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VORE AMTS VEJES AFMÆ RKNING
Af Oberstløjtnant F. 0. J ø i g e n s e n,

Chef for Topografisk Afdeling.

Med riveHde Hast er Automohiltrafikken mellem Landsclelene

og mellem de enkelte Købstæder en Trafik, der i Hovedsagen

foregaar paa Amtsvejene — øget Aai for Aar, og mere og mere

er det derfor blevet uomgaaeligt nødvendigt, ikke mindst aT 1-len-

syn til de fremmede Turister, at finde Midler til gennem Vej
visere og tydelige Kort at lette Orienteriiigen for de motorkoreiide,
saaledes at disse kan undgaa (le ubehagelige Standsninger for at

spørge om Vej, for ikke at tale om (le endnu ubehageligere Fejl
k orsi er.

Noget er (lel naaet i den Retning, ved at man pan Kortene
har afbildet (le Marken anbragte Kilometersten. Men dette er
langt fra iiok, alene af den Grund, at Afstandsangivelseine paa
Kilonieterstenene langs samme gennemgaaencle Vj i mange Til
fælde ci regnet fra forskellige Nulpiinkter, saa at en Automobilist
let kan blive desorienteret, saa meget lettere, som der normalt
ikke J) aa Kilo meterstenene er angivet, hvorfra den anførte Afstand
er regnet. Kuier man f. Eks. paa Hoveclfærdselsaaren i Jylland,
Krusaa—--Skagen, træffer man paa Strækningen

Krusaa-Aabeniaa i 10 km Sten
Aabeniaa—Hadeislev 2 10
Fladerslev—Kolding 2 10 —

og samme inkonsekvente Afmæikning er anvendt videre hein pan

denne Vej og mange an(lre af Landets Aintsveje.

Vel er der gjort meget fra Amternes og Autoinobilkiubbeines
Side for ved Hjælp aT Vejviseie og Bytavler at lette Færciselen;

men man mangler endnu:
1. Indførelsen af et fortløbende Nummererings-Sy

s t e m for vore vigtigste Veje,
2. en tydelig A f m æ r k n i n g i M a r k e ii af dette, og

3. en A fb i i cl n i n g aT et saaclant System p a a F æ r cl s c i s
kort e ii e.

En saadan Reform vil blive af overordentlig stol Betydning,

ja maa betragtes som et revolutiOflerefl(ie Fremskridt, (ler vil føre

til, at de vejfarende — i første Række Automobilisterne — altid
mccl største Lethed vil være orienterede, det vil sige altid have
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den Trvgliedsfølelse at vide, hvor de er, o’ vide, hvilken Retningde skal tage for at naa deres Maa].
Man kan ikke lukke øjnene for den Kendsgerning, at et Landsom Dan mark iii ed dets store Naturskønheder vil de virke endnumere tiltrækkende paa Udlandets Turister, der ogsaa ser paa detpraktiske, naar det gik op for dem, at vi ikke alene har et Vej

næt med 1. Klasses Vejbane, men ogsaa en 1. Klasses Afmærkning
af vore Veje og med storre Turiststroni fra ldlandet kommer
der større Fortjeneste til Landet. Administrativt set vilde del og
saa betyde en Forenkling at faa et simpelt Nuinniersystem for
Hovedvejene, hvad enten Numrene blev fortløbende indenfor hele
Landet elici de enkelte Hovcdlandsdele.

I Frarih rig har i ian et Nuin ni ererings—Systeni særskilt for
floutes Nationa les R. N.) (genneingaaende Anitsveje,. 1-lovedlan—
dev eje)
for 1-Toutes l)épartenientales (Anitsveje, der danner Tværforbindel—
ser melleiii Routes Nationales eller forbinder Købstæder og Stationsby er, der ligger uden for (le gennemg’aaencle Ai ntsvje)
for (heiiiins de grande ComiHunication 1. Kl. Biveje)
og for Chemins d’intérêt commun (andre Biveje).

Nuni mererings-Systeniet for Routes Nationales, der sorterer di
rekte under Staten, er fortløbende for hele Frankrig, afmærket i
\Jarken, og Numrene er angivet paa Færctselskortene. Det enkelte
Nunitner omfatter saa langt et Vejstrwk som muligt, uanset om
Vejen passerer store Købstæder.

For Eksempel kører man fra Paris
ad R. N. Nr. 1. til Calais (200 km)
ad 11. N. Nr. 5. til den schweiziske Grænse (500 km) og
ad R. N. Nr. 7. til Aix cii Provence (700 km).

De øvrige oveHfor nævnte Vejkategorier i Frankrig er ligeledes
afinaikede i tiaiken og Numrene angivet iiaa Kortene. —

Den Landevejsnummerering, vi har i øjeblikket som ikke
ci afiiiærket i Marken, i alt Fald ikke paa cii for Offentligheden
tilgængelig Maade — er ikke egnet til at anvendes i det Numme
rerings-System, iler bor indføres.

Den nuværende Lanclevejsnummerering sker anitsvis, til Amts—
vwseiiets eget administrative Brug, som Registrering af det paa
gældende Landevejsstvkke, i Princippet en lokal Ordning, i Al—
mindeligh ed ud en 1-len s ii til Korrespondance med omliggende
Amter.

1)et er sikkert et System, der for (let enkelte Amts Vedkom-
niende er tilstrækkelig og praktisk, men som vilde være ganske
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uegtet til at bruges som Orienteringsiniddel for tie vefarende
(den gennenigaaende Trafik), ja vilde maaske snarere virke vild
ledende. Her skal anføres et Eksempel, tier grelt illustrerer dette:

Kører man fra Sorø til 1-lolbæk, befarer man:

Vej Nr. 14 Ca. 9 km (Nummer i Sorø Amt)
4 — 2

— ( — i Holbæk Amt)
— 3 — 3

—
— i Holbæk Amt)

17 — 4
—

— i Sorø Amt)
2 Resten — i Holbæk Amt)

Man kører saaledes paa 5 forskellige Vejnumre paa en Stræk
ning af ca. 3(; km.

Skal et Nummerering’s—System være iraktisk — et letfatteligt
OrieHteringsmiddel og overskueligt kunne afbildes paa Færd—
selskortene, maa man gaa en hel anden Vej:
Alle }-Iovedvejene, nemlig —

De store g’ennemgaaencle Hovedruter, Ai ii tsvej ene, der forbin
der disse og’ Amtsvejene, der udenfor de foran nævnte forbinder
1{obstæcler og’ større Stationsbyer, maa

1. n 11 ni m e i e r e s u n cl e r e e t enten indenfor hele Landet
eller inaaske bedre indenfor de større Landsdele for ikke at
komme op paa for linje Numre. f. Eks. indenfor Jylland, Fyn,
Sjælland o. s. v.

2. a f in æ i k e s i M a r k e n ve(l at deres Numre paa passende
Steder langs Vejene anbringes paa en, baade ved Nat og I)ag,
tydelig og let iøjnefaldende Maade,

3. a f b i i d e s ved, at de i Marken anbragte Numre kortlægges
og indføres paa Færciselskortene.

Selv om N u m m e r e i i n g’ e 11 sker indenfor Landsdelene, skal
man sørge for, at hver Hovedrute gennem hele Landet saavidt
muligt har samme Nummer eller i alt Fald kun faa Numre.
Eks. 1. Landevejen fra Krusaa til Snoglioj har Nr. 1.,

Vej Nr. i paa Fyn gaar fra Middelfart til Nyborg,
Vej Nr. 1 paa Sjælland g’aar fra Korsør til København, san

ledes at en Automobilist, der passerer Grænsen
og vil til København, kører Ruten paa Vej Nr. 1.

Eks. 2. Vej Nr. 2 i Jylland gaar fra Kolding til Skagen.
Eks. 3. Vej Nr. 2 paa Sjælland gaar fra Taastrup til Masnedo,

Vej Nr. 2 paa Falster gaar fra Orehoved til Gedser.
Paa hosstaaencle Kort (S. 4—5) er eksempelvis angivet, hvor

ledes man kunde tænke sig en Nummerering af Hovedvejene paa

Sjæll an cl.
Eksemplet skal ikke foregive at være den rigtige Losning, men

illustrere Princippet.
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Afniærkrringen af V e j n ii m r e n e i M a i k e n maa udføres,
hvor den paagældencle Vej løber ind i eller ud at Købstæder efler
kobstadsniæssig’e Bebyggelser, hvor der gaar en anden numniereret
Aintsvej fra, eller hvor der iøvrigt kari opstaa. Tvivl; f. bks. maa
Gennemkørslen i større Byer være tydelig’gjort ved fi’eintrædende
Nuni merskilte, som udelukker enhver Fejltagelse. En Fordel vilde
&let selvfølgelig være, om man samtidig’ med Indførelsen at et
Nunimererings—System kunde faa indført en rationel Kilometer-
inddeling, nøje k iryttet til Vejnummersystemet, men nødvendigt er
det ikke.

Jeg tror, man skal gaa den Vej: Ikke knytte de to Ting’ sam
men, men først søge Nummererings-Systemet gennemført, og der
efter søge Rilometeriitcidelingeii ændret. l)et sidste har den Van
skelighed, at (ler her foreligger en Kendsgerning’ i Form af et
etableret S\ stern. Den nye Kilometerinddeling maa komme og’
konnøer niaaske ganske af sig selv, naar vi først har Numrneic—
iings—Systein et.

Xaar man i Frankrig, som foruden Paris — har 2 Byer
med over i4 Million, 14 Byer med over 100,000 og 26 Byer med
over 50,00() Indbyggere, kan benytte gennenigaaende Vejnumre,
hvor langt lettere maa (let saa ikke kunne gennemføres i Dan—
mark, hvor der foruden Købei i]iavn kun er 2 Byer mccl over
:)O,000 Indbyggere.

Da der i øjeblikket ikke er afmærket noget Vejnumnier-Sy—
stern i Marken, og’ da et saadant kan indføres ganske uafhængigt
at Vejeiies, som Helhed betragtet, planlose Kilorneterinddeling’,
staar man ganske frit overfor Opgaven saa fordelagtig som
overhovedet iiiulig — saa at l)anmark kair faa en rationel — ideel
Numrnereriiig’ af (lets Hovedfærdselsaaier til megen Gavn for hele
det store vejfarende Publikum.

Opgaven er lige til og’ kan derfor løses hurtigt.
l)a Systemet, som ovenfor nævnt, for virkelig’ at være en Re

form af Betydning maa gennemføres konsekvent for li e I e L a n
( e.t, kan Opgaven ikke løses ved eventuelle Aftaler .\interne ind
byrdes, mell (let maa blive:

1. en Statsopgave at bestemme selve Systemet og’ Tid
seenclet af Afniærki’iing’en,

2. en A. ni t s o p g’ a v e at foretage selve den detaillerede A f
inærkning’ i Marken,

3. en Opgave for Landets kortlæggende Institu
ti o n at k ø r ti æ g’ g e Afmærkning’erne og’ a f b i I cl e dem
paa en let overskuelig Maade paa Færdselskortene.



s DANSK \‘hJT IDSSKIIIF’T 1930

Da der saalecles er flere interesserede Parter, synes det derfor
at være den naturligste Fremgangsmaade at n e d s æ t t e e n
IC o m m i s s i o n med den 0 p g a v e snarest muligt at fremkom
me med Forslag til
Indforelsen af et fælles Nummererings-System

f ø r h e 1 e L a n cl e t s A m t s v e i n æ t,
et Forslag’, som bl. a. bor omfatte:

selve Nummereringssystemet,
dets Afmærkning i Marken,
dets Afhildning paa Kortet og
Omkostningerne ved dets Etablering og’ Vedligeholdelse.

Tilvejebringelsen af Pengemidlerne til hele Foranstaltningen
inaatte vel ses under den Synsvinkel, at e t s a a d a n t V e i n u m
mer-System vil være af stor Betydning’ for Ve

nættet som Helhed.
I Kommissionen maatte formentlig Staten (Centraladministra

tionen og’ Polyteknisk Læreanstalt), Amterne, Geoclætisk Institut
og de farende Automobilklubber være repræsenterede.

AUTOMOBILFÆRGEN OVER STOREBÆLT
Ved Banechef F 1 e n s b o r g.

Det er en Selvfølge, at Statsbanernes Skibe og Færger oprin
delig’ var byg’g’et alene med Jernbanetrafikkens Krav for øje, idet
den Overførsel mellem Landsdelene af Køretøjer paa egne I’{jul,
(ler ticflig’ere fandt Sted, var ganske forsvindende. Først Antonio—
bilernes sejrrige Fremtræng’en (le sidste 10—15 Aar har medført
en Ændring’ i (lette Forhold og’ nøclvendiggjort, at Statsbanerne
— i hvert Fald paa de Overfarter, hvor (le indtil nu har været
saa godt som eneraadende — har maattet træffe særlige Foran
staltninger for i (let Omfang, Omstændighederne tillader det, at
forbedre Forholdene for Overførsel paa Færgerne af almindelige
Køretøjer paa egne Hjul. Foranstaltningerne maatte i første Række
tage Sigte paa at formindske Ulemperne fra de over Dækket frem
ragende Skinner derved, at der i Nærheden af Færgeenderne, hvor
Sporene løber sammen og hvor Ulempen paa Grund af de mange
Skinner derfor er meget følelig, foretoges Forhøjelse af Dækket,
saa at det kom i Plan med Overkant af Skinnerne. Paa de øv
rige Dele af Færgedækket, hvor Motorkøretøjer kan komme til at
passere eller blive hensat, indlagdes Udfyldning’splanker ø. lign.
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langs med og op til Skinnerne, saa at disse kan passeres uden

væsentlige Stød. Desuden er alle opstaaende Dele fjærnede; saa
ledes er Skiighterne erstattede med Lysrammer i Dækket. Disse
Foranstaltninger er bl. a. foretaget paa alle (le ældre Store
bæltsfærger. Paa den sidst anskaffede Færge til denne Overfart,
Motorfærgen »Korsør», der blev sat i Drift i Juni 1927, har man
helt undgaaet Ulemperne for Skinnerne ved at forsænke disse i
Dækket, og det samme vil naturligvis blive Tilfældet ved den

projekterede nye Færge til samme Overfart. Denne Færge vil lige
soni »Korsør» faa 3 Spor paa Storclækket, men uagtet den faar
samme Bredde som »Korsør», vil der dog blive bedre Plads for

Automobiler paa dens Dæk, da der ikke langs dettes Sider vil
blive indrettet Toiletter o. lign., saaledes som der findes paa
»Korsør«s Dæk.

Men er saaledes Stordækkets rette Udformning vel al stor

Betydning for Jeunbane-Færgernes Benyttelse til Automobilover

lorslen, er der et andet Punkt af ikke mindre Vigtighed, nemlig

bekvemme Adgangsveje til Færgelejerne, og det kan ikke nægtes,
at netop paa dette Punkt lader Forholdene ved vore to vigtigste

Overfarter, Storebælt og Lillebælt, en Del tilbage at ønske. Hvad

Lillebælt angaar, er (let Forholdene ve(l Strib, der er vanskelige,

men en rationel Forbedring her er næppe gennemforlig uden en
omfattende og bekostelig Ændring af Vej- og SporfoLhold, som
der ikke vil være Anledning til at udføre nu, hvor det kun er et
Spørgsmal om en meget begrænset Tid, inden den derværende

Statsbaneoverfart afløses af den kombinerede Vej- og Jernbanehro

over Bæltet.

I Modsætning hertil maa (let forventes, at Statsbanernes Fær
ger ved Storebælt — alene eller i Forbindelse med særlige Aut.oiiio

bilfærger — i en uoverskuelig Fremtid vil blive benyttet til Auto
mobiloverforsel, og det maatte derfor være af Vigtighed, at Til
korseisforholdene i Korsør og Nyborg blev ordnede saa godt som
overhovedet muligt. Der blev i denne Anledning i December 1927
af Statsbanerne foretaget en Besigtigelse af Forholdene i Forbin

delse med 1-lepræsentanter for de store Motororganisationer (»Kgl.

Dansk Automobilklub» og »Forenede Danske Motorejere»). Der op

naaedes herved Enighed om Tilvejebringelse af en mere direkte

Adgangsvej fra Færgelejerne i Nyborg, som vist paa Fig. 1. I)ette

Anlæg er nu bragt til Udførelse og var iøvrigt ikke helt billigt,

cia der udkrævedes ret omfattende Sporændringer,

Medens Adgangsforholdene i Nyborg saaledes maatte antages

nu at være ordnede i hvert Fald til Motororganisationernes rela

tive Tilfredshed, lykkedes det ikke i Korsør at opnaa Enighed mel-
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lem de to Organisationers Synspunkter. Forholdene her er da
stadig lige utilfredsstillende for de fra Sjælland kommende Au
tomobiler, der som bekendt maa køre ad 2. Perroi, manovrerende
paa et smalt Bælte mellem den clybtliggencie Sporgrav paa den
ene Side og’ Perrontagets Sojlerække paa den anden Side.

Statsbanernes Ledelse har allerede i nogle Aar været klai over,
at den Dag’ rimeligvis vilde komme, cia det vilde være rigtigt at

sætte særlige Autoiuobiifærger i Gang over Storebælt, og nian
undersøgte derfor i 1927 Forholdene mccl denne Eventualitet for
øje. Medens Forholdene i Korsør laa ret let for Indretning’ af en
Liggeplads for en Automobilfærge ved en i Nærheden al Sta
tionens Hovedbygning liggende Bolværksstrækning, hvortil Stats
banerne fra tidligere Tid havde sikret sig Retten til Fortrins
benyttelse, var det nødvendigt i Nyborg at opsøge en egnet Plads
for Automobilfærgen udenfor Statsban ernes eget Omraacle, og
ved velvillig Iniødekommenhed fra Nyborg Byraads Side blev dec’
cia sikret Statsbanerne Fortrinsret til en Liggeplacis ved Vest-

Fig. 1. Xv Auiomohil—Adgangsvej til l”;ergelejerne i Nyborg.
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siden af Midtermolen i den gamle Havn. Stedet er let at besejle,og Tilgangen fra Bysiden er uhyre bekvem (se Fig. i og Oversigtskortet Fig. 2). Men hermed var ogsaa beslaglagt den eneste Pladsi Nyborg 1-lavn, der ret vel kunde være Tale om at benytte af

en særlig Automobilfærge, en Omstændighed, der fik ikke heltlinge Betydning, da A/S »Motorejernes Færgefart» blev dannet iForaaret 1929 med det Formaal at sætte en privat Færge i Gangover Storebælt. Det vilde faktisk have været dette Selskab umuligtat finde en egnet Plads i Nyborg Havn, saalecles at Selskabet varblevet tvunget til, under ikke helt lette Forhold, at anlægge ensærlig Færgehavn enten øst eller Vest for den kommunale Havn.

Fig. 2. Nyborg liv. Ovetsigtskort.
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i,
Statsbanerne var som sagt indstillet paa i Løbet af kortere

eller længere Tid at ville skride til Tilvejebringelsen at en særlig

Automobilfærge over Bæltet, men Initiativet hertil var dog næppe

bleven taget i Sommeren 1929, hvis ikke ovennævnte Aktiesel

skabs Projekt var fremkommen. Som Forholdene nu var kommet

til at ligge, mente man det imidlertid — i nøje Forstaaelse med

Ministeren for offentlige Arbejder — for rigtigst, at Statsbanerne

selv skred til de fornødne Anlæg for at bevare den førende Stil

ling ved denne Overfart og ikke synke ned til blot at danne den

for en privat Færge nødvendige Reserve pan store Trafikdage,

hvor Trafikken ikke kunde magtes af den private Færge, eller paa

trafikknappe Tider, hvor det ikke vilde lønne sig for den private

Færge at sejle.

Statsbanerne lod derefter udarbejde Forslag til deri særlige

Automobilfærge, et Forslag, der kun ganske uvæsentligt adskiller

sig fra det Projekt, hvorefter Færgen nu med Bevillingsmynclig

hedernes Saintykke vil blive bygget. Dette Projekt er angivet i

Fig. 3.

Som det fremgaai heraf, bygges Færgen som en Motorfærge;

dens Længde bliver 73,5 m, Bredden over Spanterne Ca. 11,7 m,

Dybgaaenclet med Last vil blive Ca. 3,5 m og Farten 13 Knob. Til

Sammenligning skal anføres, at Statsbanernes ældre Færge »Store

bælt» er Ca. 83,8 m lang, de nyere »Christian d. IX» og »0dm»

Ca. 88,4 m og den nyeste »Korsør» Ca. 95 m. Farten for denne

sidste er ca. 15 Knob. Automobilfærgen vil med meget rigelig

beregnet Plads for hver Automobil (4,5 m X 2 m) kunne rumme

44 Automobiler og 500 Passagerer. I Siderne af Stordækket bliver

der foruden Kabys og Toiletter indrettet Rum for Chauffører

samt Værksted. 3,9 m over Stordækket lægges et stort Prome

nadedæk, livorpaa anbringes Salon for Rygere og Ikke-Rygere,

medens den store Spisesalon indrettes under Stordækket. Alle

Kahytter m. m. bliver naturligvis udstyret pan hensigtsmæssigste

og mest moderne Maade. Som det fremgaar at Tegningen, bliver

Færgen — i Modsætning til den at det private Selskab projek

terede Færge — overdækket i omtrent hele sin Længde, saaledes

at Automobilerne vil være godt beskyttede mod Vejr og Vind.

Færgen bliver ogsaa Ca. 12,5 m længere end den at det private

Selskab projekterede Færge, saaledes at den er betydelig bedre

egnet til Sejlads i al Slags Vejr. Det var oprindelig paatænkt at

anbringe en Drejeskive agter paa Stordækket, saaledes at Ilarid

sætning eller Ombordtagning ogsaa kunde ske sideskibs gennem

en Port. Denne Anordning har man dog senere forladt, saaledes

at al Ilandsætning eller Ombordtagnirig normalt skal ske over
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Færgetis For- eller Agterende. Til Brug under særlige Forhold er
Sideportene agter dog bibeholdt.

Færgen bygges paa Aalborg Skibsværft og skal kontraktlig
være færdig den 1. August i Aar. Byggesummen bliver omtrent
1,2 Mill. Kr.

Fæigelejerne.

Om den endelige Ordning af Automobilfærgelejerne blev der
i Juli i Fjor optaget Forhandlinger med Byraaclene i Korsør og
Nyborg. Udfaldet heraf blev, at Færgelejet i N y b o r g vil blive
tilvejebragt i Vesthavnen langs den udvidede Micitermole, som
vist paa Fig. 1. (Fotografiet Fig. 4 viser det paagældencle Hjørne

ved Mitlteiii i ol en.) Fornøden Parkeriugsareal ni ed Plads til Ca.
44 Automobiler eller eventuelt mere tilvejebringes umiddelbart
Vest for Færgeklappen (jfr. Fotografiet Fig. 5). Klappen bliver
12 m lang, saalecles at Maksimalstigningen ved ugunstigste Vand-
stand vil blive 1 10. Bredden mellem Kantbjælkerne bliver 2,5
iii, se Fig. 0, og Klappen bygges for en Maksirnalbelastning af
8 ts Automobiler (3 ts Hjultryk).

I Færgelejet tilvejebringes en Dybde af 5 m u. d. V.
Som forannævnt vil Færgen blive indrettet saaledes, at Auto

niobilerne normalt altid tages om Bord eller køres fra Borde
over Færgens For- eller Agterende, men i Undtagelsestilfælcle kan

Fig. 4. Midt ellimleH i Nvlnrg.
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, qr 2

Fig. b. Autoinohiltærgeleje i Korsør og Nyborg. Tværsnit af Broklap.
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det blive nødvendigt at føre Automobilerne ud og incl sicleskibs
ad en Port. Micitermolen bliver derfor udvidet 6 m i Bredden sam
tidig med, at den — paa Grund af Slid og Ælde —- nødvendige
Ombygning af Molens vestre Bolværk foretages.

Foruden Retten til det heromhandlede Færgeleje har Stats
banerne sikret sig Ret til Anlæg af endnu et Færgeleje i Vest
havnen, umiddelbart opad det, der nu bygges.

I K o r s ø r var der flere Muligheder for Færgelejernes \n
bringelse.

Den Beliggenhed, Statsbanerne straks udsaa sig, var i den
saakaldte »Kroga — mrk. A paa nedenstaaende Fig. 7. Færgen
vil herefter komme til at ligge langs Siden af Bolværket udfor
Stationens Hovedbygning omtrent paa det Sted, hvor Langelands
ilamperen nu ligger. Dette er vel omtrent den eneste Mulighed
inde i Korsør nuværende Havn. Imidlertid paatænkes der tilveje
bragt et nyt Havneanlæg Vest for Fæstningen ved Bygning ud
til den nuværende Bølgebryder af et Bolværk med tilhørende

Fig. 7. Korsør Havn.
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Landvinding, hvorpaa agtes tilvejebragt et større Benzin-Tankanlæg. Naar denne nye Havn en Gang bliver færdig — den erendnu ikke paabegyndt — bliver der her gode Betingelser forAn1æg af et Færgeleje i det Hjørne, der paa ovenstaaende Planer mrk. B, og Tilkorseisforholdene hertil fra Landevejen vil kunneblive særdeles gode, naar den af Byen paatænkte Udvidelse afBatterivej er foretaget. Det private Aktieselskab havde, som naturligt er, udset sig en Plads for Færgelejet ved B, og ogsaa Statsbanerne havde paa et vist Tidspunkt sikret sig Ret til et Færgeleje her. Imidlertid mente man dog, naar alt blev taget i Betragtning, at et Leje for en al Statsbanerne cireven Færge vilde liggebedst i »Krogen< ved A. En saadan Beliggenhed af Lejet vildeikke alene være en Lettelse i Administrationen af Overfarten,men den synes ogsaa fordelagtig for de motorkorencie, idet disse,hvis de ikke naar at komme med Automobilfærgen, har størreChancer for at naa en eventuelt umiddélbart efter afgaaencleJernbanefærge, naar de er i dens umiddelbare Nærhed som Tilfældet er ved »A<, fremfor hvis de befinder sig helt ovre ved Benzinhavnen. Dette kan navnlig have Betydning, hvis et Automobilankommer ret sent ved de aktuelle Overforselstimer og maaskefinder hele Parkeringspladsen allerede optaget af ventende Automobiler.
Af nedenstaaende Fig. 8 ses de nærmere Enkeltheder ved (letprojekterede Færgeleje i »Krogen<, der iøvrigt bygges i alt væsetitligt som Lejet i Nyborg. Det skal nævnes, at der i Lejerne kuntilvejebringes et meget kort Ledeværk paa den ene Side. Det ernemlig ikke Meningen, at Færgen skal besejle Lejerne pan sammeMaade, som det sker ved Jernbanefærgen, (ler løber lige ind i Bunden af Lejet og her støttes paa begge Sider af ret lange Ledeva’rker. Disse er dyre og vilde tilmed være til Ulempe i de kommunale Havne. Det er derfor forudsat, at Færgen løber op langsSiden af Bolværket som et almindeligt Skib og derefter forhalesfrem til Bunden al Lejet. Da Færgen ikke er sporbærende, behøver den ikke at ligge saa nøjagtigt i Lejet, og et ganske kortLecieværk er derfor tilstrækkeligt.
Parkeringspladsen vil, som Planen viser, blive anbragt ligeNord for Hotel »Storebælt paa et Statsbanerne tilhørende Areal»og Automobilerne maa derfor under Kørslen til Færgen krydseAdgangsvejeii til Stationen. Da denne ender blindt ved 1-lovedbyg-ningen, er den kørende Trafik paa Vejen dog ikke stor, saa Ulempen ved denne Krydsning kan næppe anses for betydelig.Saavel i Nyborg som i Korsor paatænkes (ler l Forbindelsemed Parkeringspladsen tilvejebragt et Benziuanlæg’ til Brug forAiitomblern e.
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Fig. 8. Færgelejet i »Krogen<.
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j: ig I > h r gen « i Ko isør.

Da Færgelejernc ventes rede til Ibrugtagning, forinden utoniohilfærgen er færdig, er (let Hensigten at indrette Statsbaner-nes Færge »Storebæ1t særlig til Autonioljiltrafik ved Fjernelseaf Skirmerne og Overdækning af Forenden. Endvidere tænkes»Storebælte benyttet som Reserve for Autoinobilfærgen, naardenne er til Eftersyn o. lign.

I

.4

Fig. 10. »Krogen< i KorsOr.
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Udgiften ved samtlige Havneanlæg m. ni. anslaas til Ca.

300,000 Kr.
Efter at Bevillingsmyndighederne i Oktober 1929 havde givet

deres Tilslutning til Bygning af Færgen og Udførelsen af nævnte

Havnearbejcler, blev der af »Motorejernes Færgefart A/S» optaget

Forhandlinger med Statsbanerne. Resultatet af disse Forhandliji

ger blev, at Statsbanerne overtog Selskabets Kontrakt om Byg

ning af en Færge ved Aalborg Skibsværft, og at Selskabet (ler

efter traadte i Likvidation, idet Statsbanerne udredte et nærmere

aftalt Beløb som delvis Dækning for Selskabets Startucigifter ni. ni.

Det endte (la — saalecles som de fleste vel ogsaa havde fo’id

set det iiied, at det bliver Staten alene, der driver Færgefarteii

over denne vor vigtigste indenlandske Overfart, men det maa er

kendes, saaledes som allerede ovenfor nævnt, at det private Sel

skabs Initiativ i denne Sag fremskyndede Indsættelsen al Cli saj

lig Automobilfærge her.
Denne nye Færge bliver dog nu bygget større og er paa flere

Maader bedre indrettet end ventelig vilde være sket, hvis den var

blevet bygget al det private Selskab, saalecles at alle motorkørentle

synes at maatte kunne være særdeles tilfredse med det endelige

Udfald af denne for Forbindelsen mellem Landsdelene ikke helt

uvigtige Sag.

Fig. 11 . I’ lii (Isen to i tie n j) ri ii ek t .re(I i Hr oz i oh »11 i Korsør.
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VEJBROER I ÜDLANDET
Bygget af Firmaet Cli ri sti a ni & Nielsen.

I de 26 Aar, der er forløbet siden Firmaet Christiani & Nielsengrundlagdes, har Firmaet rundt om i Verden bygget flere HundredeBroer, af hvilke enkelte af de i de senere Aar i Udlandet byggedeVejbroer skal omtales i denne Artikel.
For at begynde med vort Naboland Sverige er i Fig. i og 2 vist

Fig. 1. Bro ved Lilla Edet i Sverige.

en Landevejsbro, der fører over Gotaelven fra Strøm i »Göteborgsoch Bohus län< til Lilla Edet i »Älvsborgs ldn. Lige nedenforBroen er et Fald, der udnyttes af Kraftstationen, (jer ses i Baggrunden paa Billedet Fig. 2.
Broanlægget bestaar af en større og flere mindre Broer. Gaaende ud fra Bohus Siden — til højre paa Billedet Fig. 2 — harman først en Jernbetonviadukt funderet paa Pæle. Denne bestaaraf 4 Fag paa tilsammen 43 rn.
Derefter følger en Klapbro, der paa Billedet ses aaben, og somdanner Indsejlingen til en Sluse. Broens Spændvidde er 13,5 m.Efter Klapbroen kommer en Dæmning paa Ca. 30 in og saa en14 m Jernbetonbro over en gammel Sluse efterfulgt af 2 Jernbeton-fag paa tilsammen 16 m, hvorefter mari kommer til Hovedkon
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struktioricn, nemlig cii Ca. 135 ni lang Buebro bestaaendc al’ 3

Fag med fri Spændvidde 42,9 ni.

Endelig slutter Broanlægget paa Lilla Edet Siden med cii Jern

betonviadukt funderet paa Klippe og bestaaende af 4 Fag paa til

sammen 34 rn.
Brohanen har paa hele Strækningen en Bredde af 5 m maalt

mellem llælçværkerne.
Broen over Hovedlobet er funderet paa Klippe, og den bærende

Konstruktion er jordfyldte Tre-Charniers-Buer mcd U-formet

Tværsnit, idet Sidemurene indgaar i Buetværsnittet. Disse er iøv

rigt inc1brcles forankrede og’ forsynet med Fug’er ved Pillerne.

Fugerne er udført saaledes, at de ikke er synlige i Facaden.

Broen er beregnet for en Nyttelast bestaaende af en ensfoimig

Fig. 2. Bio ved Lilla Edet i Sverige.

Fig. 1. Bro over l)a lelven ved l)omna rvet
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fordelt Menneske- og Snebelastning paa 500 kg/m og 9 t Last-

automobiler.
Dette Broarbejde afsluttedes i Aaret 192(3.
Fig. 3 viser en anden svensk Vejbro, som loler over Dalälven

ved Domnarvet. Ser man nærmere paa den store Bues Underside,

vil man bemærke, at. der her i Virkeligheden findes to hvælvede

Broer lige ved Siden af hinanden, hvis Piller er sammenbygget.
Den bageste af disse Jernbetonbroer er en Jernbanebro, som er

statter en gammel Jernbro der ligger lige bag’ ved Jernbetonbro

cine og er synlig i Midterfaget.
Lanclevejsbroen, der ses forrest ima l3illedet, er en jordfvldf

Buebro mccl tre Fag. Hvælvingen i Midterfaget har en fri Spænd—
vidde paa 60 m, medens Endefagene har Spændvidder paa 20 og
10 rn. Broens samlede Længde er 110,5 ni og Bredden 8 rn. Broens
Fundamenter livilei paa Klippe 5 m under Vandspejlet.

Broen blev bygget i 1921, og’ den er beregnet for en Menneske-

og Snebelastning paa 500 kg/m2 samt. 9 t Lastautomobiler.

En anden Brotype ses i Fig. 4, der ogsaa viser en Bio i Sverige

over Voxnaelven ved Edsbv.
Denne Bio blev bygget i 1920 og er konstrueret som Buebro

med ophængt Brobane. Spændvicicien er 40 m og Broens Bredde

6 ni. Hængestængerne er udført i Jernbeton. Ogsaa her er Broen
tuncieret paa Klippe, og Belastningen er den samme som paa
Dalälvsbroen.

111:30

Fig. 1. FlT’() ()VQU flXIllIC1CI1 ved Eclshv.



DANSK VEJTIDSSKHIIT 1930

Den sidst omtalte Bro med de forholdsvis svære stive Buer er
en Type, hvoraf Firmaet tidligere har udført en hel Del Broer,
ikke alene i Sverige, men f. Eks. ogsaa i Brasilien. I den senere
Tid er der i Sverige bygget en Del Broer med lettere slappe Buer
og Afstivningsbjælker.

Et Eksempel paa disse ses i Fig. 5. Broen, som er bygget i
1927, føler over Faxelven ved Helgum. Den er 4,5 ni bred og har
2 Fag med 50 m Spændvidde.

Medens Buerne er støbt i Jernbeton, er Afstivningsbjælkerne
og ogsaa Brobanens Tværbjælker af Profiljern.

Fig. 5. Bro over Faxelveii ved Helgum.

Brobaiiep]aden er af Jernbeton, og Kørebanebelægningen ci
Sandaslalt. Hængestængerne er dobbelte Rundjern.

Mellempillen er foroven af Grovbeton med Stenbeklædning.
Betonpillen hviler paa en stenfyldt Tømmerkiste, som er funderet
paa Træpæle. Endepillerne er ligeledes funderet paa Træpæle.

Ogsaa denne Bro er beregnet for samme Nyttelast som Dalälvs
broen.

En Bro af ganske samme Type som Broen over Faxelven har
Firmaet i 1928 bygget i Finland over Mikonsalmisund ved Nurmes.
Denne Bro har dog kun et Fag paa 50 ni, men to andre finske
Broer, som meget snart vil være fuidførte, er ganske som den
svenske Bro, idet de begge har 2 Fag à 50 ni. Den ene fører over
Lieksaelv og den anden over Tiikkajansalmi Sund.

Paa Billedet Fig. 6 ses en Bro over Loire Floden ved Byen Cosne
i Midtfrankrig.
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Loire Floden løber her i Retning Syd——Nord, og Cosne er lieliggende paa Flodens østlige Bred. Ud for Byen ligger der en 0,(ler deler Loire Floden i to Grene, den store Arm, nærmest Byen,og den lille Arm. Over disse Flociarme forte tidligere to al de iFrankrig’ saa almindelige Hængebroer, der nu skulde erstattes alnye Broer, der tillod uindskrænket Trafik med Lastautomobilerog Daniptromler al enhver Størrelse.Arbejdet, der var overdraget Cheistiani & Nielsen’s franskeDatterselskab, bestod i Nedrivning al Hængebroerne og’ Bygningaf to nye Jei’nbetonbroer, idet der forinden skuhie bygges en interiniistisk Bro for at opretholde Trafikken under Arbejdets Ud

forelse. Denne sidste blev udført som en almindelig’ Træbro paaTræpæleaag, men mccl Længdedragere al Profiljern.Den nye Bro over den store Arm har en Længde paa 282 m ogbestaar af 5 Buer, hvoraf de tre midterste har cii fri Spændviddepaa 3 m og’ de to yderste en fri Spændvidde iiaa 46 m. Desudener der i hver Ende al Broen en mindre Aabning paa 7 ru til Gennemføring’ al Veje lang’s Floclbredclerne.Denne Bro er funderet paa de gamle Bropiller efter delvis Ud-bedring’ al disse.
Broen over den lille Arm har en Længde paa 154 m og hestaaral fire Buer mccl en fri Spændvidde paa 37 m. Midterpillen og’Endepillerne er de gamle Bropiller, medens de to andre Mellem-piller er nye og er funderet paa Jernbetonpæle, saaledes som detfremgaar al Fig’. 8.
Den bærende Konstruktion er i begge Broerne den samme, idetde enkelte Fag’ er overspændt mccl Tre-Charniers-Buer med kasse-formet Tværsnit, dannet af den bueformede Underplade, Side—murene og’ Brobanepladen. Desuden er indlagt to indvendigeLængdevægg’e, og Sidestivhecien er sikret ved de i Læng’desnittene Fig’. 7 og’ 8 synlige Tværvæg’ge.Den store Bro’s Endepiller bestaar dels som allerede omtalt

Fig. (, Bro ved Cosne i Frnnkrig.
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af de gamle Bropiller, dels af nye, der er udført udenfor de smaa7 m Aabninger ved Broens Ender. Disse pan Jernbetonpæle hvilende Fundamenter optager de vertikale Kræfter fra Buerne,medens de horizontale Kræfter gennem Brobanekonstruktionen ogforneden gennem fire Jernbetonbjælker og en Plade overføres tilde gamle Piller, over hvilke Trykkene fordeles ved svære Tværbjælker.
Brobanen har paa begge Broer en Bredde pan 8 rn mellem Bæk-værkerne. Kørebanen er 5,8 m, og paa hver Side er et udkragetTrottoir paa 1,1 m.

Kørebanebelægningen er et 8 cm Betonlag, udstøbt paa Bro-banepladen.
Broerne er beregnet for to af de i de franske Normer foreskrevne Vogntog med sekshjulede 21 t Vogne og firhjulede 14 tVogne samt en ensformig fordelt Belastning paa 5(30 kg pr. rn2.Dette Broarbejde paabegyndtes i November 1927 og er efternogle Afbrydelser paa Grund af Højvande i Floden fuldendt i Slutningen af 1929.
Det her omtalte Arbejde var en Følge af den nu til Dags alleVegne stærkt tiltagende Trafik af svære Lastautomobiler, og manvalgte altsaa her at erstatte de gamle Broer med nye, men paaandre Steder har man, naar det var muligt, imødekommet TidensKrav ved at forstærke de eksisterende Broer. Et Eksempel herpaa har man i Broen, der ses paa Billedet Fig. 9.

Fig. 9. Forstærket Bro i Frankrig.
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Denne Bro fører over Mavenne Floden ved Grez-Neuville i det
norcivestlige Frankrig.

Det viste sig ogsaa i dette Tilfælde, at Bropillerne efter Ud
førelsen af forskellige Reparationer vilde være stærke nok til at
bære den sværere Belastning, og man bestemte sig derfor til at
forstærke deri gamle Bro, af hvilken et Brudstykke med en Mel
lempille ses paa Billedet Fig. 10. Den forstærkede Bro endte med
at faa det i Fig. 9 viste Udseende.

Broen bestaar af 4 Fag à 20,35 m, og Afstanden mellem de gamle
iIoveddragere er (3,0 m.

Forstærkningen udførtes paa den Maade, at den gamle Bro-
bane fjernedes, hvorefter Tværdragerne og Hoveddragernes Fod
indstøbtes i Jernbetondlragere, der foroven sammenstøbtes med

den nye Brobaneplade, der fortsattes i Trottoirplader udenfor de
gamle 1-Ioveddragere.

I Broens Midtlinie indlagdes desuden en Jernbetondrager, der
var tilstrækkelig stiv til at fordele de nye sværere Enkeltkræfter
over tre Tværdragere.

Dernæst indstøbtes de gamle Hoveddrageres 1-loved, og Drager
rie forstærkedes ved over disse i hvert Fag at støbe Jernbetonbuer,
i hvilke Dragerne ophængtes i Jernbetonhængestænger.

Den saaledes opstaaede nye Bro blev færdig i Sommeren 1927.
Den har en 5,2 m bred Kørebane, og paa hver Side et Trottoir
paa 0,8 m. Broen er i Stand til at bære samme Belastning som
Broerne ved Cosne.

Som Eksempel paa en af de Broer, Firmaets Afdeling i Rio de

Fig. 10. GmIc Bro.
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Janeiro har bygget, skal omtales den paa Fig. 11 viste Vejbro vedCabo Frio, en mindre By, der ligger øst for Rio de Janeiro, nærAtlanterhavet. Broen fører over en naturlig Kanal, der dannerForbindelse mellem Atlanterhavet og en Lagune. Den blev paabegyndt i Januar 1926 og blev allerede indviet i Juni samme Aar.Buens frie Spændvidde er 67 ni og Pilhojden 9,0 m. Broens frieBredde er 4,0 ni. Brobanen er af Jernbeton belagt med Macadam.Den understottes af Jernbetonsøjler, der staar paa Jernbetonlivælvingen. Denne er indspændt ved Veclerlagene, hvor den haren Bredde paa 4,0 ni, medens Hvælvingens Bredde mod Toppen

aftager til 3,0 m. Broen er beregnet for en ensformig fordelt bevægelig Belastning paa 400 kg/m’ samt et 6 t Lastautomobil.Fundamenterne er ført ned til Klippegrunden. De udførtesinden for en Fangedæmning bestaaende af Træspunsvægge medJord imellem. Den øvre synlige Del af Pillerne er hul og fyldtmed Sten.
Ved hver Ende af Broen findes Tilslutningsfag, henholdsvisen 3,5 ni og 10 m lang Bjælkebro over Vejene langs Bredderne.Paa Brostedet fandtes tidligere en Jernbro, en Parallelgitterdrager i 2 Fag med en mægtig Pille af Granitmurværk i Midten.Denne Pille tjente delvis som Understotning for Stilladset til dennye Bro; men det kostede uhyre meget Arbejde at faa den fjernethelt ned til Bunden, cia den var udført i Slaveticlen med Anvendelse af enorme Mængder af Materiale.
Til Broen er anvendt dansk Norden-Cement. Vandet paa Stedetvar i sin naturligt forekommende Tilstand ganske ubrugeligt tilBetonstøbning og maatte filtreres og renses inden Brugen.Den frie Spændvidde er som sagt 67,0 ni, hvilket, da Broen blev

Fig. 11. Bro ved Cabo Frio i Brasilien.
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bygget, vat’ Sydamerikas største Spændvidde for en Jernbeton
buebro; men i Øjeblikket bygger Firmaets Rio-Afdeling en Bue-
bro, der spænder 80 rn over Floden Ribeira i Staten Sao Paulo.

DANSKE BROBYGNINGSARBEJDER I LITAUEN
Af Højgaard & Schultz AIS

Af de i Udlandet af vort Firma konstruerede og udførte Vej-
broer maa de nylig i Litauens Hovedstad K a u n a s fuidførte 2
større Broer paakræve nogen Interesse, selv om den anvendte Kon
struktion ikke er nv, og der ved Udførelsen af saavel Funcieringen
som Montagen ej heller kan siges at være benyttet ukendte Meto
der og Tanker.

Da Broerne er byggede over Floder af ret anselig Størrelse, og
Forholdene der jo navnlig skiller sig meget fra danske, er det os
en Glæde at lade ))Dansk Vejtidsskrift<s Læsere faa et lille Indblik
i Broernes Tilblivelse, deres Konstruktion og Bygning.

Hovedstaden I( a un a s (tidligere Kowno), det’ et’ en By paa
ca. 120.000 Indbyggere, ligger ved Floden Njemen .paa det Sted,
hvor denne optager den store Bifloci Vilia, eller Neris som den
kaldes paa Litauisk. Hovedparten af Byen ligger paa en Halvø
mellem de to Floder, og Broerne tjener til Forbindelse mellem
Byen og de to store Forstæder Viliampolis og Aleksotas beliggende
paa modsat Side af henholdsvis Vilia og Njemen. Vigtige Floved
landeveje udgaar fra Broerne, saaledes at disse ikke alene er af
Betydning for den lokale Færdsel, men ogsaa for Oplands- og
Fj erntrafikken.

N j e m e n, der er een af Østersolandenes betydeligste Floder
og har en Længde af Ca. 800 km, var tidligere stærkt trafikeret,
hovedsagelig’ med Træ fra Rusland, hvilket i Flaader førtes til
Byen Memel ved Udløbet i Østersøen. Skibsfarten paa Njemen har
ogsaa været ret betydelig, men Floden er i Nærheden af Kaunas
om Sommeren undertiden kun sejlbar for Skibe op til ca. 60—70
cni dybtgaaende, da de for Tiden udførte Ucldybninger ikke er i
Stand til at forhindre Tilsanding; dog er der endnu ret livlig Tra
fik af Floddampere og Lægtere fra Memel op til Kaunas, medens
saavel Njemen som Bifloclen Vilia højere oppe ikke besejles, dels
paa Grund af den ringe Vanddybde og dels paa Grund af de
eksisterende faste Broer.
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I Kaunas, som under det russiske Herredomme var en stærktbefæstet Garnisonsby, eksisterede før Krigen ikke andre fasteBroer end en clohbeltsporet Jernbanebro. Tyskerne byggede underOkkupationen /&—5 interimistiske Træbroer, som dog alle med11ndtagelse af een i de efter Krigen forløbne Aar er blevet ødelagtaf den svære Isgang, som saa godt som hvert Aar ved Tobrudindtræffer paa disse Floder. Færdsien fra Kaunas til ForstadenAleksotas foregik over den eneste tilbageblevne Bro, der var bygget paa Træpæle beskyttet af fritstaaende Isbrydere af den sædvanlige Konstruktion. Efterhaanden var Broen saa skrøbelig, atman hvert Aar undrede sig over, at Foraarsliøjvandet ikke revden bort, og det var endog stærkt paa Tale i Foraaret 1929 atfjerne Broen, da man nærede Angst for, at der skulde kommesærlig stærk Isgang efter den strænge Vinter, men heldigvis tøedeIsen langsomt bort, saa der ikke forrettecies Skade hverken paaden gamle Bro eller paa de under Bygning værende nye Broer.Isen lægger sig i Reglen medio December som et fast Dækkepaa Floden, der allerede i Løbet af faa Dage tillader Færdsel selvmed Hestekøretøjer; først i Marts—April Maaned ved Tøbrudetbryder Isen op, medens Vandet samtidig stiger, undertiden 6—7 rn.Til Forbindelse mccl den anden Forstad, Viliampolis, fandtesde senere Aar ingen fast Bro; hvert Foraar, naar Vandstanden iVilia Floden var blevet normal, blev der over Floden slaaet enlet Træbro, der atter ved indtræclende Højvande blev taget med

1it

z
Fig. 1. Højvande paa Villa-Floden. Fundarnentsgruberne under Vand. I Baggrunden den interirnistiske Træbro.
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af Strommen, hvis den ikke i Tide var fjernet; der kunde cia godt
gaa mange Uger, hvor Forbindelsen kun besorgedes af smaa Færge
haade eller var totalt afbrudt. Det kan maaske interessere, at et
privat Entreprenørfirma havde Kontrakt med Byen om Bygning
af denne Bro for egen Regning imod at have Ret til at opkræve
Brop enge.

Selvom den tunge Færdsel mellem Kaunas og det omliggende
Land over disse Floder paa det nuværende Tidspunkt ikke er
betydelig, idet Antallet af svære Lastautomobiler kun er ringe,
var det dog mere og mere paakrævet at faa etableret en aldeles
paalidelig og permanent Forbindelse incl til Hovedstaden, og der

blev da i Aaret 1927 afholdt Konkurrence om Broarbejderne, hvori
foruden vort Firma flere storre udenlandske Brobygningsfirmaer
deltog.

Arbejdet blev os overdraget paa Grundlag af vort indsendte
Forslag, der var udarbejdet i Forbindelse med Professor Engelund.
Leveringen af Jernkonstruktionerne til Overbygningen og Monta
gen blev af os overdraget A/S 1-Telsingors Jernskibs- og Maskin
byggeri i lnclerentreprise. Dette Firma leverede ligeledes Maski
neriet til Klapbroen, medens den elektriske Installation hertil
udførtes af AIS. Titan.

Den samlede Entreprise udgjorde ca. 2,0 Mill. Kroner.
V i 1 i a m p o 1 i s B r o e n har en samlet Længde af 200 m mel

lem Landpillerne og er af de 4 Strompiller delt i 5 lige store Fag.

Fig. 2. Viliaiopolis uroen. Montagestillads for Overhygningen.



1930 D A N S K V E J T I D S S K B I F T 33

Sommervandstandskoten er + 20,45 ni, højeste Vandstand + 27,0 mog den frie Højde under Broen ialt 10,7 ni, saaledes at Kørebaneni Midterfaget ligger i Kote + 32,5.

Fig. 3. Viliampolis Broen færdig.

Fig. 4. Alelcsotas Broen færdig.
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A I e k s o t a s B r o e n har en samlet Længde af 246 ni og erdelt i 4 lige store Fag med 52,25 m teoretisk Spændvidde saint eti Midten al Strømmen anbragt Klapbrofag med 20 ni fri Aabning.Overbygningen, der helt er udført som Jernkonstruktion medbueformede Hoveddragere efter det Langerske System (slappeBuer med Afstivningsbjælker) er ens for begge Broer.Kørebanen har en Bredde af 8,0 ni; de 2 Fortove har hver ennyttig Bredde al 1,5 m.

Kørebanebelægningen bestaar af 8—lo cm Chaussésten sat iCementmørtel (under Ledelse af en dansk Brolægger). Fortoveneer belagt med 2,5 cm Støbeasfalt, og Kantstenen er al Granit.

Brodækket er helt af Jernbeton hvilende paa de sekundæreLængdedragere. Afvandingen af Brobanen sker gennem Støbejernsudløb anbragt for hver Ca. 24 ni.Aleksotasbroens Klapfag er udført som en dobbeltanet Straussbro med Kontravægten under Brobanen. Brodækketbestaar af 12 cm imprægnerede Fyrreplanker med et 6 cm Sliddække. Fortovet er ligeledes af 6 cm Fyrreplanker. Hoveddragerneer Pladejernsclragere med dobbelt Krop, og de er forsynet med etsærligt Rigelsvstem (det saakaldte Voss’ske), der bevirker, at desammenlaasede Hoveddragere virker som simpelt unclerstottedeBjælker. I Klappillernes Hulrum findes foruden Kontravægten tillige Spil, Motor og Bremser for den paagældende Klap.Særlig skal nævnes, at Klappen i aaben Stilling danner en naturlig Bairière for Færdsien, idet der mellem den aabnecle Klap

Fig. 5. Aieksotas Broen. Klapfag.
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og det faste Dæk over Maskinrum og Klaphale kun er en ganskesmal Aabning.
Klappen aabnes eller lukkes i Løbet af eet Minut.
Til Belysning al Broerne er anbragt elektriske Lamper, ophængt i det øverste Vindgitter.
Broerne er beregnet for de ugunstigste Kombinationer al følgencie B e I a s t n in g e r:

1) En Række 16 ts. Sporvogne
2 Rækker 9 ts. Automobiler
500 kgjm2 paa Fortovene

ell er
2) 23 ts. Damptromle eller en 2(3 ts. Sporvogn i Forbindelse med500 kg/m over Resten af Broen. -

De tilladelige Paavirkninger til Træk og Bøjning for Jernet iOverbygningen varierede fra 1600 kg/cm for 20 rn Spændvidde til1800 kg/cm ved 80 ni Spændvidde.
Iøvrigt er, overalt hvor det var muligt, de af Deutsche Reichsbahn-Gesellscliaft udgivne »Vorscliriften für Eisenbauwerkc< (BE)fulgt.
U n d e r b y g n i n g e n. Bunden bestaar for begge Floders Ved

kommende af vekslende Lag af Sand og Grus paa Steder iblandetmed ret betydelige Mængder af større og mindre Sten. Samtlige12 Bropiller er udført paa Pælefundering i aaben Byggegrube. —Fremgangsrnaaden var den, at der først som Fangedæmning mmmedes en Jernspunsvæg tilstrækkeligt dybt, saaledes at der underTørlægning kunde udgraves til en Dybde, der for StrompillemnesVedkommende var Ca. 3 ni under det dybeste Sted i Floden, ogfor Landpillernes Vedkommende 2 ni under denne Dybde. NaarUdgravningen var ført ned til fuld Dybde, rammedes Pælene ogkappedes 3-i m over Bunden. Herefter støbtes Fundamentet, idethele Rummet indenfor Spunsvæggen fyldtes med Beton til Sommervandstandskoten. Pillerne, der ogsaa over Sommervandstandslinien bestaar al Beton, er paa den op mod Strømmen vendendeSide forsynede mccl kraftige Isbrydere, der er beklædt med Granit.
Spunsvæggen tjener efter Arbejdets Udførelse som Beskyttelsemod Underskylning af Pillerne, hvilket er al stor Betydning, daStrømløbet og Dybderne i Flodsengene er meget vekslende.
Funcleringsarbejclets Udførelse var forbundet med betydeligeVanskeligheder, hvilket dels hidrorte fra, at Bunden, der adskilligeSteder bestod af Flydesand, »slog op» paa Grund af det store Vand-tryk under Udgravningen, og dels fra de ovenfor nævnte Sten, somved nogle af Pillerne gjorde særlige Foranstaltninger nødvendigeunder Nedramningen af Spunsvæggen. Ved forceret Arbejde lyk
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kedes det dog i Løbet af de to korte Byggesæsoner, som varer franormal Vancistands Indtræden i Maj—Juni Maanecl til henimodNovember Maaned, at faa Pillerne færdige, saaledes at Monteringen af Overbvgningen kunde paabegyndes og gennemføres rettidigt.
0 v e r b y g ii in g e n s M o n t e r i n g paabegyndtes for Viliampolis Broens Vedkommende midt i Oktober 1928, og det lykkedesinden Aarets Udgang at gennemføre Programmet, som gik udpaa, at 3 Fag skulde være færdig opsti]let, saaledes at Stilladserne kunde fjernes, inden den strenge Frostperiodes Indtræden.I Foraaret 1929 indtraf Tøbrudet, som bekendt, meget sent, og paaGrund af Isgang og Højvande var det derfor først muligt at genoptage Monterirmgsarbejdet omkring 1. Juni. Ikke desto mindrelykkedes det at Iaa Arbejdet færdigt, saaledes at Viliampolis Broenkunde afleveres og tages i Brug den 30. Oktober, og Aleksotasbroenvar færdig til den i Kontrakten fastsatte Termin, 1. December 1929.Jernkonstruktionernes Vægt er ca. 1800 ts., og naar hertil kommer, at Monteringen af en I(lapbro med det dertil hørende Maskineri kræver stor Nøjagtighed og derfor tager forholdsvis langTid, maa det anerkendes, at Gennemførelsen af Monteringsarbejcleti Løbet af de ovenfor angivne Tidsfrister er en overordentlig smukPræstation, saa meget mere som Arbejdsforholclene og den disponible, lokale Arbejdskraft naturligvis er en Del forskellig fra, hvaddanske Jerninclustrifirmaer er vante til under hjemlige Forhold.Adgangsforholdene til Broerne er for Tiden ikke gode, da Byenikke havde Midler til Gennemskæming af bebyggede Arealer ogAnlæg af moderne Forbindelsesgader, men maatte nøjes med enForbedring af de langs Floderne værende smalle og kun daarligtbrolagte Gader. Hamperne, der er udført ved Paafyldning, har enmaximal Stigning af 4,3 pCt. (ved Viliampolis Broen) ellers kun3 pCt.

Da den gamle Hestesporvognslinie (den eneste i Byen) understor Højtidelighed i Fjor blev nedlagt til Fordel for Omnibusser,hvis Antal siden er vokset stærkt, og man ikke foreløbig venter
nye Sporvognslinier anlagt, besluttede man ogsaa for BroernesVedkommende at udskyde Anbringelsen at Skinner indtil videre.Bygningen at Broerne har afhjulpet et længe følt Savn af enpaalidelig Forbindelse mellem By og Land, og det er let forstaaeligt, at Liiauerne med stor I-Iøjtidelighecl i denne Maaned foretagerAabningen og Indvielsen af den anden og sidste af Broerne, nemligAleksotas Broen.
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OM TILVEJEBRINGELSE AF MIDLER TIL VEJ-
BYGNING I DANMARK

Af Professor A. B. C h r i s t e n s e n og Amtsvejinspektor
J. D. J e s p e r s e n.

I Danmark har man
Veje og Gader i Byerne (1. April 1928) 2053 km
Landeveje (1. April 1929) 7590 —

Biveje (December 1918) 38154 —

ialt . . . . 47803 km

Da Landet har 3518000 Indbyggere og et Flademaal paa 42852
km2, er der altsaa 13,5 km Vej (og Gade) pr. 1000 Indbyggere og
1,12 km pr. km2.

Den rationelle Vejbygning her i Landet begyndte i 1763—64, da
franske Ingeniører under Ledelse af Jean Marmillod blev indkaldt
for at sætte Vejbygningsarbej det i System. Efter Franskmændenes
Bortrejse blev Landevejenes Bestyrelse overdraget et militært or
ganiseret Vejkorps, der i 1830 blev slaaet sammen med det mili
tære Ingeniørkorps, hvis Officerer derefter afvekslende var beskæf
tiget ved Vejtjenesten og i den egentlige militære Tjeneste. Denne
Ordning vedvarede, indtil Loven af 6. Juli 18(37 overforte Lande-
vejene til Amtskommunerne, der den Dag i Dag’ varetager deres
Administration. Veje og Gader i Byerne har saa langt man kan
følge tilbage været administreret af Byraadene, Bivejene paa sam
me Maade af Sogneraadene.

Ifølge de fra gammel Tid gældende Love — Forordningen af
13. December 1793 og Loven af 6. Juli 1867 — skal Pengemidlerne
til Gaders og Vejes Vedligeholdelse for Købstædernes og Sogne-
kommunernes Vedkommende tilvejebringes ved almindelig Lig
ning paa disses Skatteydere, medens Pengemidlerne for Lande
vejenes Vedkommende skal tilvejebringes ved Ligning paa faste
Ejendomme i Amterne og paa Ejendomme paa Købstædernes
Markjorder; dog kan 1/3 lignes paa Sognekommunerne, og Hoved
princippet i denne Lovgivning er altsaa, at Kommunerne, hver in
den for sit Omraade, skal tilvejebringe de nødvendige Midler til
de offentlige Vejes Anlæg og Vedligeholdelse.

Dette var en sund og god Ordning før Automobilernes Tid, idet
Færdslen saa at sige udelukkende var lokal, men den kunde ikke
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slaa til i det øjeblik, Automobilerne korn frem og mullggjordeKørsel over lange Afstande.
Ved Lov af 18. April 1910 om Kørsel med Motorvogne ogMotorcykler paalægges for første Gang en Afgift af disse Køretøjer. Afgiften betales efter Lovens § 34 i Forhold til VognensHestekræfter (efter stigende Skala). Afgiften tilfaldt Staten, menen Fjerdedel af den fra Lastvogne, Drosker og Omnibusser indbetalte Afgift fordeltes mellem København og Købstæderne, en anden Fjerdedel samt Halvdelen af hele det øvrige Afgiftsbeløb fordeltes mellem Amtsraadskredsene og Frederiksberg alt efterInclbyggerantal.
Ved en ny L o v a f 2 9. A p r i 1 i 9 i 3 paalægges Afgiften stadig i Forhold til Motorvognenes Hestekræfter,-men med fordobledeSatser for almindelige Personmotorvognes Vedkommende. ForMotorcykler blev sat en fast Afgift.
Hele Afgiften blev fordelt saaledes, at Bornholm beholdt, hvadder blev indbetalt i Amtsraadskreclsen. Den øvrige Afgift blev fordelt saaledes:

Staten 15 pCt.
Københavns Kommune 5 —

Frederiksberg Kommune 3
Gentofte Kommune 3 —

Samtlige Købstæder 8
Arntsraadskredsene (med Undta

gelse af Bornholm) 56 —

Desuden fik
Københavns Amtsraaclskreds 5 —

Frederiksborg Amtsraadskreds 3
Roskilde Amtsraadskreds 2 —

Efter Lov om Motorkøretoj er af 20. Marts 1918blev Afgiften stadig lagt paa Hestekræfter, men den blev nogetforhøjet og 1)1ev fordelt saaledes:
Bornholm beholdt den der indbetalte Afgift og fik kun Part iAfgiften paa denne Maade. Resten 1)1ev fordelt saalecles:

Staten 5 pCt.
Københavns Kommune 5 —

Frederiksberg Kommune 3 —

Gentofte Kommune 2 —

Købstæclerne 8 —

Amtsraadskredsene 70 —

Desuden fik
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Københavns Amtsraaclskrecls 3,5 pCt.
Frederiksborg Amtsraadskreds 2,0 —

Roskilde Amtsraadskreds 1,5 —

Ved en ny L 0 v a f 6. M a i i 92 i fraveg man den tidligere Be
skatningsmaade, idet Afgiften blev lagt dels paa Motorvognenes
1-lestekræfter og dels paa deres Egenvægt.

Afgiften af Motorkoretøjerne paa Bornholm tilfaldt som tid
ligere stadig Amtsraadskredsen. Den i det øvrige Land indkomne
Afgift blev fordelt saaledes:

Staten i pCt.
Københavns Kommune 5 —

Frederiksberg Kommune 3 —

Gentofte Kommune 2 —

Kobstæderne 8 —

Københavns Amtsraadskreds . . . 3,5 —

Frederiksborg Amtsraadskreds . 2,5 —

Roskilde Amtsraaclskreds 1,5 —

Samtlige Amtsraadskredse med
Undtagelse af Bornholm 73,5 —

Endelig er ved L 0 v N r. i 43 a f i. J u 1 i i 9 27 Afgiften lagt
dels paa Benzinen og dels paa Motorkoretøjernes Egenvægt.

I Følge denne Lov skal der betales:
1) Af Benzin, som indføres til eller fremstilles her i Landet, 7 øre

pr. Liter,
2) Vægtafgiften betales efter følgende Regler:

Stk. i. Af Motorkøretøjer, der benytter Benzin og lignende som

Drivkraft
a. Af Motorcykler samt af Side- eller Paahængsvogne til

Motorcykler 6 Kr. pr. 50 kg Egenvægt.
b. Af Personautornobiler, herunder Ruteautornobiler, der

er forsynede med Luftgummiringe, samt af Paa
hængsvogne med Luftgummiringe til saadanne Køre
tøjer:

Egenvægt indtil 1000 kg 10 Kr. pr. 100 kg Egenv.
— fra 1001—1200 kg. 12 - — —

— fra 1201—1500 kg. 15 - — —

— fra 1501—2000 kg. 17 - — —

— fra 2001—2500 kg. 20 - — —
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og derefter 1 Er. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikkeover 25 Kr. pr. 100 kg Egenvægt.
c. Af Vare- og Lastautomobiler med Luftgummiringe, afindregistreringsp ligti ge Traktorer med Luftgumm i-ringe samt af Paahængsvogne med Luftgummiringetil saadanne Køretøjer:

Egenvægt indtil 1200 kg 13 Kr. pr. 100 kg Egenv.
— fra 1201—1500 kg. 10 - —

—— fra 1501—2000kg. 18 -
—

—

— fra 2001—2500 kg. 20 -
—

—

og derefter 1 Kr. mere pr. 100 kg Egenvægt, dog ikkeover 30 Kr. pr. 100 kg Egenvægt.
d. For Køretøjer med lialvmassive Ringe af godkendteTyper forhøjes Afgiften 25 pCt., med andre halvmassive eller med massive Ringe 50 pCt.Stk. 2. Af Køretøjer, der ikke benytter Benzin o. lign, som Drivkraft: Den dobbelte Afgift al den i Stk. i fastsatte.Stk. 3. Ved Beregning af Afgiften forhøjes Vægttai, der ikke ercielelige med hundrede, til det nærmest højere helehundrede.

Stk. 4. Benyttes et Motorkøretøj baade som Person- og Vare-eller Lastvogn, beskattes det efter den af de i nærværende Paragraf fastsatte Regler, der giver den højesteAfgift.
De i Henhold til denne Lov betalte Afgifter med paaløbendeRenter fordeles aarlig ved Finansministerens Foranstaltning paafølgende Maade:

Til Raadighed for Ministeren for offentlige Arbejder tilForsøg med Vejbaner, Vejmateriale m. m 100,000 Kr.Aarlig i det fornødne Antal Aar til Dækning al Udgiften ved Bygning al Færclselsbroen over Lille Bælt 500,000 -Til Raadiglied for Finansministeren som Bidrag tilDækning af de med Opkrævningen af Afgiften forbundne Udgifter
100,000 -Derefter faar af Resten:

En Vejfond i pCt.Københavns Kommune 5 —Frederiksberg Kommune 1,5 —

Kobstæderne 8 —Samtlige Sognekommuner 24,5 —

Samtlige Amtskommuner 60 —
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OVERSIGT OVER LANDEVEJENES KØREBANEBEFÆSTELSE:
DEN:

.

.J

—.— ..— .‘ 4s
-i 00

Amtsraadskreds
. I i

f i i i
km2 km km km km km km km

Bornholm 588 8.966
Kebenhavn 1173

53.546 0.250 6440 1.622
Roskilde J 18073 5.910
Frederiksborg 1359 1.463 29.896 5.803 19.133
Holbæk 1722 0 624 1.100 0.500
Sore .. 1481 0.188 8.264 3 392
Præstø 1693 0.949 12.176 0.100 12.674
Maribo 1789 17.011 2.802
Odense 1809

8,364 0.109 1.681
Assens J 2.104 1.144 0.600
Svendborg 1665 0.434 16.714 5601

Hjørring 2853 1.527 13.774 9.906
Aalborg 2933 39 014
Randers 2460 12.391 6.896
Aarhus 0.603 48.736 0.876 6.237 1.100210
Skanderborg i 29927 4.800 0.758
Vejle 2350 0.170 15.950 3.686 1.221
Viborg 3058 0.262 25.780 0.438
Thisted 1774 14.069 0.365 0.800
Ringkjøbing 4623 0.521 72.773 6.581
Ribe 3060 1.591 7.524 0.089

Haderslev 1369 2.312 2.851
Aabenraa 769 0.807 0.548
Sønderborg 442 0 059 0.294

Tønder 1372 0 936 7 550 3.273

Danmarkpr.’/41929 42852 11.822 461.658 3.238 81.566 0.383 28.557 2.458

,, pr. / 1928 11.960 384.375 3.238 73.740 23.336

,, ,, ,, 1927 11.998 324.463 3.238 61.046 20 933

,, ,, ,, 1926 12.814 269.957 2.637 46.373 20.503

,, ,, ,, 1925 18.465 221.187 2.637 24.177 21.356

,, ., ,, 1924 13.183 190.450 0547 2.500 18.475

,, ,, ,, 1923 12.602 144 214 0.348 16.933
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LÆNGDEN AF LANDEVEJE, LANDEVEJSGA.DER OG BIVEJE
FIL 1929
—

æa .. Længde af: —2
c

,
- I Lande-

Landec ——

- rJ vejs- IaltE
-

veje gader
Im km km km km hm I km km km

168
100

13
88
66

L307
26.768
22.678
02.240
43.892
69.284
35.709
6.881
0.600

17.401
20.285

27.348
4.482
1.964
8.213

40.220
0.250
4.357

7.509
0.751

I)

121 825
14442
47.716

207.564
171.653
239.515
23-1.382
203.471
215.779
155.500
130.461

36.769
2.540

101.773
66.579

187.955
60 448

158.786
12.009
5.335

71.998
30.112

115.345 242.443 242.443 635.8
79.477 2.712 82.189 1• 1067 411.500 3.472 114.048 1.967 110.015 J

27.691 314.375 314.375 1097.4
52 800 318.923 318.923 1737.5
6.400 11.449 314.300 314.300 1591.5

44.321 373.886 0.070 373.956 1792.2
57.667 323.602 323.602 1893.6
55.449 292 451 292.451 2062.534.058 196.172 1.111 197.283

283.738 460.382 2.364 462.746 1828.7

210.593 9.750 288.604 1.298 289.902 2125.0
160.071 183.968 412.941 412 941 2575.7
138.773 64.709 329.034 0.796 329.830 2606.6

7 043 5.800 138.938 138.938
‘ 2970 993.674 325.327 1.240 326.507 J -

270.636 392.331 392.331 2981.0
431.634 21.801 641.951 641.951 2483.6
144.443 143.209 319.252 319.252 . 1517.0
196.319 171.219 452.748 0.471 45b.219 4427.3
258613 72.168 419552 0.917 420469 2760.0
208.442 22.005 266.473 266.473
121.827 40.900 104.082] 164.082
100.909 104.535 104.535
267.333 21.100 296 919 296.919

3.279 77L610 01946H5.69253.7
3939.732 915.891 7587.423 12.142 7599.565
4506.181 1045.390 794.737 12.142 7006.879
4895.737 1217.377 7584.118 12.142 7596.260
5232.768 1377.307 7572.898 12.142 7585.010
5235.120 1650.981 7582.946 12.692 7595.038
5236.837 1892.431 7600.620 13.676 7614.296

438.155 2462.612

195.258 2028.826
48.756 1569.275

1.753 1116.420
673.657
470.345
295.939
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Vejfonclen administreres af Ministeren for offentlige Arbejder,
og dens Midler anvendes som Tilskud til særlige Vejarbejder, især
saadanne, der er af Betydning for Vejnettet som Flelhed, men
ikke i samme Grad for den lokale Trafik.

Den Købstæderne tilfaldende Del af Afgiften fordeles med
i Forhold til den i hver Købstacl indbetalte Afgift af Motorkore
tøjer i det Tidsrum, for hvilket Afgiften skal fordeles, og med
efter Længden af de Veje og Gader, der er eller har været Landeveje og Landevejsgader eller maa sidestilles disse.

Den samtlige Amtskommuner tilkommende Del af Afgiften for
deles i Forhold til hver Amts regnskabsmæssige Udgift til Vejvæsenet for et Gennemsnit af de sidste 6 Aar, heri dog ikke ind
befattet de af Statsbidrag afholdte Udgifter.

Det Sognekommunerne tilfaldende Beløb fordeles i Forhold tilhver enkelt Sognekommunes gennemsnitlige regnskabsmæssige
Udgift til Vejvæsenet i Følge de tre sidste aflagte Aaisrcgnskaber.

Den hver enkelt Amts- og Købstadkommune tilfaldende Del af
Afgiften skal i sin Helhed anvendes til Kommunens Vejarbejde
og saaledes, at mindst 3’ anvendes til I(ørebanernes Forstærk
ning med Brolægning, Chaussebrolægning, Arbej de med Asfalt
eller Tjærepræparater eller andre lignende Bindemidler, til An
skaffelse af Vejbygningsmaskiner samt til Nyanlæg eller Regule
ring af Veje, herunder Tilvejebringelse af Oversigt ved I{rydsnin
ger og Sving, Forstærkning af Broer og Sikring af ubevogtede
J ernbaneoverkørsler.

Den Sognekommunerne tilfaldende Andel skal i sin 1-lelhed
anvendes til Kommunens Vejarbejde og saaledes, at mindst Flalv
delen anvendes til Arbejder af ovennævnte Art eller til Forstærk
ning af Vejbaner med tromlet Dæklag.

Afgiften kan ogsaa anvendes til Forrentning og Afdrag af Laan,
der er optaget efter den 6. Juli 1921, til større samlede Udførelser
af de ovennævnte Vejforbedringer samt til Anskaffelse af Vejbyg
ningsmaterialer.

Ved Lov om Omsætningsafgift af Motorkøre
t ø i e r a f 2 0. D e c e m b e r 1 9 2 4 er det fastsat, at der ved den
første Indregistrering her i Landet af Motorkøretøjer svares en
Omsætningsafgift af følgende Størrelse:

Hvor den afgiftspligtige Værdi ikke er

1) over 2000 Kr. svares 15 pCt. af Værdien.
2) — 2000 Kr., men ikke over 5000 Kr. svares 300 Kr. af 2000 Kr.

og 20 % af Resten.
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3) over 5000 Kr., men ikke over 10000 Kr. svares 900 Kr. al 5000 Kr.
og 25 % af Resten.

4) — 10000 -
— 15000 - — 2150Kr.af 10000Kr.

og 30 % al Hesten.
5) — 15000 - svares 36501(r.af 150001Cr

og 40 % al Resten.

Saafremt et Motorkoretøj, der en Gang er indregistreret, gen
riemgaar saaclanne Reparationer eller Omclannelser, at det faar
Karakter af at være et nyt Køretøj, f. Eks. ved Indsættelse af ny
Motor eller Paasættelse al nyt Karosseri, skal ved den første efter
det paagældencle Arbejdes Udførelse følgende ny Registrering i
andet Navn, 10 pCt. af den ovenfor fastsatte Afgift erlægges.

De i 1-lenhold til denne Lov indkommende Afgifter fordeles i
Medfør al Lov al 14. Juli 1927 ved Finansministerens Foranstalt
ning paa følgende Maade:

Der stilles forlods et Beløb al 1i’ pCt. al den samlede Afgift
til Raadighed for Finansministeren som Bidrag til Dækning af de
med Opkræv ningen al Afgiften forbundne Udgifter.

Resten af Afgiften fordeles saaledes:

Til Københavns Kommune 5 pCt.
- Frederiksberg’ Kommune 1,5 —

- Købstæderne 8 —

- samtlige Sognekommuner 42,5 —

- samtlige Amtskommuner . . . 43 —

Med Hensyn til Fordelingen af Beløbene til de enkelte Kobstad-,
Amts- og Sognekommuner samt disses Anvendelse al Afgiften
gælder lignende Regler, som fastsat i den ovenfor nævnte Lov om
Afgift af Motorkoretojer m. v.

Antallet al Motorkøretøjer var:
1. Septbr. 1909 699 Automobiler

3467 Motorcykler

Ialt . ... 4166

30. Septbr. 1929 98300 Automobiler
(heraf 8160 Drosker og 25250 Last- og Varevogne).

20598 Motorcykler

Ialt . ... 118898
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Motorafgiften indbragte i Finansaarene:
1919—20
1920—21 2,32
1921—22 4,63
1922—23 8,28
1923—24 10,12
1924—25 12,33
1925—26 14,86
1926—27 16,79
1927—28 30,41
1928—29 36,37

Motorafgiften indbragte altsaa i Finansaaret 1928—29 (Landets
Indbyggerantal Ca. 3,5 Millioner) ca. 10,30 Kr. pr. Indbygger.

Den i Finansaaret 1928—29 betalte Ivlotorafgift 36,371 902 Kr. er
i Henhold til de ovenfor nævnte Fordelingsregler fordelt med:

Til Amtskommunerne
- Sognekommunerne
- Kobstæderne
- Københavns Kommune
- Frederiksberg Kommune

o. s. v.

19,918 539 Kr.
10,022 215 -

2,827 458 -

1,767 161 -

530 148 -

Da det kan have nogen Interesse at se, hvor stor en Del af Ani
ternes Vejudgifter, der nu dækkes af Amtsfonden, d. v. s. ved den
gamle Udskrivning paa fast Ejendom rn. ni., saaledes som ovenfor omtalt, og hvor meget der dækkes ved Motorafgifterne, skalfor nogle typiske Amter angives de her for 1928 gældende Tal efter Overslagene for de paagældende Aar:

Der kan derfor vistnok regnes med, at fra 32 til 2/ af Amter-
nes Vejudgifter i øjeblikket betales af Motorafgiften.

For Købstæderne er det noget vanskeligere at opstille en lig
nende Sammenstilling, da disse i deres Vejudgifter medregner
Udgifterne til Kloaker ni. ni.

0,87 Millioner Kr.

Amt. Samlet Vej- Amtsfondens % Motorskatten.
udgift. Kr. Udgift. Kr. Kr.

Frederiksborg . 1,354 000 474 000 35,0 880 000 65,0
Odense 1,020 580 398 580 39,2 622 000 60,8
Assens 549 800 227 500 41,4 322 300 58,6
Skanderborg .. 1,022 000 552 000 54,0 470 000 46,0
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For Sognekommunerne findes ikke offentliggjort tilsvarendeOpstillinger; de faar først nu efter Afgiftsioven af 1. Juli 1927direkte Tilskud til deres Vejvæsen fra Staten, saa det vil værefor tidligt at udtale noget om dem.
Af medfølgende Oversigt over Landevejenes Korebanebefæstelser og Længden af Landeveje og Landevejsgader den 1. April 1929med en summarisk Opstilling for Aarene fra 1923 vil man se detResultat, der for Amtsvejenes Vedkommende er naaet ved de seneste af de i denne Afhanciling nævnte Afgiftsiove. Paa øerneer moderne Befæstelser gennemført i næsten alle Amter paa denstørste Del af Vejnettet, medens dette i Jylland i noget mindreGrad er Tilfældet.
I samme Tabel er foruden Amternes Arealer i km2 opført Bivejenes samlede Længde i 1918; en samlet Opgorelse over, hvorledes disse Veje er befæstet, findes ikke.
København og samtlige Købstæder lmavcle den 22. August 1928en samlet Vej- og Gadelængde paa 2033,2 km. Belægningen varsaalecles: Presset Asfalt 36,3 km, Træbrolægning 1,0 km, engelskBrolægning 22,4 km, alm. Brolægning 410,4 km, Chaussebrolægning 108,8 km, Cementbeton 2,9 km, Asfaitmakadam 7,0 km, Beg-og Kitonmakadam 2,3 km, Emulsionsmakaciam 1(3,7 km, Asfaltbeton 35,9 km, Tjærebeton 19,6 km, Overfladebehanciling 332,6 km,alm. Makadam (580,3 km, Grus eller Slagger 309,2 km, uden Belægning 49,8 km.
Som det vil ses, har Afgiftsiovene hidtil især haft Betydningfor Amtsvejene; efter Loven af 1. Juli 1927 vil der i Fremtiden ogsaa tilføres Sognene store Beløb, saa en Ombygning af deres Vejekan ventes gennemført i ret stor Udstrækning i de kommendeAar.
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FÆRDIGBLANDET BETON TIL GADER OG VEJE
Af Ingeniør K. H i ø d h e cl e.

For at kunne bedømme den Betydning, som færcligblandet Be

ton har og vil faa for Gade- og Vejbelægninger, vil det sikkert

være nødvendigt først at resumere Tidviklingen af Anvendelsen af

denne Beton i De forenede Stater og i København.
Ved færdigbiandet Beton, eller som Amerikanerne kalder det

»ready mixeci concrete<, forstaas et Betonpiociukt, som blandes

paa et stationært og centralt beliggende Blandeanlæg og derefter

udkøres og leveres paa flere forskellige Anvendelsessteder og i et

stort Antal forskellige Blandingsforhold.
Der er 2 I-Iovedaarsager til, at færdigbiandet Beton har faaet

den enorme Udbredelse i U. S. A., som de sidste 3—4 Aars rivende

Udvikling barer Vidnesbyrd om, nemlig for det forste, at man

undgaar Ulemperne ved at være afhængig af Blandemaskiner og

disses Flytning, og for det andet, at Koncentrationen af Blande-

og Maaleanlæg har afgørende Betydning for Betonens Kvalitet og

Pris.
I de store amerikanske Byer er Ulemperne ved at opstille

Blanciemaskiner ved Støbestedet saa store, at alene dette Forhold

har i-æret tilstrækkeligt til at give Fabrikkerne for »reacly mixed

concrete< en passende Omsætning. Ved Gade- og Vejbeton, som

her særlig skal omtales, udstøbes der i Amerika af eet Udlæg
1Iingsfor11oId ofte 150 m3 Beton om Dagen, hvilket vil sige, at der

daglig paa Halvdelen af en 12 rn bred Kørebane med 20 cm tyk

Beton kan fuidføres en Strækning af ca. 125 Im. Denne Længde

vilde, med de Blancleanlæg, som man f. Eks. ellers anvender her

hjemme, kræve en Flytning af Blanciemaskinen hver Dag, eller

med andre Ord, Tiden vilde blive opslugt af disse Flytninger. I

U. S. A. anvender man, naar der ikke anvendes færdigblandlet

Beton de saakalclte »pavers«, cl. v. s. store selvtransportable Blan

demaskiner paa Larvebaand med en drejelig Udlæggerarm, ved

hvis Hjælp Betonen placeres paa Udlægningsstedet. Disse »pavers

koster i hvert Fald efter danske Forhold en meget stor Sum Penge

nemlig ca. 30—40.000 Kr. og det er jo indlysende, at det Beløb,

som medgaar til Forrentning, Afskrivning, Reparation og Drift af

saa dyre Maskiner, belaster Udlægningsprisen meget betydeligt,

hvorfor det er muligt at fremstille »ready mixed concrete til en

saadan Pris, at den kan konkurrere med »pavers(( Betonen, vel at

mærke,, naar der fra samme Betonfabrik er Mulighed for samtidig

at erstatte flere »pavers<.
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København er den eneste By i Europa, hvor der findes Fabrikker for færcligblandet Beton, men det kan sikkert betragtes somgivet, at Aaret 1930 vil bringe en Ændring i dette Forhold.
Virksomheden i København har gennemgaaet en Udviklingsamtidig med og uafhængig af de amerikanske Fabrikker, og Forsøg og Metoder har ligeledes gennemgaaet de samme Facer, sombegge Steder er resulteret i Anvendelsen af Special-Vogne tilTransport af Betonen. Det kan nemlig ikke lade sig gøre at transportere Beton af tilstrækkelig Fugtighedsgrad i almindelige,aabne Tippelads-Biler, idet Betonen under Kørslen vil rvstes saameget sammen, at Vandet presses op til Overfladen og løber af,saa Betorien bliver en tør, sammenhængende Kage, der klistrerfast i Vognen og ikke kan aftippes, men maa skovles eller hakkes af.
Nødvendigheden af Anvendelsen af disse Special-Vogne er resulteret i, at der i øjeblikket i U. S. A. anvendes 10—20 forskelligeTyper Beton-Vogne. I København anvendes foreløbig kun een Typeaf egen Opfindelse og den synes forøvrigt at løse sin Opgave fuldtud tilfredsstillende.
Anvendelsen af færdigblandet Beton i København til Gader ogVeje, har i Aaret 1929 været saa stol’, at praktisk talt al Beton til

Gadefundamenter er leveret paa denne Maade. De danske Betonfabrikkers Omsætning i Aaret 1929 har været Ca. 50,000 m Beton,hvoraf Ca. 20,000 m3 er anvendt til Gadebeton.
Færdigbiandet Beton har i den Grad lettet Betonproblemet, atdet maa anses for sandsynligt, at man i mange Gader og Vejehvor man ellers vilde have anvendt andre Funderings- og Belæg

uingsmetoder nu vil anvende Beton.
Med Hensyn til den økonomiske Side af Sagen, kan man nu iStorkøbenhavn levere og udlægge et 20 cm tyk Betonfundament iGader for Kr. 7,00 pr. m og en Betonvej uden andet Dæklag forca. 8 à 9,00 pr. m.
Disse Priser er saa smaa, at de kan tage Konkurrencen op

med hvilken som helst anden Belægning, idet f. Eks. en Macadam
befæstelse selv paa mindre trafikkerede Sideveje, efter ganske faaAars Anvendelse, vil blive dyrere end en Betonvej, og hertil kom
mer de mange Bekvemmeligheder og Fordele, der er ved en jævn
og plan Overflade. En makadamiseret Vej vil, naar man regner
selve Makadamiseringen til Kr. 4,50—5,00 pr. rn og 2 Stk. 28 cm
brede Brostens Rendestene til Kr. 14,00 pr. m2, i Aulægsudgifter
komme til at koste Ca. 6,00 à 6,50 pr. m af den totale Kørebane, men
hertil kommer Udgifter til Vedligeholdelse og Reparationer. Beton
vejen har desuden den Fordel, at den i Regnvejr ikke bliver saa
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glat som f. Eks. en Asfaltvej, og at. den om Natten, paa Grund at

sin lyse Farve stikker mere af mod Omgivelserne og derfor kan

befærcies nle(l større Sikkerhed.
Hvad angaar selve Uclførelsesmaaden af en Betonvej med An

vendelse af færcligblanclet Beton, er denne blevet betydelig sini—
plificeret sammenlignet med Blanding af Betoneii paa Stedet, idet
alle Spekulationer over Materialer, Transport, Kvalitet og Blau
d ingsforhold overlades til Betonfabrikkern e. Med Hensv n til selve
1i’emgangsmaaden er der 2 Muligheder, enten at dele Vejen paa
langs i 2 Halvdele og udnytte den ene Halvdel til Transport, eller

udstøhe hele Korebaiiebredden paa een Gang, idet Transportvog

nene i sidste Tilfælde, eventuelt paa en Svellevej, bakker hen til

ldstøbningsstedet. Efterhaanden som Betonstobningeii skrid ei’

frem, lægges Svellerne ud til Siden og bortkøres naar Betonvejen

ci’ afbun det tilstrækkeligt.

Der er særlig to Forhold, som almindeligvis fremføres som
Ulemper ved egentlige Betonveje, for det første, at Betonen ikke
kan tages i Brug før efter lang Tids Forløb, og for det andel, at
(let er besværligt og bekosteligt, hvis Betonen senere skal ophug
ges af Heiisvn til Ledninger o. 1.

Hvad angaar den første Ulempe, er clemme ikke saa generende,

som den gøres til, idet. man heller ikke kami køre paa en niacada
mniseret Vej for efter flere Dages Forløb, og desuden el’ det muligt,

ved Anvendelse af moderne Special-Cementer, at trafikkere Be

tonvejen efter ganske faa Dages Forløb. Dcii almindeligst anvendte

Special—Cement, »Velo-Cernent, vil fordyre ell Betonvej med Kr.

1,50—2,00 pr. m.

Den anden lTlempe, Ophugning af Heiisyii til Ledninger ø. 1. er

ogsaa ved Anvendelse af de praktiske og lettransportable Tryk

luftanlæg efterhaanden blevet af underordnet Betdning, og des

uden har man ved Betonvejen den Fordel, at man ikke, som ved

macaclamiserede Veje, stadig skal reparere og løfte »Sætimimmger,
hvilket er til stor Gene for Trafikken. Reparationer efter Ophug

lunger i Betonveje og -Gader, hvor der hist og her skal anvendes

forholdsvis smaa Portioner Beton, er ogsaa blevet betydelig lettere

at udføre efter Fremkomsten af Produktet færdigbehandlet Be

ton, idet det derved er muligt at faa leveret disse smaa Beton-

mængder til en Pris og af en Kvalitet, som ikke før var mulig.

Med hensyn til Kvaliteten, kan det betragtes som en Kends

gerning, at ilian nu ogsaa i Danmark som i de fleste andre Lande

stiller større og større Krav til denne, hvorved det næsten bliver

en Nødvendighed at anvende færdigblandet Beton, da det ved de

stationære og permanente Anlæg er muligt at gennemføre de for
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Kvaliteten saa vigtige Faktorer som f. Eks. Kontrol med Waterialernes Kornstøirelse, Hulhedsprocent, Cementkvalitet og Oplagring,Forholdet mellem Cement- og Vanclrnængde, Konsistens, Blanding0. s. v. Ved (le transportable Blandeanlæg, som man ellers skuldebenytte, vilde det blive en overordentlig vanskelig Opgave at sikresig effektiv Kontrol med disse for Kvaliteten saa vigtige Faktorer.Alt i Alt har færdigbiandet Beton muliggjort, at Udførelsen afBetongader og Veje kan ske hurtigere og sikrere, hvorfor man medFordel kan anvende Betonveje paa Steder, hvor man ellers vildehave anvendt andre og daarligere Belægninger. Da Betonveje heltog holdent kan fremstilles af danske Materialer og danske Arbejdere, vil dette sammen med de mange andre anførte Fordele foranledige, at Beton saavel til Gade- og Vejfundamenter som titegentlige Betonveje vil faa større og større Udbredelse.

BETRAGTNINGER VEDR. OVERFLADEBEHANDLING AF MACADAMISEREDE VEJE
Af Ingeniør Niels Rasmussen.

Enhver, der har Kendskab til Fabrikation af Asfaltbeton, ved,at der ti] en given Mæng(le Skærver og Sand fordres en ganskebestemt Bitumenmængde for at fremstille et stabilt Dæklagaltsaa et Lag, hvori Trafikken ikke frembringer indre Forskydninger. Ethvert Sten- og Sandkorn maa være omgivet med enHinde af Bitumen. Denne Hinde maa have en saadan Tykkelse,at Kornoverfladerne, naar de berører hinanden, faar tilstrækkeligVedhængning, uden at den dog maa være saa tyk, at den dannerSmorelse mellem Kornene, saaledes at de skubber sig for hinanden under Trafikken. Desuden kræves naturligvis for at fremstille en stabil Asfaltbeton, at Stenrnaterialet skal være sammensat efter bestemte Regler, og at der anvendes en passende Asfaltsort. For ved Fabrikation af Asfa]tbeton at faa fremstillet denneBiturnenhincie i passende Tykkelse viser Erfaringen, at man forBlandingen skal opvarme Stenmaterialerne ti] Ca. 180° C og Asfalten til Ca. 1000 C.
Nu kan man overføre denne Viden om Asfaltbeton til Overfladebehandling af Veje. En saaclan Overfladebehandling er jo atbetragte som et ganske tyndt Lag Asfaitheton. Formaalet maa ogsaa her være at fremstille en stabil Vejoverflacie, og Kærnepunktet
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er cia at give Grus- og Stenkornene den passende tnc1e Hinde af

Bitumeri. Fra Asfaltbeton ved man, at der til Sten- og Grusmate

riale af den Størrelse, der anvendes ved Overfladebehandling, skal

medgaa 1 kg Asfalt for hver 15—20 kg Stenmateriale for at give

den passende Hinde om samtlige Rornoverflader. — Spørgsrnaalet

er nu, om dette opnaas ved de Overflaclebehandlinger, som fore

tages paa Landets Veje for Tiden, og her maa i høj Grad svares

Nej.

Af de for Tiden anvendte Maacler at overflaciebehancile pan

skal her omtales:

1) Overfladebehandling med Asfalt (Pen 150—200). Man opvar

mer Asfalten til Ca. 150—1(10 i særlige Maskiner, som ogsaa fore

tager Udspreclningen af den varme Asfalt. Derpaa spredes Afclæk

ningsmaterialet og der tromles.

Ved en saacian Overfladebehandlirig er det. ikke muligt at give

Stenkornene den passende tynde hinde, sm er nødvendig for at

gøre Laget stabilt, altsaa er Metoden ikke brugbar. 1-Ivis man paa

en Vej med nogen Trafik anvender denne Metode nogle Gange,

vil det vise sig, at Materialet lader sig skubbe, og man faar bøl

gede Veje. Naturligvis er det et Fremskridt, at man har faaet ind

ført Grusspreclningsmaskiner med Tromling i Forbindelse med As

faltspredernaskiner, nien Metoden kan nu ikke give stabile

Vejoverflacler.

2) Overfladebehandling med Tjære.

Tjæren opvarmes til Ca. 1000 C i særlige Maskiner og kan enten

udsprecles med de samme Maskiner, som er nævnt under Asfalt

overfladebehandling eller uclspredes fra særlige Maskiner i Støv-

form, hvorefter Afdækningsmaterialet spredes.

Man kan ved Anvendelse af Tjære faa Stenkornene omgivet af

en tyndere Hinde end ved Anvendelse af Asfalt, men Metoden til

lader ikke at faa anvendt san meget Stenmateriale som nødven

digt for at give en stabil Vej. Dertil kommer, at Tjære, selv om

den er nok saa renset og destilleret, ikke er et vejrbcstandigt Ma

teriale, ligesom den ogsaa bliver for blød Varmen.

3) Overfladebehandling med Tjære iblandet Asfalt.

Man har iblandet Tjæren 10—20 pCt. Asfalt og derved for

bedret Tjæren, d. V. s. man har villet beholde den tynde Flincle

omkring Skærverne, som Tjæren tillader, samtidig med at tilføre

Tjæren Asfaitens gode Egenskaber.

Det er dog umuligt ogsaa ved denne Metode at give Overflade

behandlingen den rette Mængde Skærver og derved opnaa stabile

Veje. Naar det ved et enkelt Forsøg har vist sig, at denne Metode

tillod et Skærveforbrug af 18 Gange den anvendte Tjære, hvad
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tier netop er det, der skal til, maa man søge Forklaringen herpaa
i flere Forhold. For det første er en Del af tie anvendte Skærver
ved Tromlingen trykket ned i deri gamle Overflaciebehandling,
der formodentlig har hestaaet af Asfalt med ikke mættet Sten
materiale, dernæst maa det erindres, at en meget stor Del af
Kornoverfladerne efter saadan en Behandling slet ikke har været
i Berøring med Tjæren, Vejen er lys, og endelig er (ler sikkert ikke
taget Fleiisyn til den Del af Afdækningsmaterialet, som slet ikke
kommer ned i Vejbanen og som efterhaanden ender ude i Rabatten.

4) Overfladebehandling med Asfaltemulsion.
Overfladebehandfling med Emulsion er deii letteste Maade at

overfladehehandle paa. Man renser sin Vej omhyggeligt, lugter
den og spreder Emulsionen enten direkte fra Tønder, fra Kancler
eller fra særlige Tankvogne og dernæst spredes Afclækningsmate
rialet; undertiden tromles Vejen derefter.

Naar man anvender Asfalten i Emulsionsform, viser det sig
muligt at omgive Stenmaterialet med den tynde Hinde, som er
nødvendig for at opnaa en stabil Vej.

Metoden benyttes en Del men langt fra i den Udstrækning, som
den bor. Det er navnlig Københavns Kommune, som er gaaet i
Spidsen her, den har i de sidste 2—3 Aar saa at sige udelukkende
anvendt 0 verfladebehandling med Asfaltennilsion paa sine maka
tiamiserede Veje og ser sin Fordel derved. ()gsaa Frederiksberg
Kommune benytter denne Metode i stor Udstrækning.

Af foranstaaende Betragtninger vil ses at man skal aiiende
Emnulsiori, hvis man vil holde sine Veje med Overfladebehantiling,
idet det er den e n e s t e Maade hvorved man kan opnaa stabile
Overflader, hvis man da ikke vil gaa over til at opvarme saavel
Skærver som Asfalt; men saa kommer man incl paa Udførelsen
al Dæklag meti Asfaitheton.

Nu er det ikke nok, at Overfladelaget er stabilt, der fordres
desuden, at Vejeii skal være stabil. Hvis den ikke er tiet, hvad et
Makadamiserings-1)æklag som Regel ikke er, maa den gøres stabil.
Dette gøres som Regel ved, at man river Vejen op, sorterer det
oprevne Materiale inden Ucilægnirigen, tilfører eventuelt nyt
Skærvemateriale og udgyder Vejbanen med Eniulsion ca. 5—( kg
pr. m2 under Afdækning med fornødent Skærvemateriale i Korn-
størrelse 1—10 nim og Tromling. Nogen Tid derefter overflade-
behandles Vejen med Anvendelse af ca. i 14 kg Emulsion pr. m
og Afdækningsmateriale i I{ornstorrelse I—5 mm og helst Trom—
ung.

Hvis \7ejeii ikke har for stærk Trafik, kan man ogsaa stabili
sere Vejbanen ved at give den en meget kraftig og dybtgaaencle
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Rensning helst Maskinfejning med Staalbørster og derpaa over
fladebehancHe med ca. 3 kg Emulsion og Afdækningsmateriale i
Kornstorreise 1-—8 mm; en 14 Dages Tid derefter overflaciebehand
les som efter Udgydning med Ca. i Y kg Emulsion pr. m og Af
clækningsrnateriale i Kornstørrelse 1—5 mm.

Overfladebelianciling af saaledes tidligere overfladebehandlede
Veje, fordrer som Regel pr. rn2 kun i kg Emulsion og 6—7 ht.
Afdækningsmateriale i Kornstørrelse 1—6 mm (Samsøgrus) og
koster her i København Ca. 25—30 øre pr. m.

Det er altsaa af Vigtighed, at Vejbanen er lagt fast, saa fast
som muligt, dernæst at det paaførte Lag er saa tyndt som muligt.
Der maa kun anvendes Afdækningsmateriale fra 1—5 mm. Den i
Emulsionen anvendte Asfalt skal være blød — Pen. 150—200 —,

derfor skal Laget være tyndt, da denne Asfalt ikke kan gøre en
Vej med stor Overfladetykkelse stabil. Man kan ikke anvende As
falt af samme Haardhecl som til Asfaltbeton med Pen. Ca. 50 til
Overfladebeliandling, cia den om Vinteren vil revne og springe af
paa Grund af Vejbanens Deformationer.

Saalecles behandlede Veje kan holdes ved Overfladebehanclling
mccl Emulsion til ret stor Trafikintensitet (antagelig 600—700 ts
pr. ni). Lagets Holdbarhed er noget afhængig af Sommerens Be
skaffenhed, jo torrere Sommer des mindre Slid af Ernulsionen,
men i Almindelighed vil man kunne regne, at en Overfladebehand
ung aarlig vil være tilstrækkelig til en Trafik op til 200—300 ts

p’. ni, og to Overfladebehandlinger aarlig til en Trafik op til 400—
600 ts pr. ni. Det kan næppe betale sig at holde en Vej ved Over
fladebehandling alene, naar den skal behandles mere end en Gang
aarlig. Hvis der kan skaffes Midler til det, bør man cia gaa over
til permanent Belægning som i. Eks. Asfaltbeton.

Deri anvendte Emulsioii bor tilfredsstille følgende Fordringer:
Den bor indeholde Ca. 50 pCt. Asfalt.
Asfalten, der indeholdes i Ernulsionen, bor være meget findeR

og de enkelte Asfaltkorn maa være af ens Størrelse og jævnt for
delt i Emulsionen.

1)en tilsatte Emulsin bor forekomme i ringe Mængde — under
0.5 pCt. — og være af en saadan Beskaffenhed, at Ernulsionen ikke
genemulgerer og at den ikke influerer paa Asfalten efter Afbiri
ciingen, cl. v. s. den maa ikke kunne spores i Asfalten bagefter.

Emulsiotien bør findes i 2 Arter: Een, som kan opbiancies iiied
Vand, og en som ikke kan. Den første anvendes til grusecie For-
tove og Cyklestier, den anden til Vejbiug.
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ASFALTBELÆGNINGER PAA BROLÆGNINGS
FUNDAMENT

Af Afdelingsingeniør B. C h r. H ü t t e ni e i e r..

I Dansk Vejtidsskrift Nr. 3 for Aaret 1928 er beskrevet de i Københavns Kommune indtil dette Aar udførte Asfaltbelægninger.paa Brolægningsfundament.
Udførelsen af saaclanne Belægninger el i Aaiene 1928 og 1929fortsat i stadig voksende Udstrækning, og jeg skal her kort omtale de enkelte Arbejder.
Asfaltbelægningerne er alle udførte af Entreprenorer, der har5 Aars gratis Vedligeholdelse.
Med Hensyn til Fundamenterne skal bemærkes, at Brolægniiigen blev omsat i større eller mindre Udstrækning, og at der tilStødning af Brolægniugen overalt blev anvendt motordrevenStodemaine.

V e s t r e B o u I e v a r d mellem Niels Biocksgade og Rysensteensgade, 1928.
Asfaltbelægningen: 2 Y cm tyk Stobeasfalt iaa et 2—4 cm tyktAsfaltbetonbundlag.
Færdselsintensitet Ca. 40 tim pr. Døgn.

Badstuestræde, 1928.
Asfaitbelægningen: 3,5 cm Stobeasfalt.
Færdselsintensitet ca. 170 tim pr. Døgn.Pust ervig, 1928.
Asfaltbelægningei i: 3,5 cm Støbeasfalt.Færdselsintensitef. ca. 240 tim pr. Døgn.

F r e cl e r i c i a g a d e, St. Kongensgade—Borgergade, 1928.Asfaltbelægningen: 4 cm Stobeasfalt.
Færdselsintensitet ca. 250 tim pr. Degn.Prinsesse Charlottes Gade, ved Fyensgade, 1928.Asfaltbelægningen: ca. 3 cm Asfaltemulsionsbelægning (Goudaht); Belægningen udførtes dels som angivet for den i 1927 udførteStrækning i Ingerslevgade dels som Enkeltlagsbelægning.Færdselsintensitet anslaaet til ca. 150 t/m pr. Døgn.I n g e r s I e v s g a cl e, Bodilsgade—Erik Ejegodsgade, 1929.Fugerne blev opkradset og fyldt med Cementmørtel.Asfaltbelægningen: 3,5 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet ca. 270 tim pr. Døgn.Som udtalt i den tidligere Beretning om de i Københavns Kom-
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mune udførte Asfaltbelægninger paa Brolægningsfundament er

Færdselen i denne Gade hovedsagelig gennemgaaende og hurtig og

Færdselsintensiteten paa Midten af Gaden, hvor der særlig køres,

er betydelig større.
Gartnergade, 1929.

Fugerne blev opkradsel og fyldt med Smaaskærver og Asfalt

emulsion.
Asfaltbelægningen: 5 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 250 tim pr. Døgn.

B a a d m an d s g a d e, Mimersgade—Nannasgade, 1929.

Fugerne blev opkradset og fyldt med Srnaaskærver og Asfalt

€mulsion.
Asfaithelægningen: 5 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til ca. 250 tim pr. Døgn.

B a n d e r s g a d e, Aarhusgade—Viborggade, 1929.

Fugerne blev opkradset og fyldt med Smaaskærver og Asfalt

emulsion.
Asfaltbelægningen: 4 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 100 tim pr. Døgn.

Kattesundet og Hestemøllestræde, 1929.

Fugerne blev opkradset og fyldt med Smaaskærver og Asfalt

emulsion.
Asfaltbelægningen: 5 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 250 tim pr. Døgn.

Naboløs, 1929.
Asfaltbelægningen: 5 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet arislaa.et til Ca. 300 tim pr. Døgn.

Hausergade, 1929.
Fugerne blev opkraclset og fyldt med Smaaskærver og Asfalt

emulsion.
Asfaltbelægningen: 4 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 200 tIm pr. Døgn.

Ny Adelgade, 1929.
Asfaltbelægningen: 4 cm Støbeasfalt.

Færdselsintensitet anslaaet til ca. 200 tim pr. Døgn.

S I o c k h o I m s g a d e, Østerbrogade — forbi Stockholms Plads,

1929.
Fugerne blev opkradset og fyldt med Smaaskæi’ver og Asfalt

emulsion.
Asfaltbelægningen: 5 cm Støbeasfalt; paa en kortere Strækning

er forsøgt med en Støbeasfalt fremstillet ved Hjælp af en syntetisk

Asfaltmastix (Asfaltmastix fremstillet ved Blanding af Bitumen og

fint Kalkstov). Denne Støbeasfalt har et ret stort Indhold af Filler.
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Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 250 t’m pr. Døgn.
Da Færdselen hovedsagelig er hurtig og gennemgaaende fore

gaar denne dog mest paa Midten af den ret brede Korebane, hvor
Færdselsintensiteten altsaa er betydelig større end 250 tim.
F r e d e r i c i a g a d e, St. Kongensgade mod Bredgade, 1929.

Asfaltbelægningen: 4 cm Støbeasfalt.
Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 250 tim pr. Døgii.

II ø j b r o P I a d s, sydlige Kørebane, 1929.
Asfaltbelægningen: 4 cm Støbeasfalt.
Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 000 t/m pr. Døgn.

A a b e n r a a, Rosenborggacle—Hausergade og T o r n e b u s k e
g a d e, 1929.

Fugerne blev opkradset og fyldt med Smaaskærver og Asfalt
cm ulsion.

Asfaltbelægningen: 5 cm Støbeasfalt.
Færdselsintensitet anslaaet til Ca. 300 tim.

De nævnte Tykkelser af Asfaltbelægningerne angiver Tykkel
serne over de højeste Brosten.

Stobeasfaltbelægninger er paa en enkelt Undtagelse nær ud-
følte som 2-Lagsbelægningei.

Det vil ses, at der i de omhandlede Aar saa at sige udelukkende
er anvendt Støbeasfalt. Grunden hertil er, at denne Belægning,
anvendt paa Brolægningsfundament, efter de i København ind
høstede Erfaringer, er de andre hidtil anvendte Asfaltbelægninger
overlegen med Hensyn til Modstandsdygtighed overfor Slid.

Ved saa godt som alle de i København udførte Asfaltbelægiiin
ger paa Brostensfundarnent viser der sig i Tidens Løb i større eller
mindre Grad en »Spejling« i Asfaltoverfladen af Brolægningsfunda
inentet.

Støheasfaltbelægningerne tager ogsaa i nogen Grad mod Ind
tryk fra Vognhjul paa holdende Vogne.

»Spejlingen saa vel som Indtrykkene forringer ikke Befæstel
sens ydclæmpende Egenskaber og giver ikke Anledning til R stel-
ser af nogensomhelst Betydning.

Da disse Fejl imidlertid virker skæmmende og cia de al Hju
lene dannede Indtryk kan samle Vand i fugtigt Vejr, bør det søges
i Fremtiden at finde en Sammensætning af Stobeasfalten, der giver
større Stabilitet i varmt Vejr uden at Asfalten dog bliver saa haard,
at den er udsat for at revne om Vinteren. Dette sidste er ogsaa sket / — 2i et enkelt Tilfælde.
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Til Slut skal jeg bemærke, at der i København ved Udgangen

al Aaret 1929 fandtes ca. 24000 m2. Asfaltbelægning paa Brolæg

ningsfunciament; heraf er Ca. 17000 m2 Stobeasfalt.

VEJBANE I VEJSVING
Af Ingeniør Jacob Bj erre.

Da Hastigheden hvormed man nu færdes i Bil, er Ca. 5 Gange

saa stor som med Hestekøretojer, er Sammenstodskraften Ca. 25

Gange saa stor, og Centrifugaikraften i Kurverne ligeledes ca. 25
Gange saa stor. — Derfor maa der gøres noget for at formindske

den dermed forbundne store Fare.

Særlig farligt er det i Vejsving, hvor Udsigten hincires at en

Bygning, Bakke, eller tæt Skov; thi med de nuværeHcle Vejprofilei,

hvor Vejbanen i Ydersiden af Svinget, som oftest hælder til den

gale Side, vil enhver Bilist fristes til at køre i den indvendige

Side af Svinget, eller i hvert Fald midt paa Vejen, og da der

ogsaa findes Bilister, der ikke holder af at vige ret meget, passerer

jeg altid saadanne Sving med en nervøs Angst for at mode en Bil
i Svinget.

Derfor tillader jeg mig at foreslaa, at der i Vejsving, hvor man
ikke kan se hvad der kommer, laves to Vejbaner, som er adskilt

ved en eller anden Skillelinie, der er ubehagelig at køre paa,
I. Eks. en Række runde Sten, 20—25 cm i Diarn., eller eii Kanisten

med Rendesten, til Afledning at Vandet, som vist paa hosstaaende

Tegning. Saa kan man køre mere rolig i Vejsvingene.



1930 DANSK VE.TTJDSSKRIFT 59

BILLIGERE FÆRDSELSTÆLLINGER
Af ingeniør V. M a lii n g.

Der er ikke tvivl om, at de mange aktuelle færdselsspørgsmaalmed fordel kan talbehandles, og at man derigennem har en rnulighed for at opnaa rationelle løsninger, som det kan være en delvanskeligere at finde, om man vil nøjes med et skøn. Man sercia ogsaa alle vegne bestræbelser fremme for at talbehandle saamange af disse sporgsmaal som muligt.
I Göteborg maa man i særlig grad have blikket aabent forbetydningen af at kunne uriderbygge afgørelserne ved tal fremforved et skøn, og man har ofret meget paa en undersøgelse af gadetrafikens vexien — dagen, ugen, aaret igennem. Kaptajn P e iG u s t, B Ii cl b e r g har foretaget disse undersøgelser og har bearbejdet deni i en artikel paa 42 sider i svenska kommunalfören ingens festskrift 1928. Undersøgelserne giver mange interessanteresultater, men der er alligevel en del uoplyst tilbage En svagheder det saalecles, at begge færdseisretninger tages under eet, hvadder jo navnlig i visse formiddags- og eftermidclagstimer tilslørerden kendsgerning, at der er betydelig forskel paa de to korebanehaivcleles belastning hvad der navnlig har betydning ved valgetmellem tværprofiler med delt eller samlet korebane. En svagheder det ogsaa, at man har taget et saa groft interval som timen.Dette store interval udjævner de kortvarige bølgebevægelser, somnavnlig føles omkring timeslagene om morgenen, naar eii mængdefunktionærer skal møde. I København el der meget udprægedecvklistbølger incl mod Raaclhusplaclsen før klokken ni. Strax efterni er iler saa trafikalt ddvande.

Det er imidlertid klart, at det meget let kan bringe omkostilingerrie saa meget i vejret, at man opgiver tællingen, hvis manvil have hver retning angivet for sig og med smaa tidsintervaller.Jo mere man vil have oplyst, cles flere tællere maa man have —eller de maa være mere intelligente —— altsaa dyrere. —

Omstaaencle figur har foroven et skema, der kan bruges tilbilligere færdselstællinger. Det kan bruges til tælling af færdsieni et almindeligt gadekryds, og det omfatter alle færciseisretningeri krydset. 1-Ivis man I. ex. tænker paa gaden fra højre til venstre,har man for køretøjer der kommer fra højre tre muligheder: 1) dekan svinge til højre (opefter, 2) de kan svinge til venstre (nedefter), eller 3) de kan køre lige frem. Der er rubrikker til alledisse tre retninger, og rubrikkerne kan jo saa igen indrettes til



DANSK VEJTIDSSKRIFT l93(

at skelne mellem personautornobiler, lastbiler, hestekøretøjer,

cykler, — eller hvordan man nu vil.

Saaledes som skemaet her er gengivet er det taget fra W. L.

11 y I an d i »Engineering News Record< 1926, bind 97 side 765.

Et lignende mere enkelt skema findes i rapport nr. 28 til vej-

kongressen i Milano. Der skal med det være talt indtil 1100 køre

tøjer pr. time med korrekt angivelse af alle retningers færdsel.

Men hertil kræves som det anføres tællere al gennemsnitsintelli—

gens. — Saavidt jeg har kunnet se bl. a. af tallene fra spejder

tæflingen i København 1925 — kommer hverken krydsene Frede

riksborggade—Farimagsgade, Ranchs hjørne eller strøget — Ve

stervoidgade saa højt op (cyklister ikke medregnet, sporvogne

heller ikke, da disse sidste kan faas ad anden vej).

Alle, der kender blot lidt til storbyens forvirrende og larmende

færdsel, vil vide, hvor forbavsende roligt og stilfærdigt den vir

ker, naar man ser den paa afstand, exempelvis ser paa den oppe

fra et taarn. Med den større afstand svinder genstandenes vinkel-
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1astighed ind fra det flimrende til det behagelige, Det er det
samme, som umuliggør fyldestgørende fotografering’ af færdsel,
thi er man tæt paa, bliver det taaget forvirring, og man kan kun
se et enkelt køretøj paa billedet, — og tager man billederne paa
stor afstand, bliver det hele saa pænt og roligt uden spor af fart.

Der er al mulig grund til at tro, at tællerne vilde kunne over
komme meget mere, d. v. s. noget nær det utrolige, om de fik
færdslen lidt paa afstand. Saaviclt jeg ved, har man paa lignende
maade talt færdslen over en svingbro i Gdteborg. Man anbragte
tælleren i svingpartiets »bur<, hvorfra han kunde se alt. Det
drejede sig dog kun om ko-tællinger. For et gadekryds maatte
man ved anvendelse af ovenomtalte skema kunne opnaa meget
ved at anbringe tælleren oppe i et af husene ved krydset, f. ex.
paa en trappeopgang, i et værelse eller bedst paa en altan. Saa
højt oppe som muligt. En saadan kombineret brug af skema og
særlig opstilling af tællepost vil nok vise sig at være nyttig i en
række gadekryds, saa man enten kan nedbringe sine tælleudgifter
eller faa mere for pengene. Man faar jo samtidig tal for færcislen
paa fire strækninger og tilmed delt efter retning. Og saa faar man
tillige et ypperligt materiale til bedømmelse al, hvilke fæi’clsels
reguleringsmetoder der kan blive tale om at bruge i krydset.

Den nederste del al figuren giver for et simpelt gadesystem
antallet af tælleposter, der skal til efter den gammeldags metode
og efter den her foreslaaecle, for at faa alle strækninger talt. Og
saa har man tilmed med den her foreslaaede metode færdslen i
selve krydset i enkeltheder.

KORALASFALT
Af Professor A. B. C hr i s t e n s e n.

Som det vil være almindelig bekendt er den her i Europa snart
i 100 Aar benyttede pressede Asfalt en med Biturnen imprægneret
Kalksten, der har den Egenskab, at den efter at være pulveriseret
igen kan bruges til at danne en sammenhængende Masse ved at
opvarmes, stampes og tromles, og denne Egenskab har man be
nyttet sig af ved Fremstillingen af de nævnte pressede Asfalt
korebaner. I Modsætning hertil er det i Asfaltbetonen værende
Stenma.teriale Granit eller Sten af lignende Oprindelse i Form af
Smaaskærver, Grus eller Sand.
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I de seneste Aar har man gjort nogle Forsøg paa at anvende

Kalk fra Faxe Kalkbrud til Fremstilling al en Slags kunstig As
faltkalksten, al disse Forsøg skal i det følgende gøres til Genstand
for en nærmere Omtale.

Forsøgene blev paabegyndt paa et Vejstykke paa Landevejen
ved Karise, paa Vejen blev udlagt Kalkaffald al Koralkalk, der
derefter tromledes stærkt, og efter Tromlingen blev der oveutjæret.
1)et viste sig, at (lette Vejdæk holdt forbavsende godt, og der blev
derfor lagt et nyt Provestykke paa Kalkbruddets Havnevej ved
Faxe Ladeplads med Kaikstykker af Nøcidestørrelse, der blev op

varmede og behandlede med Tjære (Gebalith). Efter at dette Mate
riale var udlagt og tromlet, fik Vejen en let Overtjæring, og denne

blev dækket med G8 Liter smaat Granitaffald pr. m. Denne Vej

har holdt fortrinligt, skønt Færdselen er temmelig stærk.

Det næste Skridt var derefter, at man for at faa et saa tæt

Dæklag som muligt, forsøgte at anvende fint pulveiiseret Koral-

kalk i Stedet for Stykker al Noclclestensstørrelse, idet man mente,

at man derved vilde komme til et Produkt, der laa den naturlige

Kalkasfalt (pressede Asfalt) meget nær, og dette har ogsaa vist

sig at være Tilfældet.

Dette Produkt har faaet Navimet Koralasfalt. Fremgangsmaadeii

ved Fremstillingen er følgende: Koralkalken pulveriseres fint

(0—--2 mm), opvarmes til 60—(i5 og blandes saa i Ca. 2 i4 Minut

med (ii’i—8i’i pCt. Tjære, alt efter Kornstørrelsen; der er hertil

l)enyttet alndn delig Vejtjære fra Aktieselskabet for kemisk

Industri.

Udlægningen er meget simpel og billig, idet Pulveret udlægges,

rives, afrettes og tromles med en Haandtromle. Til Slut oversprøj

tes med i——l,5 kg Emulsion (40 pCt. Asfalt) og udstros 5—6 Liter

Sm aaskærver pr. m2. Den endelige Kompri mering foregaar ved

Færdslens Indvirkning. Ved et Forsøg i Næstved var Hulrums

procenten efter 8 Maaneders Forløb 5,9; 4 cm oprindelig Tykkelse

var komprimeret til 2 cm, Vægtfylden var blevet 2,27 (Vægtfylde

i løst Maal 1,3). Biturnenindholulet var 7 pCt.

Prisen paa Koralasfalt er 35 Kr. pr. Ton ab Fabrik. Ved det

nævnte Forsøg i Næstved blev betalt for Vejens Afretning, for

Koralasfalten og dennes Udlægning (i 4 cm løst Maal) ialt 4 Kr.

pr. m.

Af disse Koralasfaltbelægninger er der endvidere udlagt Prøve-

strækninger i Glumso, Præstø, Storehedinge, Holbæk, paa Næst

v ed—Sorovejen (St. 11,5—11,8), Kjøge—Kallehavevejen (30,15—32,0),

Faxe—Kjogevejeri (ved Værløse) m. m. Paa den svenske Prøvevej

fra Helsingborg til Höganäs er (ler i Nærheden af Höganäs udlagt
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et Prøvestykke, og til Tyskland er leveret 2800 Tons, dels somKoralasfalt og dels som pulveriseret eller upulveriseret Koralkalk;det er udlagt i Gader i Berlin med stærk Færdsel.Resultaterne af de her nævnte Forsøg maa afventes med megen Interesse, cia det vilde være af ikke ringe Betydning, om mani Koralkalken havde et indenlandsk Stemnateriale, der paa tilfreclsstillende Maade kunde træde i Stedet for Granit og dermedbeslægtede Stenarter.

SURFASTAL
Al Ingeniør k a i K a a t-J e n s c n.

Under Navnet »Overfladestaa1 eller »Gulvbeskytter er deri den seneste Tid fremkommet paa Markedet et udmærket Middel til Forstærkning af Beton- og Asfaltbehegninger paa Gader,Pladser og Gulve. Det er et patenteret System af Staalmasker tilNedlægning i Overfladen af de nævnte Belægninger; dette Staalnet bestaar al en Række zigzagformede Staalstænger, der udlægges paa Højkant og holdes sammen med korte Jernstænger, hvorvedi der dannes et stift, men dog elastisk Net, der kan binde sammen paa Belægningen. Systemet er nu udviklet saa vidt, at derkan leveres Net med en Maskevidcle fra 1/s” til 6” og med enHøjde af Nettet paa 3i” til 1”, ialt mere end 50 forskelligeStørrelser til at møde de vidt forskellige Krav til Bæreevne m. v.,der kan fremkomme. (Fig. 1).
Oprindeligt fremkom 5 u r f a s t a 1 som et Hjælpemiddel vedAnvendelsen af Asfalt paa Gader med stærk Trafik, til Forhindring al iluldannelser og Revner fra Temperaturforandringer ogRystelser. S u r I a 5 t a i anvendtes første Gang i London vedStoppestederne for nogle Motoromnibusser, hvor der altid havdeværet Vanskeligheder med at holde Belægningen vedlige — sta(ligè Reparationer var nødvendige, og Vedligeholdelsesomkostningerhe var meget store. I Marts 1926 udlagde man cia et Lag S u rf a s t a 1, og siden har man ikke haft nogen som helst Reparation.Ved et bestemt Stoppested standser der daglig mere end 1600Xlotoromnibusser, og siden det nævnte Lag 5 u r I a s t a i blevudlagt, har over i % Million Omnibusser bremset op og igen startetpaa dette Sted uden at der har været nogen Reparation alBelægningen, og der er ikke Udsigt til, at der skal foretages nogensaadan i deic nærmeste Fremtid (se Fig. 2).
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Fig. 1. 1i1itar ‘\‘c, hvggLI for (let engelske ‘Iaiik—Koips.

Fig. 2. Stoppested for Oninibusser, Ham mersinith. Viser Vej Im wo efter 3 Aars

ForlØb, i hvilken Tid daglig I (P01 Oinnihnsser har standset P( dette Sted.
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Siden er store Strækninger blevne forsynede med 5 u r f a s I a 1,
og det ci ligeledes indført i en Mængde forskellige Byer. Her i
Lamlet har AIS Københavns Asfaltkompag’ni benyttet S ur f a s t a I
i et Par Tilfælde.

Den sidste Forbedring af S u r f a s t a I hestaai i Anbringelsen
af nogl e sniaa Fodpiatler under de sannneHstodende \inkel—
punkter i Nettet. Dette er specielt at anbefale ved S ur I a s I a i i

-\.sfaltbelægninger, hvor denne under skiftende Teniperatuifor—hold kan blive blodgjort, saa]edes at Staa]kainmene skærer ned idet l)ln[le Materiale; man opnaai ved disse Forplader en bedre
Fordeling af Belastningen til Lnderlaget samtidigt med, at Asfal
tens Kontinuitet bevares og (lerined dens Vancltæthed. F i g. 3viser denne Anordning.

Surfastat til Betonlægninger.
Der er ikke nogen Tvivl om, at en vel udført Betonbelwgninghar den nødvendige Styrke for Anvendelse til Gader, Pladser ogGulve, selv hvor der er ret stor og tung Trafik, mens dens Evne

Fig. 3. »Surl’asta1 udlagt ]ïlCd 1’O(lphl(ler.
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til at forhindre Revnedannelser og SlicIliuller er begrænset. Og

— naar engang saadanne Mangler har vist sig, vil ødelæggelsen

ilive mere og mere fremtrædende, og selv en omhyggelig Repa

ration vil vanskelig kunne oprette Skadeii.
Ved at benytte S u r f a s t a i deles Overfladen i sinaa Firkan

tet, hvis Størrelse afhænger af Belastningen og Arten af denne,

saaledes at Sliddannelsen bliver formindsket til en Brøkdel og

Fig 4. »Surfasta1< pan Betnnvej. Viser Overfladen efter 3 Anrs intensiv Trafik

af Last I,iler og Hestevogne.

meget hurtigt vil standse, medens samtidigt Bevnedatinelseji for

hindres ved de srnaa Betonmasser, der her er Tale om. Samtidigt

vil Belastningen blive bedre fordelt, uden at passere Betonen i

samme Grad som uden Staalnettet, og derved ikke virke øde

læggende paa Betonen.

Ved Betonbelægninger spredes først et Lag Beton p til en

Højde svarende til den endelige Kote minus Staalnettets 1-løjde,

derefter udlægges og samles Staalmaskeine, og Betonen fyldes i

til Strygmaal. For at undersøge S u r f a s t a 1 s Indvirkninger ved

Betonbelægninger blev der i 1926 i London paa Rockingham

Street, Southwark, udlagt et Stykke Vejbane paa ovennævnte



1930 DANSK VEJTIDSSKBII”T 67

Maade (Fig. 4). Efter 24 Aars Forløb, gennem hvilken Periode
Vejbanen havde været under stadig Kontrol, blev Forsøget ud
videt til at omfatte 3 af Hovedfærdselsaarerne i London (Rodney
Road, Union Street og Gt. Suffolk Street) i en Udstrækning af
over 7000 Kvadratyards. Disse Forsøg har medført, at man i en
Række engelske Byer har taget Anvendelsen af S ur f a s t a i oppaa de udsatte Steder paa allerede udlagte Betonveje samt ved
alle Nyaniæg af saadanne. Da Betonbelægning i mange Tilfælde
anvendes under specielle Forhold, som f. Eks. ved Torvepladser,
i Remiser, paa Havnegader foruden i en Mængde industrielle
Virksomheder, hvor der foruden den egentlige Trafiks Afslidning
af Belægningen kommer den stødvise Paavirkning ved Aflæsning
af Gods (specielt Tønder, Mælkespande o. s. v.), Varmepaavirk
ning og lignende, vil Anvendelsen af 5 u r f a s t al til Betonbe
lægninger være af mere almindelig Interesse end til de forholds
vis faa betonlielagte Veje, vi har her i Landet.

Surfastal ved Asfaltbelægninger.
Anvendelsen af asfaltiske Belægninger frembycler saa mange

Fordele: Hurtig Udlægning, billig Reparation og en behagelig
Korebane, at disse Belægninger foretrækkes i stadig højere Grad.
Imidlertid er der nogle Mangler ved Asfalten, saasom den mindre
Slidfasthed og Bølgedannelserne, enten fra Udlægningen eller fra
ensidig Trafik. Specielt ved Stigninger eller ved Hjørner er As
faltens Glathed og i fugtigt Vejr dens fedtede Overflade til stor
Gene for Trafiken. Langs Sporvejsspor fremkommer der som Regel
en hurtigere Afslidning af Asfalten paa Grund af Vognenes Spor
koring.

Paa disse Onwaader har Anvendelsen af S ur f a s t a I vist en
Række gode Resultater; som tidligere omtalt kan man ved Asfalt
belægninger, der udsættes for megen Solvarme, benytte specielle
Fodplader under de sammenstødencie Vinkeipunkter til Fordeling
af Tr kket fra Belastningen over en større Del af Underlaget sam
tidigt med at der bevares et kontinuerligt Asfaltiag over hele Vej
banen.

Specielt ved Stoppesteder for Trafikken, for \Tejkurver og ved
Stigninger vii Anvendelsen af S u r f a s t a i være til stor Fordel.
Fig. 5 viser en Vejkurve, hvor der i 3 Aar har været udlagt
5 u r f a s t al.

Surfastal i Industrien.
Der findes en Række industrielle Virksomheder, hvor det er

paakrævet at have et modstandsdygtigt og jævnt Gulv mccl en paa
lidelig Vandalledning samtidigt med, at Gulvet skal være behage
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ligt at gaa paa, ikke for glat. Der maa ikke dannes Hjulspor eller

Slaghuller fra Aflæsningen af Gods, Revner fra vekselvis Paavirk

ning fra Varme og Kulde, Vandhuller m. v. — og det maa ikke

være nødvendigt for ofte at skulle foretage Reparationer, der med

foier Afspærringer og andre tidsspildende Foranstaltninger.

Indenfor dette Felt har 5 u r f a s t a i opnaaet en betydelig Ud

biedelse og er allerede nu udlagt i et stort Antal Tusinde Kva

cliatmeter i Forbindelse med Beton-, Asfalt- og Terrazzogulve.

Udlægningen at S u r f a s t a i i Fabrikker, Lageirum og andre

industrielle7irksomhecler er afhængig at de nærmere Forhold

paa Stedet. i Henseende til Størrelsen af Maskerne anbefales det

at benytte de smaa Dimensioner paa I i4” og 2” ti] Mejerier og Lii

gerrum, hvor der anvendes Transportvogne med smaa Hjul çSæk

kevogne) eller der skal aflæsses Mælkekander og lignende skarp-

kantede Varer. Hvor der kun er Tale om en almindelig Kørsel

med smaa Vogne, anbefales en Maskevidde paa 2”—3”, medens man

i Garager og paa Pladser, hvor der er Vognkørsel, kan benytte de

større Typer af S ur f a s t a 1.

Fig. 5 VeJk u rve Li gt Ifl d » Surffl si 1«.
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S u i. I a s t a 1 anvendes nu i et stort Antal Virksomheder al
forskel lig Art, saasoni:

Mejerier, Slagterier, Kolerum, Brvggerier, Bagerier.
Papirmøller, Glasværker, Vaskeriei’, Bogtrykkerier, Elektri

citetsværker.
Maskinrum og Lagerrum, Remisser, Garager.
Gulve i Omnibusser og Jerubanevogne, Lastrum i Skibe m. v.
I (let hele taget vil 5 u r f a s t a I kunne anvendes til saa mange

forskellige Formaal, hvor det vil være al Betydning at have et
slidfast, jævnt og dog ikke glat Gulv.

FEA l)OMSTOLFNE

Vestre Landsrets Dom 2;. Sep
teinber 1929 i Sag IV 579/1929.

(Erstatning, Gader). An
taget at .a bus Kommune som Ejer
al vedkom ii iende Kirkegaard vm
ansvarlig for, at en langs Kirk»—
uaaiden beliggende .Tordstrimmel,
(ler var udlagt til og benyttedes
som Fortov. adskilt fra Vejbanen
ved Jiantsten, ikke en Dag i Januir
efter Tsslag Vo i’ hestraet med G us
hvorved Fru A. faldt og korn til
Skade. Det ansaas at være uden
Betydning, at Politiet ikke havde
fordret Hestroning dersteds, og at
Kommunen i strenge \Tintre benyt
tecie Strækningen som Oplagsplads
for Sne ej heller tam tes Fru ,\. at

Justitsministeriets Cir
kulære at 29• November 1929 til
samtlige Amtmænd omA f ii æ r

ning af Vejafspa’rringer
o. I.:

have udvist Ctorsigfiglied ved ikke
tt benytte (let bredere Fortov langs

den anden Side at Vejbanen.

1-lojesterets Dom Ii. November
1929 i Sag 113/1929.

de i’ — Se -v i t ut I e r). I
i9 pato ei i G i’unde jer paa F’re—
(ieriksherg sig at yde l3idrag til An
læg al en Vej langs Jernbanen. Ef
ter at Jernbanen var nedlagt, an
lagdes i 1923 som en Hovedfærd
selsaare, Rosenørns Alk. Grund
ejeien fandtes da kun pligtig at

yde Bidrag som til den oprindelig
l)aatænkt e Vej eftm’ Nu tidens
Ppiser. / ,,.

- ,.. e_, ,

»Det at Justitsministeriet ned
satte Færdselsudvalg har henledet
Ministeriets Opmærksomhed paa,
at (ler undertiden anvendes Lygter
med farvede Glas, navnlig rode

FRA ?vIINISTERIEBNE
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Glas. til Atmærkning at Vejatspa’r

ringer o. 1. Udvalget anser Anven

delsen at Lygter med farvede Glas

for vildledende i tærdselsn æssig

I [enseende og agter i det Forslag til

en ny Færdselslov. som er under

Udarbejdelse i Udvalget, at optage

en Bestemmelse om, at Lygter til

Atntærkning ved Vejatspærri i ge i’

o. 1. skal have utarvede Glas.

F’oranlediget heraf skal Ministe

riet henstille, at (let allerede nu

gennemtores, at Atmærkning i An

ledning at Vejatspærringer o. 1.

sker ved Lygte i ii sd ufa iv ede

Glas».

(Deklara lianer til Brug

ved Tinglysning at Bygge-

linier er stenipeltri) in—

deni’igsininisteriets Skri—
.‘ e 1 s e tit 10. Deceuiber 1929 til Amt-

manden over Snnderborg .Vint:

»Glider 1-Jenvisning til, at ‘l’ing—

lysning at de at Amt sraadene

trutne lleslutninger om Fastsæt

telse at i3yggelinier ved Veje og

Gader i Medtor at Besieninielsen i

§ 4, 2. Stk., i Lov Ni’. 275 at 28. No

veuiber 1928 kan ske uden Gebyr,

har Amtet i Skrivelse at 31, Ok

tober d. A. (J. Nr. A. 1—51—29) an

holdt oui en Udtalelse om. hvorvidt

(le til Grund tor Tinglysningen lig

gende Deklarationer ligeledes vil

kunne passere uden Stempelgebyr,

eller om, hvorvidt der tot hvert at

(Tisse Dokumenter i 1-lenhold til Be

stemmelsen i § 199 i Lov Nr. 113 at

1. April 1922 om Stempelatgitt, jtr.

Lov Nr. 308 at 22. December 1927 og

ilekendtgorelse Nr. 72 at 29. Marts

1928, vil va’i’e at erlægge sædvanlig

Dcklarationsstempel til Takst 2 Er.

I denne Anledning slnlde ii nin

tjenstlig melde, at Skattedeparle

mentet, med hvilket niau har brev

vekslet over Sagen, hat’ udtalt, at

sannne i naa bolde tor, at (le pan —

gældende, at ,mtsraadene nntne

Ileslutniger. hvis Gyldighed er uat

hængigeat vedkommende Ejers

Sanitykke, kan passere stempel—

ti’i t

5 k i’ i v e I s e at 28. December

1929 tra Ministeriet tor ot—

tentlige Arbejdet til Amt

manden over Frederiksborg Amt

»Ved hertil at indsende den hos—

lagte tilbngetelgende Sag, hvori N.

N. til N. N. Sognernnd liam’ besværet

sig over, at den Private Fa’llesvej,

; Allé, II har henligget i utarbar

Stand pan Grund at Sne, ham’ I-Tv.

Anit,mauden i Skrivelse at 15. Marts

d. A. (1929—1—22) tore lagt Ministe

tiet Sporgsmanlet om, hvorledes

Snekastning Tina en sandan Vej vil

være at ordne.

I denne Anledni og skal man til

Ettcm’rettnng tjenstlig meddele, at

Sti in stei’iet i Overensstemmelse

i let I, hvad (let’ tidligere er udtalt,

nin ii holde tot’, n t (ler l § i Lov

at Ii. Apm’ ii l8tiS om private Veje,

til hvis Atbenvttelse tiere er ude

lukkend e berettigede, indeholder

l-[jetmnel tor et Sogneraad til at

tn stsætte (le tornedne Bestemmel—

ser om en saadan Vejs Byddelig—

lioldelse tor Sne og om Sneknst

ningsbyrdens Fordel ing ni. v , idet

dog tiltojes, at det’ seivtelgelig i

Overensstemmelse n ied Indholdet

at denne Lovbestemmelse vil være

at tage tornodent 1-lensyn til (le

hvert enkelt Tiltælde toi’bannden—
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værende særlige Omstændigheder,
saasom om den paagældende Vej
tjener som. almindelig Færdselsvej
for Lodsejerne, eller om den at
disse eller enkelte at dem kun be
nyttes til enkelte Tider at Aaret
m. v., og a.t tier novnlig ved Sporgs
maalet om Snekastningsbyrdens
Fordeling maa tillægges saadanne
særlige Forhold behørig Vægt».

(Vejen var for smaL — 5 og
neraadet maa betale
for Automohilsammen
5 t ø d e t.)

Ved Retten i Løgstør er
der afsagt cii principiel Dorn i en
Sag, der var anlagt at Forsikrings
selskabet »l3altica» og »llaond i
llaand» og Vognmand Egsdal at
Haderslev samt Købmand Johan
nes Andersen at Hobro mod Aarde
strup Sogneraad til Betaling a.f
Skade i Anledning at et l3ilsarn-
inenstod. Vognn and Egsdal paa —

korte en Aften med sin Rutebil en
Lastbil, der tilhørte Købmand An -

dersen, og ved den i den Anledning
anlagte Sag ved Nibe Tiet blev det
konstateret, at Vejen paa. tiet paa
gældende Sted var indsnevret me
get, saaledes at Bilerne ikke kun
de passere hinanden.

Dommen gik ud paa. at der ikke
kunde lægges noget Ansvar paa Bi
lerne, men at Uheldet skyldtes Vej
en. Paa dette Grundlag krævede
»Baltica» 229 Kr., »I-Iaand i FIaa.nd»
225 Kr., Bgsdal 160 Kr. og Andersen
70 Kr. hos Sogneraadet.

Sogneraadet paastod sig frifun
det, idet det dels ikke kunde erken
de. at Vejen var saa smal, at to Bi
ler ikke kunde passere hinanden,

dels hævdede, at Vejens Tilstand i
det hele ikke var sea daarlig, et
Sogneraadet havde Ansvar for et
Sammenstød. Raadet gjorde endvi
tiere gældende, at Sogneraadets Til
ladelse eller Anbefaling at Rutebil-
kørsel ikke forpligter det til at gøre
Vejene bredere. Endelig paastod
det, at den tidligere afsagte Dom
ikke kunde være gældende for Sog
ueraadet, da dette ikke havde ha.tt
Lejlighed til a.t mode nnder den
førte Sag.

Retten fandt dog, da Sogneraa
det havde anbefalet Tilladelse til
Rutebilkorsel, at (let burde have
sørget for, at Vejen bragtes i oi
iientlig Stand, og da der heller ikke
var opsat Advarselsskilte. dømte
Helten Sogneraadet til at betale de
685 Kr. med Renter samt Sagens
Omkostninger med 70 Kr.

Cirkulære at 7. Ok t oh e r 1 9 2 9
fin Ministeriet for offentlige
Arbejder til samtlige Amtmænd
angaaende Nedlæggelse
at Omnibus- og Fragt
mn a n d s r ii t e r:

»Paa dertil given l”oranledning
skal man ijenstlig meddele «Her
rer Amtmæncl, at man forudsætter,
at De drager Omsorg for, at Ned
læggelsen at eller Ændring i de
Omnibus- og Fra gtmandsrutej.
hvor Ministeriet for offentlige Ar
bejder i Flenhold til Lov Nr. 166 at
4. Juli 1927 om Omnibus- og Fragt
niandskorsel med Motorkoretojer
har afgjort Sagerne paa Grund at

Uenighed mellem de kommunale
Myndigheder, finder Sted fra et af

vedkommende Amtsraad fastsat
Tidspunkt og samtidig med Ned—
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læggelsen af de Rute], hvor .\]nts- iaadene paa Ruternes Nedlæggelse
raadet har truffet Afgrnelse. eller Ændring, uden at det paagæl

Fra samme Tidspunkt vil da c[ende .mtsraad med af Haadets
riulvidere (le Ruter være at ned- Stemmer har begært Buterne opret-
lægge eller forandre, hvor Ministe- holdt som hiclti1.<
rist har insisteret ovei for .\nits

INDII( )TJ)SF( )liTlGNEl,SE
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Havnegade 7, Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Vang — Bornholm.

=

HOLM &STR0YBERG
Havnegade 7, København.
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

E GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN
TELEFON: CENT. 4729 & 836

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

—

Leverandør til Kommuner Landet over.
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Ebano-Asphalt G. m. b. H., Hamburg.
ReJ)ræscntant tot’ 1)tinniiirk

A. EdnL Hansen,
Købmagergade 2. Telefon C. 14777.
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