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AMTSVEJ ENES VEDLIGEHOLDELSE
Af Amtsraadsmedlern A. C. A ildeFsen, BrØndbyvester, Glostrup,

Formand for Amtsraadsforeningen i Danmark.

Efter Opfordring af Redaktionen af »Dansk Vejtidsskriftr skal
jeg i det følgende kort fremsætte nogle Udtalelser om Landeveje-
nes Vedligeholdelse.

Uden at komme stærkt ind paa Landevej enes Udvikling gen
nem Tiderne maa det straks pointeres, at Princippet stadig har
været dette, at de, der har benyttet Vejene, ogsaa har haft Pligt
til at istandsætte disse. For 3—400 Aar siden var Bekostnin
gerne hertil ikke saa store, men Fordringerne til, hvad man for
stod ved en Vej, stod i samme Forhold. Hvor nu de brede Lande
veje gaar, var Vejen paa den Tid saaledes, at det skulde være
synligt, hvor Vejen gik; den skulde være bred nok til een Vogn;
mødtes 2, maatte den_ ene kØre »af Vejenr ud i Marken, — sten-
byggede Veje i Nutidens Forstand kendtes ikke. Vejene vedlige-
holdtes pan den Maade, at BØnderne, naar det blev for galt, be
faledes til at gøre Vejen farbar. Efterhaunden som Vejene gen—
nem Tiderne blev udbedrede, er Vedligeholdelsespligten gaaet over
til Ydelse af en bestemt Afgift, et fastsat l3elØb, for Benyttelsen
af Landevejen, og denne Udgift opkrævedes ved Bomhusene. Da
denne Afgift uphævedes, paalagdes tiet Hartkornsejerne at udrede
Udgifterne til Landevej enes Vedligeholdelse (gennem Amtsstue
skatterne) formentlig ud fra det Synspunkt, at det var de Grund
ejere, der havde Hestekøretøjerne, der sled Vejene. Den rivende
Udvikling af Automobilismen særlig i Tiden fra Slutningen af Ver
clenskrigen har efterhaanden gennemtvunget en tilsvarende Vækst
i Fordringerne til Vejenes Evne til at kunne taale og give Plads
for den forøgede Færdsel, og det i den Grad at de tidligere For
udsætninger for Vedligeholdelse ganske er bristet, saavel hvad an
gaar den tekniske som den økonomiske Side af Sagen. Man blev
derfor ogsan snart fra alle Sider klar over, at det hidtidige Grund
lag vedrørende Pligten til Vejenes Vedligeholdelse og Orndannelse
efter Færdslens Behov ikke lod sig opretholde, og at den eneste
fremkommelige og retfærdige Løsning maatte være den, at det
hovedsagelig blev Færdslen, som mantte afholde Udgifterne til Vej-
enes Vedligeholdelse og Omdannelse efter de Fordringer, som
maatte blive stillet fra trafikal Side. Denne Erkendelse resulte
rede i Vedtagelsen af forskellige Beskatningslove for Motorvogne
med det Formaal, at Skatten udelukkende burde tjene til Dækning
af Udgifterne til Vejslid og de ved den stigende Færdsel nØdven
diggj orte Vej forbedringer af forskel lig Art.
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At denne Fremgangsmaade har haft sin fulde Berettigelse, er

der heller næppe fra nogen ansvarlig Side rejst Tvivl om, da det

selv for den mest umiddelbare Betragtning let erkendes, at gode

Veje var en Betingelse, uden hvilken Autornobilismen langt fra

vilde kunne trives og udfolde sig til at udnytte de Fordele, som

den ellers maatte kunne byde l)aa. Det er ogsaa (lette Princip,

Princippet om, at de, der slider Vejene, maa betale Istandsættel

sen, der har været grundlæggende for Jernbanetrafikken: at de

skulde hvile i sig selv. Der har i den senere Tid været SpØrgs

niaal fremme om, at Administrationen af Landevejene skulde over

gaa til Staten, i hvert Tilfælde Hovedvejene, vel særlig med den

Begrundelse, at hindre Randbebvggelse, for derved bedre at faa

hurtigere KØrsel paa Landevej ene; men dette har et Land af Dan

marks Størrelse ikke megen Brug for; derimod vil jeg anse det

for rimeligt, at (Ic soqnekommuna?e Veje, der har en stærk gen

nem gaacnde Trafik, blev optaget som Landeveje. Jer ser ikke ret

tere end, at Amtsraadene har administreret Landevej enes Ved

ligeholdelse og Udvidelse paa en ansvausfuld Maade, at det staar

i Forhold til de Midler, det er forsvarligt at anvende dertil, og

det vil de sikkert vedblive med, saafremt der stilles de fornØdne

Midler til Raadighed.
Motto: De, der slider Landevejene, maa betale Omkostningerne

Brøndbyvester, 31. December 1932.
A. C. Andersen.

LIDT OM VEJANLÆG, TRANSPORT OG

SAMFÆRDSEL PAA GRØNLAND

Af Ingeniør, cand. polyt. Julius Galster, teknisk Konsulent

for GrØnlands Styrelse.

GrØnland er som bekendt Jordens største Ø; den dækker et

Areal paa Ca. 2 200 000 km2 og er snaledes mere end 40 Gange

større end Danmark. Heraf er /_ dog dækket af Indlandsisen, og

saaledes helt ubeboelig. Hvad StØrrelsen angaar, skulde der altsaa

være rigelig Anledning til et Vejnet af mægtige Dimensioner. Af

mange Grunde er der imidlertid praktisk talt slet intet.

Først og fremmest er Befolkningen jo meget lille — kun en.

16,000 Indbyggere, der for at leve er spredt ud over hele den mæg

tige Kyststrækning. Produktionen maa saaledes efter europæisk

Maalestok være meget ringe, og da tilmed alle Bopladser ligger

ved Vandet, har der trafikrnæssigt set ikke været nogen Grund til
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at bygge andre Veje end de Gangstier og Smaaveje, som findeslige i Nærheden af Kolonipladserne. Biler findes da heller ikke
pan GrØnland, og af Heste er der næppe saa mange som pan en
almindelig Bondegaard herhjemme.

Endnu en Grund til, at Veje er overflødige, er den, at en meget
stor Del af Aaret — varierende fra 5—6 Maarieder i Syd til 9
Maaneder i Nord er Landet dækket med Sne, saaledes at der
pan naturlig Maade dannes de Transportveje, som er nødvendige
for GrØnlændernes Slæderej ser, enten disse nu gælder Jagt eller
Besøg i Nabokolonien.

Du Hans Egede for godt 200 Aar siden kom til GrØnland, bo

ede GrØnlænderne meget spredt. Hver Sommer brØd de Taget af
deres Huse og drog pan lange Fangstrejser i Kajak eller Kone-
band. FØrst lidt efter lidt samledes man delvis ved større Kolo—
nier og byggede sig faste Huse. Naturligvis ordnede man sig for
holdsvis snart med i Nabolaget at Ina ryddet lidt op til Gang—
stier og ved Pakhusene, saalecles at Trantørider og Proviantkasser
kunde behandles uden alt for stort Besvær.

Ved alle Kolonierne og praktisk talt ogsaa ved de større Ud
steder findes der saadanne Smaaveje, 1,5—2,5 m brede, forholds
vis jævne, men naturligvis aldeles ijskikkede til at bære en Tra
fik, saaledes som vi ser den herhjemme.

Nogen større Gene forekommer der dog ikke herved, idet derkun findes HestekøretØjer ved Kolonien Julianehaab samt ved

Kul on len IIolstezç b olg. — Tern beton b z’qqje under Opføicle i 92
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Kolonien Godthaab, og begge Steder drejer det sig kun om et Par

Spand, der selvfølgelig ikke kan give noget væsentligt Slid pan

Vej ene.
For Øjeblikket er der dog et noget stØrre Vejanlæg under Ar

bejde, idet det i 1930 under Statsminister Staunings Rejse i Grøn

land blev bestemt, at Godthaab Skibshavn, der ligger 2—3 km fra

selve Kolonien, skulde forbindes med denne ved en Vej. Det føl

gende Aar blev Arbejdet paahegyndt. Der arbejder 2—3 danske

MinØrer, som beskæftiger fra 3—20 Grønlændere, eftersom Vejr-

liget og Tilgangen af Arbejdskraft nu kan være.

Vejen bliver en. 2,6 km lang. De fØrste Ca. 1000 m bygges den

i 5 m Bredde — af Hensyn til fremtidig Bvudvidelse, hvorefter

Bredden reduceres til 3 m. Terrainet er ikke særlig vanskeligt.

De fØrste 300 m gaar jævnt stigende pan fast Grund, derefter

kommer Ca. 2000 m, der gaar over Sump og Mose, men med

Fjeldet stikkende frem pan mange Steder. Denne Mose lod sig

afvande uden større Vanskelighed, saaledes at man er kommet

ned paa fast Grund. De sidste Ca. 300 m gaar langs selve Fjor

den, og her vil et stort Sprængningsarbejde — en Hylde ind i

Fjeldet — være nødvendigt.
Tidligere har man deroppe boret i Fjeldet med Haandkraft,

og mange GrØnlændere har efterhaanden erhvervet sig en ikke

ringe Dygtighed i at bore i Fjeldet, ligesom de ogsaa ofte selv

kan udføre det dertil nødvendige Smedearhejde med Hærdningen

Fra Biiqijcn i Koloi ien Ja ko bsli a an i D3Ü.
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af Borene. Ved det paagældende Vejanlæg vilde Borearhejderne
ved Haandkraft imidlertid lægge Beslag pan alt for megen Tid,
og der er derfor sendt pneumatisk Maskineri p til Anlæget. I
det Aarstid, dette har været i Gang deroppe, har det arbejdet
upaaklageligt, og Grønlænderne er unægtelig synligt imponerede,
naar de ser et saadant Bor rutsehe ned i Fjeldet med en Hastig
hed, som er det 20—30-dobbelte af, hvad de selv formaar med
Haandbor.

Som Følge af, at Folkene ikke er konstant i Gang med Vej
arbejdet. men ofte beskæftiges med Planeringsarbejcle p andre

Pladser, kan den her omtalte Vej ikke forventes at være færdig
fr i 1934 eller 1935.

Samtidig er (ler blevet sprængt ud i Skibshavnen for et efter
grønlandske Forhold stort Pakhiis, og det er saa Meningen til sin
Tid at have en eller to Lastbiler placeret ved Kolonien.

For 8—9 Aar siden paabegyndtes Bygningen af Julianehaab
Radio; denne skulde opføres paa et Fjeld Ca. 70 m over Havets
Overflade, og da det var forholdsvis store Materialemængder, der
skulde bringes frem, og enkelte af Genstandene ogsaa var ret
tunge, var Transportspørgsinaalet for denne Station slet ikke no
get lille SpØrgsmaal. Det viste sig imidlertid, at Fjeldet paa en
ganske smal Strækning var forholdsvis jævnt, saaledes at man
uden større Bekostiing kunde lægge en lille Skinnevej; denne
blev 400 m lang. Ved Hjælp af et Spil og et Blok-Arrangement i

i

flest iireibol ig i Kolonien Juliunelzuub, by!l!JeI 181)3.
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Knækkene gik det forholdsvis nemt med at faa Tingene frem,

idet det heldigvis viste sig, at der pan Pladsen henlaa en Del

gamle Tipvognsskinner. Stigningen var pan sine Steder i : 3. —

Jeg havde selv med dette Anlæg at gøre, og jeg skal ikke lægge

Skjul pan, at det var en stor Dag, da vi i LØbet af 2 Timer halede

Anlægets tungeste Kollo et af Motorens Svinghjul, der vejede

godt 2 ts,
— 01) til Stationsbygningen.

Kolonierne ligger meget ofte ved smaa VandlØb og tilmed ofte

pan begge Sider af et saadant. Det har derfor ogsaa været nød

vendigt pan sine Steder at anlægge smaa Gangbroer af Træ, gamie

,Jernbaneskinner eller lign. — Paa sine Steder er de ogsaa blevet

hygget saaledes, at man har spændt et Par Wirer ud fra Fjeldet

pan den ene Side til Fjeldet pan den anden Side og herpaa lagt

selve Brodækket. En saadan Bro har der været ved Kolonien Hol

stensborg. Den var godt 50 m lang, men er nu blevet erstattet

med en mere solid.
Ved Godhavn findes der en lille Jernbro, 16 m lang, over

Røde Elv.
Forbindelsen med Danmark har jo igennem mere end 150 Aar

været opretholdt ved Den kgl. grØnlandske Handel. En Flaade af

Sejlskibe fra 150—300 ts har sejlet den farefulde Vej, rundt det

stormende Kap Farvel og ind i det isfyldte Davisstræde. Alt taget

i Betragtning er der sejlet med forbavsende faa Uheld og Forlis.

I 1905 byggede Handelen sit første Jernskib, Damperen »Hans

Fra Joi oa i en lii! jjinehaalj. De fsi(llldske Iles i e l,a’,ei Sl Øi)Clli (II eriaicr tit

Fuarea visst (i i wnen.
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Egede<, og i de senere Aar er Dampskibsflaaden blevet forøget
med S/S »Gertrud Rask< og »Gustav Holm< samt Motorskibet
»Disko<.

Foruden af disse Skibe besejles GrØnland af nogle Skibe frag
tet af Grønlands Styrelse samt af Kryolithbruddets Skibe.

Havneforholdene er meget primitive. Som Regel findes der en
naturlig Havn ved Kolonien, men Kajanlæg, hvor Skibene kan
lægge til, findes ikke. Lasten lægges i Pramme, der gaar ind tit

smaa Kajmure, hvis Fod praktisk talt ligger tØrre ved Ebbe, og
ved Hjælp af sman Motorspil tages Lasten sna herfra ind i Pak—
husene.

Flere Steder, som f. Eks. ved Kulbruddet i Kutdligssat, hvor
der er en Udskibning af 5—6000 tons aarlig, er der ingen Havn,
og Skibene maa her ligge paa Svaj med bakkede Fr. Ikke helt
sjældent hænder det, at Skibene da maa afbryde Lastningen og
gaa tilsØs laa Grund af optrækkende Storm.

Foruden den grønlandske Kajak, der er et Vidunder af et Sten
alderfoiks tekniske Snille, foregik Samfærdselen i gamle Dage og-

11e.s!ql’ell)oliq i Io1ûii i eii CIHSl (IIZXII(UIb, OJ)[)II i ;:i.
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san i de saakaldte Konebande, d. v. s. store, fladbundede Bande

med Spanter hugget ud af Flydetømmer og overtrukket med

Skind. En saadan Konebaad roedes af 4—8 Roersker, medens

Husfaderen sad i Bagstavnen og styrede. Det er forbløffende at

se, hvad en saadan Band — der er Ca. 10 m lang og paa Midten

har en Bredde af 1,4 kan rumme; men den medførte jo ogsaa

hele Husets Habengut, Hunde, Kogekedler, Proviant, Telte etc. etc.

Og spændende var det at sidde i Banden og gennem dens Skind-

beklædning følge Vandets Bevægelse langs Baadsiden. Nutildags

er disse Baade som oftest erstattet med tilsvarende Bande, byg

get af Træ.
Efter Forbedringen af Forbrændingsmotoren ved Aarhundred

skiftet begyndte Motorbaadene ogsaa at vise sig i GrØnland, og

for Øjeblikket findes der deroppe op imod 125 Motorbuade til

hørende Staten samt et mindre Antal tilhørende GrØnlændere pri

vat eller som grØnlandske Andeisforetagender, og yderligere 10—17

Motorskonnerter lastende fra 40 til 150 Tons. At Sejladsen mel

lem de forskellige Pladser gaar adskilligt hurtigere, siger sig selv,

men endnu findes der enkelte, som stadig foretrækker de gamle

Befordringsmidler med deres Ro og Fred, uanset at de tager

længere Tid.
I NordgrØnland er Vintertiden den bedste Rejsetid. Man rej

Udskibning af Kul fra Kulbr,zdet ved Kizldliqssal foreqnar fra en Otleriniist!sk Bio,

der op8irttes livret Foraar
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ser da med Slæder forspændt med 8—lO Hunde, og de, der har
været med til dette, finder, at en saadan Slæderejse er den eneste
sande Sport her i Verden. Med saadanne Slæder og Hundespand
er mange af de store Ekspeditioner foretaget, og under gunstige
Forhold kan 75—bo km tilbagelægges paa en Dagsrejse. I de
senere Aar er man til dette Brug da ogsaa kommet ind paa at
bruge propeldrevne Motorslæder, og Professor \Vegener, som fore
tog sin store Indlandsis-Ekspedition i 1930—31, havde da ogsaa
stor Succes med disse Slæder, idet man med heldigt Vejr paa
faa Timer kØrte den ca. 500 km lange Strækning fra Vestkyst-

stationen til Stationen paa Midten af Indlandsisen. Ogsaa Dr.
Lauge Koch har paa sin Jubilænms-Ekspedition i 1921—23 an
rendt Motorslæder, der dog var forsynede med Larvebaand, og
ikke saa effektive som de senere anvendte.

Ingen ved, hvad Fremtiden bringer. Ogsaa GrØnland er
det muligt, at Ruteflvvningen vil vinde Indpas, selv om Forhol
dene er vanskelige. Allerede i 1924 var de fØrste Flyvere paa
GrØnland. Det var 2 amerikanske Aeroplaner, som fuldfØrte deres
Flyvning rundt omkring Jorden med GrØnland som sidste Etape.
.Jeg opholdt mig ved Julianehaab paa daværende Tidspunkt, og
en skØnne Dag dalede der pludselig en Flyver fra et af de ud
stationerede, amerikanske Krigsskibe ned ved Kolonien. Radio
væsenet var dengang endnu ikke traadt i Virksomhed deroppe,
og Flyverne kom derfor ganske uventet. Stor var GrØnlændernes

ni onieji ( u(j(J,(j(f Os en es(e Span ti heste kpiei Kit I jul til Foibiti qesn e (1930).



19i3 D.\NSK VEJTIDSSKIIIFT 11

Forbavselse, cia Flyveren landede, men Begejstringen steg til Ju

bel, da den store Fug< nogle Timer senere lØftede sig op af

Vandet og forsvandt over de høje Fjelde.

Flyverne Cramer og Hassel nØdlandede pan Indlanclsisen i

1928, og den svenske Kaptajn Ahrenberg flØj til GrØnland i 1929

og 1931. Tyskeren von Gronnu har 3 Gange fuldfØrt Flyvning fra

Europa til Amerika via GrØnland og i indeværende Aar (1932)

har baade Dr. Lauge Koch og Dr. Knud Rasmussen pan deres

Ekspeditionsrej ser til ØstgrØnland medfØrt Flyvemaskiner, som

har overflØjet store Strækninger af Østkysten og fra Luften kort—

lagt Landet.
Det har ved disse Flyvninger vist sig muligt at opnaa gode

Resultater — i hvert Fald i Sommertiden — og uden r1vivl vil

disse paabegyndte FlyveforsØg resultere i, at Flyvemaskinen ogsaa

deroppe til sin Tid gaar ind i det daglige Liv.

I gamle l)age kunde der gna I Aar, ja hvis man var uheldig,

2 Aar, inden man fik Svar pan sine Breve. Siden 1924 er der

imidlertid blevet oprettet en Række Radiostationer rundt langs

hele Kysten og med disse er den langsommelige Venten en Saga

blot, pan faa Minutter kan Svaret til Tider være tilbage. Men

pan en san lang og farefuld Kyst er det ogsaa nødvendigt at have

sit Efterretningsvæsen i god Stand, saaledes at man nøje kan

følge Skibenes og Motorbaadenes Sejlads, — rent bortset fra, at

Ilerrnelikfuhriken i Ilolslensborq, bzjqqct 1927. Iler heizkoqes adskillige Tusind Duaser

Ilelleflijieder h per! Apr.
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en moderne Administration af en fjerntliggende Koloni nutildags
ikke kan finde Sted uden ved Radioens Hjælp.

Ved de forskellige Ting, som er anfØrt her, er ikke medtaget
J(ryolithbruddet ved Ivigtut, idet dette er som en dansk Enklave
i GrØnland med udelukkende danske Arbejdere og Funktionærer.
Ved denne Plads foregaar Livet som i en moderne Mineby, og
Tekniken staar der fuldt paa Højde med andre Steder i Verden.

Vor store, nordlige Koloni er imidlertid i StØbeskeen. Nye Er
hverv kommer frem, gamle gaar under; der er Udvikling og For
andring paa mange Felter. Det er derfor kun at vente, at de kom
mende Aar vil føre store Forandringer med sig paa alle de Felter,
som staar Tekniken nær.

ITALIENS VEJVÆSEN
Af Ingeniør I. Vano’one.

Italien har i Oktober 1932 fejret Tiaarsdagen for den Revolu
tion, der bragte Fascismen til Magten. I Løbet af disse ti Aar har
det fascistiske Styre nyskabt ikke alene de politiske Institutioner,
men ogsaa hele Landets tekniske og forvaltningsmæssige Ledelse
og Virksomhed, og det maa siges at de opuaaede Resultater i Be
tragtning af den korte Tid og de beskedne Midler, der har staaet
til Raadighed, er fremragende. Som et Led i denne Nyskabelse
indgik naturligvis Reguleringen og Udbygningen af det bestaaende
Vejnet. Det var dog nødvendigt, før man skred til Udførelse af
den praktiske Side af dette Arbejde, at foretage en gennemgribende
Revision af de bestaaende, forældede Lovbestemmelser om Vejvæ
senet, der ikke egnede sig til den Indgriben fra Statens Side, der
var en Forudsætning for at gennemføre en rask og grundig For
bedring af de beklagelige Tilstande, som hele Italiens Vejnet med
enkelte Undtagelser befandt sig i efter Verdenskrigens Afslutning.

Efter den gamle Lovgivning for offentlige Arbejder fra 1865
var de italienske Veje delt i tre Grupper: Rigsveje, Landeveje og
Sogneveje, der sorterede under henholdsvis Staten, Amterne og
Sognekommunerne. Til Rigsvejene hørte alle Landets Hovedveje,
dog saaledes at Vedligeholdelsen af en Rigsvej overgik til Amts
forvaltningerne, saafremt der byggedes en Jernbane parallelt med
den. Efterhaanden som Jernbanenettet udvidedes, medførte denne
Regel, at de fleste Hovedveje pan denne Maade overgik til Am
terne, san Staten kun bibeholdt Bjergvejene og nogle enhelte Veje
i Syditalien og pan de italienske Øer, hvor Udbygningen af Jern
banenettet foregik i et langsommere Tempo.
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Enkelte Amter fulgte med Fremskridtene i den moderne Vej-

bygning, og udrettede, naar de disponerede over de nødvendige

Pengemidler, et godt Arbejde paa dette Omraade. Men de fleste

kunde ikke efterkomme de Krav, som den tiltagende Trafik stil

lede, enten paa Grund af manglende Organisation eller som pftest

pan Grund af Pengemangel.

Det blev derfor mere og mere klart, at der trængtes til en gen

nemgribende Reform pan \Tejlogivningsomraadet, gaaende i den

Retning, at Vej enes Vedligeholdelse atter overgik til Staten, som

alene var i Stand til at foretage en gennemgribende Regulering af

de vigtigste Veje, pan hvilke Trafikken stadigt voksede, idet kun

den havde Raadighed over de nødvendige Midler og var i Stand til

at gennemføre ensartede Forholdsregler.

Foiii e(jell ViJ Vej lanqs les Isiden n[ Gu’da Sciezi

1’€no ven l’oiiule Vejen.
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Det fØrste Forsøg paa en Reform, som blev forelagt i Marts
1923, lige efter Fascismens Overtagelse af Magten, strandede, dels
paa Grund af finansielle Vanskeligheder og dels grundet paa Op
position fra Amtsforvaltningerne, der mente, at de herved fik
paalagt uoverkommelige Udgifter.

Den endelige Løsning fandt Spørgsmaalet i Loven af 17. Maj
1928, i Følge hvilken der blev dannet et Statsvejnet med en Længde
laa ca. 20,000 km, hvis Vedligeholdelse blev overdraget til en selv
stændig Forvaltning, der fik Navnet »Azienda Autonoma Statale
delle Strade« (A. A. S. S.).

For at denne nydannede Forvaltning kunde opnaa en sikker
og varende Udøvelse af sine Funktioner, garanterede Loven den
et af Statsbalancen uafhængigt l3udget, hvis aktive Side sammen-
sattes af følgende Poster:

a) et fast Bidrag fra Staten uaa 180 Mill. Lire,
b) hele Incltægten af Autornobilbeskatningen, der forhØjedes med

40 % som et særligt Bidrag fra Automobilisternes Side til de
med Forbedringen af Vejnettet forbundne Udgifter,

c) forskellige mindre Indtægtskilder, som Reklameskilte langs
Statsvejene, Bøder for Overtrædelse af Færdselsloven o. 1.

Præsident for A. A. S. S. er Ministeren for offentlige Arbej
der og Forvaltningsraadet er sammensat af højere Embedsmænd
fra de interesserede Ministerier samt enkelte Repræsentanter for
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private Foretagender, saasom »R. Automohile Club d’Italia< og

»rrotlring Club Italiano<. De udøvende Myndigheder i A. A. S. S. er

Generaldirektoratet i Rom og 15 Underafdelinger i de vigtigste ita

lienske Byer. Det ledende Personale bestaar af Embedsmænd fra

»R. Corpo del Genio Civile, og den største 1)el af det tekniske Per

sona1e er midlertidigt ansat, for ikke at panlægge Staten Udgifter

ud over den Tid Reguleringsarbej det varer.

Ved Grundlæggelsen fandt A. A. S. S. samtlige Italiens Veje

(med Undtagelse af nogle Hundrede km, som enkelte Amter alle

rede havde bragt i Orden) i en Tilstand, der absolut ikke s;’arede

til Nutidens Krav. Belægningen var almindelig ikke tromlet Ma

cadam, der paa Grund af manglende Vedligehold var stærkt af

slidt. En almindelig, organiseret Reform var bydende nødvendig,

først og fremmest for de for Trafikken vigtigste Veje. Benito

Mussolino bestemte derfor, at man, for at dække det stærkeste

Behov, i de fØrste fire Aar skulde regulere 6000 km. Opgaven blev

taget op og rigeligt gennemført.
Nedenstaaende Kort viser Statsvej nettet i hele sin Udstrækning

med Markering af de Veje, der i Juni 1932, d. v. s. ved Udgangen

af de nævnte fire Aar, var blevet sat i Stand, ialt 7693 km. For

Tiden fortsættes Arbejdet iaa mange andre Veje, og man imøde-

ser, at ikke mindre end 9000 km vil være i Orden ved Udgangen

af 1933. Den første Opgave bestod i en fuldstændig Ombygning

af Belægningerne, idet det gamle afslidte Macadamdække skulde

.111 lomo 1)11 veJ Ililuno—To,ino. — Beton vej med Overllzz de b eliundi Fn q ni ed Bit 0mev
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erstattes med et nyt, der bedre tilfredsstillede Kravene. Der blev
benyttet samtlige moderne Belægningsformer. saavel Brolægning
og Cementbeton som Stampeasfalt, Bitulite og Topeka; det er na
turligvis klart, at Anvendelsen af disse kostbare Belægninger ikke
kunde gennemføres over flere tusinde Kilometer, og de blev der
for ogsaa kun brugt iaa de \Tejafsnit, der opviste den største Tra
fik. F’or det meste blev benyttet en relativ billigere Forbedrings
metode, idet man borttog det gamle Dække og erstattede det med

et nyt Macadamlag af fortræffeligt Materiale i en Tykkelse af
15—20 cm. Macadamen blev derefter tromlet med svære Trom
ler under Tilsætning af et Minimum af Fyldstof, saaledes at Vej-
overfladen fremviste saa rene Fuger som muligt, og det overhæld
tes derpaa med en bituminøs Emulsion. Overfladen behandledes
siden endnu to Gange med Emulsion, saa det samlede Forbrug
blev 3—4 Liter 50 % Bitumenemulsion m2. Denne Belægning
er, forudsat at den udføres omhyggeligt og der anvendes de bed
ste Materialer, i Stand til at taale en Færdsel paa 2—3000 t pr.
Dag, dersom hestetrukne Vogne med Jernbpndager kun forekom
mer i Mindretal. Omkostningerne beløber sig for en Bredde af
(i m til 150—200,000 Lire pr. km.
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De forskellige Belægningsarter fordelte sig i Slutningen af

Juni 1932 saaledes:
Bitumenbehandlede Veje 7,143,592 km

Veje med mere permanente Belægninger:
BituminØse eller llgnende 264,718 km
Stampeasfall 71,968 »

Cementbeton 62,983 >

Brolægning 150,297 »

549,966 »

7,693,558 km

Omkostningerne ved denne Regulering belØb sig til 1,376,809,046

Lire, eksklusive Renter. Foruden denne ekstraordinære Udgift,

anvender A. A. S. 5. aarlig 200 Mill. Lire til den normale Vediige

holdelse.
Teji.egIi1eringerne indskrærikede sig dog ikke alene til Belæg

ningerne, men omfattede ogsaa Kurveudretning, Ombygning af

Broer med en for ringe Kapacitet, Forbedring af mangelfuld Li

nieføring, Fremskaffelse af fri Oversigt saint, hvor det var mii

ligt, Ophævelse af Niveauskæringer mellem Vej og Jernbane. Ialt

foretoges Forbedringer af Linieføringen paa 330 km, og der om
byggedes 596 Broer, af hvilke 30 havde en Spændvidde iaa over

50 m.

Vej la,züs Vestsiden af Garda Søen.
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Endnu maa nævnes Plantningen af 400,000 Træer langs Vejene
og Anbringelse af internationale, om Natten belyste Advarsels
skilte ved Niveauskæringer med Jernbaner.

Samtidig med Regeuleringen af de gamle Veje fandt der i
disse Aar ogsaa en livlig Bygning af nye Veje Sted, enten fra Sta
tens eller Amternes Side. I særlige Tilfælde blev der ogsaa byg
get Veje af private Aktieselskaber, der var grundlagt med dette
Formaal for Øje, som det f. Eks. vil erindres fra det bekendte
Tilfælde med Automobilvejene. Ogsaa Bygningen af de Veje, der
danner et nødvendigt Led i Kultiveringen af sumpede Terrænet,

er i fuld Udvikling. Det er ikke let i faa Ord at beskrive dette
udstrakte og righoldige Arbejde, men til sidst maa dog nævnes
det Net af Veje, der er udlagt udelukkende til Kørsel med Auto
mobiler, der for Benyttelsen maa betale en ringe Afgift, og som
allerede har naaet en samlet Længde paa 440 km.

Paa hosstaaende Kort er vist de vigtigste af disse Veje: Torino
•—Milano------Bergamo-—Brescia med Forbindelser til Como, Varese
og Sesto Cal. samt Firenze—Viareggiovejen, som om kort Tid bli
ver aabnet for Trafikken og Strækningerne Napoli—Pompei og
Padova—Venezin, der for Tiden er under Bygning, og hvilken
sidste vil faa Tilknytning til den nye Bro over Lagunen.

En særlig Omtale fortjener desuden de to nye Veje, der lØber
omkring Gardasøen, og som udviser en rationel Løsning af store
og usædvanlige Vanskeligheder.

t’
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Italien er overbevist om at have fuidbragt et Værk, der vil

blive anerkendt af de mange altid velkomne Gæster, der kommer

rejsende fra Udlandet for at se de Steder, hvor den antikke ro
merske Kultur fødtes og genfinde de til evige Tider staaende Tegn

herpaa i det nyskabte Rom.

I 1(11 lens Stils Veje. — Med svær Linie er VIL qivet de inden 30. Jzz ni I 93 is tandsa I le

Veje (7693 km) Med tqzid Linie er anqivet Veje, der skal gØres i Stand og med

Dobbelttinic (le swi’liije AlIloiflObLtL)eje.
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DEN SVENSKA GRANITENDUSTBIEN
Af Ingeniør Gåsla Pauve.

Materialtillgång.
Sveriges tiligångar av industrielit anvåndbar granit åro

praktiskt taget obegrånsade. Likafulit kan man betråffande av
verkningen av befintliga granittiligångar gårna förorda en plan
måssig hushållning, men motivet tju denna år ingalunda ma
terialknapphet. Under gatstensindustriens genombrottsår och
långt fram i senare tid bestod yrkets tekniska utrustning så
gott som uteslutande av stenhuggarens verktyg. Stenhuggren
arbetade på ackord och valde det styrke berg, som var låttast
att avverka. Efter ytskalning gick han till nåsta berg, och hår
igenom uppstode de »skrothögan, som tillfLelligt besökande tti

rister och badgåster anfört såsom bristande ekonomiskt sinne
eller åtminstone som likgiltighet för naturens skönhetsvården.
Detta arbetssåt var eniellertid då förutsåttningen för att driften
skulle löna sig, och den extensiva driften har möjliggjort gm
nitindustriens senare utveckling tju centralisation. Då samlades
kapital till maskinell och övrig teknisk utrustning, och en senare
tids högre transportkostnader och högre vårde på sjålva naturtill
gångarna ha tilisammans med kapitalbesparingamna lett granit
industriens utveckling från primitiv avverkning till rationell pro
duktion. Nuniera år driften intensiv trots åndlös materialtillgång.
Sporadiska undantag från denne regel finnas likvål i form av
mera efemårt upptrådande företagare, men betydelsen hårav år
obetdlig ur materialsynpunkt. I den aktuella konkurrensen kunna
dåremot dessa genvågar vara till nackdel fSr granitindustrien i
dess helhet, varfSr den planmåssiga materialhushållningen otvivel
aktigt år av nationalekonomisk vårde.

Den svenska granitindustriens tillgångar bestå av graniter oeh
gnej ser samt så kallade svarta graniter, uader vilken benåmning
inbegripes dioriter, gabbror, diabaser, hyperiter og andra dylika
bergarter, som vanligen anvåndas för gravvårdar, monument oeh
fasader. Den egentliga granitens huvudområden åro Bohuslån
från Idefjorden vid norska grånsen till Gullmansfjorden, repre
senterande inemot 60 % av hela produktionen; Blekinge 15 %,
Halland 5 å 8 % samt Smålands östkust med ön Jungfrun oeh
sporadiska förekomster i Ôstergötland, Uppland oeh Medelpad —

tilsammans cirka 17—20 %. De ådlare, fårgade graniterna finnas
företrådesvis inuti landet från Skåne till Norrland. De represen—
tern i jåmförelse med gatstensgraniten myeket små kvantiteter,
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men möjliggöra på sina orter stenhuggerihantverk eller råvarule

veranser av relativt stor betydelse.
Av utomordentlig vild för granitindustriens ekonomiska oeh

handeispolitiska hetydelse år, att de stora granitområdena i Bo

huslån, Blekinge oeh Halland äro belågna vid kusten med god

tillgång på vålbelågna skeppningshamnar.

Historik.

Det torde vara svårt att avgöra, når det svenska urbergets

hårda bergarter, granit och gnejs, först kommo tju byggnadstek

nisk anvåndning, men redan under medeltiden valde man mellan

granit, sand- og kalksten för monumentala och ornamentala bygg

nadsåndamål. Byggnadsmaterialet tju gamla kyrkor år mången

stådes råa gråstensbloek, men den egentliga stenproduktionen i

industriel! mening börjar omkring 1770, då Karlskrona örlogs

hamn anlades. Karlskrona dock- och hamnbyggnader åro den

svenska granitindustriens vagga. Hår utbildades en stenhuggar

•kår, som i teknisk fårdighet stod på en mycket hög nivå. Arbe

tets organisation, verktyg och avlöningsm etoder representerade en

rationalitet, som kunde vant förebildlig för den senare granitin

dustrien. Denna fick emellertid låra på nytt, då den statliga gra

nilindustrien avstannade några årtioneden innan den privata

började.
Den svenska granitindustriens bildande på affårsmåssig grund

daterar sig från 1842, då grosshandlaren C. A. Kuligren i Udde

Fig. 1.
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valla jåmte den kånde jårnvågs- och kanalbyggaren, överste Niels
Erieson, öppnade affårsverksainhet med svensk granit, nårmast för—
anledd av behovet av hålibart stenmaterial för den under byggnad
varande Trollhåtte kanal .Ar 1841 anlade Kuligren ett stort sten—
huggeri på ön Malmön i Bohuslån, avsett för tiliverkning oeh
försflljning av granit för kajbro- oeh gatubyggnader. Berggrun
den på Malmön består uteslutande av granit, och det år stenen,

som ger dess inemot tvåtusen innevånare bröd. On udgör nuinera
egen församling, oeh dette första stenhuggeri i landet år alltjåmt
ett av de största. Graniten på Malmön år ypperlig, dess skepp—
ningsförhållanden idealiska, varför denna ö under en lång tid
blev en centralplats för den svenska granitindustrien. Hår an-
lades polerverk oeh sliperi, hårifrån skeppades råbloek, bygg
naddssten, kantsten samt hantverksmåssigt förarbetad granit för
gravvårdar och ornamental byggnadskonst.

Några år efter firman Kuligrens start i Bohuslån uppstod
granitindnstrien på nytt i Blekinge. En preussisk fortifikations—
tjånsteman oeh bggnadsinspektor F. H. Wolff hade beordrats
till Bornholm för att efterse en leverans av sten för tyska statens
råkning. Uppdraget var ringa nog, men Wrolff utvidgade detsam

Ftq. 2 ]IUIIfldl?.
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ina genom att fara åver till svenska kusten oeh upptåcka nya

granitfymdigheter. Hans nåsta roll blev att upptrftda som leve—

rantör i stållet för kontrollant. Han åvertog tyska statens order,

som gållde offentliga hamnbyggnader av stora mått och etable

rade sig som Blekinges första granitexportår. År 1877 infårskrev

Wolff ett hundratal familjer från Bayern. De medfårde en mångd

förut i Sverige okånda verktyg oeh införde nya arbetssått, som

lånt granitindustrien tju stor fårdel. Den tekniska fårdighet som

hårigenom grundlades. kom sederrnera den ljohuslånska granit-

industrien tillgodo i oeh med den omfattande ntflvttn ingen av

stenhuggare från Blekinge till Bohuslån.
Indtil sin död 1886 var Wolff den ledande inoiu granitindu

strien i Blekinge. Innan dess hade emellertid A. IC Fernström

börjat granitindustriell verksarnhet i samma bygder. Redan som

23-åring sålde Fernström gatsten till Danmark, och hans fårsta

bergskontrakt stipulerade priser efter dansk kvadratfamn. Lik

som Kullgren i Bohuslån visade sig F’ernstrØrn ha buck för gra

nitindustriens expansionsmöjligheter, och han tillförsåkrade sig

brvtningsområden runt hela Sveriges kust, dår granit fanns att

tillgå, och han gick över Idefjorden till Norge. Samtidigt tillför
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såkrade sig den Kuligrenska firman granitområden i Halland,
Blekinge oeh Småland. Dessa båda företag representera den sven
ska granitindustrien i begynnelsesstadiet. Jåmte Skandinaviska
Granitaktiebolaget i Göteborg och Aktiebolaget Förenade Gra
nitindustrier i Strömstad åro de alltjåmt de ledande. A. IC Fem
ström övertog arvet från Wolff genom inköp av denna firmas
granittiligångar, och hiirmed har detta företag etablerat sig som
ledare av den sydsvenska granitindustrien med såte i Karlshamn.
Aktiebolaget Karlshålls Granitindustri i Karlshamn kommer som
tvåa i den blekingska stenindustrien. Centraliseringen inom
bransehen har doek medfört, at denna firmas eentrala station
förlagts till Göteborg, nårmare det våstsvenska stora stenriket.

I Halland började stenhuggeridriften ungefårligen vid samma
tidpunkt som i Blekinge, och det år i Halland, som den egent
liga gatstensindustrien i Sverige först kommer till stånd. Till
verknings- och skeppningorten år Varberg, oeh hit kommo år
1856 danska skeppare med prov på gatsten jåmte förfrågan, om
sådan vara kunde levereras. Omedelbart igångsattes tillverknia
gen af gatsten, och redan år 1858 började verksamheten drivas
i större skala, sedan den förutnåmnda firman C• £4 Kullgrens
Enka i Uddevalla inköpt stenbrott i Varberg med omnejd. En del
av de dår anstållda stenhuggarna sökte sig emellertid sedermera
andra arbetsplatser, dår graniten var låttare att bearbeta, oeh dår
det fSljaktligen gavs båttre förtjånster. Denna förflyttning av ar
betskraften var emellertid ieke något sårskilt utmårkande för
Varberg. De yrkesskiekliga stenhuggarna sôkte båttre berg från
Varberg till Halmstad, från Karlskrona till Karlshamn oeh från
samtliga stenhuggeriorter till Bohuslån.

I Halland blev den vigtigaste platsen för granitindustrien
landskapets huvudstad, Halmstad, med kringliggande landsbygd.
Åven hår förmedlades gatstens-affårerna av skeppare, i detta fall
svenskar, som tidigare gått i fraktfart på Danmark. 1)et var så
lunda en ganska primitiv exportindustri, som hår kom till stånd,
oeh stora olågenheter uppstodo i form av oredlig måtning, över
produktion m. m. Bildandet av Halmstads Stenhuggeri Aktiebo
lag 1875 blev dårför en åndring till det båttre. Detta bolag över
tog en stor del av produktionen oeh centraliserade exporten till
Halmstads hamn. Skepparaffårerna fortsatte emellertid långe,
oeh det var först sedan Haimstads Stenhuggeri Aktiebolag asso
eierat sig med firman Nie. Petersen Junr., Flensborg, vilken för
medlat Haimstadsbolagets tyska affårer samt ågde egna granit
fyndigheter i Bohuslån, som den hallåndska stenindustrien i
Halmstadsdistriktet utveeklades till rationell stordrift. Den sven
ska oeh den tyska firmans samarbete ledde till en mångd inköp
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av granitfyndigheter i Halland oeh Bohuslån samt senare inför
andet av maskinell tillverkning av smågatsten genom exploater
andet av en tysk uppfinning. Långt tidigare hade handhuggen
smågatsten koinmit till anvåndning, men i oeh med den maskin
inåssiga tiliverkningen av denna vara steg efterfrågan kolossalt.
Smågatstenen hålsades i tyska faekmannakretsar såsom »das

Pflaster der Zukunftr, oeh alltjåmt anses smågatstenen av våg

och gatubyggare över hela våriden som ett oSvertråffat belågg
ningsmedel för gator oeh vågar. Haimstads Stenhuggeri Aktie

bolag planerade vid denna tid ett stort maskinstenhuggeri i Rixö.

Bohuslån, och för att skaffa erforderligt kapital grundades år
1905 Skandinaviska Granitaktiebolaget i Göteborg. Den stora an
låggningen i Rixö kom till stånd och år nu jåmte Malmön en av
de största centralerna för granitindustrien i Bohuslån. Jåmnsides

med inaskintekniken har den manuelln tillverkningen av smågat
sten alltwer utvecklat sig, enår den handslagna smågatstenen visat
sig vara mera efterfrågad.

Företagare inom den svenska granitindustrien.

De i det föregående nåmnda svenska granitföretagen ha under
tidernas lopp reorganiserats, föråndrat firmanamn eller uppgått i
andra företag. Från den tidigare utvecklingen kvarstå de trenne
banbrytande företagen i respektive Bohuslån, Blekinge och Hal-

Fig. 4.
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land, och deras nuvarande firmanamn åro: Granitaktiebolaget C.
A. Kuligrens Enka, Ucldevalla, Aktiebolaget A. IC FernstrSms Gra
nitindustrier, Karlshamn och Skandinaviska Granit Aktiebolaget,
Göteborg. Hårjånite finnas en hel rad företag, varav må nåmnas:
Aktiebolaget FSrenade Granitindustrier, Strörnstad, van uppgått
en del mindra företagare, Aktiebolaget Bohuslånska Granitkom
paniet, Strömstad, Aktiebolaget Karlshålls Granitindustri, Göte
borg, Eliasson oeh Johansson, Varberg. De norska firmorna N. S.
Beer & Co, Oslo oeh Fredrikstads Granitkompani (K. N. Vegard,
Fredrikstad) ha stora stenhuggerier i norra Bohuslån, och

Litmed den bohuslånska kusten från norska grånsen till Gullmars—
Ijorden finnas ett flertal småföretag. De hftr namngivna firmorna
åro indbördes sammanslutna i industriorganisationer, varav Se—
riges Granitindustnifårbund, Göteborg, representerar gat— och kant—
stensindustnien samt Våstra Sveriges Storstensindustriidkareför
bund, Gtelorg, hvggnadsstens- och storstensstillverkningen.

(;i’unitindu,striens ekononiisku och sociala bctqdclsc.

l)en svenska granitindustrien, vars utveeklingshistoria hår ovan
i korthet skildrats, sysselsåtter under ordinåra arbetsförhållanden
omkring 18000 personer. Hårav kommer på gatstensindustriens
andel inemot 11000 och på kantstensindustniens 1500 å 2000 per
soner. I)e åvriga ha sin verksomhet inom bloekstensindustrien
eller i monumentstenhuggenier, vilka senare åro fårdelade på ett

Fig. 5.



1933 DANSK VEJTIDS SKRIFT 27

stort antal platser över hela Sverige. Granitindustriens förnåmsta
produktionsbvgd år Bohuslån med omkring 7000 arbetare, (lår
nåst kommer Blekinge med inemot 2500. Hårjärnte försörjer gra
nitindustrien indirekte åtskilliga tusen personer genoin frakter
och laiidsvågstransporter, rivbyggnader och specialarbeten för sten
företagen m. rn. 1 l3ohushin och l3lekinge iro nElånga kommuner
så beroende av granitindustrien, att begreppet goda eller dårliga
tider icke hänför sig till skörd och fiskefångst, utan tut konjunk
turerna på stenmarknaden. Dei nuvarande lågkonjunkturen, som
givetvis drabbat granitindustrien synnei’ligen hårt, har dårför

förorsakat (le typiska stenkominunern.a i l3ohuslån och Blekinge

stort ekonomiskt avbråck, vilket nårrnast kommer tju uttryck i

de våsentligt ökade kommunalskatterna.
I detta sammanhang förtjånai det påpekas, att tulibakagången

i granitindustriens produktion och export av i svnnerhet gatsten

icke företrådesvis är beroende på, att gatstenen som helåggning

undanskjutits av andra, konkurrerande material, utan huvudsak—

ligan dårpå, att omfattande arl)eten måst inskrånkas eller upp—
skjutas. I många fall har på grund av penningknappheten ett
billigare vågbelåggningsmaterial kommit til! anvåndning på bekost—
nad av hålibarheten.

Denna redogörelse avser emellertid icke att skildra de speciella
kristidsförhållandena .AlIa tecken tyda på, att gastenen som väg—
belåggningsmedel mer ach mer håvdar sin plats i konkurrerisen.

Fiq. 6.
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Fackmannauttalanden från de hinder på den europeiska kontinen
ten, ddr trafikens intensitet nödgat vederbörande att prSva våg
belåggningens hålifasthet, slitstyrka och slirningsmotstånd under
maximal påfrestning, ge vid handen, att granitvågen dr överlågsen
varje annan våg. Granitindustrien avvaktar endast en liittnad i
det finansiella tryeket. Dårefter kan dess tekniskt fullåndade
apparat med tillfSrsikt motse efterfrågan från de vågar i vårlden,
som byggas för framtiden.

Den svenska granitindustrien dr tju minst nio tiondedelar en

exportindustri. Danmark och Tyskland började köpa svensk stor-
sten och gatsten, dårefter kom det övriga Europa och så små
ningom hela vårlden. Exporten uppgick under högkonjunkturen
efter krigskrisen till ett fobvårde av omkring 25 millioner kronor
pr. år, representerande en kvantitet av såg en million ton. Kris-
året 1931 redovisar 355,875 ton, och innevarande års (1932) export
mångd torde stiga till högst lika myeket.

Under dessa beymmersamma förhållanden har Sveriges riks
dag för att skaffa sysselsåttning åt granitindustriens arbetare
under tvenne år anslagit medel till inköp av smågatsten, som av
Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsen försåljes inom landet till våg
distrikt oeh kommuner. Det ifrågasåttes nu, att vissa av de större
landsvågarna i Sverige, som betjåna fjårrtrafiken, skola av sven-
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ska staten ombyggas tju riksvägar. Bland dessa åro huvudvägarna

Stockholm—Göteborg, Stockholm—Malmö, Göteborg—Malmö m.

m. fi. Det synes sannolikt, att dessa riksvägar komma att belåg—

gas med smågatsten, vilken producerats genom ovan omnämnda

arbetslöshetsåtgårder.
I Danmark har man redan för lång tid tilibaka insett granit

vågens fördelar, enär största delen av ali permanent vftgbelägg

ning där utförts med gatsten.
I samband med (le föreniimnda projekten om riksviigar i Sve

rige har frågan om smågatstenens livslängd som belåggnings

material vant under diskussion, och olika meningar ha gjort sig

gållande. Det viii dock synas som om varaktigheten för smågat

stensvägen med trygghet t. o. m vid stark trafik kunde uppskattas

tju minst ca. 40 år, enär det finnes ett flertal vägar i Europa

med denna ålder, som iinnu äro i fullgott skick. Erfarenheten

anger samtidigt, att underhållskostnaderiia äro mycket låga, var

för det synes antagligt, att Sveriges stora granittiligångar kunna

råkna på at! i framtiden komma til! en ytterligare vidgad använd—

ning.
Den svenska granitindustrien bygger på följande tre förut—

såttningar:
Bergen äro outtömliga.
Granitindustriens tekniska och kommersiella organisation mot—

svarar en världsmarknads anspråk på leveransförmåga.

Den ökade motortrafikens krav på hällbar väg och väghftllar

nas krav på minsta möjliga vågunderhåll ropa högt efter en våg

som varar. Granitvägen — på vilken själva tiden fåfängt nöter

sina tänder.

BENZINAFGIFTERNE

Medens tidligere de Bidrag), som de motorkØrende skulde yde

til Istandsættelse og Vedligeholdelse af Landets Vejnet, udeluk

kende hvilede dels som faste aarlige Afgifter pan KØretØjerne en

ten efter disses Hestekræfter eller senere som en Vægtafgift og

dels som en Omsætningsafgift ved et MotorkØretØjs første Ind

*) Se »Om Tilvejebringelse at Midler til Vejbygning i Danmarkç Af

Professor A. B. Christensen og Amtsvejinspektor J. D. Jespersen. Dansk

Vejtidsskrift 1930. Side 38.
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registrering her i Landet, forsøgte man ved Lov Nr. 132 af 29.
Juni 1927 om Afgift af Benzin for første Gang herhjemme at
lægge en Afgift paa Benzin, saaledes at det BelØb, den indbragte,
skulde anvendes sammen med Vægtafgifterne til Vejarbejder.

I og for sig er det princilielt rigtigt at lægge Afgiften paa Ben
zin, da det er Brugen af MotorkØretØjerne, der skal bære Afgiften,
men man havde en Del Betænkeligheder ved at indføre denne
Afgift, dels Frygten for, at Begrebet l3enzin ikke tilstrækkelig
tydeligt angav den Vare, som skulde bære Afgiften, dels Hen
synet til Kontrolvanskeligheder og til, at ikke alle MotorkØre
tøjer anvender Benzin til Drivkraft, saint endelig til, at Benzin
anvendes til andet Brug end MotorkØrsel. Erfaringerne siden
1927 har dog vist, at Benzinforbruget meget vel egner sig til indtil
videre at danne Grundlag for Beregningen af en Del af de motor
kØrendes Bidrag til Landets Vejvæsen.

Ved Loven af 1927 blev der paalagt en Afgift af 7 Øre pr.
Liter Benzin, hvilken Afgift udelukkende anvendes til Vejarbejder.

Afgiften laa Benzin blev ikke forandret før ved Lov Nr. 243
af 19. Oktober 1931 om ekstraordinære Foranstaltninger i Anled
ning af Landbrugskrisen. Ved denne Lov lægges der paa Benzin
en Tillægsafgift til Statskassen af 2 Øre pr. Liter. Dette er alt
saa i Modsætning til den egentlige Benzinafgift en Skat, der sam
men med alle andre Forbrugsafgifter anvendes til almindelige
fiscale Formaal. Efter § 16 i Loven skulde Afgiften falde bort
den 1. November d. A., men i § 2 i Lov Nr. t77 af 21. Juni 1932
om Tilvejebringelse af Midler til Dækning af Udgifter til Krise-
hjælp til Landbrugere og arbejdsløse m. v. er der truffet Bestem
melse om, at Tillægsafgiftea paa Benzin skat have Gyldighed
indtil Udgangen af Marts Maaned 1933, og ved Lovens § 5 er
Tillægsafgiften forhøjet til 5 Øre pr. Liter.

I Loven af 19. Oktober 1931 § 16, Stk. 3, er der indrømmet
Fritagelse for og Tilbagebetaling af rrilhegsafgiften af Benzin i
samme Omfang, som er fastsat i § 5 i Benzinafgiftsloven og i § 8
i Motorafgiftsloven; derimod omfatter den Kommunerne i sidst
nævnte Lovs § 9 i. f. tillagte Beføjelse til at refundere erlagt
Afgift af Benzin ikke Tillægsafgifterne. Departementet for Told-
og Forbrugsafgifter fritager for Tillægsafgiften i Henhold til Lo
ven af 21. Juni d. £4. i samme Udstrækning, i hvilken det indrØm
mede Fritagelse for de 2 Øres Tillægsafgift i Henhold til Loven
af 19. Oktober 1931.

Endelig er der ved Lov Nr. 115 af 8. April d. A. om Tilveje
bringelse af en fælles Vej- og Jerabanebro dels over StorstrØm
men m. v., dels over Oddesund indført en Benzinafgift af 1 Øre
1r. Liter.
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Denne Afgift skal anvendes dels til Dækning af, hvad det

med Fradrag af Statsbanernes Andel paa 15,7 Mill. Kr. vil koste

Staten at opføre en Højbro over Storstrømmen samt en Lavbro

med Klapfag over Masnedsund, begge fælles for Landevej og

enkeltsporet Jernbane, og dels til Bestridelse at’ den Vejfærdslen

paahvilende Del af LTdgifterne til Vedligeholdelse og Drift af

nævnte Broer og en for Landevej og enkeltsporet Jernbane fælles

Lavbro med Klapfag over Oddesund.
Afgiften bortfalder, naar der er opnaaet Dækning for den Del

af Anlægsudgifterne, der ikke bæres af Statsbanerne, og der er

tilvejebragt et Fond, hvis Renter efter Ministeren for offentlige

Arbejders Skøn er tilstrækkeligt til at afholde den Vej færdsien

paahvilende Del af Udgifterne ved Vedligeholdelsen af Broerne

med tilhørende Jordramper.
Der er i Lovens § 6 indrømmet Fritagelse for og Tilbagebeta

ling af Afgiften i samme Omfang, som er fastsat for Tillægs

afgifterne.
Som det fremgaar af det foran udviklede, hviler der for Tiden

en Afgift af 13 Øre pr. Liter Benzin, men denne Forhøjelse af

Afgifterne fra 7 Øre pr. Liter i 1927 skyldes altsaa kun for den

ene Øres Vedkommende en midlertidig Afgift til Vej- og Bro-

anlæg, medens de øvrige 5 Øre gaar til ekstraordinære Foran

staltninger i Anledning af Krisen.
Sluttelig skal det blot oplyses, hvilke Beløb den ved Loven af

1927 indførte 7 Øres Afgift har indbragt i de forløbne Aar:

1/
1928 6.917.213 Kr. 60 Øre

128/29 14.223.540 - 02 -

1929/30 16.136.026 - 71 -

1930/31 19.061.029 - 91 -

1931/32 21.673.346 - 06 -

// 1932 9.717.180 - 00 -

I Beløbene er ikke fradraget Toidvæsenets Godtgørelse for Af

giftens Opkrævning, der udgør 1 pCt.
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ST0BEASFALTBELÆGNINGER PAA BUNDLAG
AF ASFALTBETON

Af IngeniØr, cand, polyt. 11. HoI9ØlI.

Da Asfaltbetonbelægninger i 1924 begyndte at komme frem her
i Landet, opnaaede disse Belægninger hurtigt en stor Popularitet.
og i LØbet af de kommende Aar blev meget store Arealer belagt
med Asfaltbeton. Det kan imidlertid ikke nægtes, at Asfaltbetonen
skuffede mange, idet der efterhaanden var ikke saa faa Asfalt
betonstrækninger, der viste sig meget lidt holdbare, og man forlod
derfor mange Steder Asfaltbetonen til Fordel for StØbeasfalt.

StØbeasfalt blev derefter fra 192 7—28 og senere vel nok den
mest anvendte permanente Asfaltbelægning, og man anvendte den
som Belægning dels paa Betonfundament, dels paa Fundament af
gammel Brolægning og dels paa Makadamfundament.

StØbeasfalten har ogsaa flere Fordele fremfor Asfaltheton. Paa
Grund af den ret lange Opvarmning og Blandingstid (ea. G—8
Timer) er man i Stand til at fremstille den ganske ensartet hver
Gang, og Faren for mindre heldige Sammensætninger eller for
megen Opvarmning er ikke saa stor som ved Asfaltbeton. Da
StØbeasfalt ikke som Asfaltbeton indeholder Hulrum, egner den
sig sikkert ogsaa i vort fugtige Klima bedre end Asfaltbeton, sær
lig hvor man skal udfØre Belægninger om Efteraaret eller Vin
teren. Reparationer i StØbeasfalt er ogsaa betydelig nemmere at
udfØre end i Asfaltbeton. Omend man endnu ikke afgjort kan
sige, hvilken Belægning der er den slidfasteste, StØbeasfalt eller
Asfaltbetontoplag (Sandasfalt), er den almindelige Mening dog
vist, at StØbeasfalt er den slidfasteste, og mange Rapporter fra
Udlandet regner StØbeasfalt for langt slidfastere end Asfaltbeton.

De her i Landet lagte StØbeasfaltarealer ligger da ogsaa i det
store og hele tilfredsstillende, især efter at man nu fremstiller
StØbeasfalt mere modstandsdygtig over for Indtryk end i de fØrste
Aar. I de sidste Aar er der gjort overordentlig store tekniske
Fremskridt ved Fremstillingen og Sammensætningen af StØbe
asfalt, og man vil ved fortsatte Undersøgelser sikkert naa endnu
længere i Slidfasthed, end man er naaet i Øjeblikket.

StØbeasfalt har saaledes i det store og hele vist sig tilfredsstil
lende som Vejbelægning, men der er nogle Ulemper, der hefter sig
ved StØbeasfaltbelægninger, som man kan komme udover ved
først at lægge et Asfaltbetonunderlag, og der oven pan et Slidlag
af StØbeasfalt.
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De Ulemper, der hidtil har vist sig ved StØbeasfalt, er følgende:

1) Paa Betonfundament er Støbeasfalten meget tilbøjelig til at
revne, hvor Betonfundamentet revner, og endvidere har Støbeasfalt
en Tilbøjelighed til Dannelse af Blaser. Et Fænomen, man trods
snart 50 Aars Undersøgelser ikke er i Stand til fuldt ud at for
klare. Den almindelige Mening er, at det kun yderst sjældent
skyldes Mangler i Asfaitlagets Sammensætning eller Udførelse,
men at Hovedparten af Blaser skyldes anden Paavirkning saasom
forskellig Tæthed i Betonlaget, Udvikling af Lnftarter i Under
grunden m. m .At dette er rigtigt, har man følgende Bevis for:

Før i Tiden havde man meget store Vanskeligheder ved at an
vende Støbeasfalt paa Tagkonstruktioner, idet der næsten altid
kom Blaser, men efter at man har indført først at udlægge et
Lag Gulvpap, saaledes at Støbeasfalten ikke binder til selve Tag-
konstruktionen, har man fuldstændig undgaaet Blaser. Et Asfalt
betonbundlag vil virke paa samme Maade som et Lag Pap, da det
er saa porøst, at lokale Dampspændinger ikke kan opstaa, og Bla
serne undgaas.

Paa Grund af Asfaltbetonbundlagets elastiske Karakter vil
dette Lag ligeledes forhindre, at Revnedannelser i Betonfundament

forplanter sig op i Støbeasfaltlaget.

2) Naar Fundamentet er gammel Brolægning, kan man paa de

fleste af de Strækninger, der er lagt, se Konturerne af Brostenene

gennem StØbeasfalten; ogsaa dette undgaas fuldstændig ved at
lægge et Asfaltbetonhundlag. Da Asfaltbetoubundlag er betydelig

billigere end Støbeasfalt, behøver man derfor ikke, naar man an

vender et saadant Bundlag, at afrette den gI. Brolægning saa nøj
agtig som tidligere, idet Omkostningerne ved et Merforbrug af
Asfaltbetonunderlag ikke er saa store som ved et tilsvarende Mer

forbrug af StØbeasfalt.

3) Naar man vil lægge StØbeasfalt paa et Underlag af almin
delig Makadam, kan man kun gøre delte, naar man er absolut
sikker paa, at Makadambelægningen overalt er fuldstændig fast
uden Bevægelser eller Sænkninger, da den ret haarde StØbeasfalt
belægning revner, hvis saadanue Bevægelser finder Sted.

Endvidere er det nødvendigt at foretage en overordentlig om
hyggelig Afretning af Overfladen, og i de fleste Tilfælde har man,
hvad der absolut bør anbefales, behandlet Makadamen med Emul
sion (2—2Y4 kg pr. m2) forinden.

Ved at anvende et Asfaltbetonbundlag som Underlag behøver
man ikke at emulsionsbehandle Overfladen, ligesom Afretning af
Overfladen ikke behøver at være saa nøjagtig, som naar StØbe-
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asfalten lægges direkte paa. Er man ikke helt sikker paa sin
Makadambelægning, er et Asfaltbetonbundlag ogsaa i høj Grad at
foretrække, og paa mangen en Makadambelægning, hvor en StØbe
asfalt ellers vilde revne, kan det ligge ganske udmærket, naar man
anvender et Asfaltbetonbundlag.

Det kan derfor kun anbefales, at man anvender denne Form
for Belægning, den er i Udlandet anvendt i stor Udstrækning med
særdeles gode Resultater, bl. a. i England og Sverrig. I Stock
holm f. Eks. lægger man altid et Asfaltbetonbundlag under Støbe-
asfalten, ligegyldigt hvilket Fundament man anvender.

En saadan Belægning er pan enhver Maade fordelagtigere end
en almindelig dobbeltlaget Asfaltbetonbelægning. Dertil kommer,
at Støbeasfalt udlægges med Haanden og derfor kan afrettes be
tydelig bedre end en damptromlet Belægning. Risikoen for Bølge-
dannelse enten ved Belægningens Udførelse eller under rfrafikkefls
Panvirkning er ganske overordentlig ringe.

Ved Betonfundament kan man gaa ned til 3 cm’s Tykkelse
(Maksimum SkærvestØrrelse 20 mm) af Asfaltbetonbnndlaget,
medens man ved Fundament af gI. Brolægning eller Makadam
bør lægge et 4—5 cm Bundlag (Maksimum SkærvestØrrelse 25—
30 cm).

StØbeasfalten kaR man give en Tykkelse af 2½—334 cm varie
rende efter Trafikkens Art.

1)isse Belægninger kan nemt konkurrere i Pris med dobbelt
lagede Asfaltbetonbelægninger af samme Tykkelse, men ogsaa
overfor almindelige StØbeasfaltbelægninger kan de konkurrere i
Pris, da Asfnltbetonunderlaget er ret billigt at fremstille. Sna
ledes kan en 234 cm StØbeasfaltbelægning paa et 3 cm Asfalt
betonbundlag udlægges for samme Pris som en 4 cm Støbeasfalt.
Paa gammel Brolægning og paa Makadam, hvor man som Regel
først anvender en Emulsionsbehandling, vil en 2 4 cm Støbeasfalt
belægning + 4—5 cm Asfaltbetonbundlag kunne fremstilles lige
saa billigt som en 4 cm Støbeasfalt + den nødvendige Emulsions
behandling.

I de ovennævnte Konstruktioner er Slidlaget ganske vist kun
2h/2_31!2 cm tykt, medens Støbeasfalt, der er et Slidlag helt igen
nem, er 4—5 cm tykt, men man kan nu ikke slide en StØbeasfalt
tyndere end 2—----3 cm, førend den sønderbrydes af Trafikken. Lige
som en yderligere Afslidning som Regel vil have ændret Gndens
Profil saa meget, at Gadens Afvnnding er meget daarlig, hvorfor
man af den Grund er nødt til at forny Belægningen. Det er saaledes
ingen Ulempe, at Slidlnget ikke er tykkere end nævnt.

Belægninger af den omtalte Art kræver ganske vist 2 Maskin
anlæg, henholdsvis for Støbeasfalt og Asfnltbeton. Ved store Ar-
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bejder er dette kun en Fordel, idet Arbejdet bliver san meget hur

tigere udfØrt, men det har ogsaa den Fordel, at man ved Asfalt—
betonmaskinen under hele Arbejdets UdfØrelse arbejder med det
samme Blanclingsforhold og ikke stadig skal skifte om fra Bund
lagsblanding til Toplagsblanding og omvendt.

IØvrigt kan Asfaltbetonanlægget anvendes til Opvarmning af de
Stenmaterialer, der skal anvendes til Fremstillingen at Stpbeasfal
tell.

BLASER I STOBEASFALT
Af Ingeniør ved KØbenhavns Asfaltkompagni

cand. polyt. Thure F. Krarup.

Angaaende Blaseproblemet findes fØlgende Litteratur (i Teks

ten vil der blive refereret til Romertallet udfor hver rrjtel) ; alle
Afhandlinger findes i »Asphalt und Teer» undtagen den sidste
(Nr. X).

I. Heft l—1930. I)r. Karl Krüger (nu Professor i Charlotten—
burg) : Blasenbildung im Gussasphalt.

II. » 11 » I)ipl. Ing. E. Flister (Neuchatel Co.) : Zur
Frage tier Blasenbildung im Gussasphalt.

[11. » 26 » Dr. Ing. W. Bierhalter (StadsingeniØr i Frank
furt) : Zur Frage der Blasenbildung im Guss
asphalt.

IV. » 35 » Dr. Kresse (Stadtlaboratorium, KØln) : Blasen
bildung im Gussasphalt.

V. » 39 » Ing. I. Iachzel: Die Prüfung des Kaiksteins.
VI. » 8--—1931. Dr. P. Herrmann (Zentralstelle, Berlin) : Bla-

sen itu Gussasphalt.
VII. » 22 » Oberingenieur Marx (Köln) : über die Blasen

bildting irn Asphalt.
\TIII » 47——1932. Architekt \Vedepohl: Feber Blasenbildung im

Hochbau.
IX. » 49 » Reh & Co. (Berlin): Ueber Blasenbildung im

Gus s asphalt.
X. Et Særtryk at »The Builder< 1932, Beretning fra Building

Research Station.

StØbeasfait er den ældste af de moderne permanente Vejbelæg
ninger, og den har stedse foumaaet med Glans at hævde sig i
Konkurrencen med andre Belægningstyper, saavel med som uden



36 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933

Asfalt. Den har ogsaa mange Fordele, den er færdig til Brug,
saasnart den er afkølet efter Udlægningen. Den kan udlægges.
paa ethvert fast Underlag, den er uigennemtrængelig for Vand
og bølger ikke under Trafik, den er støjdæinpende, hygiejnisk
og støvfri. Den er upaavirkelig af Baser og svage Syrer og kan
gøres fuldt syrefast. Den kan lægges i Tykkelser fra een cm og
opefter, og den kan udlægges med enhver Hældning lige fra vand-
ret til lodret. Den ophuggede Asfalt har Værdi, og Støbeasfalten
kan, om ønskes, fremstilles som en 90 pCt. dansk Vare. Endelig
kan Støbeasfalt, der allerede i sig selv er temmelig ru, yder
ligere forbedres i den Retning ved Nedpresning af Grus i den
endnu varme Masse, hvorved den samtidig ogsaa gøres lysere,.
to Ting Motorfolk sætter Pris paa.

En Belægning med alle Støbeasfaltens Fordele maa selvfølge
lig ogsaa have visse svagere Punkter; men der er egentlig kun
to Ting, man indvender imod Støbeasfalt, og det er dens mang
lende Modstandsdygtighed mod Vognhjulenes Tryk, der giver sig
til Kende ved mere eller mindre dybe Mærker, og dernæst de til
Tider meget skæinmende Blaser eller Blærer i Støbeasfalten.

Intet af disse to Forhold har før i Tiden formaaet at aftvinge
særlig Interesse, Indtrykkene var ikke saa slemme i Hestevog
nenes Tid, hvor Begrebet »Parkering< jo ikke kendtes, og Bla—
serne saas saa at sige aldrig i Kørehaneasfalt. I Gaarde og paa
Fortove vidste man, at disse Blaser var et til Tider uundgaaeligt
Faktum, hvorfor man nøjedes med at omlægge Asfalten, hvis den
blev for slem; men ellers ventede man bare og lod Blaserne vokse
sig saa store, at de revnede, hvorefter de af sig selv faldt sammen.

Den første Ulempe, nemlig Mærkerne, modarbejdes meget
virkningsfuldt ved at føre en nøje Driftskontrol med stadig Prø
vetrykning af hvert Kog Støbeasfalt; hvorledes denne foregaar
og nogle Oplysninger om de hidtil indvundne Resultater frem
gaar af mine Artikler i dette Tidsskrift Nr. I og 3 —- 1932.

Blaserne er det værre med, idet man indtil for nylig egentlig
ikke anede, hvorfor de kom, og derfor heller ikke virkningsfuldt
kunde bekæmpe dem. De forekom før i Tiden f. Eks. aldrig i de
tykke Gadebelægninger; men kun i de tynde Gaard- og Fortovs
asfalter. Ligeledes vidste man, at Underbetonen ikke i Almin
delighed maatte være vaad ved Udlægningen af Asfalten; men
samtidig kendte man flere Eksempler pan, at Asfalten ligefrem
kogte, naar den udlagdes paa den tørre Beton, hvorimod den glat
kunde udlægges, naar denne var skyllet over med Vand. Det
syntes jo nærmest at henhøre under Begrebet: Heksen.

Imidlertid vidste fØr i Tiden saavel private som kommunale
Kunder, at for den betalte Pris kunde de forlange og fik ogsaa
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sea god en Vare, som det overhovdet var muligt at fabrikere;

naar der alligevel nu og de kom Mærker eller Blaser, ja, saa var

det uundgaaeligt og altsaa ikke værd at gøre Ophævelser over.

Anderledes i de senere Aar, hvor enhver Kunde har forsøgt at

faa sea billig en Vare som muligt, man har sea, for alligevel at

sikre sig en god Kvalitet, givet sig til at opstille alle tænkelige

Fordringer til den kontraherede Asfaltbelægning og har derved

ogsaa faaet Øje paa Mærkerne og Blaserne.

Jeg skal i det følgende, sea kort som muligt, gennemgaa de

Problemer, som Blasedannelsen rummer, og give en Oversigt over,

hvorledes Ondet kan bekæmpes.
Jeg vil begynde med Begyndelsen, nemlig Sammensætningen

af de forskellige StØbeasfalt-Sorter. I de fØr Krigen gængse to

Hovedtyper: 2 cnm Støbeasfalt til Fortove og 3 cm til Dæklag i

Slidbanen var Materialerne ens, nemlig Grus, Naturasfaltpulver

og fluxed Trinidad = Goudron. Forskellen paa de to Sorter Ina

dels i et noget forskelligt Grus-Indhold, dels i at der til Fortove

anvendtes en væsentlig blØdere Gouciron end til Kørebaner.

Efter Krigen gik man for KØrebanensfaltens Vedkommende

over til at bruge magrere og magrere Blandinger; men samtidig

maatte man sea ogsaa gøre Goudronen blødere og blødere for at

kunne blande og udlægge Asfalten. Endelig er man i de senere

Aar gaaet over til at erstatte mere og mere af Naturasfalten med

almindeligt Kalkpulver, hvilket atter medfØrte, at man yderligere

maatte blØdgøre sin Goudron p. Gr. af følgende Ræsonnementer

og praktiske Krav:
I den gammeldags Støbeasfalt havde man som sagt den fluxede

Trinicladasfalt som Bindemiddel, i den svØmmede Grus og Asfalt

pulver. I)en blØde Asfalt, der var i Asfaltpulveret fØr Kogningen,

fandtes selvfølgelig ogsaa deri efter Kogningen, idet den langt

sværere Goudron naturligvis ikke kunde fortrænge den bløde

Pulverbitumen fra de haarfine Gange, den sad i. Efter Udlæg

ningen indstiller der sig derimod i en saadan Støbeasfalt en vis

bevægelig Ligevægt afhængig af Goudronens og Pulverbituminens

respektive Haardheder og af Temperaturen. I Kanten af Natur

asfaltkornet, hvor Pulverbituminen rØrer Goudronen, vil der være

en Tendens til, at blød Asfaltolie gear fra Pulverbitumen (altsaa

inde fra Kornet) ud i Goudronen, og fra Gouclronen har de haarde

Asfalttner Tendens til at gaa ind i Pulverbituminen. Da Olien

er langt den lettest bevægelige, vil det i det store og hele sige, at

der gaar blød Olie ud i Goudronen, naar Temperaturen er til

strækkelig høj til, at Processen overhovedet kan foregaa; jo haar

dere Goudronen er, desto større Tendens har Olien til at gaa ud

og blandes med den. Afgiver altsaa StØbeasfalten lettere Olier
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til Luften ved Fordampning, eller iltes den af Luften, bliver Gou
dronen haardere og itrækken altsaa i stærkere Grad blØdgørende
Olie fra Naturasfalt-Bituminen. Naturasfaltkalkpulveret virker
altsaa som en Slags Regulator paa Asfaltens Haardhed.

Ved Hartguss- eller rettere ved syntetisk StØbeasfalt er Forhol
dene ganske anderledes. Der findes kun een Slags Bitumen i StØbe-
asfalten, nemlig den, der er i .Goudronen. Den maa susan være
saa blød straks fra Begyndelsen, at al Fare for Revnedannelse
om Vinteren er udelukket paa Forhaand. For at sikre sig dette
har snedige LaboratorielngenlØrer underkastet de gammeldags
StØbeasfalter en dybgaaende UndersØgelse, der resulterede i, at
man fandt, at naar den fra de gamle Asfalter ekstraherede Bitu
men havde et Sineltepunkt paa saa og saa meget, var der ingen
Revnefare; man oversaa ganske, at naar man ekstraherede, eks
traherede man baade Goudronbitumen og Pulverbitumen, og paa
denne Blandingsbltumen foretog man sine Analyser, ganske glem
mende, at den oprindelige StØbeasfalt slet ikke indeholdt disse
to Bituminer i fuldstændig Blanding.

Ud fra de saaledes indvundne Resultater konstruerede man
san sine Fordringer til den syntetiske Asfalt, hvilket altsaa di
rekte medførte, at man fik en meget blød Goudron, hvilket sekun
dært medfØrte, at man maatte nedsætte Bitumenindboldet for at
undgaa Mærker.

Trods den bløde Goudron viste det sig hyppigt, at den syn
tetiske Asfalt opførte sig, som om der var anvendt for haard en
Goudron, idet den revnede og trak sig om Vinteren. Dette havde
to Grunde, for at faa Goudronen blød nok (og billig nok) gik man
over til at anvende ren Melcsikanasfalt og dernæst virkede Kalk
pulverets talrige Porer opsugende pas Meksikanens Olieindhold,
saaledes at man altan i Virkeligheden fik et alt for hsardt Binde-
middel. Sendte man som Kontrol en Prøve af Støbeasfalten Ind
til et Laboratorium, fik man til Svar, at den ekstraherede Asfalt
var blød og velegnet, Idet man ikke har været klar over, at Kalk-
pulveret virker og nødvendigvis skal virke lige modsat Natur
asfaltpulveret. Det er netop denne Kalkens efterhærdende Virk
ning, man benytter sig af ved Dammanasfalten. Al Tale om, at
syntetisk og naturlig StØbeasfalt kan blive ens, er derfor paa For
haand udelukket. Ved at stille de samme Krav til den ekstra
herede Bitunien fra de to Slags Asfaltbelægninger narrer man
kun sig selv, det er to forskellige Belægninger, der hver stiller
sine Krav.

Endelig skal jeg gøre opmærksom pas, at Kalkpulveret er
stærkt hygroskopiak, medens Naturasf*ltpulver nærmest skyer
Vand; omvendt har Naturasfalt stærk Tendens til at optage og
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blandes med Goudron, medens Kalkpulveret nærmest skyer As
falt. Man maatte derfor formode, at Fabrikation stiden eller Koge
tiden, d. v. s. den Tid det tager at koge en Charge StØbeasfalt, nu
var længere end den Tid, man fØr anvendte. Men nej, tværtimod,
medens man før brugte helt op til 8 Timers Kogning, er (ler nu
Firmaer, der kun anvender Ca. halvanden Time, og medens As
falten derfor før i Tiden var en fed plastisk, sammenkogt Masse,
der ikke røg mere, kun dampede ganske let under Udlægningen,
saa er de moderne Hartgussasfalter oftest meget usammenhæn
gende.

Med disse Fakta in mente kan vi roligt give os i Lag med
Blaseproblemet.

Det fØrste SpØrgsmaal angaaende Blasernes Oprindelse kan
formuleres sanledes: Stammer Blaserne fra Asfalten eller fra Fun
damentet?

Hvis de stammer fra Asfalten, maa de enten opstan inde i selve

Asfaltiaget eller opstaa ved, at Asfalten af en eller anden Grund
ikke taaler Berøringen med Betonen eller med Snavs l)mi dennes

Over flade.
Hvis de opstaar inde i Asfalten, maa denn. blive fuld af Hul

ler ligesom en Svejtserost; nogle fua Eksempler pan snadanne Bla
er findes i Litteraturen; i VII nævnes, at Biaser kan skyldes
Spændingsforskelle i Asfaitlaget, enten pan Grund al daarlig Blan
ding eller pan Grund af Indblanding af Olie fra Transportspan—
tiene ved IJdlægningen. Til Stc4tte for sin rfeo,i anfører Marx, at
han netop har fundet l3iaser, der var helt indesluttede i Asfalten.
Selv om disse Spændingsforskelle ikke findes, kan sandanne Bob—
ler i Asfalten opstaa f. Eks efter V, idet den til Fremstillingen

anvendte Kalksten kan have været forvitret, hvorved Kaikstenen er
blevet forurenet med surt Kalciumkarbonat, der i Varmen spal..

tes til Kulsyre og Kaiciumkarhonat og altsaa virker som Bage
pulver. Ogsaa Dr. Krüger I (den fØrste, (ler har forsøgt at nærme

sig Problemet) mente, at Asfalten selv var Skyld i Blaserne; idd
han fra sit Speciale: Oliekrakning vidste, hvorledes smaa Mæng

der af Salte (særlig Klorider) kunde krakke store Mængder Olie;
men ganske vist ved langt hØjere Temperatur, han gav ydermere

samtidig tilsyneladende en Forklaring pan, at Baserne særlig viser

sig mellem Beton og Asfalt, idet Betonen alisna skulde være for

urenet f. Eks. med Salt. Ogsaa Flister II tror nærmest pia denne

Forklaring, idet han dog gØr opmærksom pan, at Blaserne kun
kommer paa Solsicien af Gaderne. Denne Forklaring vil(le være
meget bekvem for Kunderne, idet der, hvis den slog til, næppe

kunde være Tvivl om, at EntreprenØren var erstatningspligtig. Til

de tyske Embedsmænds Ros maa det siges, at ingen (undtagen
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Marx) tror, at Aarsagen til Blaserne i Almindelighed er at søge
i selve Asfalten.

For det fØrste gør baade Bierhalter, Kresse og Herrmann (III,
IV, V) opmærksom paa, at Blaserne kan kommer, naar Asfalten
ligger paa Belonfundament, og dernæst at ophugget, blasehærget
Asfalt opkogt endnu engang og udlagt andetsteds hyppigt ligger
upaaklageligt, medens ny Asfalt paa det gamle Sted omgaaende
blaser op. (Alene dette Faktum modbeviser Krflger og Marv (I og
VII). Endvidere har alle tre undersøgt Asfalt med Blaser og til
stødende blasefri Stykker, uden at finde den mindste Forskel paa
Prøverne fra de to Steder.

Flister (II) kunde ikke forklare, at der pludselig i 1928 kom
Blaser i en Gade lagt i 1912, altsaa efter seksten Aars Forløb.
Bierhalter (III) kender flere Eksempler herpaa (de er heller ikke
sjældne her hjemme), men forklarer dem ved, at Underbetonen
af en eller anden Grund er blevet fugtig, hvorved Trykforskelle
under Asfalten ikke som før kan udlignes gennem Betonporerne.
Kresse (111) paavisle ved Forsøg, at Blaserne ikke skyldtes Asfal
ten, men ydre Paavirkninger. Han anbragte nemlig en Jernblik
cylinder rundt om en Blase og kittede dens Væg fast til Asfalten,
saaledes at lian fik et Kar med Blasen i Bunden, i Karret fyldtes
saa Vand. Derefter anbragte han en Tragt med Hane over Blasen
og satte Tragten i Forbindelse med en Maaleflaske. Endelig stødte
han Hul i Blasen og opfangede ved Hjælp af rrragten den und
vigende Luft, der blev suget over i Flasken og maalt. Fra en
middelstor Blase undveg ca. 300 ccm Luft. Denne analyseredes og
Kresse fandt, at Luftarten i alle Tilfælde bestod af atmosfærisk
Luft; kun hvis Blasen var meget gammel, var der ved Bitumen
iltning forsvundet noget Ilt, jfr. følgende Analyseresultater:

Analyse I II III
Kulsyre 2,6 % 0,5 % 1,3 %
Ilt 11,6% 17,3% 11,0%
Kvælstof 85,8 % 82,2 % 87,7 %I og III meget gamle Blaser.

Dr. Herrmann, der er den, der fra sin Virksomhed i rigest Maal
har haft Lejlighed til at undersøge Blaserne og deres Opstaaen,
angiver fire Aarsager dertil:

1) at Underbetonen lokalt er fugtig,
2) at Fyld under Betonen indeholder raadnende eller gærende

Bestanddele,
3) Tilstedeværelsen af letfordampelige Stoffer med højt Damp-

tryk ved lav Temperatur,
4) Gas- eller Lufthlærer, der er lukket inde i Asfalten under Ud-

lægningen.

I
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Et særlig for Blasedannelsen typisk Eksempel angiver Dr.
Herrmann fra Stor-Berlin: i en Gade, (ler lØb Øst-Vest med høje.
Bygninger paa begge Sider og med et særligt Sporareal midt i Ga

den, viste der sig den anden Sommer efter Udlægningen i Nord
siden (Solsiden) talrige I3laser i denne Kørebanes StØbeasfalt, me
dens Skyggesideris Ian upanklageligt. Han forklarer Fænomenet

følgende Maacle: LTnder Stpbensfalten ligger Beton, der ved
ikke fuld Vandmætning indeholder Luft og Vand. Luft og Vand
udØver i et lukket Rum et højere Tryk, jo højere Temperaturen
er, og yderligere adderes Vanddampenes Tryk til Lufttr kket. Ved
55’ Celsius, som Dr. H antager for den højeste Temperatur, der
kan forekomme i en Asfaltbelægning, kan Luften for det fØrste,
takket være den hindrede Udvidelse, naa et Tryk lig 153 mm =

0,202 kg pr. cm2. Dertil kommer saa Vanddampenes rrI.l = 117,3
mm = 0,155 kg pr. cm2 ved 55°. Medens altsaa tørre Steder ud
sættes for et Tryk paa 0,202 kg, takket være Luften, beløber den
mulige Trvkpaavirkning sig pan fugtig Beton til 0,357 kg ir. cm2.
Nu kan yderligere (le fleste Trykforskelle pan tør Beton let udlig
nes gennem de tomme Betonporer, medens omvendt den fugtige
Beton lukker rfrykket inde, saaledes at dets fulde Styrke over

føres til Asfaltens Underside. Da Asfalten i Varmen er J)lnstisk,
vil den efterhaanden give efter: der opstnar en Bluse.

Dr. H. antager imidlertid endnu en Ting, nemlig, at man i
Tilfælde af, at StØbeasfalten overalt ikke heftede eller heftede sig
lige stærkt, vilde faa en stor, flad, kuppelformet Hævning over
det fugtige Sted. Naar man altsaa i Stedet for faar Blaser, rue
ner han, at det skyldes, at Heftningen sine Steder er stærkere end
pan andre, og at Blaserne følgelig dannes, hvor den er mindst.
Han mener derfor at have fundet et Middel mod Blaserne ved at
oversmØre Betonen med en Koldasfalt før lldlægningen af Støbe
asfalt. Han mener dermed at have »limet< Beton og Asfalt til
hinanden.

Disse sidste Meninger er noget omtvistelige, og det vilde være
meget interessant at faa Oplysninger om, hvorledes StØbeasfalt
udlagt pan asfaltstrØgen Beton har ligget. Man maa nemlig ikke
glemme, at alle Koldasfalter enten er Vandemulsioner eller Asfalt
opløst i Stoffer, der har et højt Damptryk ved lav Temperatur.
Hvis der altsaa i den strØgne Asfalt efter Udlægningen af Støbe-
asfalten endnu er Spor af Vand eller OplØsningsmiddel, san har
vi netop den næstsidste af Dr. H.’s Blaseaarsager (sml. ovenfor).
Dr. H. nævner ogsaa selv, at pan Broer, hvor Betonens Porer er
lukkede til alle Sider undtagen op imod StØbeasfalten, kan Bluser
opstaa uden Medvirkning af Vand blot ved Dampe fra Isolations
lagene.
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I VIII offentliggØr Arkilekt Wedepohi en Enquête angaaende
Blaser, specielt i Husbygning. Ing. Chem. Rössler, Charlottenburg,
svarer bl. a., at Blaser sikkert kari opstaa, hvor OplØsninger, der
angriber Betonen, kan komme ind under Asfalten. (l)et er i Ga
der f. Eks. Tilfældet, hvor Spor og Asfalt ikke slutter tæt: Salt-
lagen, der dannes om Vinteren, kan saa komme ind under Stobe—
asfalten og Ødelægge Betonen nedenunder.)

reIel)ohl nævner ligeledes, at gamle Praktikere hylder den
Anskuelse, at Blaserne skyldes for kort Kogning, (Ja Fugtighed og
evt, lette Olier saa ikke faar Lejlighed til at undvige. Han kon
kluderer sine Undersøgelser i følgende: Goudronen bør ikke være
for blød, da Asfalten derved ikke bliver tilstrækkelig J)lastisk til
at kunne danne Blaser ved almincieli g forekommende Sommer—
varm e.

Til \Vedepohl’s Gennemgang af Blaseaarsager har det kendte
Berlinerfirma »Reh & Co. føjet et Par praktiske Erfaringer
IX, nemlig: at en Støbeasfalt med et stort Bitumenoverskud og en
blød Goudron, takket være sine plastiske Egenskaber er till)Øjelig
til at blase. Hvorimod Belægninger med lavere Bitunienindhold
er forblevet fri for Blaser, selv om Bindemidlet ikke er valg! me
get haardt.

Jeg maa tillade mig at gøre opmærksom pan sidstnævnte Ven
ding, der staar ikke, at Bindemidlet er valgt »blødt<, men netop
»ikke meget haardtr, d. v. s. at Bituminen er ret haard. Vi er
nemlig hermed inde pan Forklaringen pan, hvorfor Forb ivsas fal—
ten bulede, medens KØrebanens ikke gjorde det. Til Fortovsasfalt.
hvor der kun skulde lægges ca. 2 cm, og hvor Asfaltninssen derfor
maatte være meget plastisk, blev der anvendt en blød Goudron
og meget af den. Til KØrebaner derimod, hvor Laget var op til
3 cm tykt, blev der anvendt en haard Goudron og i betydelig min
dre Mængde, derfor saas aldrig Blaser i alm. KØrebaner.

I KØrehanerne er man ganske vist nu nede pan minimale lii—
tumenprocenter; men den anvendte Bitumen er sna blød og (lefl
anvendte Filler saa lidet stabiliserende, at Asfalten som snadan
ikke taaler det stadige Tryk fra neden; men derimod giver efter
og danner Blaser. Dette pisser godt med, at det siges, at de nye
StØbeasfalter har en stor NedbØjning; mon ikke Binseplagen vil
medfØre, at Goudronen atter bliver haardere? Een Ting er i hvert
Tilfælde givet, at Blaserne, naar de kommer, er betydelig mere
besværlige og skæmmende, end de Mærker man i de forløbne tre
Anr har været san bange for.

Allerede i det foregaaende er jeg kommet ind pan de Fordele,
der knytter sig til Brugen af StØbeasfalt pan Naturasfnltbnsis, (1.
v. s. fremstillet med Nnturasfaltpulver og Trinidadasfalt. Ikke
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saaledes, at jeg tror, at den syntetiske Asfalt ikke har nogen

Fremtid for sig; særlig i Krisetider, vil den syntetiske Asfalt, selv

om den ikke er den ideale Belægning, nok vide at hævde sig, tak

ket være det Faktum, at det er en 90 %‘s dansk Vare; men hvor

man skal have en virkelig Kvalitetsvare, der skal den dyrere ægte

StØbeasfalt nok faa en Renæssance. I Sverrig og Tyskland er der

megen Tilfredshed med den syntetiske Asfalt, i England derimod

en hel Del Modstand. I det engelske Bygningstidsskrift »The Bnil

der< 1932 fandtes fØlgende, der gengives i Forkortelse og som er

meget karakteristisk for den Skarphed, hvormed Kampen mod

den syntetiske Asfalt føres.
Til »The Builcling Research Station< indsendte en Stadsarkitekt

sin Specifikation for Tagasfalt og forespurgte, om det var muligt

at forbedre Specifikationen saaledes, at man med Sikkerhed kunde

udelukke Brugen af syntetiske Asfalter, eller med andre Ord, om

det var muligt at opdage Forfalskning af StØbeasfalter med Pe

troleumsasfalt og alm. Kalksten.
Svaret var: »Building Research Station< havde allerede selv

forsØgt at sammensætte en suadan eksklusiv Specifikation for

Tagasfalt; og som Grund til, at man havde gjort dette Forsøg, an-

gaves, at man fØr man begyndte at anvende Petroleumsasfal

terne — altid kunde stole pan sin Tagasfalt, medens Fejl nu var

meget almindelige.
FØrste Afsnit af Svaret ender saaledes: »Medens de forhaan

denværende Vidnesbyrd angiver de naturlige Ijituminøse Materja

lers Overlegenhed, er der intet, der beviser, at forbedrede Produk

tionsmetoder ikke eventuelt kan føre til tilfredsstillende Resul

tater ogsaa med syntetiske Matrialer.
Sidste Del af Svaret gaar ind pan Vanskeligheden ved at be

stemme en delvis Forfalskning af Bindemidlet, da man i alle Til

fælde er nØdt til at tilsætte r1I.ifli1ad1asfaltefl et Fluxemiddel;

SpØrgsmaalet er altsaa først, hvor meget er nØdvendigt til at

fluxe, og dernæst: hvor meget derudover skal der til, for at man

kan tale om en Forfalskning; da »B. R. S.< ikke turde tage Stil

ling til SpØrgsmaalet, var (let altsaa umuligt for dem at give en

Specifikation; derimod anbefalede den kun at anvende et gam

melt Firma, der for sit Renomes Skyld kunde antages at ville følge

Specifikationens Aand og ikke nØjes med dens Bogstav.

Af det foregaaende har vi faaet en ganske god Forklaring paa,

hvorledes Blaser kan opstaa ved Udlægning af StØbeasfalt

Beton, naar denne er fugtig eller senere bliver fugtig, eller hvis

der under Betonen findes gærende eller dampende Stoffer; men

-vi har ikke faaet nogen Forklaring paa den Slags Blaser, der om

tales i Indledningen, der opstaar straks, naar man udlægger As
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falten pan tør Beton, og som effektivt bekæmpes ved at skylle Be
tonen over med Vand.

Dette Problem rummer 1 sig selv en hel Række Problemer; for
det fØrste, hvordan kan man overhovedet forklare, at Asfalten
ikke blaser, naar Betonen lige er skyllet og altsaa driver af Vand?
Dertil er at sige, at naar Beton er vand I almindelig Betydning
ning, vil det sige, at de ca. 20 % Hqlrum, der er i den, er fyldte
med Vand. Naarden varme Asfalt lægges ud over en saadan gen
nemvædet Beton, vil den ca. 200’ varme Asfalt let fordampe Over
fladefugtigheden; men Varmen vil trænge ned i Betonen og stadig
fordampe mere Vand, deraf Blaserne. Pan tør Beton, der skylles
lige fØr Udlægningen, og hvor overskydende Vand fejes af, vil der
ikke være andet end en Smule Overfladefugtighed, der ligesom i
fØrnævnte Tilfælde let fordamper, og hvis Dampe let undviger ud
foran Asfaltlaget; man kan ligefrem se Kanten blive lØftet et Par
Gange, hvorefter Vandet er borte. Dette er ogsaa Forklaringen pan,
at man godt kan udlægge Asfalt efter en Byge uden at faa Blaser,
men ikke efter en Dagsregn.

Med alt dette fik vi jo imidlertid ingen Forklaring pua, hvor
for der kom Blaser paa den lpne Beton. Dette SpØrgsmaals LØs
ning er jeg naaet til fra to Sider, idet jeg ad teoretisk Vej var
naaet til den Overbevisning, at disse Blasers Opstaaen sikkert
maatte skyldes Snavs — sandsynligvis Kulpartikler —, der havde
adsorberet Luft, som ved Asfaltmassens Varme frlgjordes. Jeg
erfarede sea siden, at man i England særlig mener at have Blase
besværligheder i Nærheden af Jernbaner, altsaa paa Steder, hvor
man netop kan forvente at finde talrige Kulpartikler. Den ganske
teoretiske Betragtning dækkede altsaa den praktiske Erfaring. Jeg
bur siden forelagt Pro(enor Mørke ovenstaaende, dels for at hØre,
om den fysiske Sagkundskab skulde have noget at Indvende imod
Teorien, og det havde den ikke, dels for om muligt at faa nogle
konkrete Oplysninger om Adsorbtlonens StØrrelse. Angaaende det
sidste fandt Professoren fØlgende (der ganske vist specielt angaar
Trækul, men herom siden): ‘Trækul har 1 hØj Grad adsorberende
Evne overfor Luftarter; VægtforØgelsen for friskbrændt Kul ved
Henliggen i Luften I 24 Timer belØber sig for Ege- og Birkekul
til 4 à 5 %, for RØdgran- og BØgekul til 5 k 8 96, for Fyrre- og
Poppelkul til 8 å 996 og for Grankul til 1096. I Almindelighed
virker de ved lavere Temperatur fremstillede Kul stærkest adsor
berende; iØvrIgt taber Kuliene med Tiden en væsentlig Del af de
res adsorberende Evne..

Desværre fandtes der ingen Oplysninger, om hvorvidt Maalln
gerne var udfØrt pan finmalet Kul eller pan stØrre Stykker; men
sandsynligvis er de udført pan sidstnævnte Mande; man faar du
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let en Forklaring pan den ved fØrste Øjekast mærkelige Forskel,

der er paa de forskellige Trækul. Man bemærker straks, at de

Træsorter, der er tungest og tættest, er dnarligt adsorberende, me

dens det letteste og allerede fØr Brændingen noget porøse Gran-

ved har stor Adsorptionsevne. Dersom der blev udfØrt en Hul

rumsbestemmelse pan Trækullene, skulde det nok vise sig, at

der var en vis Sammenhæng og Proportlonalitet mellem Hulrum,

d. v. s. Overflade, og Adsorption. Adsorptlonen er jo nemlig en

Overflndeegenskab, og Kullet med den stØrste Overflade maa der

for ogsna have den største Adsorption; Sod, som har endnu stØrre

Overflade pr. Vægtenhed, er derfor ogsan et af de mest adsor

berende Stoffer, der findes.
Man maa som Følge at ovenstaaende derfor ogsan antage, at

alt KulstØv I stØrre eller mindre Grad er adsorberende overfor

Luftarter, jo mere jo finere StØvet er. Antager man f. Eks., at

der I en Ujævnhed I Betonen ligger 10 g Kulstøv og Adsorptlonen

er 5 % i Gennemsnit, san vil det sige, at dersom de 5 % Luft plud

selig frigØres, saa repræsenterer de 0,5 g Luft en halv Snes Liter,

hvis Luften var 0 Grader varm; nn er Asfalten jo en. 200 Grader

varm og Luftens Udvidelseskoefficient 273, sat alt i alt bliver det

jo til en ikke ubetydelig Luftmængde. (Derfor kan det hjælpe at

skylle Betonen ren fØr Udlægningen.) Hertil kommer yderligere,

at alle finkornede Materialer har adsorberende Evner ogsaa over

for Luft, og netop I nyanlagte Gader snavses Betouen let til med

ikke uvæsentlige Mængder Ler. Dernæst gØr en anden Ting sig

ogsaa gældende, nemlig at der i en Betonoverflade jo hyppigt er

ret dybe Indtryk f. Eks. af Fødder, Riller fra Afretning m. m.;

Pordybninger, hvori Støv let samler sig, og hvori Asfalten ikke

kommer rigtig ned. Naar Asfalten lægges hen over en saadan For

dybning, kan den Luft, der samtidig indespærres, godt virke iso

lerende overfor Varmen, saaledes at den af Støvet adsorberede

Luftmængde ikke frigøres straks, men først maaske nuar Solen

bager eller blot pat Grund al at Adsorptlonsevnen efterhaanden

svækkes. Dr. Herrmann har maalt Størrelsen af den Kraft, hvor

med Støbeasfalt klæbet mod ren, tør Beton; den er en. 1 kgcm’

(se V), d. v. s. at udenom Fordybningen hefter Asfalten godt,

hvilket atter vil sige, at vi saaledes har alle Betingelser for en

Blases Opstaaen. —

Resumé: Blaser I StØbeasfalt kan opstaa pan mange Maader,

det er imidlertid en næsten enstemmig Opfattelse, at de kun kom

mer, naar StØbeasfalten ligger pan et Betonfundament, hvoraf

umiddelbart fremgaar, at Blaserne fortrinsvis skyldes Forhold I

Fundameutet. Ligeledes er det en almindelig Erfaring, at de kun

kommer pan solbeskinnede Steder.
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I det følgende gives først en Oversigt over de mulige Blase
aarsager, og derefter med tilsvarende Nummerering (le Forholds
regler, der sandsynligvis mest effektivt vil modarbejde Blasedan
nelsen.

1) De kan skyldes, at StØbeasfalten er udlagt paa gennrrnvarid,
altsaa ikke l)orøs Beton, f. Eks. efter Dagsregn,

2) at Betonfundamentets Overflade er forurenet med StØv, sær
lig naar dette hovedsagelig bestaar af Ler-, Kul- og Sodpar
tikler,

3) at der under eller i Betonea er Urenheder, der raadner eller
gærer; det er ganske kolossale Luftmængder, der kan udvik
les paa denne Maade,

4) at Betonen hviler paa daarligt drænet Jordbund; HaarrØrs
virkningen i Betonporerne vil saa suge Fugtigheden til sig;
i Betonporerne vil der være baade Luft og Vand, der i Som
mervarmen, naar Asfaitlageis Temperatur naar op imod 50
Grader Celsius, kan udvikle et Tryk tilstrækkelig stort til at
løfte StØbeasfalten, hvis den anvendte Bitumen har været saa
blød, at den ved 40—50 Gr. er nær ved at smelte,

5) at betonopløsende Kemikalier, som f. Eks. Syrer eller alm.
Natriumkloridopløsning (Kogsalt som det Sporvej ene salter
med) er kommet ind under Asfaltlaget og har opløst en Del
af Betonen.

(En Saltopløsning er desuden stærkt hygroskopisk, saa at
den kan holde Betonen fugtig trods tør Underbund. Tilfældet
kommer saa ind under 4.)

6) at der under Asfalten er strøget med en AsfaltoplØsning, hvis
Opløsningsmiddel, f. Eks. Benzol, Terpentin eller Tjæreolier,
har et højt Damptryk ved lav Temperatur. Saadanne Blaser
er almindelige laa Broer eller andre Steder, hvor der er strø
get med en AsfaltoplØsning.

Endelig kan følgende Forhold give Anledning til mindre
Blærer i StØbeasfal ten, Blærer, (ler j særlige Tilfælde kan
vokse til l3laser:

7) utilstrækkelig Kogning af As faltmassen, hvorved (ler dels
kommer Luft og Dampblærer inde i Asfalten, dels Spændin
ger i Laget paa Grund af Massens manglende Homogenitet,

8) forvitret Kalk, der indeholder surt Kaiciumkarbonat, som i
rarmen sØnderdeles til Kalci umkarhonat og Kulsyre.

Mod alle disse Blaseaarsager haves egentlig kun et generelt
Middel: at lægge et Lag Asfaltbeton ind mellem Beton og StØbe
asfalt; dette Middel er ogsaa meget anvent i Udlandet, f. Eks. i
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Sverrig og England; i Stockholm lægges praktisk talt al Støbe

asfalt pan denne Maade. Efter Civilingeniør Fredrik Schütz’ Ar

tikel »Gjutasfalt< i »Väg- och Vattenbygnadskonst<, Hefte 3, læg
ges der i Stockholm paa gammel Brolægning f. Eks. et 1 cm tykt

Asfaltbeton Buncllag og et 4 cm tykt StØbeasfalt Toplag; en efter
danske Forhold unødvendig svær og derfor ogsaa for kostbar Be
lægning.

Dr. Herrmann anbefalede for et Par Aar siden at overstryge
Betonen med Koldasfalt før Udlægningen af StØbeasfalten, idet
han dermed mente at have kittet Støbeasfalten til Underlaget, saa
ledes at den ligefrem ikke kunde komme til at blase. Forslaget
har flere Ulemper, dels er det tvivlsomt, om Koldasfalten vil hefte
til vaad Beton, selv om den var tør ved Udstrygningen, dels er det
en Forringelse af StØbeasfaltens Værdi, idet den ved Ophugning
ikke kan skilles fra Betonen. Snarere skal man gøre Goudronen
mellembiød samt selvfølgelig sørge for, at Støbeasfalten er stabili
seret med en passende Mængde god Filler.

Imidlertid har man indtil nu altid lagt ren Støbeasfalt, altsaa
uden Koldstrygning eller Asfaltbetonlag, herhjemme, og selv om
disse Metoder skulde vinde Indpas, vil (let nok vare lidt, før den
gammeldags Metode, at lægge Støbeasfalten direkte paa Betonen,
er afskaffet. Det vil derfor sikkert ogsaa have en vis Interesse
at se, hvorledes man eventuelt kan undgaa disse Blaser.

For de fØrnævnte Grupper Blaseaarsager Nr. i og 3 følger
umiddelbart, hvorledes de forhindres.

2) Blasedannelsen undgaas ved at skylle kraftigt med Vand og
feje Vand og Snavs bort.

4) Dræningen maa være god, ganske særlig ved tynde Belæg
finger. Man maa ogsaa ved senere Forandringer i Nær
heden af Gaden betænke, om ikke Dræningen lider ved For
andringen. Man har flere Tilfælde af, at StØbeasfalt, der
har ligget godt i op imod en Snes Aar, pludselig har blaset

01) ved tilsyneladende ganske ubetydelige Forandringer i
Nabolaget.

5) I denne Anledning kan man faktisk ikke ofre for meget paa
at sikre et godt Forbandt mellem Skinne og Støbeasfalt.
Hvis der er Klodser langs Skinnen, bør disse ubetinget dyp
pes i Tjære eller Asfalt fØr Sætningen, ligesom Strygningen
af deres Yderside maa være meget omhyggelig. Da Entre

ijrisen, hvad enten Sporene er Sporvejs- eller Jernbanespor,
i Reglen ikke hører til Asfaltentreprisen, bør Kunden selv i
Tide sørge for Arbejdets rette Udførelse. Dersom Kunden
f. Eks. for at spare undlader at dyppe sine Klodser i Bitu
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men fØr Sætning, narrer lian sig selv; thi Betonen sorterer
i Reglen under Kundens egen Risiko, og kommer der Salt
til Betonen, skal og vil den uvægerlig Ødelægges paa kort
Tid.

6) Paa Broer maa man, hvis man absolut vil undgaa Blaser,
enten stryge Betonen over med Asfalt fØr StØbeasfaltudlæg
ningen eller ogsaa lægge et Lag Asfaltbetonunderlag. I flere
Tilfælde har man med godt Resultat isoleret Asfalten fra
l3etonen med et Lag Gtilvpap —— det er altsaa lige den mod
satte Fremgangsmande af den, Dr. Herrmann anbefaler.

Blaser som de under 7 og 8 nævnte har jeg aldrig set Eks
empler paa herhjemme; de opstaar kun ved daarlig Blanding
eller ved Brug af daarlige Materialer.

Som (let fremgaar af Litteratur-Fortegnelsen er hele Blase
diskussionen i det væsentlige kun fØrt i eet Tidsskrift, nemlig i
>Asphalt und Teer; man kan derfor forvente, at SpØrgsmaalet
endnu rummer ubelyste Sider. Kunde min Artikel fØre til, at nye
Erfaringer saavel om Blasernes Opstaaen som om deres Bekæm
pelse kom frem, saa er mit Maal med disse Linier naaet.

TYNDE BELÆGN1NGER UDFØRT MED £OUDEX
Af AmtsvejinspektØr S. ElleN.

I de senere Aar har som bekendt Overfladebehandling
—

Top
lagsfyldning af KØrebanerne vundet stor Udbredelse, og som
et Resultat af den derved udviklede Overfladeteknik er man
slaaet ind paa Anvendelse af tynde Belægninger paa 1O—15 mm
Tykkelse, : en Mellemting mellem almindelig Overfladebehand
ling og Belægninger paa 30—50 mm Tykkelse.

Fordelen ved disse tynde Belægninger skulde ligge dels i Pris
billighed, og dels i at de ikke kræver den aarlige Overfladehe
handling, hvad der særlig er en Fordel for Stationsbyer og mere
tæt behyggede Veje. Som et Eksempel paa en saadan tynd Be
lægning skal her beskrives Udførelsen af Goudalitbeton med An-
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vendelse af Idealbianding (0—-6 mm) som Stenmateriale efter en
Forskrift, (ler er udarbejdet af Stenlejerne pan Sjællands Odde,
som har givet denne Form for tynde Belægninger Navnet Goudex.

Stenmaterialet er tilfØrt Vejens Oplagspladser efter at være
præpareret med Cement paa selve Værket. lllandingen bestaar
af 20 1Ct. mellem 3 og 6 mm, 10 pCt. mellem 2—3 mm og 70 pCt.
0—-2 mm.

Ved Præparering af Stenmaterialet opnaas dels en forholdvis
hurtigt indtrædende fuldstændig Koagulering i det udlagte Lag
og dels en fuldstændig Omhylling af hvert enkelt Stenkorn med

Asfalt, samt en intensiv Vedhængning af Asfalten til disse, hvor
ved Lagets indre Sammenhæng er sikret.

Blanding af Stenmateriale og Emulsion udfØres i en lille Ma
skine paa to Hjul, som vist paa hosstaaende Billede 1. Der til
sættes Maskinen 5 l)ele Stenmateriale og 1 1)el Emulsion. As
faltindholdet i den færdighlandede Masse bliver derved ea. 7 pCt.,
idet Emulsionen indeholder 50 pCt. Asfalt, og der regnes med
Vægtproeent, og Stenmaterialets Vægtfylde er 1,4.

Blandingen udfØres ved Hjælp af en lille Motor paa Y2 HK i
LØbet af nogle faa Minutter under KØrsel fra Vejens Oplagsplads
til Stedet, hvor den skal anvendes.

Forinden Blandingen udlægges paa Vejen, gives denne en
Overfladebehandling med en fortyndet Emulsion: 3- Del Vand
og Del Emulsion; af denne Blanding medgaar ca. 1 kg pr. m2.

Den fremstillede Goudex-MØrtel henligger ca. 15—20 Minutter
pan Vejen, hvorefter den er indtØrret san meget, at den kan be
handles med Rive og Rage og fordeles paa KØrebanen.

Fig. 1. fllû ii (iCfll (lSlCilI C.
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Billede 2 viser de forskellige Blandinger pan dette Stadium.
Lagets Tykkelse reguleres ved idlagte Lister pan l& mm, som

det fremgaar af Billede 3, hvor Listerne er fjernet og Fugen
fyldes.

Fig. 2.

Der arbejdes som vist med 4 Vejbredde ad Gangen. Henimod

Fig. 3.
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1)agsarbej dets Afslutning gennemvandes den udlagte Goudex ve(l
Hjælp af en Motorvandvogn og tromles umiddelbart derefter
nogle Gange.

Ved Tronilingen presses Emulsionsbæreren ud som vist iaa
Billede 4 og 5, hvorved Afbindingen fremmes.

Fig. 4.

Fig. 5.
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Til Tromlingen er anvendt forskellige Typer saavel 3-hj ulede
Tromler paa 10 ts. som Tandemtromle paa 5 eller 2,5 ts. Bed
ste Resultat er vel nok naaet med Tandemtrornle pan 5 ts.

Lagets Tykkelse er efter Kornprimering en. 10 mm. Under
laget har i de fleste Tilfælde været en jævn vel afrettet Toplags
fyldning 6—9 Meters I3redde. Efter Tromlingen holdes Stræk
ningen afspærret Natten over eller ca. Døgn, hvorefter Færdse
len gives fri.

Der udlagdes i 1931 2 mindre Prøvestvkker pan Landeveje og
et Stykke paa en Bivej i Holbæk Amt. Alle 3 Stykker ser nu
godt ud.

En Undersøgelse af Stenmaterialets Sigtekurve ved Udlægnin
gen den 19/5 1931 og Sammensætningen i en af Vejen optaget
Prøve i Maj 1932 viser, at der i Løbet af Aaret kun er sket en
ringe Forandring i Stenmaterialets Sammensætning, hvad der
godtgør, at denne har været den rette.

I 1932 er der pan Landeveje i Holbæk Amt udført 15000 rn2
med Gotidex-Belægning.

Nedenfor gengives en Opgørelse for 5680 m2 udlagt efter
16 mm Lister paa Landevejen mellem Holbæk og Roskilde ved
Elverdarn. Bredden er 8,5 m, Færds!en er 2000 Is. pr. Døgn:

109 ts. Stenmateriale (0—6) à 16,40 1787,60 Kr.
19 ts. Goudalite Ca. 145,00 Kr 2755,00 »
Arbejdsløn til i Formand og 7 Arbejdere 1215,90
Forsk. Udgifter til Tromle, Blandemaskine, Lister

m. m 267,80 »

Ialt. . . . 6026,00 Kr.
eller Ca. 1,06 Kr. pr. m2.

Der er brugt 19 kg Stenmateriale og 3,34 kg Ernulsion pr. m2
og arbejdet i 138 Timer, 15 Dage. Dagsarbejdet har været ca.
370 in2 pr. Dag, idet de forskellige Standsninger paa Grund af
Regnvejr er medtaget i Tiden.

I Holbæk Amt er der yderligere i 1932 udlagt ca. 7000 m2
med Goudex i 2 Sognekommuner direkte ovenpaa almindelig Ma
kadam, altsaa uden forudgaaencle Topfyldning.

Fremgangsmaaden var den samme som foran angivet, kun
brugtes 18 mm Lister, du det antoges, at der vilde trykkes en
Del Mørtel ned i Fugerne mellem Skærverne efter Renfejning.
Prisen for denne Belægning var Ca. 1,18 Kr. pr. m2.

Goudex Mørtel (0—4 mm) har endvidere forsøgsvis været an
vendt til Fremstilling af en Art Topfyldning paa den Maade, at
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den renfejede raa Makadam umiddelbart efter Fremstilling og
Overgydning med 1—1½ kg fortyndet Emulsion til Fastklæb
ning afdækkedes med 6—7 I MØrtel, der havde henligget 10—20
iinutter efter Blandingen, saaledes at MØrtelen var halvtØr og
i Stand til at fejes og fordeles jævnt.

Belægningen taaler Færdsel umiddelbart efter Fremstilling,
koster en Del mindre end Topfyldning og kan muligvis med For
del anvendes som Underlag for en Belægning med Emulsions
Beton.

Af Interesse skal endnu omtales en Variation af Goudalit
beton anvendt i 1930 og 31. Stenmateriale 2—10 mm uden for
udgaaende Præparering blandes med Goudalit og udlægges efter
12 mm Lister pan ældre overfladebehandlet Vej efter at denne i
Forvejen er rettet op) og givet en Overstrygning med fortyndet
Emulsion. Derefter tromles Laget med en let Haandtroinle, og
der aabnes for Færdselen efter 12—24 Timers Forløb. Denne Art
Belægning taaler ikke at udføres i fugtigt Vejr, saaledes som den
ovenfor l)eskrevne Goudex-Belægning med præpareret Tdealblan

ding, fordi Emulsionen udvaskes inden Koagulering og Afbindirig.

Den koster 60 Øre pi’. m2, altsaa en Del mindre end Goudex.
Indtræffer der Regnvejr under Udførelsen af Arbejdet, maa

dette standses, hvad der ikke altid er nødvendigt ved Udlægning

af Goudex. For begge Belægitinger gælder, at de kun bør ud-
lægges i Tiden 1. Maj—i. September, dersom de skal give et sik
kert Resultat.

En Undersøgelse af en PrØve, der er taget i 1932 fra en Be
lægning af denne Art udført i 1931 udviser, at Stenmaterialet i
Løbet af dette Aar er undergaaet en betydelig Forandring. Det
viser sig, at Sammerisætningen efter dette ene Aars Forløb nær
iner sig betydeligt til den ideale Kornkurve. Medens der f. Eks.
i Materialet ved Udlægningen kun var Ca. 3 pCt., som passerede
Sigte Nr. 10, viser Analysen, at der et Aar efter Udlægningen er
65 pCt., som passerer denne Sigte.

Belægningen har ikke været stabil, men er undergaaet en
Deformation. Man gør derfor rettest i at anvende Stenmateriale
med den ideale Kornkurve, saaledes at det har den rigtige Sam
mensætning fra Begyndelsen af, og ovennævnte Forsøg maa der
for siges at tilhøre et tilbagelagt Stadium, selv om de 20,000 m2,
der er udfØrt i 1930 og 31 endnu ligger i god Stand.

Holbæk, Januar 1933.

) Det maa herunder nØje paases, at den gamle Overflade ikke er
for bitumenrig og ustabil. Er dette Tilfældet, maa dette Lag fjernes,
inden Afretning med Goudalilbeton finder Sted.
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FORSØGSBANER OG -VEJE
Af Ingeniør cand, polyt. J. Ullidtz.

Efterhaanden som Udviklingen af Vejbelægninger pan Grund
af voksende Trafik skrider frem, er det mere og mere nødvendigt
at udfinde Metoder til Undersøgelse at disse Belægningers Brug
barhed.

Tillige er det paa Grund af de mange nye Variationer og FOr
mer af Belægninger og Nødvendigheden af en hurtig Anvendelse
at de bedst egnede at disse, ønskeligt san hurtigt og san nøjagtigt
som muligt at fastslaa de nye Belægningers Værdi.

Til dette Formaal foretages derfor nu saavel teoretiske som
praktiske Undersøgelser af enhver Belægningsform.

Den teoretiske Undersøgelse foretages paa Vejlaboratorier og
den praktiske pan ForsØgsbaner og -veje.

Over eksisterende Vejlaboratorier findes der en samlet Forteg
nelse fra 1929 i en Pjece af Spielmann »Road Research< hvori alle
væsentlige Oplysninger kan fans, hvorimod der ingen saadan fin
des for Forsøgsbaner og -veje, og da det maa anses for at have
Interesse for Vejingeniøren at vide hvilke Forsøg, der er udfØrt
med de forskellige Belægninger, skal der her søges opstillet en
Fortegnelse over de mest betydende 1i’iktislte Forsøgsanlæg, idet
der ved Anlæggene kort el’ opgivet Udformning og Formaal samt
Litteraturhenvisning, saaledes at man, naar man er stillet over
for et Belægningsspøi’gsmaal, ved Gennemgang af denne Forteg
nelse vil kunne finde Henvisning til Forsøg, hvis Resultater kan
bidrage til Opklaring at det omspurgte SpØrgsmaal.

FØrst skal dog anføres, at der findes to forskellige Former lui’
l)1’altis1(e Forsøgsanlæg, nemlig Veje der kun har det Formaal at
tjene til Undersøgelser og som Følge deraf maa kunstigt trafikeres,
samt almindeligt trafikei’ede Ve,jstrækninger dci’ ved at deles i
Afsnit med forskellige Belægninger tjener til Undersøgelse at disse
Belægningers Forhold under en og samme Trafik. Med en let for
staaelig Sprogbrug vil de fØrstnævnte hei’elier blive benævnt For
sØgsbaner, (le sidstnævnte ForsØgsvej e,

Ved Foi’sØgsbnnerne er man, idet man jo selv er Herre over
Trafikeringen, i Stand til at undersøge Belægningernes Forhold
under ganske bestemte Paavii’kninger, ligesom man er i Stand
til ganske nØjagtigt at angive Paavirkningernes StØrrelser. \Ted
ForsØgsvej ene faar man derimod belyst Belægningernes Forhold
under en natui’ligt forekommende Trafik, og hei’ er man nødt til
skØnsmæssigt at angive Paavirkningernes Størrelse, idet dog Skøn
net gøres ret sikkert gennem Fæi’dselsobservationer, ligesom man
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el’ underkastet de forekommende Svingninger i Trafikken. Dette
er dog kun en forholdsvis ringe Mangel i Sammenligning med de
Besparelser, der opnaas i Drifts- og Anlægsudgifter.

Hvilken af de to Metoder der er den bedste er umuligt at sige,
idet de i Virkeligheden er to inkommensurable StØrrelser, da deres
Formaal er vidt forskellige.

Kort kunde man maaske sige, at Forsøgshaner tjener til Fast
læggelse af Enkeltheder ved Belægninger og Trafikpaavirkninger,
hvorimod ForsØgsveje giver et samlet Billede af Belægningerne i
Forhold til hinanden.

Desværre er en Inddeling af ForsØgsanlæggene efter de under
søgte Belægninger ikke mulig, idet de fleste Anlæg omfatter mange
forskellige Belægninger, hvorved Fortegnelsen vilde blive en lang
Række Gentagelser. Det er derfor valgt at dele Anlæggene efter
de Lande, hvori de forefindes, hvilket, med Undtagelse af Anlæg
gene i U. S. A., paa sin Vis kan siges at være en Inddeling efter
klimatiske Forhold, der for praktiske Arbejder ogsaa har sin
store Betydning.

Først anføres ForsØgsbanerne, der skal omtales lidt udførligere,
da de anvendte Metoder er af Betydning, ligesom en Beskrivelse
er af almen Interesse, og derefter noget mere skematisk Forsøgs

vej ene.
Resultater vil ikke blive medtaget, thi skal de anfØres, saaledes

at de kan finde nogen Anvendelse, vilde Fortegnelsen blive saa
voldsom, at Klarheden gik tabt. For disses Vedkommende hen
vises derfor til den nævnte Litteratur.

FORSØGSBANER
Bates experimental road.

Denne, vel nok den mest kendte af alle Forsøgsbaner, blev an
lagt 1920—21 af Staten Illinois. Den var 3 km lang og trafikeredes
med Militærlastvogne.

Den var delt i 63 Sektioner, hvoraf 22 var belagt med Klinker,
17 med Asfalt og 24 med Beton. Den samlede KØrsel paa disse
Afsnit udgjorde i alt 384 000 t, hvorefter endnu 14 Afsnit var
trafikable.

I 1923 byggedes 5 nye Betonafsnit, 110 m lange, med forskel
lige Tværprofiler. Bl. a. undersøgtes Virkningen af Kantforstærk
finger paa Betonpiaderne.

Om Vejen foreligegr flere Beretninger med Titlen »Bates experi
mental road« udgivet af Portland Cement Ass. En dansk Omtale
findes i Ellert og Suenson »Betonveje<.

Resultaterne har desuden faaet deres praktiske Udtryk i Staten
Illinois Byggeregler for Betonveje.
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Fors Øgsbanen ved Pittsburg, C(il.
11921 blev der af Columbia Steel Co. stillet Penge til Raadighed

til Bygning af en ForsØgsbane med Betonbelægninger ved Pittsburg.
Denne byggedes i Modsætning til Batesvejen som en rund Bane.
1)en inddeltes i 13 Sektioner med Tværprofiler saavel med ens

formig Tykkelse som med Forstærkninger anbragt pai forskellige
Steder. Ligeledes udlagdes Sektionerne dels med varierende Arme-
ringer dels uden Armering. Fire Sek. forsynedes med Længdefuge.
Trafikeringen foretoges med Lastautomohiler og ialt førtes 7,36
Mill. t over Banen i Løbet af 89 Køredage.

Der foretoges Temperaturmaalinger og samtidige Maalinger al’
Bevægelserne i Betonpladerne. Tillige maaltes Bevægelserne af
Fugerne, og der blev ved disse foretaget NedbØjningsforsØg.

Under Banen indlagdes fire Observationstunneler, hvoraf Be
vægelserne i Betonen og Undergrunden maaltes saavel fra dyna
misk som statisk Hjultryk, ligesom StØdmaalinger foretoges.

Fugtighedens Indflydelse søgtes belyst ved til Stadighed at holde
GrØfterne vandfyldte, men det viste sig, at Vandet kun i ringe Grad
trængte ind under Vejen, hvorfor Forsøget opgaves.

Fra Banen foreligger en officiel Beretning »Highway research
at Pittsburg< Sacramento 1922.

Oiztdoor Laborutorg at Arlington.
Dette Anlæg er en intim Forbindelse af et Laboratorium og en

Fors øgsba ne.
Een ForsØgsrække bestod i Undersøgelse af StØdpaavirkninger

fra Vogne med forskellig Hjulbelægning. Først udførtes Forsøgene
ved Hjælp af almindelige Vogne, derefter byggedes en speciel Ma
skine, der gengiver Hjultrykket overensstemmende med det virke
ligt forekommende.

Andre Forsøg foretoges med Cementbeton af forskellige Blan
dinger, for herigennem at udfinde laboratoriernæssige Undersøgel
ser, dej’ svarer til de i Praksis forekommende Paavirkninger. Til
dette Formaal blev i en Cirkel med Diameter 220 m i en Bredde
af 1,25 m udlagt en Betonbane delt i 61 Sektioner. Langs hver
Side anbragtes en KØreskinne, der tjente til Styring af en særlig
konstrueret Vogn, hvis hele Vægt hvilede pan to Hjul, af hvilke
Baghjulet blev drevet af en Elektromotor. Belægningerne paa disse
Hjul varieredes. Ved Sammenligning mellem Resultaterne fra
disse Forsøg og samtidigt foretagne Forsøg i Laboratoriet med de
samme Materialer opnaas da en Bedømmelse af Værdien af disse
sidste og Retningslinier for deres Forbedring.

Dernæst blev foretaget Forsøg paa en inden for Betonen lig-
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gende Bane, der var 4,1 m bred, og pan hvilken der udlagdes 27

Asfaithetonbelægninger af forskellig Sort.

Her undersØgtes for det første Forskellen ved Belægningsvaria

tionerne, dernæst BØlgedannelse og Forskydninger i Betonen hid

rørende fra Paavirkningen fra de drevne Hjul. Trafikeringen fore

toges først med Lastvogne senere med særlige Trolleyvogne.

Af andre Forsøg kan nævnes de Undersøgelser, (ler stor Stil

er foretaget med forskellige Jordarter som Underlag for Belægnin

ger. Et Omraade der i al Almindelighed lægges alt for ringe

Vægt pan.
Alle Resultater saavel fra de laboratoriemæssige som fra de

praktiske Forsøg offentliggøres til Stadighed i »Public roads« og

en samlet Beskrivelse af Anlægget findes i »The Organisation and

Work of the U. S. Bureau of public roads< (l4th national good

roads show, Chicago 1923).

Die Versuchstrasse des Dcii tscli en Strussenbun verbundes

in Bruunscliweig.

I 1925 besluttedes det i Tyskland at anlægge en Vej, der ude

lukkende skulde tjene til Forsøg. Formaalet med disse Forsøg

var at undersøge Indvirkningen af de forskellige Hj ulbelægninger

paa motordrevne og hestetrukne Køretøjer, de forskellige Hastig

heder af Lastvogne og de forskellige Vægte af samme paa de vig

tigste nu til Dags anvendte Belægninger.
ForsØgsbanen er bygget som en Cirkel med 180 rn Radius og

er inddelt i fire KØrebaner à 2,75 in samt to 2,15 m Rabatter.

Tværprofilet er symmetrisk, hvilket maa betragtes som en Fejl,

idet der ved KØrsel pan den runde Bane derved ikke opnaas ens

Paavirkning over hele Vej arealet og Paavirkningerne ikke kom

mer til at svare til de pan en almindelig Vejstrækning forekom-

niende. Banen burde have haft ensidig Hældning.

Der er indtil videre foretaget tre ForsØgsrækker. I den første

Række trafikeredes med Lastvogne med hel- og halvmassive Gum

miringe samt med Luftringe, samt ved en ekstra KØrselsperiode

desuden med to Traktortog med Gummiringe pan Traktoren og

jernbeslaaede Hjul pan Paahængsvognene, af hvilke en var affjeret

og en uaffjeret samt tre HestekØretØjer med Jernringe.

De undersøgte Belægninger var Chaussebrolægning, med og uden

Overfladebehandling, Macadam, Sandasfalt pan Asfaltbeton samt

Tjærebeton og Dammanasfalt.
Anden ForsØgsrække gik ud pan at bestemme de sammenhØ

rende Værdier af Vægt og Hastighed for Lastvogne, der forØvede

det mindste Slid.
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Den tredie ForsØgsrække gik endelig ud paa at fastslaa de for
skellige Belægningers Varighed under intensiv Drift.

De meget interessante Resultater for denne os ret nærliggende
ForsØgsbane findes beskrevet i >Denkschrift des deutsehen Stras
senbauverbandes< 1—6 og praktiske Resultater af ForsØgsarbejdet
findes i flere Bestemmelser fra Reichverkehrsrninisterium.

ForsØgsbanen ved den tekniske HØjskole i Karisruhe.
Prof. Dr.-Ing. Probst har i Karisruhe foretaget eiu Række For

søg med Cementbeton som Vejbelægning. Forsøgene er dels udført
i Hjskolens Laboratorium, dels paa en Forsøgsbane paa Højsko
lens Grund og dels paa en Forsøgsvej i Karisruhe. Af disse Forsøg
adskiller de, der er udført paa Forsøgsbanen, sig i væsentlig Grad
fra andre, idet Forsøgsbanen ikke er trafikeret, da man ønskede
at undersøge Volumenændringer og Revnedaiunelser i Betonpla
derne under forskellige konstruktive og klimatiske Forhold.

Desværre vil det her føre for vidt at omtale de Forsøgsrække
saavel teoretiske som praktiske, der her er foretaget, og der skal
blot henvises til en Bog af Prof. Probst og Dr.-hig. Brandt »Pro-
bierne des Betonstrassenbaues<, der udførligt beskæftiger sig med
de vigtigste Problemer for Betonveje behandlet ud fra Resultaterne
fra de nævnte Forsøg.

Via Strambio og Via Moretto.
Disse to parallelt liggende Veje er udlagt til en samlet Forsøgs

bane, saaledes at kun de er benyttede til Forsøg medens de to
forbindende Tværveje tjener til Omkørsel.

Forsøgene gaar ud paa dels at undersøge forskellige Overflade-
behandlinger og Toplagsfvldninger af Macadam samt dels udfinde
det bedste Forseglingsmiddel til disse. Som Forseglingsmateriale
er anvendt Grus, smaat hugget Kies og Kalk-Silicium.

Den egentlige Forsøgskørsel blev efter indledende Prøvekørsler
foretaget med to Lastvogne forsynet med Luftringe, der kørte
med en Hastighed paa 40 km i Timen og vejede 6,1 t. Ialt førtes
12 000 t over Banen.

Derefter foretoges KØrsel med otte hestetrukne Kærrer for
syiiede med Jernhjul, der kørte med en Hastighed paa 3 km i
Timen, og tilsidst en ikke nærmere specificeret Kørsel med Motor
vogne.

De enkelte ForsØgsrækkers KØrsel foregik paa de Steder at
Vejen, der ikke tidligere havde været trafikeret, undtagen for de
to sidstnævntes Vedkommende, idet de skulde repræsentere en
blandet Kørsel. Hertil maa dog bemærkes, at de for den blandede
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KØrsel karakteristiske Paavirkninger ikke kan siges at fremkom
me, naar man lader de enkelte Trafikfaktorer optræde adskilt
efter hinanden.

Tillige skulde det synes som om den fØrste ForsØgsrækkes
12 000 t var for lille en Belastning til at give et paalideligt Resul
tat, idet der som tidligere nævnt paa Pittsburgbanen anvendtes
7,36 Mill. t, og f. Eks. de fire fØrste KØrselsperioder (1. og 2. For
sØgsrække), som de fleste Belægninger paa Braunschweigbanen
var udsat for, opviser en samlet Trafik paa 1,3 Mill. t.

ForsØgsbanen er behandlet i en Bog af Vandone »Una Strada
Sperimentale< Milano 1929.

De proefbaun der IV. I. TI7. V.

I 1928 besluttede Nederlandseh—Indische-—Wegenvereeniging
(N. 1. V/. V) at bygge en særlig ForsØgsbane ved Bandoeng paa
Java, idet det blev anset for umuligt at overfØre Resultaterne fra
lignende bestaaende Anlæg i Tyskland og U. 5. A. til Java paa
Grund af den store Forskel i Trafik- og Klimaforhold.

Da denne den nyeste ForsØgsbane er udfØrt i væsentlig Grad
forskelligt fra de tidligere Anlæg, skal den omtales noget nær
mere, idet de anvendte Metoder vil kunne faa Interesse for kom
mende Anlæg.

Den særlige PrØvebane, der blev anlagt, bestaar af to rette
Stykker hver 40 m lange, forbundne med to Halvcirkler med 15 m
Radius, den samlede Længde bliver saaledes 175 m. Belægnin
gens Bredde er 5,5 m, hvorved der dannes to Vognbaner. I Kur
verne er ensidigt Fald.

Underlaget dannes overalt af et omhyggeligt tromlet Lag Pak-
sten udfyldt med Skærver, ialt 20—25 cm. Beton vilde maaske
have givet mere Ensartethed, men det vilde have givet for stor
en Afvigelse fra den Undergrund, som almindeligvis findes paa
Javas Veje.

Over hele Vejen udlagdes derpaa et 5 cm tykt Skærvelag, af
hvilket en Fjerdedel blev liggende uden Behandling, medens de
Øvrige tre Fjerdedele fik en Overfladebehandling med tre forskel
lige Sorter Asfaltemulsion.

Trafikeringen foretages med to elektrisk drevne Vogne, der
ledes ved to Styreskinner en i den indvendige og en i den udven
dige Side af Banen. StrØmmen er trefaset VekselstrØm. Styringen
er automatisk virkende, saaledes at Vognen stadigt forskubbes
sidelæns, hvorved hvert Hjul kommer til at kØre over et ca. 40 cm
bredt Areal, uden dog at de af Vognens tre Hjul benyttede Arealer
overdækker hinanden. Herved opnaas, at man kan prøve forskel-
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lige Hjulbelægninger paa samme Vogn. Ved Anvendelsen at tre
Hjul er det tillige muligt at adskille Indvirkningen at For- og
Baghjul.

De to anvendte Vogne er at forskellig Type. Den yderste, der
skal erstatte Lastautomobiler, kØrer med en Hastighed paa 19—25
km. Den drives af en 20 HK Slæberingsmotor, og Trækket over
føres med Kardantræk og Differential til Baghjulene. Hjulbeklæd
ningen er en hel- og en halvmassiv Ring. Den anden Vogn efter-
ligner de I Hollandsk Indien meget benyttede hestetrukne Vogne,
kaldet Grobakvogne. Her overfØres Trækket fra en 5 HK Kort
slutnlngsmotor til Forhjulet, der tillige tjener til Styrehjul, for
paa denne Maade at efterligne Trækdyrets Indvirkning. Begge
Hjulene er her beklædt med Jernbandager, og det ene er lidt
skraatstlllet for at etterligne den Slingren, der tit fremkommer
i Hjulene pan disse Vogne.

Ved Anvendelse at elektrisk Drivkraft faar man meget nøjag
tige Oplysninger om KØremodstandens Variationer, medens Ben
sinforbruget ved benzindreven MotorkØrsel Ikke er nær saa pan
lideligt, Idet f. Eks. ChauffØrens Dygtighed og Vognens Alder her
spiller med ind I høj Grad.

ForsØgsbanen findes beskrevet I Publicatie van der N. I. W. V.
Nr. 74 og 89, der Indeholer henholdsvis Beskrivelse af Anlægget
og Omtale at Resultaterne.

FORSØGSVE.TE
Conneclicut avenue experimental road.

Anlagt 1913 af Bureau of public roads, for at undersØge den
tunge Trafiks Indvirknlng paa toplagsfyldte og overfladebehand
lede Macadnmhelægninger og Cementbeton saavel direkte som Be
lægning samt som Underlag for andre Belægninger.

Meddelelser om Vejen fra Tidsrummet 1913—27 findes I
)Public Roadsc Vol. 9 Nr. 3 Side 49.

ForsØgsvejkomplekset ved Washington.
1907—12 benyttedes dette Vejkompleks mellem l2th og l4th

Street i Whasington til Forsøg med Midler mod Støvdannelse.
I 1912 udlagdes Komplekset til Forsøg med fire forskellige

Overfladebehandlinger, og 1921 tØjedes hertil en toplagstyldt
Macadamstrækning.

Beskrivelse sPublic Roadsc Vol. 11 Nr. 8 Side 212.
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The Bradley Lane experiinen tal road.
Belægninger som de to foregaaende.
Beskrivelse »Public Roads< Vol. 9 Nr. 12 Side 212.

The Ohio post road.
Denne 38,5 km lange Vej blev som en af de fØrste i 1914—15

iidlagt til Forsøg med Cernentbeton. Den udstØbtes dels med
naturligt Grus dels med knust Kalksten. Den forsynedes med
Tværfuger under en Vinkel ima 750 med Midtlinien. Fugeafstan
den varieredes fra 10 til 35 m i Spring paa 1,5 m.

11924 fremkom Beretning om de første ti Aars Forsøg i »Public
Roads< Vol. 6 Nr. 4 Side 81.

The Virginia demonstration road.
En 22,5 km lang Vej belagt med Beton inddelt i 60 Sektioner

med Længder fra 39—1800 m.
Forsøget skal tjene til at belyse Forholdene ved Benyttelse af

forskellige Tværprofiler, Arbejdsmetoder ved Lægningen, Tilsæt
ninger til Betonen, Afdækningsmetoder under Størkningen, Ma
terialer, Blandinger, Armeringer, Fuger samt Variationer i Under-
grunden.

Anlægget findes beskrevet i »Public Roads< Vol. 9 Nr. 4 Side
73. Resultaterne, der pan Grund af det storstilede Forsøg maa
imØdeses med Interesse, foreligger endnu ikke offentliggjort.

The South Carolina experimental road.
Vejen tjener til Forsøg over Belægninger med Asfalt- og Tjæ

rebeton, saavel med som uden Overfladebehandling, lagt oven pan
gamle Grusveje, af hvilke der findes en Del i det sydØstlige U. S.
A., og som vi forøvrigt ogsaa har nogle enkelte af endnu her i
Landet.

Beskrivelse »Public Roads< Vol. 9 Nr. i Side 24.

New Eltham Sidcup, Warzdsworth and Fulhani ezperi
men tal roads.

Forsøgene paa disse tre engelske Veje begyndtes i 1910 og blev
afbrudt ved Verdenskrigens Udbrud, og er ikke senere genoptaget.
ForsØgene har derfor nærmest kun historisk Interesse.

Omtale findes i 22. Beretning fra den 3. internationale Vej-
kongres i London.
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Colnbrook bV Pass experimental road.

Denne ForsØgsvej er bygget som en Parallelvej til en bestaa
ende Vej, saaledes at Trafikken efter Ønske kan ledes enten over
den oprindelige eller over den til Forsøg udlagte Vej.

Belægningen er Cementbeton, og Undersøgelsen gaar ud paa
at belyse Virkningen af forskellige Armeringer, Fuger, Plade-
længder og Underlag samt Indvirkningen af Overfladebehandlin
ger med Sociasilikat og tillige Virkningen af varierende Vand-Ce
mentforhold i Blandingen.

Vejen er beskrevet i en ikke offentliggjort Beretning fra Bri
tish Ministry of Transport. 1930.

Chertsey Arterial experimental road.
Her er Belægningen ligeledes Cementbeton, men UndersØgel

serne drejer sig kun om forskellige Udformninger af Fugerne.
Beskrivelse som for den foregaaende ForsØgsvej.

Bry — sur Marne.

Forsøg med Cementbeton med forskellig Vandtilsætning og foi-
skellige Blandingsforhold.

Beskrivelse foreligger ikke offentliggj ort.

ForsØgsvejen Ded Amsterdam.

Som Forsøg paa at udfinde en Erstatning for Klinkebelæg
ningerne p’ de hollandske Veje blev i 1921 udlagt en Vejstræk
ning i Nærheden af Amsterdam med Beton. For at vinde Erfa
ringer blev denne Strækning anlagt som Forsøgsvej.

Afsnittene udlagdes dels i et og to Lag og dels med og uden
Armering samt i forskellige Blandingsforhold.

Resultaterne omtales i Foredrag af Ing. P. J. van Voorst Vader,

offentliggjort i Beretningen fra den internationale Vejkongres i
Sevilla 1923.

Prouvägen I-Iälsingborg •—Viken—Högun äs.

Forsøgsvejen, der har en Længde paa 16,19 km, er udfØrt
1927—28 af Lugude hårads väghålningsdistrikt.

>Dens Formaal er at undersøge og vinde praktiske Erfaringer
med forskellige hel- og halvpermanente Belægningers samt Over
fladebehandlingers Anlægsudgifter, saavel for selve Belægnings
som Totaludgifterne — deres Holdbarhed, Slidstyrke og Varighed
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samt deres Ved1igeholdeIsesudgifter. (Efter E. W. Thureson:
>Provvägen H—V—H. « Hälsingborg 1928).

‘Vejen er delt i 33 Sektioner, der repræsenterer saa at sige alle
moderne Vejbelægninger. Trafikken er varierende paa hele Stræk
ningen og ret ringe. Paa Grund heraf har denne Vej, hvis For
hold klimatiske som konstruktive, ellers minder saa meget om
vore, kun ringe Interesse for dansk Vejbygning.

Kristians tads Ldns Provvåg.

Pan Kristianstad—Håssieholm Vejen er under dette Navn ud

lagt en ca. 3,5 km lang Strækning til Forsøg med forskellige

nyere Belægninger, saaledes at det er Anvendelsen af forskellige
Materialer til samme Belægningsart, der her er gjort til Genstand

for Undersøgelse, f. Eks. forskellige Emulsioner til Overfladebe
handling, forskellige Cementsorter til Cementbeton o. I.

Beskrivelse findes i A. Lenander »Kristianstads Läns Provvägr

Kristianstad 1928 samt i Svenska Väginstitutets Meddelande Nr.
17 og 22.

Prouvågen i Gdvle.

Hensigten med denne Forsøgsvej er at studere den bedste

Maade at forstærke de i Sverige meget anvendte Kullerstensbe
lægninger (en Brolægning med uregelmæssige Sten) med perma
nente Asfaltbelægninger.

Vejeh er 597 m lang og delt i fem Sektioner.
Beskrivelse: Svenska Väginst. Medd. Nr. 19 og 22.

Miinclzen—Tegernsee

og i Tilslutning hertil forskellige Vejstrækninger i Nærheden af

München.
Mfinchen—Tegernsee Vejen er beliggende ved Foden af Al

perne og er stærkt udsat for Temperatursvingninger. En Del af

Vinteren er den dækket af Sne, hvorefter følger en lang Tøbruds
periode, under hvilken Tø og Frost stadig veksler, hvilken Ube—

hagelighed vi ogsaa er saa godt kendt med her i Landet. Under

disse Perioder køres der med Snekæder, og tillige er der paa for

skellige Aarstider en stor Trafik af Tømmervogne med smalle

Jernhjul. Altsammen ret ubehagelige Faktorer for en Vej.

Vejen, der er 19, 22 km lang, er i Hovedsagen belagt med Bro

lægning, Cementbeton, Tj æremacadam og overfladehehandlet Ma

CadlalU.

F’orsøgsvejen findes beskrevet i en Artikel af Kistenfeger »Die
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Versuchstrassen in Oberbayern« i »Jahrbuch für Strassenban
1929<:.

Dus A uloniobilbahn, Berlin—Grunewald.
Her blev i 1928 et 300 m langt Stykke belagt med Cement-

beton, dels tiden dels med Armering og forsynet med forskellige
Fu gekonstruktioner.

Hertil fØjedes i 1929 et Stykke Belægning med Tjærebeton,
der blev stampet i Stedet for tromlet, idet man herigennem baa
bede at undgaa BØlgedannelse. Trafikken paa Vejen bestaar ude
lukkende af hurtigkØrende Automobiler forsynede med Luftringe.

Litteratur: Verkehrstechnik 1928 Hefte 52, Stads- og Havneing.
1929 Nr. 4 samt Reiner Handbuch der neuen Strassenbauweisen
Side 312—15.

Niirburg—Ring.
Da Nürburger—Ringen i 1926 skulde bygges som almindelig

AutomobilvæddelØbsbane, blev det besluttet samtidigt at bygge
den som Forsøgsvej, for herigennem at faa belyst den rene Au
tomobiltrafiks Indvirkning i Modsætning til den for den ellers
forekommende blandede Trafiks.

Den 28 km lange Bane er inddelt i 36 Sektioner, der dels er
belagt med Cementbeton dels med overfladebehandlet og toplags
fyldt Macadam.

Særlig bemærkelsesværdig er den 0,5 km lange Stejlstrækning,
hvis største Stigning er 27 %. Belægningen er her Soliditets
beton.

Beskrivelser: »jahrbuch für Strassenbau 1929< Side 223—63
og Dr. Karl Krüger »Auto und Strasse< Side 63—68.

Fors Øgsvejbanen paa Roskildevej.
Denne vor hjemlige Forsøgsvej er sikkert saa godt kendt, at

den ikke behøver nogen nærmere Beskrivelse her, hvilket ogsaa
er Tilfældet med de rundt om paa Landets Landeveje placerede
stØrre og mindre ForsØgsstrækninger.
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NYE DANSKE BETINGELSER FOR VEJTJÆRE
Vejkoniiteen paatænker i sine »Betingelser for Tjære og Tjære

præparatei’ at foretage de i hosstaaende Tabel
angivne Ændringer.

Betingelser for Vejtjære.

Ændringsforslagene giver Anledning til følgende Bemærk
ninger:

Ad Vægtfylde. Der er tilføjet en Minimu;nsgrænse, som er i
Overensstemmelse med de engelske Normer. Den har hidtil været
savnet.

Ad mellemsvære Olier. Da tiet i Almindelighed er en Fordel
at have et forholdsvis lavt Indhold af mellemsvære Olier, er
Maksimumsgrænsen sat ned i Nærheden af de tyske Normer.

Ad Ialt-Olier. Udgaar.
Ad Naftalin. Efter de foreliggende danske Analyser er der

intet til Hinder for at sætte Grænsen ned til de tyske Normaler.
Ad Frit Kulstof. Komiteen har tidligere nedsat Minimums

grænsen til 5. Nu foreslaas Maksimurnsgrænsen sat ned til hen—

I

Tjære Nr. i Tjære Nr. 2

rJ .

.

i — -

Vægtfylde 1,140 < 1,22 1,19 1,19 9A) 1,150 < 1,24 1,21 1.21
—1,225 < 1,225 1,140— —1,240 < 1,24 1,150

1,225 (IB) —1,240
VandogAmmoniak <0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0 0,5
Lette Olier 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Mellemsvære Olier 9,5—21 9—17 12—24 9—20 8,0—16 S—16 10—18 8—16
Svære Olier 3,5—12 4—12 4—12 4—12 3,5—12 6—12 6—12 6—12
Ialt Olier 24—34 udgaar 21—26 udgaar
Fenoler 5 3 5 5 4 3 4 4
Naftalin 6 4 8 4 5 4 5 4
Frit Kulstof <20 5—16 12—22 5—18 6—21 5—18 12—24 5—20

sen.
5—22

Konsistens 1040 1017 3—10 312 (IA :0125 20100 3080 30125
10—30 12—40 (I B)

Stivningspunkt ... ÷ 10 ÷ 10 10 ÷ 10
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holdsvis 18 og 20, altsaa et Middeltal mellem de engelske og de
tyske Normer.

Ad Konsistens. Nr. 1A har været for tynd og foreslaas nu lidt
tykkere. For Nr. 1B og Nr. 2 gaar Udviklingen i samme Retning.
Man kunde maaske endog anvende endnu højere Maksimums

grænser, men det staar enhver VejingeniØr frit for at foreskrive,

hvad han finder bedst. I vore Normer er det bedst at holde sig

til det normale.

7. INTERNATIONALE VEJKONGRES I MONCHEN
SEPTEMBER 1934

Meddelelse fra Vejkonziteen.

Vejkomiteen, der fungerer som national Komité for Danmark

under Association Internationale Permanente des Congrès de la

Route, har fra Associationens Bureau Executif modtaget Med

delelse om, at der ved Associationens 7. Kongres, som agtes af

holdt i München i September 1934, vil blive behandlet følgende

Emner:

.1 Kongressens 1. Sektion. (Vejes Bygning og Vedligeholdelse.)

1. Fremskridt siden Kongressen i Washington i Henseende til

Anvendelse af Cement i Vejbygningen, særlig i Økonomisk Hen

seende og i Henseende til at opnaa ru Vej overflade.

2. Fremskridt siden Kongressen i Washington i Henseende til

Fremstilling og Anvendelse til Vejes Bygning og Vedligeholdelse af:

a. Tjære,
b. Bitumen,
c. Emulsioner,

særlig i Henseende til de Metoder og mekaniske Frerngangsmaader,

ved hvilke man søger at opnaa Økonomi ved de nævnte Bindemid

lers Anvendelse, og til de Fremgangsmaader, ved hvilke man søger

at frembringe ru Vej overflader.
3. De Midler, over hvilke man rander til billigst mulig Frem

stilling af KØrebanebefæstelser i og udenfor Bebyggelser.

De anvendte Fremgangsmaader.
Undersøgelse af de Forhold, der giver Anledning til at fore

trække de enkelte Fremgangsmaader efter Jordbundens Natur og

Klimaet.
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I Kongressens 2. Sektion. (Vejes Benyttelse og Administration.)

4. Midler, egnede til at fremkalde Sikkerhed for Færdselen:
a. I Byerne.
b. I aabent Land.
c. Ved JernhaneoverkØrsler.
Lovbestemmelser. Reglementariske Bestemmelser. — Sig

,ialer.
5. Undersøgelse af den kØrende Trafiks Forhold til Vejbelæg

ningerne under Henblik paa Transportudgifterne.
De tekniske Forholdsregler, der maa træffes, de Lovforskrifter

eller reglementariske Bestemmelser, der maa gives angaaende Vei
færdselen for i størst muligt Omfang at formindske de Beskadi
gelser og Ulemper af enhver Art, som denne Færdsel forvolder
(Rystelser, Støj o. s. v.).

6. A. Hvilke Bestemmelser gælder for Tiden angaaende:
1. KØretØjernes Egenvægt og Vægten af deres tilladte Læs.
2. KØretøjernes Bredde og Højde og Læssenes Bredde og

Højde.
3. Køretøjernes Længde og Længden af deres Læs.

B. Kritisk Vurdering af disse Bestemmelsers Fordele og
Mangler.

C. Bør man søge tilvejebragt international Overensstemmelse
med Hensyn til disse Regler?

Pan hvilket Grundlag skulde eventuelt en saadan Over
ensstemmelse tilvejebringes?

Fra hvert af de pan Kongressen repræsenterede Lande kan der
kun indsendes I Afhandling vedrØrende hvert af de ovenfor an
givne Emner. Bestemmelsen om, hvem dci’ skal udarbejde disse
Afhandlinger, træffes efter Associationens Bestemmelser for Kon
gressen af vedkommende Lands nationale Komité. De, der maatte
Ønske at deltage i Udarbejdelsen af de nævnte Afhandlinger, bedes
meddele dette til Dansk Vejlaboratorium, stervoldgade 6 C inden
den I. Marts d. A.

P. K. V.
L. Madsen,.

Overvej inspektØr.
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FRA DOMSTOLENE

højesterets Dorn 21. November
1932 i Sag 105/1932.

(V e j b i d r a g). I Anledning at
1-lasseris Kommunes Anlæg at en
stor Forhindelsesvej over nogle
Marker ved Aallorg torpligtede en
at Ejerne sig til for et 50 Alen
bredt l3ælte paa begge Sider at
Vejen at betale et Vejbidrag at
10 Kr. pr. lobende Alen Façade
mod Vejen »efterhaanden soni der
afljændes Pareeller at dette Bælte
at Ejendommen langs Vejen. An
taget, at Ejeren, der kort forinden
havde solgt største Delen at dette
Bælte for Byggegrundspris til en
Cementtabrik, der mulig havde
Brug tor Arealet til anden Anven
delse, allerede nu rnaatte svare At—
gitten herat.

østre Landsrets Dom 1. Juli 1932
i Sag VI 119/1932.

En Efteraarsdag skred et Au
tomobil ud under Kørsel paa den
ottentlige Vej udfor »Faurholm
og kastedes mod et Vejtræ, som
Følge at, at Vejbanen var dækket
med et slimet Jordiag, hidrorende

fra Boekørsel fra Manden lijern til
Gaarden. Idet der bverken ved
Lov eller Politivedttegt er paalagt
de private Pligt til at rense en Vej
for Jord, trifandtes Gaardens Ejer
tor at erstatte Skaden paa Auto
mobilet.

Ostre Landsrets Dom 7. Juli
1932 i Kære IV 203/1932.

Der var ikke i Slagelse Køb-
stads kommunale Vedtægts Be
stemmelse om, at Udlohsrender fra /
private Ejendomme skal indrettes -

efter Byraadets Anvisning og paa
vedkommende Ejers Bekostning.
lijemlet liyraadet Ret til ved Om
lægning at en offentlig Gade at
paalægge de tilstødende Grund
ejere at hekoste Indretning at Tag
vandsloh i Lighed med den Grund-
ejerne paabvilende l3idragspligt
ved Kommunens Overtagelse at
private Veje ni. v., idet den nævnte
Bestemmelse alene angaar Foran
staltninger, som at pi’ivate Grund
ejere ønskes udtort i ottentlige
Gade i’.

FRA MINISTERIERNE

Udgifter til Drift af Sneryd
ningsmaskiner. (5kr. at 21. Okto
ber 1932 fra Ministeriet for oftent
lige Arbejder):

»I Skrivelse at 2. t. Md. har Hr.
Amtmanden torespurgt, hvorvidt

Udgifter til Dritten at Sneryd
ningsmaskiner vil kunne niedreg
nes til de paagældende Kommu
ners Vejudgifter ved Beregning at
Amts- og Sognekommunernes An
del i Motorafgitterne.
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Efter at man i denne Anledning
har indhentet en Erklæring fra
Overvejsinspektøren, skal man
tjenstlig meddele, at Forespergslen
maa besvares bekræftende.»

(Ikke 1-Ij emmel til at an
tage, at en Grundejers
Adgang til at kræve Er
statning i Medfør af By
planlov ens § 9 er betin
get af, at der af ham er
fremsat Indsigelse mod
Planen i 1-lenhold til By
planlovens § 4, Inden
r.igsministeriets Skri
velse at 20. Oktober 1932).

‘ Der var rettet Forespørgsel til
Indenrigsministeriet angaaende
Spergsmaalet om, hvorvidt det er
en l3etingelse for, at en Grundejer,
hvis Ejendom berøres af en i Med
før af Lov Nr. 122 af 18. April 1925
vedtagen I3yplan, kan rejse Krav
om Erstatning i Henhold til By
planlovens § 9, at han i l-Ienhold
til Lovens § 4 har fremsat Indsi
gelse imod Planen inden den i
sidstnævnte Paragraf omhandlede
Frist.

Foresporgselen sigtede til en af
et Sogneraad vedtaget Byplan, der
bl. a. vedrørte en nærmere angivet
Ejendom. Paa Begæring af Ejeren
af denne Ejendom var der af Ci
vilretten i B. Kebstad udmeldt to
Syns- og Skensmænd til at be
stemme, hvilken Erstatning der i
Anledning af den nævnte Plan til-
kommer ham. Efter at de udmeld
te Mænd havde skønnet, at der
ikke tilkom Bekvirenten Erstat
ning, havde han begæret udmeldt
2 Medlemmer til at tiltræde den

i Byplanlovens § 9 omhandlede
Kommission, men denne Sag var
hævet i et senere til Afhjemling
herammet Retsmøde.

Efter Indenrigsministeriets For
mening var der ikke Hjemmel til
at antage, at en Grundejers Ad
gang til at kræve Erstatning i
Medfør af Byplanlovens § 9 skulde
være betinget af, at der af ham
var fremsat Indsigelse mod Pla
nen i Henhold til Byplanlovens
§ 4.

Cirkulære af 5. December 1932
fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til samtlige Amtmænd (An
bringelse af Katastrofefondets hen
visningstavler):

»Ved Cirkulære af 15. April 1931
henstillede Ministeriet paa Foran
ledning af Forenede Danske Motor
ejere til D’Herrer Amtmænd, at de
fra forskellige Redningskorps
fremkommende Andragender om
Tilladelse til langs Landevej ene at
lade opstille Opslagstavler, inde
holdende Oplysninger om de nær
meste Bedningsstationer m. ni.,
kun blev imødekommet paa Betin
gelse af, at de paagældende Tav-
ler anbragtes paa Vejalen eller i
den udvendige Grefteskraaning,
men ikke paa selve Vejrabatterne.

Da Foranstaltninger til Sikring
at hurtig Tilkaldelse af I-Ijælp i
Ulykkestilfælde og til Fremme af
Ambulance og Bedningsvæsen m.
m. imidlertid nu er overtaget at
en selvstændig, filantropisk For
ening, det saakaldte »Katastrofe
fond», i hvis Styrelse bl. a. Dansk
Røde Kors, de samvirkende Sogne-
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raadsforeninger og de forende Mo
tororganisationer er repræsenteret.
har bemeldte Fond i et hertil ind
sendt Andragende anholdt om Mi
nisteriet for offentlige Arbejders
I3istand til, at det tillades, at tie
Flenvisningstavler, som dette Fond
agter at lade opstille langs Vejene
til Oplysning om, hvor de af Fon
det oprettede Nodhjælpsposter fin
des, anbringes paa selve Vej rabat
terne.

Under 1-lenvisning til foranforte
samt til, at de paagæidende Hen
visningstavler er i Overensstem
melse med de internationale Tav-
ler for Nodhjælpsposter og saale
des i Modsætning til de tidligere i
ovennævnte Cirkulæ ic omtalte

Tavler ikke er reklamemæssigt ud
styret, skal man efter stodfunden
Brevveksling med Justitsministeri
et, tier har udtalt intet at have at
erindre imod, at Andragendet imo
dekomnies, idet Fondets Flenvis
ningstavler betragtes som almin
delige Vejtavler i Lighed med Vejvi
serskilte, herved tj enstlig henstille
til D’l-lerrer Amtmænd at ville for
anledige, at der efter derom fra
Katastrofefondet fremkommende
Henvendelser gives Tilladelse til,
at de ommeldte I-Ienvisningsskilte
anbringes paa Vejenes Babatter,
dog saaledes at de ikke skjuler
eller bortleder Opmærksomheden
fra tie egentlige Færdselstavler.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska VågfOreningens Tidskrift.
Nr. 5 1932. — Portrått af I. d. statsrådet Ola Jeppsson. — 1929 års

vagsakkunniges fOrslag till ny våglagstiftning. — Synpunkter på frågan
om hnvudvågarnas belåggning. — Fordonsviktens inflytande på våg
shtningen. — Ny betonvåg i Skåne. En ny varningssignal vid jiirn
vågshommar. — Eungafårder på svenska landsvågar. — Oversikt Over
meddelade patent. — Litteratnr.

Nr. 6 — 1932. — Portrått av landsliOvding 5. H. Kvarnzehus. — Tie
0 is auternohilskattemedel, — Oppen. porOs eHer tut packstenshådd. —

Vedlikeboldsutgiftene fej’ Norges landeveier gjennem en recke år och
midlenes tilveiebringelse. — Fordonsviktens inflytande på vågslitningen.
— lnlågg till frågan en’ Fordonsviktens inflytande p vågslitningen. —

Vintervåghållning. — Om halvpermanenta vttgbelåggningar. Vad vin
ner man med pneumatik? — Om såttet fOr avldningsmedlens uthe
talande. — LOnerna vid vågarbete år 1932. — Hur Sårna och Idre fiek
landsvågar. — Antomobilskattemedlen 1931—1932. — Oversikt Over mml
delade patent. — Litteratur.

Teknisk Tidskrift. Våg- och Vattenbyggnadskonst.
Nr. 10 — 1932. — Stockholms nya Gaskloeka. — Nerdiskt kommunal

ekniskt mOte i Oslo.
Nr. 11 — 1932. — Regleringen av Slussemrådet i Stockholm. — Jårn

bågståliningen till 181 m betongbroalven vid Traneherg.
Nr. 12 — 1932. — Begleringen av Slussemrådet i Stockholm. — Om

lijulrnullskopar och andra traktorredskap. — Nordiskt kommunaltek
niskt möte i Oslo.
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G r a n i t.
Meddelanden från Sveriges Granitindustriförbund.

Nr. 3 — 1932. — Kantstöd vid smågatstensbeldggning på landsvåg. —

Djurgårdskommissionen om gatstenen som våg- och gatubelåggning.
Nr. 4 — 1932. — Yrkescbaufförerna köra helst på stensatt yta. —

Fogfylining i smågatstensbeldggningar. — Gatubelåggningar i stor
ståder.

Meddelelser fra Veidirekteren.
Nr. 9 — 1932. — Overingeniør Julius B. Werenskiold. — Temmertrans

port med bil. — Om den broen Bukkene Bruse måtte over på vei til
sæteren. — Kart. — Forsterkning av veidekket på Biksveien Skien—
Bôle. — Porsgrunn. — Særbestemmelser om motorvognkjering.

Nr. 10 — 1932. — Teleobservasjoner vinteren 1931/32. — Prevning av
asfalt og tjærestoffer for veidekker. — Arbejdsienninger i Norge for
200—300 år siden. — Maskinel planering ved veianlegg i Finnmark. —

Antall arbeidere pr. 1. september 1932. — Ny stasjon for justering av
bremser. — Biks- og fylkesveier i Buskerud fylke. — Riks- og fylkesveier
i Vestfold fylke. — Rettsavgjerelser.

Nr. 11 — 1932. — Breddeutvideiser i uoversiktlige kurver på smale
veier. — Norsk planskrape. — Bør rekkverkstolper være av betong eller

‘ tre? — Forslag til ensartede veisignaler. — Riks- og fylkesveier i Tele-
mark fylke. — Riks- og fylkesveier i Aust-Agder fylke. — Særbestem
melser om motorvognkjering.

Nr. 12 — 1932. — Godstransport med bil og annen veitrafikk i Eng
land og p kontinentet. — Vår første motorbusrute. — Riks- og fylkes
veier i Vest-Agder fylke. — Riks- og fylkesveier i Rogaland fylke. —

Særbestemmelser om motorvognkjering.

Kommunalt Tidsskrift.
Nr. 8 — 1932. — Ingeniør Peter Meinich. — Kontantbudgettering av

Skatter. — Brand- og feiervesen.
Nr. 9 — 1932. — Kommunene og vår sociale lovgivniog. — Bygnings

vesen. — De vanskelige avsetningsforhold for islandsfisket.
Nr. 10 — 1932. — Omsetningsskatt? — Veivesen og trafikkforhold.

Finsk Ko mm unalti dskrift.
Nr. 7 — 1932. — Stadsplanelagstiftningens formella beståmmelser.
Nr. 8 — 1932. — Overenskomrnelser angående överlatelse av gatu

mark.

T i m a r i t.
Verkfrædingafélags Islands.

Nr. 4 — 1932. — Steinsteypa til ibudarliusagerdar. — Hillingar.

Public Roads Washington U. 5. A.
Nr. 7 — 1932. — Static bad and impact tests of lightweight bridge

[bar slabs. — Bituminous concrete on connecticut avenue experimental
jo ad.

Nr. 8 — 1932. — Research on the Atterbergs limits of soils. — The
new Hampshire traffic survey. — Cement concrete gives good service
on connecticut avenue experimental road.

Nr. 9 — 1932. — Road impact produced by a heavy motor bus. —

Extra xvide highways on state systems. — State and bocal governmental
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agencies exempt from federal exeise taxes. — Vitrified briek on connee
tieut avenue experimental road. — Washing machlne designed for use
in determining coustituents of fresh concrote.

Bulletin de l’Assoeiation Internationale Permanente
des Congrè s de la Route (Paris).

Nr. 83. — Une étude sur le Finaneement des Routes aux Elats-Unis.
— A propos du rôle de la Paraffine dans les bitumes et dans les huiles
brutes. — Ministère des Transports de Grande-Bretagne. Comité tech
nique cosultatif pour les travaux d’experienees JR Rapport. — Extraits
du ‘I° Rapport du Comité technique consultatif de la Cireulation dans
Londres et les Comités environnants, 1930—1931. — Comparaison ontre
Bandages pneumaticlues et Bandages en caoutehoue plein. — Une en
tigue de la méthode hasée sur l’observation des vibrations notées an
rnoyeni du sisinograplie. — Le Rail et la Route.

Le 5 tra de (Milano).
Nr. 10 — 1932. — Psicoteenlea ed infortuni stradali. •— La sistemazione

delle strade provinelali in provinela di Novara. — Le nuove prescrizioni
normali per gli aggiomeronti idraulici. — Infortunati a eausa dci mezzi
dl trasporto. — Lo sfalto ruvido e la sua applicazione nella città di
Berlino. — Ripari sul eigil stradali. — Per gli attraversamonti pedonali.
— Lordinamento della viabilità nell’ultimo stato feudale dEuropa.

Nr. TT — 1932. — Psieotecniea ed infortuni stradali. — La nuova
strada di val vestino. — Emulsioni hituminose e caratteristiche fisiehe
del residul. — La viabilita in provincia til Agrigento. — Tiapporto tra le
resistence dci eementi a 28 ed a 7 giorni.

Nr. 12 — 1932. — Decennale. — Sulla sezione stradale ottima. — Le
prove per loceettazione tielle gomme semipneurnotiche. — Una maehina
per prove a compressione su niateriali deformahili. — TI onirno direttore
generale del servizio stradale italiano.

.Asfalti l3ltumi Catrami (Milano).
Nr. 11 — 1932. — Esempio dl lavorazione dl un residuo dl petrolio. —

Sulla questione dell’ influenza del tenore in paraffina sulle proprietà
fisiche del hitume asfaltico. — Sfruttamento degli Scisti e del Calcari
Bituminosi italiani.

Nr. 12 — 1932. — I materiali Bituminosi come isolante eletinici.
Aleune indicaxioni sull’impiego del »eut-back< nella costruzione a freddo
til pavinwntazioni. — Combustihili-Petroli-Asfaiti e Bitunu prodotti, im
portati e lavorati in Italia nel 1931.

Schweiz. Zeiisehrift für Strassenwesen (Ztinieh).
Nr. 20 — 1932. — Automobil und StrasseneigentOmer. — Ecoulement

et evacuation des eaux de surface des chaussées. —. Terminologie des
bitumes.

Nr. 21 — 1932. — Die Wallenseestrasse. — Die Jahresversammlung
der Baudirektoren-Konferenz in Freihurg am 23. und 24. September
1932. — Assainissement régional.

Nr. 22 — 1932. — Ble endgdltige Regelung der Strassensignahserung.
— Ble Autostrasse Khln—Bonn. — Autoverkehr und Strassenunterhalt.

Nr. 23 — 1932. — Dr. med. Ernst Guglielminetti 30 Jahre Vorkilmpfer
gegen den Strassenstauh. — Die Strasseninitiative in Kanton Luzern und
der Gegenvorschlag: Gesetz Dher den Strassenausbau. — Des laes au
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Jura. — Quartierplan Nr. 178 in Zftrich—Wollishofen. — Die Klein
baussiedlungen in Stockholm.

Nr. 24 — 1932. — Der neue Bheinühergang hej Koblenz. — Bauliche
Sicherheitsmassnahmen hej Herstellung von Entvhsserungs- und Ver
sorgungsleitungen im StrassenkOrper. — Kostenverteilung hej Bauar
helten an Kreuzungsstellen mit Bahnanlagen.

Nr. 25 — 1932. — Zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes üher den
Motorfahrzeug und Fahrradverkehr. — Normalien Rir neue oder urn—
zubauende Bergstrassen. — La fabrfcation et l’emploi des materiaux
organiqnes indigènes ioui la construction des routes.

Nr. 26 •— 1932. — Strassengesetz, Eisenbahn und Auto. — A propos
duno nouvelle émulsion de hitunie.

l3iturnen (Berlin).
Nr. 8 — 1932. Ersparnisse in der lnderhaltung ;vassergebundener

Schotterdecken hej Verwendung von kaltaspalt b Oberfldclienverfahren.
— Db Verkehrserschtitterungen auf Asphalt- und Kopfsteinpflaster. —

Verwendung des Bjtumens zu Betonschutzanstrichen. — Uber Korn
zusarnmensetzung und Oherflhche mincraljscher Füllstoffe. — Pflaster
strasson und Bjtumenstrassen.

Nr. 9 — 1932. — Dbc internationale Asphaltwjrtschaft 1930/1931. — Die
Verwendung von Bjtumen zu Ddmmstoffer gegen Schall und Erschtbtte
rung. — Ge’schichtlicher Uberbliek hher dje Patente und dje Herslel
lungsverfahren von Asphaltmineralgemischen im Kalteinban.

Dbc Betonstrasse (Berlin).
Nr. 10 — 193L — Erfahrungen und Aussjchten des polnischen Beton

strasseribaues. — Dbc Zementschotterstrasse setzt sjch durch.
Nr. 11/12 — 1932. — Betonstrassen in Hjlversum, Kieserling. — Basalt

betonbeidge jn Borscbiach (Schweiz). — Zemenschotterstrassenbau in
Rhssejsliejni a. M. — lleton jn Schlesjschen Strassenhau.

(Berlin).
Nr. 25 — 1932. — Grenzen in Strassenhahnwesen. — Personbefdrderung

in Liefervagen. — Verbesserung der Lebensdauer von Zylbnder, Kolben,
Kolhenrjngen. — Zur l-Iaftung der Weguntcrhabtungspflichtjgen für
verkehrssjcheren Zustand der Wege. — Das Problem der Zement
schotte rs trass e.

Nr. 27 — 1932. — Die Bekdmpfung von Kraftfahrzeug-Diebstdhlen. —

Dje Tariffrage hej Strassenbahnen. — Verkehrsmassnahmen zum 11.
Deutschen Sdngerbundesfest jn Frankfurt a. M. — Die Aufstellung und
Anbringung von Reklame — und Hinwejsshjldera «År Betrjebsstoffe und
Mjneralble. — Die \Valze bejm Cjjejsbau. — Dbc »Hupfreie XXoche in
Wjesbaden. — Ejn franzdsjscher Schjenenomnjhus. — Der Stadtstrassen
hau vom Standpunkte des Kraftfahrers. — Strassenkosten und Kraft
fahrzeugo jn England. — Verbesserungen an Strassenwalzen.

Nr. 28 •— 1932, — Der Verkehr in europkischen Grossstbtdten. — Die
Verordnung gegen unhefugten Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Fabr
rädern. — Begelung der Personenbeförderung auf Lastkraftwagen in
anderen Lhndern. — Haftung des Wegebaupfljchtigen fOr Kraftfahr
zeugunfalle. — Dje Kraftwagenstrasse in der Verkehrspolitik. — Zuver
lOssige und preiswerte Strassen-Decken. — Der Schwefelgehalt im
Bitumen.

Nr. 29 — 1932. — Die Verteblung des Berljner Nahverkehrs. — Der
Vei’kehr in europäbschen Grossstddten. — Der Verkehrsunfall-Prozess. —
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Handelsbilanz und Steuerbilanz. — Die Augsgestaltung scharfer Bogen
ifl Landstrassen. — Noch einmal: Scliadenersatz fUr VerkehrserschUt
terungen.

Nr. 30 — 1932. — Die Bedeutung des Schienentriebwagens fUr Neben
und Kleinbahnen. — Schienentriebwagen. — Wirtschaftliche Betriebs
fUlirung mit Triebwagenzügen der Bauart »Blankenburg<. — Erfahrungen
mit benzin- und diesel-elektrischen Triehwagen bei Privatbahnen.
Schienentriebwagen im Ausland. — Abschirmung von Verkehrser
schütterungen durch Gräben. — Das Organisationsproblem des deutschen
Strassenbaues. — Die Garantie-Verpflichtung im Strassenbau.

OFFENTLIGGJORTE PATENTANSØGNINGER

Den 28. November 1932.
Maskine til Færdigbehnndling af Overfladen af en paa en Vejbane

eller Gade udspredt Bek1ædningsmasse. — Fabrikant J. A. H. Fedi,
Paris. — AnsØgt den 7. 12. 1931.

Den 5. December 1932.
»Frenigangsmaade og Apparat til Sortering og Rensning af Beton
stØbematerialere. — Direktører G. C. H. Nielsen og IC Nielsen, l(Ø
benhavn. — AnsØgt den 21. 6. 1932.

Den 12. December 1932.
))Kautsjukasfaltemulsion((. — IngeniØr K. D. Svensson, Stockholm. —

AnsØgt den 12. 2. 1932.
Meddelt ved William A. M. Hansen, Hostrupsvej 11, KØbenhavn.
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