedstaden 684 451 322 249
i provinsbyerne 304 200 143 110
i landdistrikterne 148 86 54 37

i hele landet 296 188 130 98

Sammenlignes tabel 2 med tabel 4, ses det, at der i hovedstaden
er flere motorkoretøjer end skatteyclere mccl over 7000 kroners skatte
pligtig indkomst, i provinshyerne er der nogle flere — i lanclclistrik
terne betydeligt flere — motorkoretojer end skatteyclere med 5000
kroners indkomst. For landdistrikterne er der endog flere person
biler end 5000 kroners inclkomstskatteydere. Da nytternomentet træ
der en del tydeligere frem for last- og varebiler og til dels for motor-
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Tabel 3.
Fordeling af form u e skatteyciere

efter formuens størrelse.

Af 10.000 Indbyggere
havde

> J.0.000 kr. > 20.000 kr.

i hovedstaden 499 334
i provinsbyerne 490 2S0
i landdistrikterne 626 393

i hele Landet 570 322

Tabel 4.

Antallet af motorkøretajer pr. 10.000 indbyggere.

Antal motorkoretøjer pr. 10.000 indbyggere

. vare- og i alt motor-personbiler . motorcykler ilastbiler køretøjer

hovedstaden 151 88 63 302
provinsbyerne 196 84 45 325
landdistrikterne 149 64 57 270

hele landet 160 74 56 290

cykler end for personbiler, kunde man deraf fristes til at antage, at
man paa landet har været særlig letsindige med anskaffelse af person
bil. Hertil maa det dog bemærkes, at paa landet træder ogsaa person-
bilens nytte frem, og endelig kan tabel 4 ogsaa læses saaledes, at man
navnlig i hovedstaden — men tillige i nogen grad i provinsbyerne
— tager skrappere fat ved skatteligningen end paa landet, et iovrigt
ofte antydet forhold. Man kan altsaa enten paapege letsindighed hos
landhoen i forhold til bilanskaffelser eller i forhold til skattelignin
gen (antallet af selvangivelser er procentvis meget lavt i landclistrik
terne).

For landet som helhed kan siges, at der er betydelig flere motor-
køretøjer end skatteydere med mindst 5000 kroners skatteindkomst,
eller om man hellere vil: flere personmotorkøretojer end skatteydere
med 6000 kroners skatteindtægt og derover. Naar man er vidende
om, at der er mangfoldige velhavere, der ikke holder bil, træder
dette forhold end grellere frem og taler stærkt til gunst for den op-
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fattelse, at personmotorkoretojet for private er en luxusgenstand.
Man maa have lov til med betænkelighed at se paa, at folk anvender
mellem en fjerdedel og halvdelen af deres indtægt paa en saadan
luxus (i den forbindelse er betegnelsen luxus fuldt ud berettiget),
naar dette fører til at f. cx. boligstandarden sænkes. Og et sted skal
de mange penge jo tages fra.

Formuetabellen viser, at der er omtrent lige saa mange motor-
køretøjer som forrnueskatteydere med en formue paa mindst 20.000
kroner. Selv mccl 20.000 kroners formue maa det anses for betænke
ligt at anbringe rundt regnet 4000 kroner (nær gennemsnitsærclien
for de ny indregistrerede vogne) i et som regel ikke inclt.ægtsgivencle
transportmiddel. Men muligt maa man til helt at revidere begre
bcrne om vurdering af bolig og transportgoder.

Tabel 5.
Antallet af motorkaretojer i hovedstadskorninunerne.

Antal motorkeretøjer pr. 10.000 indbyggere

. last- ogpersonbiler varebiler motorcykler i alt

København 138 92 62 292
Frederiksberg 182 64 68 314
Gentofte 262 SS 66 413

Hovedstaden 151 88 63 302

Københavns amtsraads
kreds iøvrigt 170 142 103 415

Tabel 5 viser, at antallet af personbiler pr. 10.000 indbyggere i de
tre hoveclstaclskommuner stiger i Rækkefølgen København—Frede
riksherg—Gentofte, ligesom skatteyclernes indkomst og formue stiger
i samme rækkefølge (gennernsnitsindkornst pr. inclkomstskatteycler:
K. 3650, F. 4450, G. 5550; gennemsnitsformue pr. formueskatteyder.
K. S600, F. 14.500 og G. 33.700). I Gentofte har man mccl den spredte
bebyggelse desuden bedre brug for personbil.

Hvad lastbiler angaar, cia ligger landclistrikterne lavere end pro
vinsbyerne og hovedstaden, hvad der er ret naturligt, naar man be
tænker, at det fortrinsvis er her, at de store industri- og handelsvirk
somheder ligger.
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Va?rdien af motorkoretojerne janur /929.

Som grundlag for et skøn over den kapital. der er anbragt i mo
torkoretojerne, vil man næppe gøre nogen større fejl, naar man
regner med antal og fordeling af motorkoretojerne som pr. 30. Sept.
192S. Aarets sidste maaneder er ret fattige paa nyinclregistreringer.

Statistiske efterretninger (nr. 10 1929 og nr. 16 1928) giver oplys
ninger om de afgifter, der erlægges ved nyindregistrering; derigen
nem faar man tillige tallet paa nyindregistreringer, som haves fra
1925. Ad aare vil disse tal, sammenholdt med antallet af indregistre
rede motorkoretojer. give et værdifuldt grundlag til bedømmelse af
motorkoretoj ernes gennemsnitslevealder.

1925 1920 1927 1928

Personbiler
antal nyindregistreringer ... 9.833 10.883 8.595 9.429 (desuden nogle

gennemsnitsværdi i kroner .. 4.600 4.100 4.200 4.300 afgiftsfri)

Last- og oarebiler
antal nyindregistreringer 3.553 3.681 3.299 3.386
gennemsnitsværdi i kroner 4100 3.400 3.100 3.800

Gaar man ud fra, at antallet af nyindregistreringer har været
nogenlunde konstant i aarene for 1925. kan man da opstille tabeller
for antallet af biler fra de forskellige aar. hvilket er vigtigt for be
ciommelsen af cteres værdi.

Antal Gennemsnits

Anskaffelsesaar
Antal last- og Gennernsnits- værdi i, °/o

personbiler varebiler alder i aar anskaflelses
værdi

192S 9.400 3.400 0,5 80

1927 8.600 3.300 1,5 63

1926 10.900 3.70() 2,5 49

1925 9.800 3.600 35 38

1924 ) 9 000 3.500 4,5 25

1923 *) 9.000 3.400 5,5 13

1922 *) 5.900 3.400 6,5 5

1921 *) 1.000 5

i alt pr. ‘/ 29 62.600 25.300

) tallene sknnei.
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Regner man saa sammen, idet man som her har benyttet de
norske afskrivningsregler for baade person- og lastvogne, faar man
en samlet værdi pr. januar 1929 al 110 millioner kroner for person
bilernes vedkommende, ca. 35 millioner kr. for last- og varebiler.
Naar hertil kommer værdien af rutebiler og motorcykler, saa regner
man ikke meget galt. naar værdien al motorkoretojsparken var 150
—160 millioner kroner pr. januar 1929.

REGULERING AF\TEJSVING OG VEJTILSLUT
NINGER

Al Amtsvej inspektor A. Kjærgaard.

Af de mange Vejforbeclringer, som i de senere Aar er udfort
aa vore Landeveje er Afrunding af Vejsving og rejhjor1er sik
Icert blandt (le Foranstaltninger, der er bleven mest paaskonnet
af Motorfærdselen, og da disse Arbejder utvivlsomt vil blive fort—
sat i (le kommende Aar, er Fastsættelsen af passende Kurveradier
stadig et aktuelt SpØrgsmaal inden for Vejvæsenet.

Ved Anlæg af nye Veje kan man som Regel her i Landet uden
Vanskelighed benytte de store Krumningsradier og gaar vel i
Praksis næppe under 300 m’s Radier. Ved Regulering al Vej-
sving paa eksisterende Landeveje stiller Forholdene sig vanske
ligere, idet man her ofte er generet al Bebyggelser og Haveanlæg
og tit er stillet over for Reguleringer med smaa Vinkler mellem
de til Kurven stodende Vejretninger, flere Steder gaar denne
Vinkel ned til 90 Gr. og derunder; i saadanne Tilfælde vil man
være henvist til Anvendelse al mindre Kurveradier, men maa da
samtidig gennem Servituter paa tilstødende Grundarealer i Kur-
vens indvendige Side sikre sig passende Oversigt over Vejsvingene.

Til en Vej, beliggende i Kurve paa aaben Hovedvej, maa der
almindeligt stilles den Fordring, at Vejsvinget skal kunne pas
seres uden Nedsættelse al Maximalhastigheden, samt at der er
sikret en Oversigt af ikke under 100 m. Skal denne Regel over—
holdes, vil det være uheldigt at bruge en Kurveradius under 80
m; helst bor man ikke anvende mindre Radius end 100 m med
passende Overgangskurver, der i Praksis kan udfores som Cir
kelbuer med I. Eks. 150 m’s Radius. For saadanne Kurver vil det
være tilstrækkeligt at sikre Oversigten ved at belægge det seg
mentformede Areal bestemt ved en ret Linie gennem Tangent
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punkterne og Kurvens indvendige Side med en Servitut om at
der paa dette Areal ikke maa anbringes Plantninger, Hegn, Byg
ninger, Hostakke og lign., der kan genere Oversigten i Vejsvin
get, af storre Højde end 1,0 a 1,2 m over Vejmidten. For mindre
Kurver kan der blive Tale om ogsaa at servitutbehæfte Arealer,
beliggende op til de retlinede Vejstykker uden for Kurven. I Kur
verne gives Vejbanerne nu altid eensidig Fald og man kan her
uden Vanskelighed gaa op til en Hældning af 1:15. Det vil altid
være anbefaleligt for de mindre Kurvers Vedkommende i Vej
svinget at udvide saavel Planumsbredden som Vejbelægningen med
mindst 1 m, og Belægningen bør enten føres saa nær Vejkanten
som muligt eller ogsaa anbringes en ophØjet Granitkantsten som
Afgrænsning for Belægningen i Kurvens indvendige Side. Hvor
der udlægges en Jordrabat mellem Belægningen og Vejkanten
bor i denne anbringes Afvisersten eller Træplantning for herved
at hindre Færdselen i at køre ud i den bløde Rabat, hvor Køre
tøjer, der passerer Svinget i stærk Fart, altid er udsat for Fare,
særlig ved helt nye Anlæg, idet Rabatten her som oftest er ret
løs. For Vejsving med under 100 m’s Radius vil det være prak
tisk at foretage en Afmærkning af Svingets ydre Begrænsning,
særlig af Hensyn til Natfærdselen; denne kan udfØres ved Anbrin
gelse af $0 k 100 cm hdje, hvidmalede Afvisersten anbragt i den
ydre Vejrabat med ea. 5 nfs Afstand. Hvor der er Træplantning,
kan man ogsaa hvidmale Træstammerne, men en saadan For—
anstgltning forekommer mig ikke at være pyntelig.

Medens (ler for Vej sving paa aaben Vej som nævnt maa stilles

det Krav, at Færdselen skal kunne passere Vejsvinget med Max
imalhastighed, stiller Forholdene sig noget anderledes ved Vej
kryds og Tilslutninger af Veje til Hovedvejene, idet Hastigheden
ved Incl- og TJdkørsel fra Sidevejene altid maa nedsættes, og der
kan derfor ved Regulering af Vej tilslutninger regnes med betydelig
mindre Kruinningsradier end ved Vej sving paa aaben Vej. Da Regule
ringer af Vejtilslutninger kun i forholdsvis riuge Grad er bragt
til Udførelse, og dø (lemle Opgave er et ikke uvigtigt Led i Hoved
vejenes Tilpasning til Motorfærdselen, tiltrænges paa dette Om—
raade et systematisk Arbejde for ogsaa at bringe disse Forhold i
Orden. Almindeligt sorterer Hovedvejene under Amtsraadene, Bi
vejene under Sogneraadene, hvorfor der maa etableres et Sam
arbejde mellem disse Vejinyndigheder. I Frederiksborg Amt har
man saaledes taget Opgaven op paa den Maade, at Atntsvejvæsenet
projekterer og udfører et paa hvert Aars Budget nærmere angivet
Antal Vejtilslutninger, til hvis Gennemførelse Amtsraadet og ved—
kommende Sogneraad hver yder I-Ialvdelen af Udgifterne.

Hvor ikke særlige Forhold gør sig gældende, kan Vejtilslutnin—
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gerne almindeligt udføres med en Radius for Vejmidten paa 20 m
gældende for en Vinkel paa 90 0 mellem Vejretningerne, for skæve
Vinkler kan Kurverne udføres efter Radier svarende til en Tangent
længde paa 20 m. Kurverne faar herefter følgende Radier:

8,28 rn svarende til en Vinkel paa 45
11,54m — 60°
15,34rn 75°
20,00 m 90 0

26,06 rn — 105 0

34,64m — 120°
48,28 m — 135

En Radius paa under 10 rn vil det dog almindeligt ikke være an
befaleligt at anvende, selv om Færdselen som Regel kun er ringe
om en Vejtilslutnings spidse Hjørne.

Kørebanebelægningerne lægges i Svingene selvfølgelig med een
sidigt Fald og fØres saa nær den indre Vejkant som muligt, idet
iØvrigt Kanten markeres med Afvisersten eller Træplantning.
Med forannævnte Radier vil man vist som oftest forsyne hele Area
let i Vejtilslutningen med Vejbefæstelse; gøres Radierne større kan
der mellem Kørebanen udlægges et ikke befæstet Areal, en saakaldt
»Vejtrekant, der altid bor lægges lidt højere, 8 à 10 cm, end til
stødende Vejbelægning og adskilles fra denne ved en Kantsten.
Vejtrekanten kan tjene til Plads for Vejviseren, ved større Tre
kanter kan anbringes f. Eks. store Natursten eller Træplantning
i Hjørnerne, eventuelt en Bænk; disse Pladser, der altid er meget
iøjnefaldende, bør i det hele taget holdes i en god og pyntelig Stand.
Saa langt som Vejkurverne rækker i Vejtilslutningen kan det me
get anbefales at udfØre KØrebanen af den samme Vejbefæstelse som
forefindes i Hovedvejens Korebane.

Af stor Betydning for Færdselen er Sikring af god Oversigt over
Vejtilslutningen, og tilstødende Arealer maa derfor belægges med
Oversigtsservitutter i et saadant Omfang, at der sikres en Oversigt
paa helst ikke under 40 m. Desværre er det netop ved Vejtilslut
finger ofte vanskeligt og bekosteligt at fremskaffe saadanne Ser
vituter, da det ikke er ualmindeligt at VejhjØrnerne er hebyggede
eller beplantede, og naar der skal forhandles med Grundejerne, fin
des selvfølgelig Havens bedste Lysthus eller Opholdssted altid i
Vejhjørnet; det er derfor ikke ualmindeligt at man desværre under
tiden maa slaa lidt af paa Fordringerne ved Fremskaffelse af Over
sigtsservituter, der ikke er velsete af Grundejerne. I en anden
Henseende er Fastlæggelse al Servituterne ogsaa besværlig for Ad
ministrationen, idet disse for at være fuldt ud sikrede, maa an-
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erkendes af Panthaverne ved Relaxationspaategninger paa Pante

ohligationerne, og det vilde derfor være meget ønskeligt om der

ved en Revision af Loven kunde blive indført en almindelig Be

stemmelse om, at de af Vejvæsenet paalagte Oversigtsservituter

altid skal respekteres af Panthaverne, noget i Lighed med den Be

stemmelse der er indført i Byggelinielovens § 4, hvor fastlagte Byg

gelinier skal respekteres af Panthaverne og andre Indehavere af

begrænsede tinglyste Rettigheder i Ejendommen.

EN SVENSK INGENIØRS UDTALELSER OM DE

DANSKE VEJE

I »Svenska Våginstitutet<s Meddelelse 16 har CivilingeniØr E.

?siordendalil offentliggjort sine Iagttagelser fra en Studierejse i 1928

i Automobil gennem Danmark og Nordtyskland; idet der iøvrigt

henvises til selve Hæftet, der indeholder en Del Billeder og Tvær

profiler samt en Omtale af PrØvevejen paa Roskilde Landevej, skal

her gengives Forfatterens Udtalelser om de danske Landeveje, der

sikkert vil kunne paaregne almindelig Interesse:

Paa Turen gennem Danmark var Opmærksomheden især rettet

mod Overfladebehandlingen af Skærveveje med Tjære og Asfalt. I

Danmark er man i overraskende stor Udstrækning gaaet over til en

saadan Overfladebehandling. Fraset flere lange chaussébrolagte

Strækninger saas paa Sjælland og Fyen næppe en eneste Landevej,

som ikke var overfladebehandlet. Den sorte Farve er eneherskencle

pan Danmarks Veje. Overfladebehandlingens enorme Udvikling pan

Sjælland fremgaar af nedenstaaende Tal fra Frederiksborg Amt —

meddelt af Amtsvej inspektør A. Kjærgaard.

Vejbelæqninqer i Frederiksborg Amt.

Samlet Vejlængde 315 km. Tallene angiver km.

Aar Chausst— Asfaitheton, Overfladebeliandlet Vandbunden Samlet Vejudgift

brolægning Tjærebeton o. I. Skærvevej Skærvevej i Mill. 1Cr.

1915 2 0 0 310 0,225

1920 3 1 10 297 0,863

1925 22 13 128 148 1,466

1928 30 47 209 27 1,354

Hertil kommer et Par km almindelig Brolægning og Grus.

Paa Grund af den danske Valutas stærke Svingninger i Aarene



238 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1920

191 5—28 er det ikke muligt at afgøre, om Nedgangen i den samledeUdgift er tilsyneladende eller virkelig; efter al Sandsynlighed erden kun tilsyneladende.
Udviklingen i de andre Amter pan Sjælland turde have væretanalog med den i Frederiksborg Amt. I KØbenhavns Amt er dogChaussébrolægning den mest anvendte Belægning, og Vejen København— Roskilde (30 km) er i hele sin Længde chaussébrolagt.
Fyen var ogsaa helt »sort<. I SØnderjylland var Overfladebehandlingen endnu ikke gennemfØrt. Man fik dog det Indtryk, atdet ikke skulde vare mange Aar, inden dette blev Tilfældet. I Dan

mark var ikke alene Hovedvejene overfladebehandlede, men og
saa de fleste Biveje med stærkere Trafik. OverfladebehandledeVeje syntes forbavsende godt at modstaa HestevognskØi’slen, som
i visse Egne er som den i Skaane, d. v. s. ganske tung ogkoncentreret i HØsten, hvor NedbØren er stærk og Vejenes Modstandsevne relativt ringe. ()veralt langs Vejene Ina oplagt Tønder
med Tjære eller Asfalt (Spramex) undertiden Asfalternulsion
(Colas), regelmæssigt opsatte l3unker af Skærver, uharpet Grus,
ren Singel eller Smaaskærver (10—15 mm) til Overfladebehand—
ung. Man havde passende Redskaber til Rensning af Kørebanen(hestetrukne roterende Koste) og til Opvarmning og Spredning
af Tjære eller Asfalt. Opvarmningen foregik i Reglen i en Ovn panHjul, trukket af en Hest. Spredningen foregik som Regel ved
Hjælp af en pan Vognen monteret benzinmotorclrevet Pumpe un
dci’ Tryk gennem en Slange med kun i Mundstykke. Man fik detIndtryk, at Behandlingen i de fleste Tilfælde blev udfØrt med iDel varm Tjære og i à 2 Dele varm Asfalt. Undertiden blev den
udført direkte med varm Asfalt eller (kold) Emulsion. Det 1)1ev
saaledes opgivet, at Kørebanen i Holbæk Amt hvert Aar fik 0,8 kg
Spraniex pr. m2 for en Udgift af 25 Ç)re pr. m2. Baade Ain[ernes
ege Persona le og Entreprenørerne syntes fuldt at beherske Teknik
ken, saa UdfØrelsen bliver meget tilfredsstillende. En overtjæret
Vej bliver dog næppe saa jævn som en god svensk hØvlet Vej, og
en vis ubetydelig BØlgedannelse fandtes altid, hvilket dog ikke
gjorde Kørslen ubekvem. BØlgedannelsen syntes i Hovedsagen atmaatte tilskrives Slid, fØr Overtjæringen har fundet Sted.

Grunden til de efter min Mening gode Resultater af Ovei’tjæ
ringen i Danmark er at søge i de danske Vejes fra gammel Tid
eksisterende gode Underlag og kraftige Skærvelag. Desuden vir
ker selvfØlgelig en højt staaende Vejteknik og en hensigtsmæssig
Organisation af Vejvæsenet (Vedligeholdelsen udfØres af Amterne,
som har en højt kvalificeret Ingeniør i Spidsen for deres Vejvæ

sen). De Veje, pan hvilke en saadan Overfladebehandling foregik,
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frembød en jævn Vejbane, bestaaende af tæt ved hverandre liggende

45—6O mm Skærver, fasttromlede med en tung Tromle. Overfladen

var fuldstændig jævn og gav Bindemidlet gode Muligheder for at

binde fast til den mosaikartede Overflade, der næsten udelukkende

var af Stenmateriale. En saadan Overflade savnes i Reglen paa vore

svenske Skærveveje, som ofte er opstaaet lidt efter lidt ved læn

gere Tids Vedligeholdelse med Skærver. En svensk Skærvevej er

vistnok meget sjældent tilstrækkelig homogen til direkte Over—

tjæring, idet Mængden af Grus og Ler el. lign., mellem Skærverne

er stor. Før en Overfladebehandling med Asfalt eller Tjære vil

derfor vore svenske Veje som Regel kræve et nyt Slidlag af Skær

ver.
De danske Vejingeniører sagde. at denne Overfladebehandling

havde reddet Danmarks Landeveje fra at blive Ødelagt af Automo—

Ijiltrafikken, og havde gjort (let muligt at bringe hele Danmarks

Vej net i en for Automobiltrafik relativt tilfredsstillende Tilstand,

idet man afventede andre kraftigere Fremgangsmaader. Fra PrØve-

vejen paa Roskilde Landevej blev det saaledes meddelt, at et med

Spramex overfladebehandlet Stykke var blevet passeret af en Mil

lion Automobiler mccl Luftringe, fØr Reparation blev nødvendig.

Jeg har den Opfattelse, at Overtjæring i Sverige hidtil er ble

vet anvendt alt for lidt ude paa Landet, meget som Følge af mang

lende Kundskaber hos de Organer, (ler udfØrer Vejvedligeholdelsen.

En overtjæret Vej maa nemlig vedligeholdes godt. Efter min Me

ning kunde man ved Reparation af Veje med Kdrebane af Skærver

i mange Tilfælde for en forholdsvis lille Merudgift udfØre Køre

banen saaledes, at den kan overfladebehandles med Asfalt eller

Tjære. I san Fald kaii de kostbare permanente Belægninger und—

gaas.
Chaussébrolægningen, som jeg saa, var af ganske god Beskaffen

hed, skønt KØrebanebredden som Regel var utilstrækkelig, 5,0—5,5

m. De chaussébrolagte Strækninger, som jeg saa, var relativt korte,

med Undtagelse af Strækningen KØbenhavn—Roskilde. Med Hensyn

til Vejbredcle og Kurver ligger de danske Veje paa et helt andet

Plan eiid vore. Hovedveje er sjældent under 9 ni mellem Grøfterne,

d. v. s. at de har i 2 m brede Banketter paa hver Side af Køre

banen. Mari spørger sig selv: hvor længe skal det vare, inden vi i

Sverige faar Øjnene aabne for Ulempen ved vore gennemgaaende

alt for smalle Veje.
Af permanente Belægninger sans san godt som udelukkende

Chaussébrolægning. Sandasfalt, eventuelt fin Asfaltbeton (Topeka)

sans kun i Sted pan en Længde af et Par km i Nærheden af Frede

ricia. Det var paafaldende, at man havde valgt denne Belægning,



240 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1929

da Længdefaldet er i’et stærkt i: 20, og da der var en ret stærkHest’evognstrafik.
Det forekommer mig, at man i Danmark konsekvent har valgtfaa Maader at forbedre Skærvevejene paa, nemlig dels Chaussébrolægning, dels Overfladebehandling. En saadan Koncentration gørdet muligt til de mindste Detailler at standardisere og teknisk gennemarbejde Arbejdsmetoderne og lære Personale og EntreprenØrerdem. Det havde været rigtigt at foretage en lignende Koncentrationi Sverige og reducere Antallet af Belægninger til et Faatal. Ellerser der ikke stor Udsigt til at det tekniske Kontrolpersonale og EnreprenØrerne indenfor en rimelig Tid skal lære tilfredsstillende atbeherske Belægningsmetoderne. Man maa haabe, at VejinstitutetsPrØveveje skal gøre det muligt relativt snart at vælge mellem deforskellige Metoder og »slaa ihjel< en hel Del af dem. En vis Kønservatisme ved Valget af Metoder og Fastholdning af et mindre An-[al prøvede Fremgangsmander vil efter min Opfattelse i Længdengive et bedre Resultat end for megen Eksperimen[eren, dette isærunder Hensyn til vore Vejdistrikters ringe tekniske Hjælp vedVedligeholdelsesarbej det.

HOLLANDSKE\TEJPROFILER
Ved Professor A. B. Christensen.

i hosstaaende Figur er vist nogle hollandske Normaiprofiler, deranvendes ved Nyanlæg og ved Udvidelse af bestaaencle Rigsveje. IFigurerne er mccl a angivet Korebaner alene bestemt til Automobil-færdsel, b er Korebaner for blandet. Færdsel, c er lokale Korebaner,der desuden benyttes af anden Hestevogusfærdsel, ‘ø er ParalleI ejefor Lancikoretojer. r er Cyklestier, v Gangstier. Den tykke Linie forBelægningen af Korebanerne a og b angiver, at den permanente Belægning lægges straks ‘ecl Vejens Anlæg; i de tre nederste Figurerangives, at Korebanebelægningen senere tænkes udvidet i Bredde.og endelig er paa Figurerne vist -ecl Signatur, at Korehanerne ø og bhar en Indfatning af Klinker. I de to nederste Figurer er vist, hvorledes Korehaner a og Cyklestier r er adskilt ved Hække.Vejbreclulerne er ret betydelige; i de to første Figurer 43 m, i detre sidste henholdsvis 26. 23 og 31. m. ISorebanerne a og b har ibmBredde mellem Trærækker eller Hække, mens selve BelægningensBrecldle varierer fra Gm til lim. Cyklestierne er 2 m brede, Gangstjerne i m.
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DET SVENSKE VEJMØDE I KARLSTAD
27. TIL 29. JUNI 1929

Af Ingeniør A. 0. M a i v i g.

I Tilslutning til Värmlandsudstillingen i Karistad i Sommer afholdtes et Vejmøde i Dagene 27. til 29. Juni. Incibyderne til Vej-mødet var den »Svenska Vägförening» sammen med »VärmlandsLäns Vägförening».
Vejret var under hele Mødet det mest straalende og sikkert afgørende for, at et saa stort Antal af Deltagerne kom kørende tilMødet i Automobiler flere havde tilbagelagt 300—400 km langeStrækninger.
Torsdag den .27de havde » Svenska Vägstyrel sernas Förhund «

sammen med Sveriges »Vägmästare» et særskilt Mode; først den28. fandt det egentlige Vejmøde Sted. Møderne holdtes i KaristadTeater, hvor Värmlands Lens Landshøvding, Abr. Unger, bød vel-kommen og »Svenska Vägförening<s Formand, Landshøvding L.
Reuterskiöld, aabnede Mødet, hvorefter Ingeniør ved StockholmsKommune, Niels Wibeck, og Ingeniør ved Firmaet Nya Murbruksfabriken, Birger Dahiberg, hver holdt et teknisk Foredrag.

Ingeniør Wibeck talte om Metoder til at binde Støvet paaVejene, et Emne, der jo har ganske særlig Interesse i Sverige, somi saa udstrakt Grad er forsynet med Grusveje, hvor de paa macadamiserede Veje anvendte Overfladebehandlinger med Tjære- ogAsfaltpræparater næppe vil kunne anvendes.
Efter en kort Indledning om Støvplagen ud fra æstetiske og livgiejniske Synspunkter og om almindelig Vandirigs IJtilstrækkelighed gik Taleren over til indgaaende at tale om de i Sverige mestanvendte Præparater: Klorkaicium, Klormagnium og Sulfitlud. VedAnvendelse af Klorkalcium og Klormagnium til en Ve.j, som ikke

tidligere havde været behandlet, brugtes Ca. 0,50 kg pr. m og vedsenere Udspredninger Ca. 0,25 kg pr. m2. Udgifterne har pr. Aarvarieret fra 17 til 21 øre pr. m.
Ved Anvendelse af Sulfitlud havde man opnaaet betydelige Be

sparelser i Vejenes Vedligeholdelsesudgifter. Paa en enkelt Vej varUdgifterne gaaet ned fra 109 øre til 61 øre pr. m — til Trods forat Trafiken var steget til det dobbelte.
Ingeniør Birger Dahlbergs Emne var: Overfladebehandling medbituminøse Bindemidler. Taleren gav i store Træk en Oversigt overVejbygningens Historie fra »den tilfældigt opbyggede Vejbeiægning til den rationelt byggede macadamiserede Vej.«
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Tjære- og Asfaltpræparaternes Historie, deres Udvindelse og
Klassifikation, blev indgaaende behandlet, Tjære- og Asfaltemul
sionernes Fordele og Mangler blev omtalt, og i en Række Lysbille
der blev forevist de sidste Nyheder i Arbejdsmetoder og Vejbyg
ningsmateriel.

Om
væsen

Eftermiddagen blev holdt et Foredrag om Värmlands Vej-
Taleren — Vejkonsulent F. Ahlin — fremhævede særlig

Sikkerhed ved Vejes og Jernbaners Skæring, og herom kom den paa
følgende Diskussion til at dreje sig. En Deltager i Diskussionen
foreslog Sætning af daarlig Brolægning foran Jernbaneoverskæ
ringer, for at Bilisterne gennem Rystelserne kunde blive gjort op-.
mærksom paa Jernbanens Nærhed. Advarselsskiltenes Farver blev
indgaaende drøftet, og det blev bebudet, at man i Sverige vilde gaa
over til Anvendelse af citrongule Farver paa Advarselsskilte.

Paa en Del af Värmlandsudstillingens Areal var arrangeret en
stærkt Samfundets Krav om Tilvejebringelsen af betryggende Sik

Dejebroen.
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særlig Vejudstilling. I en Ca. 20 X 60 rn stor Hal var anbragt væg
store Diagrammer for alt Vejvæsen angaaende: Trafiktælling, Vej
belægninger, de forskellige Landes Automobilantal, Statistik over
Færdselsulykker, Sveriges Vejorganisation ni. ni. En Del Firmaer
paa Vej- og Brobygningsomraadet reklamerede i smukt arrangeret
Stands for deres Varer.

Paa TJdstillingspladsen var opstillet en Del Vejmateriel: Vej
høvle, Stenknusere, Trykluftsværktøj, Lastbiler med paamonterede
Sneplove o. s. v. — Et dansk Trafiktællingsapparat for Køretøjer
blev demonstreret under hele Vejmødet ved at tæl]e Koretojerne,
der passerede forbi Udstillingsterrænet paa Landevejen til Gøte
borg.

Lørdag var forbeholdt en Automobiltur gennem den sydlige Del
af det skønne Vdrmland for at se Vejene. Umiddelbart op til Karl-
stad fandtes en Del Chaussebrolægning og nogle overfladebehanci
lede Strækninger; kortere Vejstykker var belagt med Essenasfalt,
ellers var der Grusveje ud over hele Landdistriktet, fortrinlige at
køre paa, men langt fra støvfri. En Del Smaaregnbyger dæmpede
det værste Støv, saa Delkgerne var kendelige, da de naaecle til
Vejs Ende.

Turen gik mod Nord langs den pragtfulde Frykensjø med Ud
sigt til Byen Sunne, Ekeby i Selma Lagerløfs »Gøsta Berlings Saga».
En Par Kilometer fra Selma Lagerløfs Fødested og nuværende Bo-
sted Mårbacka, drejede vi mod øst og Syd langs Klarelven, til vi
naaede Dejefoss, hvor vi overværede den højtidelige Indvielse af
en meget smuk Jernbetonbro, der var bygget af det svenske A/B
Christiani & Nielsen, Stockholm.

Et Par Timer senere gik Turen atter tilbage til Karlstad, hvor
Dagen — og Vejmødet blev sluttet ved en Festmiddag paa Byens
Stadshotel.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIF’T M. V.

I FINANSAARET 1928—29.

Det samlede Beløb af Motor-Afgifter, som paahviler Motorkore
løjer her i Landet, og som fordeles mellem Landets Kommuner,
har i Finansaaret 1928—1929 andraget 36,371,902 Kr.

Fordelingen stiller sig saaledes:
Til Amtsicommitner ialt i9,918,39 Kr., nemlig:
Til Københavns Amtskommune 1,431,459 Kr., Roskilde 507,456 Kr.,
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Frederiksborg 1:282,469 Kr., Holbæk 920,819 Kr., Sorø 856,571 Kr.,
Præstø 1,035,705 Kr., Bornholm 290,461 Kr., Maribo 920,398 Kr.,
Odense 832,333 Kr., Assens 439,321 Kr., Svendborg 1,034,343 Kr.,
Hjørring 607,531 Kr., Thisted 484,259 Kr., Aalborg 820,242 Kr., Vi
borg 1,203,493 Kr., Randers 735,300 Kr., Aarhus 539,921 Kr., Skancler
borg 771.425 Kr.. Ringkøbing 918,340 Kr., Vejle 932.186 Kr., Ribe
772.234 Kr., Haderslev 730.214 Kr., Aahenraa 456.381 Kr., Sonderborg
433.036 Kr., Tønder 962,631 Kr.

Til Sognekornminer ialt 10,022,215 Kr., nemlig:
Til Sognekommunerne i Københavns Amtsraadskrecls 1,476.989

Kr. (heraf Gentofte Kommune 819,776 Kr.), Roskilde 229,612 Kr.,
Frederiksborg 554,801 Kr., Flolbæk 565,309 Kr., Sorø 406,642 Kr.,
Præsio 552,964 Kr., Bornholm 96,758 Kr., Maribo 622,472 Kr.. Odense
309,220 Kr., Assens 178,772 Kr., Svendborg 405,217 Kr., Hjørring
429,915 Kr., Thisted 191,813 Kr., Aalborg 400,664 Kr., Viborg 344.404
Kr., Randers 435.913 Kr.. Aarhus 326,837 Kr., Skanderborg 352.992 Kr.,
Ringkøbing 490.631 Kr., Vejle 455,032 Kr., Ribe 452,792 Kr., Haderslev
282,028 Kr., Aabenraa 171,202 Kr., Sønderborg 162,808 Kr., Tønder
126.4.16 Kr.

Til Kobs/æder ialt 2.827.458 Kr., nemlig:
Til Koge 22,584 Kr., Roskilde 50,305 Kr., Frederikssund 22,S49 Kr.,

Frederiksværk 11,118 Kr., Helsingør 51,403 Kr., Hillerød 37.559 Kr.,
1-lolbæk 4 4,815 Kr., Kallundborg 23.911 Kr., Nykøbing Sj. 13,228 Kr.,
Korsør 27,710 Kr., Ringsted 34,141 Kr., Skelskør 16,940 Kr., Slagelse
61,701 Kr., Sorø 13,285 Kr., Næstved 45,278 Kr., Præstø 13,273 Kr.,
Stege 15.243 Kr., Storehedinge 11,885 Kr., Vordingborg 17,576 Kr..
Aakirkeby 6,550 Kr., Allinge-Sancivig 9,566 Kr., Hasle 5,984 Kr.,
Nekso 10,374 Kr., Rønne 28,843 Kr., Svaneke 3,596 Kr., Maribo
22,710 Kr., Nakskov 57.730 Kr., Nykøbing F. 49,173 Kr.. Nysteci 8.394
Kr.. Rødby 30.227 Kr.. Sakskøbing 8,352 Kr., Stubbekøbing 10,282 Kr.,
Bogense 11,020 Kr., Kerteminde 12,856 Kr., Odense 214,493 Kr., As
sens 1.7594 Kr.. Middelfart 21.201 Kr.. Faaborg 15.064 Kr.. Nyborg
25.99 Kr.. Rudkobing 14.073 Kr., Svendborg 45.600 Kr.. Æroskobing
5.090 Kr., Brønderslev 16968 Kr., Frederikshavn 19,785 Kr., Hjør
ring 39,209 Kr., Skagen 30,407 Kr., Sæby 8,186 Kr., Nykøbing M.
25,312 Kr., Thisted 35,45! Kr., Aalborg 124,79:1 Kr., Løgstør 20.006 Kr..
Nibe 8,907 Kr., Nørresundby 21,013 Kr., Skive 31,474 Kr., Viborg
52,242 Kr., Grenaa 16.997 Kr., Hobro 34,193 Kr., Mariager 5,296 Kr.,
Randers 91,746 Kr.. Æbeltoft 7.101 Kr.. Aarhus 256.306 Kr., Horsens
98.910 Kr., Silkeborg 39,625 Kr., Skanderborg 14.574 Kr., Herning
37,260 Kr., Holstebro 31,173 Kr., Lemvig 18,673 Kr., Ringkøbing 13.092
Kr.. Struer 14.443 Kr.. Fredericia 33.417 Kr.. Kolding 68.729 Kr.. Vejle
102.621 Kr., Esbjerg 73.569 Kr., Ribe 12.881 Kr.. Varde 23.456 Kr.,

(Fortsættes Side 248).
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OVERSIGT OVER LANDEVEJENES KØREBANEBEFÆSTEL
DEN1.A

1929

Alminde- Chaussè- Dam-Cement- Asfalt- Tjære. Cement-lig Bro- brolæg- mann Be-IAmtsraadskreds beton beton r beton makadamtlægning ning lægning

• km km km km km km km

0.250

1.100

0.100

0.109

0.876

0.438
0.365

1.622

19.133

1.221

3.966
53.546
18073
29.896
0.624
8.254

12.176
17.014
8,364
2.104

16.744
13.774
39.014
12.391
48.736
29.927
15.950
25.780
14.069
72.773

7.524
2.851
0.548

7.550

461.658

1.463

0.188
0.949

0.434
1.527

0.603

0.170
0.262

0.521
1.591
2.312
0.807
0.059
0.936

11.822

Bornholm
København
Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Maribo
Odense
Assens
Svendborg
Hjørring
Aalborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Vejle
Viborg
Thisted
Ringkjebing
Ribe
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg
Tønder

Danmark pr. 1/1929

pr. ‘14 1928
,, ,, ,, 19_7

,, ,, ,, 1926
,, ,, ,, 1925

,, ., ,, 1924
,, ,, ,, 1923

6.449
5.919
5.803
0.500
3.392

12.674
2.802
1.681
1.144
5604
9.906

6.896
6.237
4.800
3.686

0800

3.273

0.00

1.100
0.758

2.458

6.581
0.089

0.294

3.238 81566 0383 28.557

11.960
11.998
12.814
18.465
13.183
12.602

384.375
324.463
269.957
221.187
190.450
144.214

3.238
3.238
2.637
2.637
0.547
0.348

73.740
61.046
46.373
24.177

2.500

23.336
20.933
20.503
21.356
18.475
16.933

‘) Heri Kronprins Frederiks Bro 0.147 km. ‘) Heraf 1.000 km Goudalite.

) Heraf 13.600 km Jordvej.
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ER OG LÆNGDEN AF LANDEVEJE OG
RIL 1929

LANDEVEJSGADER

Over- Almmn Veje af
— Længde af:.Asfalt- Toplags.

fladebe-
delig harpet

makadam fyldning Makada. ell. uhar- Lande- Lande-
Ialthandling misering pet Grus veje vejsgader

km km km km km km km km

1.307

26.768
22.678
92.246
43.S92)
69.281
35.709
6.881
0.600

17.401
26.285
27.348

4.432
1,964
8.213

40.220
0.250
4.357

7.569
0.751

121.825
14.442
47.716

207.564
171.653
239.515
234.382
203.471
215.779
155.500
136.401

16.769
2.540

101.773
66.579

187.955
60 448

158.786
12.009
5.335

71.998)
30.112

115.345

11.500
27.691
52.800

6.400
44.321
57.667
55.449
34.058

283.738
210.593
160.071
138.773

7.043
93.674

270.636
434.031
144.443
196.319
258 613
208.442
121.827
100.909
267.333

3.168
0.600

1.200

6.673
4.188
2.166

17.995

10.920
2.016
0.903
0.903
0.903
0.9O3

2.712
1.967

0.070

1.111
2.364
1.298

0.790

1,240

0.471
0.917

242.443
79.477

114.048
314.3751)

318.923
314.300
373.886
323.6021)

292 151
190.172
460.382
288.604
412.941
329.034
138.938
325.327
392.331
641.951
319.252
452.748
419.552
266.473
164.082
104,535
296,919

3.472

11.449

9.750
183.968
64.769

5.800

21.801
143.209
171.219

72.168
22.005
40.900

21.100k)

242.443
82.189

116.015
314.375
318.923
314.300
373.956
323.602
292.451
197.283
462.746
289.902
412.941
329.830
138.938
326.567
392.331
641.951
319.252
453.219
420.469
266.473
104.082
104.535
296.919

771.610438.155 2162 612

195.258 202S.826
48.756 1569.275

1 753 1116.420
073.657
470.345
25.939

7582 746 12.9403302,279

3939.732
4506.181
4895.737
5232.768
5235.120
5236.837

7595.692

915.891 7587.423 12.142
1045.390 7594.737 12.142
1217.377 7584.118 12.142
1377.307 7572.898 12.142
1650.981 7582.946 12.692
1892.431 7600.620 13.676

7599.565
7606.879
7596.260
7585.010

I 7595.638
7014.296

3) Heri Chr. IX s Bro 0.260 km. 4) Heraf 0.459 km Grusvej.
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Haderslev 85,751 Kr., Christiansfeld Flække 4,9S0 Kr., Aabenraa
41,782 Kr., Sønderborg 37,475 Kr., Augustenborg Flække 3,576 Kr.,
Nordborg Flække 7,928 Kr., Tønder 31.255 Kr.. Højer Flække 4.968 Kr.,
Løgumkloster Flække 12.331 Kr.

Resten af de inclgaaecle Afgiftsbelob tilfalder dels Københavns
og Frederiksberg Kommuner med henholdsvis 1.767,161 Kr. og
530,148 Kr., dels Statskassen til Dækning af Udgifter veOrorentle
Opkrævningen og forskellige Vejforsog m. v.

VERDENS VEJE
(Efter »Le Strade» Nr. 7. 1929).

»National Autornobile Chamber of New York har i Aarsskriftet
»Facts and F’igures of the Automobile industry» for 1929 givet nogle
Oplysninger om Verdens Vejnet.

Fordelt efter Verdensclel stiller Tallene sig saalecles:

Europa
Asien
Afrika
Amerika
Australien

\TejIæljgde i km Areal i km pt’.
ialt i km Vej

3,179,443 8,37
673,295 400,—
331,298 77,39

5,751,742 7,08
654,660 13,03

Disse Tal maa vistnok tages med alt muligt Forbehold.
For de enkelte Stater angives følgende Tal:

3 i9
10,180
71,760
51,570

708,180
17,500
4 i.,580
36.240

186,924
692.300

90,10
2,99
1,95
0,84
0,77
1,96
5,63
9,01
2,00
3,09

248

Vejltengde i km Areal i km2 pt’.
E u r ø p a: ialt I km Vej

Albartien
Belgien
Czeskoslovakiet
Danmark
Frankrig
holland
Jugoslavien
Norge
Polen
Rusland (incl. russisk Asien)
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Vejlængde i km Areal i krn pr.
ialt i km Vej

Schweiz 13,630 3,02
Spanien 80,000 5,00
Storliritannien 287,590 0,79
Sverige 129,970 3,44:
I yskiand 206,340 2,28
Ungarn 49,500 1,88

A s i e ii:

Indien 339,600 13,84
Japan 117,160 3,86
Kina 28,550 478,—
Tyrkiet. (incl, det europæiske Tyrki) 30,310 42,32

Afrika:
Algier 20,880 105,—
Cyrenaika 2,540 368,—
F.ritre 1,750 68,
Italiensk Somali 1,500 268,—
Marokko 5,840 97,—
Trijjolis 1,620 1438,—-
Tunis 11,250 11,—

A m erika:
Argentina 30,680 98,15
Biasilien 75,520 112,60
Canada 682,240 14,50
Chile 39,980 18.80
Mexiko 2,460 808,—
Uruguay 8,320 22,45
U. S. A 4,836,040 1,62

X u s ti’ ali e n:
Fastlandet 580,000 13,35
New Zealand 71,300 3,80

Naar der ses bort fra enkelte Smaastater. bar folgende Lande det
tÆtteste Vejnet.
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Frankrig. 0,77 km2 PT.. i km Vej.
Storbritannien 0,79 —

Danmark 0,84
Irland 0,92
U. S. A 1,62

Der skulde altsaa ialt. være 10 Millioner km Vej i Verden. Af den
sidste Tabel fremgaar iovrigt, at kun ca. 6 pCt. af alle Veje har per
manent eller halvpermanent Befæstelse. Overfladebehanclling anven

des i videre Udstrækning i Europa end i Amerika, men Tallet for Eu
ropa kan ikke være rigtigt, da alene de danske Landeveje eft.er Over
vejinspektorens Statistik har en overfladebehandlet Strækning paa ca.
2500 km. Cementbeton anvendes især i Amerika, presset Asfalt især
i Europa.

Statistikken er selvfølgelig, som et forste Forsøg af denne Art vel
nødvendigvis maa blive og under Hensyn til Forholdene som de er i
Verden, meget ufuldstændig. Det vilde imidlertid være interessant at
faa en Verdensst.atistik for Vejene pan samme Maade, som man længe
har haft for Jernbanerne. Det maatte vel være en Opgave for Folke
forbundet. eller for den internationale Vejforening i Paris.

250

Italien 1,69
Ungarn 1,88
Czekoslovakiet 1,95
holland 1,96
Polen 2,06

km
Europa 3179435
Asien 105 673305
.Afrika 301205 28040 i955 15 45 331295
Amerika 5479550;12305O 1440 41565 5365 14795 77870 36o733o 415 5751740
Australien1 516350 64420 845 15, 25 45 72960 654660

Ialt
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TILFØJELSE TIL TJÆRENORMERNE

Formanden for »Dansk Ingeniørforeninges tekniske Vejkomité,
Overvejinspektør L. Madsen har udsendt følgende:

Da de Lande, hvis Erfaringer paa Vejbygningens Omraade den
danske Vejkomité hidtil har høstet Nytte af, har ændret Minimums
grænsen for Indholdet af frit Kulstof i Vejtjære, og da Vejkomitéen
endnu ikke har tilstrækkelige Erfaringer fra selvstændige Forsøg
til ikke at følge disse Landes Angivelser, finder man Anledning til
herved at meddele, at Vejkomitéen indtil videre betragter Tjære, (ler
indeholder mindst 5 pCt. »frit Kulstof», som tilfredsstillende Vej
komitéens Forskrifter, naar de øvrige i Vejkomitéens Skrift Nr. I
om Tjære og Tjærepræparater, 2. Udgave 1926, indeholdte Betingel
ser overholdes. Hvor det er muligt, bør man dog, indtil nærmere
Meddelelse herfra fremkommer, tilstræbe et Indhold af frit Kulstof
paa ca. 10 pCt., men dette Indhold maa ikke tilvejebringes ved Iblan
ding af Kul eller andre fint pulveriserede Bestanddele i Tjære, men
udelukkende ved Iblanding af Tjære eller Beg med et forholdsvis
stort Indhold af »frit Kulstofs.

FRA DOMSTOLENE

Ostre Landsrets Dom 12. Marts
1929 i Anke IV 51/1929.

Den Skade der var sket derved,
at et Postautomnbil i Holbæk paa
kørte en udfor en Butik i Holbæk i
Strid med Politivedtægten i en
Højde af 2 m anbragt, 50 cm ud
over Fortovskanten hængende Mar
kise, fordeles ved Halvdelen paa
hver af Parterne.

Højesterets Dom 13. Maj 1929 i
Sag 57/1929 (Spørgsmaalet om Kør
sel med Ruteautomobiler).

En Vognmand i Tandsiet, som i
Almindelighed to Dage om Ugen,
naar Andelsslagteriet i Sønderborg
modtog Svin, efter forudgaaende
Bestilling i en eller flere Gange med

sit Lastautornobil afhentede Svin
hos Leverandørerne paa sin Egn og
bragte dem til Slagteriet uden at
følge nogen bestemt ilute, og som
paa Hjemvejen paa samme Maade
medtog Gods fra Sønderborg, fand
tes ikke hertil at behøve Amtsraa
dets Tilladelse efter Lov Nr. 166 af
4, Juli 1927 § 1, 2. Stk, og § 2 som
for Rulebilkørsel.

Højesterets Dom Juni 1929 i Sag
256/1928.

Krav paa Godtgørelse for for
øgede Vedligeholdelsesudgifter til
en ved Ekspropriation til Jernbane-
anlæg omlagt Vej forældedes i 5
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Aar efter Lov Nr. 274 af 22. Deebr.
1908 § 1 Nr. 5.

Indsigelse om Forældelse anses

Justitsministeriets Cir
kukure af 29. Juli 1929 til samtlige
Amtmænd, Politimestre og Brand
kommissioner angaaaencle Anbrin
gelse af Benzintanke.

»Paa dertil given Anledning skal
man herved indskærpe, at det ved
Meddelelsen at Tilladelse til An
bringelse af Benzintanke, jfr. Be
kendgorelse Nr. 141 at 1. April 1922
og Justitsministeriets Cirkulære
Nr. 50 af 14. Marts 1924 noje bor
paases, at Tanken ikke anbringes
paa en for Færdslen generende
\laade. Hensynet til Færdslen gor
sig i særlig Grad gældende, naar
Tankanlæg onskes anbragt, hvor to
Veje steder sammen, Paa saadanne
Steder bør Benzintanke kun und
tagelsesvs tillades anbragte, og
det her i saa Fald kræves, at Ben
zinstanderen. hvis Vejlijornet er
bebygget, anbringes mindst 5 m fra
1-Ijornet og saaledes, at SLanderen
og Vogne, der holder ved Tanken til
Paefvidning, ikke generer Udsigts
forholdene. hvis 1-Ijornegrunden er
ubebygget, bør Standeren anbrin
ges udenfor Vejarealet og saaledes,
at Slotorkoretojer, der skal pafide
Benzin, ligeledes kan holde uden
for Vejarealet.

I denne Forbindelse skal man
paa Foranledning af Indenrigsmi

efter Omstændigberne ikke fra—
faldet ved Banens Anerkendelse af,
at Kravet var anmeldt for den.

iiaa Lov Nr. 275 af 28. November
1928, jfr. Indenrigsniinisteriets Cir
kukure af 11. Februar 1929, ifølge
hvilken Lovs § i de af en Kommu
nalbestyrelse i Medfor af Loven
trufne Beslutninger om Fastsættel
se af Byggelinjer langs Veje og
Gader ogsaa kan omfatte bl. a.
Tankanlæg, der i saa Tilfælde ikke
maa anbringes i ringere Afstand fra
Vejens eller Gadens Midtlinje end
den fastsatte Byggelinje.

I n d e n i i g s ru i n i s t e r i ø t s
5 k r i v e 1 s e 0. September 1929.
(Grundejernes Bidragspligt ved As
falthelægning af Gade var ikke be
tinget af forudgaaende Forhand
ling).

B. Byraad havde forespurgt,
hvorvidt den Omstændighed, at der
ikke fra Byraadets Side var opta
get Forhandling med vedkommende
Grundejere angaaende Ydelse af
Bidrag til Udgifterne ved de nu
paabegyndte Arbejder ved Asfalt
belægning af den Del af Bredgade,.
som hidtil har henligget med al
mindelig Skærvebelægning, ude
lukket Byraadet fra at bringe den
i § 14 i B. Kobstadsvedtægt inde
holdte Bestemmelse om Bidrag fra.
de tilstødende Grundejere i Anven

FRA MINISTERIERNE

nisterlet henlede Opmærksomheden delse. Byraadet havde derhos ud-
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berIt sig en Udtalelse fra Indenrigs
ministeriet om, hvorvidt Kommu
nen har vedtægtsmæssigt Krav mod
Grundejerne til Gadens Istandsæt
telse, naar Gaden forsynes med en
Belægning, der maa anses for lige
saa god Gade- eller Vejbelægning
som Brolægning.

Indenrigsministeriet svarede, at
det var enigt med Amtet i, at den
Omstændighed, at Byraadet ikke
har optaget forudgaaende Forhand
ling med de paagældende Grund
ejere, ikke kan betage Byraadet liet
ten til at gaa frem efter Vedtæg
tens § 14, samt at Byraadet — dog
under Forudsætning af, at Gaden
ikke er en at Kommunen selv over
egen Grund anlagt Gade.jfr. l-Ioje
sterets Dorn af 10. Marts 1917 (U
f. B. 1917 p. 400) — er berettiget til
at reparere indtil I-Ialvdelen at de
med den paagældende Gadestra’k
nings Belægning forbundne Udgif
ter paa de tilstødende Grundejere,
naar Belægningen er endelig.

Skrivelse fra Ministeret for of
fentlige Arbejder 1. August 1929 til
Arntmanden over N. Amt.

I Skrvelse at 18. Maj d. A. har
1-Ir .Amtmanden forelagt Ministe
riet et at A Sogneraad rejst Sporgs
maal, om hvorvidt Vedligeholdel
sen at Vejbanen over de fra de of
fentlige Biveje til Landevejene to-
rende Overkorsler paahviler ved
kommende Amtsraad eller Sogne
raad.

Efter at man idenne Anledning
har brevvekslet med Overvejin
spektoren, skal man til Efterret
ning tjenstlig meddele, at Midi-
stenet maa holde tor, at det tilkom

mer Amtsraadet at vedligeholde
rejhaiei indtil Lande vejens Vej
alens ydre Grænse og Sogneraadet
at vedligeholde de offentlige Biveje
indtil denne Grænse, alt dog kun,
santrernt der ikke ved Overens
komst mellem de paagældende Vej-
bestyrelser maatte være truffet an
den Bestemmelse.

Justitsministeriets Cir
kulxre at 30. September 1929 til
Politidirektoren i København og
Pol itimestrene angati ende Vej—
tav le i’:

»Man skal herved henlede Op
mærksomheden pan, at Heste nunel—
sen i § 37 i Lov Ni’. 144 at 1 Juli
1927 om Motorkoretojer om, at An
bringelseaf Tavler til Regulering
at Vejfæi’dselen kun maa ske ved
eller med Sanitykke at Politiet, og
saa gælder for Opstilling at saa
danne Tavler ved pri’nte Veje, dci’
er aabnet tor almindelig Færdsel.
Saatremt private Ejere at saadanne
Veje formener sig beruttigede ti
og ønsker at fastsætte Begrænsnin
get’ vedrørende Benyttelsen at ved
kommende Vej, maa dette ikke ske
ved de at Justitsministeriet fore
skrevne Vejtavler, boriset fra (le i
Motoi’lovens § 26, Stk. 2, sidste
Punktum, jfr. Bekendtgørelse Ni’.
313 at 22. December 1927 § 51 om
handlede Tilfælde, Da man tlerhos
maa lægge Vægt paa, at Respekten
tor de at Ministeriet foreskrevne
Tavler ikke svækkes ved, at priva
te uhjemlet benyner de samme
Tavler, skal man anmode D/llerrer
om at paase, at ulovlig opstillede
Tavler fjernes.



DANSK VEJTIDSSKBIFT 1929

Det bemærkes, at de at Stats

skovvæsenet opstillede Forbudstav

ler ved Statsskovveje, paa hvilke

Kørsel med Motorkøretøjer ikke er

tilladt, er opstillede efter Anmod
ning fra Justitsministeriet.<

(Ekspropriation af Del af Bygning
til Brug ved Gadeudvidelse).
I n den r i g 5 ‘ni i n i s t e r i e t s

Skrivelse af 24. Oktober til N. N.
Byraad:

»I et hertil indsendt Andragen
de af 13. Juni d. A. har Byraadet
rejst Spørgsmaal, hvorvidt der, til
Forbedring af Færdselsforholdene
ved et Gadehjørne i Byen, i FIen
hold til § 2, 2. Stk., sidste Punk
tum, i Bygningsloven for Købstæ
derne af 30. December 1858 kan
kræves afstaaet et 7,70 m2 stort
Areal af en Hjørnebygning, uden
at Ejeren af den paagældende Ej-

endom vil kunne stille Krav om, at

Kommunen skal overtage hele den

paagældende Bygning eller endog

hele Ejendommen.
I denne Anledning skal man

meddele, at Inderigsministeriet
maa holde for, at Byraadet i Hen

hold til den fornævnte Lovbestem

melse vil kunne ekspropriere den

til Gadeudvidelsen nødvendige Del

af Bygningen, uden at Ejeren kan

kræve, at Kommunen skal overta

ge Bygningen eller Ejendommen i

sin Helhed, men at Spørgsmaalet

iøvrigt henhorer under Domstole-

nes Afgørelse.
Det tilføjes, at det i Henhold til

den nævnte Lovbestemmelse staar

vedkommende Ejer frit for at be

gære Spørgsinaalet om Afstaael
sens Nødvendighed undergivet In

denrigsministeriets Afgorelse.«

HIGSDAGEN

Ministeren for offentlige Arbej
der har i Folketinget fremsat føl
gende:

Forslag til Lov
om Sikring af Færdslen ved Vej-
krydsninger samt Krydsninger

mellem Veje og Jernbaner m. v.

§ 1.
Ministeren for offentlige Arbej

der bemyndiges til — hvor det i

§ 2 ommeldte Udvalg maatte anse
saadant for at være af væsentlig
Betydning for Færdslen med Mo
torkoretøjer — overensstemmende
med de i denne Lov indeholdte Be

stemmelser at anvende et Beløb af
indtil 2 Mill. Kr. aarlig af Afgiften
al Motorkøretøjer til Sikring af
Færdslen ved farlige Vejkryds el-
ler Vejsving paa offentlige Veje
(Gader) eller Pladser i de i § 7, 3.
Stk., ommeldte Tilfælde, ved ube
vogtede Krydsninger mellem Jern

baner og offentlige Veje (Gader) el
ler private Veje, der er aabne for
almindelig Færdsel, ved Broer, som
fører saadanne Veje over Vandare
aler, samt ved Viadukter, ad hvil
ke saadanne Veje føres over eller
under Jernbaner.

254
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§ 2.

Til at undersøge de Krav, der
rejses om Sikring af Færdsien paa
de i § i omhandlede Steder, og til
under Forbehold af Approhation
af Ministeren for offentlige Arbej
der at bestemme, hvilke Foran
staltninger der skal bringes til Ud
førelse, nedsættes af Ministeren for
hvert Amt og for København et
Udvalg, bestaaende af Amtmanden
(i København Overpræsidenten)
som Formand, et af Justitsministe
ren blandt Amtets (Københavns)
Beboere udnævnt Medlem, der er
sagkyndig paa det heromhandlede
Omraade, og et af Ministeren for
offentlige Arbejder efter Forslag
af Organisationerne af motorkø
rende udnævnt Medlem, som er bo
sat i Amtet (København) Ministe
ren afgør, hvilke Organisationer
•der kommer i Betragtning i nævn
te Henseende. Dette Udvalg sup
plerer sig for hver enkelt Sag med
2 af Amtsraadet (i København og
Købstæderne Kommunalbestyrel
sen) uden for samme valgte Sled-
lemmer.

Til Udvalgets Forretninger vil
Amtsvejinspektøren (i København
og Købstæderne Stadsingeniøren,
for saa vidt saadan findes), Politi
mesteren og Repræsentanter for
hver af de i Sagens Afgørelse in
teresserede Parter, henholdsvis
Jernbane, Broejer, Amts-, By, eller
Sognekommune være at indkalde.

Saafremt Udvalget skønner, at
Sagens Løsning er paakrævet af
Hensyn til Motorvognsfærdslen,
jfr. § 1, kan Udvalget, hvis det er
nødvendigt, forlange udarbejdet

Planer og Overslag over de For-
anstaltninger, som ønskes foreta
get, og fremsender derefter Sagen
med alle fornødne Oplysninger,
ledsaget af Udvalgets Indstilling,
gennem det i § 4 ommeldte Udvalg
til Ministeren for offentlige Arbej
der. Udvalget indstiller derhos, i
hvilken Rækkefølge de forskellige
Sager i vedkommende Amt (Køben
havn) ønskes fremmet.

Ministeren for offentlige Arbej
der fastsætter de nærmere Regler
anganende Foranstaltningernes al
mindelige Karakter og Omfang,
dog, for saa vidt angaar eventuelle
Forskrifter om Nedsættelse af Kø
rehastigheden paa Vejene, efter
Førhandling med Justitsministe
ren.

§ 3.
Det i Henhold til § 2 nedsatte-

Udvalg behandler Sager vedrøren
de de i § i ommeldte Forhold, hvor
om Begæring fremsættes til det fra
vedkommende Amts-, By- eller
Sogneraad, Broejer, Organisatin
af motorkørende og de private
Jernbanestyrelser, eller som hen
vises til det af Ministeren for of
fentlige Arbejder.

§ 4.
Til at behandle de Indstillin

ger, som fremkommer fra de i §
2 ommeldte Udvalg, og til i det he
le som raadgivende at bistaa Mi
nisteren for offentlige Arbejder,
derunder med Hensyn til Spørgs
maalet om, i hvilken Rækkefølge
de forskellige Sager for hele Lan
det skal fremmes, nedsættes et Ud
valg paa tre Medlemmer, bestaaen
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de af Overvejinspektoren som For

mand, et af Justitsministeren ud
nævnt Medlem og et af Ministeren

for offentlige Arbejder efter For

slag af Organisationerne af motor-
kørende udnævnt Medlem. Ministe
ren for offentlige Arbejder afgor,
hvilke Organisationer af Motorko
rende der kommer i Betragtning i
nævnte henseende.

§ 5,

Naar Afgorelse er truffet med
i lensyn til, hvilke Foranstaltnin
ger der skal gennemføres, er Mi
nisteren for offentlige Arbejder
bemyndiget til at paalægge ved
kommende Jernbanestyrelse, Kom
munalhestyrelse eller Broejer at
]Jringe disse til Udførelse, mod at
Uctgiftei’ne derved efter Arbejder
nes Fuldforelse refunderes helt el-
ler delvis overensstemmende med
Beslemnielserne i § 6. De ved
kommende Styrelser er dog beret
tiget til straks at gennemfore For
anstaltuingerne, hvis de maatte
ønske dette, uanset at de paagæl
dende Beløb først senere kan re
fu nde re 5,

Sø afre n tt mindelig Overens
komst om Erhvervelsen af de der
til fornødne Grunde m. v. ikke op—
naas, foretages Ekspropriation ef
ter Beglet’ne i Frdg. af 5. Marts
1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar
1928 om Tillæg til samme. Dog
sker Ekspropriation til de i § 7,
3. Stk., omhandlede Foranstaltnin
ger under Iagttagelse af de i de
gældende Vejlove bestemte Frem
gangsmaader for Jords Afgivelse
til Vejes Anlæg og Udvidelse, lige-

som Ekspropriation efter disse
Regler kan foretages ved Foran
dring af Broer.

§ 6.

Udgifterne ved Gennemforelsen
af Bestenmelserne i § 1—5 udre
ctes forskudsvis af vedkonimende
i ernhane, Kommune eller Broejet’,
men vil, naar Arbejderne er fuld
ført, uden Bent er blive refunderet
af det Beløb, som i Medfør af § 1
stilh’s til I{aadtghed. Dog vil ved
kommende Jernbane, Bro- eller
Vejojer, for saa vidt den paagæl
dende Foranstaltnings Gennemfo
i’else maa tte medføre t’flmt idige
Lettelser i Banens, Bro- ellei’ \ej
ejerens aar lige Udgifter, have en
deligt at afholde kTdgif en inden
for det Beløb, hvortil Minister ?fl

efter derom fra det i § 2 onimeld te
Udvalg modtaget Forslag ansætter
Kapitalværdien af Udgiftshespaiel
sen og andre indvundne Fordele.

Ministeren fastsætter de nær
mere Bestemmelser vedrørende de
med Gennemforelsen af denne Lov
forbundne Udgifter, derunder Ud
gifterne ved de i § 2 og 4 om
bancllede Udvalgs Virksombed

§ 7.
lIvet’ der pan offent 3ge Veje

(Gader) eller Pladser findes far
lige Vejkryds eller Vejsving paa
hviler det de kommunale Myndig
heder at foranledige, at Gærder,
1-legn, l3eplantnng saint Skure,
Lysthuse og deslige, der hindrer
den frie Oversigt, fjernes eller hol
des i en passende Højde. I dette
Ojemed kan de paagældende Myn

256 1929
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iligheder ved Ekspropriation un
(ler Iagttagelse af de i de gælden-
(le Vejlove bestemte Fremgangs
maader for Jords Afgivelse til
Vejes Anlæg og Udvidelse paalæg
ge de fornødne Servitutter, even

tuelt erhverve de fornødne Are
aler.

Hvor det maatte anses fornø
dent, er de kommunale Myndig
heder derhos berettigede til ved
Ekspropriation efter samme Reg

ler at paalægge Servitutter ogsaa

mod Bebyggelse og at erhverve
saavel bebygget som ubebygget
Grund til Sikring af den frie Over

sigt paa de heromhandlede Ste
(ler.

I Tilfælde, hvor Gennemforelsen
af de foromhandlede Bestemmel
ser vil medfore uforholdsmæssig
store Udgifter for vedkommende
Kommune, kan der af Ministeren

for offenilige Arbejder efter Fore

læggelse for og derefter modtaget
Forslag fra det i Henhold til § 2

nedsatte Udvalg gives Kommunen

Tilskud dertil af den Del af Mo

torafgiften, som i Medfor af § I

stilles til Ministerens Raadighed,

hvorhos Ministeren, naar det nf
1-lensyn til Færdsiens Sikring maa

udkræves, eventuelt mod Ydelse

af Tilskud, kan paabyde Udførel
sen af de paagældende Foranstalt
ninger.

§ 8.
Efter Indstilling fra vedkom-

niende Jernbanestyrelse bemyndi
ges Ministeren for offentlige Ar
bejder til, hvor han maatte anse
saadant for forsvarligt, at tillade,
at den Jernbanen enten ved Lov-

givningen eller i øvrigt paalagte
Forpligtelse til Bevogtning af
Krydsninger med offentlige Veje

og private Veje, der er aabne for

almindelig Færdsel, ophæves paa

Betingelse af, at der af Jernbanen
tilvej ebringes fornødne Udsigts
bælter, eventuelt i Forbindelse
med Afløbsstrækninger, eller, saa
fremt disse Foranstaltninger maat
tø medføre uforhoidsmæssige Ud
gifter, etableres et Lyssignal. For

inden Ministeren bestemmer, hvil

ke af dø nævnte Foranstaltninger
Jernbanen skal gennemføre, ind

hentes Indstilling derom fra det i

§ 2 ommeldte Udvalg.
Udgifterne ved Anlæg, Vedlige

boldelse og Drift af de fornævnte
Sikkerhedsforanstaitninger udre

des i deres Helhed af vedkommen
de Jernbane.

For saa vidt Udvalget maatte

indstille, at der ved enkelte Kryds

ninger træffes videregaaende For
anstaltninger end de forannævnte,
f. Eks. Anlæg af Over- eller Under-
føring, og Ministeren efter forud—

gaaet Samraad med det i § 4 om-

meldte Udvalg approherer dette,
udredes overensstemmeude med
Reglerne i § B Merudgifterne der
ved helt eller delvis af det Beløb,

som ifølge § i stilles til Raadighed
for Ministeren.

Erhvervelsen af de Grunde m.
v., der udkræves til Gennemførel
sen af de i denne Paragraf om
handlede Foranstaltninger, sker
om fornødent ved Ekspropriation
efter Reglerne i Frdg. af 5. Marts
1845, jfr. Lov Nr. B af 10. Januar
1928.
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§ 9.
Overtræclelse af tie i Henhold

til nærværende Lov trufne servi
tutmæssige Bestemmelser straffes
med Bøder indtil i 000 Kr., som til-
falder Kommunens Kasse.

§ 10.
Samtidig med denne Lovs

Ikrafttræden ophæves § 21, Stk.
2—4, i Lov Nr. 101 om Færdsel af
1. Maj 1923.

Forslag til Lov
om Tilvejebringelse af Midler til
Gennemførelse af ekstraordinære

Vejarbejder.

§ 1.
Saafremt en Amts-. Købstnd

eller Sognekommune i Finans
aarene 1929—30, 1930—31 eller 1931
—32 inden en af Ministeren for
offentlige Arbejder fastsat Frist
paabegynder og udfører Vejarbej
der (Gadearbejder’t, som fortrins
vis udføres i Vinterhalvooret, og
som efter Kom muneas almindelige
Driftsbudget ikke vilde være kom
met til Udførelse, kan der efter (le
i denne Lov givne Regler ydes
Kommunen de fornødne Beløb til
Bestridelse af de med disse Arbej
der forbundne Udgifter.

§ 2.
Til Ydelsen af de i § 1 omhand

lede Beløb stilles der ved Statens
Foranstaltning et Beløb af indtil
25 Mill. Kr. til Baadighed i hvert
af Finansaarene 1929—30, 1930—31
og 1931—32.

Ministeren for offentlige Arbej

der træffer Bestemmelse om Ydel
se af de i denne Lov omhandlede
Beløb. En Kommune kan faa Del
i disse, naar den iøvrigt i det paa
gældende Finansaar udfører Vej-
arbejder til et Beløb, som ikke lig
ger under Kommunens gennem
snitlige regnskabsmæssige Lidgif
ter til Vejvæsenet ifølge de 3 sdst
aflagte Aarsregnskaber, første
Gang efter Gennemsnittet for Aa-
rene 1925—20, 1920—27 og 1927—28,
saaledes som disse Udgifter opgø
res til Brug ved Fordelingen af
Motorafgifterne efter Reglerne i
Lov om Afgift af Motorkoretojer
m. v. af 1. Juli 1927 § 9.

§ 3,
Det samlede Beløb, 75 Mill. Kr.,

administreres af Ministeren for
offentlige Arbejder efter følgende
Regler:

Af de for hvert af de tre Fi
nansaar til Raadighed stillede Be
løb af indtil 25 Mill. Kr. kan der
aarlig udbetales:

Vejfonden 0,5 Mill. Kr.
Amfsi’øadene . . indtil 8.0 —— —

Købstæderne . . — 3,0 —- —

Sognekommu n e rne
— 11,0 — —,

cfr. iøvrigt Lovens § 4.

Af det for Amtsraadene og Køb
stæderne bestemte Beløb beregnes
henholdsvis for hver Amtsroads
kreds og for hver Købstad en An
del i Forhold til det Beløb af Mo
torafgifterne, som er anvisf Amts
raadskredsen øller Købstaden i
det foregaaende Finansaar.

Det for Sognekonimunerne be
stemte Beløb af 11 Mill. Kr. for-
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deles mellem Amtsraadskredsene

i Forhold ti] de ]3elob, hver Amts
raadskredss Sognekommuner til
sammen har oppehaaret af Motor—

afgifterne i det foregaaende P1-
nansaar. Amtsi’aadene beregner

derefter for hver Sognekomniune
en Ande] i det til Amtsraadskred

sen anviste Belob i Forhold til det
Belab af Motorafgift, hver Sogne-
kommune har oppebaer et i det
oregnaende Finansaar.

§ 4,

Foruden (let i § 3 omhandlede
Belob af 11 Mill. Kr. kan der til
Sognekommuner udbetales et 13e-
bb af indtil 23 Mill. Kr., der lige—
ledes forde]es mellem Amtsraads
kredsene i Forhold til de Beleb,
hver Amt sraadskreds’s Sognekom
muner tilsammen bai oopeboaret
af 3lotorafgifterne i det foregaaen
de Finansaar. Arntsraadene kan
derefter frit fordele det anførte lIe

løb at indtl 2,5 Mill. Kr. til Sogne-
kommuner, dog saaledrs at der
særlig tages hensyn til økonomisk

mindre heldigt stillede Kom muner

med udstrakt Vejnet eller med Bi

veje, der har Betydning for den

gennemgaaende Trafik, hvorved

bemærkes, at Kommunerne i den

ne henseende ikke behøver at op
fylde de i denne Lovs § 2, 2. Stk
fastsatte \Tilkaar

§ 5.

Amtskommunerne og Kohstad
kommunerne aflægger særlig Be

retning til Ministeren for offent

lige Arbejder om Anvendelsen af

de her omhandlede Belob samtidig

med Indberetningen om Anvendel
sen af Motorafgifterne. Sognekom
munerne afgiver Indhere tning om
Anvendelsen af Beløbene til Amts
raadene, der atter til Ministeren
for offentlige Arbejder indheretter,
hvilke Beloh der er anvendt af
hver Sognekommune med Attestm
tion om, at Belohene er anvendt i
Overensstemmelse med Lovens
Forskrifter.

Viser (let sig’ ved t)ogorelsen at
Regnskabet for en Kommune, som
har faaet Beloh udbetalt efter
nærværende Lovs § 3, at dens Ud
gifter til Vejvæsenet for Finans
aarene 1929—30, 1930—31 eller 1931
—32 — bortset fra de her omhand
lede Beløb — har ligget under det
i § 2, 2. Stk., fastsatte Gennem
snitshelob, skal den Del af Belø
bet, der svarer til denne Forskel,
fragaa i vedkommende Kommunes
Andel i Motorafgifterne ved disses

paafolgende Fordelinger.
De af Kommunerne i Itenhold

til denne Lov oppebaarne og an
vendte Beløb medregnes ved For

deling af Motorafgifterne.

§ 0.

Finansministeren be m yndige s
til at tilvejebringe det i § 2 nævn
te Beløb af indtil 75 Mill. Kr. ved
Udstedelse og Afhændelse af Stats
obligationer i Løbet af Finans
aarene 1929—30, 1930—31 og 1931
—32, naar eller efterhaanden som
det af Finansministeren efter

Samraad med Ministeren for of
fentlige Arbejder maatte findes
nødvendigt.

Statsobligationerne vil være at
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afdrage i Løbet af 20 Aar fra og
med Finansaaret 1932—33 at regne.

7.
De fornødne Beløb til Forrent

ning og Amortisation af de i § 6
omhandlede Statsobligationer af
holdes af Provenuet af de i Lov
Nr. 143 af 1. Juli 1927 fastsatte Af
gifter af Motorkøretøjer og at Ben
zin efter Finansministerens nær
mere Opgørelse.

Beløbene indeholdes forlods ved
den aarlige Fordeling af de nævnte
2 Afgifters Provenu, saaledes at
kun det overskydende Afgiftsbeløb
kommer til Fordeling efter Reg
lerne i Loven at 1. Juli 1927 § 9.

Forslag til Lov
om Ændringer i Motorafgiftsioven.

I Lov Nr. 143 af 1. Juli 1927 om
Afgift at Motorkoretojer m. v. fore
tages følgende Ændringer:

§ 1.

§ 9, Stk. 1, 1. Punktum affattes
saaledes:

»De i Flenhold til nærværende
Lov erlagte Afgifter med paaløbne
Renter fordeles vedFinansministe
rens Foranstaltning paa følgende
Maade:

Af samtlige Afgifter stilles for
lods til Raadighed for Ministeren
for offentlige Arbejder et Beleb at
100 000 Kr. aarlig til Forsøg med
Vejbaner, Vejmaterialer m. m.,
500 000 Kr. aarlig i det fornødne
Antal Aar til Dækning af Udgif

terne ved Bygning af Færclsels
broen over Lille Bælt samt indtil
2 Mill. Kr. aarlig i det fornødne
Antal Aar til Gennemførelsen at
Loven ørn Sikring at Færclslen ved
Vejkrydsninger samt Krydsninger
mellem Veje og Jernbaner m. v.
Endvidere stilles forlods et Beløb
at 100 000 Kr. aarlig til Rnadighed
for Finansministeren som Bidrag
til Dækning at de med Opkræv
ningen at Afgifterne i 1-Tenhold til

§ 6 og 7 forbundne Udgifter».

§ 2.

§ 9, Stk. 6, 1. Punktum. atfattes
saaledes:

»Den hver enkelt Amts- og Køb
stadkommune tiltaidende Del at’
Afgiften skal i sin Helhed anven
des til Kemmunens Vejarbejder
og saaledes, at mindst I-lalvdelen
anvendes til Kørehanernes For
stærkning med Brolægning, Chaus
sébrølægning, Arbejde med As
talt- eller Tjrrrepræparater eller an
dre lignende Bindemidler, til An
skaffelse at Vejbygningsmaskiner,
Snerydnings- og Grusningsmaski
ner samt til Nyanlæg eller Regu
lering at Veje, herunder Tilveje
bringelse at Oversigt: ved disses
Krydsninger og Sving».

§ 3-
Denne Lov træder i Kraft sam

tidig med Loven om Sikring at
Færdslen ved Vejkrydsninger samt
Krydsninger mellem Veje og Jern

baner m. v.
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Dansk Vejtidsskrift har
modtaget:

Svenska Väginstitutet,
Meddelande 12. Uppmätning av
ojämnheten hos vägars körbanor
med s. k. skrövlighetsmätare. 14
Sider. Stockholm 1929.

Svenska Väginstitutet,
Meddelande 13. Tjälproblemets
grundfrågor. I. 16 Sider. Stockholm
1929.

Svenska Vdginstitutet,
Meddelande 14. Klorkalcium och
sulfitlut som dambindnings- och
vägförbättringsmedel. 36 Sider.
Stockholm 1929.

Svenska V äginstitute t,
Meddel ande 15. Dräneringens be
tydelse för vägarnas tjälfdrhållan
den II. Stockholm 19-29. 16 Sider.

De sidste haarde Vintre har
ogsaa i Sverige virket stærkt paa
Vejene, og den 5—6. Oktober 1925
blev Frostens Virkning pan Vejene
indgaaende behandlet paa et Møde
i Lule5 Efter dette Møde nedsatte
Svenska Väginstitutet en særlig
Kommission, der sammen med
Sveriges geologiske Undersøgelse
skulde fremkomme med en nær
mere Redegørelse for Spørgsmaa
let. I de sidste to Aar er det især
Sveriges geologiske Undersøgelse,
der har arbejdet med Sagen for
Penge, der blev stillet til Raadig
hed af Svenska Väginstitutet.

E udførlig Redegørelse er paa
begyndt og vil blive afsluttet i Med
delelser fra Sveriges geologiske
Undersøgelse, men Svenska Vdg

institutet har ment, at det var rig
tigst, at man allerede nu gav en
Oversigt over de praktiske Resul
tater, man har naaet, og det er det,
der er gjort i den her omtalte Med
delse 16. I ovennævnte Meddelande
13 er givet det teoretiske Grundlag
til Sagens Belysning.

Da mangelfuld Dræning ogsaa i
Danmark i mange Tilfælde virker-
ødelæggende paa Vejene om Vinte
ren, kan de to letlæste Hæfter
meget anbefales til indgaaende
Studium ogsaa her i Landet.

Svenska Kommunaltek
niska Föreningens fest
s k r i f t.

I Anledning af sit 2-5 Aars Ju
bilæum har Svenska Kommunal
tekniska Föreningen udgivet et
fortræffeligt Festskrift paa 318 Si
der med et righoldigt og udmærket
Indhold.

Fes-tskriftet indledes med et Til
bageblik paa Foreningens Virk
som-hed i de forløbne 25 Aar, og
man faar et udmærket Indblik i
det store Arbejde til Kommunal-
teknikkens Fremme, som er blevet
ud-ført ved nedsatte Kommissioner,
udarbejdede Regulativer og Nor
maler, udsendte Publikationer in.
m. Foreningen har haft megen Be
tydning for Samarbejdet mellem
Sveriges Kommunalteknikkere. —

Desværre har vi ikke i Danmark
en tilsvarende Sammenslutning el
ler Forening.

I 12 værdifulde AfhandJinger
behandles forskellige Grene af
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Kommunalteknikken; her skal dog
ikke omtales alle, men kun de sær
lige, der behandler Vejsporgsmaal.

Arbetscliefen, K aptajn P. G.
B ii d b e r g, Goteborg, giver en

klar Redegørelse for Resultatet af
nogle Færdselstællinger i Goteborg.
Civilingeniør A. B. C. B a b i b e r g,
Stockholm, skriver om »Asfalt og
Tjære til Vejbygning»; Ingeniør
N. W i b e c k, Stockholm, om
»Stov og Sulfitlud» og Civilinge
nior E. B. W r e ti i n d om »Erfa
ringer fra moderne svenske Beton-
vej e(<.

Festskriftet kan taas for 12 Er.
fra Svenska Kommunaltekniska
Föreningens Sekretariat, Stadshu
set, Stockholm, og kan varmt an-
lie tales.

Dansk Byplanlaborato
r iu m har med Stotte at Inden
rigsministeriet udsendt en »Sam
ling af Lovbestemmelser vedroren
de Byplanlægning, Bygnings- og
\Tejvtvsen Fredning m. v.» (Kjø
benhavn 1928, 114 Sider).

Hæftet indeholder et detailleret
Sogregister og vil uden ‘l’vivl vise
sig praktisk anvendeligt for Kom
munalbestyrelser, Arkitekter, In
geniorer og Landinspektorer og
andre, der har med disse Ting at
gøre. For Vejvæsenets Vedkom
inend,e kan nævnes, at det indehol
der de gældende Vejlove m. m. lige
fra de Dele af Forordningen af 13.
December 1793. der endnu har Gyl
dighed, til Loven om Byggelinier
at 28. No\emher 1928.
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Havnegade 7, Tlf. 2620

KØB EN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

HOLM & STRØYBERG
Havnegade 7, København.
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H.POULSEN&CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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BITUMEN

til moderne

til Overflade-

til Stabilise

til Fremstil.

til Fabrika

Reprisentant for Danmrki
A. Edm. Hansen

Kebmagergade 22 — Telefon C. 14777

£
Asfaltbeton

behandling

ring af Tjære

ung af Koldasfalt-Emulsloner

tion af tjærefri Tagpapper

[I i-..

Ebano-Asphalt Gesellschaft m. b. II.,
Hamburg.
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