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BETONVEJE
Foredrag holdt I Dansk Ingeniørforening 11. Januar 1938

af Professor E. Suenson.

Man har bedt mig indlede med en Omtale at Betonvejenes
Historie, og det skal jeg gøre, men kun ganske kortfattet, for
jeg synes, at der herhjemme er talt og skrevet tilstrækkeligt om
disse Vejes Historie; nu er det paa Tide, at vi begynder at bygge
dem, og det vil jeg hellere tale om.

Naar man eftersporer Oprindelsen til noget nyt, er det kun
sjældent muligt at fastslaa et bestemt Tidspunkt. paa hvilket
Udviklingen begyndte. Man finder, at der er gjort Tilløb paa for
skellige Tidspunkter og paa forskellige Steder, og det beror paa et
Skøn, hvor stor Betydning man vil tillægge disse Tilløb.

Sualedes ogsaa med Betonvejene. De romerske Oldtldsveje byg
gedes at store Sten lugte I hydraulisk Mørtel og har derfor meget
tilfælles med en Betonvej. Men mellem disse Veje og de rigtige
Betonveje er der ingen Overgangsformer. Beton i moderne For
stand opstod samtidig med Portlandcementen, altsaa omkring Aar
1850, og først du har Muligheden for at bygge en rigtig Beton-
vej foreligget, og den blev udnyttet første Gang I Skotland i 1805,
men det var et Pionerarbejde, der Ikke fik stØrre Følger, og vi
maa atter gøre et stort Spring baade i Rum og Tid, nemlig til
Nordamerika og til Aaret 1892 for at finde den Betonvej eller
rettere Betongade, fra hvilken de moderne Betonveje maa siges
at nedstamme. Den eksisterer endnu i god Stand og jeg havde
Lejlighed til at fotografere den 11928, da den altsaa var cii. 80
Aar gammel (Lysbilleder).

Amerika bar været Foregangslandet. I Begyndelsen gik det
smaat; indtil 1908 var Betonvejenes samlede Areal kun 3 km2,
men i 1909 tog Bevægelsen pludselig Fart, og i det ene Aar for
øgedes Arealet med 3 km’; senere er Udviklingen sket med ri
wnde Hastighed; i jebllkket er det samlede Antal omkring
1200 km’, og det vokser med over 100 km’ om Aaret.

Selv om Amerika er et stort Land, er disse Tal saa store, at
De vil forstue, at der ikke kan blive meget store Vejarealer til
overs for de øvrige faste Belægninger, hvortil jeg regner Asfalt
betonen, Klinkerne og de almindelige Brosten. Af hver 100 km
Statsvej med fast Belægning var I 1930 de 93 km belagt med
Beton og kun de 7 km belagt med Asfaltbeton, Klinker og Bro
sten.

Fra Amerika har Udviklingen bredt sig til Europa, og I de
fleste Lande er der en vaagen Interesse for Betonvejene.
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I I)anmark har Interessen været minimal. Til det nordiske

Vejmøde i København 1925 udarbejdede jeg en Oversigt’) over

de Betonve,je og l3etongacler, der indtil da var bygget, og Arealet

var kun 30000 m’. Den ældste Betongade fandtes i Sønderborg

og var støbt 1905. l)en første moderne og holdbare offentlige KØ

rebane blev støbt 191() i Hindegade i København at Stadsingenipr

Karsten, (ler ogsaa brugte Materialet til de interne Veje paa Bi

spebjerg Hospital (1912) og Kommunehospitalet (1914). l)en før

ste offentlige Vej blev anlagt 1919 i Viborg Amt af Amtsvej

inspektør Dalberg, der skrev om den i »1ngeniØren 1920, og i

1921 holdt Amtsvejinspektør Ellert et Foredrag her i Sektionen

om Betonveje. I 1923—24 stØbtes der Betonveje pna Strækningerne

Holbæk—Kalundborg, Køge—Vordingborg, Aarhus- —Silkeborg,

Odense—Langeskov samt i Nørresundby, og senere er (ler natur—

ligvis kommet flere til, men alt iberegnet er I)anmarks samlede

Længde af Betonveje ubetydelig. For I .April 1932 foreligger føl

gende Opgørelse:

Brolægning 652,3 km eller 72
Asfaltbeton og lignende 246,2 - — 27 -

Cementbeton 6,3 — — 0,7 -

— makadam - 2,5 - — 0,3 -

907,3 km 100,0
Makaclam og Grus 6660,7 —

7568,0 -

Vi indfører Brosten fra Sverrig og Asfalt fra Amerika mccl det

Resultat, at vore egne Cemeritfabriker maa lukke og at vi faar

anden Rangs Kørebaner.

Hvad er nu Grunden til denne Konservatisme? Jeg har gen

tagne Gange rejst Spørgsmaalet i Vej komiteen og ikke faaet an

det Svar, end at Betonvejene var for dyre. Men i Virkeligheden

er Anlægsudgiften ikke meget større for en Betonvej end for en

brolagt Vej, og hvad Veclligeholdelsesudgifterne angaar, er Beton-

vejen absolut overlegen.

I det lange Løb er Betonen utvivlsomt (let mest økonomiske

Materiale til en moderne Automobilvej, men desuden er der

Grund til at fremdrage et andet Forhold. Der er visse Fremskridt,

som ikke lader sig standse af økonomiske Betragtninger, fordi de

1) Dansk Vejticlsskrift 1925, Side 043.
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frembyder sna store Bekvemmeligheder og Fordele, at har man
een Gang prøvet dem, vil man ikke undvære dem, selv om man
skal betale for dem, og hertil hØrer Betonvejene.

Betonfladen er jævn som et Stueguiv, formindsker derfor Ben
zinforbruget og Sliddet lJaa Gtimmi og Vogne. Den formindsker
ogsaa Sliddet paa Chaufførens Nerver, fordi den aldrig bliver
glat, og fordi han ved NattekØrsel kan se langt frem for sig,
takket være dens lyse Farve.

I Modsætning hertil staar den sorte Asfalt, som bliver livsfar—
ligt glat i fugtigt \Tejr, og som er mindre holdbar end Betonen.

Og ligeledes Chaussebrostenene, som ogsaa er mørke, og som
ikke danner en sammenhængende Flade og derfor hver især ud
sættes for Lastvognenes store Vægt, hvorved nogle synker mere
end andre, san Vejen bliver ujævn.

Og saavel Asfalten som Brostenene slides langt stærkere end
Betonen1).

I Sverrig, som dog snarere end vi skulde gaa ind for Bro
stenene, er deres Salg aftaget i den Grad, at der i Øjeblikket er
ophobet et Lager, for hvilket ArbejdslØnnen repræsenterer 15—20
Millioner Kr., og samtidig er der bygget Betonveje, hvis Længde
er mere end 15 Gange saa stor som de danskes, nemlig 96 km
indtil Udgangen af Anret 1932, og heraf bvggedes 19 km i 1931
og 33 km i 932, altsaa stærk Udvikling.

Paa det nordiske Vej møde i København i 1925 advarede jeg
mod Brugen af Chaussebrosten.Jeg henviste til, at de gode
Erfaringer, man havde med denne Belægning. stammede fra en
Tid med ringe Trafik og ikke kunde overføres paa den stærke
Trafik, som var i Færd med at udvikle sig. Den Gang mødte jeg
kun Modsigelse, men allerede nu er de fleste vist enige om disse
Belægningers Uholdbarhed. Kun fra et syndikalistisk Synspunkt
kan der være Fordele ved, at en KØrel)ane ikke (lanner et sam
menhængende Hele, men et Mosaik af hnnndstore Brokker.

Hvad vore Bygader angaar, er kun 3’ pCt. belagte med Be
ton, og dette skyldes ikke Økonomi, thi ofte støbes der først et
Betonfundament og lægges Stampeasfalt ovenpaa. Disse Asfalt—
belægninger bliver san glatte i vort Klima, at de burde forbydes
ved Lov. Den, der har cyklet iaa glat Asfalt i stærk Færdsel med
en Lastbil i Hælene, vil give mig Ret. FØrst støber man den
ideelle Kørebane nede i Jorden, san Ødelægger man den med et

1) Denne Udtalelse var baseret paa Meddelelser fra VejlaboratorietNr. 3, Side 91, Tabel 13. Paa MØdet oplystes, at KØbenhavns KommunesSlidmaalinger har givet det modsatte Resultat. Se Dansk Vejtidsskrift1931, Hefte I (K. V. M. Koefoed).
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Lag Asfalt, og derefter søger man at give Asfalten Betonkarakter
ved at gruse den.

Hvis man af Hensyn til RØrlægningsarbejder er betænkelig
ved at bruge et sammenhængende Betonlag, kan man udlægge
Slidlaget i Form af store Betoubrosten, der f. Eks. kan være 30
cm lange, 12 cm brede og 7—10 cm hØje. Med saadanne Sten
har man gode Erfaringer i Belgien; de holder sig ru, og de kan
brækkes op, naar det er paakævet.

I 1923 foretog AmtsvejinspektØr Ellert og jeg paa Vejkomite
ens Vegne en Rejse til England og Nordamerika for at sætte os
ind i Betonvejenes Bygning og Tilstand, og I vor Beretning, som
blev trykt I 1924, er der gjort ret udfØrligt rede for Byggemaa
den’). Den var allerede den Gang saa gennemprØvet, at der Ikke
har kunnet indfØres væsentlige Forbedringer siden.

Længdefuger bruges som Regel, naar Vejbredden overstiger
4 m.

Om Tværfugernes Værdi er Meningerne stadig delte. I Illinois
indlægges Ikke andre Fuger end den daglige Arbejdsfuge, sas-
ledes at Afstanden bliver 240—300 m. Undertiden udfØres Tvær
fugerne ved at indstØbe V-formet Staalblik med en indlagt Træ
lamel. lian Betonen er hærdnet, lØftes Lamellen op, og Blikket
kan derefter klemmes sammen og lØftes op, uden at Betonkan
terne skades.

Kantarmering anvendes sædvanligvis. En jævnt fordelt Ar
mering bruges mange Steder; Vægten varierer fra 1,7 til 3,3
kgpn2.

Betonens Blandingsforhold svinger omkring 1:2:3. I lllinois
kræves 250 at Trykstyrke efter 14 Døgn. andre Steder nøjes
man med 200 at efter 28 Døgn.

Udmaalingen af Sand og Sten fortrænges i stIgende Grad af
Afvejning.

Skal Vejen bygges saa hurtigt, at selv de største Blandema
skiner arbejder for langsomt, stiller man to Stykker op. Hvis
man stillede den ene ved Siden af den anden paa tværs af Vejen,
vilde Betonproduktlonen kunne fordobles, men dertil er Vejen
for smal. Man stiller dem bag hinanden. I den første blandes
Materialerne )4 Minut, derefter overføres de til den anden, I hvil
ken Blandingen fortsættes K Minut Da Fyldning, Tømning og
Overføring tager nogen Tid, faar man Ikke Produktionen fordob
let, men den forøges med cii. 50 pCt. Og denne forøgede Beton-
mængde har man kunnet behandle uden at forøge Arbejdsstyr
ken.

0 Se ogsaa Dansk Vejtidsskrlft 1924, Side 30.
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Fabriksblandet l3eton bruges ogsaa, eller rettere Beton, der
blandes under Transporten i Roterbiler og først far Vandet til
sat nogle Minutter fØr Bilens Ankomst til Arbejdsstedet.

Konsistensen kontrolleres ved Synkningsprøven. Som Regel
foreskrives en Synkning af 4—5 cm, men nogle Stater gair op
til 8 cm, andre helt ned til 1. I Belgien tillader man ikke større
Synkning end 2 cm.

rfil Kompriiueringen bruges enten Stampemaskiner eller Vi—
brerm a ski ner.

Af Stampemaskiner har man to Ty1ei• den amerikanske,
hvis Stamper er en forholdsvis let Træplanke, der spænder over
hele Vejen, og den tyske, i hvilken Planken er opløst i en Række
tunge Stanipere, der lØftes hver for sig, og som derfor kan ar
bejde med en tØrrere Beton.

Af Vibrermaskiner har man flere Arter. F. Eks. kan den stam—
pende Planke være erstattet af en bred og tung Træbælké, hvis
Underside er oprundet efter Vejen, og som vibrerer i sin egen
Længderetning. Bjælketværsnittets Underkant er skraa, stigende
fremefter, saaledes at Betonen sammenpresses af Bjælken, nnar
denne kører hen over Vej en.

Den færdige Vejbanes Længdesnit maa ikke være bØlget. StØr—

1932.
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ste Fordybning maalt fra en 3 m lang Retskede el’ i nogle Stater

fastsat til 3 mm, i andre til 6 mm.

Langvarig Vanding er meget vigtig. At erstatte Vandingen

med en Behandling med Kalciumkloi’id forbydes i mange Stater.

Vejen aabnes for Færdsel, naar den er 2—4 Uger gammel, for

udset Betonprøvelegemerne cia har naaet eiilen en Trykst i’ke al

200 at eller en BØjningspi’øve af 50—70 at.

Vedligeholdelsen indskrænker sig til en l3ftergang at’ Fuger

og Revner med Asfalt eller rilære hvert Foraar og Efteraai’,

De vil se, at dci’ ikke er meget nyt at melde fra Amerika.

Noget nyt saa jeg derimod i Sommer i Finland, nemlig en

Vej stØbemaskine, i hvilken Betonhlandemaskinen og Stampema—

skinen er forenede i een Maskine, clei’ ikke kører frem og tilbage,

som Stampemaskiner plejer at gøre, men kontinuerligt køi’er

frem ad Jordvejen med en Hastighed af 30 m i Timen, fødes

med Cement, Sand og Sten ved Forenden, blander, u(lstØber og

stamper et magrere Bundlag og et Ie(lere Slidlag og afleverer den

færdige Vej ved Bagenden saa jævn og tØr, som jeg ikke har

set den andetsteds.

Hosstaaencle to Billeder viser Maskinen.
Foran sig skyder den et Spoi’skiftesystem med l)rejeskive.

1031,
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Pan denne kØrer Lastbilerne op, drejes, kører tæt paa Maskinen
og tØmmer sig, hvorefter (le tomme Vogne kører tilbage til Dreje
skiven, drejes og kører bort.

Vognene tØnuuer sig i et Elevatortrug, der afleverer Sand og
Sten i to adskilte Siloer, under hvilke der findes stationære Maa
lekar med l3undudlØlj. En Elevatorspand kører vandret ind under
disse, fyldes mccl de afmaalte Mængder, kører tilvejrs og tømmer
sig i en Ladetragt, der hænger over Blandetromlen. Denne er tøn
cieformet og kan rotere om saavel Tçindeaksen som en derpaa
vinkelret Akse. Under Fyldningen er TØndeaksen lodret, Lauget
fjernes, Materialerne ifyldes, og efter at Laaget er paasat, slaar
Tønden KoidbØtter, hvorefter Tøndeaksen ligger vandret, og
Rotationen om denne begynder. Efter endt Blanding svinges TØn
(leaksen atter lodret, Tøndelaaget fjernes og Tønden svinges om
til Udtømning i en Betonsilo. Der findes to saadanne, een til
Bundlagets magrere Beton, een til Sliglagets ledere Beton.

Fra Siloerne glider Betonen ad Slidske ned pan Vejen.
Bundbetonen glider ned ad den forreste Slidsk, spredes over Vej
en og stampes af en Række Hammere. Slidbetonen glider ned
ad den bagerste Slidsk, san den lægger sig ovenpaa det stampede
Buncllag, og den komprimeres af en anden Række Hammere. Om
Overfladen sluttelig tromles eller paa anden Maade afrettes, kun
de jeg ikke se, men det var en nydelig Overflade, der kom frem
bag Maskinen, og tØrrere end jeg har set den andetsteds.

Til Bundlaget kan bruges Beton 1:3:6, til Slidlaget 1:2:3 .
Maskinens Arbejdshastighed er 90 m2 pr. Time (15—lO cm

Tykkelse).
Maskinen har været i Brug siden 1930 og har indtil Efter

aaret 1932 udstØbt 22264 m2, nemlig alt hvad Finlands viig- og
vattenbvggnadsstyrelse har bygget i denne Periode.

BYPLANLOVEN
Af Overretssagfører Georg Rendbeck.

Da Byplanloven i 1925 blev vedtaget, blev den hilst med megen
Glæde og modtaget med stor Interesse, ikke mindst i de store
Forstadskommuner. Ved denne Lov mente man at have opnaaet
at kunne skille Bebyggelsesarterne ad pan den ene Side Fn-
briks- og Hnndelskvarterer med dertil hØrende høje Bygninger
og pan den anden Side Villabebyggelse og Havebver. Loven var



1933 DNSK VEJTIDSSKRIFT 137

bygget pan et stort Forarbejde, idet den hvilede pan to Kommis
sioners Betænkninger. Rundt om i Landet gav Loven sig ogsan
praktisk Udslag. 1)er blev vedtaget Byplaner i København, Gen-
ofte-Hellerup, Gladsaxe, Hasseris, Odense og Vejlby-Risskov. Man
mente nu at være inde i en god Udvikling, og i de Kredse, der
havde Interesse for Byplananlægning, regnede man med, at Loven
vilde virke efter sit Formaal og hjælpe til sundere og bedre Be—
byggelsesformer.

Byplanloven og dens praktis1e Udformning fik imidlertid cr1
meget alvorlig R stelse ved den l)om, som Vestre Landsret al’-
sagde den 27. Marts d. A. i en Sag, der var rejst af en Grundejer
i Hasseris mod Hasseris Kommune.

Sagen refererer sig i Korthed til følgende Forhold:
Bvplanlovens § 4 bestemmer, at fØr et Byplanforslag indsen—

(les til Indenrigsministeriet eller Amtsraadet til Appuobation, skal
det fremlægges til offentligt Eftersyn i mindst 3 Uger; om Frem
læggelsen skal der ske offentlig Bekendtgørelse, og i denne skal
der fastsættes en Frist ikke under 4 Uger fra BekendtgØrelsens
l)ato for Adgang til at fremkomme med Indsigelse mod og Æn
dringsforslag til Forslaget.

Endvidere bestemmes det, at man om Fremlæggelsen af By—
l1o1’s1aget i anbefalet Brev bør tilsende Grundejere og Pant
havere Meddelelse.

Kommunerne har bortset fra en enkelt Undtagelse forstaaet
Loven saaledes, at de Grundejere og Panthavere, der ikke har
meldt sig inden den i Loven fastsatte Frist af 4 Uger, har fortabt
Retten til at kræve Erstatning i Anledning af Byplanservitutten.

Man regnede med, at Begrebet »Indsigelser mod Byplanforsla
get< ogsaa dækkede Erstatningskrav. Dette stemmer med den
Forstaaelse, som man maa lægge i Lovens § 1, 1. Stk., hvor det
bestemmes, at Kommunens Indstilling til den approberende Myn
dighed skal være bilagt med detailleret Overslag over Erstatnings
krai,ene i Anledning af Planens Gennemføring. Kommunerne har
ikke kunnet forstaa denne Bestemmelse anderledes, end at Loven
har forudsat, at man ved Indsendelsen af Byplanen efter de 4
Ugers Forløb havde retlig Mulighed for en nøjagtig Beregning over
Erstatni ngskravene, jfr. Ordene detailleret Overslag over Erstat
ningskraverze. Denne Betragtning synes saa meget mere rimelig.
SO (le approherende Myndigheder, Indenrigsministeriet for By-
kommunerne og Amtsraadet for Sognekommunerne, jo netop som
tilsyns førende Myndigheder med disse Kommuners Økonomi har
al Anledning til at forlange Kontrol mccl, hvilke Økonomiske Føl
ger Byplanen vilde medføre for den paagældende Kommune. Kom
munen vilde naturligvis heller ikke selv være i Stand til at danne
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sig noget SkØn om Byplanens Økonomiske Rækkevidde, hvis ikke
man maatte regne med, at den i Lovens § 4 fastsatte Frist var
prælltisi med Hensyn til Erstatningskrav.

Imidlertid har Vestre Landsrets nævnte Dorn udtalt noget an
det. Dommen gaar ud fra, at Forskrifterne i Lovens § 4 alene
omtaler Indsigelser mod og Ændringsforslag til Byplanen, men
ikke refererer sig til Erstatningskrav i Anleclning af Planen. Er—
statningskravene omhandles i Lovens § 9, som uden at henvise
til § 4 — giver Regler om disse Kravs Fremsættelse og Paaken
delse. Retten finder ikke Holdepunkter for at antage, at Fristen
i § 4, uden at dette er udtalt i Loven, skulde finde Anvendelse paa
Erstatningskravene, med Hensyn til hvilke der i Lovens § tI er
fastsat en særlig Forældel sesfri st. Herefter afgør Landsretten Tvi
sten derhen, at Grundejere, paa hvis Ejendom Byplanservitutten
ci’ lagt, kan kræve Erstatning for Byplanservitutten, alt uanset, at
de ikke har meldt sig inden den i Lovens § 4 fastsatte Frist, men
naturligvis dog kun saaledes, at intet Erstatningskrav mod By—
planen kan rejes ud over 5 Aar efter dens Gennemførelse, jfr.
Lovens § 9.

I)enne Dorn har vakt betydelig Opsigt, ikke mindst i de Kom
muner, der har gennemført Byplaner, og som nu ser det Grund
lag, paa hvilket de har arbejdet, kuidkastet.

Man forstod meget vel, at Loven ikke var helt klar, og at den
paa mange Maader, ikke mindst med Hensyn til Erstatningsbe
stemmelserne, trængte til Supplering, men man regnede dog med,
at Fristen i Lovens § 4 var præklusiv, ogsaa for Erstatningskrav.
Godkendes den modsatte Opfattelse, vil Loven være uanvendelig
i Praksis. Der vil ikke mere her i Landet blive indført Byplaner
efter denne Lov, og de Kommuner, der har indført Byplaner, kan
komme ud i store Vanskeligheder, hvis Økonomiske Rækkevidde
ikke er helt let at overse. Det er klart, at Kommunerne ikke tør
vedtage en Byplan og begynde paa at udbetale de Erstatninger,
om hvilke der rejses Krav ved dens GennemfØrelse, naar man
desuden skal løbe den Risiko, at der i indtil 5 Aar maaske kan
rejses yderligere Krav, for hvilke Kommunen maa give op og
derfor maa lade Byplanen falde. Man kan heller ikke ordne sig
irna den Maade, at Kommunerne opfordrer enhver Grundejer til
straks at melde sig med sit eventuelle Erstatningskrav, thi vedkom—
mende Grundejer maa kunne erklære, at han først vil overveje
Sagen, han har jo 5 Aars Frist dertil. Og selv om Grunclejerne
rnaatte træffe en Ordning med Kommunen om ErstatningsspØrgs—
maalet, binder dette jo ikke Panthaverne. At træffe en Ordning
med hver enkelt Panthaver maa anses for pra1tisk ugørligt.

Kommunerne har selvfølgelig været opmærksom pan Erstat
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ningsbestemmelserne i Lovens § 9, men man har opfattet denne
Paragraf som væsentligt indeholdende Reglerne for Erstatningens
Fastsættelse, og man har navnlig opfattet Paragraffens Bestem
melse om, at Krav om Erstatning forældes efter 5 Anr, som en
Regel om, at de Erstatningskrav, der var reservere(le inden den i
Lovens § 4 fastsatte Frist, skulde gøres gældende mod Kominu
nen inden 5 Aars Forløb paa den i § 9 fastsatte Maade, nemlig
ved Udmeldelse af Skønsmænd, evt. Overskønsmænd.

Dommen (Kendelsen) er nu af Hasseris Kommune indanket
for Høj esteret, og sa afremt Høj esteret stadfæster Landsrettens
Dom, vil det som sagt vise sig, at l3vplnnloven er uanvendelig i
Praksis, og at (ler derfor npdvendigvis hurtigst mulig maa frem
komme en Lovændring.

FORSLAG TIL STANDABI)ISERING AF BROSTEN
OG KANTSTEN

Spørgsmaalet om Standardisering af Brosten og Kantsten er
længe blevet diskuteret i de nordiske Lande. Svenska Väginsti
Intet og Svenska Komniunal-Tekniska föreningen nedsatte i For
anret 1929 et Udvalg om Sagen. Dette Udvalg, der har forhandlet
med Repræsentanter for den svenske Stenindustri, bestod af føl
gende Medlemmer:

Civilingeniør N. von Matern, Formand og Sekretær.
Civilingeniør E. P. Wretlind.
Overingeniør E. Berger, der senere blev erstattet med
Overingeniør G. Elnvall.
Gadechef A. Huitman.
Direktør K. Petersen og
Banedirektør A. Larsson-Ryhagen.

Udvalgets første Standardiseringsforslag blev forelagt og be
handlet ved Svenska Koinn-zunal-Tekniska föreningens Aarsmøde
1930. Sagen blev stillet i Bero for at der kunde blive foretaget en
Undersøgelse af Mulighederne for et Samarbejde med de andre
nordiske Lande.

Forslaget har derefter været til Behandling i Dansk Ingeniør
forening, Finlands Kommunal-Tekniska förening, Norske Kommu
nale Ingeniørveseners Forening samt hos samtlige svenske \Tej_

ingeniører.
De Bemærkninger, der paa denne Mande fremkom, foranledi

gede en Omarbejdelse af det oprindelige Forslag ved det svenske
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Udvalgs Foranstaltning. Det omarbejdede Forslag blev behandlet
paa det nordiske kommunaltekniske MØde i Oslo i Efteraaret 1932.
Og i November 1932 blev der endelig holdt et interskandinavisk
Møde i KØbenhavn om Sagen, og her opnaaedes der Enighed om
en fælles Standard. Forslaget er senere blevet udformet standardi
seringsteknisk, og naar derefter de interesserede Parter er blevet
hørt, vil det formentlig blive fastsat som Standard i de enkelte
nordiske Lande.

Nytten af en Standardiseririg ligger i Begrænsningen af Antallet
af Stentyper. I Øjeblikket findes i Arbejdstariferne for Mellem
Bohuslen en. 50 forskellige Typer Kantsten for de nordiske Lande
og ca. 200 for andre Lande. Trangen til Standardisering er sna
ledes stor.

Nedenfor gengives Forslaget, saaledes som det nu foreligger, og
saaledes som (let formentlig vil blive vedtaget som nordisk Stan—
(lid.

A. BROSTEN

Ty)e b 1 b

A i 12—15 15—25 18—20

A 2 12—15 15—25 16—18

A 3 13—15 15—25 13—15

B i 11—15 15—25 16—20
B 2 12—15 15—25 12—15

B 3 9—11 15—25 14—16

C i 9—16 15—25 14—20

flodfia de

Fig. i.

Maal i cm
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Stenen skal være at god og slidfast Granit eller anden lige saa
god Bjergart fri for Revner. Synlige Flader maa ikke vise For
vitring eller Gangdannelse. Alle Sten skal være at nogenlunde
samme Fane.

Brosten Type Å: Hovedet skal være plant og rektangulært
med skarpe HjØrner og lige Kanter. Paa Hovedet maa der ikke
forekomme stØrre HØJdeforskelle mellem Pukler og Fordybninger
end 07 cm. — Siderne skal være jævne uden Pukler. Stenene skal
kunne sættes saa tæt sammen, at den synlige Fuge mellem to
Sten højst bliver i cm. — Rodfladen skal være parallel med Ho
vedets Flade. Rodfladens Bredde og Længde maa højst være 2 cm
mindre end de tilsvarende Maal I Hovedet, dog kan for Sten over
20 cm Længde Rodfiadens Længde være 3 cm kortere end
Hovedets.

Brosten Type B: Hovedet skal være plant og rektangulært
med skarpe Hjørner og lige Kanter. Pas Hovedet maa der ikke
forekomme stØrre HØjdeforskelle mellem Pukler og Fordybninger
end 1 cm. — Siderne skal være jævne. Stenene skal kunne sættes
sas tæt sammen, at den synlige Fuge mellem to Sten hØjst bliver
1,5 cm. — Rodfiaden skal være parallel med Hovedets Flade. Rod
fladens Bredde maa for Brosten af Type Bl og B2 være højst
3 cm og for Brosten af Type B 3 højst 2 cm mindre end de til
svarende Maal I Hovedet. Rodfladens Længde maa hØjst være
3 cm mindre end de tilsvarende Maal i Hovedet, dog kan for
Sten over 20 cm Længde Rodfiadens Længde være 4 cm kortere
end Hovedets.

Brosten Type C: Hovedet skal være nogenlunde plant og rekt
angulært med nogenlunde skarpe HjØrner og lige Kanter. Paa
Hovedet maa der ikke forekomme større HØjde.forskelle mellem
Pukler og Fordybninger end 1,5 cm. — Siderne skal være nogen
lunde jævne. Stenene skal kunne sættes san tæt sammen. at den
synlige Fuge mellem to Sten højst bliver 2 cm. — Rodfladen
skal være nogenlunde parallel med Hovedets Flade. Rod!ladens
Bredde og Længde maa hØjst være 4 cm mindre end de tilsva
rende Maal I Hovedet, dog kan for Sten over 20 cm’s Længde
Rodfladens Længde være 5 cm kortere end Hovedets.

Bestillingsbetegnelse for Brosten af L Eks. Type B 2: Brosten
B2. DS....

Ovenstaaende Bestemmelser er ogsan godkendt som Standard
i Finland, Norge og Sverige (jvf, finsk Standard SFS...., norsk
Standard NS...., og svensk Standard SYS....).
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B. CHAUSSEBRO STEN

i\laaI i ciii

Havedfi ade

RocJftac/e

b i b

8—10 8—10 8—10

10—12 10—12 10—12

12—14 12—14 12—14

Stenen skal være af god og slidfast Granit eller anden lige
san god Bjergart fri for Revner. Synlige Flader maa ikke vise
Forvitring eller Gangdannelse .Alle Sten skal være af nogenlunde
samme Farve.

Stenene, som kun er udkløvet af Raamaterialet og har raa
Flader, skal have to paralleile Flader, (ler kan tjene som Hoved-
og Rodflade. Hovedet skal være tilnærmelsesvis kvadratisk eller
rektangulært, være nogenlunde plant samt have skarpe Hjørner
og lige Kanter. — Sidefladerne skal paa det nærmeste staa vinkel
ret paa Hovedets Flade og være sna jævne, at Stenene kan sættes
tæt sammen. — Rodfiaden skal være mindst 3/ af Hovedets Flade.

Bestillingsbetegnelse for Chaussébrosten med f. Eks. b=10—12
cm: Chaussébrosten lO—12 DS

Ovenstaaende Bestemmelser for Chaussébrosten er ogsaa god
kendt som Standard i Finland, Norge og Sverige (jvf, finsk Stan
dard SFS..., norsk Standard NS... og svensk Standard SVS...).

Fig. 2.
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C. FASKANT STEN

/

T

I
Fig. 3.

Maal i cm

I) i h

17 90—200 30—33

32,5 90—200 25—28

Stenen skal være af god og slidfast Granit eller anden lige saa
god Bjergart fri for Revner. Synlige Flader maa ikke vise Forvit
ring eller Gangdannelse. Alle Sten skal være af nogenlunde sam
me Farve.

Hovedet og den synlige Del af Forsiden skal være stokhugget
(krydshugget) til Grad 1*).

— Forsiden skal under en Dybde af
15 cm fra Hovedet være vinkelret paa dette eller tilbagefaldende.
— Bagsiden skal indtil en Dybde af 2,5 cm fra Hovedet staa
vinkelret paa dette og være forsynet med et Bredmejselslag. Der
under og indtil enDybde af 10 cm fra Hovedet skal Bagsiden staa
vinkelret paa dette eller være tilbagefaldende. — Endefladerne
skal indtil en Dybde af 20 cm fra Hovedet være vinkelrette
paa dette og Forsiden og derunder være vinkelrette pan disse
Flader eller tilhagefaldende. Endefladerne skal langs de bearbej -

(lede Flader være forsynet med Bredmejselslag. — Ved buede
Kantsten maales Længden paa den mest udstaaende, behuggede
Del af Forsiden.

* ) En Behugning med indtil i cm Fordybninger udfØrt med Stokham
mer (Krvdshammer) med højst 1,2 cm Afstand mellem Hammerspidserne.

Hove df/ade

de
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Bestillingsbetegnelse for Faskantsten med f. Eks. b = 17 cm;
Faskantsten 17. DS...

Ovenstaaende Bestemmelser for Faskaritsteri er ogsaa god
kendt som Standard i Finland, Norge og Sverige (jvf, finsk Stan
dard SFS. . ., norsk Standard NS... og svensk Standard SVS. .

D. VINKELKANTSTEN

Iaa1 i ciii

b 1 h

15 90—200 30—33

30 90—200 20 23

Stenen skal være af god og slidfast Granit eller anden lige san
god Bjergart fri for Revner. Synlige Flader maa ikke vise Forvit
ring eller Gangdannelse. Alle Sten skal være af nogenlunde sam
me Farve.

Hovedet og den synlige Del af Forsiden skal være hugget til
Grad Ob*).

— Forsiden skal under en Dybde af 15 cm fra Hove
det være vinkelret pan dette eller tilbagefaldende. — Bagsiden
skal indtil en Dybde af 2,5 cm fra Hovedet staa vinkelret pan
dette og være forsynet med et Bredmejselslag. Derunder og indtil
en Dybde af 10 cm fra Hovedet skal Bagsiden staa vinkelret pan
dette eller være tilbagefaldende. — Endefladerne skal indtil en

*) En Behugning med indtil 1,5 cm Fordybninger udfØrt med Spids-mejsel eller Pikkcrt.

Fig. 4.
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Dybde af 20 ciii fra Hovedet være vinkelrette paa dette og For
siden og derunder være vinkelrette iii disse Flader eller tilbage
faldende. Endefladerne skal langs de bearbejdede Flader være
forsynet med Bredmejselslag. — Ved buede Kantsten maales
Længden paa den behuggede Del af Forsiden.

Bestillingsbetegnelse for Vinkelkantsteii med f. Eks. b = 15 cm:
Vinkelkantsien 15. DS...

Ovenstaaende Bestemmelser for Vinkelkantsten er ogsaa god
kendt som Standard i Finland, Norge og Sverige (jvf, finsk Stan
ciard SFS..., norsk Standard NS... og svensk Standard SVS. .

E. KLQVEI)E KANTSTEN

Hoved//ao’e

Type 1) I l

15, høj 15 90—200 30—33

15, lav 15 90—100 25—28

12—13, høj 12—13 90—200 30—33

12—13, lav 12—13 90—200 25—28

10—12, høj 10—12 50—200 30—33

10—12, lav 10—12 50—200 25—28

4
-L

Fig. 5.

Maal CHI
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Stenen skal være af god og slidfast Granit eller anden lige san
god Bjergart fri for Revner. Synlige Flader maa ikke vise Forvit
ring eller Gangdannelse. Alle Sten skal være af nogenlunde sam
me Farve.

Paa klØvede Kantsten, der kun udkiØves af Raarnaterialet, af
pudses de stØrste Ujævnheder i de synlige Flader med Spidsmejsel.
Kanterne i Hovedet afrettes med Kantjern. Hovedet skal være
plant og rektangulært med skarpe Hjørner og lige Kanter. Pan
Hovedet og pan Forsidens synlige Flader maa der ikke forekomme
stØrre Pukler end i cm og ikke stØrre Fordybninger end 1,5 cm,
dog maa største HØj deforskel mellem Pukler og Fordybninger ikke
overstige 2 cm. — Bagsiden skal indtil en Dybde af 5 cm være
vinkelret pan Hovedet. — Endefladerne skal indtil en Dybde af
15 cm fra Hovedet være vinkelrette paa dette og Forsiden og der
under vinkelrette pan disse Flader eller tilbagefaldende. — Rod
fladens Bredde skal for kløvede Kantsten 15 og klØvede Kantsten
12—13 være mindst % af Hovedets Bredde, for kløvede Kantsten
10—12 mindst 2/3 af Hovedets Bredde. Ved buede Kantsten maa-
les Længden pan den afrettede Kant af Forsiden.

Bestillingsbetegnelse for klØvede Kantsten af f. Eks. Type
12—13, høj: KlØoede Kantsten 12—13, hØj. DS...

Ovenstaaende Bestemmelser for klØvede Kantsten er ogsaa god
kendt som Standard i Finland, Norge og Sverige (jvf, finsk Stan
dard SFS. . ., norsk Standard NS. .. og svensk Standard SVS. ..).

IMPRÆGNERET TRÆ
Af Direktør Edv. Bälow.

Imprægnering af Træ pan teknisk Maade til Beskyttelse imod
Forraadnelse, d. v. s. ved Anvendelse af Tryk og Vakuum, blev
indført for ca. 100 Aar siden. Den Gang var Anlægget af ,Jern
baner begyndt, navnlig i England, og man stod meget snart over
for den Vanskelighed, at Træsvellerne raadnede i Løbet af fan
Aar. Efter at man havde forsøgt at afhjælpe denne Ulempe ved
Paastrvgning, Neddvpning 1. lign, overfladiske Metoder, begyndte
Englænderen Bethell at behandle Træet i lukkede Kedler med
Stenkulstjæreolie. Svellerne læsses pan smaa, aabne Vogne, der
skydes ind i en Jerncylinder, som derefter lukkes lufttæt. Luften



1933 DANSK VEJTIDSSKBIFT 167

pumpes ud, Tjæreolien suges ind, hvorefter der ved Hjælp af
Pumper under et Overtryk paa 6—7 Atm. yderligere indpresses
Tjæreolie i Træet, indtil dette ikke kan optage mere, og Proces
sen er færdig.

Efterhaanden indførtes Imprægneringen paa IContinentet —

ogsaa fortrinsvis til Behandling af Jernbanesveller og Telefon-
master. Dog havde man her ikke Tjæreolie til Raadighed i det
Omfang som i England. Man benyttede derfor forskellige Salt
imprægneringer, fortrinsvis en Chlorzinkopløsning. Imprægnerin
gen blev iøvrigt Aarhundredet ud gennemført efter samme System
som i England, ved Anvendelse af Vakuum og Tryk, den saakaldte
Fuldimprægnering. Dette kunde økonomisk gennem føres med
Chlorzink, som er forholdsvis billigt. Ulemperne var, at Træet
efter Imprægneringen var meget tungt og vaadt, saaledes at det
maatte henstaa i lang Tid til Tørring, forinden man kunde trans
portere og indbygge Træet. Tillige klæbede der naturligvis ved
lmprægneringen med Chlorzink den samme Mangel som ved andre
Saltimprægneringer, nemlig at Saltet i Tidens Løb opløses og ud-
vaskes af Træet, saaledes at det derefter kan raadne. En For
bedring indførte Julius Rütgers ved at tilsætte en vis Mængde
Tjæreolie, saaledes at der imprægneredes med en niekanisk Blan
ding af Chlorzink og Tjæreolie. Under Indtrængningen i Træet
filtreres Tjæreolien af i de yderste Lag af Træet og danner derved
en beskyttende Kappe imod Udvaskningen af Chlorzink.

Man var imidlertid overalt klar over, at Stenkulstjæreolien var
det fortrinligste Middel til Beskyttelse af Træ imod Forraadnelse.
I England gennemførte man Imprægneringen med Tjæreolie saa
ledes, at der blev 190 à 200 kg pr. m3 i Træet. Da Tjæreolien imid
lertid var forholdsvis dyr, blev denne Imprægneringsmetode for
kostbar udenfor England. Man var dog samtidig klar over, at man
langt fra behøvede saa stor en Mængde Tjæreolie for at beskytte
Træet imod Raaddenskab. Teoretiske Forsøg, hvor fortyndede
Mængder Olie indpressedes i Træet, viste, at man vilde kunne gaa
helt ned til ca. 10 kg Tjæreolie p’ m’1, saafremt det kunde lykkes at
fordele en saa lille Mængde Olie i Splinten af Træet. Man forsøgte
i Halvfemserne og i Begyndelsen af Aarhundredet paa forskellige
Maader at begrænse Optagelsen. Spørgsmaalet løstes i 1902 af
Max Rflping. Han foreslog, at man, naar Træet var kørt ind i
Imprægneringscylinderen, skulde sætte et Lufttryk paa denne,
hvorved der i Træet vil blive indpresset en Del Luft. Derefter
overføres Tj æreolien til Imprægnei.ingscylinderen, og ved Hjælp
af et højt Olietryk, 7—10 Atm., indpresses Tjæreolien i Træet.
Naar Olietrkket tages af Cylinderen, vil den indpressede Luft
skyde den overflødige Tjæreolie ud, saaledes at man opnaar det,
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man tilstræber, nemlig at Cellevæggene bliver gennemtrængt af
Tj æreolie, hvorimod Cellerne bliver tomme.

Den Rflpingske Metode er nu indført over hele Verden, og
gennemføres for Fyrretræ med en Optagelse at ca. 63 kg per inG
Man anvender meget høje og lange Olietryk, 7-—lO Atm., i i à 2
Timer. Endvidere opvarrnes Tjæreolien, ikke blot før den over
føres til Imprægneringscvlinderen, men denne skal være forsynet
med Varmeslanger, saaledes at Tj æreolien un(ler lndpresningen
opvarmes til 95 à lOOt C.

‘f’ærsnit af tjLu1’eo1ieinprægneJ’et
Fyrretræ.

I det forestaaende har jeg mest tænkt paa Imprægnering af
Fyrretræ, som er den almindeligste Træart, (ler anvendes til Svel—
ler, Telegrafpæle o. s. v. Fyrretræ bestaar som bekendt af Kærne
og Splint. Kærnen lader sig ikke gennemtrænge. l)ens Celler er
fyldte og Kærnetræet er fra Naturens Side delvis beskyttet mod
Raadangreb. Derimod lader Splinten sig gennemtrænge, og naar
(lette er sket med Stenkulstjæreolie, er Splinten praktisk talt ufor—
gængelig imod Raadangreb.

Foruden Fyrretræ anvendes Bøgetræ til Fremstilling af Svel
ler. Bøgetræet er fortrinlig egnet hertil, idet det besidder en meget
stor Styrke imod mekanisk Slid. Bøgetræ har ikke nogen egentlig
Kærne. Der findes hyppigt i Træet rød Kærne, ogsaa kaldet falsk
Kærne eller RØdmarv. Den er uigennemtrængelig af Tjæreolien,
men bortset fra denne, er Bøgetræ gennemtrængeligt af Stenkuls
tjæreolie i hele Tværsnittet. Processen tager lang Tid og kan kun
gennemføres med meget lange Olietryk og meget varm Tjæreolie,
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da Bøgetræet er saa tæt vokset. Hvor det drejer sig om Sveller,
anvendes der ca. 150 kg Tjæreolie pr. m.

Medens raat Bøgetræ raadner i LØbet af nogle faa Aar, har
tjæreolieirnprægneret BØgetræ en ganske fortrinlig Modstandskraft
imod Raaddenskab. Erfaringerne fra Frankrig og Tyskland viser,
at sandanne BØgesveller kan ligge 35 eller endnu flere Aar i Bane-
linierne. For 1)anmark har dette stor Betydning, idet De Danske
Statsbaner i de senere Aar har dækket deres Forbrug af Sveller
omtrent udelukkende med danske Bøgesvell er.

Foruden til Sveller, Telefon— og Telegrafpæle, elektriske Led—

ningsmaster og lign, har Anvendelsen af imprægneret Træ stor

Betydning til Havne- og Brobygning. Foruden af Raaddenskab
angribes Træ ogsaa af forskellige Dyr. Navnlig kan TØmmer, som
anbringes i Havvand, paa meget kort Tid blive Ødelagt af Pæle
orm og Pælekrebs. Imod disse Angreb er Imprægnering nied Tjære-
olie et fortrinligt Middel, som med udmærkede Resultater er an
vendt i England, Tyskland og i Nord-Amerika. Hvor det drejer
sig om saadant HavnetØmmer, bør Træet iriprægneres med en
betydelig større Oliemængde end sædvanlig. Man imprægnerer
det i Almindelighed med fuld Optagelse af Tjæreolie, hvorved Op
tagelsen kan stige til 200 à 300 kg pr. in Fyrretræ.

Hvor der anvendes Fyrre træ, hør man saa vidt muligt bruge
Rundpæle, idet den med Tjæreolie mættede Splint yder en for-

Gennemsnit af Fyrresvelle, høvlet og boret efter Imprægneringcn.
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trinlig Beskyttelse. Samtidig opnaar man derved en Økonomisk
Fordel, idet Rundtræ er billigere end firhugget Træ. Herhjemme
er i de senere Aar ogsaa anvendt betydelige Mængder Bøgetræ til
HavnebygHing. Ingeniør Fibiger har ved Anlæggene i Hirtshals
og Hanstholm anvendt tjæreolieimprægnerede BØgebrædder som
ydre Beklædning af Trækonstruktioner til Beskyttelse af disse
mod Angreb af Pæleorm og Pælekrebs. Disse Brædder, som er
fuldstændig gennemtrængte af Tjæreolie, har i fortrinlig Grad
inodtaaet de hyppig meget heftige Angreb af Pæleorm, som fore
kommer paa de nævnte Steder.

Et Forhold, som maa tillægges meget stor Betydning, ved An

vendelse af imprægneret Træ, er, at dette tildannes saa vidt gør—
ligt, inden Imprægneringen finder Sted. Saafremt Træet bliver
bearbejdet, efter at Imprægneringen har fundet Sted, vil man
fjerne de ydre og mest gennemtrængte Dele af Træet og blotte
Træets Indre, saaledes at Angreb enten af Raad eller af Dyr kan
finde Sted. Som bekendt anvender Jernbanerne nu til Dags for
trinsvis Skruer til Befæstelse af Underlagsplader og Skinner. Svel
lerne bliver derfor forinden Imprægneringen forsynede med HØvle
snit og Huller til Skruerne. Derefter finder Imprægneringen Sted.
Som det tydeligt vil fremgaa af de vedføjede Billeder, opnaar man
derved at faa Borehullerne særlig godt imprægneret, og denne Be
skyttelse af de mest udsatte Steder af Svellen betyder naturligvis

Genncinstiil af Fyrresvelle, hØvlet og boret f Ø r Irnprægneringen.
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uhyre meget for Svellernes Varighed. Paa samme Maade bør alt
BrotØmmer og lign. tildannes i mn Vare og fØrst derefter irnpræg
rieres. Hvis det alligevel senere er nødvendigt at foretage nogen
Bearbejdelse af Træet, bØr disse Steder behandles meget omhygge
ligt og flere Gange med varm Tjæreolie.

En betydelig Anvendelse har imprægneret Træ ogsan faaet til
Fremstilling af Træbrolægningsklodser. Da Træbrolægningen i
siH Tid kom frem, anvendte man saakaldte haarde Træsorter. Er
faringerne har vist, at med Nutidens Imprægneringsteknik opnaar
man langt bedre Resultater med tj æreol i ej mprægnerede Frre

træskloclser. Disse fremstilles af Planker og imprægneres natur
ligvis efter Opskæringen. De korte Klodser optager ca. 80 kg
Tjæreolie w. m, og da de korte Længder gennemtrænges (lelvis
i Kærnen, er Klodserne praktisk talt uforgængelige imod Rand.
Imprægneringen bevirker tillige, at Klodserne forholder sig uhe
vægelige overfor Fugtighed. Her i Landet anvendes rrl.æbi.olæg_
ning kun i mindre Udstrækning, i Modsætning til f. Eks. England
og Frankrig, hvor rrræbrolægning er uhyre udbredt. Denne Brolæg
ning er ganske overordentlig lyddæmpende og afgiver som bekendt
en fortrinlig elastisk KØrebane. I KØbenhavn er i de senere Aar
lagt forskellige Strækninger med imprægnerede Fyrretræsklodser.

Gennemsnit af en olieimprægneret Fyrretræskiods. Nedlagt i Efter—
aret 1914 iVejbancn iVimmelskaftet, optaget som Prøve i Marts 1927.
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Saaledes blev der i 1914 nedlagt Ca. 10.500 tjæreolieimprægnerede
Fyrretræskiodser i Vimmelskaftets sydlige Side. Om denne Bro-
lægning udtaler StadsingeniØren i Skrivelse af November 1932:

»Samtidig med, at Nygade i 1928 blev forsynet med en Asfalt
betonlægning, blev en 1)el af den omhandlede Træbrolægning fjer
net og erstattet med Asfaltbeton. Hensigten med denne Foran-

staitning var kun at forbedre Gadens Længdeprofil. De optagne
Træklodser var saa godt som alle friske og syntes kun afslidt i
ringe Grad (indtil 5—6 mm). Ved den paagældende Lejlighed
blev nogle enkelte Træklodser i den tilbageværende Del af Træ-

Svinehus af tjæreolleimpneg neret ‘l’ræ til 150 à 160 Svin.

Planteskole, indhegnet med tjæreolie
iniprægnerede Hegnspæle.
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brolægningen udvekslet. Siden dette Tidspunkt har der ikke været
foretaget Reparationer af Træbrolægningen. Tilstanden er stadig
god, og Reparation er ikke Paakrævet i Øjeblikket.<

Som bekendt, har Skovrider Muus, Borup, foreslaaet at anvende

II

I 44

i IIlI i ii] III i

Tj’oIkmpragneret Stakit (191$).

kløvet BØgeknippel til Brolægning af Veje. Det vil blive meget
interessant at følge disse Forsøg. At BØgetræet vil være fortrin
ligt imod Slid, er der ingen Tvivl om. Jeg vil tro, at Vanskelig-

heden kommer til at ligge i, at Bøgetræet vil raadne, naar det
ikke er virkelig imprægneret d. v. s. gennemtrængt med Tjæreolie.
I raa Tilstand er Bøgetræ overordentlig lidet modstandsdygtigt
imod Raaddenskab. Hvis klØvet Bøgeknippel iøvrigt skulde egne

‘I’jæreolieimprægneret Loggia.
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sig, vilde der være fundet en fortrinlig Anvendelse af dette Træ,
som ellers kun har Værdi som Brænde.

De Erfaringer, som i Løbet af de mange Aar er naaet med
Anvendelse af imprægneret Træ ved Jernbaner, Havnebygning,

Tjæreolieimprægneret Hegn om permanent Græs
mark. (England).

Ledningsmaster o. s. v., gør, at Nutiden ser anderledes paa An
vendelsen af Træ end for blot en Menneskealder siden. Naar
sundt og tØrt Træ imprægneres med Stenkulstjæreolie under højt
Tryk og med meget varm Tjæreolie, saaledes som Nutidens TeP
nik er i Stand til at l)ræstere, er Træ ikke mere noget provisorisk
Materiale, men maa regnes til vore permanente Bygninsmaterin—

Foder-Indhegning med aahent Læskur og Magasin, alt opfØrt af tjæreolie
imprægneret Træ. (England).
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ler. Der anvendes stadig uhyre Mængder af Træ i fri Luft til alt

mulig Brug. Til Indhegninger, til Udhuse, til Loggiaer og Trappe

trin i Parker, Idrætsbaner o. s. v., o. s. v. I de fleste Tilfælde

har man hidtil hjulpet sig med Paastrygninger. Det er imidlertid

klart, at der herved kun opnaas en provisorisk Beskyttelse, som

mister sin Belydning, saafremt Paastrygningen ikke gentages med

visse Mellemrum. Dette er imidlertid umuligt, hvor det drejer

sig om Træ, der er anbragt i Jord, i Vand eller overhovedet ind

bygget i Huse el. lign. Hvor Træ anvendes pan denne Munde,

bØr det i tildannet Tilstand imprægneres, saaledes som Nutidens

Teknik formaar (let.

AUTOMOBILE’F I JERNBANENS TJENESTE

I »Verkehrsteehnik€ 1932 5. 573 har l)r.-Ing. IC A. 311111cr, Di
rektØr for Reiehsverband Deutseher Verkehrsverwnltungen bl. n.
skrevet følgende, som mansice vil kunne panregne Interesse ogsan
her i Landet:

I Amerika, som almindeligvis regnes for Automobilernes for
jættede Land, har der gjort sig en bemærkelsesværdig Ændring
kendelig i Synspunkterne nngaaende Forholdet mellem Jernbane
og Automobil, efter at nen hidtidige Udvikling har ført til en tru
ende Jernbnnekrise. l)e forenede Staters Forbundsministerium for
Trafik har fornylig afsluttet en meget indganende Undersøgelse
over dette Emne og pan Basis heraf opstillet en Række Retnings
punkter, som bl. a. findes omtalt nf Dr. E. Merkert i »Arch. f. Ei—
senbnhnwesen< 4 1932. Disse Punkter — ca. 50 —— indledes
med følgende interessante Erklæring:

»Det nationale Trnfiksystem kan ikke opnaa en større Kapaci
tet, nnnr kun en Del nf Trnfikmidlerne er undergivet den offentlige
Forvaltning, og Samarbejdet mellem Trnnsportfaktorerne kan un
der en snadan Situation ikke udvise et bedriftsmæssigt Mnksirnum.

Det vil ikke være meget forkert nf denne klare Erklæring at
slutte, at de Retningslinier for Trafikfornnstaltninger, som U. 5. A.
i kommende Tider vil følge, i san hØj Grad som Forbundsministe
net formnnr at gøre sin Indflydelse gældende, vil komme til at
ligne dem, som de tyske Rigsbaner i Foranret 1932 har optrukket
pan Baggrund nf Tilstandene i den tyske Trnfikverden, og som
endnn ikke er blevet publicerede.

Men det er ikke Formnnlet med denne Artikel at behandle dette
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hØjpolitiske Emne. Meningen er derimod at beskrive den langt
fredeligere Metode, som i de sidste seks Aar har været anvendt i
Schweiz for ogsaa der at lØse det brændende SpØrgsmaal Bane
contra Bil. Schweiz har i 1926 ved Stiftelsen al Schwelzisk Eks
pres AIS — SESA — I Zûrich lagt Grundstenen til en Udvidelse
al Jernbanernes Transporttjeneste ved Medvirken af Automobiler,
og har, efter at Erfaringerne viste, at man var slaaet ind paa den
rigtige Vej, siden korrekt bygget videre herpaa. (Se ogsaa Ver
kehrstecbnik 18 — 1929 og 21 — 1932.)

Særlig interessant er det, at det Hjælpemiddel, som Rlgsbanerne
har foranlediget oprettet den 1. Marts 1932 — Deutsche Bahnspe
ditionc G. m. b. H. I Berlin — i alt væsentligt forfØlger de samme
Maal som SESA. Men skØnt man i Schweiz i alle Retninger er
tilfreds med SESA’s Resultater, bliver der dog i Tyskland fra visse
Interesseredes Side fØrt en sejg og kraftig Modstand mod Overens
komsten om Deutsche Bahnspedltlonc.

Efter at de tyske Privat- og Smaabaner for kort Tid siden ved
en Overenskomst med Rlgsbanerne har tiltraadt Deutsche Bahn
speditiont, er det yderligere blevet af Interesse nærmere at stit
den den schweiziske Organisation. Driftsberetningen fra SESA er
derfor blevet lagt til Grund for den følgende Udvikling.

Udvidelse 4 Jernbanerne. Transporttjene.te.
For alle til Skinner bundne Transportmidler bliver det mere

og mere nødvendigt at raade over et Organ af en eller anden Ka
rakter, som særligt skal beskæftige sig med de Opgaver, der er op
staaede for Jernbaneledelserne som direkte eller indirekte Følge
af Automobilernes vældige Udvikling. Som en af de indirekte
Følger kan blot nævnes, at Banerne Ikke længere kan undlade at
have sin højeste Opmærksomhed henvendt paa Indrettelse af et
Leveringssystem, der muliggør at levere Forsendelserne direkte til
Modtagerens Bopæl eller direkte fra Afsenderens til Modtagerens,
d. v. s. Organisering al en vldtgaaende Udvidelse af Banernes
Transporttjeneste. Denne Sagernes Stilling blev allerede erkendt
i Schweiz I 1926, og Følgen heraf blev Gnmdlæggelsen af SEK4.
I 1931 fulgte de tyske Rlgsbaner som nævnt Eksemplet ved en
Overenskomst med Firmaet iDeutsche Bahnspeditionr, som
traadte i Kraft 1. Marts 1932.

Dette Foretagendes Maal er Fremskaffelsen af en regelmæssig
Husleveringstjeneste I saa stor Udstrækning som muligt med ens
artede Takster, der holdes paa et lavt Niveau, hvorved Transport-
midlerne paa Vejene overtager den samme Ansvarlighed, som be
staar for Jernbanerne. Idealtilstanden vilde da være naaet, naar
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det var blevet muligt at aflevere en Vareforsendelse pan et Sam

lested tilhØrende en hele Landet omfattende tilforladelig Or

ganisation med den Opgave at aflevere den ved Hjælp af Jern

baner og Biler til et eller andet Sted anbragt Modtagested.

En ikke uvæsentlig Aarsag, som har bidraget til den stØrre

Anvendelse af Automobiler til Godstransport, er, at Befordring af

Godset med Automobiler inden for mange Industri-, Handels- og

Haandværksgrene har medført en Ændring i Betalingen af Trans

portomkostningerne. Medens det tidligere ved ,Jernbanebefordring

i langt overvejende Grad var Tilfældet, at Modtageren maatte ud-

rede disse, er det for det meste ved Automobilhefordring Afsende

ren disse paahviler, d. v. s. Varerne kan leveres franko Modtager.

Mange Firmaer har derved, foruden pan Grund af de Øvrige Be

kvem meligheder, som Befordringen med Automobiler frembyder,

været i Stand til at udvide deres Kundekredse. I)enne Omlægning

af, hvad der hidtil har været Skik og Brug ved Vareforsendelser,

trækker stadigt videre og videre Kredse og bØr ikke overses af

Banerne. Ganske vist er disse i Stand til at sende Varer franko

Modtager. Men Transportgebyret er for de stØrre Landsdele af

forskellig Størrelse alt efter Afstande og Varekategorier. Blandt

andet pan Grund heraf finder Afregningen først Sted bagud, støt

tet pan de fra Modtagestationen tilsendte Frankaturregninger.

Vanskelighederne herved i Forbindelse med de netop for de vig

tigste Pladser ofte ret hØje Takster for Forsendelser over større

Afstande, fører med sig, at cEer kun bliver gjort ringe Brug af

denne Forsendelsesnietode, medens Brugen stadig vokser for den

udelukkende med Anvendelse af Automobiler gennemførte Tjeneste.

Gennem de af SESA (og ogsaa af de tyske Rigsbaner) gennem

førte Forholdsregler er det nu blevet muligt at frankere Forsen

delserne direkte til Modtagerens Bopæl, saaledes at Afsenderen

ikke længere som hidtil fØrst efter Forsendelsens Ankomst bliver

gjort bekendt med og erlægger Transportgebyret. For Forsendel

ser gælder der mi i Schweiz (og ogsaa i Tyskland) enhedsmæssigt

fastlagte Takster, som uden Hensyn til Afstandene fastsættes efter

Vægt, Stykgods og Vognladning.

Desuden er der gennemført en frit-i-Hus og Hus-Hus Levering,

gennem hvilken enhver Befragter er i Stand til at sende Stykgods

og Vognladninger til Fragtsatser, i hvilke foruden Betalingen af

Transporten pan Skinnevej ogsaa Udbringelsesomkostningérne er

iriklijderede.

Endelig overtager SESA (og Rigsbanerne) Ansvaret for Skader

forvoldt under Transporten efter de samme Iovmæssige Bestem

melser, som er gældende for Befordring paa Jernbaner.
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Rationalisering ej Stykgodsforsendelser.
Det er utvivlsomt, at Massetransporter af Stykgods i Løbet afde sidste Aar i stort Omfang er overgaaet fra Bane til Vej. Automobilet er med Hensyn til saadanne Befordringer som oftest lige-stillet med Banerne, ja Lii Tider endogsaa disse overlegne. Baneledeiserne formaar kun at hindre en videre IJdvikling i denne Retning ved at byde Befragteren af Stykgodstransporter Lejlighed tilbilligere Transport des mere han benytter Banerne. SESA harderfor givet Baneledelsen Stødet til at yde Befragteren Rabat paaStykgods efter en med stigende Tonnage progressiv Skala.
Man har allerede i flere Aar været klar over, at mindre Stykgodsforsendelser over smaa Afstande for alle stØrre Baneforetagenders Vedkommende kun kunde gennemfØres med Tab Og dapaa den anden Side Befordringen af disse Varer kræver, at mangør Ophold ved alle Stationer, tager Befordring med Godstog langTid. Det vil sige, at Automohilerne relativt bliver bedre stillede iKonkurrencen med Banerne ogsaa for de Varers Vedkommende,som ellers frembyder Økonomiske Transportmuligheder, des stØrreBanerne bliver tvunget til at gøre deres Leveringsfrist. Disse Fendsgerninger har allerede i 1929 foranlediget, at SESA foretog en Undersøgelse over, om det vilde være teknisk muligt og af ØkonomiskInteresse for de schweiziske Baneforetagender at aflaste sig forStykgodsforsendelserne over korte Afstande, saafremt der kundeetableres et endnu intimere Samarbejde mellem Bilei og Bane enddet hidtidige. Undersøgelsen sigtede paa, at man skulde foretageen saa gennemgribende Rationalisering i Stvkgodstjenesten, atForsendelser til og fra mindre Mellemstationer udelukkende befordredes med Lastbiler, og at Godsekspeditionen med Tog kungennemfØrtes mellem Stationer, (ler Følge deres trafikforvaltningsmæssige og trafiktekniske Beliggenhed egnede sig til Samle-og Fordelingspiadser. Efter indgaaende UndersØgelse af hele Gods-trafikken pan SBB kom en Organisation af en kombineret Gads-forsendelse med Bil og Bane i Betragtning for Forbundsbanernesog de vigtigste normaisporede Sidehanei’s Vedkommende.

Organisationen ej Stykgodsbefordring med An tomobiler.
Ogsaa de tyske Rigsbaner har haft deres Opmærksomhed henvendt pan denne Side af Konkurrencen fra Automobilerne og harudvidet deres Kundeservice gennem følgende Omlægning:I Stedet for Godstog, der kun betaler sig ved store Fragtmæng(ler, løber motordrevne Vogne, der samler de enkelte Forsendelserpaa de mindre Stationer og bringer dem til næste Knudepunkt.Sker dette sent pan Eftermiddagen, naur Forsendelserne at komme
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med de om Aftenen fra alle tyske Rangerbanegaarde afgaaende
Fjerntog, saa de i næsten alle Tilfælde vil ankomme til deres Maal
den paafØlgende Morgen, i givet Tilfælde under Medvirken af en
anden motordreven Vogn. Den i Schweits foreslaaede Automobil
Styk gods-Transport-Organisation (ASTO) har, foruden en Forenk
hug af Jernbanedriften, til Formaal at hyde Befragterne samme
eller stØrre Fordele ved en Indlemmelse af Driften af Lastautomo
biler i Stykgodstrafikken parallel med Banerne, end en af Banerne
uafhængig Drift er i Stand til.

Til Grund for Dannelsen af ASTO ligger følgende trafik- og
driftstekniske Hensyn:

1. Automobilerne er for saa vidt Banerne overlegne, idet de
er i Stand til at afhente Gods fra og bringe Gods til Byer, der er
uden Jernbaneforbindelse.

2. Vil Jernbanerne imødegaa Automobilernes Konkurrence, maa
tie fremskaffe en Orgauisation, der i denne Henseende byder Tie
fragterue de samme eller større Fordele, end en af Bauerue uaf
hængig Drift af Lastbiler;

3. men en saadan Organisation vilde være for dyr, hvis den
ikke knude forbindes med en Forenkling i Jernbanedriften. Denne
Opgave søger ASTO at løse gennem en snæver Tilknytning af
Automobildrift til Banegodstjenesten, bestemt som en Erstatning
for skarpt afgrænsede driftsmæssige Opgaver for Banerne.

ASTO er intet nyt Foretagende, det er udelukkende en ren Or
ganisationsform. De schweiziske Forbundsbaner er som hidtil
Fragtbesordreren og SESA besørger den automobiltekniske Gen
nemførelse af ASTO’s Opgaver. Disse fordrer derfor ikke nye Be
fordringsmi dl er, men betjener sig af de al lejede forhaanden—
værende.

Nydannelsens Grundlag lader sig sammenfaite paa følgende
Maade:

Gennem ASTO bliver Befordringen af Stykgods med de schwei
ziske Forbundsbaner helt eller delvis overtaget af Automobiler.

Som Støttepunkter for ASTO-Automobildrift fremskaffes saa
kaldte Trafikcentre. De øvrige SBB Stationer betegnes som Mel
hein stationer.

Det Omraade, der betjenes af et Trafikeentrum, kaldes en
ASTO-Kreds. Denne omfatter alle de Stationer, der er beliggende
paa de fra Centret udgaaende SBB Linier (ASTO-Strækninger),
inelusive det næste Trafikeentrum, saavel som de indenfor en vis
Afstand fra disse Stationer liggende Landsbyer. Der skelnes mel
lem ASTO Lokal- og Fjerntrafik.

ASTO Lokaltrafik omfatter Befordringen
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a) mellem to ved Siden af hinanden liggende Trafikcentre,
b) mellem et Trafikcentrum og de i dettes ASTO Kreds liggende

Mellemstationer,
c) indbyrdes mellem de Stationer, der befinder sig mellem to

Trafikcentre,
d) mellem Mellemstationerne paa en ASTO Strækning og de paa

de i det næste Trafikcentrum indmundende ASTO Stræknin
ger liggende Mellemstationer,

altsaa kort sagt Befordringen mellem de indenfor en ASTO Kreds
liggende Stationer.

Den samlede Øvrige Befordring betegnes som ASTO Fjern-
trafik.

Til Befordring med Automobiler overgives:
a) Lokalstykgodsbefordringen, saafrernt en hurtigere Befordring

opnaas, transporteres Stykgodset fra et rfI.afikcentI.Irn til næ
ste med Bane.

b) Fjernstykgodsbefordringen fra Mellemstationerne til (let næste
Trafikcentrum og fra disse til den Mellemstation, hvortil For
sendelsen er bestemt. Saafremt der kan opnaas en hurtigere
Befordring og en Besparelse af Banernateriel, bliver Fjernbefor
dringen under visse Omstændigheder ogsaa udfØrt med Last-
automobiler fra et Trafikcentrum til det nærmest liggende og
fra et Trafikcentrum til Mellemstationer paa Strækninger, der
ligger udover det næste Trafikcentrum.

Banerne skal i Hovedsagen befordre:
De til Trafikcentrene afleverede og med Biler tilfØrte Forsen

delser, der skal befordres med ASTO Fjerntrafik, undertiden de
til Trafikcentrene bestemte Fjernforsendelser samt de af disse, der
skal befordres til Mellemstationerne.

De tidligere Stykgodstog faar med ASTO Ordningen Betegnel
sen Nærgodstog og har nu kun Kvæg- og Vogntransporter, sna de
res Standsninger kan afkortes betydeligt. Sidesporene paa Mellem
stationerne frigøres gennem ASTO for Belastning med ladende og
lossende Vogne.

I)e pan de enkelte Strækninger indrettede Bilruter trafikeres
efter særlige KØreplaner.

I Forbindelse med disse Ruter besorger ASTO EntreprenØrer
Stykgodsbefordringen pan de Mellemstationer, hvor der ikke fin
des SESA Agenturer. Ved disse Stationer udfØres Vogniadnings
transporter med særlige Lastbiler, der stilles til T)isposition af
SESA eller ASTO EntreprenØrerne.

ASTO Tjenestens Ekspedition foi’egaar saaledes:
Fjerntrafikkens Stykgods ekspederes som hidtil med Fragt

breve, saavel i Trafikcentrene som paa Mellemstationerne. I ASTO
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Lokaltraf1k frembyder der sig, ved Siden af den normale Ekspedi

ion med Fragtbreve, tillige Lejlighed til at foretage Foraendelser

franko Modtager ved Anvendelse af Transportbilletter. Der skel

nes mellem fØlgende to Arter af ASTO Lokalforsendelser:

a) Hus-Hus Forsendelser, der befordres fra Afsenderens til Mod

tagerens Bopæl efter direkte Tariffer.
b) Samlested-Hus Forsendelser, som fra et Samlested (en Station)

befordres direkte ti’ Modtagerens Hus, og for hvilke lignende

Tariffer er gældende.
For Transportbilletforsendelser, der kan afsendes saavel fran

kende som ufrankerede og pr. Efterkrav, gælder ASTO Lokal

tariftaksterne for Forsendelser indtil 200 kg.
Transportbilletterne er nummereret fortlØbende og samlede I

Hæfter paa 50 Stkr. De leveres gratis gennem SESA Firmaer og

Agenturer, Stationer og ASTO EntreprenØrer. Hver Billet er delt

I fire Dele (Blad A—D), hvoraf Blad A beholdes af Afsenderen,

Blad D af Modtageren. medens Blad B og C tjener som Ledsage-

papirer under Transporten.

Gennem ASTO frembyder der sig Mulighed for at kunne ud
vide SESA’s Husleverlngstjeneste til at omfatte hele de schweiziske
Forbundsbaners Net. Der dannes desuden en overordentlig leve
ringsdygtig Organisation, som for Godstrafikkens Vedkommende

i de fleste Tilfælde I stor Udstrækning er I Stand til at yde de
samme Præstationer med en ringere Udgift end det nuværende i
mange enkelte Dele splittede og af Banerne uafhængige System.
Til Befragternes Disposition findes en kvalitativt hØjtstaaende
Transportorganisation, som saa godt som muligt opfylder Tidens
Fordringer til Hurtighed I Betjening, Billighed, Regelmæssighed og
‘fllforladelighed. Den samlede i Godstrafikken Investerede Kapital
til Løsning af de forhaandenværende Opgaver kan holdes pas et
relativt Minimum. Vejenes Belastning, maalt i Bruttotonkilometer,
vil pen Grund af den muliggJorte Koncentration snarere aftage
end stige.

For ASTO Lokalforsendelser findes daglig to Befordringsmulig
haler. Gennem Omlægningen af Banernes Godstrafik er det blevet
muligt at fremskynde Transporten af Stykgodsforsendelser. Denne
Tranaportfremskvndelse kommer de Forsendelser til Gode, hvis
Leveringsfrlster ikke stod Maal med de nuværende Fordringer til
Raskhed, som for Fjerntrafikkens Vedkommende allerede var ble
vet opfyldt gennem de af Forbundsbanerne i de sidste Aar gen
nemfØrte Forholdsregler.
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REJSESIKKERHED

I en Artikel om Rejsesikkerheden pan Jernbanerne i >Rev.
gén. (les Chemins (le Fer< Juni 1932 anfØrer M. R. Le Besnerais
til Sammenligning en paa franske Forhold baseret Statistik over
det Antal Personer, (ler har mistet Livet som Følge af Trafik
ulykker under Rejse med de forskellige Trafikarter.

For hver tilbagelagt ti Millioner Personkilometer er Antallet
af dræbte saaledes:

Luftfart 0,8
Automobiltrafik 0,2
Skibsfart 0,015
Jernbaner 0,003

Det ses altsaa, at Ulykkesproeenten for Trafik paa Landevej ene
er relativ høj og faktisk kun bliver overgaaet af den endnu ret
ufuldkomne Lufttrafiks.

Endnu tydeligere træder Forskellen frem, naar man ser, at
der paa en enkelt Helligdag ved Automobilulykker dræbes 30—40
Personer, medens Antallet af forulykkede ved Jernbaneulykker
kun er 23 for et helt Aar (1929).

Det er, som Artiklens Forfatter skriver, sørgeligt, naar An
tallet af Døde ved Trafikulykker overstiger Nul, men desværre
er Mennesket ikke ufejlbarligt, og vi maa derfor nøjes med at
ønske, at Tallet er saa lavt som muligt, og der gives i den øvrige
Artikel en indgaaende Beskrivelse af, hvorledes man fra Baner—
nes Side søger at bøde paa den menneskelige Ufuldkommenhed
ved øget Kontrol; og det er klart, at en saadan Kontroludvidelse
maa udvise større Effektivitet ved Jernbanerne, hvor de manges
Sikkerhed afhænger af faa trænede Personers Opmærksomhed,
end pan Vejene, hvor Ansvaret som oftest hviler paa den rej
sende selv.

Til Slut skal anføres en i samme Artikel opgjort Statistik
over Forsinkelser ved (le forskellige Trafikarter, medtaget i denne
Anledning, fordi Forsinkelsen næsten altid er at finde blandt de
mange Faktorer, der fører til Togulykker.

Paa de franske Nordbaner ankom af Eksprestogene i 1930
83 Ç og i 1931 84,5 % Klokkeslettet og kun 9 % var forsinket
over 5 Min. Af Skibe i Færgefart ankom 20 % med Forsinkel
ser l3aa over 10 Min, og ved Lufttrafikken var (ler 12 % For
sinkelser, idet der dog her maa tages Hensyn til, at en Ruteflyver
kun regnes for at være forsinket, naar han har brugt over (len
dobbelte af den beregnede Tid.
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For almindelig Automobiltrafik er der jo ikke Tale om For
sinkelser, idet der ikke foreligger nogen fast KØreplan, men for
en Automobilrute, der har erstattet en Togforhindelse anfØres, at
Gennemsnittet af Forsinkelserne var 1 Min., medens det samme
Tal for Togenes Vedkommende kun var 35 Sek.

NOGLE TAL OM DEN DANSKE AUTOMOBIL
SAMLEINDUSTRI

Det oplyses i en Markedsanalyse, »Berlingske Tidende» har ladet ud
arbejde, at vi her i Danmark faar vore Automobiler til Priser, der
nationaløkonomisk set ... ligger langt under, hvad andre Lande, (ler ind
fører Biler, maa betale. — Forslaringen er lige til: Vi tjener saa meget
paa (let danske Arbejde, (ler udfØres i Samlefabrikkerne, at vi, naar For
holdene (som i 1932) er særlig gunstige, faar de Biler gratis, vi selv
kØber. Den Sum, der kom ind for samlede Vogne, vi udfØrte, var nemlig
ca. I Mill. Kr. stØrre end det, vi havde givet til Materialerne til de ca.
5500 Vogne, vi samlede her, og hvoraf vi selv beholdt de ea. 2000!

I Aarene 1931 og 32 tilsammen indfØrte vi for ca. 38 Mill. Kroner
Automohildele. De blev samlet til ea. 28,000 Vogne. Deraf blev de 14,000
udført og indbragte 37 Mill. Kroner. De Vogne, der blev her i Landet,
kostede os altsaa kun lidt over 1 Mill. Kroner udover, hvad (let danske
Arbejde kostede. For hver af de Vogne, vi beholdt, gik der kun 73 Kroner
til Udlandet.

De, der kØbte Bilerne, niaatte selvfØlgelig betale den fulde Dagspris,
(ler bærer ArbejdslØn og Forhandleravanee m. m., men alt, hvad de betalte
over de 73 Kroner, gik ind i den nationale Omsætning og skabte Arbejde
og Muligheder for Fortjeneste.

Der blev naturligvis i de samme Aar udfØrt og indfØrt færdige Vogne.
Tager vi dem med, forrykkes l3illedet. Alligevel viser det sig, at hver Bil,
(ler blev her i Landet, kun kostede ea. 780 Kroner, naar vi ved Omkost
ninger forstaar, hvad vi direkte maatte betale Udlandet.

ilan kan indvende, at der gik Penge ud af Landet paa anden Maade.
Aktionærerne i Moderin(lustrierne i (le fremmede Lande fik naturligvis
et Udbytte, men for Øvrigt bar ogsaa I)anske Aktier i de store Automo
bilindustrier, der pengemæssigt set er uhyre demokratisk organiseret.
Moderselskaberne fortjener dette Udbytte. De har ikke alene sat Penge
i en Industri, der beskæftiger mange danske Mennesker ... de har over
ladt os deres kostbart opbyggede Arbejdssystem. Uden disse Maskiner og
patenterede Arbejdsmetoder er en lØnnende Bilindustri overhovedet ikke
mulig. Man har i Amerika regnet tid, at hvis en Bil til 6000 Kroner skulde
fremstilles ved de gamle haandværksmæssige Metoder, vilde den komme
til at koste over 100,000 Kroner.

Det store BelØb, der omsættes i Bilbranehen, har naturligvis kaldt
Ønsket frem om en noget nær 100 Procent dansk Bilindustri. Naar man
hØrer Folk sige: »De skulde lægge en ordentlig Told paa Biler!» kan det
jo ikke være, fordi de mener, at Bilisterne ikke forud skatter nok. Det
maa være Tanken, at man haaber paa den Maade at skabe en ren dansk
In dtistri.

Fagmænd hævder, at det ikke er muligt at fremstille Biler med stØrre
Fordel for det danske Samfund, end det sker nu. Bilerne indeholder
allerede 60—70 Procent dansk Arbejde.
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Vi har fem Samlefabrikker: General Motors, Ford, Citroën, Crysler
og »De forenede Automobilfabrikker» i Odense, der saniler Austinvogne
og deres egne Triangelvogne. Alle disse Virksomheder bruger ikke alene
dansk Arbejde til at samle indfØrte Dele, men ogsaa mange forskellige
TilbehØr fremstilles af dem selv eller andre danske Virksomheder. (Det
er dog kun Ford og General Motors, der kommer i Betragtning, naar der
skal tales om Eksport).

Det er ret vilkaarligt. om maa kalder disse Foretagender Samlefabrik
ker eller Bilfabrikker. De egentlige Bilfabrikker i Europa og i Amerika
er for saa vidt ogsaa Samlefabrikker, hvor Specialfabrikker er knyttet
til hinanden i en Økonomisk Enhed.

Den Omstændighed, at der staar udenlandske Penge i Samlefabrik
kerne, er jo ikke mere skræmmende, end de mange udenlandske Penge,
der gennem Stats- og Kommunelaan slaar i alle mulige andre Fore
tagender.

Der er naturligvis i Baggrunden det PrincipspØrgsmaal, om maa i det
hele taget skal arbejde med fremmed Kapital? Hvis man ikke behØver
den, skal den sikkert helst undgaas. Men vi behøver den! For Øvrigt
er Kapitalen jo international. Den er saa at sige et Raastof, som man
importerer, hvis man ikke har den selv. SpØrgsmaalet er blot, om det
Foretagende, den fremmede Kapital starter, gaar i Vejen for national
Industri.

Alene paa en enkelt herværende Samlefabriks Lager ligger der flere
Hundrede Tusinde Reservedele fordelt paa 29,000 forskellige Typer og
bestemt til Biler af denne Fabriks Mærker. Det giver et Begreb om,
hvad en selvstændig Bilfabrikation vilde fordre, hvis Befolkningen skulde
betjenes i samme Omfang som nu. For ikke at tale om Priserne. De
vilde stige mægtigt!

De Tal fra Samleindustrien, der nævnes i »Berlingske Tidende»s Over
sigt, viser en Omsætning, som en »selvstændig i dansk Virksomhed aldrig
kunde komme paa Siden af. Man kan ved Told fremtvinge, at Landet
maa bruge sine egne Frembringelser, men ikke at Udlandet skal kØbe
dem. Vi ser af Tallene, at det er Eksporten, der er Tyagdepunktet i
Samlevirksomheden, og det er vel ikke sandsynligt, at vi skulde kunne
tage en Kamp op med Verdens stærkeste Specialindustri?

Hvis man nu gik til hØj Told paa Biler og Bildele, vilde man ikke
opnaa at tage det indenlandske Marked fra Samlefabrikkerne, undtagen
for saa vidt, man Ødelagde hele Bilhandelen, saa det ikke fik Interesse
i at opretholde de eksporterende Fabrikker. Lykkedes det at fortrænge
dem, vilde vi. .. som Samfund betragtet . . . komme til at give mere for
Bilerne og miste store Arbejdsmuligheder. Vi skal være forsigtige med
at stØde de Kræfter fra os, der drager vort lille Samfund med sig ind i
Verdensomsætningen.

Mange mener, at det vilde være klogt at beskatte Biler, fordi de er en
Luksus, der koster mange Penge. Vi burde have lært af Krisen at se
fornuftigere paa Luksusproblemet. Det er blevet oplyst, at hvis de tre
store »Luksusfremskridti: Bilen, Filmen og Radioen pludselig gik ud
af Tilværelsen, vilde endnu 30 Millioner Mennesker blive arbejdslØse!
Moderne Økonomer mener, at det er Krisens egentlige Aarsag, at Menne
sker ikke har faaet Del nok i disse Goder eller ikke har haft Fantasi til
at Ønske sig nye Goder i samme Takt, som Teknikken ... denne Lam
pens Aand ... er i Stand til at fremskaffe dem! I VerdensØkonomien er
(i Modsætning til Enkeitmands-Økonomien) ikke Sparsommelighed det
afgØrende, men Forholdet mellem Frembringelse og Forbrug.

Efter RedaktØr Harald Tandrups Artikel i »Berl. Tid.» d. 3. Juni 1933.
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16 MILLIONER KRONER TIL VEJARBEJDE

Efter at Ministeriet for off. Arbejder har ladet foretage en
Gennemgang af de modtagne Andragender om Tilskud af det
Beløb paa indtil 16 Mill. Kr., der som et Led i Regeringens Pla
ner om til Mildnelse af Arbejdsløsheden at søge offentlige Ar
bejder igangsat er stillet til Raadighed for Ministeren for offent
lige Arbejder som Tilskud til Kommunerne til Udførelse af sær
lige Vej arbejder, har Ministeriet bemyndiget Overvejinspektøren
til at meddele de paagældende Amtsraad og Byraad samt Kø
benhavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser, at Ministeriet
vil være sindet af de nævnte Midler at yde Tilskud, der for
Amts- og Sognekommuner udgør 80 pct. og for Bykommuner
50 pCt. af de virkelige Udgifter til en Række forskellige Vejarbej
der, som Kommunerne har forpligtet sig til snarest muligt at
iværksætte, saafremt det ved de Forhandlinger, som gennem Over
vejinspektøren nu optages med de nævnte Kommunalbestyrelser,
viser sig, at de almindelige Betingelser, som udkræves i Henhold
til Bevillingen, bliver opfyldt.

De paagældende Tilskud udgør for de enkelte Amtsraads
kredse, henholdsvis Amtskommunerne, Sognekommunerne og Køb
stadkommunerne samt for Københavns og Frederiksbergs Kom
muner, følgende Beløb, nemlig:

Bornholms Amtsraadskreds:
Amtskommunen 101.200 Kr.
Sognekommunerne 26.700
Købstadkommunerne 66.250 »

Københavns Amtsraadskreds:
Amtskommunen 224.000 Kr.
Sognekommunerne 433.600 »

Roskilde Amtsraadskreds:
Amtskommunen 352.000 Kr.
Sognekommunerne 31.200 »

Købstadkommunerne 67.750 »
Frederiksborg Amtsraadskreds:

Amtskommunen 276.000 Kr.
Sognekommunerne 285.600 »
Købstadkommunerne 100.325 »

Holbæk Amtsraadskreds:
Amtskommunen 339.200 Kr.
Sognekommunerne 232.000 »
Købstadkommunerne 40.860 »
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Sorø Amtsraadskreds:
Amtskommunen 160.000 Kr.
Sognekommunerne 406.400 »
KØbstadkommunerne 176.955 »

PræstØ Amtsraadskreds:
Amtskommunen 67.200 Kr.
Sognekommunerne 533.200 »
KØbstadkommunerne 74.750 »

Maribo Amtsraadskreds:
Amtskommunen 392.000 Kr.
Sognekommunerne 133.600 »
KØbstadkommunerne 89.000 »

Odense Amtsraadskreds:
Amtskommunen 292.000 Kr.
Sognekommunerne 160.000 »

KØbstadkommunerne 149.265 »
Assens Amtsraadskreds:

Amtskommunen 159.672 Kr.
Sognekommunerne 104.000 »

KØbstadkommunerne 38.000 »
Svendborg Amtsraadskreds:

Amtskommunen 176.000 Kr.
Sognekomm unerne 394.720 »
KØbstadkommunerne 101.800 »

Hjørring Amtsraadskreds:
Amtskommunen 48.000 Kr.
Sognekommunerne 404.000 »
KØbstadkommunerne 148.450 »

Aalborg Amtsraadskreds:
Amtskommunen 145.600 Kr.
Sognekommunerne 245.600 »
KØbstadkommunerne 106.500 »

For Randers Amtsraadskreds vil der formentlig blive ydet Til
skud af følgende Størrelse:

Amtskommunen 82.400 Kr.
Sognekommunerne 243.600 »

KØbstadkommunerne 242.180 »
Aarhus Amtsraadskreds:

Amtskommunen 180.800 Kr.
Sognekommunerne 225.720 »
KØbstadkommunerne 300.000 »
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Skanderborg Amtsraadskreds:
Amtskommunen 194.400 Kr.
Sognekommunerne 244.000 »
KØbstadkommunerne 123.000 »

Vejle Amtsraadskreds:
Amtskommunen 456.800 Kr.
Sognekommunerne 174.400 »
KØbstadkommunerne 88.200 »

Viborg Amtsraadskreds:
Amtskommunen 405.600 Kr.
Sognekommunerne 188.480 »
Købstadkommunerne 16.000 »

Thisted Amtsraadskreds:
Amtskommunen 74.960 Kr.
Sognekommunerne 161.280 »
KØbsLadkoimminerne 90.000 »

Ringkøbing Amtsraadskreds:
Amtskommunen 372.000 Kr.
Sognekommunerne 625.280 »
KØbstadkommunerne 60.150 »

Ribe Amtsraadskreds:
Amtskommunen 212.000 Kr.
Sognekommunerne 268.400 >

KØbstadkornmunerne 41.250 »

Haderslev Amtsraadskrecls:
Amtskommunen 400.000 Kr.

Sognekommurierne 120.000 »
KØbstadkommunerne 118.000 »

Aabenraa Amtsraadskreds:
Amtskommunen 227.200 Kr.
Sognekommunerne 1.016.000 »

Sønderborg Amtsraadskreds:
Sognekommunerne 240.000 Kr.

KØbstadkomrnunerne 24.200 »

Tønder Arntsraadskreds:
Amtskommunen 116.000 Kr.
Sognekommunerrie 213.600 »

Købstadkommunerne 14.750 »

KØbenhavns Kommune 808.000 Kr.
Frederiksberg Kommune 243.000 Kr.
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STATISK BEREGNING AF BEHANDLEDE OG
U BEHANDLEDE MACADAMBELÆGNINGE1L

Al IngeniØr cand. polyt. .1. Lillidti.

Medens den materialtekniske Side af Vejbelægningerne efter
haanden gØres til Genstand for stadigt dyberegaaende UndersØgel
ser, har den statiske Side næsten altid maattet nøjes med en san
godt som upaaagtet Tilværelse. Grunden hertil er ret umiddelbar,
thi ved Valg af en Belægnings Tykkelse har man holdt sig til de
Angivelser, der fandtes for allerede udfØrte Belægninger at samme
Art, og I mange Tilfælde har maaske ogsaa Økonomien sat en be
stemt Grænse.

Desuden synes Vanskeligheden ved en Beregning ret stor, paa
Grund af de mange Faktorer, der spiller ind, f. Eks. de forskel
lige Paavirkninger hidrØrende fra Trafikkens Uensartethed og
Vejenes forskellige UdfØrelse, de varierende Fugtighedsmængder I
Undergrunden og Undergrundens Bestanddele, der let kan variere
en Del i hele Vejens Længde. Til syvende og sidst ligger der ogsaa
den Fare I en saadan Beregning, at det Grundlag, der maa vælges
for at give Beregningen en let hehandelig Form, fjerner sig for langt
fra Praksis, til at Resultaterne kan være af nogen Betydning.

Dog kan et Forsøg pan en statisk Beregning jo altid give en
vis Ledetraad, og I de fleste Lærebøger og BØger om Vejbygning i
al Almindelighed findes der derfor angivet en Beregningsmetode,
der dog er meget primitiv. Her skal kort gengives en af disse
Metoder, som findes offentliggjort san sent som i 1925 i Banrat
Funks Bog Das Kunststrassenwesent. Funk antager, at Trykket
fordeler sig gennem Belægningen under 45°, saaledes at Trykket
bliver fordelt over Undergrunden I en Cirkel, hvis Radius bliver
lig Belægningens Tykkelse. Trykket er ganske vist ikke over alt
pan Cirklens Areal lige stort, men da en lille Overbelastning at
Grunden vil hæve dennes Bæreevne, mener Funk, at det dog er
tilstrækkeligt at regne Trykket ensformigt fordelt. Man har der
for, at Cirkelarealet grh, mnltlpllceret med Grundens tilladelige
Belastning p, skal være lig med Hjultrykket G, hvorefter man faar
følgende Formel for Belægningens Tykkelse:

‘sEp
Jeg skal Ikke her komme nærmere ind paa Fejlene ved denne

Formel, Idet de klart vil fremgaa af de Betragtninger, der er lagt
til Grund for andre Beregninger, som jeg senere skal komme tiL
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Dog er der allerede her en Ting, der er værd at lægge Mærke
til, nemlig IndfØrelsen af Grundens Bæreevne. l)enne maa jo
danne et af Udgangspunkterne for Beregningen. Paa Arlington
Farm Laboratoriet i U. 5. A. er der foretaget en omfattende Række
Forsøg over den Indflydelse, de forskellige Underlag har laa en
Vejs Holdbarhed, idet Amerikanerne ofte staar over for Anlæg af
helt nye Veje, hvorfor dette Forhold kan komme til at faa af
gørende l3etydning. Herhjemme synes Sagen ved første Øjekast
ikke at have samme Interesse, idet vi har et fuldt udbygget Vej-
net, og vor vigtigste Opgave er en Forstærkning af dettes Ilelæg
ninger, saaledes at (le bliver i Stand til at taale den stærkt voksende
Trafik. Vi undersøger derfor hvilke Belægningsarter, der i hvert
Tilfælde synes os de bedst egnede hertil og udlægger dem i den
r1ykl(else vi har set var tilstrækkelig andre Steder, i hele Velens
Længde. Men givet er det, at paa en længere Vej strækning vil Un
dergrundens Indhold af Sand og Ler variere mere eller mindre
stærkt, og Grundvandet vil have forskellige Vandspejlshøj der.
Noget Hensyn tages selvfølgelig hertil, idet man paa sine Steder
indlægger l)ræn under Vejbanen til Nedsættelse af Fugtigheds
procenten, men om en egentlig Variation af Belægningens Tyk
kelse efter Underlagets Bæreevne er der ikke Tale. Det kunde
derfor synes at have sin Interesse at undersøge, hvor stor en Be
tydning denne Faktor har, og om der ikke ved passende Hensyn
tagen til dette Forhold kunde skabes en bedre Økonomi.

Vi kan hertil i første Omgang anvende Funks Formel. Regner
vi her med et Hj ultrvk mia 3 t og p = 3 kg/cm2 faar vi, at ii er
lig 17,8 cm, hvis Undergrunden derimod tillader ji = 6 kg/cm2 faar
vi Ii lig 12,6 cm, altsaa en væsentlig Forskel.

I)et er nu i hvert Tilfælde givet, at disse rral ikke er rigtige,
thi Hjultrvkket er regnet som en Enkeltkraft, og fra et Automobil
med Luftringe overføres Trykket til Vejbanen over en ellipse—
formet Flade. En af (le Ting, vi derfor maa undersøge, før vi op
stiller en Formel, er altsaa den ydre Paavirkning : Færdselsfak—
torernes Tryk. Et andet Spørgsmaal er, om Trvkfordelingen sker
under 450, d. v. s. vi maa undersoge Spændingsfordelingen i Be
lægningen, og herved tillige vise om Trykket er ensformig fordelt
over Undergrunden, som forudsat a f Funk.

Om disse Emner er (ler (le si(lste Aar fremkommet to Af
handlinger; den ene, )I)ie Tragfähigkeit der Schotterbahneno, er
skrevet i 1927 af Dr.-Ing. Schaar i Kiel, som foretager Opstil
lingen af en Formel for den tilladelige Paavirkning af en Maca—
dambelægning, og foretager en indgaaende Undersøgelse af de
ydre Paavirkninger. Den anden Afhandling, »Die statische Be—
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rechnung (les Strassenoberbaues, er skrevet af Regierungsbau
meister Ficher, Gumbinnen, i 1928, som et Supplement til Schaars
Bog, idet Ficher udførligt beskæftiger sig med Spændingsfordelin
gen i Macadambelægningerne og pan Grundlag heraf opstiller en
Formel for Belægningernes Tykkelse.

l)a Schaars Afhandling er den fØrst fremkomne vil vi begynde
med at se pan denne.

Gennem en Macadambelægning, der er paavirket af ydre Kræf
ter, sker der en Fordeling af Trykket fra Sten til Sten, og denne
Fordeling bliver desto bedre jo bedre Stenene er forkilede i hin
anden og jo større den pan Grund af rrromlingen fremkomne indre
Spænding er. Schaar vælger nu som Maal for denne sidste Faktor

b

p

Fig. 1.

et tænkt vandret virkende Lejringstrvk B, der er uafhængigt af de
ydre Kræfter, og som i Forbindelse med Ruhedskoefficieriten f vil
frembringe Gnidningskræfter, som stemmer overens med Tryk-
fordelingen. Af Betydning er tillige i hvor høj Grad Hulrummene
mellem Stenene er udfyldt med mindre Materialer, d. y. s. Fyld
ningsgraden , thi jo mere Mellemrummene er fyldte, desto min
dre er de enkelte Stens Bevægelsesfrihed og desto større Trykover
føringsfiaden. Denne sidste vokser desuden med Macadamens Tyk
kelse Ii.

Funktionen, der eksisterer mellem disse Faktorer, er ubekendt;
Schaar mener, at den rimeligvis er potentiel, men at det dog er
tilnærmelsesvis tilladeligt at regne den lineær. Man faar saaledes,
at den Del af (le ydre Kræfter, der fordeles til Siden

H = B f Ii.
Hvis vi nu betragter Spændingstilstanden, som vist pan hos

staaende Billede, faar vi følgende Udtryk for det maksimale Tryk
pan Undergrunden

f)..l)—211
Po
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og med Indsættelsen af H
p•b—2Bf.fl.h

Po — ()

hvoraf vi atter er i Stand til at beregne den nødvendige Tykkelse
af Belægningen. p, Po og b er i hvert enkelt Tilfælde givne StØr

• relser, kan efter Schaar i Gennemsnit sættes til 0,9, f er lig tg
til den naturlige Hældningsvinkel. StØrrelsen B derimod volder
mere Vanskelighed. Dog bestaar der en vis Relation mellem denne
og Ballasttallet C, der som bekendt er det Tryk, der paa en Areal-
enhed giver en Nedsynkuing paa i cm, idet man i Følge Winkler
regner Ligningen p C gældende mellem Tryk og Nedsvnkning.
Schaar giver Sammenhængen regningsmæssigt Udtryk saaledes:
Vi betragter en udskaaret Skive af Tykkelsen dx, paavirket af
Kraften og faar Skivens Sammentrvicning

dq= dx=
(1,

— 2BJ.x)
dx

og Sammentrykningeri af hele det Prisme, der er beliggende direkte
under Lasten

— Çh (p 2B t flx
dy

— i0 E — Eb J

— h
B [ .J12

Eb

For Værdien i, lig I har vi p = C, som indsal giver

E B.f
Cj1mIi

hvoraf vi atter kan beregne B. Der er blot den Ulempe, at den
ubekeidte ii indgaar i Formlen, hvorfor Schaar med sine Bereg
ninger ogsaa kun har søgt at finde den tilladelige ydre Paavirk
ning p for allerede værende Belægninger, for hvilke Ii er bekendt
og p den ubekendte, der kan beregnes af Formel (1) ved heri at

indsætte B, fundet af (2), idet Værdierne af C allerede er blevet
fastlagt gennem Forsøg. Til Brug i al Almindelighed angiver
Schaar, at det er tilstrækkeligt at regne med B liggende mellem
2 og 3 kg/cm2. Ved Forsøg vil det selvfølgelig være muligt af
Formlerne (i) og (2) at beregne Ii, men det skal der her ikke
kommes nærmere ind paa, da Metoden kræver megen Regning og
Grundlaget for Størrelsen B iøvrigt er ukorrekt, idet den ikke som
forudsat er uafhængig af de ydre Kræfter.
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Dette er panvist al Fischer I den fØr nævnte Afbandling paa
følgende Maade:

Vi betragter et lodret Snit i den ubelastede Vejbane. Her virker
et aktivt Jordtryk B1 = j7h’ tgt (45°—. q42) samt hidrØrende fra
Eftervirkninger fra Tromlen et Tillæg hertil B2 =p0htg’
(45° .pI2)p, hvor u er en Reduktionsfaktor, der angiver den
Procentdel af Tromletrykkets Tillæg til .Tordtrykket, der endnu
findes i Belægningen. Efterhaanden som Belægningen bliver ældre
aftager p paa Grund af Frost, Væde o. 1., og baade B1 og B2 er
med de almindelige Tykkelser af Vejbanen I Virkeligheden saa
smaa, at vi ved den videre Udvikling ser væk fra dem. Ogsaa det
Tillæg til Grundens Paavirkning, der hidrører fra Macadamens
Egenvægt, vil vi se bort fra pan Grund al dets minimale Værdier,
sanledes belØber det sig for en 25 cm Macadam til 0,0045 kgcm2.

Vi belaster nu Overfladen med et Vognhjul, og Trykket her
fra fordeler sig over en større og større Plade, jo længere vi kom
mer ned I Belægningen; det farligste vandrette Snit bliver altsaa
lige I Overfladen. Er denne ikke stærk nok, giver den efter, Idet
Stenene enten yderligere forkiles eller en tættere Lejring opnaas
ved Knusning, og Sønderbrydningen finder Sted, Indtil den Dybde
opnaas, hvor Trykket er spredt over et tllstrækkellgt stort Areal.
Ved denne Sammentrykning fyldes Hulrummene bedre og Bære-
evnen forhøjes, saaledes at der atter vil indtræde en Llgevægts
tilstand.

Den belastede Kerne er nu omgivet af en ubelastet Masse, som
vil yde en Modstand, naur Kernen paa Grund af sin Belastning
vil søge at udvide sig til Siden. Denne Kraft er det Schaar kalder
Lejrlngstrykket B og som er defineret før. Men denne Definition
er ukorrekt, thi B er Ingen Modstand, men en angribende Kraft,
hvis Størrelse ikke kan fastsættes vllkaarllgt, men maa beregnes.

Betragter vi nu igen det lodrette Snit, har vi foruden det før
omtalte ubetydelige aktive Sordtryk nu yderligere et Tillæg, hid-
rørende fra Belastningen p0.

B0 = Po b. tg’. (45’—

Pan Fig. 2 er det afbildet som et Rektangel med Højden b og
Grundlinien A’ tgt (45°—p12), der netop er det Tryk pr. Areal-
enhed, der udgaar fra den belastede .Kerne, og som i Snittet paa
virker den ubelastede Del. Over for denne er det altsaa en an
gribende Kraft og netop det omtalte Lejrlngstryk B. VI har altsaa
foreløbig den simle Ligning

8=Po tg’ (45°-e-q/2)
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Man ser heraf, at desto stØrre q er, d. v. s. desto bedre For
kilingen er, desto mindre er Sidetrykket og desto daarligere Tryk-
fordelingen.

Pan den anden Side vokser Modstanden fra den uhelastede Del
med . Som modvirkende Kræfter har vi nemlig det passive Jord-
trk fra Egenvægten

E = tg2 (45° + /2)

I)enne Kraft alene er ikke stor nok til at yde tilstrækkelig Mod
stand, og den suppleres da ogsaa al et Tillæg, idet en Del af Be

p0b.

ubeloslet A I III!

Qi
I..—- ht (45°+P/), -___-- —-—

*qt92(4b°-’2 Lp0tg2i’45O_zl

Fig. 2.

lastningen p0 overfØres til den ubelastede Del. l)enne Del er ved
Overfladen Nul, men vokser med Dybden efter en eller anden Lig
ning, som vi tilstrækkelig nØjagtig kan forudsætte lineær, indtil
den ved Undersiden har naaet StØrrelsen q. Dette Tillæg til det
l)assive Jordtryk faar saaledes Værdien

= qlz 1g2 (45° + q/2l

E: og E4 kan tilsammen afbildes som en Trekant med Højden Ii
og Grundlinien (q + l)tg2 (45° + /‘2). l)isse to Kræfter er det
altsaa, der modvirker Lej ringstrykket. Da de vokser med For—
kilingsgraden, d. v. s. med (p er det klart, at desto større et

man kan regne med, altsaa des bedre man tromler, desto større
bliver Modstanden mod Sidetrykket, medens dette som fØr omtalt
samtidigt aftager.

Det er dog værd at lægge Mærke til, at E,3 og E4 er Nul i Over
fladen og altsaa ikke her yder nogen Modstand mod Lej ringstryk—
ket, medens de til Gengæld ikke udnyttes fuldstændigt ved Belæg
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ningens Underside. En Undvigen til Siden af Macadamen i Over
fladen og en deraf følgende Nedsynkning af Hjulene kan derfor
altid risikeres, især naar Autornobiltrafikken har suget Gruset
bort fra Overfladen og Frost og Væde yderligere løsnet Forbin
delsen.

Denne begyndende ødelæggelse vil hurtigt blive fortsat, idet
det jo er almen bekendt, hvordan saadanne Huller eller Spordan
nelser vil danne svage Steder, hvorfra den videre Sønderbrydning
af Belægning vil udgaa, bl. a. pan Grund af de Stødpaavirkninger,
som en saadan Ujævnhed fremkalder, og som let vil kunne antage
dobbelt san store Værdier, som den hvilende Belastning.

Ved blot nogenlunde stærk Trafik er det derfor af Betydning
at forstærke Overfladen af Macadamen, og et fortræffeligt Middel
hertil er en Toplagsfvldning, idet Stenene bindes til hinanden og
derved hindres i at eller i alt Fald sværere forskydes. Et Dæklag
af et bituminøst Materiale vil selvfølgelig gøre samme Nytte, idet
en Forskydning af Stenene ogsaa herved hindres.

Vil man ikke behandle Macadamen og alligevel skaane den for
Brud af den omtalte Slags, er det nødvendigt kun at tillade en let
Trafik, san Paavirkningerne bliver smaa og Forskydningerne for
svindende eller san minimale, at en Ødelæggelse kun langsomt
skrider frem.

Vi vil nu se bort fra den Mulighed, at der kan ske l3rud i Over
fladen, og se lidt nærmere paa, hvorledes Trvkfordelingen gennem
en Macadarn foregaar, idet vi forudsætter, at en af de nævnte For
holdsregler er taget.

Til Fremstilling af Macadamlag anvendes i san høj Grad som
muligt kubiske Sten, helst af omtrent samme Størrelse. Sten, der
har en udpræget Længreretning, er uheldige, thi de vil let danne
en Bro i Belægningens Indre, under hvilken der opstaar et Hul
rum, og ved svær Belastning risikerer man, at Stenen brydes og
der opstaar en Sætning. Vi vil derfor betragte Stenene som en
Mellemting mellem en Kubus og en Kugle og antage, at (le er af
samme Størrelse. Tillige vil vi forudsætte, at alle Stenene er i ind
byrdes Berøring, thi mellem Stenene fastklemt Fyldstof vil bringe
dem i lahil Ligevægt, og vi maa for at kunne gennemføre en Be
regning forudsætte, at der hersker en statisk Ligevægtstilstand.
Dette vil ogsaa omtrent være Tilfældet, naar Macadamen er frem
stillet ved først at udlægge de harpede Skærver og tromle dem og
derefter tilføre Fyldstoffet.

Vi antager nu først, at Belægningen udelukkende bestaar af
lige store kugleforinede Sten, hvorved Kraftfordelingen bliver over
ordentlig anskuelig. Lejringen tænkes som vist pan Fig. 3, idet
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den er forudsat saa tæt som mulig. Figuren forestiller en ud
skaaret Skive af en Vejbelægning med en Kuglediameters Tyk
kel se.

Ti tænker os hver af Kuglerne inden for Belastningsomraadet
angrebet af en Delkraft » = 1. Lasten fra hver af Kuglerne i den
Øverste Række fordeler sig i Retning af Centrum paa de under
dem liggende Kugler. De fire midterste Kugler i anden Række vil
blive paavirket af to lige store Skraakræfter af StØrrelse 1/2 p :
sin 600, der atter sammensat giver en lodret Kraft lig 1. Den
fØrste og sjette Kugle i anden Række vil blive paavirket af en Kraft
under 600 af samme StØrrelse. Disse to Kugler vilde derfor kunne
undvige til Siden, men da vi som nævnt har taget Forholdsregler
derimod, vil der opstaa et Modtryk, der er lige saa stort som Side-
trykket, og som vil bevirke, at den resultenrede Kraft paa disse
Kugler igen bliver lodret og faar StØrrelsen ‘/2 p. Denne Kraft
fordeler sig atter paa to Kugler i tredie Række med Halvdelen pan
hver. De enkelte Kugler vil saaledes faa de paa Figuren viste Bi
drag af Belastningen.

Trykfordelingen sker altsaa under en Vinkel paa 600. I Midten
dannes en ligesindet Trekant med nedadvendt Spids, i hvilken
Trykket er lig med den ydre Paavirkning. Udenfor denne aftager
Trykket langsomt nedad og Trykket til Siderne aftager først lang
somt, derefter hurtigere. I denne Kraftfordeling sker ingen Æn
dring, forudsat at Nabotværsnittet har samme Belastning, saafremt
vi antager, at hver af Kuglerne i Stedet for at hvile pan to, hviler

Fig. 3.
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pan fire andre Kugler. Den eneste Forskel bliver, at Tryfordelings
vinklen formindskes til 54° 44’.

Foretager vi nu en overslagsmæssig statisk Beregning, har vi

og

Pobo p0b0
Pu1 b0 = 1)0 + 2 ii, cot 60°

=

hvor p,, er Middelværdien af rrlvld.et i Dybden hr, og b1, den
Bredde, hvorover Trykket er fordelt, samt p,,,,, det stØrste Tryk.

Vi kan nu foretage en grafisk Fremstilling af Spændingsfor
holdene saaledes: Vi tegner først en Spændingstrekant med
Højden p,,,,, og Grundlinien b11. I Sidernes Fjerdedelspunkter op-
rejser vi vinkelrette til Skæring med de lodrette gennem Trekan
tens Vinkelspidser, og med disse Punkter som Centrer tegner vi
Cirkler, der gaar gennem Trekantens Vinkelspidser. I det Til
fælde, at vi betragter et Snit, der skærer Kerne, maa vi indføje et
Midterstykke, hvor p,111, =

Den herved fremkomne Kurve angiver en Spændingsfordeling,
der i Følge Fischer skulde være den eksakt korrekte, men dette
er nu kun Tilfældet, san længe vi udelukkende betragter Snit fra
Kernens Grundlinie til dens Top. Thi naar man, som det senere
skal vises, kommer længere ned i Belægningen, vil Trykket kon
centrere sig om Midten og være svagere i Siderne end her antaget,
naar vi fortsætter den Fordelingsberegning, som er paabegyndt
pan Fig. 3. (Fortsættes.)

FRA DOMSTOLENE

Højesterets Dom den 26. April
1933 i Sag 227/1932.

(V e i e). Et Selskab for Tørve
fabrikation, der for sig og efter
følgende Ejere af dets nuværende
Ejendomme eller Parceller deraf
havde fri og uhindret Afbenyt
telse af en Jordstrimmel til Spor-
anlæg og Vej, kunde ikke herfra
anlægge Stikspor til senere til-
købte Arealer langs Vejen.

Derimod havde Selskabet, der
ved Salget af nogle Gaarde havde

beholdt de til disse hørende Mo
ser, vedblivende Ret til Færdsel
ad Gaardenes Veje ud til offentlig
Vej, skønt dette ikke var nævnt
i Slutsedlen om Salget.

En Deltager i Selskabet, der
for sin Benyttelse af Selskabets
Veje var pligtig at deltage i disses
Vedligeholdelse, dømtes til at til-
svare Selskabet et skønsmæssigt
Beløb herfor, uanset at Selskabet
ikke var gaaet frem efter Reg
lerne i Lov af H.April 1865.
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Hejesterets Dom den 31. Marts
1933 i Sag 229/1932.

(Erstatning—Veje). En
gammel Dame snublede over en
Stophanehat, som ragede 8 cm op
over Fortovet paa en Jordvej, der
tjente som midlertidig Adgangs
vej til nogle Parceller i Sund-
byerne, hvortil der endnu ikke
var anlagt egentlig Vej med Ved
ligeheldelsespligt efter Lov Nr. 85
af 31. Marts 1920 § 8. Herfor fand
tes hun ikke at kunne gere an
dre, ej heller den tilstødende
tirunds Ejer ansvarlig.

Højesterets Dom den 10April
1933 i Sag 99/1932.

(V e j e—F æ r d s e 1). En Meter
cyklist A., der med en Fart af 15
km i Timen fra en Bivej korte ud
paa Fijerring—Lenstrup Lande
vej, blev ramt af en fra højre
kommende Motorvogn, som han

ikke havde set i Forvejen, da Ud
sigten var spærret af en Pilehæk
langs Bivejen. Skent Sogneraadet
havde forsrmt efter Lov Nr. 28 af
1. Februar 1930 § 7 at lade Hæk
ken beskære, frifandtes det for at
erstatte den Skade M. havde lidt,
da han, der kendte Forholdene)
ikke havde nedsat Farten til
strækkeligt.

Vestre Landsrets Dem 9/2 1933
i Anke II 509/1932.

(Servituter — Alderstid). Den
tor en Gaardejer gennem AldersLid
erhvervede Ret til Benyttelse af en
over Naboejendommen ferende
Markvej som almindelig Forbin
delsesvej ansaas ikke indskrænket.
til Kersel med Flestekeretejer, men
fandtes at kunne udeves ved An
vendelse af de Keretejer, som til
enhver Tid almindelig er i Brug.
derunder nu ogsaa Automobiler.

FRA MINISTERIEBNE

I en af Folketinget den 14. Marts
d. A. vedtaget Dagsorden opfor
drede Tinget Ministeren for offent
lige Arbejder til at optage Lov Nr.
100 af 4. Juli 1927 om Oninibus
og Fragtmandskersel med Motor
keretejer til Revision, eg Ministe
ren erklærede at kunne modtage
denne Dagsorden. Til at forberede
denne Revision har Ministeriet un
der 10. Maj d. A. nedsat et Udvalg,
hvori Rigsdagen eg de forskellige
interesserede Parter er blevet re
præsenteret, og har endvidere nu-

der Hensyn til de i Fagpressen og
forskellige Dagblade fremkomne
Udtalelser angaaende Spergsmaa
let om Revision af de gældende
\Tejlove anmodet Udvalget om og
saa at optage dette Spergsrnaal til
Behandling samt i Forbindelse der
med Sprrgsmaalet om Revision af
Lov Nr. 123 al 23. Marts 1932 om
Afgift af Moterksietejer m. v., saa
fremt en saadan Revision maatte
vise sig nødvendig.

Til Udvalgets Formand er be—
skikket l)epartem rntschef Finn
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ø,

1933

lloskiær til I\ledleninier føl

gende:

Folketingsmand Fm. Andersen, ud—

peg - at Socialdemokratiet,

Lands ngsniand, Direkini J. P.

St isballe, udpeget at Pa tiet

V iinst ic,
Folketingsmand, Forpagter I. U I-

rich, udpeget af Det konsemva

tive Folkeparti,

Folketingsnio ncl 0. Steen. udpeget

at Det radikale Venstre,
Generaldi mektor for Sta tsba nerne

P. Knutzen,
Afdelingschef i Generaldirektoratet

for Statsbanerne E. 1 Ivllestad,

Kontorchef i Ministeriet tot offent

lige Arbejder Ch. Buclmvold.

Ekspeditionssekretær i samme Mi

nisterium 11. Wabi,
Kontorchef i Skattedepar tementet

Carl Nyholm, udpeget of Fi

no ns mmmi nist e rie t,
Amtmand G. Toft.

Overvejinspektor, Oberst lntnont L.

Mads en,
Borgmester Anthon And ersen,
Amtsvejmnspekt or A. Kjæi’gao md.

Lanrlstingsnmo ud, Bo m’gmn ester P.

Christensen, udpeget a f Den

danske Kabsiodforening,

Gaarclejer N. Kristensen Nielsen,

udpeget at Amtsroadsforeningen

i Donnairk.

Lonclstingsmnand, Arntsraadsnmed—

lem Karl Pedersen, udpeget af

De samvirkende Sogneraodsfor—

eninger,

Folketingsmand, Sogneroodsfor

nmand N. P. Nielsen, udpeget af

Fællesorganisotionen a f Land

kommuner med hymnessig Be

byggelse.

Folketingsinond I. 5. Vanggaard og

Driftsbestyrer C .1. B. Kuhlman,

begge udpeget at Danske Pri

vatboners Fællesrepræsentation.

Direktor 5. Kylil, udpeget af For

enede Danske Motorejere.

Generalsekretær, Kaptajn E. Ipsen,

udpeget at Kgl. Dansk Automo
bilklub,

Dvrla’ge C. B. 11. Hedelund. udpe

get af Landsforeningen Dan

nmarks Ifilruters Nævn.
Fu gtniand W. II. G reiff, ti dpeget

af Landsforeningen af Frogt- og
\:oolnmtuidl

Sporg’snmaalet onm, hvor

vidt en Kobstods Vedtægt

for Anlæg af Gader og Veje

er ændret ved Lov Nr. 85

at 31/3 1926.

(Indenrigsmninisteriets Skrivelse

af 8/6 1933.)
A Byraad havde ucibedt sig en

Udtalelse fra Indenrigsnnnisteriet

om, hvorvidt § 16 i A Kobstad

kommunes Vedtægt for Anlæg af

Goder og Veje er ændret ved Lov

Nr. 85 af 31/3 1926 om Ændringer i

Lov of I i/12 1857 indeholdende

nogle Forskrifter om Gader. Veje

og \Tandlub i København, saaledes

at den Erstatning, der skal ydes

private Grundejere for Grunde el

ler Bygninger, 50111 l3yraadet maat

de fordre afstaaet til Gade- eller

Vejonlæg, i Stedet for ved 2 af

Betten udameldte Mænd fastsættes

at en Koimmmission, bestaaende af 2

af Indenrigsministeren og 2 af Ret

ten uclm eldte Mænd.

indenrigsministeriet udtalte, at

da § 10 i Lov Ni. 85 af 31/3 1926
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kun ændrer § 10 i Lov at 13,12 Erstatning’, saalænge der ikke er

I57, og denne alene er givet for foretaget Ændringer i andre Ved—

Ihenhavns Vedkommende, vilde tæg’tei, som hidtil være at foretage

(1(11 pHHgældC1de F’ustsættelse af efter Heglerne i dennes § 10.

DANSK VEJTEKNISK LiTTERATUR

Efter Dansk Tidsskrift-Index. 1930—31.

AARGANG 1930.
(35,81. Vej- og Jeinbunevæsen.

Christensen, A. R. og J. 1). Jespersen: Om Tilvejebringelsen at

Midler til Vejbvgning i 1)anmark. D. Vejt. Aarg. 7 (38—47).

Christoffersen, C. A. : Færdselsmængde og Vejudgift. D. Vejt.

Aarg. 7 (171—--176).

Flensborg, H.: Automohilfærgen over Storebælt. 1). Vejt. Aarg. 7

(8—20).
Hansen, 1. Gun(ler: Veje og Cyclestier i Holland. St. o. H .Aarg.

21 (86—88).
Ipsen, E. J. : Hjælpetjenesten i Landevej ene. 1). Vejt. Aarg. 7

(92—-•97).
Jørgensen, A.: Oiukørselsveje ved Helsingør. 1). Vejt. Aarg. 7

(119—121).
Jørgensen, F. 0.: Vore Amtsvejes Afmærkning. I). \Tejt.Aarg. 7

(2—8).
Rager, E.: Sporvogne eller Ornnibilei. Elkt .Aarg. 26 (257—258).

H. V. Rygner: Blinde Gader. (Foredrag). St. o. H .Aarg 21

(13—14).
I)o.: Londons Udfaldsveje. Ing .Aarg. 39. (37—41).

Strømming, Knud: De sønder jydske Vejanlæg. (Foredrag). Ing.

Aarg. 39 (360—364).

69,6. Vej— og Jei’nbanebijgning.

.-n(lrenssen, E. S .A.: En ny Trornletvpe. St. o. H .Aarg. 22

(12—14).
Bjerre, Jacob: Vejbnne i Vejsving. 1). Vejt. Aarg. 7 (58).

Christensen, A. R.: IoralasfaIt. 1). Vejt. Aarg. 7 (61—63).

Ellert, S. : Betonveje i 1)anrnark. 1). Vejl. Aarg. 7 (237 —-244).

Bo. : Overfladehehand Ii og ni ed varm Bi [om en im Landevej ene i

Holbæk Amt. 1). Vejt. Aarg. 7 (98—108).

Emanuel, E. : Overfladebehandling med Asfaltemulsion. 1). Vej t.

Aarg. 7 (109—-113).
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Goelé, Poul: Gadebelægninger i Byerne. St. o. H. Aarg. 22 (147
—152).

I)o.: KØrebanebefæstelserne paa Landevej ene i Danmark. St. o. Ti.
Aarg. 21 (142—145).

l)o.: Om Anlæg af Cyklestier. St. og H. Aarg. 21 (83—86).
Hindhede, K.: Færdigbiandet Beton til Gader og Veje. D. Vejt.

Aarg. 7 (49—51).
H ubbard, Prevost: Stenmaterialets Indflydelse paa Stabiliteten af

bituminØse Vejbelægninger efter Blandingsmetoden. (Efter
Amerikansk ved Axel Riis). St. o. FT. Aaig. 21 (16—20).

Hiittemeier, B. Chr.: Asfaithelægninger paa Brolægningsfunda
ment. (D. Vejt. Aarg. 7 (55—58).

Kaat-Jensen, Kai: Surfasfalt. D. Vejt. Aarg. 7 (63—69).
Muus, F.: Træbrolæguing af klØvet BØgeknippel. D. Skt. T. 1930

(205—210).
l)et nye danske Vejmateriale (Staalslaggeasfalt). Bygm. Aarg. 23

(270).
Et nyt dansk Vejmateriale. D. Arb. Aarg. 21. Nr. 16 (1).
Pedersen, Ingvard: Moderne Vejbelægninger, med særligt Henblik paa bituminØse Stoffer og de lettere Befæstelser hermed.(Foredrag). D. Vejt. Aarg. 7 (140—166).
Petersen, Erik: Statsbanernes Overbygninger. Ing. Aarg. 39 (222228). — Bemærkninger af 0. Busse (304—305). — Af Erik

Petersen (305—306).
Rasmussen, Niels: Betragtninger vedr. Overfladebehaudliug at macadamiserede Veje. 1). Vejt .Aarg. 7 (51—54).
Riis, Axel: Kalk i bituininØse Vejbelægninger. St. o. H. Aarg. 21

(20—25).
Do.: Nogle Betragtninger anganende Overfladebehandling (og Top_

lagsfyldning) af KØrebaner. St. og H. Aarg. 21 (27—35, 51——
56, 70—72, 76—83).

Spielmaun, Percy E: Vej emulsioner. (Foredrag. — — Efter Engelsk
ved G. Birkland). St. o. H. Aarg. 21 (89— 93).

Sødergren, Alex: Vejbygning i Sverige 1929. (Efter Svensk). St.
o. H. Aarg. 21 (110—113).

AARGANG 1931.
65,8. Samfærdsel.

Rygner, H. V.: Færdselsulykkernes vejtekniske Side. Ing .Aarg.
40 (466-----467).

65,81. Vej- og .Jernbanevæsen.
Christensen, A. R.: Om Samarbejde mellem Jernbane og Automobil. 1). Vejt. Aarg. 8 (227—232).
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Ellert, S.: Korte Bemærkninger vedr. Dansk Vejadministration.

Ing. Aarg. 40 (398—399).
De foreslaaede Broer over StorstrØmmen Masnedsunci og Odde-

sund. Ing. Aarg. 40 (609—616).
Grimstrup, A P.: Motorskatten og Landevejene. D. Vejt. Aarg. 8

(204—207).
Kirkegaard, C. A.: Vinterproblemer for et moderne Vejvæsen. D.

Vejt. Aarg. 8 (155—162).
Kyhi, S.: En Reform al’ vort Vejstvre. Ing. Aarg. 40 (405—408).
Madsen, L.: Kort Oversigt over Danmarks Vejadministrations Ud

vkling og nuværende Standpunkt. Ing. Aarg. 40 (393—396).
Riis, Axel: Beskvttelsesrækværker i Norge. D. Vejt. Aarg. 8

(256—260).
Rygner, H. V.: Private Vejes Overtagelse som offentlige. St. o. H.

Aarg. 22 (91—93).
— Bemærkn. af A. Riis (93) — af H. V.

Rygner (112—113)
— at’ A. Riis (113).

1)o.: Private Vejes Overtagelse som offentlige (Foredrag’L St. 0.

H. Aarg. 22 (153—156).
Schmidt: Rvstelserne fra AutornobilkØrslen. D. Vejt. Aarg. 8 (163

—165).
Vejarbejder i de nærmeste Aar. Ing .Aarg. 40 (404—405).

69,6. Vej- og .Jernbt’rncbqgning.

Anvendelse af TrykluftværktØj til Vejarbejde. D. Vejt .Aarg. 8

242—---246).
J)en automatiske Grusspredetromle. D. Vejt. Aarg. 8 (42—45).

Christensen, A. R.: Nogle Bemærkninger om Cyklestiers Stigni ngs

forhold. D. Vejt .Aarg. 8 (251—255).

l)alsgaard, E.: Asfaltarbej der paa Landevej en SØnderboi’g—Mom

mark i Sommeren 1931. 1). Vejt. Aarg. 8 (146—155).

Dons, R.: Hvorfor næres der nogen Mistillid til Asfaltbeton og

StØbeasfalt, og hvad kan der gøres for at forandre dette For

hold. D. Vejt. Aarg. 8 (127—135, 144).

I)o. : Oni nogle Problemer vedrØrende Overfladebehandling. St. 0.

H. Aarg. 22 (48—52). — Bemærkn. af Axel Riis (52—53).

l)o. : Stenmaterialets Stabilitet m. in. (Bemærkn. til A. Riis i 1930).

St. o. H. Aarg. 22 (67—68. — Bemærkn. af Axel Riis (66----70).

Emanuel, E.: Udvidelse og Omlægning af Lyngbyvej fra Borthigs

gade til Bernstorffsvej. D. Vet .Aarg. 8 (208——226).

Ersbak, Robert: Kemisk Vejforskning. Ing. Aarg. 40 (399—402).

Fogtmann, S.: Betonveje. Ing .Aarg. 40 (402—404).

(irimstrup, A. P.: Dkmateriale til Overfladebehandling. (Fore

drag). St. o. H. Aarg. 22 (03—97).
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F1ajensen. A. L. : Dammann—Asfal[. (Foredrag’). St. o. H .Aarg. 22(163— -167).
Elarisen. P. Gunder Vore Lafl(lCvejCS TVæIj)rOl ii. St. o. FT .Aarg. 22(141— 1 46)
I lauch, A. : Maaling af Vejes Rulied. Ing .Aarg. 40 (162 —163).Jensen, Th.: Lidt om i)ahmateriale. St. n. H. Aarg. 22 ( 77——-79)Kant—jensen. K. : »Ball< Afretter. 1). \‘ejt .Aarg. (165 —168).Do. : 1)en engelske Fowier Overfladehehandlingsmetode. 1). Vej t.

Aarg. 8 (246 250).
Kaat—,Jensen, E. : Surlasfalt. St. o. H. Aarg. 22 ( 101—1 02).
Kirkegaard. C. A. : Lidt om et Amtsvejvasens Vinterarhejder. St.

o. H.Aaig. 22 i41-—44).
Koefoed, IC V. M. : Nogle Resultater af Slidmaalinger ia Køre—

haner i KØbenhavn. i). Vejl .Aarg. 8 (6—31 )
[alvig, 0.: Indtryk fra en Rejse til Tyskland, Schweiz og Italien.

St. o. H.Aarg. 22 (98—101, 157—-1(iO).
ielsen, A. E.: Tjæi’eheton. St. o. H. Aarg. 22 (21—22’). l3e-mærkn .af Axel Riis (22—23). — af A. E. Nielsen (44—45).

— af Axel Riis (45——-46). — af H. V Rvgner (66- -67). — af
Axel Riis (102).

Oherhach, ,J. : Principper for Udførelse at Asfaltbetou og lignende
Belægninger. (Efter Tsk ved Thure F. KrarLlp). St. o. H.
Aarg. 22 (148—IS i). — Bemærku. at Axel Riis (151——153).

Do. : Underlag br bituminç4se Vejhelægninger. (Efter Tysk ved
Poul Goelé). St. o. H. Aarg. 22 (79—84).

Riis, Axel: I)ansk Vejlaboratorium. Ing. Aarg. 40 (396—398)
Do.: En Studierejse til Oslo og Omegn. D. Vejt. Aarg. 8 (31- —48).
Saxild, ,Jørgen: Jernbanebygning i Tyrkiet. (Foredrag’). Ing .Aarg.

40 (153—162).
Spangenlerg, C. F.: Hampetove som KØrebanebelægning ima Broer.

Ing. Aarg. 40 (58—59).
De sveiiske Vejarhejder i Rumænien. D. Vejt. Aarg. 8 (180—183,

186—188).
\Vildt, S. : Temperaturspændinger i Langskinner. Ing. Aarg. 4))

(250—252).

BOGANMELDELSE

I-I a a ii cl b o g f o i’ B y g- ri i n g s i n d u s tr i e n, 3. Aargang, 635Sider i Kvartformat. Redaktion: Arkitekt H en r y F r æ n k e I, iRedaktionen Arkitekt M o g e n s V 0 I t e I e n. I Kommission hosNyt Nordisk Forlag.
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3. Aargang al denne udmærkede Haandbog synes ligesaa for

træffelig som sine Forgængere. For enhver, der har med Byggeri

at gøre, er den næsten uundværlig. Ved sit Emneregister er den let

at finde ind i, og ogsaa for Vejbygning og hvad dermed staar i

Forbindelse, rummer den overmaade Ina nge nyttige Oplysninger,

saa Dansk Vejtidsskrift kan føje sin Anbefaling til de mange

an dr es.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vågföreningens Tidskrift 1933.
Nr. 2. — Deltagare i den första hdgre kursen i vdgbelkggningsteknik

— Behovet av vai’aktiga leltiggninger liuvudvågarna. — N ra an—
teekninga i iöianda viig—jiirnvtigs— 0db nul oiiiohilviisendet i Italien. —

liii sortering av grus ccli pinnnio. — Spiidning av g,js i balt fore.
Liii yck fiiin cii huld rd till Balkan. — Gdstgiverier och skj ulsha 11. —

Sne— ocli isfdrhdllanden. — iltitisfall. — Oversikt Over nieddelade patent.
Liii eralul.
Ni. 3. — Oveidiiektni Nils Holiuder. — Undeisokning av Noiibottens

grus— och nioidntillgii ngai. —\7dgbeliiggninga rdallnianna vtigar ii

landsbygden i Sverige (tell 1. janunii 1933. — Våra s. k. hdiads— ocli byg—
devkgar. — .vnOtniiigsniktninga i på vaghelkggningar. — Markunder—
stikningni föi vagtindanidi i Ti. 5. A. — FOrslag liii standardisering 0V

gatsten ocli kaiilsten. — I Ialvåmsrapport över tiniade vagolvckoi i Bag—
land och \\ales under tiden juli—december 1932. — l’Orsta lijtilpen vid
olycksfall på landsvdgaina. — lorhönder. — Sno— ccli isfOrliållanden. —

Oversikr iivei nieddelade patent. — Litteratur.

Teknisk Tjdskiift. Väg_ och\7attenbyggnadskonsl
1 9 3 3.

Iikfte 4. — Belongieparationer iiied hastigt bindande bruk. •— Vftg—
och vattenbyggnadsfacket under di 1932.

I-Hitte 5. — Valtenkiaftverket vid SPIre. — Melod föi irafikslOrnings—
studiei. — B iympning ock sprickoi i helongdoinita i.

Meddelelser fra Veidirekloren 1933.
Nr. 4. — Bjnretrafikken i gaiei i Oslo. — Lidt om hetongrekkvemk.

— 1,egnmg av emulsionsinalcada ni i Steiiiker. — Moni eringen at Rep—
paifiord bio i Finnniark. •— Siieskied på vejen Sunndal—( )pdel.

—
Op—

hengningsappaiat for forplogei. — ,vlagte fOreiprOvei £01 Motorvogn—
fOrere. •— Ba if over riks— og fylkesveicr i floidala nd fylke. — Ilemisin—
siasomiei med nedgravet tank.

Ni. 5. — Vingnes bio. — leiclnving. — Piogiessiv veibygmiing i Val—
di es — Vei nkkveik. — Trafikktellinti i ( )pland fylke.

Public Roads. 1933.
Vol ii. Ni. 1. — Tar Surface Trealnieni cl Low Cost licals.
Vol 14. Ni. 2. — ‘Elin \Viscoi sin Fitiancial Suivev.
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Bulletin (le 1’Association internationale
Permanente des CongrOs de la Route. 1933.

Nr. 86. — Concours pour l’attribution en 1934 du Prix fondè pal’ laBelgique. — Note an sujet de l’arnèlioration des Goudrons pour Boutesau moyen de »F’illerso. — Les produits ou matiéres asphaltiques liquides.Le traDe automobile d grande distance sur les routes d’Al]ernagne. —Législation et Béglementation. — Inforniations.

L e 5 ti’ a d e i 9 3 3.
Nr. 4. — Concoi’renza dell’automobilisnio alle fei’rovic. — La copertura del torrente Garze e la conseguente sistoniazione stradale nellaCittd di Breseia. — Consumo stradale in relazione col tipi di veicoli cheb determinano. — Nuove norine di polizia per gli autoveicoli in Francia.Viabilita minore.
Nr. 5. — Ii nuovo ponte Da Venezia e la Terraferma. — Per il VIConvegno Nazionale stradale. — II 10 Convegno Nazionale della Stradain cernento. — L’opera delA. A. 5. 5. — Gettito delle nuove tasse suiveicoli i sui trasporti. — Coninussione niiglioraniento strade del T. C. I.Ni’. 6. — A proposito di tai’itfe ferroviarie. — Lo viabilita minore inProvincia di I3elluno nell’ultimo quinquennio. — Beazioni dinamidhe trala strada e la ‘uota munita de pneumatico. — Autoregolazione del traffico.

Asfalti—Bitunii——Catrami. 1933,
Ni’. 4. — Problemi di sicurezza e di viabilita. — Costruzioni stradalicon gli asfalti »cut-backo. — La trazione animale. — Ancora a propositodel costo delle pavimentazioni in polvere di asfalto. — Atti dell’Associozione fra i lecnici della pavinientazione asfaltico.
Ni’. 5. — Asfalti per masse dl fusione isolanti. — Asfalti cilindrati. —Asfolto cornpresso, lastre di asfalto conipresso e rivestimenti superficiali. — Studi fruicesi sulle pavinientazioni stradali a base (Ii bitume e(ii catranie. — Emulsioui bituminose ii’reversibile.

Scinveizeriselie Zeitsclirift tdr Strassenwesen 1933Ni’. 7. — ]3etonstrassen. — La circulation routiére en hiver. — Landosplanung im engei’en mitteldeutsehen Industriebeziric. — La reconstruetion du Quartier de St. Gervais 0 Genéve.
Nr. 8. — Autostrassentagung in Leipzig. — Normes suisses pour lespavés.
Ni’. 9. — L’nsere XXI ilauptversammlung in Basel. — Frostschäden anSti’assen. — Jurisprudonce. — Beitrftge zur Wasserhygiene. — Die EntwOsserungs- und Beinigungsanlage der Genieinde Bdlach—Zürieh. —Die fiscbereiw’irtsdhattliclien Interessen und (lie sich (laraus ergebenden Anfoi’derungen an die Abwasserreinigung in der Schweiz. — Mitteilungen cer Schweiz. Vereinigung tdr Gesundheitsteehnik.Ni’. 10. Die Wirtschnttlichkeit des Automobils,
Nr. 11. — Grnndsåtzliches über den Bau von Strassensignalen. — Dervorldutige Umbau des Bahnhotplatzes in Zdrieh. — Geldndeerschliessung.
Ni’. 12. — Strasse und Bahntrasse. — Das neue deutsche Kraftfahrzeugsteuei’gesetz. — Die Autwendungen der Kantone fUr das Strassenwesen per 1931. — Jurisprudenee.
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Bitumen 1933.
Nr. 4. — Die deutsche Bitumenproduktion im Jabre 1932. — Uber

Weiterentwicklung des neuzeitlichen \Vegebaues. — Zur Frage der Zu
sarnmensetzung von Sandasphalt. — Fin Ausschnitt aus dem Strassen
bau Ostpreussens. — Sondertdlle der Sicherung von Bauwerken durch
Sperr- und Dftmmstoffe.

Ni. 3. — Die Arheiten des Ausschusses »Asphaltstrassen der Studien
gesellschaft fOr Automobilstrassenbau. — Neuere Untersuchungen Ober
Bitumenstrassen, speziell über Asphalfeinbeton, unter besonderer De
rQcksichtigung det neuen D. I. N.-Vorscbritten. — Bitumen und Teet
int neuzeitlichen Strassenbau. — Die Adhilsion von Bitumen und Teer
an festen Strassenbausteffen. — Die Bindefdhigkelt des Dituniens. —

Aus dej Geschichte der Entwicklung (ler Bitunienemulsionen.

Die Betonstrasse 1933.
Nr. 3. — \Virtscliaftliclikeit im Strassenbau. — \Veitsiclitige Strassen

baupolitik. thor den Einfluss mechanischer Bearbeitung von abbin
dendem Beton. — Betonstrassen auf angescbOtteteni l3oden. — Anven
dung ejner Betonsdge heim Ausflicken von Betenstrassen. — Strassen
bau und Siedlung, Wege für Aufbauarbeit.

Verkehrstechnik 1933.
Nr. 7. — Der Personenverkehr der Heichspost und Beichsbahn in den

Jahren 1930 und 1931. — Die Benutzung der Strassenbabnen in der \Virt
schaftskrise. — Das polnische Gesetz Ober die gewerbsnttissige BetOrde
rung von Personen und Waren nik Eraftfahrzeugen. — Die Berliner
Verkehrsuntallstatistik 1932. — Zuni UnglOck an der Schauinslandhalin.
— Zuni Nriimniungswiderstand von Strassenbahnwagen. — Neuer eng
liseher Fahrdrahtbus. — Zementschotterstrassenbau in Wieshaden. —

Db Scbftdlbchkeit der VerkehrserschOtterungen. — Neue Strassenbau
inaschinen aut (ler Leipziger FrQhjahrsmesse 1933.

Nr. 8. Neue Strassendurchbruchsplanung in der Berliner Innenstadt.
— Gurnmilaufflkchen tdr Schienenfahrzeuge. — Verkehrsrdckgang und
Erwerbslosigkeit in den Grosstiidten. — Gegliederte Verkehrsflachen in
amerikanischen Grossstddten. — Neuerungen an Verkehrsampeln. —

Versuche mit Oberfldchenhehandlung von Schotterstrassen. — Dbc Aus
hildung von Strassenkrtirnmungen nacb der Leniniskate. — Zur Frage
der I-iaftpflicht fdr schldptriges Strassenpflaster.

Nr. 9. — Strassenbahn, Omnibus und Schnellbahn in Paris. — Ver
kehrsregelung oder Verkehrsdberwachung’? — Neue Beschilderung tdr
Strassenbah.nwagen. — Die Schienenstossschweissung mit dem elektri
schou Liclithogen. — Die lledeutung des Baues der Krattwagenstiasse
Kdln—i3onn tdr Arheitsniarkt und Volkswirtschaft. — Ein neues Ptla
sterverfabren. — Italiens Strassenbaupolitik.

Nr. it). — Die Fahrausweise (ler Strassenbahu. — Prager Verkehrs
probleme. — Verkehrsumleitungen hel Sperrungen in der Innenstadt. -—

A rbeitsbeschaftung durch Strassenhauten.
Nr. 11. — Um — und Aushau des öttentlichen Nahverkehrs. — I3eiuf-

stand: Oftentlbcher Landverkehr. — Der Berliner Verkehr am 1. Maj
1933. — Die l3erliner Verkehrs A. G. aut Tag der nationaleu Arheit. —

Die Berliner S-Bahn aut Tag der nationalen Arheit. — Falnzeugge
steuerte Verkehrsregelung. — In welcheni Umfange haftet der Wegebau
ptlichtige tdr seine Beaniten und Angesieliten? — Kostenberecbnuna un
St rassenbau. — Erschtitterungsschutz ti ii hebauten Verkebrsstrassen.
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Ni. 12. — l3eiufsstand Offenl I ichei Landveikelti. — Sliassenheleuclt—
tung duicit Gasleucltten. — Die Lirigesialtung des Plaizesi »Iotthusser
Toi in Berlin. — lue Bedeutung ((er wirtseliaftllelien ( deisipflege fOr
Stiassenhabnen. — \Vie hewaliren sieli psyelioleeliniseli gepidfic Fabr
cl iensl anwti itei i — Diese1—Tiiebvag en ira Ausland. — Wirt schaftlich
keit und liescldeunigungsfdliigkeit eines krafifabizeuges odei’ Trieb—
wagens iiacli den \Iotoikenn]jnjcii, — AIlleit5heSCIlaffun’s—(ieSe1z und
Stiassenhau. — Veieiiilieitiicliuiig (let Stiassenunterlialtung. —. Das
kigebins des Will beweibs tO i eiiie k iaftwagenlndin Leipzig—I I alle. —

Der l{eichsveiba ud fOr neuzeitliclieii Stiassenbau E. V. — Stiassenseho—
iiende .\ckeivageii.

OFFENTLIGGJOBTE PATENTANSOGNINGEB

B en 20 Fehiua i 1933
»Fientgangsinaade til lieinstillingaf lag ai en plastisk Miitelrç
— Inipeiial (Zlieiaical litdusl nes Limited, London. — Ansugt ((ell

23 1. 1932.
Den 27. Februar 19:3:3.

))Xnoidnmg til Sugning i sten— og’ lerholdigt Sand— og Grusmate
iialei<. — Diiektor G. C. II. Nielsen og’ K. Nielsen, Knheiiliavn. —

Ansogt den 4. 7. 1932.
Den 6. Marts 19:3:3.

»Fienig’angsmaade til Frenistil ling ii f et pulvenforniet 13i nden tiddel,
der indeholder hituntinose llestanddele<ç — »Straha Strassenbau—
bedaifs .‘JG. ZOnich. — Ansog’t den 3.5. 19:32.

Meddelt ved Patent-Bureau William A. M. 1-lansen. I-Iostiupsvej 11,
Nobenhavn V.
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Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

=

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

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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Repræsentant for I)anmark;

A. Edm. Hansen,
Telefon C. 14777

Det I-off.neb.rg3ke Eteb. Rbhv’

Asphalt-Werke A/ Hamburg
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