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DAGENS EMNER

Automobikkatternes voksende Udbytte har hos enkelte frem
kaldt Forhaabnlnger og Ønsker om Nedsættelse at Satserne, men
Ministeren for offentlige Arbejder har udtalt, at om en saadan
Nedsættelse kunde der I Øjeblikket Ikke være Tale, og vi tror, at
Ministeren har Ret.

Det er vel sandt, at Automobilskatterne Indbringer mange
Penge, men Sandheden er utvivlsomt ogsaa den, at der kræves
mange flere Penge, hvis man skal faa Vejnettet I fuldt brugelig
Stand.

VI skal I den Sammenhæng henvise til den nedenfor i dette
Hæfte gengivne Oversigt over Landevejenes KØrebanebefæstelser
pr. 1. April 1930. Af denne vil det fremgan, at kun noget over
Halvdelen at Landevejenea Længde har faaet saakaldt moderne
Behandling, og for denne Dels vedkommende drejer det sig endda
næsten udelukkende om en Overfladebehandling, altsaa om en
I sig selv ret svag Behandling. Kun en meget ringe Del har faaet
moderne permanent Befæstelse som Chaussébrolægning, Cement
beton, Asfaltbeton o. lign., og da dette dog maa være Maalet, vil
der være meget langt Igen, Inden det vil være forsvarligt at ned
sætte Satserne og navnlig maaske at slappe Modstanden mod de
tunge Automobiler. For det kan Ikke nægtes, at det Maal, man
maa Øge at naa, maa være de permanente Belægninger, der Ikke
I samme Grad som Overfladebehandlingen, er udsat for BØlge-
dannelse.

I den Forbindelse kan jeg Ikke nægte, at det forekommer mig,
at der chaussébrolægges for lidt her I Landet, det er en Belægning,
der passer til vort Klima og vore Forhold, og Prisen er Ikke urimelig.

Men det er ikke nok, at Belægningerne forbedres, det vil ogsaa
være nødvendigt, at Belægningernes Bredde gøres stØrre end hidtil;
4—6 m er I Virkeligheden altfor lidt, I hvert Fald paa vore Hoved
veje. Frankrig og England har forholdsvis samme Antal Automo
biler som vi her I Danmark, og det bør derfor maske til en vis Grad
være til hine Lande, vi Øger hen for at finde Forbilleder.

I England par Tendensen mere og mere I Retning at endda
meget brede KØrebanebefæstelser, I Frankrig er Kravene noget
mindre, og det bØr da derfor maaske snarere være der, vi Øger hen
for at finde noget, der passer for vore Forhold.

Saa vidt vides, er man i Frankrig ved at forøge KØrebanebred
den for de stærkest befærdede Veje til 9 m, d. v. s. til 3 KØrestrlher,
dererdaPladstillVognlhverRetnlngogtillVogn,derover
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haler i den ene Retning, og vil man tillade, som man gør, de ube
grænsede KØrehastigheder, er Bredden 9 m sikkert ikke for stor.
Men det er omtrent det dobbelte af den Bredde, vi i Almindelighed

befæster her i Landet.
I Frankrig er man begyndt paa denne Udvidelse af KØrebanerne

ved Paris, hvor Trafikken selvfølgelig især er stor.
Fra Porte d’Itnlie udganr saaledes fra Paris den ældgamle Ho

vedlandevej over Fontainebleau, gennem Rhonedalen til Italien;
paa det første Stykke af denne Vej, mellem Paris og Foutainebleau,

er man omtrent færdig med at udvide Kørebanen fra 7 til 9 m,
samtidig med at Oprundingen nedsættes fra oa. 1: 40 til 1: 80;

selvfølgelig forsynes Vejen samtidig med moderne, især permanent
Belægning. De gamle franske Hovedlandeveje har en Bredde mel
lem GrØftekanterne pan 15—20 m, san man er i det heldige Tilfælde
ikke at behøve at købe nyt Areal. Vejen er i Hovedsagen retliniet,
i de enkelte Kurver, der findes, lægges Kørebanen med eensidig
Hældning. Arbejdet koster, alt medregnet 300 000 frs. pr. km.

Jeg havde i Juli i Aar Lejlighed til sammen med Studenter fra

vor polytekniske Læreanstalt at besøge dette store Vejarbejde med

Professor Le Gavrian som Fører, idet det er ham, der som »Inspec
teur Général des Ponts et Chaussées< har Ledelsen af det. Jeg tror,
at det er et Arbejde, som ogsan for os frembyder megen Intersse,
idet jeg tror, at det vil kunne tjene som Model for de Udvidelser

af KØrebanerne, som vi nødvendigvis man udføre herhjemme.

Kører man f. Eks. ad Landevejen fra Vordingborg til Kjøben
havn, vil man snart opdage, at Kørebanen er for smal, at dens Op-
runding er for stor, og at Befæstelserne ikke er tilfredsstillende
næsten pan alle de Steder, hvor Befæstelsen ikke er permanent.

Hvor Oprundingen er for stor, tvinges i hvert Fald Ruteautomo

biler og højt læssede Lastautomobiler til at blive midt pan Vejen,

og med de voksende Kørehastigheder kan dette frembyde en ikke

ringe Fare for Færdselssikkerheden. Bølgedannelsen er paa denne

Vej fremtrædende, og Vejen virker derfor ret generende i hvert

Fald paa almindelige Personvogne.
Og med mange af vore andre Hovedveje forholder det sig pan

samme Mande.

Jeg er derfor enig med Ministeren for offentlige Arbejder i, at

der er god Brug for de Penge, som Automohilskatterne indbringer

og jeg har her slet ikke talt om Sognevejenes Pengetrang, der

vel er ret umættelig, om Anlæg af Cyklestier, Gangstier o. s. v.

En Breddeudvidelse af de vigtigste Hovedveje har endvidere her

i Landet, om man vil, den Fordel, at det er et Arbejde, der kræver

et vist Jordarbejde udført; man vil derfor fna ikke ringe Anven
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delse for Arbejdskraft til at udfØre dette Arbejde, og man kunde
da maaske med Fordel planlægge det saaledes, at det kunde udfØres
paa Tider, hvor det til Gavns kunde bidrage til at afhjælpe Arbejds
lØshed.

Der vil i en lang Aarrække være Brug for mange Penge, for
overmaade mange Penge til vore Veje, hvis de skal kunne tilfreds
stille de Krav, der med Rette kan stilles til dem.

Færdselsoanskelighederne er i de store Byer, og her i Landet
vel især i Kjøbenhavn, vokset san stærkt, at man maa tage en
samlet Løsning af Problemet op til Overvejelse.

I (le store Byer spiller efterhaanden Transporten af Personer
en afgørende - Rolle for Opfyldningen i Gaderne; denne ‘l’ransport
kan i Gaderne foregaa til Fods, paa Cykle, i Automobil til Enkelt—
befordring (Drosker o. lign.) i Sporvogn eller Omnibus. Hidtil
har man overladt til den enkelte at bestemme, hvorledes han vilde
hefordres, og det bliver man sikkert ogsaa nødt til i Fremtiden,
men det Offentlige kan og maa uden r1vh.l nu langt mere end
tidligere lægge Sagen saaledes til Rette for Publikum, at dette
kommer til at fylde san lidt som muligt under Transporten, altsaa
optager san lidt Gadeareal som muligt.

En hollandsk SporvejsdirektØr fortalte mig ved Sporvejskon—
gressen i WTarszava, hvor disse SpØrgsmaal blev diskuteret, at han
havde regnet tid, at hvis man i Paris lod Folk kØre i 2-Elages
Ouinibusser i Stedet for i Automobildrosker, vilde Færdslen ingen
som helst Vanskeligheder berede. Og dette er rigtigt, kun er det
noget vanskeligt at gennemføre en saadan Forandring, I den an
den store vesteuropæiske By London, har man derimod et tyde
ligt Ilevis for, at Tanken er rigtig; man har her et udmærket
System af Omnibuslinier, der drives med 2-Etages Vogne, hver
Passager fylder altsaa Minimum af, hvad han kan fylde; Auto
mobildrosker er sjældne, og bruges kun i forholdsvis ringe Om
fang. Resultatet er, at skønt Byen er meget større end Paris, og
som Følge deraf de befordrede Menneskemængder større, mærkes
Færdselsvanskelighederne tilsyneladende meget mindre end i
Paris.

Naur Kjøbenhavns Sporveje derfor i Øjeblikket undersøger og
eksperimenterer med forskellige Omnibustyper, san er dette selv
følgelig udmærket, og det vil vel heller næppe vare mange Aar,
inden vi i KjØbenhavn har en Række veldrevne Omnibuslinier.
Men Meningen med disse Linier er at pege pan, at Indretningen
af disse og især Valget af Vogntype ikke alene er et Sporvejs
spØrgsmaal, men ogsaa i meget høj Grad et SpØrgsmaal, der an-
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gaar de Autoriteter, der skal sørge for, at der er Plads nok i

Gaderne, og de Autoriteter, der skal skaffe Penge til de Ekspro

priationer, der bliver nødvendige for at skaffe Plads, hvis Vogn-

typen vælges forkert.
Jeg tror derfor, at det vilde være rigtigt, at man i Tide tog

Spørgsmaalet om at indføre den 2-Etages Londonomnibus op i

Kjçbenhavns Bystyre paa den videre Basis, her er angivet. Jeg

nærer ingen Tvivl om, at man i en lang Aarrække vil kunne klare

Færdsien, selv i Byens smalle Gader, hvis man indfører denne

Omnibustype, der fylder lidt Pr Passager, og hvis man lægger et

saadant Linienæt over Byen, at Befolkningens Befordringstrang

tilfredsstilles i videste MaaI. Kun herved er man i Stand til mccl

Rette at kunne holde igen mod den stadige Vækst af Antallet af

Automobildrosker (og Lillebiler) ; og bliver deres Tal for stort,

faar man voksende Ti’afikvanskeligheder, hvis Afhjælpning vil

komme til at koste Byen mange Penge.
Valget af Oinnibustype er altsaa ikke alene et Sporvejsspørgs

maal men angaar i højeste Grad Kjøbenhavns øvrige Styrelse.
A. R. Christensen.

MODERNE VEJBELÆGNINGER, MED SÆRLIGT HENBLIK PAA

BITUMINØSE STOFFER OG DE LETTERE BEFÆSTELSER

HERMED

foredrag holdt ved Dansk IngeniØrforenings MØde i Aarhus d. 27. Februar 1930

af Ingeniør Inguarci Pedersen.

Vejprohlemerne er skabt af den voksende Trafik, af Automno

bilerne. Det er ikke forbigaaende Problemer, men de presser paa

og kræver deres Løsning og gør deres store og kostbare Krav gæl

de ude.
De makadamiserede Veje og Grusvejene var gode inden Auto

mobilerne kom, men nu tilfredsstiller de ikke længere Trafikens,

Økonomiens eller Hygiejnens Krav.

De makadamiserede Veje og Grusvejene slides hurtigt, bliver

hullede og ujævne samt støver stærkt om Sommeren og er plørede

om Vinteren. Vedligeholdelsesomkostningerne, og i Byerne ogsaa

Renholdelsesomukostningerne, bliver store for saadanne Veje under

stærk Trafik, og endvidere vokser Sliddet paa Automobilerne stærkt.

Støvet, der hvirvles op, er sundhedsfarligt for alle Vejfarende,

og det fine bakterieholdige Støv spreder sig langt ud over Markerne

og deres Afgrøder og trænger ind i Husene til Mennesker og Dyr.
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Det er forstaaeligt, at Løsningen af disse Spørgsmaal maa blive
en Sag af vidtrækkende Betydning for vort Samfund, og at Myn
dighederne i Staten, Amterne, By- og Landkommuner, Automo
bilisterne og Befolkningen har mØdt hinanden i Arbejdet for fæl
les Interesser, om Løsningen af disse Problemer, der mØder os dag
lig, hvor vi færdes.

Hvad skal man nu gøre for at tilfredsstille de nye Krav, og
hvorledes bør det Vejdække være, der skal afløse Makadamiserin
gen? Skal der helt nyt Dæklag til, eller kan man nøjes med at
forbedre Makadamiseringen ved enkle og billige Metoder?

Det er ret nærliggende at anvende den Betragtning, at naar
man skal forbedre og gøre Veje i Stand, ikke alene for den
nuværende, men ogsan med den fremtidige Trafik for Øje, da
skal man vælge det bedste, det mest holdbare f. Eks. Chausse
brolægning, Asfnltbeton, Cementbeton eller lignende Belægninger,
lad os med et fælles Navn kalde dem hel-permanente Belægninger,
idet herved forstaas en Befæstelse, der kræver ringe narlig Vedlige
holdelse og har en lang Varighed.

De hel-permanente Belægninger kræver stor Anlægsknpitnl, stor
aarlig Forrentning og Afskrivning og er af den Grund kun økono
miske paa store Trafikintensiteter, men hertil kommer endvidere,
at disse permanente Befæstelser i Almindelighed bør udlægges i san
stor en Bredde og i et saadant Vejprofil, at Trafikken færdselstek
nisk set ikke blot tilfredsstilles i Nutiden men ogsaa i Fremtiden,
helst indenfor Belægningens Varighedsperiode, men dette kræver
ved Anbringelse af den permaneifte Befæstelse manske bande Vej-
udvidelser, Ændringer af Vejens Længde og Tværprofil o. s. v.,
snaledes at Anlægsudgifterne herved kan væsentlig forøges.

Af disse Grunde er det økonomisk set ugØrligt paa kort Tid al
bringe, et Vej net i Stand med permanente Befæstelser og de per
manent befæstede Vejarealer vilde dn komme til i en Aarrække
at udgøre en begrænset Del nf Vejnettet, og den øvrige Del vil
henligge i sin nuværende makadamiserede Tilstand og være util
fredsstillende.

Den permanente Befæstelse maa derfor foreløbig forheholdes
de nllerstærkest trafikerede Vej strækninger i Nærheden af Køb
stæder eller eventuelt Amtsveje igennem Landsbyer og naturligvis
i selve KØbstæderne; i det hele taget, hvor særlige Forhold og Krav
gør sig gældende.

Pan Lnndevejene derimod, pan de store Strækninger, er man
henvist til nt søge billigere Metoder, og disse har man i Overflade
behandlinger med forskellige bituminØse Stoffer eller Toplngsfyld
ninger nf forskellig Art. Snndnnne Veje tilfredsstiller ogsaa Hen-
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synet til Trafiken og Hygiejnen, er i UdfØrelse billige pr Kilome

ter Vej, idet Metoderne anvendes direkte paa den gamle Makada

misering og udnytter denne i videst mulig Udstrækning. Det er

ved Anvendelse af saadanne Metoder eller beslægtede, at Vej-

problemet lØses i fØrste Omgang.

Er man kommet san vidt, at alle Veje er i god Stand ved Hjælp

af Overfladebehandlinger eller lignende, saa kommer det næste

SpØrgsmaal, det er at lægge permanente Befæstelser paa de store

Strækninger af Landeveje, hvor Trafiken er saa stor, at disse, trods

den store Anlægsudgift og dennes Amortisation, stiller sig billigere

end Overfladebehandlingerne med de stadige Vedligeholdelser; men

det er et SpØrgsmnal, der maa tages op i anden Omgang, og for

Øjeblikket knn melder sig i Byerne og paa Landevejene i de mere

specielle Tilfælde og pan kortere Strækninger, saaledes som anfØrt.

Efter de her angivne Synspunkter har Udviklingen i England

været, og England er et af de Lande, der er længst fremme. I Eng

land har man overflndebehandlet Vejene for at non frem og komme

over de store Vejlængder og tilfredsstille Trafikens Krav, og nu er

man der naaet til det Stadium, at det er rigtigt at anbringe de per

manente Dæklag i større Stil.

Da man snaledes vil forstaa, at det er disse lettere Befæstelser

med hituminØse Stoffer, der i Qjeblikket har de største Anvendel

sesinuligheder, skal i det følgende de enklere Fremgangsmander

behandles lidt mere udførligt og de hel-permanente Belægninger

ganske oversigtsmæssigt.

1. STØVDzEMPNING

Som Indledning til Omtalen af disse enklere Metoder til For

bedring af Vejene skal lige nævnes StØvdæmpningsmidlerne, der,

som Navnet siger, tjener til at dæmpe Støvet, men dog samtidig i

nogen Grad reducerer Vedligeholdelsesomkostningerne, ved at stø
vet bindes og Ødelæggelserne paa Vejene herved reduceres. De

Stoffer, der anvendes, er Klorkalcinm, Sulfitlud og Tjæreemulsio—

ner. Klorkaicium virker som et indirekte Bindemiddel ved fra

Luften at opsuge Fugtighed og derved give en jordfugtig Vejhane,

medens de to andre, Sulfitlud og Tjæreemulsion, virker som

svage direkte Bindemidler. Sulfitluden, der er et Affaldsprodukt

fra Papirfnbrikntionen, er kun ganske forsøgsvis anvendt her i

Landet. Behandlingen med stØvdæmpende Midler skal ret hyppigt

gentages og har kun Interesse i specielle Tilfælde, navnlig i Byer

og gennem Landsbyer, hvor Makadamiseringen er sna daarlig, at

den ikke kan overfladebehandles og man af en eller anden Grund

maa udskyde Lagbelægningen af den, eller paa Grnsveje.
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2. OVERFLADEBEHANDLING
Ved Overfladebeharidling af makadamiserede Veje med bitu

minøse Stoffer faas en særdeles effektiv StØvdæmpning, og Ved
ligeholdelsesomkostningerne af de overfladebehandlede Veje redu
ceres i Almindelighed til Omkostningerne ved Gentagelse af Over
fladebehandlingen hvert Aar, hvert andet Aar, hvert tredie Aar, alt
efter Trafikens Størrelse.

Førend en makadamiseret Vej kan overfladebehandles, maa den
repareres, eventuelt lagbelægges, saaledes at den bliver jævn og
fri for Slaghuller. Hertil anvendes bedst Asfaltemulsion, du man
herved opnaar stabile og slidstærke Reparationer, der slutter jævnt
til Vejbanen. De kan udfØres i stærkt varierende Tykkelser lige
fra Afjævning af Bølger til dybe Slaghuller. Endvidere kræver As
faltemulsion kun en grundig Rensning af det reparerede Sted, me
dens f. Eks. Tjære kræver hugget Kant. Reparationerne bør i Al
mindelighed henligge under Trafik i 2—4 Uger for at komprirneres,
inden en Overfladebehandling udføres.

Makadam, der overfladebehandles, hØr være sund og stærk, saa
ledes at Skærve hviler mod Skærve, og der maa som Følge af indre
Slid ikke i væsentlig Grad være opstaaet knust Materiale inde i
Makadamen.

En absolut Betingelse for at en Overfladebehandling skal lyk
kes, er en grundig og omhyggelig Rengøring af Vejen, saaledes at
Skærverne træder frem rene og stØvfri. Et særlig godt Resultat op
naas, naar Vejens Overflade skylles med Vand, saaledes at Gruset
og Sandet iniellein Skærverne fjernes i en Dybde af omtrent i cm.
Endvidere skal det ved Afdækningen anvendte Stenmateriale være
rent og frit for Ler, Smuds og Støv. En ny Makadamisering skal
helst være fuldkommen fast, førend den overfladebehandles, og
den bør derfor trafikeres i nogen Tid forinden.

Ved Overfladebehandlinger er af Hensyn til Holdbarheden Val
get af Stenmateriale meget vigtigt, baade hvad Kvalitet, Størrelse
og Sortering angaar. Det gælder nemlig om at faa optaget størst
mulig Mængde nf Stenmaterialet, da det er dette, der skal mod
staa Sliddet og gøre Overfladebehandlingen stabil, medens det bitu
minøse Stof kun tjener til at fastholde og samnienklæbe Stenmate
rialets Korn i Forhold til hinanden og til Vejbanen samtidig med,
at det skal tjene til at gøre Vejbanen vandtæt. Herved opnaas sam
tidig, at Vejen bliver ru, medens det rene Bindemiddel giver en glat
Vej.

Det er derfor forstaaeligt, at det paa samme Maade er en meget
vigtig Egenskab ved Bindemidler, at de er i Stand til at optage
og fastholde en stor Mængde Stenmateriale.
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A. Overfladebehundling med Tjære.

Ved de fØrste Overfladebehandlinger af denne Art anvendtes

Raatjære, centrifugeret Tjære eller inddampet Tjære fra Gasvær

kerne, men hermed opnaaedes meget middelmaadige Resultater, og

Overfladebehandlingerne kunde fuldstændig Ødelægges under fug

tige Vejrforhold. l)ette skyldes i Almindelighed et for stort Indhold

at Vand, lette Olier og Fenoler eller Naftalin. Endvidere vil saa

danne Tjærer ret hurtigt miste deres bituminØse Egenskaber og

blive tprre og sprøde.

Der bør i Vejbygningen kun anvendes destilleret eller præpa

reret Tjære efter de gængse Normer eller eventuelt endnu stær—

lçere destilleret, blæst eller paa anden Maade forbedret Tjære, hvor

ved Indholdet af de nævnte for Overfladebehandlingers Holdbarhed

skadelige Stoffer bringes ned under en vis passende Grænse, der

er baseret paa Erfaringen og Hensynet til, at almindelig Gasværks

tjære ved en Destillation kan gøres anvendelig til Vejformaal.

Vejtjære fremstilles efter Normerne i Kvaliteterne Nr. 1 £4,

Nr. 1 B og Nr. 2, der fortiden Indholdet at Olier væsentligst

adskiller sig fra hinanden ved Viseositeten, nemlig henholdsvis

3—10, 10—30 og 30—50 Sekunder efter Hutehinson eller ca. 3

Gange san meget efter Raasehou.

Den tynde Tjære Nr. i A anvendes normalt ved første Behand

ling af Hensyn til sin Nedtrængningsevne, og ved senere Overflade-

behandlinger Nr. i B, medens Nr. 2 er beregnet til Tjæremakadam

og til Tjærebeton; men der synes at være nogen Tendens til ved

Overfladehehandling ogsaa at anvende Nr. 2 paa Grund af dens

større Slidstyrke og Modstandsdygtighed. Der vil heller intet være

i Vejen for til første Behandling at anvende en svær Tjære, blot

rejen er stærkt renset, saaledes som tidligere omtalt, san at Skær

verne stikker godt frem, idet man da alligevel kan faa god For

bindelse mellem Vejbanen og Tjærebehandlingen, men man maa

da tage Hensyn hertil ved Valget af Afdækmngsmateriale. I det

store hele maa man sige, at man faar den mest slidstærke, stabile,

uforanderlige og vej rbesta ndige Overfladebehandling ved at an

vende saa svær en Tjære, som Forholdene iøvrigt tillader.

Vejtjæren opvarmes før Anvendelsen i Tjæremaskinerne til en

Temperatur af mest passende imellem 110 og 135 ° C., dog afhæn

gig af Vejrforholdene og Tjærens Viseositet, og i alle Tilfælde saa

ledes, at Tjæren flyder let. Tjæren fordeles pan Vejbanen ved

Hjælp af en Trykpumpe at pumpe Tjæren igennem en Dyse, san—

ledes at Tjæren i forstØvet Form rammer Vejbanen, hvorved der

opnaas en god Fordeling og Nedtrængning. De i det følgende om

talte Maskiner til Spredning af Asfalt vil ogsaa kunne anvendes til

Tjære.
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Den tjærede \Tejoverflade dækkes med Grus eller Smaaskærver.
Hvis der anvendes Skærver af op til 6—10 mm Størrelse er det i
Almindelighed tilraadeligt at tromle de paaførte Skærver, for at
presse disse ned i Tjæren og forhindre, at Færdselen slynger Skær
verne ud til Siden.

Den bedst egnede Størrelse af Afdækningsmaterialet er noget
afhængig af Tjærens Viscositet, og den paafØrte rrjæremængde
men for en iniddelsvær Tjære, f. Eks. Nr. 1 B, vil 2—5 mm være en
passende laveste Grænse og 7—10 mm være en passende højeste
Grænse. Ved tynd Vejtjære kan Stenmaterialet uden Skade være
finere og ved svær Tjære, der nærmer sig Koncistensen for
Asfalt til Overfladebehandling (Penetration ca. 200), bØr den være
endnu grovere med laveste Grænse 4—7 mm og højeste Grænse
10—15 mm.

Forbruget af Tjære pr. m2 andrager ved fØrste Behandling imel
lem i à 2 kg afhængig af, hvor ru og hvor renset Vejbanen er.
Ved de følgende Overfladebehandlinger kan Forbruget af Tjære
være væsentlig ringere, nemlig fra 0,5—1,1 kg pr. m.

Forbruget af Stenmateriale vil i Almindelighed paa tidligere be
handlet Vej være fra 5—-6 Liter pr. m°.

Prisen for første Behandling vil efter Omstændighederne belØbe
sig til 35—50 Øre pr. rn2 og for senere Behandlinger til fra 18—25
Øre pr. m°.

B. Overfladebeliandling med Asfalt.
Hertil anvendes i Almindelighed en Asfalt eller Bitumen (Jord

oliebeg), der er fremkommet som Destillationsrest ved Raffinering
af Jordolie. Denne Asfalt leveres færdig til Brug fra forskellige
udenlandske Fabriker.

Som den bedst egnede Haardhed af Asfalt til dette Formaal
regnes Penetration ca. 180—200, hvortil svarer et Smeltepunkt af
fra Ca. 30° til 40° C (Ring and Ball). Asfalten opvarmes i Smelte-
kedler til 180—200° C., altsaa en væsentlig højere Temperatur end
ved Tjære.

Den smeltede Asfalt kan fordeles paa Vejen ved under Tryk at
pumpe den igennem Dyser, saaledes som nævnt for Tjære, men nu
anvendes ofte stØrre Spredemaskiner, af hvilke Flapper-Maskinen
og Johnston-Maskinen er de mest kendte Typer. Ved Flapper-Ma
skinen paafØres Asfalten ved Hjælp af en roterende Skovl, der slyn
ger Asfalten mod Vej overfladen. Ved Johnston-Maskinen paaføres
Asfalten ved Hjælp af et Trug eller en Ramme af Gummiskrahere,
hvori Vejbanen danner Bunden. Ved at fylde dette Trug med den
smeltede Asfalt og trække den hen over Vejens Overflade, faar
denne et Overtræk af Asfalt.
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Asfalt stivner hurtigt paa en Vejbane og optager derfor ret
vanskeligt Stenmateriale i stor Mængde. Man maa regne, at Sten-
materialet derfor bØr være væsentlig stØrre end ved almindelig
Xrejtj ære og kan passende have en mindste KornstØrrelse af 4—.7
mm og en højeste af 10—is mm, og Størrelserne bør ikke være for
blandede. Fint Stenmateriale kan ikke trykkes ned i Asfalten, og

er det til Stede sammen med grovere, vil det lægge sig nederst og
forhindre de grovere Korn i at klæbes fast, saaledes at man risi
kerer, at der næsten intet Stenmateriale optages og Overfladebe
handlingen vil hurtigt slides og vil blive meget glat.

En Størrelse af f. Eks. 10—12 mm vil egne sig udmærket, naar
man anvender Tromling hurtigst muligt efter Asfaltens og Sten-
materialets Paaførelse.

Tromling af Stenmaterialet maa anses for absolut nødvendigt
ved Overfladebehandling med varm Asfalt i Modsætning til Over
fladebehandling med Tjære og Emulsion.

Asfalt egner sig kun til Overfladebehandling af tidligere over
fladebehandlet Vej, da den vanskelig klæber til Makadam, fordi den
stivner saa hurtig og ikke trænger ned i Vejbanen, og fordi den
mindste Smule Støv forhindrer Vedhængning til Skærverne, saa
ledes at Bitumenlaget kan rulles af. Første Overfladebehandling
bør derfor udføres med Tjære eller Asfaltemulsion.

Overfladebehandling med Asfalt bør, som man vil kunne for
staa, kun udføres i varmt Vejr, og stiller endnu større Krav til tørre
Vejbaner end Overfladebehandling med Tjære.

Forbruget af Asfalt andrager ved Overfladebehandling paa tid
ligere behandlet Vej oftest fra 0,6 til 1,1 kg pr. m og Stenmateria
let 4—4 Liter pr. m2.

Omkostningerne ved saadanne Behandlinger beløber sig i Al
mindelighed til fra 25—40 Øre pr. m2.

C. Overflade behandling med Blandinger af Tjære og Asfali og for
ædlede Tjæresorter.

Erfaringerne i Udlandet, især Sveits, England og Tyskland i de
sidste 3—4 Aar og i det sidste Par Aar ogsaa her i Landet, har vist,
at man ved Tilsætning af Asfalt til Tjære, kan overføre en Del at
Asfaltens gode Egenskaber til Tjæren, samtidig med at man behol—
der Tjærens gode Egenskaber. I Udlandet er der gjort Forsøg med
Asfalttilsætninger lige fra 5—20 % og mere, men Erfaringerne paa
Vejene gaar ud paa, at de bedste Resultater opnaas ved en Tilsæt
ning af fra 10—20 % Asfalt, og dette falder sammen med, at As
falten ved større Asfalttilsætninger ikke kan opløses i Tjæren, uden
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at der sker en Udskillelse og Sammenhobning af Tjærens Kiilstof,

saaledes at man faar en grynet og grumset Blanding.

Ved Blandinger af Tjære og Asfalt. naar de udføres paa rette

Maade, faar man et Produkt, der nogenlunde uformindsket har be

holdt Tj ærens Klæbeevne, Letsmeltelighed, Nedtrængningsevne og

Evne til at optage en stor Mængde Stenmateriale, og har faaet til.

delt Asfaltens større og mere uforanderlige Sej ghed og Modstands

evne mod fugtigt Vejr. Prisforskellen mellem Asfalttjære, der leve

res færdigbiandet, og Normtjære er ringe, nemlig Ca. Øre pr. kg,

d. v. s. omtrent det samme Beløb pr. m2 behandlet Vej, og Resul

tatet er meget væsentlig bedre, saa mari maa vente sig, at Asfalt

tjære efterhaanden vil konkurrere stærkt med Normtj æren ved

Overfladebehandling pan tidligere behandlet Vejbane.

Tilsætning af Tjære til Asfalt, d. v. s. en Blanding, hvori As

falten udgør den overvejende Del, kan mccl Fordel foretages inden

for de samme Grænser som for den omvendte Tilsætning, men da

Tjæren er billigere end Asfalten, og Sammenblandingen i dette Til

fælde maa ske i Maskinerne ved Vejene og Tjæren desuden kan

fremstilles her i Landet af vor egen Gasværkstj ære, medens As

falten maa købes fra Udlandet, vil denne Blanding næppe faa sam

me Interesse.

Tjæren har som Overfladehehandlingsmiddel mange gode Egen

skaber, og det er sikkert muligt at tildele den mange af Asfaltens

gode Egenskaber, uden at overfØre dennes daarlige Egenskaber paa

Produktet ved rationelt at arbejde pan Forædling af Tjæren, ogsaa

uden ved Tilsætning af Asfalt, saa man kan sikkert vente sig en

Udvikling i saa Henseende. Vj kender jo alle de Forsøg, der er

gjort pan at gøre Tjæren mere asfaltagtig ved Blæsning og Iltning

paa forskellig Maade, og de Produkter, der er fremme at denne

Art, er et Skridt paa Vejen i en saadan Udvikling.

D. Overfhzdebeliaizdling med Asfalleinulsiorzer.

En Asfaltemulsion er i store Træk en vandig Opløsning, i hvil

ken Asfalt er san fint fordelt, at der opstaar en homogen tyndfiv

dende Masse, der nærmer sig en kolloid Opløsning. Asfalten brin

ges i denne Tilstand ad mekanisk Vej ved en Slags Formaling el

ler Piskning af den smeltede Asfalt under Tilsætiiiig at visse ringe

Mængder Emulsionsbærer og Vand. Asfaltprocenten i snadanne

Emulsioner er efter Fabrikatet varierende fra 50—6() %, og man

maa her tilstræbe det størst mulige Asfaltindhold, naar Emulsionens

Egenskaber iøvrigt er velafpassede og er saaledes, at man faar op

taget den størst mulige Mængde Stenmateriale pr. kg Asfalt.

Naar Asfalternulsionerne udsættes for Luftens Paavirkning og
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Berøring med faste Overflader vil Asfalten skille sig tid fra Vandet

og koagulere, som det kaldes, og Draaberne vil forene sig til en

sammenhængende Bitumenflade, der vil fælde sig paa Stenmate

ii ale rne.
Da Asfaltemulsioner er saa relativt tyndflydende trænger de

godt ned i Vejbanen og kan anvendes i koldt Vejr og kan paa

Grund af Indholdet af Vand anvendes paa fugtige Veje. Til en

Emulsion maa der efter dens forskellige Anvendelse i Vejbyg—

ningen stilles visse Fordringer i Retning af den Tid, der medgaar

til, at Ernulsionen udskiller sin Asfalt, den saakaldte Afbindings—

tid eller Koagulationstid, samt i Retning af Tykflydenhed og Viseo

sitet og den udskilte Asfalts Egenskaber i Henseende til Klæbe—

evne, Penetration, Strækkelighed, Smeltepunkt og dens Evne til at

bevare sine fysiske og kemiske Egenskaber uforandret under Paa

virkning nf Vejrliget og Luften. Endvidere maa det anvendte Emul—

geringsmiddel være af en saadan Art og være tilsat i saa ringe

Mængde, at Bindemidlet ikke lader sig emulgere paany under fug

tige Vejrforhold og Færdselens æltende Virkninger, men det vil fØre

for vidt at komme nærmere ind herpaa.

Ved Anvendelse af Asfaltemulsion til Overfladebehandling gør

tiet samme sig gældende angaaende Vejhanens Rensning, som om

talt for de varme bituminØse Stoffer, blot maa Overfladen af Vejen

her gerne være fugtig og endda helst fugtig, da Asfaltemulsionerne

koagulere, naar (le mØder tØrt fint StØv.

Eniulsionen paafØres Vejen ved blot at hælde den ud paa Vej

banen fm TØnden i hvilken den leveres. Det er bekvemt at have en

TØndetrausportØr paa hvilken TØnden lægges, men det er ogsaa det

eneste særlige Redskab, der er nødvendigt. Den paafØrte Ejnulsion

fordeles med Piasavakoste ud over Vejen.

Som Afdækmngsmnteriale anvendes Grus eller Skærver, men

rent Grus er udmærket egnet, da det giver meget stærke Korn. En

passende Sortering af dette vil være fra ca. ½—2 mm og op til cn.

4—10 min, altsaa en ret blandet Sortering. Et saadant Afdæknings—

materiale har mindre Hnlrumsprocent og mindre Porer end en mere

ensartet KornstØrrelse. Gruset vil let synke til Bunds i den ganske

tyndflydende Emulsion, samtidig med at denne kan suges noget op

i Gruset, saaledes at en stor Mængde Stenmateriale paafØres Asfalt

og optages i Overfladebehandlingen, hvorved denne bliver meget

slidmodstandsdygtig og stabil, man kan endog opuaa ved et kg

Emulsion (med 60 % Asfalt) at binde større Mængde Stenmateriale

end med et kg ren Bitumen. Ved Behandlingen med Emulsion er

det unødvendigt at tromle Afdækuingsmaterialet.

Emulsionen egner sig udmærket til første Overfladebehandling,
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hvortil vil medgaa ca. 2 kg pr. m2 og en. 1—1,5 kg pr. m2 til de fØl
gende Behandlinger. Forbruget af Grusinateriale til sidstnævnte
andrager fra 5—8 Liter pr. m2.

Med et 6 Mands Arbejdshold af noget Øvede Arbejdere vil man
kunne udfØre 4—5000 m2 Overfladehehandling pr. 8 Timers Ar
bejdsdag paa tidligere behandlet Vej, naar Vejen fejes med Ma
skine, og der arbejdes i Akkord, saa man naur ret store Vej længder
pr. Dag.

Prisen for fØrste Behandling vil efter Omstændighederne belØbe
sig til 45—55 Øre pr. rn2 og de følgende Behandlinger til 20—30
re pr. m2.

Holdbarhederi af en makadamiseret Vej vil blive meget væsent
lig stØrre ved Udførelse af en af de her omtalte Overfladebehand
unger. Det maa altid tilraades, naur ikke særlige Forhold gør sig
gældende, at udfØre to Behandlinger det første Aar med nogen Tids
Mellemrum, for Tjære helst 2—3 Maaneder og for Emulsioier kan
man paa Grund af den lette Optagelse af Stenmaterialet gaa ned til
i à 2 Uger. Varm Asfalt egner sig, som nævnt, ikke saa godt til
fØrste Behandling.

Hvilke Arter af de nævnte bituminØse Stoffer man bør fore
trække til Overfladebehandling, kolde eller varme Stoffer, Tjære
eller Asfalt, er vanskeligt at sige almengyldigt, og Meningerne er
delte, men dog kari man vistnok sige, at af de to sidstnævnte bør
man for Øjeblikket foretrække Tjære og Asfalt, d. v. s. Blandingen
af disse to Stoffer.

Overfladebehandling er i nogen Grad afhængig af Øvelse og
Teknik, ligesom Valget af Stenmaterialets Art, Kvalitet og StØr
ielse spiller en meget stor Rolle, hvilket maaske kan have medført,
at man ved Sammenligninger af de forskellige Stoffer, muligvis
ikke i alle Tilfælde har budt dem de Vilkaar, under hvilke de for
skellige Materialer vilde give deres bedste Resultater.

3. INDVENI)IG ELLER DYBEREGAAENDE BEHANDLING AF
MAKADAM MED BITUMINØSE STOFFER

I det foregaaende har været talt om Overfladebehandling af
Makadam, men Behandlingen af Makadamen med bituminØse Stof
fer, kan ved større Trafik end ved den foran angivne med Fordel
ogsaa anvendes til en Behandling i større Dybde, og her maa skel
nes melleni to, væsentlig forskellige Principper, nemlig Udgyd
ningsinetoden, hvor det bituminØse Stof udgydes eller hældes ned
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i Hulrummene mellem Skærverne i Makadamen og Blandingsmeto
den, hvor Skærverne forinden Udlægningen i Vejen gives et Over-
træk med det bituminØse Stof.

A. Udgydningsmetoden.
Ved Udgydning af Makadam er det af væsentlig Betydning, at

der anvendes et stærkt, sejgt og i alle Tilfælde ensartet Stenmate
riale saaledes, at man ikke risikerer ved Tromling af dette at faa
for mange knuste Sten, da det kan vanskeliggØre Udgydningen,
naar denne finder Sted efter Tromlingen, og det vil i det hele taget
forringe Holdbarheden af den behandlede Makadam. Jo mere man
ofrer paa bituminØse Stoffer paa Vejene, desto omhyggeligere maa
man være med Valget af Stenmaterialer.

Til Udgydning af Makadam kan anvendes en Række forskellige
Stoffer, dels varme bituminØse Stoffer og dels kolde bituminØse
Stoffer (Asfaltemulsioner), hvoraf de sidstnævnte har vundet en
meget stor Udbredelse paa Grund af deres mange gode Egenskaber
til dette Formaal.

I. Udgydning med varme bit uminØse Stoffer.
Hertil anvendes oftest Tjære og Asfalt eller Blandinger heraf,

uden Tilsætning af stabiliserende Fvldstoffer, og Belægningen be
nævnes henholdsvis Tjæremakadam og Asfaltmakadam. Fremgangs
rnaaden er i store Træk og i sin enkleste Form i Almindelighed
denne, at Stoffet, der skal anvendes til Udgydning, i opvarmet
Tilstand udgydes ned i den let tromlede, enten slet ikke eller kun
delvis grusede Makadamisering ved Hjælp af Kander eller særlige
Maskiner i en Mængde af fra 5—10 kg pr. m, hvorefter Over
fladen dækkes af med 15 mm Skærver eller Singels og tromles
helt fast.

Ved Udgydninger af denne Art har Tjære den Fordel, at den er
mere tyndflydende og derfor bedre løber ned, hvilket kan være
noget vanskeligere for Asfalt, der stivner ret hurtigt paa Stenene.
Stenmaterialet skal være fuldstændig tørt, naar en saadan Udgyd
ning udføres. Efter Regn maa Skærvelaget først tørres fuldstæn
digt, saaledes at der stilles Krav om godt og helst varmt Vejr ved
Arbejdets Udførelse.

En Udgydning af denne Art kan være noget udsat for at blive
blød i varmt Vejr og Efterkomprimeringeri af den udgydte Maka
dam kan give Anledning til at Hulrummet reduceres, saaledes at
der bliver Overskud af Bindemiddel, hvorved Belægningen bliver
in stabil.

Herpaa kan der bØdes ved at anvende en f. Eks. ret haard As
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falt, men det vil let medføre, at Belægningen bliver skØr og revner
itu. Det er da bedre til Bindemiddel at sætte et stabiliserende Fyld-
stof, eventuelt ogsaa noget Stampeasfaltpulver, men af en saadan
Udgydningskomposition skal anvendes ret store Mængder (25—35
kg pr. m2) for at give en tæt og ensartet Belægning, men til Gen
gæld faar man ogsaa en mere modstandsdygtig Belægning. Disse
udgydte Makadamiseringer vedligeholdes ved Overflaclebehandlin
ger og det maa anses for bedst at forny disse, naar de er slidt ned
til Skærverne. -

Varme Udgydningsmetoder har i de forskellige Lande ikke van—
(let særlig stor Udbredelse og fortrænges næsten helt at Blandings
metoden og af Udgydning med Asfaltemulsioner.

II. Udgydniizg med dsfcilteinulsioner.

Ved denne Metode skelHer man mellem halv og hel Udgvdning,
idet man i sidste Tilfælde lader Emulsionen trænge ned i fuld
Dybde i Makadamen.

Ved hel Ucigydning kan anvendes Stenmateriale at forskellig
StØrrelse, f. Eks. fra 1—6 cm, der udlægges i et Lag pan ca. 7 cm’s
Tykkelse og tromles, imitil Laget cr godt forkilet. Laget udgydes
passende to Gange med Asfaltemulsion med 2—3 Dages Mellem
rum og 3— 4 kg pr. m hver Gang og dækkes første Gang af med
fra i0—--12 mm Skærver og anden Gang med fra 5—10 mm Skær
ver, der tromles for hver Udgydning, Efter nogen Tids Trafik
gives Belægningen en Overfladebehandling.

Ved halv Udgydning eller Toplagsfyldning bliver kun den Øver
ste Del af Skærvelaget udgydt. Dette opnaas i Almindelighed ved
at fylde det nederste af Skærvelaget med Sand.

Frenigangsmaaderne er ved Toplagsfyldning noget forskellige,
men kan passende udfØres pan følgende Maade.

Vejbanen rives op og reguleres, hvorpaa der uclspredes et Skær
velag i en Tykkelse af 5—9 cm i løst Maal, alt efter den Trafik
Belægningen skal bære og efter den Mængde Emulsion man vil an
vende.

Det ucilagte Skærvelag tromles let, hvorefter der nedvandes
skarpt rent Grus i en saadan Højde fra Overfladen, at Emulsions
forbruget afpasses til et for Trafikkens StØrrelse l)assende Antal kg
pr. m2.

Efter Grusningen tromles Laget færdig og Overfladen staar da
med Hulrum svarende til Skærvernes Størrelse.

Disse Hulrum udfyldes ved Overstrøning af Overfladen med
passende store Skærver (Forkilingsskærver), ved Anvendelse af
45/60 mm Skærver i Lagbelægningen vil en 20/25 mai Skærve til
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Udfylclningen være passende, og ved en Overglatning med Trom

len kiles de fast i Hulrummene.

Paa denne Maade faar man en Skærvernakadam, der forneden

er fyldt og tættet med Grus, som en almindelig Makadam, men

foroven hestaar af en sammenkilet Skærvernasse.

Det er (let Øverste Lag, der mættes med Emulsion.

Efter Udgydningen overstrØs med Skærver passende i StØrrelse

til at udfylde de resterende Hulrum i Overfladen, f. Eks. 12 mm

eller 6 mm Skærver, hvorefter der tromles igen.

Fremgangsmaaden sirnplificeres dog ofte ved fØrst at anvende

de omtalte Forkilingsskærver, efter at Udgydningen er udfprt.

Efter nogen Tids ForlØb faar Belægningen en Overfladebehand

ung med Emulsion eller med varme Stoffer.

Den her beskrevne Fremgangsmaade kan varieres paa flere Punk

ter. Der er f. Eks. intet i Vejen for at simplificere Grusningen og

reducere Emtilsionsforbruget ved at gruse helt op til Overfladen af

Skærverne og da forinden Udgydningen feje og rense Makadamens

Overflade som beskrevet under Overfladebehandling, men det kræ

ver i særlig Grad en skarp, ren og ikke altfor fin Grussort og en

Emul sion med passende Nedsynkningsevne.

Ved tynde Lagbelægninger pan en oprevet Vej kan man lige

ledes reducere Grusningen, idet løst Materiale fra den gamle Vej—

bane kan trænge op fra neden, men det er det sikreste i hvert Fald

at gruse noget, da man ellers risikerer Tilsmudsning af Skærverne

ved Optrængning af Slam fra neden.

Ved svære Lagbelægninger, hvor der til Tætning af de nederste

Lag skal anvendes ret store Grusmnængcler, kan man mccl Fordel

udlægge et Lag Grus, inden Skærverne udlægges.

Hvilke Skærver man bør foretrække til Skærvelaget, er af

hængig af Lagbelægningens Tykkelse og Trafikkens Størrelse.

Ved stærk Trafik og store Tykkelser af Lagbelægningen, og hvor

man er udsat for et stØrre indre Slid, bør rimeligvis foretrækkes

store og ret ensartede Skærver, f. Eks. 45/60 mm i Stedet for usor

terede Skærver f. Eks. 10/60 mm, idet en Sortering, hvori mindre

Skærver indgaar, vil være meget udsat for Knusning under rf1.ofl

len og vanskeligere vil tillade Nedvanding af Gruset.

Stabiliteten af en toplagsfyldt Makadam beror i det væsentlige

pan en god og solid Forkiling af Skærverne, og det maa man al

tid have for Øje ved Udgydning med ustabiliserede Asfalter.

At hjælpe paa Stabiliteten ved at gøre Bitumen haard og bruge

en lav Penetration vil samtidig forringe Bitumenens Klæbeevne og

gøre den mere skØr om Vinteren, saa i den Retning skal man sik

kert udvise Forsigtighed.
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Emulsionsforbruget inciusive Overfladebehandling kan alt efter
den anvendte Metode varieres indenfor ret vide Grænser, lige fra
4 kg p’» m2 til 12 kg og derover, eftersom det er et tyndt Lag i
Overfladen af Makadamen, man Ønsker forstærket, altsaa nærmest
en kraftig Overfladebehandling, eller man vil have en noget dybe
regaaende Udgydning.

Ved Udgydningsarbej der kan der til selve Udgydningen anven
des Spande eller Kander med særlig Udløbstud og ved stØrre Ar
bejder Tankvogne; men Udgydningen ved Tankvogn kræver et me
get ensartet præpareret Skærvelag for at opnaa ensartet Mætning
med Emulsion.

En udgydt Skærvemakadam skal holdes vedlige ved Overflade-
behandlinger enten med Emulsioner, varm Asfalt, Tjære o. lign.
Skærverne bør der ikke slides paa. Det viser sig nemlig, at de for
bavsende hurtigt kan slides ned, og er det fØrst sket, er det vanske
ligere at faa Overfladebehandlingerne til at hænge fast, og StrØ
materialet knuses lettere ovenpaa de store Skærver.

Prisen for en Toplagsfvldnirig indbefattet Overfladebehandlingen
belØber sig til Kr. 2,50—Kr. 3,50 pr. m.

Flalvudgydning eller Toplagsfyldning med Asfaltemulsion an-
-vendes meget her i Landet paa vore Landeveje og ogsaa paa maka
damiserede Veje i Byerne.

Metoden er enkel og kræver ingen særlige Maskiner. Emulsio
nen leveres færdig til Brug og trænger let ned i Vejen. Ugtinstigt
Vejr spiller ikke tilnærmelsesvis samme Rolle i Retning af at for
sinke Arbejdet som ved varme Metoder og Belægningen er aldrig
udsat for at blive blød eller bØlge i Sommervarmen.

Dej’ er i det forløbne Aar gjort nogle Forsøg med en ny Frem
gangsmaade til Udgydning af Makadam. Den bestaar i, at man af
Sand og en særlig Emulsion laver en tynd MØrtel, som udgydes i
Makadamen.

B. Blandingsmeloden.
Ved denne Blandingsmetode blandes Skærverne i tØrret og op

varmet Tilstand i særlige Maskiner med Tjære eller Asfalt eller
Blandinger heraf, saaledes at alt Stenmaterialet er omhyllet af Bin
demiddel. Belægningerne kan efter Bindemidlets Art kaldes hen
holdsvis Skærvetjærebeton eller Skærveasfaltbeton. Skærverne (30
—--60 min) bliver ofte tilsat .mindre Skærver og Grusmateriale,
hvorved man opnaar en tættere Masse. Undertiden udlægges Be
lægningen i 2—3 Lag med aftagende SkærvestØrrelse og Lagtyk
heise i de øverste Lag. Materialet kan udlægges varmt eller koldt
efter Arten og skal tromles med en ret tung Tromle. Tjærebeton
har den Fordel for Skærveasfaltbeton, at den kan lagres og udlæg-
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ges kold, medens den med Asfalt i skal udlægges varmt. Iøvrigt an

vendes disse Metoder ikke saa meget her i Landet, da de kræver

ret store Anlæg til Udførelse af Tørring og Blanding, omtrent som

for Asfaltbeton, og Belægningen kræver, som alle Belægninger med

saa groft et Stenmateriale, Vedligeholdelse med Overfladebehand

ung for at holde Laget vandtæt.
Belægningerne er noget tilbøjelige til at blive bløde i varmt Vejr

og kræver i det hele nogen Erfaring for at kunne udføres med godt

Resultat.

4. BITUMINØSE DÆKLAG.

Herved forstaas et særligt udformet Lag, der lægges ovenpaa

Fundamentet, ofte uden anden Sammenhæng med dette end Frik

tionen med Fundamentets Overflade. Som Fundament for disse Be

lægninger kan anvendes Makadam, Brolægning, Cementbeton og

lignende, blot skal Fundamenterne være faste og bæredygtige.

Af disse Dæklag findes en Række forskellige, men de er næsten

alle af den Art, at de skal være stabile i sig selv, idet Forbindelsen

med Underlaget ikke er af en saadan Art, at forskydende Kræfter

i Laget kan overfØres til og optages af Fundamentet, idet dog her

maa undtages Dæklag, der ved en bituminØs Behandling af Under

laget bringes til at klæbe til dette.

De billigste og enkleste af disse Belægninger udføres i store

Træk ved Blanding af mindre Skærver og Grus med Tjære eller

Emulsion og Udlægning af en saadan Blanding ovenpaa Fundamen

tet, idet dette forinden afjævnes ved Reparationer med Tjære eller

Ejnulsion og eventuelt overfladebehandles.

Der stilles dog ret vidtgaaende Krav til Ernulsioners Egenskaber

til Blanding med Stenmaterialer, som bestaar af en Blanding af groft

og fint.
Dæklag, hvortil Emulsion anvendes, kan dog ogsaa fremstilles

ved Udgydning af et Lag af mindre Skærver, og hertil stilles ikke

saa vidtgaaende Krav til Ernulsionens Egenskaber, men der vil let

meclgaa noget mere Emulsion for samme Tykkelse af Dæklaget

end efter Blandingsmetoden.
I Enkeltheder at komme ind paa, hvorledes saadanne Belæg

finger udføres vil her fØre for vidt.

Der kræves i Almindelighed ved de dyrere af Dæklagene en

rationel Sammensætning af Stenmaterialet og et ret haardt bitu

minØst Bindemiddel og som Følge heraf Udlægning i varm Til

stand, ligesom der kræves ret store maskinelle Anlæg samt stor

Erfaring, Omhu og Indsigt ved saavel Fremstilling som Udlæg

ning.
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1. AsjaltSetoa.
Ordet Asfaltbeton er her anvendt som en Fællesbetegnelse for

alle de Asfaltbelægninger, der fremstilles ved Blanding at Skærver,
Grus, Sand, et stØvformet Materiale (Fyldstoffet) og et bltnmlnØst
Bindemiddel. Blandingen sker paa store stationære eller transpor
table TØrre- og Blandeanlæg.

Der fremstilles her en Række forskellige Typer, men I store
Træk kan der skelnes imellem fØlgende 3 Arter:

Å. Sandasfalt.
Den fremstilles I to Lag, et meget flntkornet Øverste Lag, der

skal optage Sliddet og bestaar af Sand, Fyldstof og Bindemiddel,
der udgØr ca. 10—12 % at Blandingen efter Vægt, og dette Lag har
givet Belægningen Navn, samt at et Bundlag, der bestaar at r6t store
Skærver, Grus og Sand og eventuelt en ringe Mængde Fyldstof
samt 4—8 % Bindemiddel. Bundlaget skal tjene som et trykfor
delende og et bærende Lag og er Ikke egnet til Slid.

Toplaget udlægges I en Tykkelse at 2,5—4 cm, og Bundlaget I
3—5 cm’s Tykkelse. PrIsen for en saadan Belægning varierer
fra Kr. 8,00—Kr. 10,50 pr. m’.

B. Finkornet Åsfaltbeton,
ogsaa kaldet Topekar, bestaar at en Blanding at Skærver op til
ca. 12 mm MaksimalstØrrelse fint Grus, Sand, Fyldatof og 8-40
% Bltumen.

Topekabelægningen udlægges I en Tykkelse at 4—5 cm og Pri
sen er fra Kr. 8,00—Kr. 7,00 pr. m’.

(J. Grovkornet 4afaltbeton
eller tæt Bundlag (BIthulit), bestaar at en Blanding af Skærver op
tIl ca. 25 mm MaksimalstØrrelse, Grus, Sand, Fyldstof og 7—8 %
Bitumen. Den mest passende Tykkelse er fra 5—8 cm, og Prisen
for denne er noget lignende som for Topekabelægningen.

Af disse forskellige Typer er Sandasfalten den mest slidstærke.
Sliddet paa Asfaltbeton vokser med voksende SkærvestØrrelse, hvor
for den grovkornede Asfaltbeton Ikke anvendes saa meget. Alle disse
Belægninger udlægges med en Temperatur at 140—170° C og from-
les med 10—15 Tons Tromler.

2. Støbeasfalt.
StØbeasfalt bestaar at en Blanding at Mastix, Goudron eller Bl

tumen og Skærver. Mastix er en Masse fremstillet at et bltuminØst
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Kalkpulver og raffineret Asfalt eller Biturnen. Indholdet af opløse

ligt Bittimen i den færdige Belægning andrager i Almindelighed

8—13 Vægtprocent. Princippet i denne Belægning er, at den skal

indeholde mere Bitumen end der er nødvendigt til Udfyldning at

Hulrummene, hvorved Blandingen bliver plastisk og kan udlægges

eller udsmØres som en ret tyktflydende Masse ved en Temperatur

at 150—200° Celsius. En af de stØrste Vanskeligheder ved StØbe

asfalt er at faa den passende haard, saa at den ikke bliver for blød

om Sommeren eller for haard og skØr om Vinteren.

StØbeasfalt udlægges i Almindelighed i Tykkelser fra 4—5 cm,

men da en god Masse er ret dyr at fremstille, udlægges den nu

ogsaa i Tykkelser paa 2,5—3 cm ovenpan et Asfaltbetonunderlag.

Prisen for StØheasfalt for 4—5 cm’s Tykkelse andrager fra Kr.

7,00—Kr. 8,50 pr. in2.

3. Dam manusfalt og Slaalslaggeasfalt.

Disse Materialer er beslægtede med Stampeasfaltpulver, men

fremstilles kunstigt at et meget haardt og inodstandsdygtigt Mate

riale, saasom HØjovnsslagger og Staalovnsslagger og blandes i knust,

sorteret og tØrret Tilstand med et blØdt, bitmninØst Bindemiddel.

Disse Materialer leveres færdige til Brug og udlægges i kold Til

stand som et tØrt Pulver, hvorved Udlægningen bliver meget enkel.

Belægningen kræver kun Troniling med Haandtromle.

Anvendt til Dæklag, der ikke kan klæbes til Fundamentet, bru

ges Tykkelser fra 3,5—--4,5 cm efter Trafikkens Art og Størrelse.

Prisen for saadanue Belægninger er fra Kr. 6,00—Kr. 7,50 pr. m°.

En ret ny Fremgangsmaade, der med disse Materialer imØdeses

med Interesse ovenpaa gammel Makadam, Overfladebehandlinger

og andre faste, bituminØse Dæklag, er et tyndere Lag af Materialet

fastklæbet til Underlaget ved at overfladebehandle eller udgyde

(let med Emulsion. En saadan Belægning kan udføres iTykkel

ser fra et Par Centimeter i færdigkomprimeret Tilstand.

Belægningen kræver ingen Vedligeholdelse i Retning af Over

fladehehandlinger og skal være meget slidstærk og ru, dels pan

Grund af, at det er en fin Blanding, og at Kornene er meget haarde

og modstandsdygtige. Fordelen skal endvidere pan Makadam være

denne, at Belægningen, snafremt den sidder fast l’ Underlaget,

kan slides i hele Tykkelsen, hvilket omtrent vil svare til, hvad

man kan slide at en 4—5 cm tyk Asfaltbetonbelægning af Enkelt

I a gstyp en.
4. Siampecisfalt.

Stanipeas talt fremstilles at naturlig forekommende med Bitumen

gennemimprægnerede Kalksten. Den hituminØse Kalksten pulveri—
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seres til et Pulver mindre end et Par Millirneters KornstØrrelse.
Udlægningen sker paa den Maade, at Pulveret opvarmes og ud-
lægges med en Temperatur af mindst 105° Celsius. Det udlagte
varme Pulver stØdes med tunge StØdere og tromles for Haanden
med tunge og varme Tromler. Stampeasfalt lægges altid paa Beton-
fundament. Den færdige Tykkelse af Belægningen er næsten altid
5 cm.

Prisen pr. m2 andrager fra Kr. 10,00—Kr. 12,00. Stampeasfalten
giver med sine gennemimprægnerede Korn et meget slidmodstands
dygtigt Lag og har hidtil været meget anvendt i Byer, men den er
under visse Fugtighedsforhold ganske overordentlig glat for Auto
mobiler, hvorfor man i stigende Grad er gaaet over til de foran
beskrevne Belægninger.

5. Andre Asfaltbelægninger.
Her skal lige nævnes, at der i de senere Aar er fremkommet

Stampeasfalt og Asfaltbeton i Form af Fliser og Blokke. Disse frem
stilles i Fabrikker ved Presning af den varme Masse under stort
Tryk. Det bliver herved muligt at faa meget ensartede, tætte og
slidstærke Belægninger, og da de kan udlægges i kold Tilstand og
under næsten alle Vejrforhold, vil man forstaa, at denne •Frem
gangsmaade rummer visse Fordele.

Der er i det følgende gjort et Forsøg paa indenfor den forholds
vis korte Tid et Foredrag levner Tid til, at give en Oversigt over
den Udvikling, vi er inde i, hvad angaar de bituminØse Befæstelser,
og give en kort Omtale af de vigtigste Belægninger, saaledes som vi
møder dem ved Arbejder paa vore Veje og Gader.

BEBYGGELSE OG UDSTYKNING LANGS
HO VEDVEJENE

Af Amtsvcj inspektØr A. Kjwraard.

Motorfærdselen, der paa saa mange Maader har grebet ind i
vore daglige Vaner og Forhold, har ogsaa gjort SpØrgsmaalet om
en for Færdselssikkerheden betryggende Ordning af Bebyggelsen
langs Landevejene aktuel. Den gamle Landevejsidyl eksisterer
ikke mere pan den Maade, som var kendt forinden Automobilerne
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viste sig paa Vejene, og de smukke Ord, som indleder en af vore

mest kendte Smaadigte »Hist hvor Vejen slaar en Bugt, ligger

der et Hus san smuktc, passer ikke til vor motorjagende Tid, hvor

de smukke gamle Huse i Vejsvingene nødvendigvis maa ofres ved

Hovedvej enes Omdanrielse til Trafiklinier for hurtiggaaende KØre

tøjer. Vi maa gøre os klart, at Hovedvejenes Opgave er bleven
analog med Jernbaneliniernes, at tjene til at udnytte pan bedste
Maade Motorvognens Egenskaber til paa en hurtig og bekvem Mun

de at kunne befordre Gods og Mennesker til fjerniliggende Bestem

melsessieder, og Vejvæsenet har nu gennem Motorskatten faaet

store Midler i Hænde netop til at løse denne Opgave. Landet over

er et stort Arbejde i Gang med Forbedring af Landevej ene, og i de

kommende Aar vil der sikkert blive foretaget og planlagt mange

Udvidelser af eksisterende Veje og Bygning af nye Hovedveje.

Vejingeniørerne vil bestræbe sig for at konstruere de nye Veje

med saadanne Længdeprofiler, Bredder, Kurver, Vej belægriinger,
Sikkerhedsforanstaltninger og lign., som tillader Anvendelsen af

de store Hastigheder; men dette Formaals GennemfØrelse trues
unægtelig af Bebyggelsen langs Hovedvejene, der i en foruroligende
Grad er steget i de senere Aar, idet enhver Bygning med tilhørende
Have, Gaardsplads eller lign, i større eller mindre Grad formind
sker Færdselssikkerheden og hermed afskærer Brugen af de store
Hastigheder. Men ogsaa paa et andet Omraade er Randbebvggelsen
til Gene for Gennemførelsen af Vejforbedringer derved, at den i
høj Grad forøger Udgiften ved Grunderhvervelserne til Vej enes
Udvidelse, og disse Udgifter kan ofte antage et saadant Omfang, at
det foretrækkes at bygge helt nye Hovedveje uden om Bebyggelsen.
Særlig generende for den gennemgaaende Trafik er de smalle
Passager, der findes i mange Landsbyer, hvorfor det sikkert kun
er et TidsspØrgsmaal, naar Hovedvejene pan saadanne Steder for—
lægges uden om Byerne. Enhver Amtsvejinspektør og StadsingeniØr

vil kunne nævne Eksempler paa, hvorledes Vejanlæg fordyres pan
Grund af Randbebyggelsen; thi det er desværre saaledes, at Indgreb
i Haver og Beplantninger, ja blot Indgreb i saakaldte »Byggegrun
de<, for slet ikke at tale om Bygninger, vurderes uforholdsmæssigt

højt, idet der almindeligt ikke ved Taksationerne tages fornødent
Hensyn til den VærdiforØgelse det er for en Ejendom at være be
liggende ved en god Vej; tværtimod vurderes Grundarealerne som
Regel under Hensyntagen til Beliggenhedsværdien, en Værdi, der
er skabt af det offentlige Vejvæsen. Pan Taksationsvæsenets Om
rande kunde der i det hele taget ønskes en Revision af de nugæl
dende Vejlove. Som bekendt er der tillagt de kommunale Myndig
heder Ekspropriationsret til Udvidelser og Anlæg af nye Veje. Er-
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statningerne for Arealerhvervelserne fastsættes i Mangel af minde-
lig Overenskomst ved Taksation af 2 af Retten i hvert enkelt Til
fælde udmeldte Mænd med Appel til en Overtaksation bestaaende
af 4 af samme Ret udmeldte Mænd. Da det som oftest er forskellige
Personer, der udnævries til disse Hverv, fremkommer herved en
uensartet BedØmmelse, og da rfaksationsmendeIe maa blive enige
om Vurderingen, medfØrer dette let, at den Taksationsmand, der
byder højst, faar sin Mening trumfet igennem. Hvis Taksations—
kommissionen blev udnævnt blandt enkelte bestemte i Forvejen
hertil inden f. Eks. et Anitsomraude særlig udpegede Mænd, i Lig
hed med Udnævnelsen af Landvæsenskommissærer, og hvis kun
Stemmeflerhed bliver afgørende for Kendelsen, vilde sikkert meget
være opnaaet. I Byplansloven og Byggelinieloven er dog fastsat en
noget forbedret Taksationsordning, san det er vel at haabe, at en
Revision af Taksationsbestemmelserne for Vejanlæg snart kan kom
me til at foreligge.

Men hvorledes skal de uheldige Virkninger ved Randbebyggelsen
kunne forhindres; SpØrgsmaalet er i Praksis ikke let at klare, og
da særligt ved de eksisterende Veje, men selv ved nye Vejanlæg op
staar Vanskeligheder.

Ved nye Vej anlæg kunde man anvende den noget drastiske Me
tode at gøre Vejene »facadeløse<, d. v. s. rent ud at nægte de til
Vejene stødende Grundarealer Adgang til Vejen og kun tillade Ind
kØrsel pan ganske enkelte Punkter. Dette Princip gennemføres gan
ske konsekvent pan de nyanlagte italienske Hovedveje, de saakaldte
»Autostrader<, hvor Vejlegemet i hele sin Længde er indhegnet,
hvor krydsende Veje og Baner skærer Hovedvejen ude af Niveau, og
hvor der til denne kun er Adgang pan ganske enkelte Steder, hvor
Færdselen maa standse og passere en Vejvagt, forinden der køres
ind paa Hovedvejen. Paa disse Veje kan der selvfølgelig kØres med
san store Hastigheder som Motorkøretøjet kan præstere Egentlig
hyggelige er saadanne Vejanlæg nu ikke. Anlæggene er dyre, og
Systemet er næppe gennemførligt her i Landet.

Bedre kunde tænkes gennemført en Ordning, som findes i Eng
land ved de nye i Anlæggene storslaaede Hovedfærdselsveje Langs
disses Grænser er anbragt solide Indhegninger, og Sidevej enes Ind
mundinger er saa faa som mulige og er brede og overskuelige.
Vejene er udlagt i stor Bredde, og indenfor Indhegningen findes
et bredt Bælte udlagt som Græsrabat eller Gangsti, der gør Færd
selshanen meget overskuelig og herved bevirker en Forøgelse af
Færdselssikkerheden.

Her i Landet kunde ved nye Anlæg vel gennemføres en Indheg
ning, en stor Vejbredde vil ogsaa kunne udlægges, men derimod maa
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der [vivles meget pan, at det vil kunne forhindres at give hvert en
kelt til Vejen stødende Grundareal direkte Adgang til Vejen, i
hvert Fald strider dette imod den nugældende Vejlov, hvori ud
trykkelig er fastslaaet, at nødvendige Overkørsler skal indrettes
ved nye Vejes Anlæg, og det vil sikkert støde pan meget stærk Mod
stand hos Befolkningen, hvis en almindelig Nægtelse af Anlæg af
nye Overkørsler til Vejene blev søgt gennemført.

For eksisterende Veje maa der særlig søges hen til at skabe
et bredt overskueligt Bælte imellem Kørebanen og Bebyggelsen
samt ved fornuftig Planlæggelse af Udstykninger søge indskrænket
Antallet af de altid farlige Sideveje mest mulig — der burde være
en Afstand af ikke under 500 m mellem hver — og gøre Udmun
dingerne i Hovedvej ene san overskuelige som muligt, og endelig
hØr Færdselen fra Sidevej ene ikke have Forkørseisret.

Den nye Lov om Byggelinier har givet Vejmyndighederne et for

trinligt, om end for Administrationen besværligt, Middel i Hænde

til at sikre sig imod, at Bebyggelsen lægges klods op ad de nuvæ

rende Vej grænser. Den er et stort Skridt i den rigtige Retning og

benyttes allerede nu i stor Udstrækning, san at det sikkert kun vil

vare faa Aar, før alle Danmarks Veje er sikret ved Byggelinier. Men

Loven sikrer kun imod Bebyggelse. Grundejerne kan indenfor Byg

gelinien roligt anbringe høje, tætte og kostbare Hegn i nuværende

Vej grænse, kan anlægge Gaardspladser og Oplagspladser samt kost

bare Haveanlæg med høj Beplantning og kan anbringe de for Veje-

nes Udseende san skæmmende Reklameskilte og lign., uden at her-

imod kan skrides ind fra Vejvæsenet. Alt dette maa forhindres,

saafremt Kravet om overskuelige Bælter langs Hovedvej ene skal

kunne oprettes.

Et stort Fremskridt er ogsaa den nylig vedtagne Lov om Til

vejebringelse af Oversigter i Vejkryds og Vejsving; det vil blive

kostbart mange Steder at faa gennemført disse Oversigter, idet des

værre Bebyggelsen ofte er anbragt netop i Vej svingene, men det

maa nødvendigt komme dertil, at alle Vej sving og Vejkryds paa

Hovedvejene overalt sikres, selv om dette skal ske ved store peku

niære Ofre.
Desværre omtaler Loven kun Vejkryds og Sving ved offentlige

Veje, men ogsaa de mange private OverkØrsler for Randbebyggel
sen rummer en Fare for Færdselssikkerheden. En stor Del af disse

OverkØrsler er dækkede af Beplantning, høje Hække, Stakitter og
Mure, hvorfor det burde kræves, at ogsaa private IndkØrsler, saavel

eksisterende som nynniagte, sikres ved betryggende Oversigt, et
Krav, hvis Gennemførelse dog maatte gennemføres uden at der
herved paalægges det offentlige Vejvæsen Udgifter.
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En af de største Ulemper ved Udstykninger langs Hovedvejene
ci’ som tidligere nævnt de mange Stikveje, der ofte ret planløst kræ
ves tilsluttede Vejene. Sognekommunerne, der efter Loven af 30.
Juni 1922 er tillagt Ret til at approbere Udstykningsplanerne, sav
ner mange Steder den fornØdne tekniske Assistance til BedØmmel
sen, og det er ikke almindeligt, at Vej væsenet bliver taget med pna
Raad, selv hvor Planerne berØrer Landevej ene; fØrst naar Over-
kØrslerne skal udfØres, kommer man til Vejvæsenet me(l de af Sogne-
kommunerne approberede Planer, og da er (let vanskeligt at nægte
Til ladd serne til Vej til slntningen, selv om Amtsraadene utvivlsomt
har Ret hertil i Henhold til Vejforordningen af 13. December 1793
§ bO. Approbationen bØr ikke ligge alene hos Sognekommunerne,
der ofte har andre Interesser at varetage end netop Sikring af Ho
vedvejene, (tell endelige Godkendelse af Udstykningsplaner burde
ligge hos £-tmtsraadene eller niaaske bedre hos særlige hertil udsete
Nævn for Landsdelene.

Ja, saa kunde der siges, at vi jo har Byplansloven; ved fornuftig

Brug af denne Lov kunde maaske Kravet om Indskrænkning af
Stikvejene gennemføres, men dels egner Loven sig ikke for Benyt
telse langs de lange Hovedveje, dels synes Kommunerne at vige til
bage for at benytte denne, særlig under Henvisning til de heri inde
holdte Erstatningsbestemmelser, der kan medfØre ret uoverskue
lige Udgifter, foruden at Loven kræver et stort administrativt A1J-
parat, saavel ved den første Udarbejdelse som ved den vedtagne
Plans GennemfØrelse og Opretholdelse. Loven er san godt som
ikke benyttet, stadig overlades det derfor til (le private Grund
spekiilanter at lede Udviklingen paa dette Omraade, og her er det
sandelig ikke Hensynet til Færdselssikkerheden 1Jan Hovedvejene,
der kommer i første Række. Det maa her fremhæves, at vore stærkt
befærdede Landeveje ikke har til Hovedopgave at være Parcel-
veje for Grundspekulationen, hvilket desværre i alt for hØj Grad
nu synes at være Tilfældet.

Randbebyggelsen er for begnnstiget ved Beliggenheden ud til
offentlig Hovedvej, og naar denne Begunstigelse bliver mere og mere
generende for Færdslen, der Aar for Aar tiltager med rivende Fart,
maa der gennem Lovgivningsmagten, der i de senere Aar har vist
en stærkt voksende Interesse for Vej spØrgsmnalene, skrides ind her-
imod, selv om det altid er en vanskelig Opgave at gennemfØre rigo
ristiske Bestemmelser overfor Ej endomsbesidderne.
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FÆRDSELSMÆNG1)E OG VEJUDGIFT

Af teknisk Vejassistent, cand, polyt. C. A. Christoffersen.

Færdselstælling m. v.

I 1928 blev der fra OvervejinspektØrerx rettet en Henstilling til

samtlige Amter her i Landet, om at lade foretage en nærmere be

skreven Færdselstælling til Sammenligning med en samtidig fore

tagen international Tælling.
Denne Henstilling gav i Aarhus Amt, som antagelig mange andre

Steder, Anledning til, at der blev iværksat en almindelig Tælling

over hele Amtet.
Da der her har været foretaget lignende Tællinger i Aarene 1908,

1915 og 1924, kan det inaaske have sin Interesse at sammenligne

disse og se nærmere pan Resultatet sammenholdt med de for de

respektive Aar afholdte Vej udgifter henholdsvis al Amtsfonden

og Motorafgiften.
Der skal først gives en kort Oversigt over, hvorledes Tællingerne

udførtes i Henseende til Tider, Antal Steder, Hyppighed o. I., samt

Beregningsmaaden, hvorefter Arbejdsmængden er udfunden.

I 1908 foretoges paa en Snes Steder en. 14 Tællinger med om

kring 14 Dages Mellemrum i Tiden fra ,Juni 1908 til Marts 1909.

Enkelte Stikprøver paa Natfærdsien viste, at denne var 15—20

% al Dagfærdsien. Herefter kunde DØgnfærdslen bestemmes.

I 1915 iværksattes paa et lignende Antal Steder 24 Tællinger i

Tidsrummet fra Marts 1915 til Marts 1916.

11924 udførtes pan 33 Tællesteder 18 Tællinger fra Marts 1924

til Marts 1925.
11929 var der 14—18 Tællinger paa 36 Tællesteder fra Septem

ber 1928 til September 1929. Ved StikprØver bestemtes Natfærdsien

til 20—25 % af Dagsfærdslen for Motorkøretøjer og 10—15 % for

HestekØretøj er.
For alle Aarene gælder, at der til den af Tællingerne fremgaa

ede gennemsnitlige Dagfærdsel er lagt den ved Stikprøverne ud

fundne NaEfærdsel, saa at man derved faar Døgnfærdslen.

Antallet af Trafikenheder pr. Døgn er nu muitipliceret med de i

Overvejinspektørens udsendte Skema angivne Vægte, hvorved frem

kommer de samlede Færdseisvægte, der har passeret det paagæl

dende Sted DØgnet igennem.
Da det i foreliggende Tilfælde er Hestetrafik contra Motortra

fik, der skal gøres til Genstand for Undersøgelse, er de i Skemaet

anførte Grupper slaaet sammen i disse to Hovedgrupper.

Det næste Skridt bliver nu at faa bestemt Arbejdsmængden, der

er Produktet af Færdselsvægten og Vejlængden.
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Da Tælleren her i Amtet ikke har opholdt sig paa eet bestemt
Sted, men under Tællingen bevæget sig over en vis kortere Stræk
ning, er Arhejdsmængden for det paagældende Vejstykke den for
Strækningen talte og omregnede Vægt multipliceret med Stræknin
gens Længde. I Mellemrummet mellem 2 Tællestykker regnes Tra
fikken jævnt faldende eller stigende.

Som Eksempel pan Arbejdsmængdens Udregning kan anfØres
Beregningen for Vej Nr. 4, Aarhus—Silkeborg Landevej for Aaret
1929.

Sted Heste- Motor- Talt Længde Heste- Motor- Ialt
trafik trafik trafik trafik

km 1 t km km km tkm

2,195— 2,858 262 2482 2744 0,663 174 1645 1819
2,858— 4,861 214 1964 2178 2,003 429 3934 4363

6,714 869 9567 10436
11,575—12,910 45 886 931 1,335 60 1153 1243
12,910—14,560 20 823 843 1,650 33 1358 1291

. 7,531 456 5377 5833
22.091—22,430 101 605 706 0,339 34 205 239

Talt 20.235 2055 232ii9_5324

Ved at dividere Vejens Arbejdsmængde med deis Længde faas
Gennemsnit af Færdselsvægt. For ovennævnte Eksempel bliver det:
Hestetrafik 102 Tons, Motortrafik 1150 rrons ialt 1252 Tons

Paa samme Maade er Beregningerne udført for alle de andre
Landeveje i Amtet. De forskellige Vejes Arbejdsmængde og Gen
nemsnitsfærdsel kunde nu bl. a. give Anledning til Overvejelser af,
hvilke Vejbefæstelser, der maa anses at være de mest hensigtsmæs
sige. Det er imidlertid ikke Opgaven ved denne Lejlighed. De en
kelte Vejes Arbejdsmængde sammerilægges og man faar saaledes
den samlede Arbejdsmængde for hele Amtet og ved Division med
Amtets Landevej slængde Gennemsnit af Færdseisvægten. For de
omhandlede Aar er det samlede Resultat:

Arhejdsmængde pr. Døgn:

Hestetrafik Motortrafik Ialt
Aar

1km 1km 1km

1908 28400 — 28400
1915 3S400 6300 44700
1924 27400 58900 86300
1929 1970u 103700 123400



1930 DANSK VEJTIDSSKRIFT 173

og den gennemsnitlige Færdseisvægt pr. Døgn for Amtets Lande

vej snet:

___________ ___________ ____________ ____________

Hestetrafik Motortrafik Ialt
Aar

t t t

1908 204 —
204

1915 277 45 322

1924 197 424 621

1929 142 746 888

Det ses heraf, at der har været ca. 35 % Stigning i Hestetrafik

ken fra 1908 til 1915 og derefter Nedgang, saa den i 1924 er lidt

lavere end i 1908 og i 1929 kun ca. Halvdelen af i 1915. Motortra

fikken har derimod været i rivende Udvikling, saa stærk, at den

omtrent er lO-dohiet fra 1915 til 1924 og derfra til 1929 næsten igen

fordoblet.
En grafisk Opstilling viser disse Forhold tydeligt.

Fig. 1.

En aidn Maade at opstille og anskueliggØre Tingene paa er at

udregne henholdsvis Hestetrafikkens og Motortrafikkeus procent-

vise Del af den samlede Trafik:

Hestetrafik Motortrafik Ialt
Aar 0/ 0/ 0/

/0 /0 /0

1908 100 —
100

1915 86 14 100

1924 32 68 100

1929 16 84 100
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Ovenstaaende er ikke uden Mangler og Maaden at udregne År
bejdsmængden paa kan omtvistes, men det er ialtfald Virkeligheden
langt nærmere end for de Steders Vedkommeiide, hvor der tælles
ved Bygrænsen, og hvor de opnaaede Tal her skal gælde for hele
Vejlængden fra Bygrænsen til Amtsgrænseii. Ligeledes vil den be
nyttede Udregningsmaade til at finde Arbejdsmængde (og Gen
nemsnit af Færdselsvægte) give et mere nøjagtigt Resultat, end hvis
man alene tager Tællestrækninger og deres Færdseisvægte, men
ikke regner Mellemrummene med.

Til det efterfølgende maa man have Aars-Arbejdsmængden, der
er udledet af ovenstaaende DØgn-Arbejdsmæiigde ved Multiplika
tion med 365.

Hestetrafik Motortrafik Ialt
Aar

tkm 1km tkm

1908 10370000 — 10370000
1915 14010000 2300000 16310000
1924 10000000 21500000 31500000
1929 7190000 37820000 45010000

Forholdet mellem Vejudgift og Arbej d smængde.

Det efterfølgende maa ikke tages for mere end det er, nem
lig et Forsøg paa at udlede Forbindelsen mellem Vejudgift og Ar
bejdsmængde (Færdselsvægt X Vejlængde). At disse to Ting er
afhængige af hinanden er indlysende. Afhængigheclsforholdet er her
forsøgt belyst paa een Maade. Der er sikkert andre og inaaske bedre
Maader at gøre det paa, og det vilde være interessant at faa dem
frem.

Der maa her forudskikkes dei Bemærkning, at der som »Sam
let Vejudgift er taget Middeltal af 3 Aars Udgift, Aaret selv og
det forudgaaende og efterfølgende. Dette er gjort for i nogen Grad
at udjævne Uregelmæssigheder i de aarlige Udgifter. Ved saadanne
Uregelmæssigheder tænkes særlig paa, at der af rent tilfældige Aar
sager bliver afholdt Udgifter i eet Regnskabsaar, som egentlig
havde været tænkt afholdt i et andet. Man kan forestille sig, at
Vejrliget en Sommer kan hindre en paatænkt Overfladebehandlings
UdfØrelse, at Isforhold, Arbejdsstandsninger e. a. kan forsinke
bestilte Materialers (Chaussebrosten, Asfalt o. a.) Fremkomst ud
over Regnskabsaarets Afslutning.

Efter denne Udjævning af den samlede Vejudgift maa der reg
iles med følgende Aarsudgifter (Motorafgiften er opført med (let
BelØb, der er tilgaaet Amtet det paafØlgende Aar.
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Samlet Motorafrift Amtsfon

Ar Vejudgift dens Bidrag

Kr. Kr. Kr.

1908 64900 —
64900

1915 114900 5900 109000

1024 650400 246300 404100

1929 703000 539900 i 163100

Ved nu at dividere den afholdte Udgift med Arhejdsmængden

faar man den aarlige Udgift pr tkm. Dette er gjort sanvel for den

samlede Vej udgift og deri samlede Arbejdsmængde som for hen

holdsvis Motorafgift og Motor-Arbejdsmængde samt Arntsfondens

Bidrag og Heste-Arbejdsmængden.

Heste Motor Gennemsnit
Aar

øre pr. 1km øre pi. ikm øre pr. tkm

1908 0,63 —
0,63

1915 0,78 0,26 0,70

1924 4,04 1,14 2,06

1929 2,27 1,43 1,56

Man ser af denne Opstilling, at den gennemsnitlige Udgift pr

Arbejdsenhed i 1924 er ca det tredobbelte af 1915 og i 1929 en. det

dobbelte. Endvidere ses det, at Motorafgiftens Bidrag til Motor

Arbejdsmængden pr Enhed i 1915 kun er ca ½ af den gennem

snitlige Enhedspris, i 1924 ca Halvdelen og i 1929 er den endnu

ikke helt naaet op til denne. Amtsfonden har saaledes i det pan-

gældende Tidsrum foruden at yde sin Part til Hestetrafikken for

holdsvis med Motortrafikken givet et betydeligt Bidrag til den

bedre Tilstand Vejene har nu fremfor i 1915.

Tænker man sig den virkelig afholdte samlede Udgift fordelt

mellem Amtsfond og Motorafgift efter den talte Trafik, vilde Re

sultatet have stillet sig som følger:

Samlet Motora{if- Amtsfon

Aar Vejudgift tens Andel dens Andel

Kr. Kr. Kr.

1908 64900 —
64900

1915 114900 16200 08600

1924 650400 444200 206200

1929 703000 590900 112100
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Som man ser en ret væsentlig Forskvdning til Fordel for Amts-
fonden.

Tager man Hensyn til Prisniveauet ved for Udgiften til Heste
færdslen at lade Skærveprisen være »Pristal’< og for Udgiften til
Motorfærdsien Prisen for Chaussebrolægning, vil Forholdene tage
sig lidt anderledes ud.

Skærver Chaussebrolægning
Aar

Kr. pr. m3 Kr. pr. m

1908 7,26 —

1915 8,00 5,00
1921 17,00 12,00
1929 11,50 8,35

De forskellige Erihedspriser for Arbejdsmængderne vil da med
1915 som Udgangspunkt reduceres til nedenstaaende:

I Heste Motor Gennemsnit
Aar

øre pr. 1km øre pr. 1km øre pr. 1km

1915 0,78 0,26 0,70
1924 1,90 0,48 1,36
1929 1,58 0,86 1,03

Heraf frerngaar det, at der er sket en betydelig reel Stigning i
Udgift, idet Prisstigningen nu er bortelimineret. Den gennemsnit
lige Udgift og Udgiften til Hestetrafiken er pan det nærmeste steget
til det dobbelte fra 1915 til 1924, mens de to Udgiftsgrupper er
dalet fra 1924 til 1929. Udgiften for Motortrafik er derimod sti
gende i begge Perioder. Om disse Forhold, henholdsvis Dalen i
Udgift pr. Tonkilometer af Hestefærdsel og Stigning i Udgift pr.
rronkiloineter af Motorfærdsel, vil fortsætte, indtil de to Enheds
priser bliver den samme, kan kun Fremtiden vise.

Hvis de gennemsnitlige Tal er fundne for 1924 af

og for 1929 af

1,90 x 404100-1-0,48x 246300 —

1,36650400

1.58 x 163100 ± 0,86 x 539 00
1,03

— 703000 —
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EN TYSK AMTMANDS INDTRYK AF DET

DANSKE VEJVÆSEN

I »Die Betonstrasse» December 1929 har den tyske Amtmand

Di. Varain fra Verden Amt skrevet om (let danske Vejvæsen paa

Grundlag af, hvad han saa og hørte paa en 8 Dages Studietur

igennem Danmark.
Hovedpunkterne al Amtmandens Artikkel skal gengives i det

følgende, idet det bemærkes, at de anførte Citater al den danske

Automobillovgivning udelades, da den paagældende Lovgivning

dels vil være bekendt for Dansk Vejtidsskrifts Læsere, dels frem

kom i Sammenhæng i Hæfte 111930 S. 38 al Tidsskriftet.

Amtmanclen skriver:

Det skal først bemærkes, at alle Veje er i fremragende god Til

stand og især har Tjære- eller Asfaltdæk, mens Chaussébrolægning

anvendes i mindre Grad, alminclellg Brolægning næsten slet ikke,

at Vejene i stor Udstrækning gøres bredere, at Bakker graves af,

nye Veje føres i snorlige Linie uden Hensyn til Terrainet, og at der

bygges mange Cyklestier, især i Byerne. Man ser næsten kun lette

Automobiler — ogsaa næsten kun lette Personvogne. Lastautomo

biler findes overhovedet ikke i den Størrelse og med den Vægt,

der desværre stadig bruges i Tyskland. Som Følge af Vejenes glim

rende Tilstand synes Vognene at have en ubegrænset Levetid; man

ser de mest forældede Modeller, der vilde vække Munterhecl paa

de tyske Veje, mcii som her endnu kører godt, selv om det springer

i øjnene, at Skærmene er rustne, og Dørene er bundet til med

Sejlgarn. Paafaldende er det usædvanlig store Antal Cykler ikke

alene i Kjøbenhavn, men ogsaa paa Landet, en mønstergyldig

Færdselsdisciplin hos alle, heri indbefattet Hestekoretøjer, Cykli

ster, Fodgængere og Automobilister, ogsaa ude paa Landevejene,

endelig den overordentlig ringe Mængde Færdseispoliti og færd

sel sregulerende Indretning (Lamper ni. ni.). Vej afmærkningen er

endnu ikke særlig god, og desuden er den meget uensartet.

Hvorledes Automobilet i Praksis anvendes af alle Klasser i Be

folkningen, skal jeg blandt mange Eksempler nævne:

I Kjøbenhavn saa jeg en Bondekone i et lille Personautomobil

bringe Frugt og Grøntsager til Torvet. Undervejs mødte jeg en

Gartner, der kørte sit Personautomobil til Byen, fuldt af Kaalhove

der. Talrige Landmænd holder Privatautomobil til at køre til

Byen i og til Transport af deres Varer. Mejerierne har deres 1’Iæ1ke-

automobiler, Andelsslagterierne Automobiler til deres Brug. Land

brugskonsulenterne, der har forholdsvis smaa Distrikter, besørger
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deres Forretninger i Automobil. Alt dette er Tegn paa, at Automo
bilet ikke blot i Byerne, men ogsaa ude paa Landet er blevet abso
lut uundværligt, og bruges i det intensive Landbrug ved Siden al
Landbrugets andre Maskiner.

For Tiden findes der omtrent 100,000 Automobiler og 17,000
Motorcykler, altsaa 1 Motorkøretøj for hver 33 Indbyggere, mens
der i Tyskland er i for hver 132 Indbyggere. Den forholdsvis stærke
Udbredelse af Motorkøretojerne i Danmark (man maa huske, at
Danmark er et Landbrugsiand og er gennemgaaende tyndt befol
ket) skyldes især Landets gode Veje, der letter Autoinobilkørslen
og giver Motorkøretøjerne en længere Levetid. Ogsaa ude paa Lau
det ser man, at Motorkoretøjer og Hestekoretøjer er gode Venner,
fordi ogsaa Landbefoikningen ser, hvilken Nytte Automobilern e
bringer, ogsaa naar man ikke selv har et. Men det er ogsaa
forklarligt, fordi Loven bande beskytter dem, der skal betale Vej-
vedligeholdelsen og de vejfarende mod Udskejelser fra de automo
bilkørende, idet der findes visse Bestemmelser angaaeiide Begræuis
ning af Vægt, Bredde og Hastighed, o g e n d e lig b i dr a g e r
de automobilkorende gennem Automobilskatten
paa en saadan Maade til Landevejenes Vedlige-
holdelse, at praktisk taget over i af samtlige
Udgifter dækkes af denne Skat.

Medens i Tyskland Skatteborgerne paa Landet bliver bitre paa
Lastautomobilerne, der især hører hjemme i Byerne og i Indu
striegnene, og hjælpeløse og raadløse maa se pan og finde sig i,
at Landevejene ødelægges af de tunge Lastautomobiler, at Husene
rystes i deres Sammenhæng, og saa desuden som Skatteydere maa
betale, hvad det koster, saa er i Danmark Udbyttet af Automobil-
skatten næsten tilstrækkeligt til at betale, hvad Automobilerne
ødelægger pan Vejene. Og medens i Tyskland især Lastautomo
bilchaufførerne føler sig som uindskrænket Herre pan Vejene, saa
er i Danmark Forholdet, takket være en god Vejdisciplin, ogsaa
fra Chaufførernes Side, mellem Hestekøretøjer og Automobiler
godt, ja man kan sige, at Glæden over Vejenes gode Tilstand er
fælles for alle.

Det er paatrængencle nødvendigt, at man snarest muligt faar
de samme Forhold fremskaffet i Tvsklaiid til lige Glæde for Skatte
borgerne paa Landet og de automobilkørencie. Men dette er kun
muligt, hvis Automobilerne som i Danmark kommer til at betale
med til Vejenes Vedligeholdelse. Til Sammenligning kan følgende
Tal tjene. Kongeriget Danmark er omtrent san stort som Provinsen
Hannover, san Tallene pan retfærdig Maade kan sammenlignes,
blot med den Begrænsning, at en meget betydelig Del af Automo
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bilkørslen, i hvert Fald Størstedelen af den tunge Lastvognskorsel,

ikke stammer fra selve Provinsen, men fra Hansestæderne og fra

Industriegne, der ikke tæller med i de følgende Tal:

Hannover Danmark

Imibyggerantal 3.190,619 3.267,831

Areal 38,583 km2 43,016 km2

Vejlængde 14,602 km 7,600 km

Amts- og Provinsv. Arntsv.

Anta.l Automobiler 29,767 100,000

Antal Motorcykler 25,541 21,000

Vejudgifter 10.174,528 M. 19.800,000 Kr.

(incl. Byerne) (uden Byerne)

Automobilskat pr. km Vej (396 M. 2005 1Cr.

Af disse Tal fremgaar utvivlsomt, at det vil være de vejpligtige

Amter og Provinser i Tyskland absolut umuligt, uden væsentlig

Forhøjelse af Automohilskatten, at bringe deres Vejnet i blot til

nærmelsesvis samme Stand som det danske, og at alle Klager og

Bebrejdelser fra de automobilkorendes Side overfor Vejmyndig

hederne over Vejenes daarlige Tilstand er uberettigede og uret-

færdige, tværtimod maa rettes mod dem selv, cIa de hidtil -—

desværre med Held — har gjort den mest energiske Modstand

herjmod. Men saaledes kan det ikke blive ved at gaa, Anskuel

serne om Vejbygning maa ændres, og ogsaa Beskatningen bør

forandres, og ogsaa her kan det danske Eksempel tjene som

Mønster.
(Forfatteren angiver her de danske Skatte- og Fordelingsregler (se

herom Dansk Vejtidsskrift 1030 S. 38) og fortsætter derefter saaledes)

Medens efter den tyske Automobilskat Skattesatsen for Last

vogne indtil 2000 kg er 30 Mark, stiger logisk rigtigt den danske

Skat progressivt med voksende Vægt. Der gives altsaa den lette

Lastvogn en Skattebegunstigelse for at skaane Vejene. En tysk

Lastvogn med 4000 kg Egenvægt betaler 759 M., mens en dansk

med samme Vægt foruden Benzinskatten maa betale 1200 Kr.

Forfatteren var overrasket over den efter hans Mening for

standige og ubetinget efterlignelsesværdige Maade, hvorpaa man

i Danmark ved en Automobilsicat og en Benzinskat skaffer Penge

til Vejene og samtidig opnaa.r at formindske Lastvognenes Vægt.

Ligeledes fandt Forfatteren de danske Fordelingsregler efter

lignelsesværdige. En Følge af disse Regler er, at hvert Amt søger

at udføre saa meget som muligt for at faa en stor Del i Auto

mobilskatten. Forfatteren refererer en Udtalelse af Amtsvejinspek
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tør Grimstrup gaaende ud paa, at Amterne kappes om at gøre
saa meget som muligt; thi de Penge, der anvendes paa Vejene,
forrentes pila en Maade med 75 pCt. Svendborg Amt, der har
150,000 Indbyggere altsaa 5 Gange san mange som Verden Amt og
460 km Amtsveje, ligeledes 5 Gange san mange som Verden Amt
(95 km), anvendte i 1927 1.385,000 Kr. til sine Veje; fra Automo
bilskatten regnede man med at faa 725,000 Kr., ,for 1929 regnede
man at faa i Million Kr. ved en samlet Vejudgift pan 1.443,000 Kr.
Verden Amt kan i dette Aar af egne Midlér kun anvende en. 100,000
M., mens Amtets virkelige Behov mindst er 300,000 M. Af Auto
mobilskatten faar Verden kun 30,362 M ., altsaa medens Svend
borg Amt faar 3’i al sit Behov dækket, fuar Verden kim At det
ikke kan blive ved at gaa i en Provins som Hannover, hvor Amts—
raadenes Medlemmer især hØrer hjemme pim Landet, maa være
indlysende selv for de mest fanatiske Aritomobilister. Eksemplet
fra Verden Amt kari overføres iia hele Provinsen Hannover og
pan hele Tyskland.

Tyskiands Amter og Provinser trøstes altid med, at Udbyttet
af Automobilskatten er stigende, og der tales om, at den kan
sættes ned. Men man overser derved fuldstændig, at jo flere Auto
mobiler, der kører paa Vejene, des mere kræver disse, og en stadig
hyppigerè og intensivere Behandling bliver nødvendig. Amtsvej
inspektør Grimstrup fortalte mig, at man i Danmark ikke tænker
paa at forminciske Skattesatserne, trods det at Skatten hvert Aar
indbringer 20 pCt. mere end det forrige Aar, da den voksende
Færdsel gør en aarlig Overfladebehandling nødvendig, og at man
kun tør regne med en 10-aarig Levetid for de tjærebehandlede
Veje. Af hans Budget skal nævnes nogle al de største Poster:

til Vedligeholclelsesarbejder 520,500 Kr.
til Overfladebehandling 416,000 -

til særlige Nyarbejder (nye Dæklag
lag af Chaussébrolægning, As
fa]tbeton m. m.) 380,500 -

Hans Aarsforbrug af Skærver er . . 24,000 rn _ 36,000 ts.
af Grus 8,000 m = 12,000 ts.
af Tjære 1,200 ts.
al Varmasfalt 400 -

af Koldasfalt 500 -

Paa hans Amtsveje er til Stadighed daglig 200 Mand i Arbejde.
Alle Arbejder udføres al Amtet ved egne Folk. Det hele viser en
voksende Intensitet i Vejveclligeholdelsesarbejdet som en Følge al
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den voksende Automobilfærcisel, og deraf turde fremgaa, at man

ikke tør tænke paa en Nedsættelse af Skattesatserne, selv om Ud

byttet af Skatten vokser med det stigende Antal Automobiler.

Det ligger i den tyske økonomis Interesse, og ikke mindst i de

automobilkørendes, at det tyske Vejnet bringes i Orden og holdes

i Orden, at Midlerne hertil tilvejebringes ved en højere Beskatning,

og at man ogsaa griber til de Midler, der kan hjælpe til at skaane

og beskytte de nye Veje. Dertil hører under alle Omstændigheder

en Vægtbegrænsning. Ogsaa paa dette Punkt er Danmark efterlig

nelsesværdig. § i den danske Lov siger, at Automobiler og Paa

hængsvogne ikke maa være bredere end 2,3 ni, at Egenvægten ikke

maa være større end 4000 kg, Vægten med Læs ikke større end

8000 kg og Aksetrykket ikke over 6000 kg (i Praksis virker Be

skatningen efter Vægt som den bedste Vægtbegrænsning, hvortil

som særlig vigtigt Moment kommer Skattebegunstigelsen for An

vendelse af Luftringe).
Foruden denne almindelige Vægtbegræsning tillader Loven i

vidt Omfang Spærring af Gader og Veje for Vogne selv under

denne Vægt, og der gøres i Danmark stærk Brug af denne Til

ladelse. Hos os i Tyskland raaber derimod enhver Teglværksejer,

hver Automobilforening op mod den reaktionære, automobil-

fjendtlige Amtmand, naar Amterne paa denne Maade søger at

værge for sig.
(Forfatteren anfører derefter den danske Autornobillovs 1-lastigheds-

reiei’, (ler ikke skal gengives, da de maa forudsættes bekendt.)

Om (len for Personautomobiler fastsatte Maksimalhastiglied

af 50 km i Timen siger han, at det forekommer ham rigtignok

tvivlsomt, om den overholdes, da de blændende smukke Veje

frister til hastigere Kørsel. Men man ser af alle disse Bestemniel

ser i de her omtalte 3 danske Love, at de arbejder Haand i Haand

paa at beskytte Færdsien paa Vejene, paa at finansiere Vejenes

Udbygning og paa at sikre Vejenes Vedligeholdelse. Og alle Ved

kommende er tilfredse.
Naar først den offentlige Mening i Tyskland udtaler sig paa

samme Maade om Automobilskattens Virkninger, der selvfølge

lig i første Omgang finansielt rammer Automobilejerne, saaledes

som Amtsvejinspektør Grimstrup udtrykte de danske Automobil

ejeres almindelige Mening: »Høje Automobilskatter, gode Veje,

det er den bedste økonomi», saa naar vi i Tyskland til en Ud

bygning af vort Vejnet, der kan virke fremmende paa Automobil

færdslen og skaane Vognene, og derved medvirke til en økonomisk

Udnyttelse af Automobilet som Færcisels- og Produktionsmicidel.
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OVERSIGT OVER LANDEVEJENES KOREBANEBEFÆSTELSE
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LÆNGDEN AF LANDEVEJE, OG LANDE VEJSGADER
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NORDISK BYGNINGSDAG I FINLANI) 1932

De fire nordiske Lande Sverige, Norge, Danmark og Finland
holdt den fØrste nordiske Bygningsdag i Stockholm i «Juni 1927.
Ved dette MØde blev det besluttet, at nordiske Bygningsdage skulde
afholdes skiftevis i de forskellige Lande med 5 Aars Mellemrum.
Den anden nordiske Bygningsdag skal i Henhold hertil holdes i
Helsingfors i 1932.

Der er allerede fra finsk Side valgt et Udvalg med Professor
Armas Lindg-ren som Formand til at varetage Arbejdet ved Til
rettelægning at denne Kongres, og til Kongresudvalget er der og
saa fra de andre nordiske Landes Side foretaget \Talg til det fælles
Udvalg.

Finland er Ca. 343,000 1cm! stort, men ikke mindre end 12 pCt.
heraf er Vand; Søernes Antal er over 30,000. Landgrænscn mod
Sverige er Ca. 536 km, mod Norge Ca. 913 km og mod Rusland
1590 hin. Indbyggerantallet er ca. 3,5 Millioner, altsaa som i Dan
mark, mens Sverige har 6,2 Millioner, Norge 2,9 Millioner. Af Fin
lands Befolkning bor 20 pCt. i Byerne. 89 pCt. er finsktalende,
11 pCt. svensktalende; i Byerne er dog Antallet af svensktalende
stØrre og udgør 23 pCt.

Finland har et Jernbanenet paa 5100 km, et Vejnet pan 45,600
km — i Sverige findes 65,000 km Vej, i Danmark 45,000 km. En
stærk Vejrenæssance gØr sig i Øjeblikket gældende i Landet, og
man haaber, at samtlige Hovedveje skal være i Orden i 1932. Rute-
automobiler anvendes i stor Udstrækning, Damp- og Motorbaade
gaar i regelmæssig Rute langs Kysterne, paa Floder og IndsØer
om Sommeren. Der findes i Øjeblikket to indenlandske Flyveruter,
mellem Helsingfors og Åbo og mellem Helsingfors og Viborg.

Forbindelsen mellem Finland og Udlandet opretholdes ‘ved mo
derne, fØrsteklasses Danipskibe saaledes: Åbo—Stockholm daglig
hele Aaret, Helsingfors—Stockholm daglig om Sommeren, Hel
singfors—København om Sommeren 2 à 3 Gange ugentlig, Hel
singfors—Stettin o. s. v. Flyveforbindelse med Stockholm og Reval
opretholdes om Sommeren fra Åho og Helsingfors 1 à 2 Gange
daglig.
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PUBLIC WORKS, ROADS AND TRANSPORT
CONGRESS AND EXHIBITION

London 18.—23. November 1929.
Af IngeniØr Axel Riis.

(Fortsat.)

Jeg skal nu omtale de ved MØdet Onsdag den 20. November
holdte Foredrag. Som anført var Sir Henry P. Maybury Leder af
MØdet. Efter at Sundhedsministeren Mr .Arthur Greenwood, som
ligeledes omtalt, i sin Egenskab af Præsident for Kongressen havde
uddelt Præmier og fremsat nogle Udtalelser, i hvilke han navnlig
kom ind paa Problemerne Byplanlægning og Randbebvggelse, og
efter at Ministeren derefter havde trukket sig tilbage, gik man over
til Forhandlingerne vedrørende de to Emner, som stod pan Dags
ordenen for Eftermiddagens MØde, nemlig en Afhandling om As
faltbelægninger af StadsingeniØreri i Liverpool, Mr. T. Peirson Frank,
og en Afhandling om Emulsioner til Vejbrug af Dr. Percy E. Spiel
mann.

Asfaltbelægninger.
Mr. Frank kommer i sin Afhandling ikke ind paa Overflade-

behandling af KØrebaner med Asfalt, men nøjes med i Forbigaaende
at bemærke, at Asfalten i denne Henseende har været et velkomment
Materiale saavel for Vejmyndighederne og de Vejfarende som forFerskvandsfiskeriet*). Afhandlingen er delt i to Afsnit. l)et fØr
ste handler om de forskellige Typer af Asfaithelægninger, det sidste
om Skridningsfaren og Midlerne derimod.

Hvad Belægningstyperne angaar, omtales først de Specifikatio
ner, som i 1928 er udgivet af British Engineering Standard Associa
tion efter et foruclgaaende forberedende Samarbejde mellem In.çti
iution of Municipal and County Engineers, County Surveyors Society,
Ministry of Transport og Asplialt Rouds Association. Disse Speci
fikationer, som har Numrene 342—348, omhandler Enkeltlaqs- og
Dobbeltlagsasfaltbeton, dels med Stenmateriale af naturlig Oprin
delse, dels med Stenmateriale af Slagger, samt StØbeasfalt, Asfalt
makadain og Stanipeasfalt. Specifikationerne fastsætter Betingelser
for Materialerne, Blandingen og Udlægningen og giver endvidere
for Asfaltbetontypernes Vedkommende Anvisuing paa, hvorledes

*) Naar Vejtjære ikke indeholder en større Procentmængde Fenolri’, end
Normerne tillader, skulde den dog ikke kunne skade. Hvad Brugen al’ Asfalttil Overfladebehandling angaar, benyttes den i England — som foran berørt —ganske sikkert i væsentlig mindre Mængde end Tjære. A. B.
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Slidfiacien kan gØres ru ved Benyttelsen af Smaaskærver overtruk

ket med Asfalt. Dette omtalte Mr. FraniC nærmere. Skærverne,

som benyttes, er enten in. eller ‘/2 in. (efter B. E. S. A. Specifi

kation Nr. 63) ; 94 Dele af disse Smaaskærver blandes først i 30

Sek. med 3 Dele Fyldstof og derefter i 60 Sek. nied 3 Dele Asfalt.

Blandingen udfØres varmt, men de med Asfalt overtrukne Smaa—

skærver anvendes koldt; de ucibredes pan Asfaithetonens Over

flade, efter at denne har faaet en ganske let Overfaring med Trom

len, hvorefter de nedpresses i Asfaltbetonens Overside ved fort

sat Tromling, der ogsaa besØrger selve Asfaltbetonens Kompri

Inering. Smanskærverne anvendes i en snadan Mængde, at i t

hØjst dækker 100 sqare vards, svarende til Ca. 9 i pr. m2.

Hvad Asfailmakadam (snavelsom hvad Støbeasfalt og Stampe

asfalt) angaar, er der ikke i Specifikationerne angivet noget om An

vendelsen af asfalterede Smaaskærver i Slidlaget, men det er der

imod foreskrevet, at der skal foretages en Overfladebehandling med

in. Smaaskærver, der fæstries ved Tromling. Om Makadam—

metoden siges i Afhandlingen, at den kan egne sig for ]andlige Di

strikter, der ligger langt fra et Centraldepot, medens den ikke er

hensigtsmæssig pan stærkt trafikerede Veje, medmindre disse helt

kan spærres og Færdselen ledes udenom, eftersom Forsinkelser i

Arbejdets Udførelse let kan opstaa pan Grund af den i Specifika

tionerne nævnte Fordring om, at Skærvelaget skal være fuldstæn

dig tØrt i hele Dybden. l)enne Ulempe i Forbindelse med, at det

sjældent er muligt at opnaa en lige san ensartet Fordeling af Binde-

midlet som ved Blandingsmetoden, vil efter Franks Mening føre til,

at Blanclingsmetodei som Regel vil blive foretrukket.

En Tendens synes at gøre sig gældende i Retning al at give Bund

laget i Asfaltbeton pan Cementhetonfundament en forholdsvis stor

Tqkkelse — eller i Retning af at indskyde et Bundlag. hvor man

ellers nok kunde undvære det — fordi en saudan » StØdpude< for

niindsker Trafikrystelserne og sandsynligvis tillige forlæn ger Be—

lægningens Levetid.

Blandt de Belægninger, som navnliq udføres af Vejrnqndighe

derne selv, frenihæves i Afhandlingen: 1) Asfoitmakadani, hvorved

man sparer Anskaffelsen af Blandingsnaskiueri og efter Behag

om fornØdent kan opnaa en meget ru Overflade, 2) en Metode, som

navnlig benyttes i Kent (af Mr. Chapman), og som gaar ud pan at

fremstille Belægningen ved Hjælp af et Bindemiddel, bestaaende

af 80 à 83 % Asfalt, flukset med 20 à 17 % Tjære, samt af Sten-

materiale af forskellig Art og StØrrelse, det hele indbygget ved en

Temperatur at ca. 195 ° C. I Almindelighed benyttes 2 in. à i in.

Skærver i Bundlaget og fra 3/4 in. à % in. Skærver i Toplaget,
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omend der i mange Tilfælde ogsaa kun lægges et enkelt Lag.
3) Endvidere er det meget almindeligt, at Vejmvndighederne selv
udfører Asfal[beton i et eller to Lag med Slagger, B. E. 5. A. Nr. 343
og 345. Det var Vellykketheden af de Belægninger, som Mr. Had-
field, StadsingeniØren i Sheffield, udførte paa denne Maade, der
gjorde Metoden saa almindelig anvendt. Slaggerne skal være vel-
brændte, ensartede i Kvalitet og rene, saalédes som de kan faas fra
Forbrændingsaristalter, Gasværker eller Dampkedelanlæg.

Med Hensyn til Bindeinicilet i al Almindelighed omtales kort,
hvad Specifikationerne siger herom, og det nævnes, at de bedste
Kvaliteter Asfalt til Vejijrug væsentlig kommer fra Mexico, Vene
zuela og Californien. Endvidere anføres, at Asfalt fremstillet af
Raaolien i Destillationsanlæg med Dampopvarrnning maa anses for
at have større Bincleevne end saakaldte »blæste< Asfalter.

Der fremsættes derefter nogle Tanker med Hensyn til, hvad det
kunde anses for hensigtsmæssig, at tier i Specifikationerne yder
ligere blev givet Regler for.

1) Først nævnes i saa Henseende Stenmaterialet, hvorom gøresden Bemærkning, at Styrken af en bituminøs Vejbelægning væsent
lig maa afhænge af Stenmaterialets Styrke, hvorfor det vil være
rimeligt at fastsætte visse Grænser for tilladeligt Slid og Mindste
maalet af Sejghed.

2) Dernæst omtales, at det kunde synes rimeligt, at der blev
givet Specifikationer for nogle nye Typer af Dæklag, Typer, der
allerede i san høj Grad har vist sig at have Eksistensberettigelse,
at Standardisering kan være betimelig. Der kunde være Tale om
3 Typer. Den første svarer til de alt foreliggende Normer paa eet
Punkt nær, idet der ikke benyttes Varme ved Materialernes Blan
ding. Det karakteristiske ved denne Belægningstype er, at Binde-
midlet bestaar af 2 Dele, en speciel Fluksolie og en san haard As
falt, at den ad mekanisk Vej har kunnet lade sig male til et fint
Pulver. Stenmaterialet blandes først med Olien, derefter med As
faltpulveret, som da opfanges af de tynde Oliehinder pan Sten
kornene. Olie og Asfaltpulver giver i Forening det endelige Binde-
middel, men denne Forening (amalgamation) sker kun under Be
lægningens Komprimering, først ved Tromlirigen og derefter under
Trafikkens Indvirkning. Da der ikke benyttes Opvarmning, und
gaar man Faren for Forkoksning af Asfalten*).

Den næste Type omfatter Materialer, som blandes varmt, menucilægges koldt. Sammensætningen er i Almindelighed saalecles:

) Belægningen, kendt under Navnet Colprooia, skal senere noget nærmereomtales.
A. R.
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Bumtiag Toplag

Stenmatefiale 86 900/ 86900/

Fyldstof 4 — 6 0/0 5 — 8 0,/0

AsfaLt
o// , —

0/lo

Kalk
1/

— i 0/ 1/
— i 0/

Petroleum
1/

—- i 0/ 1/
— i 0/

Asfalten har en Penelralion ved 25 0 C. af 78—100. Sten—

materialet er Klippestensskærver, ¼ in.——2 in. i Bundlaget og

1/4 in.—% in. i Toplaget. Ved Blandingen opvarmes saavel Sten-

materialet som Binciemidlet, dog i forholdsvis ringe Grad, Asfalten

saaledes kun til en 150 0 C. * *)

En tredie Type. der kunde være Tale om at standardisere, er

en Belægning, fremstillet af pulveriseret Asfnltsten, der udlægges

koldt, tiden at Naturproduktet, der indeholder 6,4 à 7,1 % Asfalt,

iøvrigt gøres til Genstand for anden Behandling end selve Knus

ningen. Materialet, der findes i Kentucky og Alabama, har endnu

ikke været meget benyttet i England, men sandsynligvis er det kun

et SpØrgsniaal om Tid, hvornaar det vil blive det* * *)

Afsnittet om de forskellige Belægningstyper ender med en Be—

niærkning om, at der formentlig kunde -være Anledning til at for

søge pan at give Asfalthelægninger en anden Farve.

Forfatteren gaar derefter over til at omtale Skridningsforen, et

Spørgsmaal, som er meget aktuelt for Tiden i England og andet

Steds. Mr. Frank forudskikker dog den Bemærkning, at han for sit

eget Omraades Vedkommende ganske vist ikke har modtaget mange

Klager over Vejenes Glatheci eller Faren derved, men at Sagens Be

tydning dog freingaar deraf, at der blandt 873 Færdselsulykker i

1927 er 37 DØdsfald og 145 Uheld af anden Art, som skyldes Skrid

ning.
Forfatteren undersøger saa, hvad der kan bidrage til at for—

mindske Skridningsfaren, og deler Foranstaltningerne i 2 Grup

per, nemlig de, der kan sættes i Forbindelse med Vejens Tracé og

Profil, og de, der kan sættes i Forbindelse med Belæqninqens sær

liqe Art.
Hvad den første Gruppe angaar, omtales Betydningen af, at Op

rundingen ikke er for stor, i 72 menes at være Maksimurn under

normale Forhold, og at der tilvejebringes Overliøjde i Kizrverrn’,

hvilket pan dobbelt Maade forøger Færdselssikkerheden, idet det

* * ) Til denne Behegning( vpc hØrer 1. Eks. _4 oa iesile, der har vundet en vis

Udbredelse i Sverige. A. R.
* * * ‘I En l3ehugni ng al denne Type er Kijrock, der skal omtales lidt nærmere

nedenfor. .4. i?.
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derved ikke alene tindgaas, at der i Svinget opstaar Tendens til Skrid—
ning, men ogsaa at Faren for Kollisioner formindskes. Det nævnes,
at ensrettet KØrsel giver mindre Tilbøjelighed til Skridning, fordi
der bliver færre Afbøjninger i Kçiretçijets I3ane, og at Vejindmundin
ger forØger Faren for Skridning paa Grund af Opbi’emsninger.
Endelig nævnes, at Uregelmæssigheder i KØrebanen, saasom opstaa
ende Dæksler, bØr undgaas; Anbringelsen af en Række Brosten
langs Sporvejsspor i KØrebarier med en bituminØs Belægning er en
Foranstaltning, som med Hensyn til Formindskelse af Skridnings—
faren værdsættesaf Cyklister og Motorvogne med smalle Fælge.

Hvad dernæst Vejbelægningernes Indflydelse »aa Skridnins
faren angaar, anfØres fØrst, at der for de bituminØse Belægningers
Vedkommende kan konstateres en Udvikling begyndende med
Stampeasfalt, altsaa en Belægning med meget fint Stenmateriale, og
fortsættende gennem Sandasfalt til mere grovkornede Belægninger,
(1. v. s. fra mere glatte til mindre glatte.

Med Hensyn til Bindemidlets Indflijdelse paa Belægningeris
stØrre eller mindre G]athed kan selve Beskaffenheden bevirke nogen
Forskellighed; det er saaledes Forfatterens Opfattelse, at den til
Asfaltens Tilberedning eventuelt benyttede Fluxolie ikke maa være
flygtig, eftersom Bindemidlet da i Tidens Løb vil blive mere og
mere haardt paa Overfladen af Belægningen. I (let hele taget er
det ogsaa under det her omhandlede Snspunkt af Vigtighed. at
Bindemidlets Penetration vælges paa rette Maade efter (le klimatiske
Forhold (og Færdselens Art; det kan ved meget tung Færdsel være
rigtigt at vælge en forholdsvis haard Asfalt). Mere Betydning har
det dog, at der ikke bruges mere Bindemiddel erni nødvendigt. l)en
almindelige Udbydningsfremgangsmaade stiller bl .a. som Beti n—
gelse, at Entreprenøren skal paatage sig l3eiægningens Vedligehol
delse i en Aarrække uden ekstra Betaling eller for et fortid aftalt
BelØb. I hvert Fald for faa Aar siden havde dette ret almindeligt til
Følge, at EntreprenØren af den Grund benyttede i 2 % Asfalt
(af Belægningens samlede Vægt) udover, hvad der krævedes i Be
tingelserne. l)enne Omstændighed er sikkert Skyld i adskillige
Ulykkestilfælde i Syd—England i varmt og tørt Vejr; i disse Til
fælde har Asfaltprocenten, efter hvad Forfatteren har bragt i Er
faring, været sna hØj som 18 à 2() .

Stenmaterialets Indflydelse er omtalt udførligt i (let foreganende.
Det kan tilføjes, at det i et Overfladelag af forud med Asfalt over-
trukne Smaaskærver benyttede Stenmateriale helst maa være af en
noget andet Art end det egentlige, i selve Belægningen indgaaende,
Stenmateriale, eftersom det har vist sig heldigt i Overfladen at
have Materialer med forskellig Friktionskoefficient.
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Overgrusninçj af en bituminøs KØrebane1elægning paa visse

Strækninger, f. Eks. paa Bakker, kan være heldigt, men det er paa

den anden Side konstateret, at det Stenmel, som dannes ved Gru

sets SØndermaling, i mange Tilfælde, naar det har faaet Lov til

at blive liggende, specielt i fugtigt Vejr, kan gøre KØrebanen mere

farlig, end den vilde have været uden Overgrusning. Ved nyere

Typer af Asfaltbelægninger vil en ren Overflade i Almindelighed

give et sikkert Fodfæste. Det kan i den Forbindelse nævnes, at

HestekØretø jer paa brolagte KØrebaner, hvis midterste Del er blevet

forsynet med en bituminøs Belægning, ofte foretrækker at køre

paa denne Del fremfor paa Brolægningen, selv om Talen er om de

tungeste Køretøj er.

Der er ved det i det foregaaeude anførte tænkt lige saa meget

paa Hestekøretøjer som paa Motorkøretøjer. Hvad de første an

gaar, vil det som Regel være Udskridning til Siden paa en Køre-

bane med for stor Oprunding, som der er mest Fare for. Iøvrigt

maa Skridningsfaren ogsaa søges imØdegaaet ved at indrette KØre

tØjerne paa en i denne Henseende hensigtsmæssig Maade. Et vist

Samarbejde mellem Vejhyggerne og dem, der har med Køretøjerne

og Kørslen at skaffe, er derfor nødvendigt. Hvad Hestene angaar,

er det af Vigtighed, at Skoningen foretages paa den af »National

Horse Assoeiationr anbefalede Maade. Men Hensyn til Motorvognene

skulde det synes muligt at indrette disse saaledes, at Mængden af

spildt Olie og Fedt kunde formindskes. Automohilister ved, hvor

ledes der, naar der er faldet en let Byge, men før et Regnskyl fuld

stændig har kunnet rense Kørebanen, ofte danner sig en tynd, sli

met Hinde paa Vej overfladen. Spildt Olie og Fedt er de vigtigste

Ingredienser i denne Hinde. Efter nogles Mening spiller i denne

Henseende Kulpartikler fra Udstødningsgassen en Rolle jævnsides

med de førstnævnte Stoffer.

En anden vigtig Faktor ved Skridningfaren er Glatheden af

slidte Gummiringe. Det bør være de motorkørende magtpaaliggende

at sørge for, at Ringene stadig har et passende Profil og et pas

sende Tryk.
Forfatteren fremhæver sluttelig den personlige Faktors store

Betydning for Skridningsfaren og ender Afhandlingen med en kort

Omtale af Asfaltbelægningernes Fordele, jævn og — for de moderne

Typers Vedkommende — tilstrækkelig ru Overflade, LydlØshed i

Brugen, Renlighed, en vis Fjedringsevne, Varighed og forholdsvis

Prisbillighed. Endelig er Asfaltbelægninger hurtige at fremstille, og

de kan tages i Brug praktisk talt, saa snart de er færdige.

Lederen af Mødet, Sir Henru P. Magburu, udtalte en Tak for det

interessante Foredrag og bemærkede bl. a., at den personlige Fak
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tor ved Skridningsproblemet ganske rigtig var af Betydning, men
at det ikke desto mindre var \rejteknikernes Opgave at gøre KØre
banen san sikker, stærk og varig som mulig. Endvidere fremhævede
han Mr. Franks Omtale af Entreprenørernes velmente TilbØjelig
hed til at benytte mere Asfalt i Belægningen end foreskrevet, er
et Punkt, som er meget vigtigt med Hensyn til Skridningsfaren.

Dr. Rogeizolt (Holland) udtalte, at man i Holland havde udført
Asfaltbeton i de sidste 6 Aar. Hvad Sir Henry Mayhury lige havde
fremhævet, var rigtigt. I Amsterdam bestaar i Øjeblikket 20 % af
det samlede KØrebaneareal af Asfaltbelægninger, og der er i hele
Byen ikke Tale om Skridningsfare af nogen Art.

Mr. G. B. Greatore.r (Salford) omtalte, hvorledes der eet Sted
opnaaedes daarlige Resultater med en Belægning, som andet Steds
havde vist sig heldig. For at undgaa dette og derigennem ogsaa
Spild af Penge mente han, at det maatte være rigtigt at gaa endnu
videre ad Standardiseringens Vej.

Dette kaldte MØdets Leder frem til en Modbemærkning. Som en

Mand med cii lang Erfaring bag sig vilde Sir Henry udtale, at
han haabede, at man aldrig skulde faa standardiseret Vejbygningen
i sine Detailler. (»Hør! HØr!r). Man vilde derved komme tilbage
i Udviklingen. Staten gav ganske vist mange Penge ud til Vejene,
men Taleren troede paa det lokale Styre. Hvad Staten kunde tæn
kes at standardisere, vilde komme bagefter Praksis og bremse Frem
skridtet.

Mr. Lomaa (Haag) omtalte, at Erfaringen havde vist, at det
var selve Asfalten, som, hvor der var for meget af den — enten
(let saa var paa en overfladebehandlet Vej eller paa Asfaltheton —,

gav Anledning til Skridningfaren. Det er et Spørgsmaal af teoretisk
Art, om Glatheden af Vejen skyldes selve Jævnheden, det at der
hverken er smaa Forhøjninger eller smaa Fordybninger, eller den
skyldes selve de fysiske Egenskaber af det Stof, hvoraf Vejen be
staar. Cementbetonveje er som bekendt ikke glatte. Man maa der
for antage, at det maa være muligt at formindske Asfaltshelæg
ningernes Glathed ved at ændre selve Asfaltens Egenskaber. Mr.
Nevineus, Kemiker ved det hollandske Statslaboratorium, har op
stillet en Asfaltteori, som i nogen Grad kan forklare Glatheden.
Han mener, at (let er Mineralolien i den asfaltiske Bitumen, der
gør Asfalten glat*). Blæste Asfalter indeholder som bekendt min
dre Mineralolie og flere Kulpartikler. Dette har dannet Grund

) Efter den kolloid—kemiske Opfattelse er asfaltisk Bilumen en kolloid
Opløsning af 1(ulstofpartikler, idet disse er omgivet af en I-linde af dissocierede
organiske Molekyler, der virker som Beskvttelseskolloid, medens Dispersioos—
midlet er Mineralolie. A. B.
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laget for ForsØg paa at bygge mindre glatte AsfaltkØrebaner. Man

er gaaet frem pan forskellig Maade. Saaledes har man benyttet

blæst Asfalt som Bindemiddel i selve Asfalthetonen, og endvidere

bar man forsøgt at lægge et ganske tyndt Sandasfaltlag (12 mm),

fremstillet med blæst Asfalt, som Toplag paa Asfaltbetonen. Der

har dog været visse Vanskeligheder ved denne Fremgangsmaade,

og man har derfor ogsaa paa en helt anden Maade forsøgt at for-

mindske Glatheden. ForsØget anstilledes pan en Vej, hvor (ler havde

været mange Skridningsulykker. Man behandlede Vejens Over

flade med Petroleum, som opløste Asfalten, og nedtromlede umid

delbart derefter smaa Slagger i Kørebanen, Slagger af den Art, som

er benyttet i de Gader i Amsterdam, som Dr. Rogeholt omtalte. Mr.

Nevineus er af den Opfattelse, at visse Dele af Slaggerne optræder

som lltningsmellemled overfor Asfalten og giver denne samme

Egenskaber som blæst Asfalt. Metoden var haade effektiv og billig,

den kostede nemlig kun 2 d. pr. m2.

Mr. Glao’ivell fremhævede Betydningen i økonomisk Henseende

af at bruge lokalt Grusgravsmateriale.

Mr. Frank afsluttede Diskussionen, idet han blandt andet be

mærkede, at han havde haft noget vanskeligt ved at følge Mr.

Lomans Redegørelse, men det forekom ham, at man i Holland

var inde pan at gøre Asfaltbelægningernes Overflade ru paa lig

nende Maade som nævnt af Taleren under Omtalen af de britiske

Standardspeeifikationer*). Til Mr. Glad;vell udtalte han, at det i

mange Tilfælde kunde være forsvarligt at bruge lokalt Stenmate—

riale; hvis Talen er om stærkt trafikerede Bygader, bør man dog

regne med, at det bedste Stenmateriale og det bedste Bindemiddel

ikke er for godt.
Derefter forelagde Dr. Percy E. Spielinann en Afhandling om

Vejem ulsioner.

I Afhandlingen omtales fØrst, hvorledes Kolloidkemien, siden

Graham (186t) angav Definitionen paa Kolloider som Modsætning

til Krystalloider, har haft en langsom Udvikling, indtil en klarere

Forstaaelse ved de senere Aars Undersøgelser har gjort sig gæl

dende. Man ved nu, at Kolloidkemien ikke er Læren om Atomer og

Molekyler, men om Partikler, der er saa smaa, at de — uden at

*) Dette er dog ikke ganske rigtigt; man kan snarere sige, at man i Eng

land og i Holland gaar to forskellige veje for at forhindre Glathed. Medens

man i saa Henseende i England retter Opinterksomheden mod Stenmaterialet,

søger man i I-lolland at bekæmpe Ondet ved at gaa løs paa selve det Stof, der

formentlig væsentlig er Skyld deri, nemlig Bindemidlet, idet man forsøger at

ændre dettes Egenskaber. De hollandske Forsøg maa derfor følges med Inter

esse.
.1. R.
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nærme sig Molekylerne i StØrrelse — har mistet mange af Stoffets
sædvanlige Egenskaber. I Kolloidkemlen befinder man sig ligesom
paa Grænseomraadet mellem Kemi (Læren om Stotfernes Sam
mensætning og Forandringerne heraf) og Fysik (Læren om Stof
fernes Tilstand og Forandringer heri uden Ændring at Sammen-
sætningen).

Emukionerne. Natur skyldes to til den fine SØnderdeling knyt
tede Egenskaber: 1) den formindskede Virkning af Tyngdekraf
ten og 2) Tilstedeværelsen af en vis Overfladeenergi paa Smaapar-
tiklernes Overflade.

1) Partiklernes Lidenhed har til FØlge, at deres Bevægelse min
dre end at Tyngdekraften paavirkes af de omgivende Molekylers
kraftige og uregelmæssige Bombardement, hvorved den srnakaldte
Brownskec Bevægelse opstaar. Dette medfØrer en Tendens hos Par
tiklerne til at holde sig svævende, en Tendens, som gør sig desto
mere gældende, jo mere Vægtfylden at de to Vædsker (den disperse
Fase og Dispersionsmediet) nærmer sig til binanden, øg jo mindre
PartikelstØrrelsen er. Bundfældningstendensen er desuden afhæn
gig af Dispersionsmediets Viskositet og Emulsionsbærerens Mængde
og Natur.

2) Overfladeenergien fremtræder paa to Maader, dels som Over
fladespænding — d. v. s. en Grænsefladespænding virkende paa
denfæliesOverfladeafdetoFaser—delsiFormafenelektrisk
Ladning af Smaspartiklerne. Overfladespændingen betinger, at
den ene Fase kommer til som kugleformede Smaaparti]der at ligge
inden i den anden, men den begunstiger dog i og for sig Smaapar
tiklernes Tendens til Sammenflydning (desto mere, jo større Over
fladespændingen er). Det er denne Tendens til Sammenflydning,
som modvirkes af Partiklernes elektriske Ladning. Denne Virkning
understØttes af Tilstedeværelsen af et elektrIsk Dobbeltlag
Partiklernes Overflade.

For at forøge og beherske Emulsionens Stabilitet tilsættes et
Stof, som benævnes Emulsionsbærer, og som selv er et Kolloid;
Emulslonsbærerens Betydning ligger i dens Evne til, Idet den om
slutter de kuglefonuede Partikler, at tilvejebringe gunstige For
hold i det elektriske Dobbeltlag.

At man har med et meget kompliceret Stof at gøre, vil let ind
ses, navnlig nass man tager i Betragtning, at Asfalten selv (efter
de nyeste Anskuelser) er et kolloldalt System, bestaaende af Kul-
stofpartikler opslemmet I meget tung Olie. Hvis Talen er om
Trinidad-Asfalt, bliver Systemet endnu mere indviklet, idet dennes
Indhold at Olie er intimt blandet med kolloidalt Ler, som selv inde
holder Vand.
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Enualsionens Brudning tilvejebringes ved en Forstyrrelse af de

Forhold, som betinger Stabiliteten. Den kan ske ved Vandets For

dampning eller ved Berøring med Stenmateriale, idet denne Berø

ring foraarsager Forandringer i Overfladespændingen og de elek

triske Ladninger. Brydningstiden kan reguleres inden for visse

Grænser, alt efter den Maade, hvorpaa man agter at gøre Brug af

Emulsionen . Anvendt til Udgvdning bør Emulsionen bryde lang

somt, for at Vandet kan faa Tid til at undslippe; Emulsion til

Overfladebehandling bør derimod bryde hurtigt. Afbindingen af

det udskilte Bindemiddel sker sandsynligvis i to Tenipi. Først

koagulerer Emulsionen (der ogsaa kan betegnes som en »Hydrosok)

til en »Hydrogelr, der er reversibel, d. v. s. de to nævnte Tilstands

former kan afløse hinanden og det udskilte Stof altsaa genemul—

gere, hvis det faar Lejlighed dertil; derefter sker der en yderligere

Hærdning, og Biademidlet kommer i en stabil Tilslandsform.

Formaalet med Anvendelse af Emulsioner er at fordele et bitu

minøst Bindemiddel paa Stenmateriale med Xrand som Beford rings

middel. Naar \Tandet har løst sin Opgave som saadant og afkastet

sin Byrde, skal det forsvinde, saa fuldstændigt som muligt. For at

Emulsionen skal være i Stand til at frembringe det ønskede Re

sultat, maa der stilles følgende Krav iii Emixisionen:

1) Det hituminøse Stof skal være af god Kvalitet.

2) Emulsionen skal i lagret Tilstand være stabil ved høje og

lave Temperaturer, og selv efter Maaneders Forløb moa der ikke

være kommet Klumper eller Bundfald. Den skal ikke desto min

dre under Brugen bryde pan det netop ønskede Tidspunkt, der maa

rette sig efter Arbejdets Natur.

3) Emulsionen maa være af en passende Tyndflydenhed, hver

ken saa tynd, at den løber for hurtig bort, eller saa tyk, at den fly—

der for langsomt ud af Tønder eller Kander, men let kan udlægges

ved de almindeligt benyttede Sprednings- eller Sprøjtningsmetoder.

Et Indhold af 40 % Vand er som Regel den praktisk laveste Grænse.

Nogle Emulsioner kan fortyncles, andre ikke.

4) Emulsionen maa kunne anvendes baade i tørt og fugtigt

Vejr. Emulsioner kan dog ikke anvendes i al Slags Vejr. Man

fremmer ikke Brugen af Emulsioner ved at paastaa noget saadant.

5) Det udskilte Stof skal være uigennemtrængeligt og upaavirke

ligt af Vand, og det skal være i Stand til at holde Stenmaterialet

sammen som en fast Masse.

6) Det er af Vigtighed at søge tilvejebragt de bedste Betingelser

for Bindemidlets Vedhængning til Stenmalerialet. Det vigtigste i

saa Henseende er, at alt Støv er fjernet fra de Overflader, der skal

behandles.
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7) Saa lidt som muligt af Emulsionsbæreren maa udgkllle sig
sammen med selve Bindemidlet, dels for ikke at lægge sig Imel
lem de sammenflydende Partikler, dels for saa lidt som muligt at
skade Vedhængningen mellem Bindemidlet og Stenmaterialet.

Åsjaliemulsioner er de mest almindelige. De er forholdsvis
lette at fremstille, fordi Asfaltens Vægtfylde ligger saa nær ved
Vandets. &i Undtagelse herfra er dog Trinidad-Asfalt. Jo haar
den en Asfalt er, desto vanskeligere er den at emulgere; dette for
klarer, hvorfor Asfalt med en Penetration at 200 saa ofte anvendes,
selv hvor en noget mere haard Bitamen kunde anses for heldigere.
Heraf følger Igen, at Emulsionerne fortrinsvis kan anvendes, hvor
Stenmaterlalets egen Stabilitet er Hovedfaktoren I Belægningens
Fasthed og Modstandsdygtighed overfor Trafikkens Paavirknlnger.

Som Regel Indeholder Asfaltemulsioner 50—GO eller endog 66 %
Asfalt. Emulsioner kan dog ogsaa fremstilles med 80 % eller endnu
mere Asfalt, men de er da ikke egnet til øjeblikkelig Brug paa
Tejen

Tjære er vanskeligere at emulgere, dels paa Grund af den større
Vægtfylde (ca. 1,2), dels paa Grund af den større Overfladespæn
ding mod Vand. Der findes en Tjæreemulsion, hvori Tjæren er
den ydre Fase, og hvori der findes 90—95 % Tjære. Denne Emul
sion er stiv, naar den er kold, men opvarmet til 60—80° (1 bliver
den tyndflydende og kan fortyndes med Vand af samme Tempera
tur til en Emulsion med 30—75 % Tjæreindhold. Teramuls er en
saadan Emulslon, og sArcite er noget lignende. I Almindelighed
synes Tjæreemulsioner at have et større Indhold saavel af Binde-
middel som at Emnlslonsbærer end Asfaltemnlsioner.

De Stoffer, som benyttes til &nulsionsbærer, altsaa som et Slags
Skillemiddel mellem de to Faser, er enten Alkaller (eller Stoffer.
der virker som saadanne) eller Stoffer at kolloidal Natur. Hvad
den fØrste Gruppe angaar, kan Stofferne være til Stede som simple
Alkalier, saasom Hydroksyder eller Karbonater af Natrium, Ka
lium eller Ammonlum, eller de kan være almindelige Sæber eller
Harpikssæber, som I Forbindelse med Vand optræder som et Al-
kali og et surt Kolloid. Ogsaa Natriumsilikat optræder som Soda og
kolloidal Kiselsyre. Til den anden Gruppe af Stoffer hører f. Eks.
Lim, forskellige Gummisorter, Sultitlud, Affald fra Melasse, Sti
velse, Irsk Mos og Casein.

Emulslonsbæreren skal være til Stede i saa ringe Mængde som
muligt, dels for at Faren for Genemnigering kan formindskes mest
muligt, dels for at Klæbeevnen af den udskilte Asfalt til Stenmateri
alet svækkes saa lidt som muligt.

Hvad det benyttede Vand angaar, kan Salte I dette Indvirke for-
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styrtende, mere eller mindre efter Emulslonens særlige Natur. Or
ganiske Stoffer (Snavs) har en Tendens til at modvirke Emulslons
bærerens Funktion.

Det er noget vanskeligt at forstaa, hvordan en Enzulston ved
Brugen befries for Vandindholdet, og hvorfor dette ikke i højere
Grad, end Tilfældet er, forhindrer Bindemldlet i at klæbe til Sten
malerlalet. Noget af Vandet vil fordampe, og naar Emulslonen er

brudt, vil en Del lØbe bort, men en Del vil ogsaa lejre sig I Sten-
materialets Porer eller paa dets Overflade. Det er dette Forhold,
som skulde synes at umuliggØre en god Forbindelse mellem Sten-

materiale og Bindemiddel. Man behØver blot I den Henseende at be
tænke, hvor overordentlig omhyggelig man ved Brugen af varme
Bindemidler erfaringsmæssigt skat være for at faa ganske tØrt

Stenmateriale. At dette kan være vanskeligt, er ligeledes bekendt;
Kemikeren ved ogsaa. hvor stor en Adhæsion der optræder mellem

Fugtighed og Silikatoverflader. Ved Brugen af Emulsloner tilfØrer
man nu netop Stenmaterialet Fugtighed og gør altsaa med Villie, hvad
man omhyggeligt undgaar ved Brugen af de rene Bindemidler. Det
er ikke let at forstaa, at det alligevel kan gn godt Teori og Praksis

synes Ikke at stemme overens. Man maii tro, at det paa een eller
anden Maade lykkes Vandet at forsvinde I saadan Grad, at Klæbe-
evnen af det udskilte Bindemiddel er tilstrækkelig til at holde Sten-
materialet sammen; men maaske skyldes dette, at Asfalten I Emul

slonerne I Reglen (som ovenfor nævnt) er temmelig blød, og at
Asfaltemulslonerne sædvanligvis anvendes ved Konstruktioner, hvor

Stenmaterlalet i og for sig er stabilt, saaledes at der Ikke stilles saa
store Krav til Bindemidlets Sammenholdsevne som ved flere af de
Konstruktioner, der udføres ved Anvendelse af et varmt Binde

middel med en lille Penetratlon.

Dr. Spielmann gaar I sin Afhandling derefter over til at tale

om Emulsionernes Anvendelse pro Vejen. Hvad der I snu Hen

seende er at den aller stØrste Vigtighed, er, at alt StØv og Snavs
fjernes saa fuldstændigt som muligt fra de paagældende Flader.

Meget at den Tvivl med Hensyn til Emulsloners Anvendelighed,
som endnu forekommer, skyldes, at vedkommende har overset denne
Omstændighed. Det vil ved Rensningen at en Vejs Overflade være
rigtigt først at anvende stive Koste, derefter bløde (Haerkoste),
eventuelt Vasknlng. Der nævnes derpaa forskellige Anvendelses

mander: Overfladebehandling a,f rnakadamiserede IlØrebaner og af
Træbrolægning, Overfladebehandling af Brolægnlng (hvor der dog
har vist sig visse Vanskeligheder med at faa Bindemidlet til at
klæbe tilstrækkeligt godt, hvorfor man I visse Tilfælde først har
benyttet et særligt Klæbemiddel) og Overfladebehandling 4 Cc-
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mentbelon, hvor der imidlertid ret ofte har vist sig utilstrække
lig Vedhængning; varme Bindemidler kunde her, efter nogle For
søg, synes at give et bedre Resultat. Endvidere benyttes Emul—
sioner med Held til Udgyctriing, ligesom man ogsaa anvender dem
paa den Maade, at man fØrst (i en Betonblandemaskine) over-
trækker Stenmaterialet med et Lag af Emulsionen og straks der
efter udlægger Materialet, som saa, naar den til Emulsioaens Bryd—
ning fornØdne Tid er hengaaet, tromles passende. Den nyesle Me
tode at anvende Emulsioner paa er til bituminØs Cementbelon,
d. v. s. Cementbeton, hvori Vandet er erstattet af en Asfaltemulsion.
Asfalten kommer ikke herved til at ligge som en Hinde udenom
Stenpartiklerne, men som en Udfvldaingsmasse mellem disse, hvor
ved der tilvejebringes Vandtæthed. Trækstyrken siges at være min
dre end Cementbetons, men stØrre end f. Eks. Sandasfalts. At Ejnul—
sioner er fortrinlige til Lapning o. lign., og at de med Held kan be
nyttes til at gøre f. Eks. Tennisbaner faste, skal ogsaa anføres.

Med Hensyn til Glothedsproblemet stiller Anvendelsen af Einul
sioner sig gunstigt. Er Talen om Emulsionsmakadam, skulde det
(efter Talerens Mening) næppe være nødvendigt at paafØre et
Overfladedæklag, naar Makadamen iøvrigt er rigtig udført*), og
Skærverne i Makadamen vil da give en tilstrækkelig ru Overflade.
Hvis det derimod drejer sig om Overfladebehandling, fremhyder
Brugen af Emulsioner den Fordel, at Afdækningsmaterialet lejrer
sig ganske tæt, og naar det nævnte Materiale er tilstrækkelig groft,
vil det derfor være muligt at faa en Overflade, der er som en Slags
Mosaikbrolægning »en miniature «.

Derefter otutales Emizlsionernes Fordele fremfor varme Binde-
midler. Det fremhæves herved, at Vandet ikke, som nogle gør det,
kan betragtes som et nødvendigt Onde, som en Slags Forurening.
Vandet er et Vehikel for Bindeinidlets Fordeling paa Stenmate
rialet, og det er derved muligt at faa dette sammenholdt med for
holdsvis mindre Bindemiddel, end der kan opnoas, naar varme
Bindemidler benyttes. Emulsionerne kan have Fejl, men med en
god Emulsion vil mislykkede Resultater næppe kunne fremkomme
paa anden Maade end ved en forkert Brug af Emulsionen eller paa
Grund af Frost.

Da Forfatteren begyndte paa sine Undersøgelser, havde han kun
haft en svag Forventning om, at det skulde blive muligt at lion—
statere, at Emulsioner i hvert Fald var nyttige til Lapning, og at
de iøvrigt kunde benyttes som midlertidige Hjælpemidler og til Be
lægninger med let Færdsel. Det var noget af en Aabenharing for
ham, da han fandt, at Anvendelsesomraadet var langt større end

‘) Dette stemmer ikke med Praksis — herhjemme i alt Fald. A. B,
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ventet. Sandsynligvis gives der til UdfØrelsen af Belægninger, som

skal taale meget stærk og tung Færdsel, ikke bedre Metoder end

de paa Anvendelsen af varme Bindemidler og varm Komprimering

baserede — omend Rangen snart kan blive gjort dem stridig. Ved

svagere Færdsel vil Emulsionsmakadam vide at hævde sig. Hvad

Overfladebehandling angaar, er Emulsioner og Tjære omtrent hin

anden jævnbyrdige; Prisforholdene spiller dog herved en Rolle.

Tagende nationale Hensyn vilde Taleren som uafhængig Mand sige,

at der efter hans personlige Opfattelse sknlde synes at være god

Mening i at bruge Tjære i den varme Aarstid (den eneste, hvori

Tjære kan anvendes) og Emnlsioner paa andre Tider af Aaret —

selv om de i og for sig kan bruges hele Aaret rundt.

Som Vidnesbyrd om, at man i England sætter Pris paa Emul

sioner, anfØrtes, at der hertil paa i Aar er benyttet 60 000 t As

falt*).

Sluttelig anbefalede Dr. Spielmann Emulsionsfabrikanterne at

slutte sig sammen for paa den Maade bedre at kunne tage Kon

kurrencen op med de stærke Organisationer, som er interesseret i

den stØrst mulige Udbredelse af (le varmt anvendte Bindemidler.

i den lille Tale, hvormed MØdets Leder, Sir Henry P. Maybury,

introducerede Dr. Spielmann, havde han udtalt, at det havde ta

get ham nogen Tid, inden han forstod Afhandlingen, og at han ikke

var ganske sikker paa, at han virkelig havde forstaaet den, men

han var klar over, at Dr. Spielmann havde en overordentlig stor

Indsigt paa det omhandlede Omraade. Han anbefalede TilhØrerne

navnlig at fæstne sig ved de af Forfatteren opstillede 7 Betingelser

vedrØrende Ejnulsioner.

Efter at Dr. Spielmana havde forelagt sin Afhandliag, var der

ingen, der begærede Ordet. Sir Henry udtalte nogle spØgende Ord

herom. Han oplyste desuden, at han i den forlØbne Sommer havde

været i Sachsen og der beundret den udmærkede Tilstand af de

lange Vej strækninger, han havde befaret. Paa hans SpØrgsmaal

om, hvorledes disse Veje var behandlet, havde han faaet det Svar,

at de udelukkende var overfladebehandlet med Emulsion. Der er i

Dresden en stor Fabrik, som fremstiller forskellige Arter af Emul—

sioner, og alle Hovedvejene mellem Dresden og den tsjekkoslova

kiske Grænse er med udmærket Resultat behandlet hermed. Sir Henry

mente, at alle de forskellige Binclemidler havde deres Eksistens—

berettigelse hver paa sit Felt, men det var af den stØrste Vigtighed

) Sammenlign hermed, at der, som anført i det forrige Nr. af Dansk Vej-

tidsskrift, i Anret 1929 er brugt 750 000 t Vejtjære. IØvrigt er det mærkeligt, at

Dr. Spielnsann slet intet iævner om Brugea af varns Asfalt (eller Asfalttjære)

til Overfladebelsandling. A. B.
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at have et nøje Kendskab til de forskellige Bindemidlers særlige
Natur. Han takkede Dr. Spielmann for Afhandlingen, og TilhØrerne
sluttede sig hertil ved et kraftigt Bifald.

I en afsluttende Artikel skal jeg ganske kort omtale endnu en
Afhandling af Dr. Spielmann (Forskningsinstitutioner paa Vej byg
ningens Omraade) og sige nogle Ord om Udstilliugen og om, hvad
der iøvrigt tiltrak sig min Opmærksomhed ved Besøget i London
og Omegn.

FRA DOMSTOLENE

Vestre Landsrets Dorn 22/2 1930
i Sag III 1432/1929.

(5 n e k a s t n i n g — E r s t a t
n i n g). Under Snekastning paa en
Landevej kastede en af Sogneraa
det for Betaling antaget Snekaster
A en Skovlfuld Sne efter et Auto
mobil, hvis Forer derved fik øjet
beskadiget. For Skaden ansaas Sog
nekommunen ansvarlig, da A’s i
Kaadhed foretagne Handling ikke
stod i saa fjern Forbindelse med
det ham givne T-lverv, at (let var
udelukket, at Forholdet henfertes
under D. L. 3—19—2. (Dissens).

østre Landsrets Dom 11/1 1930 i
Anke \T 415/1929.

(Erstatning—Gade). Da en
Dame en Aften ca. 1(1. 7 i November
efter paa Gaden i Odense at have
staaet i Samtale med en Bekendt
vilde gaa videre, snublede hun over
en paa Fortovet anbragt Vandop
stander, som hun nok vidste fand
tes, men i øjeblikket ikke bemær
kede, og paadrog sig ved Faldet
forskellige Læsioner. Byraadet dem-
les til at erstatte Skaden, da Vand-

opstanderen nemlig under 1-lensyn
til Fortovets ringe Bredde — 140
cm, hvoraf Opstanderen tog 46 cm
— og til at dens Højde kun var 48
cm, fandtes at være anbragt paa en
for Færdselen uforsvarlig Maade.
og den tilskadekomne ikke fandtes
at have udvist nogen Uforsigtighed.

østre Landsrets Dom 24/2 1930 i
Anke II 353/1929.

(J e r n b a n er — V e j e — E r
s t a t n i n g). Idet A kørende paa
Motorcykel ad Amtsvejen fra Køge
passerede Overkerslen over Koge-
Ringsted Jernbanen og umiddelbart
derefter i kort Bue vilde svinge til
højre ad en Sidevej, stødte Cyklens
Understel mod Jernbaneskinnerne
og beskadiges. A kørte lige uden
for Amtsvejens brolagte Korehane,
i den blødere højre Vejhane, hvor
Skinnerne var blottet, idet Under
laget var svundet bort. Da Uheldet
skete indenfor Banegrænsen, og
Amtsvæsenet ikke havde paataget
sig Vedligeholdelsen af nogen Del
af Vejen indenfor denne, og da A
ikke fandtes at have handlet ufor
svarligt, dømtes Banen til at er-
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-stalte Skaden. jfr. Lov Nr. 117 af

11. Marts 1921 § 9 jfr. § 1.

Hojesterets Dorn Marts 1930 i

Sag 280/1929.
(\7 e j a f g i f t). Ejeren af en

Ejendom (E) udstykkede denoe i

Parceller. Koberne af disse var

efter. Kobekontrakten pligtige at

være Medlemmer af en Parcelfor

ening og betale de af denne i For-

hold til Parcellernes Areal fastsatte

Udgifter til Veje m. m. Antaget, at

E ikke i Egenskab af Skodehaver

hæftede overfor Foreningen for Af

gifter af Parceller, der var solgt paa

Kohekontrakt. E derfor alene dømt

til i Overensstemmelse med sin

Paastand at betale Afgifter for Par-

celler, som han faktisk laa inde

med, enten fordi de var usoigt, eller

fordi Salget var gaaet tilbage.

FRA MINISTERIERNE

(Udhegning af Veje i foreskre

-ven Bredde ved Udstykning). tnden

rigsministeriets Skrivelse af 27.

Maj 1930 til N. N. Byraad:

»I Skrivelse af 0. d. M. har By
raadet udhedt sig en Udtalelse fra
Indenrigsministeriet om, hvorledes
l3vraadet, naar Andragender om
Ud st ykni ng af private Grunde
forelægges Byraadet til Udtalelse,
og det af Andragendet fremgaar,
at Vejene over Grundene agtes ud
lagt med en mindre Bredde, end
den i Bygningslovgivningen fore
skrevne, kan sikre sig, at det of
fentliges Krav orn Vejenes endelige
Udlægning i den foreskrevne
Bredde kommer til Andragerens og
navnlig eventuelle senere godtro

ende Erhververes Kundskab.

I denne Anledning skal man

meddele, at Landbrugsministeriet,

med hvilket man har brevvekslet

over Sagen, har udtalt, at Byraa

det maa være berettiget til at nægte

Anbefaling af et Udstykningsan

dragende, naar de til Parcellerne

udlagte nye Veje ikke har den

Mindstebredde, som er foreskrevet
i Bygningslovgivningen, og Ud
stykningen vil i saa Fald ikke blive
approberet.

Saafremt Byraadet i visse Til
fælde mener at kunne anbefale, at
en Udstykning approberes, uanset,
at de til Parcellerne udlagte nye
Veje ikke har den foreskrevne
Bredde, men med det Forbehold,
at der ikke vil kunne forventes

Byggetilladelse, forinden Vejen ud
vides til lovlig Bredde, vil det for
mentlig være mest hensigtsmæs
sigt, at der udstedes og tinglyses

en Deklaration, hvorved Ejendom

mens Ejer forpligter sig og efter

følgende Ejere til, naar Bebyggelse
finder Sted, eller nnar som helst

Byraadet kræver det, uden Udgift

for Kommunen at udvide Vejen til

lovlig Bredde, hvilken Deklaration

eventuelt vil kunne forlanges ting

lyst, forinden Udstykningen anbe

fales.
Til det af Landbrugsministeriet

saaledes udtalte kan Indenrigsmi

nisteriet ganske henholde sig.«
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