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STIFTAMTMAND, KAMMERHERRE
C. E. A. AMMENTORP

Den 1. November er Stiftamtmand, Kammerherre C. E. A. Ani
rnentorp efter den 8. Oktober at være fyldt 70 Aar fratraadt fra
Stillingen som Amtmand over Kjøbenhavns Amt og Stiftamt
mand over Sjællands Stift, hvilke Stillinger Jarnmerherren har
beklædt siden 1915.

Det er naturligt, at Dansk Vej tidsskrift ved denne Lejlighed min
der om det store Arbejde, der er udfØrt paa Vejene i Kjøbenhavns
Amt i Kammerherre Ammentorps Funktionstid, et Arbejde der, som
alle ved, i høj Grad har haft Kammerherrens Interesse. Vi skal i
denne Forbindelse — blot for det egentlige Kjøbenhavns Amt
opridse nogle af 1-lovedpunkterne i de Arbejder, der er blevet
udført, idet det jo maa huskes, at Kammerherrens Arbejdsom—
raade ogaa har udstrakt sig til Gi. Roskilde Amt. Men den stærke
Færdsel i Hovedstadens umiddelbare Nærhed har for KjØben
havns Amt skabt særlige Forhold, og Udviklingen indenfor dette
Amts Omraade frembyder derfor Særegenheder, som det vil være
af Interesse ved denne Lejlighed at fremhæve.

I Aarene 1915—1917 henaa Amtsvejene nærmest i deres hid
tidige Profil, men den tidligere paabegyndte Forstærkning af KØre-
banerne (Chaussebrolægning og Overfladebehandliriger) blev dog
fortsat i det Omfang der var muligt.

Fra 1918—1920 blev udover de normale Arbejder ved Vejved
ligeholdel sen udført af større Særarbej der Omprofii eringen af
Strandvejen fra Amtsgrænsen mod København til Constantia i
Charlottenlund og Afgravning af Aggershvilebukken pan Strand
vej en.

Fra 1921—1932 blev med Tiskud af Automobi!skatternidler
følgende særlige Arbejder udført:

Strandvejens Udvidelse fra Constaiitia til Skj&dhØj i Skovs
hoved, Udvidelse fra Trepilevej til Springforbi med Bakkeafgrav
ning ved Stokkerupsvinget, Afgravning af Skocisborg Bakke, Vej
forlægning og Afgravning af Bakkerne ved Rolighed og Enrum i
Vedbæk. Endvidere er Vejens KØrebane fra Taarbæk til Amts-
grænsen ved Smid 3trup bievet forsynet med Asfaltbetonbelægning
eller andre permanente Belægninger.

HelsingØrsvejen er blevet udvidet fra 20 m Bredde til 28 rn
Bredde fra København til Lyngby og til 24 m Bredde fra Lyngby
til Rudersdal. Ved denne Udvidelse er Vejen blevet kloakeret og
forsynet med Cykle- og Gangstier pan begge Sider.
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Frederiksborgvejen er blevet udvidet og omhvgget gennem SØ
borg (samtidig med Anlæg af Sporvej), udvidet og omprofileret
under delvis Ombygning med Bakkeafgravninger og Anlæg af
Cykle- og Gangstier pan følgende Strækninger: Søborg til Bud
dinge, Anlæg af den ny Landevej mellem Buddinge og Bagsværd,
Udvidelse og Omprofilering af Vejen med Cykle- og Gangstier mel
lem Bagsværd og BØndernes Hegn i Hareskov og ved Fiskebæk
op mod Amtsgrænsen mod Frederiksborg Amt. Udvidelsen er
sket fra en Bredde af 12 à 13 m til 20 à 22 m.

Frederikssundsvejen er blevet udvidet fra 13 rn til 20 ni’s
Bredde fra KØbenhavns Skel til Herlev, udvidet ved Anlæg af
Cykle- og Gangsti langs Vejens sØndre Side fra Herlev til Balle
rup svarende til en endelig Vejbredde af 20 ni, udvidet fra 13—20
m fra Ballerup til Pederstrup med Anlæg af Cykle- og Gangstier.

Roskildevejen er blevet udvidet fra Ca. 19 à 20 m’s Bredde til
28 m fra Damhuskroen til Glostrup og til 24 m fra Glostrup—
Klovtofte ved Taastrup, samt fra BaldersbrØnde til Hedehusene;
samtidig er Vejen efter nødvendig Kloakering overalt pan disse
Strækninger forsynet med Gang- og Cyklestier.

Gi. KØgelandevej. Den gamle Bivej er ombygget til en 24 m
bred Landevej med Cykle- og Gangstier paa Strækningen fra
Skellet mod KØbenhavn ved Flaskekroen indtil Fæstningsenceinten
og pan den yderste Strækning gennem IshØj Kommune til Amts-
grænsen mod Roskilde Amt ved Lille Vejleaa.

Det skal derefter anføres, at 75 pCt. af samtlige permanente
KØrebanebefæstelser pan Amtsvej ene er blevet udfØrt i Kammer-
herrens Funktionstid.

Sluttelig skal anfØres til Belysning af Arbejdernes Omfang, at
Vejbudgetterne fra 1900—1918 i Middeltal aarligt kun androg en.
160,000 Kr., medens Middeltallet for Aarsudgiften i Perioden
1918—1931 belØber sig til en. 1,300,000 Kr.

Dansk Vejtidsskrift føler sig i særlig Gæld til Kammerherre
Ammentorp, der fra Tidsskriftets første Dag har været det en
trofast og udmærket Støtte, og det skal der ved denne Lejlighed
siges Tak for.
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AMTSRAADSMEDLEM KRIS’I’EN SøI’ENSEN
Af Stiftamtmand 1’. Hvidt.

Uden forudgaaende Sygdom el’ i\Iedlem af dette Tidsskrifts
Redaktiortsiidvalg, Am tsraa(lsmedlem Kristen Sørensen, Ersholt,
den 4. September d. A. afgaaet ved Døden som Følge af et Hjerte
slag.

Kr. Sørensen, der var født i 1858 paa Ersholt i Laasby Sogn,
kom allerede i sine unge Aar ind i det offentlige Liv. Da han i
1892 blev indvaigt i Laasbv Sogneraad, blev han straks Raadets
Formand, en Stilling, han beklædte i omtrent 20 Aar, og den Dyg
tighed, han viste her og i andre offentlige Hverv, der blev over
draget ham, medfØrte, at han i 1907 blev iridvalgt i Skanderborg
Amtsraad, hvor han derefter havde Sæde i 25 Aar lige til sin Død,
og hvor han udførte et Arbejde, der gjorde hans Navn kendt og
anset indenfor Amtets Grænser. Han valgtes tidligt ind i Amts
raadets vigtigste Udvalg; blev saaledes i 1910 Medlem af Amts
raadets Vejudvalg og var fra 1915 til sin Død dette Udvalgs For
mand. Den tekniske Udvikling, der har fundet Sted i den Aar
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række Kr. SØrensen var Vej udvalgets Formand, har jo stillet store
Krav til de Mænd, der har haft med Amternes Vej væsen at gøre,
men Kr. Sørensen skyede ingen Anstrengelser. Stadig færdedes han
i sin Bil rundt i Amtet, hvor hans stoute og kraftige Skikkelse var
kendt overalt, og lian udførte i hele den Tid, han var Vejudvalgets
Formand, et stort Arbejde, for at Amtets Veje stadig kunde være
saa gode, som det var muligt.

Paa Amtsraadsforeningens Generalforsamlinger tog han jævnligt
Ordet paa et kraftigt Jysk, der maaske ikke altid blev forstaaet af
hans Tilhørere; han blev indvalgt i Foreningens Bestyrelse og blev
atter af Bestyrelsen indvalgt i forskellige Kommissioaer og Udvalg.
Han blev saaledes bl. a. Medlem af den Kommission, der blev ned
sat til Behandling af Spørgsmaalet om Samarbejde mellem Jern
baner og Rutebiler, og blev af Amtsraadsforeningen indvalgt i
Redaktionsudvalget for (lette Tidsskrift.

1Cr. Sørensen var i Besiddelse af en sjælden Arbejdskraf[, og
lige til det sidste tog han med Energi og Arbejdslyst fat paa de
mange Opgaver, der blev ham betroet. Han var en Mand med
udprægede Meninger, som han aldrig skjulte, men selv naar man
ikke kunde dele hans Opfattelse af en eller anden Sag, maatte
man altid respektere den Dygtighed, Kraft og Udholdenhed, hvor
med han kæmpede for det, der efter hans Overbevisning var det
Rette.

VEDLIKEHOLD SUTGIFTENE FOR NORGES LANDEVEIER
GJENNEM EN REKKE ÅR OG MIDLENES

TILVEIEBRINGELSE

Av avdelingsingeniØr ved Veidirektoratet Thor Larsen.

Det norske veivesens administrasjon.

For å lette forståelsen av, hvad det senere i denne artikkel an
føres om de norske veier og deres vedlikehold tillater jeg mig
først å gi en ganske kort orientering om det norske veivesens
administrasj on.

Øverste tekniske leder av veivesenet er veidirektØren, som sor
terer under Arbeidsdepartementet.

Hver av de 18 fylker (lån), som landet er inndelt i — utenom
de 2 byfylker Oslo og Bergen — har en overingeniør, som er di
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rekte underordnet veidirektØren. OveringeniØren har dessuten som
sin overordnede vedkommende fvlkesmann (landshövding) og et
fylkesveistyre, som består av 2 folkevalgte medlemmer med fy
kesmannen som formann.

OveringeniØren, som har sine avdelingsingeniØrer, assistent-
ingeniører og opsynsmenn (uppsyningsmån) forestår alt p vei
veenets område innen sitt fvlke, både nyanlegg og vedlikehold.
dog byene undtatt.

Som hjelp med tilsynet ved veivediikeholdet har overirigeni
Øren også sine veitilsynsmenn (vågkontrollant) i hvert herred.
Fra gammel tid har dette hverv påhvilt vedkommende herreds
lensrnann (landsfiskal). Nu søker man efterhvert å få mere tek
nisk kyndige veitilsvnsmenn.

De norske veier inndeles nu i 3 klasser: pr.
erJielq3l:

Riksveier k 10 402 km.
Fylkesveier hovedveier

5 227 —

og Herredsveier (håradsvåger) : bygdeveier 22 373 —

Sum: 38002 km.

Riksveienes vedlikeholdsutgifter utredes av Staten ved hjelp av
inotorvognsavgiftene og et distrik[sbidrag, som for tiden er
For enkelte mellemriksveier og hØifjellsveier ydes dog intet di
striktsbidrag. Kontrollen med vedlikeholdet till igger hos ‘eid i
rektØren.

Fylkesveienes vedlikehold bekostes av fylkene, og
herredsveienes vedlikehold av herredskommunene. (De mindre

kommuner innen fylket).
For lØnn til veivokterne på fylkes- og herredsveiene yder dog

Staten et tilskudd på 20 pCt., som nu utredes av motorvognavgif
tene.

Da den siste fuilstendige statistikk over vedlikeholdsutgiftene
ikke foreligger for senere budgetterminer enn 1929—30, er (le
tall som er benyttet for utgiftene i de senere år budgettbeløp og
anslagshelØp.

Utgiftene til veivedlikeholdet.
Under den raskt voksende trafikk på landeveiene og den sta

dig stØrre betydning, som veikominunikasjonene får for samfun
det, melder sig ofte det spØrsmål, hvordan det stiller sig med sam
fundets utgifter til veienes vedlikehold. Jeg skal derfor prøve å
klargjØre spØrsmålet for Norges vedkommende.
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Som det vil fremgå av fig. 1, var (le samlede utgiflcr til vej—
enes vedlikehold i Norge:

I 1905: 2,7 mill kronei
- 1910: 3,1 »
— 1915: 4,3 »
- 1920: 14,3 »
- 1925: 16,5 » »
- 1930: 15,9 » »

Stigningen i vedlikeholdsutgifter for de 25 år fra 1905 til
1930 var således en. 490 pct.

Ved bedØmmelsen av vedlikeholdsutgiftenes stigning er fØl
gende 3 faktorer av vesentlig betydning:

Veinettets stØrrelse,
Trafikkens størrelse og
Prisnivået (arbeids!ønninger).

) Fuilstendig statistikk foreligger ikke senere een for hudgettåret1929—30.
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Fig. 1.
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Lengden av alle de offentlige vejer, som i 1995 var 30 101 km,
har steget nieget jevnt til i 1929—30 — 37 569 km. hvilket
tilsvarer en gjennemsnitlig tilvekst pr. år på 298 km.; altså næ
sten 1 km pr. dag.

Som enhet for trafikken regnes vanligvis med brutto tonn
kilometer, da dette gir det riktigste billede av det slit, som vej
ene udsettes for. En tonn-km vil si, at en tonn transporteres en
veilengde på 1 km. Vanligvis regnes med brutto tonn-km, idet
kjØretøiets vekt medregnes for å ha et mål på den påkjenning,

som vejen får.
Beregningen over hele Norges veitrafikk viser følgende tall:

(Nøiaktig trafikktelling foreligger dessverre ikke).

I 1905: 120 mill. brutto tonn-km
- 1910: 150 » » »

- 1915: 200 » » »

- 1920: 410 » » »
- 1925: 620 » » »

- 1930: 950 » » »

Veitrafikken i de 25 år fra 1905 til 1930 er således steget med

690 pct. Mens biltrafikken i 1905 var 0 og i 1915 bare var ca
10 pct. av den samlede veitrafikk, utgjorde den i 1930 ca. 80 pct.

av det hele.
Da utgiftene til veivedlikeholdet i de forlØpne år for den aller

vesentligste del har vært arbeidslønninger, spiller lØnnsniuået en

overordentlig stor rolle for disse utgifter.

Vedlik eholdsarbeidernes gj ennemsnitlige lØnn i Norge var:

I 1905 ca. kr. 0,25 r. time
-1910» » 0,35» »

-1915» » 0,40» »

- 1920 » » 1,35 » »
-1925» » 1,05» »

-1930» » 0,90» »

Stigningen siden 1905 er således på denne post ca. 260 pct.
Den del av vedlikeholdsutgiftene, som faller på veinettets for

lengelse kan elimineres bort ved å regne utgiftene pr. km vei. Av
fig. 2 vil det fremgå, hvordan utgiftene l)r. km har variert gjen
nem årene. Som foran nevnt spiller timelønnens størrelse en be
tydelig rolle, og den grafiske fremstilling viser en tydelig sam
menheng mellem den store stigning i utgiftene pr. km vei og
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timefortj enesten i perioden 19 15—1920. For nu endelig å bringe
på det rene, hvor stort vedlikeholds-arbeide det virkelig utfØres
på vejene, omregnes utgiftene til arbejdstimer. Det vil da av den
grafiske fremstilling sees, at det vedlikeholdsarbeide, som blev
utført, gikk ned i årene efter 1905. Vi må vente heft til efter

.

I 920, fØr vi får en effektiv Økning i arbejdet. At stigningen ikke
begynte allerede 5 år tidligere må visstnok tilskrives deri omsten
djghed, at kommunerie som dengang bar praktisk talt alle ut—
gifter til veienes vedlikehold — på grunn av at arbeidslØnningene
steg i en uanet grad — ikke så sig i stand tit av sine budgetter
å utrede de nødvendige utgifter for å holde veiene i fuilgod stand.
Veiene gikk da også tilbake i denne periode, hvorfor det måtte
tas et krafttak, som viser sig i arbejdet omkring 1918—1920.

I 1930 var altså det effektive vedlikeholdsarbeide pr. km vei
bare 142 pct. større enn i 1915 og 133 pct. større enn det, som
blev utført i 1905. Ved å sammenligne denne stigning med tra
fikken, som i 1930 var 475 pct. større enn i 1915 og hele 690
pct. større enn i 1905, vil det forståes, at utgiftene til veienes

OVERSINT
OVER UTGIFTENE OG ANVENDTE TIMER

PR. KM.VEI FRA 1905.- 1930.

Fig. 2.



210 DANSK VEJTIDSSKHIFT 1932

vedlikehold ikke stiger proporsjonalt med trafikken. Et forhold
som forøvrig alle fagfolk forlengst har vært på det rene med.

Idet bemerkes, at veiene i Norge er blitt vesentlig bedre i de
senere år, hvilket for veibanens vedkommende er en direkte følge
av vedlikeholdet, må det her tilføies, at de nye vedlikeholdsme
toder, som veivesenet efter hvert går over til, har vært en kraf
tig virkende faktor til å holde vedlikeholdsutgiftene nede.

Vedlikeholdsudgiftene sett i forhold til veitransporten vil også
gi et tydelig billede av, hvor langt gunstigere vedlikeholdsutgif
tene stiller sig idag enn tidligere. Pr. brutto tonn-km er det an
vendt fØlgende arbeidstirner:

I 1905 -— 0,083
- 1910 -— 0,064
- 1915 0,053
- 1920 - - 0,026
- 1925 — 0,024
- 1930 0,018

Forholdet vil muligens ennu tydeligere fremgå av den grafiske
tabell fig. 3.

Fig. 3.
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Hvis vedlikeholdsomkostningene skulde ha vokset i samme
forhold som trafikken, vilde utgiftene nu vært oppe i ca. 70 mil
lioner kroner, eller over 4 ganger så meget som de i virkelig
heten er.

Det er en almindelig mening blandt alle trafikanter i Norge,
at våre veier i de senere år har gjennemgått en påtagelig for
bedring, og da spesielt for kjØrebanens vedkommende.

Når det tas i betraktning, at en vesentlig del av denne for
bedring er utfØrt for vedlikeholdsmidler, tror jeg, det er beret
tiget å si, at det er overraskende, at ikke vedlikeholdets utgifter
er blitt stØrre. I disse utgifter inngår nemlig ved siden av vei
banens vedlikehold sådanne ting som drenering, reparasjon og
forsterkning av de mange gamle trebroer samt ombygning av
mindre sådanne, utskiftning av de farlige stabbestener med mere
moderne rekk*rk, gjenfylling av de åpne grøfter og enkelte
mindre utbedringer av traseen i farlige kurver o. s. v.

Utgiftene til vintervedlikehold inngår også her. Siste vinter
1)1ev det holdt åpent for biltrafikk i Norge ca. 70 pct .av riks
og fylkesveiene og en stor del av herredsveiene.

Når det har lykkes å holde vedlikeholdsutgiftene såvidt nede,
tror jeg dette i første rekke kommer av en god organisasjon med
godt samarbeide over det hele land og anvendelse av moderne
vedlikeholdsmetoder og maskiner så langt man har anledning til
å følge med på dette område.

Hvordan inidlene til de norske lundevejers vedlikehold
tilvejebringes.

Veiloven av 1851, som var gjeldencle til 1. juli 1913, bestemte,
at veivedlikeholdet i almindelighet skulde foregå ved arbeide in na—
tura av brukere av matrikulert eiendom. 1)et kunde dog treffes
bestemmelse om, at naturalarbeidet helt eller delvis blev erstattet
med betalt arbeide.

I veiloven av 1912 som nu er gjeldende —— er forholdet
snudd om, idet det der heter, at alt vedlikehold i almindelighet
blir å utfØre ved leiet arbeidshjelp, men at det vedlikeholdsar
beide, som påhviler en herreclskommune under visse forutset—
ninger kan utfØres ved arbeide in natura.

Før bilenes tid var det jo næsten utelukkende landbefolknin—
gen, som brukte veiene, og et vedlikeholdssystem, hvor natural—
arbeide blev benyttet, var i mange tilfelle hensiktsmessig. De, som
trafikerte en vei, var også med å utfØre vedlikeholdsarbeidet på
samme.
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Arbejdet innskrenket sig dengang dog som oftest til å sette vejen
i stand om våren samt sneskuffiug og sneplogkjØring efter tur
om vinteren. Eftersom tiden begynte å spille en større rolle for
bøndene og kravet til gode veibaner vokste, gikk man mere og
mere over til å utføre vedlikeholdet ved betalt arbejde ved kon
traktØrer eller veivoktere. Av fig. 4 som viser, hvor stor pro
centvis del av veinettets lengde som vedlikeholdes henholdsvis ved
lejet hjelp og ved naturalarbeide —— vil det sees, at sistnevnte
metode nu anvendes ved mindre enu 20 pct. av veilengden.

DEN PROSENT AV VEINETTETS LENGDE

SOM VEDLII(EHOLDES VED:

‘10 -
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::
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-
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1)a bilene kom pâ vejene, meldte sig kravet om, at disse nye
trafikanter, som for en stor del var folk fra byer og andre di
strikter, skulde delta i vedlikeholdet av de landeveier, som var
åpne for biltrafikk.

Den første norske motorvogulov — av 1912 påla da også
motorvognene en avgift, som blev beregnet efter hestekraften. De
innkomne avgifter blev fordelt mellem landfylkene som bidrag
til lancidistriktenes veivedlikeholdsutgifter.
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Fig. 4.
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Ved den nye motorvognlov av 1926 og Stortingets beslutning
av juli samme år blev det bestemt, at bilavgiftene -— som da
skulde beregnes efter bilenes vekt (efter at en tyvendedel var
avsatt til fordeling mellem byene) sammen med et distriktbidrag
skal anvendes til helt å vedlikeholde et veinett bestående av de
stØrre gj ennemgangsveier (riksveier).

Vedlikeholdet av militærveier, mellemriksveier og veier over
hØifjell, som er anlagt utelukkende eller vesentlig for Statens
regning, påhviler Staten i den utstrekning, som det efter avtale
med distriktet måtte bli bestemt. Disse vejer er nu de tidligere
nevnte riksveier uten distriktsbidrag.

Som det fremgår av denne korte orientering, er det gjennem
den norske lovgivning truffet bestemmelse om, at de nye trafi
kanter på landeveiene motorvognene — skal delta i veived
likeholdet.

Fra 1926 til 1931 blev veiavgiftene som nevnt beregnet av
vognenes vekt og ved avgift på gummi samt en kontrollavgift.
Fra 1. januar 1931 blev den halve vektavgift erstattet med en
bensinavgift av 3 Øre pr. liter, og fra 1. juli 1932 blev det av
Stortinget bestemt helt å slØife både vekt- og kontrollavgiften og
bare beholde bensin- og gummiavgiften, som forhØies til respek
tive 6 Øre pr. liter og 2 kroner pr. kg. 1)isse avgifter skal be
nyttes til veivedlikeholcl og bilkontroll.

Fra samme tidspunkt blev det også pålagt 2 Øre ekstra ben
sinavgift og 1 krone ekstra r. kg gummi, som med enkelte fra
drag skal inngå i statskassen.

Den samlede bensinavgift i Norge er således nu 8 Øre r. liter
og gummiavgiften er 3 kroner pr. kg.

Ved innfØrelse av bensinavgiften blev det — som kompensa
sjon for de fiskefartØier, som må betale den forhØiede bensinpris

bestemt, at en viss procent av avgiften skal avsettes og gjen
nem Handelsdepartementet disponeres til fordel for fiskerne.

Det av Staten overtatte riksveinett, som skal vedlikeholdes for
bilavgiftene, blev utvidet i 1931 til den tidligere nevnte lengde
10 402 km. Dessuten har Stortinget vedtatt, at der for innevæ
rende budgettermin (1932—1933) skal utredes kr. I 675 000.— av
veiavgiftene som bidrag til distriktenes vedlikeholdsutgifter. Dette
belØp var for foregående termin —-• da det fØrste gang utbetaltes.
— ltr. 600 000.

Vedlikeholdsutgiftenes ford&ing på statskassen, di striktene og
iuotorvognene vil fremgå av fØlgende tabell: (se ogsaa den gro
fiske fremstilling fig. 5).
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Budgeft- Staten Land- Motor- Sum Landdisfriktenes
terminen mill. distrikene vognene mill. ançlel i 0/0 ;iv de

samlede utgifterkr. mill. kr. mill. kr. kr.

1904—05 0,218 2,482 0 2,700 92
1909—10 0,211 2,893 0 3,104 93
1914—15 0,345 3,897 0,104 4,346 89
1919—20 0,580 12,818 0,927 14,325 90
1924—25 1,419 12,991 2,100 16,510 78
1929—30 1.219 10,637 4,065 15,921 66
1930—31 1,206 10,6042) 4,190 1i,0’) 66
1931—32 0,81 8,5752) 7,115 16,52) 52
1932—33 0 7,850) 9.1501 17,0’) 46

‘) budgettert.
2) anslagsbelop.
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het av biiavgiftene fra 1. juli 1932, og (let fra statskassen fri
gjorte beløp anvendes til veibygning.

rriltross for at landdistriktene, som det vil sees, er blitt gan
ske godt avlastet for utgifter til veivedlikeholdet i de senere år,
faller det nu mange steder vanskelig å utrede disse utgifter av
den almindelige beskatning, og det hever sig derfor rØster for å
Øke bilenes veiavgifter yderligere.

Følgende regnestykke viser imidlertid, at dette for tiden neppe vil
være i’ettferdig. Hestetrafikken på våre veier er tilsammen an
tagelig litt større idag, enn dea var omkring 1914—15. Den gaag
utgjorde biltrafikken bare ca. 10 pct. av den samlede veitrafikk.
Vedlikeholdsarbeidet på veiene var da 324 timer pr. km, hvorav
ca. 300 av hensyn til hestetrafikken. Til idag er veinettet vokset
og arheidslØnningene steget. Hvis vi derfor forutsetter, at ali den
trafikk, som nu går med bilene, blev fjernet fra veiene og hare
hestetrafikken — som i manges hevissthet ennn har »odelsret
tenr til veiene — blev tilbake, så vilde der måtte betales i vei
vedlikehold 300 (timer) >< 37 600 (km) )< 1cr. 0,90 = ca. 10,2
nzilliorzer kroner. Dette er, som det vil sees, ca. 30 pct. mere
enn (let, som nu utredes av landdistriktene (hvorfra hestetrafik—
ken skriver sig). Altså betaler bilene nu næsten 2 millioner kro
ner mere til veivedlikeholdet — foruten avgiftene til statskassen
— enn det ,som motsvarer deres veislit.

Tenker vi oss videre, at bilene i det hele tatt ikke hadde vist
sig endda, så vilde hestetrafikken, forhåpentlig må man vel si,
ha vært betydelig større idag, enn den var i 1915, og vi vilde hatt
vesentlig større utgifter å utrede av den almindelige beskatning
til veienes vedlikehoid.

Det må i denne forbindelse også erindres, at veiene ikke hare
tjener til formidling av bil- og hestetrafikk, men at vi også har
fotgjengere og syklister, samt at landeveiene er til stor fordel for
telegraf- og telefonlinj ene ru. v.

Forholdet er nu det, at veiavgiftene for den biltrafikk, som
går på de sterkest trafikerte veier helt ut betaler vedlikeholdet
av disse veier og i mange tilfelle vel så det, mens avgiftene for
(le mindre trafikerte veier ikke strekker til.

For en gjenuemsnittsvei med utelu]dcende biltrafikk vilde —

med de nuværende avgifter til vedlikeholdet — ca. 100 vogner
pr. døgn være tilstrekkelig til å dekke utgiftene til vedkommende
veis vedlikehold. Ved en blandet trafikk av biler og hester, hvor
disse siste utgjØr eksempelvis omkring )4 av det hele, vil bilenes
veiavgifter i mange tilfelle kunne dekke hele vedlikeholdsavgif
ten, når den samlede trafikk kommer 0 i ca. 200 kjØretØi pr.
døgn..
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De her nevnte tall vil selvsagt være helt avhengig av de lo
kale forhold og må bare betraktes som anslagsvise middelverdier
for å anskueliggj Øre forholdet.

Ved siden av de her omhandlede veiavgifter betaler hilene og
så luksus—skatt og toll. Hadde ikke statskassen, hvori disse av—
gifter inngår, hatt (lette skattefundament, måtte disse ganske sto
re beløp trekkes ud av skattevdernes lommer på annen måte.

StØrrelsen av det beløp, som i bædgetttiret 1929—3() blev mn
betalt gjennem disse avgifter, var henved 9 millioner kroner.

l)et vilde vel være rimeligere om (let vesentligste av den toll,
som nu på grunn av tie ekstraordinært høie satser innhringer så
store belØp i statska3sen, og luksus-skatten om den bØr op
retth&des lenger i den gamle form — gikk direkte til veivesenets
arbejder, og formentlig i første rekke til vedlikeholdet.

For å fullstendiggjØre billedet av utgiftene til de norske vei
ers vedlikehold idag m også nevnes, at de fØrste år efter den
nye ordning med riksveiene innbragte bilavgiftene stØrre belØp
enn forutsatt. Disse midler blev avsatt til et reguleringsfond for
riksveivedlikeholdet. Av dette fond er det hidtil utlånt kr.
3 112 000 ) til forbedring av veidekker ved legriing av perma
nente og halvpermanente dekker. Lånene er forutsatt å skulle
tilbakebetales fondet efterhvert.

Som nevnt får bvene 5 pct. av veiavgiftene som bidrag til sitt
gatevedlikehold. l)enne andel blev for 1930—31 utbetalt med kr.
275 339,32 og er for 1932—33 anslått til ca. kr. 440 000. Norges
65 byer, hvis samlede ulgifter til gatevedikehold i 1927—28 be
lØp sig til 7,6 millioner kroner og i middeltall for de to terminer
1930—31 og 1931—32 var 3,9 millioner, er selvsagt ikke fornØiet
med denne lille andel. VeidirektØrens forslag for Stortinget i
1930 om en mindre forhdieLe av hvenes andel h’ev imidlertid
ikke vedtatt.

VALG AF KOREBANEBELÆGNINGER
I DANSKE BYER

Af StadsingeniØr H. V. Rygner.

For ti Aar siden paatog Stads- og HavneingeniØrforeningen
sig at udarbejde en aariig Oversigt over, hvorledes KØrebanerne
i de danske Ber var befæstet. Man havde een Gang tidligere,

) Hertil kommer distriktsbidrag med vel i million kroner.
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nemlig 11916, samlet Materiale til et saadant Arbejde, men efter
at de nye, moderne Vejbefæstelsesmetoder var begyndt at faa Ind
pas ogsaa i de mindre Byer, fremkom Ønskeligheden af at gøre
en saadan Undersøgelse til en aarllg tilbagevendende Opgave, for
at man rundt om I Byerne kunde faa et Overblik over, i hvor høj
Grad de forskellige Metoder slog an, og tillige drage Sammenig
ninger mellem de enkelte Byers Indsats paa disse Omraader.

Det er en ualmindelig frodig Udvikling, der her er foregaaet,
og det er derfor vel værd at undersøge, hvad de ti Oversigter
lærer os, for at se, i hvilken Retning Udviklingen er ganet og
om man deraf kan drage nogen Slutning angaaende Fremtiden.

Naar man par tilbage til Tiden fØr Verdenskrigen, finder
man i Købstæderne væsentlig kun to Slags KØrebanebefæstelser,
Brolægning og Makadamisering. Brolægningen er repræsenteret
i alle Grader, lige fra den meget kostbare sengelske Brolægnlngc
pan Betonfundament, der dog kun ses i KØbenhavn, og ned til
de gammeldags runde, toppede Sten, der I mange Sidegader, væ
sentligst dog kun pan Sidebanerne, bærer Bud om en svunden
Fortid, hvor de Ofre, der kunde bringes til Gadernes Istandsæt
telse, var ringe. Dog maatte det under Hensyn til, at Gaderne
ofte I gamle Dage blev belemrede med Affald og Fyld, betragte;
som et Fremskridt, at Kørebanen var blevet belagt med en )Broc,
san at Fodgængere dog kunde bunde og Køretøjer komme frem
uden at sidde fast. I Midten af Stræderne havde man dog lidt
efter lidt de fleste Steder erstattet de runde Sten med bedre, saa
kaldte ekvarerede Brosten, og i Hovedgaderne forsvandt de runde
Sten snart helt.

San vidt som Midlerne tillod det, fortsatte man med at bro-
lægge Gaderne, efterhaanden som de blev bebygget, men efter
1880, der kan betegnes som det Tidspunkt, hvor KØbstædernes
Vækst begyndte at tage til i en hidtil ukendt Maalestok, blev det
uoverkommeligt at følge med med Brolægning af de mange nye
Gader, og man nøjedes da med en Makadamisering, som man
kendte den fra Landevejene. Hvor Færdselen var ringe, sparede
man yderligere pan Udgifterne ved i Stedet for gode Skærver af
Granit at bruge Sing&s eller Harpesten, Grus eller Slagger, og
enkelte Steder kunde endda Murstensbrokker og lignende tarve
Ilgere Materiale blive nødt til at gøre det ud for en brugelig Be
lægning.

Hovedstaden var i de nævnte Henseender noget bedre stillet
end Provinsens Byer. Her fandtes allerede tidlig Asfalt pan mange
;if de vigtigste Gader, og Tilstanden var I det hele bedre end I
Købstæderne. Blandt disse var dog de stØrste ogsaa kommen godt
med.
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Som den fØrste Nyhed pan Vej omraadet træder Chaussébro
fægningen ind i den ikke lange Række af forskelligartede l3eIæg-
ninger. Under Navn af Mosaikbrolægning havde man vel inden
Aarhundredskiftet indfØrt en ny Brolægning bestaaende af ret
smaa, temmelig uregelmæssige, haandslaaede Sten sat pan en
gammel Makaciarn. Men betØd den end en Fordel frem for (le
runde, toppecie Brosten, kunde den i Jævnhed og Holdbarhed
ikke maale sig med de gode Brolægninger med store, firkantede
Brosten. Først med Chaussébrolægningen, hvis Hovedprincip er
de regelmæssige, maskinkidvede, næsten kubiske Brosten af gan
ske ensartet Granit, sat pan en solid Makadam og tromlet med
Damptromle, opnaaede man det virkelige Fremskridt. Metoden
1)1ev indfØrt til Danmark fra Tyskland omkring 1903 og anvend
tes først pan de stærkt befærdede Landeveje, hvorfra den van-
(luede incl paa Byernes Udfaldsve,je.

Omkring 1906 begyndte Tjæren at dukke 01) rundt omkring
i Udlandet som Vejmateriale, og efter 1908 ser man den hist og
her i de danske Byer. I)et var mest almindelig eller centrifu—
geret Gasværkstjære, (ler blev anvendt, enten til Overfladebehand
ung eller til Tjærebeton, den Gang kaldet Tjæreinakadam. Man
forsøgte ogsaa med en i England opfundet Metode, Glaclwellise
ring, som efter den nugældende Nomenklatur skulde hedde Tjæ—
remØrtelmakadam, idet Binclemicllet mellem (le store Skærver var
Tjæremørtel, der dels blev lagt ud pan Vejen fØr de store Skær
ver, dels blev jævnet ud oven pan disse. Endelig anvendtes Tjæ—
ren som Emulsion i den saakaldte Kitonmetode, der stammede
fra Dr. Raschig i Ludwigshafen. Tjæreemulsionen var her blan
det med findelt Ler, saa at den fremkom som en sort, halvfast
Masse, der inden Anvendelsen blev fortyndet med Vand, saa at
den blev en let flydende Vædske.

Fra England indfØrtes ogsaa den saaka]dte »Grouting<, der
bestod i, at man over det tørt tromlede Skærvelag ucigØci en smel
tet Masse, der trængte ned og udfyldte alle Mellemrummene, san
at Laget, naar Massen ved AfkØling stivnede, blev helt kompakt.
rfil Udgydningen eller Udfyldningen, som det mum kaldes, kunde
anvendes smeltet Beg, tilsat Sand, hvorved man fik Begmaka—
dam, eller en Asfaltkomposition, almindeligst med Trinidadasfalt
som Hovedbestanddel, hvorved fremkom Asfaltmakadam.

I de første Aar naaede man dog ikke synderligt ud over For
sØgsstadiet. Blandt andet var man endnu ikke klar over, om
ikke Anvendelse af hygroskopiske, vandsugende Salte som Chlor
calciurn eller Chlormagnium vilde have en Fremtid for sig, idet
disse Stoffer havde en mærkelig Evne til foruden at binde StØvet
at holde sommen pan Makadamlagets Overflade. Men det viste
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sig snart, at disse Midler ikke skulde faa varig Betydning, og de
anvendes nu næsten ikke mere.

Derimod fik man efterhaanden sat »Overtjæringert i nogen
lunde godt System, idet der blev anskaffet en Del af de smaa
Maskiner, dej’ kan sprØjte Tjæren ud i en Douche. Men midt
under Krigen, da Tjæren blev beslaglagt til andre Formaal
og uden1and,ke Materialer ikke kunde fremskaffes, holdt tiet
hele op.

Et af de Materialer, hvis IndfØrsel Krigen ogsan forhindrede,
var Benzinen, men da den i 1919 igen korn i Handelen, tog Au
tomobilfærdselen til i san voldsomt et Tempo, at alle, der havde
med Veje at gøre, hurtigst muligt rnaatte slaa ind pan (le nye
Belægninger, for at ikke Kørebanerne skulde l)live Ødelagt, og
overalt tog man fat. Herom bærer da den i 1923 udsendte Over
sigt tilstrækkeligt Vidnesbyrd, selv om Resultaterne opgjort i
Kilometer ikke er imponerende.

Almindelig Brolægning er i 1923 stadig i Kurs og repræsen
terer omtrent en Fjerdedel af den samlede Længde af alle Gader
og Veje i KØbstæderne (402 km). Chaussébrolægningen følger
godt med (66 km), men overflyves allerede nu i Udbredelse af
Overfladebehandlingen, som er anvendt pan ialt 109 km. Til
Overfladebehancilingen anvendes stadig i det væsentlige almin
delig eller centrifugeret Gasværkstjære. Dog el’ nu Gasværkernes
Tjærefabrik i Nyborg kommen ind pan at forædle rfj æren ved
en Destillation og Iltning, og Fabrikens Produkt, (lej’ kaldes Tat’—
ane, er naaet at blive anvendt pan 16 km. Helt ny er Anvendel
sen af Asfaithitumen, det, man (lengang kaldte Asfaltolie og se
nere Jordolieasfalt, men det var kun spredte ForsØg. Af de
mere permanente, snakaldte halvpermanente Belægiiinger var
Tjærebeton naaet længst med 12 km, og derefter kom Asfalt
rnakadam med 3 km. Kitonmakadam repræsenterede kun 0,7
km og fandtes kun i KØbenhavn og Odense. Cemeritbeton havde
man derimod taget op i 5 Byer, men kun med ganske korte
Strækninger, san at den samlede Længde var 0,8 km.

Af den samlede Gadelængde pan 1695 km var nu 30 pCt. bio-
lagt eller befæstet med lignende haarde Belægninger og 8 pCt.
med de nyere af Motorfærdseleii skabte moderne Belægninger
med Anvendelse af bituminØse Bindemidler, altsaa i alt væsent
ligt Tjære.

Dette Billede har i de nu forlØbne 10 Aar skiftet Karakter
p flere væsentlige Punkter. Hertil bidrog i første Række de
betydelige Pengemidler, som af Motorafgifteriie stilledes til By
ernes Raadighed, san at Arbejdet pan Tilpasningen af KØreba
nerne til den nye Færdsel kunde føres frem med fuld Kraft.
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I)ernæst kom hertil et vaagnende Initiativ fra Handelens og
Industriens Mænd. Hidtil havde Hans Guldmanns Asfaltfabrik,
Dansk Tjære Industri, den ovennævnte Tjærefabrik i Nyborg og
Dr. Rasehigs Kitonfabrik i Ludwigshafen været saa godt som de
eneste, der forsynede Markedet med de nye, hituminØse Materi
aler. Nu steg imidlertid Antallet af disse og deres Leverandører
betydeligt, og hertil sluttede sig Fabrikanter og LeverandØrer af
Tromler, Overtj æringsmaskiner, Blandingsmaskiner og alle mu
lige andre Hjælpemidler. Som de sidste i Rækken kom de mange
Entreprenprer, der kastede sig over UdfØrelsen af de nyeste Me
foder, som Asfaltbeton, hvortil der udkrævedes kostbart Maski
neri og fagudlærte Ledere, som Kommunerne ikke selv havde
Raadighed over.

Det første bemærkelsesværdige Resultat af dette Arbejde var,
at der knnde stilles større og stØrre Krav til Kvaliteten af de
Materialer, der skulde anvendes. Til Overfladebehandling havde
man tidligere som nævnt i overvejende Grad benyttet almindelig
Gasværkstjære, hvad der især var naturligt, inar Tjæren var for
Haanden i selve Byen. I 1924 skete der en Ændring heri. De
Kilometer, der behandledes med almindelig Tjære, gik nu ned
fra 107 til 64 og formindskedes stadig igennem Aarene, saa at
der nu i 1932 kun er 19 km. l)en betydelige rrilvUkst Over
fladebehandlingen i det hele har faaet i de sidste 10 Aar, nem
lig fra 109 km til 531 km, skyldes derfor Anvendelse af de for
ædlede Tjære- og Asfaltsorter. Saaledes er Tarnac gaaet frem
fra 16 km til 167 km, præl)areret (destilleret) r1jære fra 0 til
99 km, Asfalttjære, altsaa Tjære iblandet en vis mindre Del
Asfalt, fra 0 til 48 km. Derimod har Udbredelsen af Asfaltbi
tumen, der først tog fat i 1927, ikke fulgt rrrit med Tjæren,
idet den endnu ikke er kommen højere end til 5(i km trods de
store Oliefirmaers energiske Propaganda. I)et synes, som den
forædlede Tjære i Holdbarhed staar Maal med Asfaltbitnmen,
og hertil er nu i de sidste Aar kommen Ønsket om at anvende
danske Materialer i saa stor Udstrækning som muligt. En med
virkende Aarsag er sikkert ogsaa, at (let er nødvendigt til Ud-
sprøjtning af Asfaltbitumen paa Grund af den højere Tempe
ratur at betjene sig af de ret kostbare Flappermaskiner o. I.,
medens Tjæren kan spredes ved Hjælp af de smaa, billigere Ma
skiner med Haanddyse. Besværet med at opvarme Asfalten kom
mer man imidlertid ogsaa udenom paa en anden Maade, nemlig
ved at bruge den soni Emulsion.

Asfaltemulsion kom første Gang i Anvendelse i 1926. Det
var det efter engelsk Mønster fremstillede Colas, der førte an.
Men snart efter tog adskillige andre danske Virksomheder Sagen



1932 DANSK VEJTIDSSKRIFT 227

op, hvorved Fabrikationen fuldkommengjordes, saa at den dan
ske Emulsion staar fuldt paa Højde med den udenlandske. Til
Overfladebehandling er den naaet til 140 km.

Ogsaa til en anden Belægning har Asfaltemulsionen naaet en
betydelig Udbredelse, nemlig til den saakaldte Toplagsfyldning
eller Topfyldning. Denne Metode dukkede op i 1927 under Navnet
»semi-grouting< og har i de forlØbne Aar naaet en Udstrækning
paa 139 km. Den synes sanledes at være den af de halvperma
nente Metoder, der er i stØrst Yndest, og som har den stØrste
Fremtid for sig. Den kan udfØres af Byernes eget Personale uden
andet Maskineri end den sædvanlige gammeldags 1)amptromle
eller Motortromle og har desuden den Fordel, at den kan bringes
i Anvendelse i en betydelig længere Del af Aaret, 6 à 8 Maaneder,
end de Metoder, hvor Bindejnidlet skal opvarmes.

Af de andre halvpermanente Metoder er Asfaltbetonen den,
der er kommen længst. Den satte ind her i Landet i 1925 og er
nu naaet til 64 km efter en stadig og jævn Stigning, der ikke
synes at skulle standse. Det kan heller ikke nægtes, at denne
Metode frembyder ikke faa Fordele, deriblandt navnlig, at Belæg
ningens Overflade er særdeles elegant, og at man ikke som ved
de andre Belægninger, deriblandt Asfaltmakadam og Tjærebeton,
behøver en stadig gentaget Overfladebehandling. Den er nemlig,
hvad man kalder en Afslidningsbelægning. I de første Aar var
der hist og her nogle Uheld, og visse Strækninger maatte helt
omlægges, men et omhyggeligt Studium har lært os, hvor nøje
Stenmaterialet skal udsøges og blandes, og hvor omhyggeligt hele
Arbejdet skal udfØres og kontrolleres, saa at Metoden nu maa
betegnes som sikker. En Mangel for Byerne er det, at Maskineriet
er saa kostbart og omfattende, at Transporten og Opstillingen er
særlig dyr. Det medfØrer, at Belægningen kun kan betale sig,
hvor man har ret store Strækninger at udføre, og det er jo ret
sjældent i Byerne.

Asfaltmakadamen og Tjærebetonen, de to ældste halvperma
nente Belægninger, synes ikke at kunne vinde frem. I enkelte
Byer anses de for fordelagtage til Gader med ret svær Trafik, og
de er lette at udfØre. Navnlig kræver Asfaltmakamen meget lidt
Maskineri og kan derfor anvendes, selv om det kun er en ret kort
Gadestrækning, der er Tale om. Asfaltmakadamen stod faktisk i
Stampe lige til 1929, men synes nu i de sidste Aar at gan lidt
frem igen, saa at den er naaet op til 12 km, medens Tjærebetonen,
der gik jævnt frem indtil 1927 til 20 km, nu i de sidste Aar er
stagnerende. Begmakadam og Kitonmakadam er der aabenhart
ingen Interesse for mere i Byerne.

Derimod synes den allernyeste af Metoderne, Dammanbelæg
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rlingen at have en Fremtid for sig. Den er anvendt i en Udstræk
ning af 8 km, er let at have med at gøre, og kan i Prisbillighed
og Holdbarhed konkurrere med de andre Metoder.

Af de haarde Belægninger samler Opmærksomheden sig fØrst
om Cementbetonen, der udfØres udelukkende af danske Materialer
og ogsan i andre Henseender frembyder visse Fordele. Den synes
imidlertid ikke i Byerne saa lidt som pan Landevej ene at kunne
vinde frem. De 0,8 km i 1923 er ganske vist i de 10 Aar bleven
til 5,5 km, men det er i Sammenligning med (le andre Belægnin
gers Fremgang kun et lille Tal, især da det er fordelt paa 10 Byer.
I Aalborg og Nørresundby er der tilsammen 1,7 km, i Helsingør
1,9 km, i de Øvrige Ber er der kun smaa Prøvestrækninger. I
Forhold til de ovennævnte halvpermanente Belægninger er Cement-
beton ret dyr, men i Gader, hvor den gamle Brolægning er udslidt
og skal fornyes, enten med en y Brolægning eller med Asfalt paa
Betonfundament, er Cementheton, der maa henregnes til Afslicl—
ningsbelægningerne, Økonomisk den mest fordelagtige, og det maa
vel nærmest være Mangel paa Tillid til Holdbarheden og Frygt
for Reviierne og Vanskeligheder ved Reparationerne, der hindrer
en stØrre Udbredelse.

Almindelig Brolægning hører til de faa Belægninger, der gaar
tilbage. Den samlede Længde kulminerede i 1926 med 418 km,
men man er allerede nu nede paa 363 km. Kun meget faa Kilo
meter er som sagt erstattet med Cementbeton. En større Stræk
ning, 19 km, er forsynet med Asfalt al en eller anden Art oven
paa Brolægningen, og for 21 km er man gaaet over til Asfalt paa
Cementbetoiifundament. De resterende 10 km er enten erstattet
med Chauss}brolægning eller en af de moderne Belægninger.

Af de kostbare Belægninger har Stampeasfaltbelægnirig og
StØbeasfaltbeton den stØrste Udbredelse, 4 km. De foretrækkes
i Byernes Butiksgader paa Grund af deres jævne, fugefri og ens
farvede Overflade, der giver en elegant Gade. De findes i 18 Byer,
deriblandt i flere af de ret sinaa Byer. De taaler desuden med
deres stærke Fundament og slidfaste Overflade megen og svær
Færdsel.

Hidtil var Stampeasfalten eneraadende. Nu begynder StØbe-
asfalten at vinde frem, hvilket navnlig skydes, at den er Ca. 4 Kr.
billige pr. m2 end Stampeasfalt. Det er ogsaa StØbeasfalt, der især
bruges til at lægge oven pan gamniel Brolægning. rrI.æl)rolæg
ning findes san godt kom kun i København og her kun i ringe
Udstrækning, 0,9 km. Engelsk Brolægning eller Brolægning pan
Betonfundament med Brosten med særlig Behugriing, som den
egentlig skal kaldes, findes kun i København, hvor (ler er ialt
19 km. Det er den dyreste Belægning, men den mest holdbare,
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og til Gader med megen stærk og tung Færdsel den eneste Belæg
ning, der kan holde sig jævn i længere Tid.

Resultatet af de sidste 10 Aars Arbejde kan illustreres derved,
at medens de Gader og Veje, der i 1923 var befæstet med alm.
Makadam, med Grus eller Slagger eller endnu ringere Materiale,
som tidligere nævnt udgjorde 62 pCt. af den samlede Længde,
der var pan 1695 km, var dette Tal i 1932 gaaet ned til 37 pCt.
af ialt 2218 km. Nedgangen synes ganske vist i de allersidste Aar
at være aftagende, hvilket formentlig skyldes den Omstændighed,
at alle (le nogenlunde stærkt befærdede Gader og Veje er behand
let, san at (le resterende kun er underordnede Gader og Veje,
hvor Færdselen er saa ringe, at en svagere Belægning er tilstræk
kelig. Hensynet til StØvfrihed og til den lettere Renholdelse vil
dog bevirke, at man stadig, efterhaanden som Midlerne strækker
til, vil søge at give selv de svagest befærdede Veje, som stille
Villaveje, blinde Veje o. I., en Overfladebehandling. Udgiften til
den aarlige Vedligeholdelse af en saadan Behandling er kun
ringe i Forhold til Behagelighederne.

Det er (let foregaaencle omtalt, hvilke særlige Fordele de for
skellige her i Landet anvendte Befæstelsesmetoder har, og man
vil deraf til en vis Grad slutte sig til, hvorledes Forholdene kan
antages at ville stille sig i (len nærmeste Fremtid. Nogle faa sup
plerende Bemærkninger vil dog fuidstændiggøre Billedet.

Til meget stærkt og svært befærdede Gader, f. Eks. dem, (ler
fØrer Trafikken til og fra Havnen, maa man ofre Brolægning pan
Betonfundament, enten med særligt behugne, store Brosten eller,
hvor det økonomiske spiller en Rolle, Chaussébrosten. I beggerfilfælde udfyldes Fugerne medl Cementmørtel. Hvor Færdselen
er knap san svær, men dog stærk, og man vil have en holdbar
og jævn Belægning, kan man anbefale Stampeasfalt og StØbeasfalt
pan Betonfundament. StØbensfalt er som nævnt den billigste; om
den er san slidfast som Stampeasfalt, er endnu ikke afgjort, lige
som man heller ikke altid er Herre over at kunne undgaa Buler
i Overfladen, men StØbeasfalten har den Fordel, at den er noget
mere ru og sanledes kan anvendes p Gadestrækninger, der lig
ger i nogen Stigning. l)erimod er Stampeasfalten lysere og har
et elegantere Udseende.

Jævnsides med StØbeasfalt kan desuden anvendes Asfaltbeton
uden Stenmateriale, den saakalclte Sandasfalt (AsfaltniØrtel), As—
faltblokke af StØbeasfalt eller af Asfaitheton samt en af de pan
Markedet værende Dammannbelægninger. For de sidste har man
dog endnu ikke saa mange Aars Erfaringer som for de fØrste.

Almindelig Brolægning vil i det store og hele næppe mere
komme til Anvenclelse ved Nyanlæg. Det skyldes ikke alene Færd—
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selens Krav om en jævn Overflade, men ogsaa Nødvendigheden
af at undgaa de stærke Rystelser i Husene. Gammel, udslidt Bro-
lægning vil man enten dække med StØbeasfalt, Asfaltbeton eller
Dammannbelægning eller ogsaa erstatte med en ny, fugefri Be
lægning. Her vil Cementbetonen kunne komme i Betragtning,
Sandasfalt og Asfaltbeton paa BIaek base<, d. v. s. et Fundament
af grov Asfaltbeton. I Butiksgader vil man formentlig, med Bi
drag af Grundejerne, i mange Tilfælde gaa over til Asfalt paa
l3etonfundament, selv om Færdselen iøvrigt ikke er saa stærk, at
en saadan kostbar Belægning er nødvendig.

ilvo; man i Forvejen har et solidt Makadamunderlag at bygge
videre paa, kan man, hvor Færdselen er stærk, anbringe en Chaus
sébrolægning oven paa den gamle, afrettede Overflade. Det er en
Belægning, som har staaet sin Prøve, og som man alle Vegne
nu har god Erfaring i at udføre. Da Fugerne imidlertid, hvor
l3ilfærdselen er stærk, let suges op, hvorved Stenenes Stilling
svækkes, bør man overfladebehandle Brolægningen, og man be
gynder da at tænke paa en af de andre saakaldte halvpermanente
llelægninger. Der er forøvrigt intet i Vejen for at benytte den
gamle Makadam som Fundament for en Cementbetonbelæguing.
Af de halvpermanente Belægninger, der alle er omtrent lige dyre,
4—6 Kr. l)r. m2, foretrækkes Asfalthetonen og Darnmannbelæg—
ningen af mange paa Grund af dens smukke Udseende og gode
Slidfasthed, men Asfaltmakadam og Tjærebeton har som foran
nævnt ogsaa sine Fordele, den sidste navnlig, at den er noget bil
ligere end de andre. I mangfoldige Gader er Færdselen ikke stær
kere, end at en toplagsfyldt Nybelægning er tilstrækkelig. Den
er næppe meget svagere end de andre Belægninger og endog bil
ligere end Tjærebeton, idet den kan udføres for 2—3 Kr. pr. m2.
Man bør i det hele ikke mere udføre Nybelægning eller Laghe
lægning uden at topfylde den med Emulsion, dels for atstyrke
Laget, dels for at ungdaa Overfladeus Ødelæggelse, indtil Over
fladebehandlingen kan finde Sted, og endelig for at undgaa Bølge-
dannelse i Kørebanen.

Hvor Færdselen er forholdsvis ringe, kan man nøjes med Over
fladebehandling alene, helst to Gange det første Aar. Det bedste
Materiale er her ikke for godt, Tarnac, Asfalttjære, god, raffineret
Tjære og Asfaltbitumen. •J0 bedre Kvaliteten er, des større er
Holdbarheden, og des tiere kan det gaa an at springe et Aar over.
Her spiller ogsaa OverstrØningsmaterialet en Rolle; den alminde
lige Mening er nu, at rene Perlesten giver den stærkeste og des
uden den mest ru Overflade.

Der er i (le sidste Aar fremkommen endnu flere Materialer,
end omtalt i det foreganeude, f. Eks. Colprovia og Kyroek. De
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kommer i Reglen hertil fra Udlandet, hvor de har vist sig gode.
Man kan desuden gaa tid fra, at der ligger omhyggelige ForsØg
og Spekulationer til Grund for deres Fremkomst, idet Vej forsk
ningen nu er saa vidt fremme, at man ikke længere behØver at
P1øve sig frem i Blinde. Der er derfor al mulig Grund til i det
hele at skænke det nye, der kommer frem, en interesseret Op
mærksomhed, undersøge PrØver af Materialet i det sman, lægge
en lille S[rækning ud og saa holde Øje med, hvorledes den ter
sig. Det er dog som Regel kun de større Byer, der kan gaa frem
paa denne Mande, men ved et praktisk Samarbejde mellem disse
indbyrdes og mellem dem og Vejkomiteen og l)ansk Vejlahorn
torium kan man da snart komme til en Erkendelse af, hvor det
nye har sin Plads.

OMLÆGNINGEN AF RAAI) HUSPLAD SEN MED OMLIGGENDE
GAI)ER, UDFØRT I KØBENHAVN 1931.

Af Afdelingsingeniør B. Chr. Hättcincier.

Onilægningen omfatter selve Raadhuspladsen, Vesterbrogade
(Helgolandsgade—Raadhuspladsen), Vestre Boulevard (,Jarmers
Plads — forbi Raadhushaven), Jarmers Plads, Jarmersgade, Axel
torv. Harnmerichsgade samt Gl. Kongevej (Hammerichsgade—
Trommesalen) og er et af (le stØrste sammenhængende Gadear
bejder, der er udført i de senere Aar i København.

Omlægningsarbejderne var stærkt tiltrængt af Hensyn til de
Krav, den stadig stigende kØrende Færdsel stillede saavel til en
rationel Profilering af Gaderne som til en mere naturlig FØring
af de mange Sporvejsliriier, der er knyttede til denne vigtige Del
af Byen; endelig maa (let ogsaa nævnes, at Størstedelen af Køre
banebelægningerne paa (le omhandlede Gader var gammel Bro—
lægning, der i høj Grad tiltrængte en Modernisering.

For selve Raadhuspladsens Vedkommende betød den nu ud
fØrte Ordning bl. a. en Opgivelse af den tidligere Sporvejscentral,
mcii der vandtes klarere Linier for Færdselen i Almindelighed.

Ved Omlægningen er der for alle Gadernes Vedkommende taget
Hensyn til Fodgæugernes Overgang over Kørebanerne, idet der i
saa stor Udstrækning som mulig er anlagt Overgangs- og Spor-
vej sstoppestedsrefuger; Refugenne er alle afmærkede med de al
mindelige gule kanellerede SØjler. Fra Muslingeskallen udfor Rand-
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huset er der under den brede KØrebane ført en Tunnel over til
den store Helle der er anlagt paa den tidligere Sporve,jscentrals
Plads med Trapper til de to Sporvejsrefuger. Paa denne Plads, (ler
er beplantet med to Trærækker er opstillet en Kiosk, PlakatsØjler,
Bænke og Frugtstader m. m.

Fig. i viser Partiet omkring Raadhuspladsen fØr, og Fig. 2
efter Omlægningsarbejderne.

Fig. 3 og Fig. 4 viser et Profil af Vesterbrogade udfor Natio
nal Scala henholdsvis fØr og efter Omlægningen.

Gaden er efter det nye Profif inddelt i to 5,25 m brede Fortove,
to 5,50 m brede lokale KØrebaner og en 23,60 m brede Hoved
kØrebane med Sporvejsspor i Midten.

Udfor et Sæt Overgangsrefuger er KØrebanen for hver Færd
selsretning 8,0 m bred.

I de lokale KØrebaner, der er bestemt til Vogne, der har Ærinde
til Ejendommene, er der langs HovedkØrebanen plantet en Række
Træer, i hvilken Række Fællesmasterne for den elektriske Belvs
ning og for Sporvejenes Luftledningsnet er anbragte.

Fig. 1.
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Aclsk illelsen mellem de lokale KØrebaner og HovedkØrebanen
er af Hensyn til Ind— og UdkØrsel udfØrt som en flad 0,55 rn bred
engelsk brolagt Rendesten.

I samtlige Gadekryds i Vesterbrogade samt paa Raadhusplad—
sen udfor Frederiksberggade er anbragt automatiske, lysende Tra
fikreguleringsapparater; udfor Frederiksberggade en firkantet SØj le
med 2 Sæt Lys, et højere og et lavere, de Øvrige Steder alminde-

lige ophængle Lyskurve. Den automatiske Lysregulering er af
stemt saaledes, at man med en gennemsnitlig KØrehastighed af
ca. 22 km pr. Time kan kØre gennem Vesterbrogade fra Raad—
huspladsen til forbi Trommesalen uden at blive standset ved
Gadekrydsene.

Der henvises til et af Politiet udarbejdet Diagram for Regule
ringen (Fig. 5).

Færdselskapaciteten af HovedkØrebanen i det nye Profil af
TesteI.brogade kan med den indførte Trafikregulering sættes til
ca. 2400 Færdselsenheder pr. Time (I Færdselsenhed er i Gen
nemsnitskØretØj 5 Cykler).

Fig. 2.
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Trafiktællinger paa Vesterbrogade afholdt i September 1930 og
i August 1932 udviser i Tiden 6—20 fØlgende rrl.afik.

1930 1932
10,370 Køretøj er 9,749 Køretøj er
29,554 Cyklister 26,750 Cyklister.

Nedgangen maa delvis tilskrives, at en Del af Færdselen nu
søger GI. Kongevej.

For Vestre Boulevard skal kort nævnes, at den paa Stræk
ningen mellem Raadhuspladsen og Jarmers Plads er profilei’e
med en 20,40 ru bred HovedkØrebane med Sporvejsspor i Midten;
udfor et Sæt Overgansrefuger er Kørebanen for hver Færdselsret
ning 6,10 ru bred. Et Bælte af Boulevarden er indrettet til Par
keringsplads med Plads til Ca. 80 Vogne; der er desuden nærmest
Raadhuspladsen indrettet Holdeplads til Ca. 35 Drosker.

Samtlige anlagte Kørebaner — med Undtagelse af den lokale
KØrebane ved Parkeringspladsen paa Vestre Boulevard, der er bro-
lagt er befæstede med Asfaltbelægninger paa 23 cm tykt Be
ton underlag.

-J

3
6R4NTPN SULT PØDT

FORSLAG 1!

SYNKRONISERET FÆRDSELSREGULERING P VESTERBROGADE.

ESEMADSJTRIDCNDE FÆRD5ELSDØLDER (i naGE RETNINGTR) MED HASTIGHED 22 b.... p.-. lIME J
3 5 6 5

5 20 5

5 23 5

0 I.. 5

30 5 20 5

25 5 25 5

30

27

Fig. 5.
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De anvendte Asfaltbelægninger er StØbeasfalt, Stamliensfalt og
Asfaltbetonblokke. Asfaltiagenes Tykkelse er i de egentlige Køre-
haner mellem Kantesten og nærmeste Skinne 5 cm. Arealet mel
lem Sporvejsskinnerne er befæstet med 4 cm tyk StØbeasfalt, med

Undtagelse af
blokke.

I Vesterbrogade er anvendt StØbeasfalt; i de Øvrige Gader er
anvendt Stampeasfalt, med Undtagelse af Hammerichsgade udfor
Paladsteatret og Jamersgade, hvor der er anvendt Asfaltbeton
blokke.

Til BedØmmelse af Onilægningsarbejdernes Dimensioner skal
anfØres følgende:

I)er er ialt i KØrebanerne udstØbt ca. 13,400 m Beton og ud
lagt ca. 24,750 m2 StØbeasfalt, ca. 22,200 m2 Stampeasfalt og ca.
2300 m2 Asfaltbetonblokke.

Af Fortovsbelægninger er udført ialt ca. 24,100 m2, heraf ca.
9000 m2 Betonfliser, Ca. 7900 m2 Brolægning, ca. 4200 m2 Asfalt
hetonbiokke og Ca. 3000 m2 StØbeasfalt.

Asfaltbetonblokkene er anvendt paa Raadhuspladsen, dels

Fig. B. Haadhuspladsen efter Reguleringen.

Jarmersgade, der helt er befæstet med Asfaltbeton
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(let lantstensindrammede Areal, hvor den tidligere Sporvejscen—
tral laa og dels paa de brede Refuger udfor Muslingeskallen. Der
er hensat Ca. 7605 m Kantsten, hovedsagelig paa Beton.

Forinden (le egentlige Gadehefæstelsesarbej der kan paabegyn
des, skal der som Regel, navnlig for Hovedgadernes Vedkommende,
udfØres store og omfattende Arbejder fra de forskellige Lednings
institutioners Side.

Fig. 7. Vesterbrogade efi er Reguleringen.
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For at give et Begreb om Ledningsarbejdernes Størrelse i (let
foreliggende Tilfælde skal her nævnes de Ledningsarbejder, der
blev udført i Vesterbrogade.

Eftersyn og delvis Omlægning af en 508 mm Gasledning fra
Reventlowsgade til Raadhuspladsen og af en 508 min Gasledning
fra Colbjørnsensgade til Raadhuspladsen; Lægning af en nv 100
mm Gasledning fra Trommesalen til Axeltorv; Lægning al en
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300 mm Ti’vkgas1edniig fra Colbj Ørnsensgade til Raadhuspladsen;
Fjernelse af en 457 mm Gasledning fra Trommesalen til Raadhus
pladsen, og af en 230 mm fra Trommesalen til Vester Farimags
gade. Eftersyn og delvis Omlægning af en 380 mm og en 610 mm
Vandledning fra Helgolandsgade til Hammerichsgade; Lægning af
en 150 mm Vandledning fra Helgolandsgade til Raadhuspladsen
og en 100 mm Vandledning fra Trommesalen til Vestre Farirnags—

Fig. 9. Vestre Boulevard efter Iteguleringen.
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ade; Fjernelse af en 100 mm Vandledning fra Helgolandsgade
til lloulevardbanen og en 150 mm Vandledning fra Axeltorvet til
Raadhuspladsen. Flytning af samtlige elektriske Forsyningskab
ler i begge Fortove fra Helgolandsgade til Raadhuspladsen samt
Lægning af Kabel til Trafikreguleringen fra Trommesalen til Raad
huspiadsen; Lægning af FlØj spændingskabler fra Helgolandsgade
til Bernstorffsgade, samt Lægning af Blokledninger tværs over
Vesterbrogade ved alle Gadekryds og til tie kanellerede Søjler.
Eftersyn og Omlægning af Brandtelegrafkabler pan hele Stræk
n iii gen samt Sætning af KabelbrØnde; Flytning al Sporvej skabler
fra Reventlowsgade til Bernstorffsgacle samt Fjernelse af Kabler
fra Ham meriehsgade til Akseltorvet. Onibvgning af Telefonblok—
i ed ni ng fra Trommesalen til Raadhu spladsen samt Ombygning al
(le til denne hØrende Kabelbrønde; Lægning al forskellige Blok
I etl ni nger tværs over Vesterbrogade ved Gadekrydsene samt Læg
ning af nogle Telefonkabler i Fortovene. Lægning af to 25—30 cm
Kloakledninger fra Axeltorv til Raadhuspladsen; Sætning eller
Flytning af henved 100 Rendestenshrønde med hertil hørende
Sti kl cdiii ngsarbej der. Endelig Eftersyn, Omlægning og Fornyelse
al (le til Ejendommene førende Stik for Gas, Vand, Elektricitet
og Kloak, samt Fjernelse af Gaslygter med Stikledninger, gamle
Sporve,jsmaster ru. ru.

Fortid for Arbej dernes Paabegvndelse 1)1ev (ler efter Konference

med Sporvej ene og Ledni ngsinstitu tionerne udarbejdet et ret ud—
lØrligt Program for Arbejdernes Gang, ikke alene for Arbejdet i
sin Helhed men ogsan for Arbejderne ved enkelte vigtige Gade—
kryds, et Program der i alt væsentlig blev fulgt. For at kunne
følge tiet, var (let forudsat i udstrakt Grad at arbejde i to Hoids
Skilt.

Forinden selve Udførelsen af KØrebanen i Vesterbrogade kunde
l)ial)egy1des, var tiet nØdvendigt at fuldfØre Gamle Kongevejs
Strækningen, hvorefter al udadgaaende Færdsel blev henvist hertil;
derefter paabegyndtes Anlæget af det nye Sporareal og den syd
lige Sige af Vesterbrogade. For Vestre Boulevards Vedkommende
maatte Færdselen for den ene Retnings Vedkommende henvises
til den nærliggende parallelle Færdselsaare, Vester Voldgade; de
Øvrige Gader spærredes helt eller delvis under Omlægriingen.

Omlægningsarbejderne paabegyndtes i Begyndelsen af Februar
Maaned; de nye Sporvejslinier toges i Brug den 1. August, og
Omlægningsarbejderne var med Undtagelse af en mindre Del af
Raadhuspladsen i Hovedsagen fuldført i Begyndelsen af September
Maanecl.
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FORBEDRING AF TJÆRE
Referat af forskellige moderne UndersØgelser over Metoder til Forkor

telse af Tjærens IndtØrringstid og ForØgelse, og Bevaring af
Tjærens plastiske Egenskaber.

Ved Ingenipr, cand, polyt. Ture F. Krarup.

Litteraturfortegnelse: (I Artiklen er Tallene i Parentes Hen
visninger til fig. Numre udfor de citerede Forfattere.)

1) le Gavrian: Note au sujet de recherches récerites sur l’amé
lioration des gotidrons pour routes au moyen de »Filiers’t
charbonneux. (Annales des Ponts et Chaussées 1—--32.)

2) E. V. Evans and Pickard: An investigation into the natnre
and properties of coal tar. (London 1931.)

3) Broome: The Consistency of Road Tars. (Journal of the
Society of Chemical Industry. 4. May 1923.)

4) Broome: Further Notes on the Consistency of Road Tars.
Journal of the S. of Ch. Ind. 8. Februar’ 1924.)

5) Broome and Attwool: Asphalt, Bitumen and Tar. (Roads
and Roads Constrtiction. Sept. and Oct. 1931.)

6) H. Mallison: Beitrag zur Kenntniss der Asphalte volt Ge
sichtspnnkt der Strassenteer - AsphRltbitumen — Mischungen.
(Asphalt u. Teer. 18./32.)

7) Neilenstevn und Roadenburg. Die Oberflftchenspann ung—Tern—
i)eraturktlrvefl der Asphaltbitu mi na und verva ndte Prod ukte.
(Koiloidchemische Beihefte. Vol. 31. Nr. 9 12 1930.)

8) Klinkmann: Teer-Erdölbitumen Mischungen für den Strassen
bau. (Asphalt u. Teer Nr. 27 49 1931.)

9) Dr. i\Iacht: Uber die Viskositdt von Erdölasphalt—Teei’mischun—
gen. (Asphalt ti. Teer Ni’. 27 — 1932.)

Fra det Øjeblik man begyndte at anvende Kultjære som Vej-
materiale, begyndte ogsaa Spekulationerne pan, hvordan man skul—
(le gøre Tjæren mindre teiuperaturfØlsorn samt faa den til hur—
tigere at nan sin om ikke endelige snit dog brugbare Tilstand;
helt frisk Tjære er jo livsfarlig for enhver Trafik.

Det fØrste man gjorde, var at raffinere Raatjæren, det vil i
denne Forbindelse sige, at man fjernede en Del af Vandet, hvor
ved Tjærens Tilbøjelighed til at emulgere under Trafik nedsattes.
Desuden fjernede man en Del af de saakaldte Mellemolier, særlig
Fenoler og Naftalin, idet disse dels fordampede langsomt, dels
gjorde Tjærebelægningen farlig ved deres Giftighed for Dyr og
Planter. De lette Olier og Mellemoliernes Betydning er tildels ogsaa
kun midlertidig, idet de meddeler Tjæren en lav Viscositet d. v. s.
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stor Letflydenhed, der tillader Tjæren at trænge godt ned i Vej-
legemet. Med Tjære fra vandrette eller skraa Retorter fik man

denne Maade et særdeles godt Produkt frem; men Forhol
dene forandredes kendeligt, da man gik over til lodrette Retorter
i Gasfabrikationen. Her medførte særlig det ringe Indhold af »frit
Kulstof€ i Tjæren, at dens Evne til at optage Stenmateriale for
mindskedes (a: manglende Adsorption), lige saa vel som Tem
peraturfØlsomheden blev stØrre, idet Tjæren i endnu højere Grad
end før blev tilbøjelig til at »sveder i Varme og til at blive glas
haard i Kulde. Da der imidlertid samtidig i flere af de store
Lande rejstes Krav om, at det »indenlandsker Produkt Tjære
skulde anvendes fremfor den importerede Asfalt, er det naturligt,
at baade Praktikere og Videnskabsmænd rettede deres Opmærk
somhed mod de Maader, man eventuelt kunde forbedre Tjæren
paa; og selv om Tjære-Anvendelsen ikke har den nationalØkono
miske Interesse herhjemme som f. Eks. i l’skland, England og
Frankrig, san er Tjære dog et saa almindeligt anvendt Vejmate—
riale, at alle Undersøgelser desangaaende turde have lnte esse og—
soa her.

To Maader at forbedre Tjæren Pr’’ tiltrak sig særlig Forskernes
Interesse. Naar Tjærens Kvalitet sank med faldende Indhold af
frit Kulstof, var det naturligt at søge dette erstattet med kunstigt
Kulstof.

Naar Bituminerne viste sig at kunne binde flere Skærver end
Tjære, medens de viste sig betydelig danrligere til at forbinde sig
med Fundamentet, san var det meget naturligt at søge de to Pro
dukters Egenskaber kombinerede, hvilket mest naturligt kunde
foregan ved at blande dem sammen.

Det er en kendt Sag, at Kulstof i forskellig Form besidder
stor adsorberende Evne. For blot at nævne nogle populære Eks
empler, er det takket være den adsorberende Evne, at Sod kan
affarve Rødvin blot ved Omrystning, ligesom knust Trækul som
bekendt binder Fuselen ved Brændevinsfabrikation. l)a man fra
bituminøse Vejbelægninger vidste, at Stabiliteten i høj Grad af
hang af den anvendte Fillers adsorberende Evne, var det en Grund
mere til, at man ogsna forsøgte at anvende disse to Kulstoffillere
til at stabilisere Tjære. Paa alle de tre Hovedsprog findes der nu
Publikationer nngaaencle dette Emne. I Frankrig har den kendte
Professor le Gavrian særlig kastet sig over denne Maade at sta
bilisere Tjæren pan. Saaledes har han dels for nogle Aar siden
tilskyndet til praktiske Forsøg i Frankrig, dels offentligjorde han
fornylig en Oversigt bande over disse Forsøg samt over Labora
tone-Forsøg fra et engelsk Gaskompagni (1 og 2).

I (2) finder d’Hrr. Evans og Piekard først, at en Tjæreviseosi
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tets Temperaturvariation maalt med Redwoods Viscosimeter —

er som vist pan Fig. 1, der omskrevet logaritmisk giver en lineær
Fremstilling at Temperaturvariationen (Fig. 2). Deres Forsøg
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har krævet Konstruktion af flere specielle Maaleapparater, som
jeg ikke her skal komme nærmere ind paa; blot skal nævnes, at
de fandt, at dersom de blandede en Tjære med rfjæl.edestillations_
l)lodtlkter, som f. Eks. Antracénolie eller Beg, blev deti logaritmi
ske Om skrivning a f Blandingernes Temperaturvariationer ogsaa
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her rette Linier, og for alle rrjæreblandinger af samme Oprindelse
synes de logaritmiske Linier alle at konvergere mod eet og samme
Punkt, hvad der tilskyndede E. og P. til at udstrække deres Un-

Fig. 3.

edrsØgelser til en stØrre Række Substanser lige fra fi dende Tjare
til Beg. (Fig. 3.)

Til Maaling af Konsistensen af disse i3landinger, der maatte
foretages ved høje Temperaturer, konstruerede de et Maaleappa
rat, som de kaldte »Rendeviseosimeter<. De anbragte 6 cm3 af
ForsØgssubstansen i Renden og opvarmede den til ForsØgstempe
raturen. Derpaa indstillede de Renden i en bestemt Vinkel, og
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den Tid i Sekunder — som den flydende Masse bruger til at
lØbe ud mellem to Mærker, er dens Konsistens. Ogsaa her var den
logaritmisk afsatte Temperatur-Konsistens Variation en lineær
Funktion.

Tager man flydende Tjære og haard Beg og blander dem i
forskellige Forhold, straaler Linierne, der gengiver Forholdet incl-
lem de logaritmiske Værdier af Konsistens og Temperatur, ud fra
et Centrum, og Blandingens Variation bevæger sig nedad som en
Urviser, naar Indholdet af Tjære stiger. (Fig. 4.)

&

Dersom man anvender den samme Bestemmelsesmetode overfor
asfaltiske Bituminer af samme Oprindelse, finder man, at den
logaritmiske Temperaturfunktion 0 (log. C, log T) stadig er li
neær, og at de afbildede rette Linier ogsaa her er stranleformige;
men deres Centrum svarer til en højere Temperatur end Centret
for Tjærerne.

Centrets Beliggenhed, d. v. s. Konsistensen og den Temperatur,
der svarer til dette Punkt, kan betragtes som Kendetegn for hver
Gruppe af Suhstanser. Hvis man altsaa Ønsker at forandre eli
Tjære for at gøre den mere lig en asfaltisk Bitumen med Henblik
l)aa dens Konsistens, maa man udfinde, hvilke de Faktorer er,
(ler influerer paa Beliggenheden af Tjærens Centrum for at kunne
nærme (lettes Beliggenhed til Centrum for den omhandlede Bi—
t im en.

I
•‘.I

Fig. 1.
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ForsØget viser virkelig, at det er temmelig let at forandre Be—
liggenheden af Centrum for en Tjære; naar man tilsætter Sod,
flytter man Tjærens logaritmiske Linie parallelt med den selv.
(Fig. 5.) Man er kommet til samme Resultat ved at studere Ind
flydelsen af et Indhold af frit Kulstof i en Tjære.

Man ved, at naar maa opvarmer en given Tjære til en given
Temperatur (f. Eks. 150 0 Cel.), og man indpuster i Massen en
inaktiv Luftart, fjerner man en vis Mængde flygtige Produkter og
forhøjer Indholdet af frit Kulstof’). Hvis man i Stedet for en ja-
aktiv Luftart indpuster Luft under de samme Betingelser, er den
Mængde af flygtige Produkter, der fjernes, de samme; men For
Øgelsen af Mængden af frit Kulstof er fØleligt stØrre. Man har
saaledes Midlet til at studere to Tjærer af samme Sammensætning
undtagen m. H. t. Indholdet af frit Kulstof. Man konstaterer saa,
at de logaritmiske Linier for disse to Tjærer er parallele, men at
den, (ler repræsenterer Tjæren med det stØrste Kulstofindhold,

1) Som siden refereres, er det allerede tidligere paavist at Broome i
(4), at Tjære ved Gennemblæsning af Luft ikke faar forøget sit Indhold
af frit Knlstof, men dets Indhold at Fenoler aftager derimod stærkt.

i’
to97id

Fig. i.
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ligger hØjest. l)et samme Forhold er blevet konstateret, hvor det
drejede sig om en asfaltisk Bitumen, der er tilsat Sod.

Den almindelige Slutning heraf er altsaa, at naar man tilsæt
ter en sejg Substans et hetegorent Dispersoid, flytter mall den
logaritmiske Linie parallelt med den selv og hæver Centrets Be
liggenhed. Denile Flytning er en Funktion af Mængden af Disper
soidet, og af dets Bestanddeles Finhed, idet Virkningen bliver
stØrre jo finere l3estanddelene er.

Efterforskning tif et praktisk Dispersoid til Forandring af Tjære:

Dette Dispersoid maa opfylde følgende Betingelser:
ikke udskille sig fra Tjæren, f. Eks. naur denne er varm og alt—

saa meget flydende;
være temmelig findelt, for at en ringe Mængde blandet i Tjæren

kan
være tilstrækkelig til at frembringe en tydelig Virkning;
være billigt.

Ved at forsøge med forskellige Substanser har man fundet, at
Trækul og visse lignende Stoffer saasom Tørv m. ru. kan opløses
i Tjæren eller — for at udtrykke dette mere korrekt danne
sammen med denne en Slags kolloidal 1)ispersion noget lignende
en Stivelsesdejg, idet Kullet er spredt i Tjæren.

Evans og Pickard har paa denne Maade opnaaet Blandinger,
som kan opvarmes til en Temperatur, hvor de er fuldstændig fly
dende, uden at der spores nogen Tendens til Adskillelse.

Det er lykkedes dem at tilberede en Blanding af Tjære og Træ-
kul, som ved 25 Gr. Ccl. har nøjagtig den samme Konsistens som
en Blanding af Tjære og Beg, men fastere end denne sidste ved
høj ere Temperatur og mindre haard ved lavere.

Studie over Korzsistensen af Beg og Stoffer, der ikke er flydende
ved almindelige Temperaturer.

l)a Evans og Pickard korn til Blandinger og Temperaturer,
hvor de ikke mere kunde betjene sig af Rendeviscosimetret, kon
struerede de et Plasticitets-Maaleapparat, som de har kaldt »Mc
troplasticimeter<. Princippet er følgeide: en Kugle belastet med
en pissende Vægt synker ned i Substansen, (ler skal prØves, og
man maaler Dybden af Indsynkningen i Forhold til Tiden.

For Beg, der er fast ved almindelig Temperatur, ses Forholdet
mellem Indsynkuingen og Tiden — under samme Belastning og
ved en given Temperatur — afbildet paa Diagrammet Fig. 6,
hvis vigtigste Del antager Form af en ret Linie; d. v. s. at i det
betragtede Tidsrum er Kuglens Indsynkningshastighed konstant.
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I)ersom man nu — stadig ved den samme ForsØgstcmperatur
—— forandrer Belastningen af Kuglen, forandres dennes Indsynk
ningshastighed ogsaa; og denne Variation, (ler ses paa Fig. 7,
har Form som en ret Linie. Hvis man endelig forandrer ogsaa

Forsøgstemperaturen, tiltager den rette Linies Hældriing med
denne Temperatur.

Naar man paa Diagrammet afsætter Indsynkningshastigheden
ved forskellige Temperaturer under samme Belastning, kan man
atter finde en Relation mellem Konsistens og Temperatur. Om—
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skrevet logaritmisk ses det, at ogsaa denne Funktion er retlinet og
er i Overensstemmelse med Funktionen, man fandt ved Rendevis
cosimeteret. Det følger af det foregaaende, at Begen ved de be
tragtede Temperaturer opfører sig som en sejg Vædske og ikke
som en plastisk Masse.

l)ersom man ved Hjælp af Plasticimetret udfører de samme
Bestemmelser som ovenfor, men med asfaltisk Bitumen, ser man
derimod, at Kurverne (Indsvnkningshastighed Vægt) ved for
skellige Temperaturer ikke er lineære, mell at (le forløber som

Fig. 8, og at KurveforlØbet er det samme som for Blandin—

10

0
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‘.4

0
“0

20
e.

4.

oo

gen 83 % Tjære + 17 % Trækul. Angnaende Funktionen (—) (Konsi
stens, Temperatur) forbinder de her fundne Værdier sig ikke ret—
linet med (le Kurver, (ler er fundne ved Hjælp af Rendeviscosi—
m etc ret.

Man kan efter det foregaaende slutte, at asfaltisk Bitumen og
Tjære-Trækulbiandinger er analoge Substanser, og at de adskiller
sig kendeligt fra Beg, idet Beg ved højere Temperaturer opfører
sig som en virkelig Vædske, medens de andre maa henføres til de
plastiske eller pseudo-faste Legemer.

Tilsætning af Tra’kul eller Sod til en Tjære giDer et 3Iaterial’.
som nærmer sig Bitumen oy fjerner sig fra Tjære pan en saadan
Mande, at man af en Tjære maa kunne fremstille et Materiale med

0
v1 k9

Fig. 8.
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Bituinens plastiske Egenskaber ved en passende Dosering af Til-
sætningen.

Efter denne Gennemgang af de engelske Laboratorie-ForsØg fort
sætter le Gavrian med de franske praktiske Forsøg. Allerede i
1925 havde le G. sammen med M. Léauté foretaget nogle Forsøg
under Ministeriet for off. Arb.’s og et industrielt Forskningssel
skabs Auspicier med den Hensigt at forbedre Tjærerne og gøre
dem mere Økonomiske.

Man pulveriserede Trækul meget fint i Kollergang og tilsatte
under Formalingen fØrst lidt Vand og saa lidt Tjære, hvorefter
den egentlige Blanding af Tjære og Trækul foregik paa Arbejds
stedet; Blandingen lignede i Varmen fuldstændig almindelig ru ære
l)e fØrste ForsØg (1926) var meget opmuntrende, idet Tjærehin—
den tØrrede hurtigt op, hæftede godt ved Vejen og bevarede en
god plastisk Konsistens.

Pan le Gavrians rfi1sl,fl(Ielse blev ForsØgene fortsat i 1927, idet
man var klar over, at Materialet var godt nok; men derimod lod
Udlægningsmetoderne meget tilbage at Ønske. Man besluttede alt-
saa at forsØge at fremstille et Apparat, der tillod lettere at til
berede og udlægge Blandingen af Filler og Tjære.

1)e nye ForsØg med dette Apparat blev udfØrte i Foraaret 1930
i Omegnen af Compiigne, paa samme Tid forenklede M. Léauté
Fremstillingen af Filleren noget. Resultaterne syntes tilfredsstil
lende, og ogsaa i 1931 blev en udstrakt Anvendelse besluttet, idet
man anvendte 250 ts. af Blandingen. Ved Anvendelse af en Blan—
(ung af 60 % Tjære og 40 % rf1.el1lsfiller kunde Massen udlæg
ges, ol)varmet til 90 0, uden virkelige Vanskeligheder.

Ikke destomindre medfØrte de hyppige Forstoppelser af Ud—
lægningsapparatets ForstØver, sandsynligvis en Følge af mangel-
fuld Formaling af Kullene, at Materialforbruget blev noget over
det beregnede (1,25 kg pr. m2 i Stedet for 1 kg). Konklusionen
var, at det anvendte Apparat endnu trængte til Forbedringer, og
at Kontrollen med Fillerleveringen maatte være yderst oinhygge—
lig, idet Produktets Kvalitet iØvrigt ikke i nogen Retning havde
ladet noget tilbage at Ønske. OptØrringen havde været meget hur
tigere end ved almindelig Tjære, og Heftningen havde været god.
Efter (le nyeste Observationer holder Overfladen sig meget fint.
For 1932 haaber man at have Processen i Orden og regner med
at udlægge 500 ts.

Medens le Gavrian og Evans & Pickard udelukkende beskæf
tiger sig med Kulstoffillere, undersØger Broome (i 3 og 4) Virk
ningen af forskellige Fillere pan Vejtjære og finder, at for Fillere
i Almindelighed er Relationen mellem Tj ærens Viscositet fØr
= I’) og efter (= V F ) Iblandingen
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1) F V hvor x’s Værdi er
2) x=KF + I, hvor

K er en Konstant = 8,5 )< iO
F er den tilsatte Filler i %.

1) gælder for Temperaturer fra 160 til 380 Celcius og for Fu
lerindhold indtil 15 %.

Ligningen har gennem Aar vist sig rigtig for friske Blandinger,
men har vist Afvigelser for nogle Filleres Vedkommende, naar
Blandingen har henstaet nogen Tid. Sanledes har det vist sig, at
f. Eks. GranitstØv og Cement nøje fulgte Ligning 1, medens f. Eks.
Kalkstøv kort Tid efter Blandingen viste en betydelig højere Vis
kositet; Broomne mener i (4) at kunne føre dette tilbage til Kalkens
eventuelle større Adsorptionsevne og mener, at det netop er pan
Grund af denne Efterhærdning, at Kalksten har vist sig de fleste
andre Fillere overlegen i Vejbvgning.

Det er dog et Spørgsmaal, om det er Kalkens adsorberende
Evne alene, der giver denne Efterhærdning, thi efter \Vilhelmi’s
Undersøgelser (Bitumeno. 2 & 4 — 31) skulde man san vente, at
man ved alle Fillere fik en Efterhærdning, hvis Størrelse san skulde
afhænge af Adsorptionsevnen; men en saadan almindelig Efter
hærdning kendes mig bekendt ikke. Kalkens Opførsel skyldes sik
kert væsentlig dens Porøsitet, hvorved (le tyndflvdende Bestand
dele nf Tjæren opsuges.

Da Kulstof i Form af Sod eller Trækul har endnu større Ad
sorptionsevne end Kalk, maa man formode, at det vil virke endnu
mere stabiliserende paa Tjæren, hvad der ganske stemmer med
tie før nævnte Forsøg.

\Tanskelighedel1 ved disse Tilsætninger er for det første. at
man skal blande et Pulver i en sejg Vædske, for det andet at faa
Puiveret til at svæve i Vædsken, for tiet tredie at Pulveret som
ogsan le Gavrian gør opmærksom paa har en udpræget Tilbdje
lighed til at stoppe Dyserne.

For at lette Pulverets Opsugning i Tjæren benytter Fransk—
mændene at tilsætte Vand og Tjære under Formalingen; dette vil
sige, at Metoden faktisk kræver ret storstilede Forsøg med tIet
samme. For at faa Pulveret til at »svæveo er det nødvendigt at
arbejde med en ret lav Temperatur, ogsaa for at Vandet fra Pul
veret ikke skal skumme for meget.

Med alle disse Vanskeligheder kan det ikke undre, at man i
Almindelighed har foretrukket at forbedre Tjærens Kvalitet ved
Tilsætning af Bitumen; ligesom de fleste Undersøgelser har kred
set om dette Problem.

Sætter man 10 til 15 % Bitumen til sin Tjære, stiger dens
Viskositet, og den blandede Tjære tørrer hurtigere p end den
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rene, ligesom Tjærebelægningen ikke i det lange Løb bliver sna
sprød som nden Tilsætnirigen. Blandingen kan tiden Ulempe op-
varmes til over 100 0 Celsius og stopper ikke Dyserne mere end
Tjæren selv. Ulempen er blot, at Bitumen i saa lille en Dosis som
10 % ikke forandrer Tjærens Karakter væsentligt, og tilsætter
man mere. vil Resultatet hyppigt blot blive, at Tjæren skiller. Om
dette Emne har Dr. Klinkmann skrevet en lang og lærd Doktor
afhandling (8). Dens 1)I’altiske Værdi er for det første, at den
giver en Del fysisk-kemiske Oplysninger om Tjære-Jordoliebitu
men-Blandinger, for det andet giver den den l)raktiske Regel, at
.Jordoliebitumen (taget i Almindelighed) tilsat Tjære i Mæng
der fra

fra 10 til 15 % virker som Stabilisator,
15 til 35 % som Koagulator for Tjære;

i stØrre Mængder virker den først skillende (koagulerende), senere
hyppigt stabiliserende; men disse sidste Blandinger har dog sjæl
(lent praktisk Betydning.

Broome har (i 4) en ganske interessant Oversigt over, hvor
ledes nogle forskel lige Bituminer paavirker Tj ærens Viskositet. I)et
blev nemlig almindelig antaget, at man ved at sætte forskellige
Bituminer til en Tjære fik den stØrste ViskositetsforØgelse med
den haardeste Jordoliebitumen; hans Forsøg viste imidlertid, at
dette ingenlunde l)assede, i(let ganske nabenbart ogsaa den an
vendte Bitumens indre Sammensætning spillede en Rolle for dens
stabiliserende Virkning. Som Ek senipel viser han følgende Op
stilling.

Tjære Visko— Bituinen : Penetration : libindingens—Viskusite[
sitet ObserVeret Kalk.

Texaco Nr. 9 60 60 46
36 Mexphalte 45 48 50

Trinidad 7 125 125

Texaco Nr 9 60 80 66
56 Mexphalte 45 70 69

Trindd 7 140 140

Texaco Nr 9 60 $2 70
60 Mexphalte 45 72 73

Trinidad 7 145 145

rfexaco Nr 9 60 145 100
90 Mexphalte 45 118 104

Triiiidad 7 175 175
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Blandingen bestaar af 95 % raffineret Tjære og 5 % Bitumen.
Den sidste TalsØjle er udregnét under deri Forudsætning, at en
Bitumentilsætning hæver Blandingens Viskositet proportionalt
med Bitumenpenetrationen, idet Trinidadtilsætningens StØrrelse
tages som Udgangspunkt. Det ses, at Mexphalte og Trinidad ar
l)ejder nogenlunde parallelt, medens Texaco 9 s tabiliserer meget
mere end Penetrationen kunde lade formode. Heraf følger, at
dersom der anvendes en vis Procent Bitumen ved Fabrikationen
af Tjærebeton, og man ønsker at øge Bitumenprocenten uden at
gøre Materialet vanskeligere at arbejde med, saa vil en blødere
Bitumen ikke nØdvendigvis løse Problemet. I (5), der er en meget
læseværdig Artikkel, viser >Attwoo1 og Broome< først ved Fotogra
fier, hvorledes Trinidad Asfalt let blandes homogent med Tjære,
derefter hvorledes Mexican Asfalt blandes dermed. l)er gives san
nogle for engelske Forhold typiske Eksempler pan Tjære—Asfalt—
blandinger bande til Overfladebehandling og til Tjærebeton. Endelig
anbefales det, at man prøver sin Tjære eller Tjære—Asfaltblandings
Viskositet ved flere Temperaturer, for at Ina et Overblik over Tem—
peraturfølsomheden. (Vanskeligheden er san blot, at Tjæren skifter
fuldstændig Karakter, naar den har henligget lidt Vejen.

Dr. Macht (9) har en lang Undersøgelse over, hvorledes Sta
bilitetsomraaderne ligger for forskellige Tjære—Jorcloliehitumen
Blandinger. Ved at bestemme Konsistensen ved forskellige Tern—
l)c1aturcr og for forskellige Tjære—Bitunien Blandinger kan han
tegne Diagiammer for disse Biandingers Temperaturfølsomhed
og ved Hjælp at disse Kurver bestemmer han en for hver Bitu
mensort karakteristisk Konstant, som indgaar i en Ligning, der
giver en tilnærmet Bestemmelse at en vilkaarlig Tjære—Bitumen
Blandings Konsistens, altsaa en Ligning svarende til Broornes
for Fillertilsætning. Da Udregningerne er lange og meget spe
cielle, skal de ikke gengives her; naar Emnet er blevet mere
gennemarbejdet, er det imidlertid ingenlunde umuligt, at det for
AmtsvejinspektØrer, EntrepreriØrer 0. a, (ler beskæftiger sig
med Tjære, vilde være til Nytte, om »Vej laborntoriet< udgav en
Oversigt over de forskellige Bituminers Konstanter.

Det kunde synes Idealet at fremstille en Tjæreblanding, hvor
Blandingen af Tjære og Tilsætning foregik san let som ved Tjære
Jordolie Blandingerne, og hvor man kunde variere Tilsætningen
saaledes, at man dels med forskellige Tjærer kunde naa et i (let
væsentlige ensartet Slutprodukt, dels at man ved at variere Til—
sætningen kunde bestemme Tj æreblandingens Egenskaber. Ende
lig skulde man gerne kunne benytte de sædvanlige Sprededvser
ved Udlægningen.

Ret naturligt ei Opmærksomheden derved blevet rettet mod
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Trinidadasfalten, idet denne i Modsætning til Jordoliebitumen er
blandbar med Tjære i alle Forhold, et Faktum, der har pirret
mange Forskeres Nysgerrighed. Mallison (6) fØrer denne For
skel i Blandingsevne tilbage til de to Slags Bituminers forskellige
Indhold af umættede Forbindelser samt til Trinidadfillerens Ind
flydelse. Nellenstevn og Roadenburg (7) forklarer Fænomenet
ved Overfladespændingen. noget ogsaa Klinkmann (8) er stærkt
ifl(le paa.

Da Tjære har en stor Overfladespænding. skal en Tilsætning
til den ogsaa have en saadan, for at den fysisk-kemiske Ligevægt
imellem Tjærens forskellige Bestanddele ikke skal forstyrres.
(7) viser netop, at Naturasfalterne har en saaclan stor Overflade-
spænding, og det samme gælder jo som bekendt ogsan for Kiil—
sto ffi I lere.

Trinidadasfalten har, nuar (ler ikke arbejdes ved for høj
Tern peiatur, ingen særlig Tendens til at bundfælde Miniralstoffet,
den har den Fordel fremfor Jordolje, at den som sagt er o)løseIig
i ethvert Forhold til Tjære; og fremfor Kulstoffilleren, at den el
vandfri, hvorfor en tilfældig Opvarmning til over 100 ° ikke giver
Overkogning, ligesom man kan 1Øjes med en mindre Tilsætning.

Trinidadasfalten hestaar af:

a) 58 % Bitumen,
b) 8 9 frit Kulstof,
c) 34 mineralske Bestanddele.

hvoraf b) og c) er af yderste Finhed og derfor stærkt adsorberende
og stabiliserende. Den forener derfor til en vis Grad (le to Meto
ders Fordele, idet den blandes let mccl Tjære, og man kan let ved
at variere Tilsætningens Størrelse regulere Slutproduktets Egen
skaber. Takket være Trinidadens stabiliserende Virkning kan
man, hvis man Ønsker at opnaa en Stabilisering svarende til 10 %
Mexican E., nøjes med betydelig mindre Trinidad og faa samme
Virkning. Eksempelvis kan nævnes, at Broome (3) fandt, at Hut—
chinson Viskositeten ved 25 ° Ccl. ved Tilsætning af Mexican E.
eller Trinidadasfalt til en Tjære af bestemt Afstamning forholdt
sig som vist paa Fig. 9. (For Tjære af anden Proveniens vil Re
sultaterne blive analoge.) l)e 1)u1kteede Linier er Trini dadasfalt,
(le fuldt optrukne Mexphalte. Tallene til hØjre for Enden af disse
Linier angiver Procentindholdet af henholdsvis Mexphalte og Tri
nidaci i Blandingen. Har man saaledes en Tjære med en Viskosi
tet paa 115 og Ønsker en sværere paa f. Eks. 175, kan dette ske
enten ved at tilsætte 4 % Trinidaci eller 7 % Mexphalte .Af Figu
ren ses ogsan, at Trinidadblandingens Kurver stiger langsommere
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end Mexphaltens, det vil atter sige, at det er nemmere at faa
ensartede Arbejdsblandinger ved Hjælp af Trinidad end med Mexi
can.

Tjære-Trinidad Blandinger, ogsaa kaldet >Tarbit<, har vundet
stor Udbredelse særlig i England og Frankrig. Til en god Vej tjære
sættes i Reglen 10 % til, naar den skal anvendes til Overflade-
behandling. Af tvndflvdende Vertikalovns—Tj ærer kan man med
Trinidadasfalt faa endog udmærkede Tjæreblandinger, der for—

6 10 9 58 7

50 60

Fig. 9. Ordinaterne

træffeligt egner sig til Overfladebehandling, imidlertid er (let til
Tjærebeton, at Tarbit—Blandingerne særlig har hævdet sig med
Glans, i(let ingen anden Tilsætning hidtil har formaaet at regu
lere Tjærens Konsistens saa nøje efter de Øjeblikkelige Krav som

Trinidadasfalten; man gaar ved Tjærebeton hyppigt 01) med Til
sætningen til 40—50 ¼ og faar derved en Belægning, der har
rrjierebetonens Elasticitet og Asfaltbetonens Styrke. Til aabne
Dæklag som Tjære-Udgydningsmacadam er Tjære-Trinidad Blan
(linger ogsaa anvendelige; men man maa da huske, at Luft og Sol
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angiver Blandingens Konsistens, Ahsei sserne Tjlerens

Konsistens ved 770 F.



1932 DANSK VEJTIDSSKHIF’’T 257

i høj Grad har Adgang til en meget stor Del af Tarbit’en, den vil
derfor i Tidens Løb evt, kunne blive for haard, hvis man ikke fra
Starten tilsætter lidt Asfaitfiuxolie.

Da OptØrringen i høj Grad — som det vel er fremgaaet af det
foregaaende — er afhængig af Viscositeten, kunde det være rime
ligt at undersØge, om man ikke blot ved at blæse Luft eller f. Eks.
Ilt igennem sin Tjære kunde stivne den paa en saadan Mande, at
alle Tilsætninger kunde undgaas. Det blev tidligere antaget, sml.
Broome (3) og de refererede Evans & Pickard’ske Undersøgelser,
•at Tjære ved en snadan Oxydering blev stivere, pan Grund af at
visse lettere Dele dampede af, medens Indholdet af frit Kulstof
fik en klækkelig Forøgelse. Broome’s senere Undersøgelser (4),
der er bekræftede af andre, viser imidlertid, at denne Antagelse
skyldes en Misforstaaelse; det er en virkelig Iltning, der er Tale
om, hvorved Indholdet af Tjæresvrer synker stærkt, uden at Ind
holdet af frit Kulstof forandres væsentligt, d. v. s. at man faar en
Tjære, der slet ikke opfylder Normerne.

Resumé uf Metoder til Stubilisering uf Tjære.
Stabilisering kan foretages:

1) ved Kulstoffillere, som fint formalet Trækul eller Sod, der fØr
den egentlige Opblanding pan Vejen med Tjære, pan Fabrik
er blandet med noget Tjære og Vand. Ved Metoden kan efter
le Gavrian opnaas, at Tjæren bevarer sine plastiske Egenska
ber i længere Tidsrum, og at den hurtigt tørrer op. Den frem
stillede Blanding kan dog vanskeligt fremstilles i det smaa
til forberedende Forsøg, da den fØrste Blanding maa ske paa
en dertil indrettet Fabrik. Den kan være farlig at arbejde
med, da den indeholder Vand; Arbejdstemperaturen angives
da ogsan til at ligge ved 90 ° Celsius. Filleren er tilbøjelig til
at stoppe Sprededvserne, hvorfor særlige Udlægningsmetoder
er nødvendige. Metoden tillader en individuel Behandling af
Tjæren, saaledes at ensartede Slutblandinger kan opnaas trods
Anvendelse at’ forskellige Udgangstj ærer.

2) ved Jordoliebilunziner (Mexicanasfalter) opnaas let en min
dre Stabilisering af Tjæren. Da Bituminen i sig selv er blØd,
blødgør den ogsaa den Tjærebeg, der efter en vis Tid er til
bage pii Vejen. Da Bituminen imidlertid i Reglen ikke er op—
løselig i Mængder over 15 Çc, hyppigt endda kun i endnu min
dre Mængder, er det meget begrænset, hvor meget man kan
regulere pan Udgangstj ærens Egenskaber. Blandingen er let
at fremstille, den er let at udlægge og stopper ikke Dyserne.
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3) ved Trinidadasftilt. Metoden forener flere af de ovenfor
nævnte Fordele, idet ,,Trinidad< og Tjære er blandbare i et
hvert Forhold. Man kan derfor — som under 1) — i ud
strakt Grad afpasse sine rrilsætninger efter Udgangsmaterialet
og efter Slutproduktets Ønskede Egenskaber. Blandingen fore
gaar let; men kræver for Tilsætninger over 10 % grovere Dyser
end almindelig Tjære. Da Trinidadasfalten selv er haard, vil
den anvendt i stØrre Mængder f. Eks. over 40 % sandsynligvis
ikke formaa at give Tjærebegen en varig Elastiaitet; en lille
Tilsætning af Asfaltolie vil her sikker gøre en god Virkning.

l)et ligger uden for denne Ovcrsigts Rammer at behandle (le
forskellige patenterede Tilsætninger, som »Gehalit< o. lign.

OVERSIGT OVER DE GÆLDENDE LOVBESTEM
MELSER OM HEGN OG BEVOKSN[NGER LANGS

DE OFFENTLIGE VEJE
Af Kontorchef i Landbrugsministeriet S. kinclz.

Ifølge Forordning af 13. December 1793 77 maa Stengærder,
levende Hegn og Risgærder eller Voiddiger, som Ejeren paa egen
Grund opfører ved Siden af Hovedlandevej ene ikke oære hØjere
end 1,57 til 1,89 Meler over Vejens Jordskorpe. Dog undtages her
fra Haver og Gaardspladser omkring de til Vejen grænsende Huse
og Gaarde, som Vedkommende efter eget Godtbefinderide maa for
syne med højere Hegn. Ifølge Forordningens Ord gælder den an
førte Bestemmelse alene de tidligere Hovedlandeveje, men i Praksis
anses den som gældende for alle offentlige Veje. Vil Vejvæsenet
kræve et bestaaende Hegn bragt i Overensstemmelse med det fore
skrevne HØjdemaal, maa Klage over Hegnets ulovlige Tilstand ind
gives til Hegnssynsmændenes Formand.

Vejvæsenet har dernæst ifølge § 9 i Lov om Hegn af 6. Marts
1869 Adgang til at faa et Hegn ombyttet eller forandret, naar Reg
izet er til Skade for Vejen. Vejvæsenet maa i saa Fald indbringe
Sagen for Hegnssynsmænclene, der prøver Forlig. Er Forligsmæg
ungen forgæves, afgør Hegnssynsniændene Sagen ved Kendelse, saa
fremt den drejer sig om Forandring af et bestaaende Hegn. Drejer
Sagen sig derimod om Ombytning af Hegn, henvises den til Land-
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væsenskommissionen. Ved Afgørelsen maa Hegnssvnsmændene eller
Landvæsenskommissionen overveje, om den Nytte, Vejen vil have
af Ændringen, tilfulde opvejer det Tab, som herved paafØres Heg
nets Ejer. Kun hvis dette maa erkendes, kan Forandring eller
Ombytning paabydes, og der tilkommer i saa Fald efter Omstæn
dighederne Hegnets Ejer Erstatning dels for det lidte Tab, dels
for Omkostningerne ved OpfØrelsen af et andet Hegn, saafremt et
saadant skal rejses. Iøvrigt kommer ved Sagens AfgØrelse de al
mindelige for Forandring eller Ombytning at Hegn mellem to Na
boer, gældende Regler til Anvendelse.

IfØlge Færdselsloven af 14. April 19:32 § 34 1. Stk. skal Træer
og levende Hegn paa eller ved Gade, Vej eller Plads holdes saa
ledes studsede, at de ikke er til Ulempe for Færdselen eller hindrei
trdsqnet for vejfarende. SkØnnes dette at være Tilfældet, kan
Politiet lade Studsning eller Bortfjernelse foretage for vedkom
mendes Regning.

Endvidere paalægger Lov angnaende Sikring af Færclslen ved
Krydsninger mellem Veje samt mellem Veje og Jernbaner ni. v.
at 1. Februar 1930 § 7 (le kommunale Myndigheder at foranledige,
at Gærder, Hegn, Beplantning samt Skure, Lysthuse og deslige,
(ler hindrer den frie Oversigt ved farlige Ve/kryds eller Vejsving
paa offentlige Veje (Gader) eller Pladser, fjernes eller holdes i
passende Højde og Tilstand. I dette Øjemed kan de paagældende
Myndigheder ved Ekspropriation under Iagttagelse af de i de gæl
(leflde Vej love bestemte Fremgangsmaader for Jords Afgivelse til
Vejes Anlæg og Udvidelse paalægge de fornødne Servituter, even
tuelt erhverve de fornødne Arealer. I Tilfælde, hvor GennemfØrelse
af denne Bestemmelse vil medfØre uforholdsmæssige Udgifter for
vedkommende Kommune, kan der efter Bestemmelse af Ministeren
for offentlige Arbejder gives Kommunen rfilsldlld dertil at den l)el
af Motorafgiften, som stilles til Ministerens Raadighed til Gennem
førelse at nævnte Lov, hvorhos Ministeren, naar (let at Hensyn til
Færdslens Sikring maatte udkræves, eventuelt mod Ydelse af Til
skud kan paabyde Udførelsen af de paagældende Foranstaltninger.

I Praksis antages det endelig, at Vejvæsenet kan forlange, at
Grene af Træer og Buske, der hænger ud over en offentlig Vej,
skal fjernes. Om Vejvæsenet ogsaa har en saadan Ret, naar en
offentlig Vej gaar gennem en Skov, har været stærkt ointvistet,
men det maa dog sikkert antages. Ministeriet for offentlige Ar
bejder har da ogsaa i en Skrivelse af 3. Januar 1927 udtalt, at (lette
Ministerium for sit Vedkommende maa holde for, at der i Over
ensstemmelse med de almindelige Retsgrundsætninger tilkommer
Amtsvejvæsenet som Ejer at Vejarealer den samme Raadighedsret
over sin Ejendom, som tilkommer en privat Lodsejer, saaledes og—
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san BefØjelse til over for Nabolodsejeren at kræve fjernet san-
danne Genstande, der fra Nabogrunden rager ind over Ejendom
men, hvorfor man ikke skØnner rettere end, at Arntsvejvæsenet
maa anses berettiget til at kræve, at N. N. lader foretage Beskæring
af de Grene, der er vokset tid over Vej arealet.

Ogsaa Rødder, der skyder sig ind i Vejarealet kan formentlig
forlanges fjernet, naar Vejvæsenet har en reel Interesse heri.

CARPAVE
Af Ingeniør, cand. polyt. B. Aug. Jørgensen.

Mod de almindelige Asfaltbelægninger ser man saa ofte ind-
vendt, at de er glatte i fugtigt Vejr og derigennem frembyder en
meget stor Fare for rrrafil(en. Det er derfor naturligt, at man
prøver pan at fremstille en Belægning med en ru Overflade.

Gaar man herved den Vej, at man benytter en af de sædvan
lige Belægninger og nØjes med at præparere Overfladen, f. Eks.
ved at nedtromle særligt behandlede Smanskærver deri, opnaar
man kun at forhale Tidspunktet, hvor Overfladen bliver glat.

Vil man gan rationelt til Værks, maa man opbygge Belæg
ningen ia en saadan Maade i hele Lagets Tykkelse, at Over
fladen er ru selv efter en betydelig Nedslidning af Laget.

Det er dette, man har gjort ved Fremstillingen af »Carpaver.
Det, der gør f. Eks. selv Asfaltbetonens Overflade glat, er de

finkornede Materialer mellem Skærverne, medens Skærverne selv
er ru nok. Ved Fremstillingen af »Carpave< er man derfor gaaet
den Vej at bruge Skærverne graderede saaledes, at de faar mindst
mulig Hulrum og kun tilsætte san meget fint Materiale, at der
er nok til at tætte Overfladen, saaledes at Vand ikke kan trænge
ned. —

Carpave blandes varm og udlægges kold. Først tørres (le gra
derede Skærver ved en Temperatur af en 100°, sanledes at Skær
verne ingen Skade tager, (le afkØles derefter til Ca. 30°, hvorefter
de i Blanderen overgydes med en Fluxolie, inden den varme As
Ialt (en. 115°) tilsættes. Naar Skærverne er helt indhyllede i As
falt, tilsættes de nødvendige Mængder Stenmel og Filler, og man
har san den færdige »Carpave< en sejg og klæbrig Masse.

Udlægningen foregaar med Grebe og River, men Massen er for
sejg til, at man kan trække den af med en Skabelon. Da Mas-
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sen ikke tager nogen Skade af, at der foregaar Automobiltrafik

igennem den under Udlægningen, kan man gøre hele Vejbredden

færdig paa een Gang, ligesom man, da Materialet er koldt under

hele Udlægningen, kan vedblive med at tage eventuelle Buler væk
og fylde Lavninger op, indtil Vejen er fuldstændig jævn, hvilket
begge er meget store Fordele. Medens Udjævningen staar paa,
tromles Vejen med en svær Tromle (1O—12 t).

Naar Vejen er helt jævn, fejes den over med et Pulver, be—
staaende af Stenmel behandlet med Fluxolie og Asfalt, hvorved
Overfladen bliver helt tæt i fØrste Omgang, medens Trafiken se
nere selv tætter den ved Hjælp af det fine Materiale, der findes
mellem Skærverne. Tilsidst tromles Vejen over og er klar til
Brug.

1)en færdige Overflade minder nærmest om en nylig over—
fladebehandlet Vej med rigelig Skærver, hvorfor den er væsent
lig lysere end de andre pei’maneite Asfaltbelægninger. Naar
Vejen har været benyttet nogen Tid, træder Skærverne frem som
Mosaik, og Ruheden Inar en til at tænke pan en Carhorundum—
sten. Dette Udseende beholder Vejen saa igennem Aarene. Da
det næsten udelukkende er Skærver, man kØrer pan, er (let meget
vigtigt, at Skærvematerialet er det bedst mulige.

>Carpave< udlægges enten i Enkelt- eller Dobbeltlag, og Tyk—
kelseii svarer nogenlunde til, hvad (ler anvendes ved almindelig
As faltbeton.

Opbygningen af Belægningen minder en Del om Asfaitmaca—
dam, idet Skærverne i begge Belægninger er forkilede, medens
(le i Beton’er svØmmer< (let finere Materiale. Stærk Varme
blødgør ikke Overfladen eller faar den til at »svede<, som en over—
fladelehandlet Vej kan gøre.

Herhjemme findes endnu kun to smaa ForsØgsstykker med
Carpave —— et paa Vejlevejen lige udenfor Fredericia og et i Aar—
hus. Begge Stykker blev lagt i September 1931, og nu et Aar
efter er (le bedste Stand, og Overfladen er fuldt ud san ru som
umiddelbart efter Udlægningen til Trods for den meget stærke
Trafik begge Steder.

Selv om disse Resultater er fuldt ud tilfredsstillende, maa man
dog se lidt Irna, hvad der er lavet af Carpave i Udlandet, og hvad
man der mener, for at faa et Indtryk af dets Holdbarhed og Ud
bredelse.

l)e æ!dste Styk ker Carpave er lagt i England for en. 7 ar
siden og ligger endnu med den samme ru Overflade og uden at
have krævet nogen Vedligeholdelse.

I 1)ag findes der en. 21 / Mill. m2 Carpave i England, og i
andre Lande en. 250.000 mm, lagt pan Amtsveje, d. v. s. at dcii
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samlede Mængde Carpave svarer til ca. 4 Gange, hvad vi har i
Danmark af Asfaltbeton paa samtlige Amtsveje.

Studerer man, hvad der findes af Udtalelser om Carpave, læg
ger man Mærke til, at det, alle straks bider Mærke i, er den
store Ruhed, der holder sig selv pa gamle Belægninger.

Den kendte Væddeløbskører Kaye Don udtaler sig meget ufor
beholdent om Carpaves Egenskaber i et Brev til »Sunday Pic
toriah< 1929. l)en Gang havde man lige lagt Carpave paa Port-
land Place Fortsættelsen af Regent Street, en af Londons mest
trafikerede Gader (Fig. 1), og det er dette, der faar Kave Don til at

udtale sig. Han siger blandt andet, at man ofte ser, at det er As
falten, man giver Skylden for de glatte Veje, medens han mener,
at man maa give Vejautoriteterne Skylden, fordi de ikke anven
der Asfalten pan den rigtige Maade, nemlig ved at binde Skærve
materialet sammen som i Carpave, hvilket han anser for den ide
elle Belægning for en moderne Automobilvej, samtidig med at det
giver et storartet Fodfæste for Hestene.

Paa en stor Bro ved Berwick on Tweed, der blev bygget 1928
tidlagde man i Maj Maaned samme Aar Carpave pan Kørebanen.
Carpaven blev udført som Dobbeltiag umiddelbart pan Beton. Denne
Belægning (Fig. 2) er blevet inspiceret den 12. Oktober i Aar af Mr.
Albert E. Brooks, Vejinspektøren for det Distrikt, hvor Broen ligger
og forhenværende Formand for VejinspektØrforeningen.

Mr. Brooks Udtalelser gaar hovedsagelig ud paa, at der ikke

Fig. 1.
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er sket nogen Forandring i de ca. 4’/2 Aar Belægningen har været
under Trafik. I begge Sider af Broen, hvor Trafiken væsentlig
er koncentreret, er der sket en r1illukning af Hulrummene, hvilket
har frembragt en tæt, jævn og ensartet Overflade uden at Øde
lægge Ruheden. Centrum eller den midterste Trediedel af Broen
beholder stadig det noget aabne Udseende, som er karakteristisk

for Carpave. Paa hele KØrebanen er der intet Tegn (undtagen
ved Dilatationsfugerne) hverken paa Skade forvoldt af rrrafiken
eller paa Forringelse paa Grund af Vejrliget, og Belægningen er
hvad Styrke og Udseende angaar i aldeles udmærket Stand.

Det havde Natten før Mr. Brooks Inspektion og indtil to Timer
fØr hans Besøg regnet uafbrudt. Belægningen tørrede imidlertid
meget hurtigt, og der S’ar intet Tegn laa fugtige Steder, hvilket
viser, at Carpave Binclemidlet ikke har mistet noget af sin Styrke,
og at der ingen Gennemsivning eller Opsugning af Vand finder
Sted.

Fig. 1.

Der er fem Dilatationsfuger i Broen og paa de Steder, hvor
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disse forekommer, viser Carpave en Revne i hele Kprebanens

Bredde, hvilket ikke er mere end man kan vente at finde, hvor

der foregaar Sammentrækning og Udvidelse. Det er især benia’r

kelsesværdigt, at undtagen ved den anden Dilationsl’uge fra I3ro-

ens nordre Ende er der ingen Afbrækning af Carpaven udover
Revnen, idet Skaden udelukkende er begrænset til Afbrækning af

Kanten pan selve Bruddet og ikke som det sædvanligvis ci’ Til—

l’ældet med de fleste Belægningsmaterialer, strækker sig over et
betydeligt Stykke pan hver Si(le af Bruddet. Den omtalte Und

tagelse strækker sig kun over en Bredde af omtrent 6”

ten af Vejen. Revnerne er san smalle, at de lukker sig til i
varmt Vejr.

Til Slut siger Mr. Brooks : » Pan Grundlag af min Inspektion
iiærer jeg ingen Betænkelighed ved at udtrykke som min Mening,
at efter i 41/2 Aar at have været udsat for Trafik og Vejrlig er
Carpave Belægningen i fortræffelig Staiid.< Belægningen ci’ ikke
blevet behandlet siden den Dag, den blev lagt.

Da Carpave er meget ru, ci’ det naturligt at tænke paa at
anvende den paa stærke Stigninger. I Nouthumberlanci har man
mccl Held lagt Carpave pan en stejl Bakke Corby Bank. Stig
ningen er irna (le stejleste Steder 1:5.

For til Slut at resumere Kendsgerningerne, san har man i Car—
en gennem adskillige Aar gennemprøvet Belægning, tier er

let at arbejde med, og som har en absolut ru Overflade, som

Fig. 3.
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paa Grund af den store Mængde Skærver er betydelig lysere end
hvad man er vant til fra de sædvanlige Asfaltbelægninger.

Fremgangsmaaden ved Fabrikationen er patenteret .Asfalten
og Fluxolien faas fra England, medens alle øvrige Materialer er
danske.

Efter alt at dØmme, ser det ud til, at man her har faaet en
Belægning, der maa kunne tilfredsstille Automobilister og Vej-

myndigheder her i Landet i lige saa høj Grad, som den har til
fredsstillet dem i England og i mange andre Lande.

FORSØG MED LYSSIGNALER VED AABNE
J ERNBANEOVERKØRSLER

Fra DirektØren ved Tilsynet med Privatbanerne har Dansk Vej-
tidsskrift modtaget følgende Skrivelse af 17. Oktober 1932:

I Dansk Vej tidsskrift bedes optaget hosfØlgende Meddelelse
om en Forsøgsrække med Lyssignaler ved aabne Jernbaneover
kØrsler.

Da Forsøgene sker i Publikums Interesse og for at opnaa (let
bedst mulige Advarseissignal, vilde man sætte Pris pila, om (let
ærede Blad — i den Form, det maatte finde mest hensigtsmæssigt
— rettede en Henvendelse til Offentligheden om at bidrage til, at
Signalerne kan staa uantastede, og det samme gælder de Kryds-
mærker, der nu i et Antal af ca. 4000 Stk, er ved at blive stillet
op ved OverkØrsler Landet over.

C. V. Jensen.

I Henhold til Lov Nr. 28 af 1. Februar 1930 skal der foretages
en Række Foranstaltninger til Sikkerhed for Færdslen ved farlige,
ubevogtede OverkØrsler over Landets Stats- og Privatbaner. Disse
Foranstaltninger vil bl. a. komme til at bestaa i Tilvejebringelsen
af bedre Oversigtsforholcl samt deri, at der umiddelbart ved selve
OverkØrslen anbringes rØde og hvide Krydsmærker og noget læn
gere fra OverkØrslen eventuelt Polititavler, som paabyder nedsat
Kørehastighed, foruden i visse Tilfælde den internationale Tavle
for .Ternbaneoverkørsler. Hvor en tilstrækkelig fri Oversigt imid
lertid ikke lader sig fremskaffe, vil der i Stedet herfor blive op
stillet automatisk virkende Lyssignaler, som vil vise rØdt Blink-
Is mod Vejen, naar et Tog skal I issere OverkØrslen.
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I)a det selvsagt er af stor Betydning at komme til Klarhed over,
hvilken Type af Lyssignaler der virker bedst og er mest paalide
lig under vore klimatiske Forhold, har Ministeriet for offentlige
Arbejder ikke anset det for rigtigt at træffe endelig Afgørelse af,
hvilken Type man fremtidig skal anvende, forinden de forskellige
Typet’ er blevet prøvet i Praksis, og Ministeriet har derfor bestemt,
at der nu skal etableres to ForsØgsrækker med forskellige Lys
signaltyper og Fabrikater. Den ene ForsØgsrække vil blive anstillet
ved OverkØrslen for Vangedevej paa KØbenhavn—Slangerup Banen
og ved forskellige OverkØrsler paa Lyngby—Nærum Jernbane, den
anden Forsøgsrække ved Overkørsler p’ Hillerød—Frederiksværk
—Hundested ,Jernbane.

Forsøgene vil strække sig over godt et Aarstid, for at man
kan indvinde Erfaring for, hvorledes Signalerne virker under (le
forskelligste Vejrforhold.

Signalapparaterne i begge Forsøgsrækker vil alle fan summe
Udseende mod Vejen, nemlig en rød og hvid Stunder, der bærer
en mørkeblaa, trekantet Baggrundsskærm med hvid og rød Rand
og med en eller to Lanterner i’2,5 m Højde samt øverst (let rØde
og hvide Krdsmærke.

F(1Iesignulel mod Vejen, der bør respekteres som Stopsignal,
bliver ligeledes ens, nemlig rødt Blinklqs fra Ca. ½ Minut, fØr et
Tog naur OverkØrslen, og indtil denne er passel’et

Derimod vil de to Forsøgsrækker adskille sig fra hinanden der
ved, at de Signaler, som i den nærmeste Fremtid opstilles ved Over-
kørslen for Vangedevej og ved OverkØrslerne for Toftebæksvej,
Modewegsvej, rholmsvej og Fruerlundsvej paa Lyngby—Nærum
Banen paa alle Tidlel’ hvor Passageti ad Overkørslen er fri, vil vise
langsomt, hvidt Blinklys, medens de Signaler, som skal opstilles
ved HillerØd—Frederiksværk—Hundested Jernbane, men som fØrst
noget senere vil kunne anbringes, ikke vil vise noget Lysblink paa
de Tider, da Passagen ad OverkØrslen er fri.

Imidlertid findes der allerede fra tidligere Tid paa Lyngby—
Nærum Jernbane anbragt et Signalanlæg ved Møllevej (Folevad),
som har et noget afvigende Udseende, og som kun viser rødt Blink-
lys, naur Tog skal passere Overk rslen, men ellers intet Lys. Dette
Anlæg vil til Sammenligning blive bibeholdt i ForsØgstiden for de
Øvrige Signaler.

Dej’ vil senere fremkomme nærmere Meddelelse om Signalerne
pan Hillerød—Frederiksværk—Hundested Jernbane.

Alle Overkøi’slerne vil blive markeret med Skilte med Pan
skrift »ForsØgssignal. Stop for rødt Lys<.



Til Sognekomniunci ialt
1 i.309.082 Kr., nemlig:
5ognekoinminierne i No

henhavns .mtsraads—

kreds . 2.019.990
heraf ( entofte Koni—

niune . 910.031
lioskilde do 31523(i
Frederiksborg do 832.138
I lolbak do $70.201
Sorø rio 001.470
l’i’i{StO (10 832.102
Ib r ii iolrn du 146(101
Maribo rio 863.434
Odense (10 423.109
\ssons do 222.848
Svendborg rio 539.089
Hjørring rio 643.324
Thisted (10 201.943
Aulborg rio 592.717
Viborg rio 23659
Randers do 604.391
.1arlius rio 9477
Skanderborg rio 516.113
Ringkøbing do 602.100
Vejle rio 628.915
Ribe rio 671.761)
I hi derslev du 38
Aahenraa (10 257.37G
Sonderhorg rio 205.637
Tondet’ rio 212.37(

Til K ø b s t a cl e r ialt 3.204.106
Kr., nemlig:
Køge 27.593
Roskilde 54.693
Frederikssund 25.755
Frederiksværk 12.302
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OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT M. V.
I FINANSAARE1’ 1931—32.

Det samlede l3elob af Motor-

Afgifter, som ijaahviler 5[otorkore-

tøjer her i Landet, og sorti fordeles

mellem Landets Kommuner, har

i Finansaaret 1931—32 andraget

50.807.271 Kr.

Fordelingen stiller sig snaledes:

Til A m t s k o ni ni u ii e i’ ialt
19.595.715 Ni., nemlig:

Københavns Amtskom
iriurie

Roskilde rio
Frederiksborg rio
1-[olbæk ib
Sorø rio
Præstø do
Bornholm rio
Maribo (10

Odense rio
Assens do
Svendborg do
Fijørring do
‘l’liisted rio
.\.a Iboig rio
Viborg rio
Randers rio
Aarlius rio
Skanderborg do
Ringkøbing do
Vejle dø
Ribe do
Haderslev do
.\.ahenraa do
Sonderhorg do
Tondei do

1.120.490
467.518

1.151.968
95:1.516
828.399

1.016.793
283,324
988.744
799.809
431.334

1.035.957
745.709
527.654
875.752

1.224.545
771.536
567.500
809.261
950.795

1.004.587
$67.527
587.936
523.916
435.867
025.208
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Resten af de indgaaede Afgifts
beløb tilfalder dels Københavns og

Frederiksberg Kommuner med hen

holdsvis 2.002.560 Kr. og 600.770 Kr..
dels Statskassen til særlige Vejar

bejder m. v. og til Dækning at

Udgifter ved rørende Opkrævningen.

268 1932

Thisted
Aalhorg
Løgstør
Nibe
Nørresundby
Skive
Viborg
Grenaa
Hobro
Mariager
B a tul e rs

Æheltoft
Aarhus
Horsens
Silkeborg
Skanderborg
Herning
l{olstehro
Lemvig
Ringkøbing
Struer
Fredericia
Kolding
Vejle
Esbjerg
Ribe
\Taide

1-laderslev
Christiansfeld Fltekke
Aabenraa
Sønderborg
Augustenborg Flække

Nordborg Flække
Tønder
Højer Flække
Løgumkloster Flække

Helsingør
Hillerød
Holbæk
Kallundborg
Nykøbing Sj
Korsør
Ringsted
Skelskør
Slagelse
Sorø
Næstved
Præstø
Stege
Storehedinge
Vordingborg
Aakirkeby
Allinge-Sandvig
Hasle
Neksø
Rønne
Svaneke
Maribo
Nakskev
Nykøbing F
Nysted
Rødby
Sakskøbing
Stubbekøbing
Bogense
Kerteminde
Odense
Assens
Middelfart
Faaberg
Nyborg
Rudkøbing
Svendborg
zErøskøbing
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Skagen
Sæby
Nykøbing M

37.660
140.345

21.903
9.190

22.590
35.897
50.808
19.197
30.823

5.552
100.030

8.570
253.050

94.840
71.432
10.921
47.028
42.971
25.490
18.141
15.441
39.250

104.011
99.288
87.790
10.230
20.807
86.834

5.845
08.347
39.409

4.153
8.119

31.909
5.720

12.312

08.487
42.332
47.005
27.699
11.994
26.180
39.098
17.074
05.520
14.689
48.504
13.375
16.080
12.679
19.570

7.504
9.874
0.318

11.279
31.914

6.053
21.227
53.515
51.430

8.340
30.100

9.9Oti
11.067
12.138
13.779

213.831
18.314
22.915
17.105
26.285
15.582
88.455

5.116
20.130
23.930
47.712
39.147

8.991
26.908
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FRA DOMSTOLENE

Vestre Landsrets Dorn 16. Juli
1932 i Sag IV 394/1932.

(Veje—Broer). Ved et af In

denrigsministeriet i 1852 app rohe

ret Magelæg i Anledning af Regu
leringen af en Aa korn Grænsen
melleni .4. og B Kommuner til
fremtidig at folge Slidtlinien i
Aaen og dermed Midten af en of

fentlig Bro, der hidtil havde lig

get i A Kommune. Da B ikke den

gang havde taget Forbehold orn

Broens Vedligeholdelse, maatte B

efter Vejvæsenslov 21. Jnni 1867,

§ 5 nu være pligtig at betale Halv
delen af Udgifterne ved Broens
Vedligeholdelse.

Vestre Landsrets Kendelse 23.
April 1932 i Kære III 340/1932.

(Tinglysning. — Veje). I
1794 afholdtes en Landvæsenskom

missionsforretning til Udskiftning
af N. By, og i Protokollen skete
Anførsel om Anlæggelse af en Vej
fra N. til 0. samt omtaltes, at alle
Veje skulde udlægges i 14 Alens
Bredde. Efter at Vejen i 1882 var
overgaaet til privat Vej, begærede
de vejberettigede i 1932 Udskrift af
Protokollen lyst som Vej-Servitut
stiftende paa forskellige Matr. Nr.
af N. By m. m., men Begæringen
afvistes, da Forretningen kun an
gik N. By, og det herefter var be
tænkeligt at lade den tinglyse paa
andre Matr. Nr. end de derunder
hørende, og der selv m. H. t. N. By
ikke var Sikkerhed for, at Vejen
nogensinde var udlagt i den an
givne Bredde, eller for at dens Be
liggenhed ikke senere var ændret,
eller at den havde bibeholdt den
angivne Bredde.

FRA MINISTERIEBNE

Cirkulære til samtlige Ann—

mænd fra Ministeriet for offent
lige Arbejder, den 30. September
1932.

Foranlediget ved en gennem
Landhrugsnnnisteriet modtaget Be

sværing fra Direktoratet for Stats
skovhruget over, at der i forskel
lige Tilfælde ikke er aflagt til

strækkeligt Regnskab vedrørende

det ved Sognekommunernes For

anstaltning for Statsskovvæsenet
udførte Snekastningsarbejde, skal
man tjenstlig anmode D’ Herrer

_\mtmænd om - at ville paalægge

Sogneraadene at drage Omsorg
for, at Snefogderne hver Dag, paa
hvilken der har fundet Snekast—
ning Sted i Kredsen, til Sogneraa
det indsender en Beretning om det
udførte Arbejde, samt at de paa
Grundlag af de dem af Sogneraa
det leverede Lister over de sne
kastningspligtige i Kredsen, fører
en nøjagtig Fortegnelse over alt
det i Vinterens Ioh præsterede
Snekastningsarbejde. Denne For
tegnelse vil ved Vinterens Slut
ning være at tilstille vedkommen
de Sogneraad, for at dette kan
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kontrollere, om (.1 ii gangen er ble
vet fulgt. og om (let ydede Arbejde
st emm er in ed Snek astningsl i —

st e inc.

i u s tit s ni in i 5 t e i i e t 5 c i -
kulære af 30. Juni 1932 til
Politidirektoren i IKøben
havn og Politimestrene
.angaaende Cyklevædde
løb:

“Ifolge § 19 i Fierilselslov Ni.
129 af 14. April 1932 kan (ler et
Politiet gives Tilladelse til Afliol
delse af Cyklevæddeløh paa Gader
og Veje, der er aabne for alminde
lig Færdsel. Tilladelsen skal bl. a.
helinges af, at der ikke køres pan
Cyklesti, og at Start og Opløb fore
•gaar tiden Ulempe for (len øvrige

Færdsel. ?ilan skal anmode (ll-lrr.

om ved Meddelelsen at saade one
‘l’illadelser at paase, at Lobene i
det hele kan foregaa uden væsent
lig Ulempe for den øvrige Færdsel.
Der bor saaledes navnlig ikke gi
ves Tilladelse til Afholdelse of
Cyklevæddeløh paa Tider, hvor
Vejene erfaringsmæssigt er stærkt,
hetterdede af andre vejfarende.

Det tilføjes, at (ler fra navn t e
Lovs Ikrafttræden ikke længere
kan gives Tilladelse til Afholdelse
at Udholdenhedsløh med Motor-
køretøjer pan Gader og Veje, der
er aabne for almindelig Færdsel,
og Justitsministeriets Cirkulærer
Nr. 104 at 22. Juli 1926 og Nr. 1 at
11. Januar 1928 er som Følge heraf
hørt faldet.

SPØRGSMAAL OG SVAR

Redaktionen af Dansk Vejtidsskrif1.
Den ærede Redaktion bedes velvilligst gøre mig den Tjeneste

at meddele mig, hvorvidt der maatte findes Bestemmelser, der
hjemler mig Ret til at forlange, at A Kommunes Vej væsen beskæ
rer et Par Træer, der staar paa Fortovet, men hvis Grene efter
haanden ikke alene er vokset til Vejrs, saaledes at de tager alt
Lys fra mine Vinduer, men ogsaa er vokset 3—4 Alen ind over
min Grund.

Vi har anmodet Byraadet om at faa den Række Træer, der
staar tid for og ind over vore Ejendomme, fjernet, men nden Re
sultat.

Besvarelse: Redaktionen skal oplyse, at der ikke findes Lov-
bestemmelser, der hjemler Dem Ret til at forlange de omhandlede
Grene fjernet, men at det følger af almindelige Retsgrundsætnin
ser, at de Grene, der rager ind over Deres Ejendom, kan forlanges
kappede (se endvidere Dansk Vejtidsskrift 1932, Side 258).



1932 D A N 5 I( V E 1 T 1 D 5 5 K B I F T 271

LITTERATUR

Dansk\Tejtidsskrift har modtaget:
H aandhog for Bygningsindustrien 1932.

Ilaandhogen er et tykt Værk paa 52 store Sider, der er delt i 6

store Hovedafsnit: Indexer Fælleskatalog. Afhandlinger, Adresselister,
t)versigter og Tabeller. Der ci’ udfort et stort Samlerarbejde ved Udar

bejdelsen af I-laandbogen. Stoffet er godt ordnet, og Bogen vil i mange
Tilfælde være en stor Hjælp; den vil især være til stor Nytte for Folk,

som beskæftiger sig med Byggevirksomhed. Udstyret er moderne med

skrappe og moderne typografiske Effekter i Ana ngement og Inddeling.

Sven ska ‘7 åg institutet Meddelande 31•, ‘fsalt och tjitra

får \‘ågiindamål. 81 Sider. Stockholm 1931.
5 v e n s k a ‘7 ii g i n s tit u t e t. Meddelande 35. Unde rsåkningai’

rårande bromslångden får bilar vid olika viiglag. Av G, Andersson ocli

Lundeherg. Stockholm 1931.
5 v e n s k a ‘7 å g i n s tit u t e t. Meddelande 30. Om anvåndning ov

vågtjåra utonilands, Erfarenheter från en studiei’esa .Av Sten 1-lallherg.

54 Sider. Stockholm 1932.
5 v e n s k a ‘7 ii g i n s tit u t e t, Meddelande37. Om korrugei’ingen

och dpss motarbetande, Av Fu Di’. Gunnar Beskow. 33 Sider. Stock

holm 1932.
5 v e n s k a V ii g i n s tit u t e t Meddelande 38.Avnåtningsmåt-

ningar på vågbelåggningar. Av N. von Matéi’n och Fredrik Schütz.

37 Sider, Stockholm 1932.
5 v en s k a Vii g i n s tit u t e t, Meddelande 39. Utredning rårando

Motorfordonsbeståndet i Sverige. Afgivet den 39. Maj 1932 af Sakkunniga

tilikallade inom Kommunikationsdepartementet (1931 års våg- oclt

hrosakkunniga). 50 Sider, Stockholm 1932,
5 v e n s k ‘7 Lig t r a f i k ti d n i n g. Ekstianummer: 1929 års viigsak

kunnigas hetånkande mod fOrslag till L a g o ru a 11 ru ii n n a ‘7 åg a i’

och L a g om Väg d is ti’ i k t m ni. 224 Sider. Stockholm 1932.
Meddelelser fra Vejlaboratoriet Nr, 6. Vejlaboratoriets

Virksomhed i Tiden fra 1. April 1930 til 31. Marts 1931. 54 Sider. I Kom
mission hos 0. B. C. Gad, Kohenhavn 1932.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vå gfåreningens Tidskrift.
Nr, 2. 1932. — Utvecklingen av vår riksvågsfråga samt synpunkter

i sanihand diirmed, — Hui’ få riksvågai’ne fårsedda med gcda väg

hanoi’’? — Från regering och riksdag, — Utlåndska synpunkter på

pi:ohlemet landsvågs- eller jåi’nvågstransport. — Om underliållet av

våra svenska landsvågsbroar. — Skyddsråcken. — Viigbelirggningar å

allmånna vågar på landsbygden i Sverige den 1. januari 1932. — Om

viigarnas lranspoi’tkapacitet, — Om nyttan av statistik Over trafik—
olyckoi’. — Vfignittrken av aducergods. — Per bil genoni elva lii rider,
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— 11w Sårna och Idre fiek landsvågar. — Snö- och isfOrhållanden iSverige under januari och februari månader 1932.
Nr. 3. 1932. — OverdirektOr Er. Enbiom oeh OverdirektOr II. Ekwall,

— Nyare undersOkningar över grusvågbanornas kornstorlekssamman
såttning. — Våg till Oland. — Funderingar rOrande automohilbeskatt
ningen. Sammanfattande redogörelse rörande vid kommersiell prOv
ning av gatsten vanligen anvånda prövningsmetoder i Frankrike, Bel
gien och Holland. — En speciell typ av emulsioner för vdgåndamål.
— Optiska signalanordningar vid korsning i plan mellan jårnvåg oehlandsvåg. — Asfalt vid uppbettning och extraktion. — BOda korsetoch trafikolyekorna på landsvägarna. — ICungaresor på svenska landsvågar. — Båttsfall. — SnO- och isfOrhållandena i Sverige under marsmånad 1932.

Nr. 4. 1932. — Vägunderhållets rationalisering i tekniskt hänseende.
— Några faktorer, som inverka på effektiviteten av ytbindning medbygroskopiskt salt. — Om utformningen av huvudvågar i nårheten avstora ståder. — BituminOsa behandlingar av grusvågar. — Utveeklingen
av vår riksvågsfråga samt synpunkter i samband dårmed. — Tråkolsgasdrivning av automobiler. Om emulsionsbelåggningar. — Billigare
fdrfarende vid vågprojektering. — Christoffer Pohihem som brokonstruktOr. — Mexikos automohilvågar. — Båttsfall.

Meddelelser fra VeidirektOren
Nr. 4. 1932. — Cementbetonveidekker. — Varige veidekker. — Opgaveover registrerte motorkjOretöjer i Norge. — OveringeniOr 1Cr. IC. Bugge.

— Hovdes grusspreder. — VeihOvelen »Odiu som snehröitingsredskap.
»Odin< veihövler direkte koblet til bil. — Antall arheidere pr. I. februar 1932 Mindre meddelelser.
Nr. 5. 1932. — SnebrOitingen på riksveiene i Hedmark fylke i årene1928, 1929, 1930, 1931. — TilkjOrslene til George Washington bro. — Trekull som molorbrensel. — Veienes opmerkning og nummerering. —Norske trekull. — Nalriumsklorat mot gressvekst. — Mindre moddelel—ser. — Særbestemmelser om motorkjöring. — Litteratur.
Nr. 6. 1932. — Telehiving, dens grunnårsaker og boetmidler. — Erfaringsresultater og andre veitekniske tanker. — Emulsjonsdekke vedLillehammer nordre hygrense. — BituminOs behandling av veikurçer.

— Den nye bro ved Vrengen. — Biks- og fylkesveier i Hedmark. —Mindre meddelelser. Litteratur.
Nr. 7. 1932. — Uthedring av eldre veier i Vestopland. — Tjærebrenning i mile. — Særbestemmelser om motorvognkjöring. — Litteratur.

— Mindre meddelelser.
Nr. 8. 1932. — PrOvning av asfalt, tjære og emulsioner. — En montering med forhindringer. — Beguleringsbestemmelser efter bygningslovens § 22. — Ny metode for behandling av grusveier i Sverige. — Trekulldrevne biler.

Svensk Vågtrafik Tidning.
Nr. 10. 1932. — Om rationalisering av vågunderhållet. — Ny BroOver Angermanolven invigd. — Vågmastarna konuressa. — Vågdagaroeh vågmöten. — Ur vågingeniOrsropporterna.

— EfterskOrd från rugnlånnens bohustripp. — »Från ddrr till dörr», jårnvågarnas nya karup-politik? — Internationell hrokongress i Paris. — En Oversikt av motorsmOrjoljeframstallningens senaste utveekling. — HOst 0db vagn i utdOende på landsvågarna.
— Biksvågarna. Nya \‘tig och Brohyggnadsföretag. — I vågskålet.
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Nr. 11. 1932. — Krokek — ett mönsterdistrikt i Ostergötland. — Trå
kolgasens nationalekonomiska betydelse. Grunclproblemet för gasdrift
Ltr löst. — Våra 1600-talsvågar på Gustaf II Aclolfsutstållningen. — Ett
gigantiskt alpvågsbygge.

Ni’. 12. 1932. — En broöversikt. — Kåxsundsbron har invigts. — Hur
brobyggarna betvinga havbottnens slamlager. — Vågarna i ett Lapp
rnarksdistrikt.

Nr. 13. 193 — 1929 års vågsakkunniga ha framlagt sut betånkande.
— Synpunkter på frågan om belåggningar ii buvudvågarna. — Den nya
betongvågan mellan Lund och Gårdstånga. — Weun jemand eine Rejse
tut . . . « Litet om trafikkultur och vågar på andra sidan Sundet.

Teknisk Tidskrift. Våg- och Vattenbyggnadskonst.
Nr. 7. 1932. — Nyare rön inom sjöregleringstekuiken.
Nr. 8. 1932. — Vågbelåggningar enligt makacianiprincipen. — En

registrerande nederhörclsmåtare av ny typ.
Nr. 9. 193 — Ostrands sulfatfabriks vattenledning. — Problemet ma

gasindammars grundlåggning.

Public Hoads (Washington, U. 5. Aj.
Nr. 5. 1912. — The design of street and highway intersections.
Nr. 6. 1932. — Hationalization and simplification oftest requirements

for liquid aspaltic materials. — The batching plant in concrete paving
work. — Connecticut avenue experimental road now 20 years old.

Bullctin de l’Association Internationale Perma
nent e des C ongré s de la Hou te (Paris) 1932.

Nr. 82. — Compte rendu de la réunion de la Commission internatio
nale Permanente tenue å Paris le 25 juin 1932. — La Place du Bitume
dans l’économie nationale allemande. Un exemple intéressant.

Le Stra de (Milano).
Nr. 7. 1932. — L»Autocarnionale Genova—Milano-—Torino.

— Sistema
xione della rete stradale della Procincia di Trieste negli ultimi quattro
anni.

Nr. 8. 1932. — L’»Autocamionale< e le strade dl Val Padana. .— Expe
rimenti di Mac-adam cementato ad alto tenore dl Super-cemento.

Nr. 9. 1932. — II »fondo d’integrazione» pei hilanci provinciali. —

Autodepurazione deIl’aria urhana. — Passaggio a livello con controguide
di gomma. La scelta degli alberi stradali.

Schweiz. Zeitschrift fur Strassenwesen (Zürich).
Nr. 14. 1932. — Die XX. l-Iauptversammlung in Biel. — Aus Entschei

den des Bundesgrichtes. — Quelques considérations au sujet des nou
velles prescriptions et méthodes d’analyse des liants organiques de
stinés plus spécialement an traitement superficiel des chaussées.

Nr. 15. 1932. — Flerstellung und Verwendung inlåndischer organischer
Strassenbaustoffe. — Praktische Betriehsergebnisse eines Gully-Entlee
rungswagens. — La route expérimentale de Brunschwig de l’Union alle
mande des Constructeurs des routes (Deutschen Strassenbauverbandes).

Nr. 16. 1932.
— t M. le Conseiller d’Etat H. Simon. Chef du Départe

ment des travaux publics du canton de Vaud. — Einheimische Baustoffe
und ihre Verwendnng im Strassenbau. — Die neue deutsche Kraftlahr
zeugverordnung.
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Nr. 17. 1932. — Die Beitragspflicht der Grundeigentürner hel Neuan
lagen odet Korrektionen öffentlicher Verkehrswege aller Klassen und
von Plktzen. — Les Graviers concassés et broyés.

Nr. 18. 1932. — Bundesgesetz Bber den Motorfahrzeug- und Fahrrad
verkehr. — floutes et chemins. A la recherche «Un revêteinent. — De le
101 fédérale sut la circulation des véhicules automohiles et des cycies.
— Die Lage det Versorgungs- und Enlwässerungsleitungen im Stresset’
kd rpei.

Nr. 19. 1932. — Kritisclie Betrachtungen zui Leuchtgas-Explosion ifl
London-Ilolhorn am 20.121. December 1928.

Bitumen (Berlin).
Nr. (i. 1932. — Verkehr und Strassenbau in Hollkndisch-Indien. — Die

Beurteilung des modernen Gussasphalts ftir städtische Fahrhahn
befestigungen. — Die charakteristischen Merkmale der Bitumen-Emul
sionen mit wasserunldschlichen Emulgatoren. — Internationaler Aulo
strassen-Kongress 1932.

Nr. 7. 1932. — Uber die Kosten Im Bitumenstrassenbau. — Ver
wendung von Bitumen-Emulsionen im Strassenhau. — Der Stuttgarter
W7ellenmesset. Ein praktisches Gerdt Dir den Asphaltstrassenhau. —

l3estinimung des Asphaltbitumengehalts in Mischungen mit Teer. —

Uber Korn-Zusammensetzung und Oberfläche mineralisclter Ftillstoffe.
— Beitrag zut Frage der Teerbitumenmischungen.

Die Betonstrasse (Berlin).
Nr. 7. 1932. — VOer den Betonstrassenbau fri Dsterreich. — Press- odet

ilaumfugen hej der Zementschotterstrasse? — Die Verlegung von Klein
steinpfklaster in Beton. — Die Klinker-Betonstrasse, eine virtschaft1iclte
Decke für nnttleren und schweren Verkehr jeder Art. — Preisent
wicklung im Betonstrassenhau und seine Kostenelemente. — Beschåf
Ugungsgrad und Mechanisierung bei den Strassenbau-Unternehmen.

Nr. 8. 1932. — Betongvägar i Sverige. — Betonstrassen in Schweden.
— Det Betonstrassenbau in Ungarn. — Die Zementschotterstrasse. —

Nr. 9. 1932. — Einige Benierkungen zum »Merkblatt Dir den Ban von
Zementschotterstrassen«. — Merkblatt für den Ban von Zementschotter
strassen. — Cher den Einfluss mekanischer Bearheitung von abbinden
(lem Beton. — Betonstrassenbauchemie II. — In- und Auslands-Nacit
richt enschau.

Verkehrstechnik (Berlin).
Nr. 19. 1932. — Kreuzungsverkehr und Vorfahrtsrecltt — Die An

schneidvinkel von Strassenbahnwagenachsen 0dm Bogeneinlauf. — Ein
heitliche Leitung des deutschen Verkehrswesens? — \Veniger Verkelirs
posten in Berlin. — Bereifung und Gewichte von Lastkraftwagen. —

Der neue Uberhitilon-Beifen. — Weichbitumen. — Das belgische Fem
strassennetz. — Wirtschaftliche Strassenbauweisen.

Nr. 20. 1932. — Das Arbeitsbeschaffungsprogranini mi Landstrassen
ban. — Die Ausvirkung der Notverordnungs-Tarifensenkung auf Ein
nahme und Verkehr. — Verkehrsregelung auf Strassenkreuzungen mit
Verkehrsampeln. — Wirtschaftliche und betriebssichere Cherholung von
Kraftfahrzeugen. — Die Haftung der Gemeinden als Kraftfahmzeuglialter.
— Det Veg zur Arheitsstdtte. — Freic Eraftverkehrs’.virtschaft gegen
Beichsbalin-Monopolpldne. — Versuche mit OberflOchenbehandlung von
Schotterstrassen. — Teerstrassenban im Kreise Westhavelland. — Die
Auftragsstruktur itn Strassenbau. — Zur XVirtschaftlichkeit der Strassen
hauverfahteti. — Gegen (lie Uherladung der Lastkraftwagen.
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Ni. 21. 1932. — Die Umgestaltung des Alexanderplatzes in Berlin. —

Die Wirkung von Tarifänderungen hel Strassenbahnen. — Die Be
lastungsmöglichkeit von Biesenluftreifen an Stadtomnibussen. —

\Terkehrsrtickgang und Erwerbslosigkeit in den Grossstddten. — Die
Strassenverwaltung der preussischen Provinzen. — Die Bezeichnung der
Fernverkehrsstrassen Deutschlands. Fine Anregung. — Aushan und
Unterhaltung einer Kreiswegenetzes in der Rheinprovinz.

Nr. 22. 1932. — Die Verkehrsunternehmungen Im Luftschutz. — Fx
perirnentelle Untersuchungen dber Wegezeichen im Anschluss an das
Genfer Abkommen. — Die ideale Verkehrsart fOr Stddte verschiedener
OrOsse. — Das Strassenverkehrsproblem iii Polen. — Die Bindemittel
Teer und Aspialtbitunien und ihre Anwendnngsgebiete. — Die deutscheu
Fernstrassen und ilire Nnmerierung.

Ni. 23. 1932. — Der 23. Internationale Kongress des Internationalen
\rei.eills der Strassenbabnen, Kleinbahnen und der Offentlichen Kraft
fabrunternehmen in Den Haag. — Der Verkehrsunfall—Prosess. — Ka
pital und Arbeit in Verkehrsbetrieben. — Vcrkehrszkhlungen im Stras
senbahnverkclt i. — Badfahrwege. — Verkehrsregelung an Strasseu
kreuzungen. — Die plankreuzungsfreie Kraftwagenstrasse Köln—Bonn.
— Teerstrassenbau lui Kreise Osthavelland. — Die Fernstrassennurnmer
a tif der freien Strecke.

Nr. 24. 1932. — Der Staatsstrassenbau Im Lande Thdringen 1921/1931.
— Perspektivische Darstellung von Strassenquerschnitt?u. — Vertei
Iungsmassstah fOr Strassenbaukosten. — Landfahrzeuge und Land
st rassenverkehr.

Nr. 24 a. 1932. — Der Berliner Nahverkehr 1931 Strassenbahn—Omni
bus—U—Bahn. — Der öffentliche Kraftverkehr in den Jahren 1930
und 1931.

OFFENTLIGGJORTE PATENTANSØGNINGEH

Den 26. Sept e mb er 1932.
»Fundament for Veje, Gader, Gaarde og lignende». — Braithwaite

V Co., Engineers Ltd, London. — Ansogt den 12. Marts 1932.
»Pumpe med frem- og tilbagegaaende Drivorgan til Transport af

Beton». — 4. C. Kooyman, Haag. — Ansogt den 6. Marts 1931.

Den 10. Oktober 1932.
»Biluminas Materialeblanding til Vejbelægning». — 4. 4. Hogsholt,

Fiastrup. — Ansogt den 16. September 1931.

Den 17. Oktober 1932.
»Apparat til Spredning af Sand og Grus». — AIS Pedershaab Cement

industri, Bronderslev. — Ansogt den 22. December 1931.
»Tennisbanecc. — 0. Hoffgaard Thomsen, Kobenhavn. — Ansogt den

11. December 1931.
»Belægnmgsmasse til Vejbelægning eller andet F’oruiaal». — A.

Janin, Montreal. — Ansagt den 29. November 1930.

Meddelt ved Patent-Bureau William A. M. I-Jansen, Hostrupsvej 11.
Eobenlian.
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IND}IOLDSFORTEGNELSE

Side
Stiftamtmand, Kammerherre C. B. A. Arnnientorp 207
Arntsraadsmedleni Kristen Sørensen. Af Stiftarntmand V. Flvidt 210
Vedlikeholdsutgiftene for Norges landeveier gjennem en rekke år

og midlenes tilveiebringelse. Av avdelingsingeniør ved Veidirek
toratet Thor Larsen 211

Valg af Korebanehelægninger i danske Byer. Af Stadsingenier B. V.
Bygner 222

Omlægningen af Baadhuspladsen med omliggende Gader, udfort i
Kohenliavn 1931. Af Afdelingsingenior B. Chr. 1-lQttemeier 2:31

Forbedring af Tjære. \Ted Ingeniør, cand, polyt. Ture F. Krarup 242
Oversigt over de gældende Lovhestenimelser om 1-legn og Bevoksnin

ger langs de offentlige Veje. Af Kontorchef i Landbrugsniiniste
net 5. Kinch 25S

Carpave .Af Ingenior, cand, polyt. B. Aug. Jorgensen 20(1
Forsog med Lyssignaler ved aahne Jernhaneoverkorsler 205
Oversigt over Fordelingen af Motorafgift m. v. i Fiaansaaret 1931—32 207
Fra Domstolene 209
Fra Minisferierne 209
Sporgsmaal og Svar 270
Litteratur 271
Indhold af Tidsskrifter 271
Offenfliggjorfe Patentansegninger 275



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Havnegade 7, Tlf. 2620

KØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

=

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

GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON CENT. 4729 & Çç,

Grus og Sand,
Gran itskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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1e1)ræse1Itaut for 1)niinitrk

A. E(lnl. Hansen,
K,brnagergade 22

Det HofferstJergsse Eteb bhu

Telefon (. 14777

Ebano-Asphalt G. m. b. H., Hamburg.
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