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VED AFSLUTNINGEN AF DANSK VEJTIDSSKRIFTS
10. AABGANG

Med Udsendelsen al dette Hæfte staar »Dansk VejtidsskrjftK<
ved et JubiLæum, idet Tidsskriftets 10. Aargang hermed afsluttes,
og dette Hæftes Indhold er ogsna præget af Afslutningen af et
I 0-Aars Afsnit. —

Ideen til »Dansk Vejtidsskriftc opstod under den internatio
nale Vejkongres i Sevilla i 1923 under et MØde mellem de rior
diske Deltagere indbyrdes.

Tanken var i et Tidsskrift at give Ministeriernes og Domsto
lenes principielle Afgørelser og at behandle de Spørgsmaal, som
Dagen og netop - Vejen Irembycier paa Vejspørgsmaalets og
Færdselens Omraade, og at gøre det i en saadan Form, at det blev
tilgængeligt for og interesserede i første Linie Medlemmerne af
Kommunalbestyrelserne Landet over. Thi disse Spørgsmaal staar
jo i første Linie blandt de kommunale Opgaver.

Fra forskellig Side foreligger der Udtalelser om, at »Dansk Vej
tidsskrift< har haft sin Betydning i den nævnte Henseende. Og
det er da naturligt, at Lejligheden her benyttes til at udtale en
Tak for den store Bistand, Interesse og Velvilje, som Tidsskriftet
har nydt i de forløbne 10 Aar.

FØrst og fremmest skal Takken gælde Ministeriet for offent
lige Arbejder, der stadig har vist Tidsskriftet den største Forstaa
else og Interesse.

-

En særlig Tak skal dernæst rettes til OvervejinspektØren, Sta
tens og Kommunernes Ingeniører, de kommunale og faglige Orga
nisationer og betydende Enkeltmænd i Ind- og Udland, som i den
forlØbne Tid har bistaaet Tidsskriftet med Raad og Daad, og dette
gælder ikke mindst ogsaa den store Læsekreds saavel indenfor
som udenfor Danmarks Grænser.

Men her maa en særlig Tak rettes til »Forenede danske Motor
ejere, som stadig har vist den største Forstaaelse af Tidsskriftets
Opgaver, og ved hvis betydningsfulde Bistand paa forskellig Maade
Starten af Tidsskriftet lettedes meget. —

»Dansk Vejtidsskrift< gaar nu ind i den næste 10-aarige Pe
riod e.

Det er Redaktionens Haab, at Tidsskriftet stadig maa bidrage
sit til at opnaa den rette Løsning af de Spørgsmaal, som til en
hver Tid rejser sig om Veje og Færdsel, og at den Interesse, Vel
vilje og Forstaaelse, som Tidsskriftet har nydt, stadig maa be
vares og udvikles.

Redaktionen.
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AMTERNES VEJVÆSEN GENNEM AARENE
1923—1933

Af AmtsvcjinspektØr S. Ellert.

Tiaaret 1923—33 betegner indenfor dansk Vejvæsen en Periode,

hvor der utvivlsomt er foregaaet en større og hurtigere Udvikling

end oplevet nogensinde før. Forskellige Aarsager har været med

virkende hertil. Først og fremmest blev den nødvendige Kapital

stillet til Amternes Raadighed gennem en særlig Lovgivning, der

bl. a. var begrundet i at Erhvervslivets udstrakte Anvendelse at’

MotorkøretØjet gjorde Vejarbejde langt mere produktivt end for-

hen.
Medens man endvidere tidligere kun kendte ganske faa Me

toder til Landevejsbelægning — almindelig Makadam og Brolæg

ning —, var Vej teknikerne efter Krigsaarene ved et Samarbejde

med Industrien og gennem en Række Forsøg naaet san vidt i 1923

og de nærmest følgende Aar, at der var en Række forskellige gen

nemprøvede Metoder at bringe i Forslag til Kørebanernes Belæg

ning, saaledes:
Overfladebehandling, varieret pan mange Maader med Asfalt,

Tjære og Emulsioner, Cement-, Asfalt- og Tjærebeton, og nye Me

toder kom stadig til gennem Tiaaret, som det senere skal ud

vikles. Naar hertil føjes, at Amterne var godt forsynet med

Veje af (le forskellige Klasser, der kun manglede det øverste Slid

lag for at være i Orden, at Vejvæsenet havde en decentraliseret

Organisation, der uden større Omsvøb i ivrig Kappestrid samtidig

tog fat paa Arbejdet paa mange Steder med en Stab af Ingeniører

og Arbejdere, der gennem Anrene var trænet i Økonomisk Vej

arbejde, er det forklarligt, at der skete en san stærk og hurtig Ud

vikling omfattende samtlige Veje i Danmark.

For Landevejenes Vedkommende belyses Udviklingen særdeles

træffende ved at studere Overvejinspektørens Indberetninger om

Kørebanernes Tilstand pr. 1. April 1923 og de tilsvarende for Aa-

rene op til 1. April 1933, der findes anført i hosstaaende Skema.

Som man ser, ligger den stærkeste Udvikling pan de overflade-

behandlede Kørehaners Omraade, idet Antallet af Kilometer be

handlet pan denne Maade er vokset fra 295 km i 1923 til 5350 km

i 1933. Topfyldning er medregnet som en Art Overfladehehandling.

Det er dog ikke blot Antallet af Kilometer, der er vokset, men

selve Metoden er gennem Tiaaret undergaaet en stor Udvikling og

Forbedring. I 1923 anvendes navnlig smaa Maskiner (180 1), der

er forsynet med Trykspreder, trækkes og betjenes ved Haandkraft.
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OVERSIGT OVER LANDEVEJ ENES KØREBANEBEFÆSTELSE
DEN

tctc tc

:1 dAmtsr’iaclskreds

< L L3. . ID L)
km km km km km km km km km

Bornholm 9.892 6.475
København 0.647 55.739 1.623 7.329 0.915 1.542 6.105Roskilde 21.498 5.919 0.200 1.050
Frederiksborg 1.047 31.811 6.871b) 0.400 0.940 26.300Holbæk 0.621 l.100 0.500
Sorø 0.122 ll.968e) 3.391 0.051 1.200Præstø 0.949 12.176 0.100 12674 1.084
Maribo 0.022 20.691 1.476 1.513 4.500 14.591 14.845Odense 8.361 3.109 1.681 4.188Assens 2.101 1.144 0.600 2.166Svendborg 0231 13.113 5.003 1.100 2.033 0.342Hjørring 0.405 27.179 27.449
Aalborg 43.308
Randers 0.573 13.342 6.896 0.740
Aarhus 0.400 76.006 0.876 17.979 0.326 1.100Skanderborg 30.583 7.038
Vejle 0.170 14.255 3.859 0.345 1.925
Viborg 0.262 28.794 0.438
Thisted 29.286 0.365, 0.800
Ringkøbing 0.174 152.348 3.658
Ribe 1.422 14.251 1.833 1.016
Haderslev 1.103 5.432 0.975
Aahenra’i 0.142 2.695 1.700 3.429 30.659Sønderborg 0.059 21 .704g) 10.439
Tønder 0.910 39.400
Danmarkpr.’/41923 12 602 ‘144.214 0.340 16.933 0.903pr. 1/4 1924 13.183 190.450 0.548 2.500 18.475 0.903
,, ,, 1925 18.465 221.187 2.637’ 24.177 21.356 0.903
,, ,, 1926 12.814 269.957 2.637 46.373 20.503 0.903
,, ,, 1927 11.998 324.463 3 238 61.046 20.933 2.016
,, ,, 1928 11.960 384.375 3.238 73,740 23.336 10.920
,, ,, 1929 11.822 461.658 3.238 81.566 0.383 28.557 2.458 17.995
,, ,, 1930 10.219 ‘525.821 3.238 99.189 1.381 2.707 40.535 2.458 37.333
,, ,, 1931 9.661 584.113 3.238 108.926 1.581 14.538 47.459 2.458 43.142
,, ,, 1932 9.585 .642.715 6.319 124.267. 6 559 22.081 65.121 2.458 28.046
,, ,, 1933 8.638 664.889 7.611135.246 3.028 25.020 88.161 1.700 28.846
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LÆNGDEN AF LANDEVEJE OG LANDEVEJSGADER
RIL 1933

f Længde af:

Lande
Lande- vejs- Ialt

Vedtegning.
seje gader

rn km km km km km km km

2.173 170.770 60.268 249.578 249.578

16.550 90.450 2.712 93.162 0.200 a) Emulsionsma

6004 39.377. 114.048 1.967 116.olsi
kadam

1.262 176.823 308.631 c) 308.631 1.976

2.880 143.456d) 318.560 318.560 8.090 b) Heraf 460 m

:1.093 176.747 314.572 314.572 0.400 Emulsions

6.577 259.956 0.370 373.886 0.070 373.956 7.231 beton

4.997 253.564 326.202 326.202’ 15.594 c) HeriKronprins

1.401 255.769 294.512 294.512 Frederiks Bro

2.390. 177.701 196.105 1.111 197.216 147 m.

4.338 376.736 7311 450.207 2.364 4525711 d) Heraf37rnTræ-

.3.227 16.402 15.022 0.499 300.183 1.298 301.481 brokegning.

2.581 0.645 67.701 48.071 412.306 412.306 e) Fleraf 140 m

[7.339 251.976 21.800 42.876 355.542 355.5121 Træbrolægning

0.755 41.496 138.938 138.938

50.728 213.318 5.895 317.562 1.240 318.802

71.948 206.844 2.575 401.921 401.921

25.l92i 518.902 65.593 3.697 642.878 642.87$

25.082 36.095 91.366 36.613 322.607 322 607!

11.382 5.024 154.925 117.923 445.434 0.471 445.905

17.390 324.213 49.835 9.468 419.428 0 917 420.345 2.500

8.152 130.945 116.125 262.732 262.7321 1) Tjæremakadam

12.281 106.372 1o7.281 157.281 1.250 d) Heraf 1.837 km
68.985 101.187 101.187 Emulsionsbeton

48.658 206.683 295 651 295.651

295.939I5236.8371892.431, 7600.620 13.6767614.2961
I

470.345 5235.120 1650.981 7582.946 12.692 7595.638 ) Tjære-

673.657 5232.768 1377.307 7572.898 12.142 7585.040 Topias

l.753,1116.420i4895.737i1217.377, 7584.118 12.142 7596.260 fy1dni’ng

49.756.1569.275 4506.181 1045.390 7594.737 1 12.1427606.879’ og

L95.2582028 826 3939.732 915.891 7587.423 12.142 7599.565 Over

138,1552462.612 3302.279 771.610 7582.746 12.946 7595.692

556.0792904.090 2672.4461 602.9301 7558.873 , 12.946 7571.819
g

12.5293334.019 2001,004 477.250 7540.065 I 12.916 7553.011

260.903 3665.889 1418.388 315,537 7568.015 12.946 7580.961

550.833 3793.309 1043.826 259.147 7610.401 12.150 7622.551
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Renfejning af Vejene og UdstrØning af Dækmaterialet sker ogsaaved Haariden. Dækmaterialet er af Bekostningshensyn — en misforstaaet Økonomi —— i Reglen af alm. groft Grus. Den første Overtjæring finder først Sted i eller 2 Aar efter at Makadamen er lagt,hvorfor denne er ujævn og Vejbanens Oprunding er alt for stor(1: 40). Dagsarbejdet er 6—800 m2 for raa Vej og 8—--1200 rn2for tidligere behandlet Vej. Prisen er henhoisvis 40-—50 Øre og30—35 Øre for hver Behandling.
Fugtigt Vejr lægger Hindringer i Vejen for UdfØrelsen af Behandlingen og Reparationer kan kun foretages om Sommeren, naarVejret er varmt og tørt.
I 1925 foretager Landets AnitsvejinspektØrer en samlet Rejsetil England, for at studere Overfladebehandling og bringer en Række værdifulde Erfaringer med hjem, der hurtig sætter Frugt. Samfie Aar bringes Asfaltemulsionerne pan Markedet i Danmark ogherved bliver Vejvæsenet i Stand til at arbejde i fugtige Periodermed Reparationer og Nvanlæg. Man anvender nu en Metode, hvorefter Overfladens Præparering finder Sted samtidig med at Maka

damen lægges — den saakaldte Topfyldning.
11933 er Udviklingen naaet saa vidt, at der anvendes betydelig

større Maskiner (indtil 2400 1), der trækkes med Maskinkraft(rfraktorer) eller ogsaa benyttes Tankautomobiler. Fejning ogUdstrØning af Dækmaterialet sker ved Maskinkraft, og samtidig
nedtromles dette, idet Grussprederen er monteret pan Tromleh jul.
Der anvendes nu ikke længere alm. Grus til Afdækning, men dette
er afløst af Smaaskærver eller vaskede Natursten. Man har lært,
at det gælder om at have et stabilt Lag i Overfladen, saaledes at
denne ikke forskydes og faar Tilbøjelighed til BØlgedannelse un
der Færdsien. Samtidig med Topfyldning anvendes en betydelig
mindre Oprunding (1: 60 eller 1: 80). Den benyttede Tjære til
virkes efter danske Normer, udarbejdet pan Grundlag af de en
gelske, og der tilsættes som Regel 10—15 pCt. Asfalt. Forbruget
i Tons nf Emulsion, Tjære med eller uden Asfalt og ren Asfalt
til Landevejene, stiller sig efter indsamlede Oplysninger for Aa-
rene 1928— —32 henholdsvis saaledes:

1928 9.829 9.689 5.970
1929 13.264 14.353 4.839
1930 15.606 16.373 3.577
1931 21.819 21.616 2.522
1932 17.559 17.468 408

Dagsarbejdet kan stige indtil 18—20,000 ru2. Prisen er 18—25
Øre pr. rn2 tidligere behandlet Vej, og Behandlingen gentages nu
kun hvert andet Aar for de fleste Strækningers Vedkommende.
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Asfaltemulsionen anvendes til Topfyldning, i de færreste Til

fælde til efterfølgende Overfladebehandlinger. Disse udfØres som

varm Behandling med Asfalt eller Tjære. Ved den varme Behand

ling er det muligt at anvende Stenmateriale med større KornstØr

relse (6—12 rum eller 10—15 mm) end ved den kolde Behanclling

(4—6 min) med Emulsion, og da det er Stenmaterialet, som for

en stor Del bestemmer Overfladens Slidfasthed, har den varme

Behandling stØrre Varighed end den kolde.

Overfladebehandlingens gode Økonomi selv for stærkere be

færdede Landeveje er fastslaaet i disse Aar, og Metoden har der

for fundet udstrakt Anvendelse i saa godt som alle Danmarks

Amter.
Ved de gentagne Behandlinger har man opnaaet at faa dannet

en »tynd Belægning< af Asfalt eller Tjærebeton med en Tyk

kelse af indtil 10 mm ovenpaa alm. Makadam eller Topfyldning.

Laget er dannet ved først at ucilægge Bindematerialet og derefter

Stenmaterialet og lade Færdslen arbejde Materialerne sammen.

Herved knuses en Del al’ (le større Smaaskærver, indtil man har

faaet en stabil BLanding af stort og smaat Materiale. Ved denne

Knusning sker der en Deformation af Vejbanens Øverste Lag, som

er til Skade for Vejens vedvarende Jævnhed. Endvidere er man

ikke altid Herre over, at Mængden af Bindstof overalt er den sam-

rue i Vejens Overflade.

I (le senere Aar er man derfor kommen ind paa at anvende

tynde Belægninger efter et andet Princip, hvorefter Stenmateriale

og Bindstof blandes sammen forinden Udlægning. Herved er man i

Stand til at anvende Stenmateriale, der fra Begyndelsen af har

den ideale Sammensætning, : den Sammensætning, som ellers

senere opnaas i Vejen, naar Materialet har stabiliseret sig efter
Knusning under Færdslens Tryk, og endvidere kan man sØrge for,
at Procenten af Bindemidlet bliver ensartet overalt i Laget. Naar

dette er udlagt og færdigtromlet, sker der saa kun en Eftcrkompri
mering under Færdslen. Disse tynde Belægninger anvendes oven
pan et Underlag af Topfyldning eller Tjærebeton som Afløsning af

de hidtil brugte Overfladebehandlinger. Med en Pris af 1—2 Kr.

pr. m2 vil en Varighed af 5—---10 Aar give samme Økonomi som

5—10 ‘aarlige Overfladebehandlinger. Igennem Stationsbyer og
Strækninger med tættere Bebyggelse er det en særlig Fordel at
undgaa Ulempen ved de gentagne Behandlinger med de varme fly

dende Stoffer.

Som saadanne tynde Belægninger har Asfaltbeton, StØbeasfalt,

Staalslaggeasfalter, Dammannasfalt, Koral-Kalk, Carpave, Resa

belægning, Bitu-Kalk og forskellige Arter Emulsionsbeton (Goudex,
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Icoheton) fundet Udbredelse i de seneste Aar (jvf, bl. a. Ar
tikler i Dansk Vejtidsskrift 1932, S. 191 og 1933, S. 48 og 122).

I Sammenligning med de alm. aarlige Overfladebehandlinger
har disse tynde Belægninger den Mangel, at Ruheden af KØrebanen
er mindre saavel straks efter at Laget er lagt og navnlig senere.
naar Færdsiens Polering af Overfladen bliver fremtrædende. Dette
er et Forhold man vedblivende maa have Opmærksomheden
henvendt pan, naar det drejer sig om Landeveje med større
Trafik. Samtlige ovennævnte tynde Belægninger maa betegnes som
halvpermanente og deres Varighed anslaas i Øjeblikket til 5—15
Aar. Det forventes, at denne Beregning holder Stik, og det anses
i de fleste Amter for klog Økonomi ikke at disponere pan for langt
Sigt for den overvejende Del af Landeveje, under Hensyn til den
forhaandenværende stærke Udvikling af Trafikspørgsmaalet.

Ligesom man i denne Periode er slaaet ind pan at forbedre alm.
Makadam, bande ved at gennemføre Arbejdet pan en rationel Maa-
de og ved at præservere Overfladen ved Bindemidler, er man og-
san i de senere Aar begyndt at forbedre Cliaussébrolægning ved An
vendelse af Emulsion og Smaaskærver til Fugerne, for derved at
forhindre Vandets Nedtrængen og Grusets Opsugning.

Da Chaussébrolægning i de fleste Tilfælde erlagt med alt for
stor Oprunding, er det ved ældre Brolægningers Behandling nød
vendigt at omlægge Stenene, men ved nye Anlæg har man prøvet
at afslutte Arbejdet med en saadan Overfladehehandling, og derved
opnaas for en Merudgift pr. m2 af 60—70 Øre at faa en Belægning,
der kan betegnes som hørende til de permanente (9—10 Kr. pr.
m 2)

Der er endvidere pan Skovvæsenets Foranledning gjort Forsøg
med at benytte Træ — kløvet Bøgeknippel i 8—10 cm Højde af
Størrelse som Chaussésten — til Belægning i Stedet for Chaussé
brosten. Det kræves imidlertid i de fleste Tilfælde, at der foretages
en lmprægnering af Blokkene med Kreosotolie eller Cuprinol, da
Træet ellers vil raadne efter fan Aars Forløb. Dette har vist sig
at være Tilfældet ved Forsøget i Holbæk Amt (1930), hvor Træet
ikke var imprægneret, og hvor der nu 3 Aar efter findes en Del
Klodser med udpræget Angreb af Raaddenskab i Overfladen. Hvor
længe en Imprægnering kan bevare Træet, kan der endnu ikke
siges noget bestemt om, men givet er det, at denne Imprægnering
vil fordyre Prisen pan Træbelægning med 75—100 Øre pr. m2, og
da Prisen i Forvejen ligger omkring 4 Kr. pr. m2 excl. Underlag,
vil man forstaa, at denne Belægning har Vanskelighed ved at
trænge igennem, trods det ihærdige Arbejde, der er udfoldet fra
Skovvæsenets Side. Muligvis holder Træbelægningen sig bedre pan
Skovveje og pan skyggefulde Steder, hvor Fugtigheden er mere
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konstant!. Belægningen med rFl.æ har ogsan vist sig at blive glat,

saavel naar Banen er gennemtør, som naar den er vaad af Regn.

I si(lste Tilfælde fordi der er en Tilbøjelighed til at Overfladen bli

ver slimet.
Cenientbeton har ikke fundet stØrre Anvendelse udover de For

søgsrækker, der blev udført forskellige Steder i 1923. Dette ski-

(les navnlig, at denne Belægning, der i sig selv forener Bærelag og

Slidlag, navnlig egner sig for nye Vejanlæg, hvor Vejen skal byg

ges op helt fra Bunden. I (le sidste Aar er den anvendt im enkelte

Hovedveje ovenpaa gammel Makadam, samt til større Vejforlæg—

ninger og Anlæg af helt nye Veje, hvor den ganske slaar Chauss&

I)rolægning ud i Henseende til Pris.

Sammenlignet med Topfyldning bliver Cementbeton ved nye

Vejtinlæg 2—-3 Kr. dyrere pr. m2, men denne Prisforskel udlignes

ved den ringe aarlige Vedligeholdelse over et længere Aaremaal, og

som et yderligere Plus haves Cementbetonens gode Egenskaber:

lys, ren og ru, samt ens i alt Slags Vejr og billig at kØre paa, hvad

Benzin og Gummi angaar. Anganende Slid paa selve Betonen, kan

oplyses, at Slidmaalinger paa en Strækning, som blev anlagt i 1924

og som i de første Aar havde en Del Trafik med Hestekøretøjer,

udviser, at der i de forløbne Aar har været et Slid, som er mindre

end 1/5 mm pr. Aar.
Som det var at vente, har Arbejdet i de forløbne Aar særlig

samlet sig om at forbedre Kørebanens Belægning. Bredden var til

at begynde med kun 4—-5 Meter (senere 6 Meter), da Opgaven var

den at skaffe de størst mulige Længder af Landeveje i farhar Stand

og at holde dem vedlige, men der er ogsaa ved Siden heraf sat

et Arbejde incl pan at forbedre Vejenes Plan og Profil.

Siden 1923 har Tværprofilets Udnyttelse staaet i’ Dagsordenen

ved Amtsvejinspek tørforeningens aarlige MØder, særlig har det

drejet sig om, hvorledes Cyklestier skulde in(lflettes i de hestaaende

Anlæg. Pan Foreningens Initiativ har (ler været foretaget Studie-

rejser til Holland og Tyskland, u(lclukkende for at studere, hvor

ledes man der har ordnet sig. Særlig Holland er kendt for sine

mange Cyklestier, hvad der for en stor Del skyldes, at Hovedvejene

administreres af Staten, og at denne har indført en Cykleskat.

I Betragtning af den store Fordel det er for de motorkØrende at

vide Cyklisterne henvist til særlige Baner, maa (let kunne forsvares

at nndgaa en Cykleskat indtil videre og at anvende Motorskatten til

Anlæg af Cvklestier. Disse koster en Del Penge, og derfor er det

kun i Nærheden af de stØrre Byer, at saadanne Anlæg findes i

stØrre Udstrækning. Pan det aabne Land er de endnu ikke trængt

videre igennem, men de nærmest kommende Aar vil formentlig

bringe en Forandring heri. Om Cvklestiens Anbringelse i selve
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Vejens Tværprofil, hvor dette i Forvejen er bredt nok, er der særlig
to Meninger, som gør sig gældende. Man skelner her mellem op
hØjet Sti og Sti i Flugt med KØrebanen. I første Tilfælde er Stien
(1,5—2,0 m bred) anlagt 8—10 cm over Kørebanen paa en Op
fyldning adskilt fra Motorbanen ( 6 m bred) ved Kantsten eller
Græsrabat; i andet Tilfælde ligger den i Flugt med Kørebanen (6,0 m
bred) afmærket ved malede Striber, nedsænkede hvide Sten, san-
ledes at der bliver 1,5—2,0 m ved hver Side.

I Aabenraa Amt har man paa en længere Strækning prØvet en
Ordning, hvor der er en Sti i Flugt med KØrebanen og adskilt fra
denne ved Græskant og Stensætning. Herved lettes Vandaflednin
gen, der ellers fordyrer den ophØjede Sti. Denne kan til Gengæld
nøjes med en lettere Befæstelse end den Sti, der ligger i KØrebanen
langs en malet Stribe. I alle Tilfælde maa Stiens Overflade være
mindst lige san god og helst bedre end Overfladen pan KØrebanen,
for at lokke Cyklisterne til at bruge den. Det hævdes fra nogen
Side, at Cvklisterne føler sig mere trygge pan den ophøjede Sti,
men til Gengæld kommer de lettere ind og ud pan den, der er i
Flugt med Kørebanen, og (let maa siges at være en Fordel for de
motorkØrende at have en 9 Meter bred Kørebane til Raadighed i
enkelte paakommencle Tilfælde. Pan hosstaaende Billede vises en
9 ni bred Kørebane med Cyklestriber i 6 Meters Afstand. Striberne
koster 12 Qre pr. lb. m incl. Maling og Arbejde, og de maa forment
lig males op hvert Aar, men første Aar er det dyreste. Til Belæg
ning paa Cyklestierne har man de senere Aar anvendt lignende
tynde Belægninger som til Kørebanen, afpasset efter Forholdene,
f. Eks. Bitu—Kalk, Dammannasfalt, Stahias. Cementfliser eller Ce—
mentbeton er ogsaa anvendt.

Enkelte Steder i Nærheden af Badesteder, Havnebyer er anlagt
en bred Cyklesti uden for Vejens Planum i den ene Side (san stor
Bredde, at der bliver Plads til Cykling i begge Retninger).

Vanskeligheden bliver her at faa Cyklisterne til at benytte Stien
i begge Retninger, da Færdselsloven ikke fordrer dette ( 23).

Med Hensyn til at skaffe forbedrede Færdselsforhold ved Vej
skæringer, Sving, Sidevejes Indmundinger og UdkØrsler fra Ejen
domme er der sket mange Forbedringer, selv om der stadig er et
og andet at rette. Færdselsloven af 1923 har i saa Henseende været
en god Støtte for Vejvæsenet. Det er imidlertid ofte vanskeligt at
skaffe den nødvendige Oversigt ved Skæringer eller Indmundinger
for en rimelig Bekostning. Det vilde derfor have været af stor Be
tydning, om man i § 11 af den reviderede Færdselslov 1932 var
kommen ind pan at forlange en særlig Afmærkning i Marken for
gennemgaaende Veje, saaledes at de motorkørende kunde være
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klar over, hvilke Veje der var anset for at være mere befærdede

(jvnfr. Færdselsafmærkning pan Vejene i LJ. 5. A.).

Et stort Skridt til Forbedring af Færdselsforholdene er gjort

med Byggelinieloven af 28. Novbr. 1928, der er bragt til UdfØrelse

i de fleste Amter samtidig med Landevejenes Opmaaling og Kort-

lægning. Herved har man opnaaet at holde fremtidig Bebyggelse i

passende Afstand fra Landevejene (12 el. 17,5 m fra Vejmidte).

Dog har det vist sig, at Lovens Bestemmelser praktiseres meget for

skelligt Landet over, og det maa siges at være uheldigt, at den

samme gennemgaaende Hovedvej har forskellige Byggelinieafstande

Landevej Elverdam—Holbæk. Goudex med hvide Lwngdestriber.

alt eftersom den ligger i det ene eller andet Amt. Nogle Amter

har valgt at reducere Afstanden gennem Landsbyer og tættere Be

byggelser, for derved at undgaa Erstatninger, andre fastholder den

samme Afstand overalt, og giver i særlige Tilfælde Dispensation,

eller betaler Erstatning bestemt ved Taxation. Her er et af de

Punkter, hvor et Direktiv fra Staten vilde være af Betydning. I

1928 paabegyndte AmtsvejinspektØrforeningen Arbejdet pan at

fremskaffe ensartede Typer for \Tejvisere og Bynavneskilte, samt

pan at indfØre en ny Art Kilometersten — de saakaldte Afstands

sten — til Vejledning for Færdsien. De nuværende Kilornetersten

skulde saa kun tjene til Brug for Vejadministrationen.

I
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Anbringelse af Afstand ssten pan nærmere betegnede Landeveje
(en. 2000 km) forventes panhegyndt i nærmeste Fremtid, idet man
gaar tid fra, at denne Foranstaltning for alle Amters Vedkommende
anses for at være meget betimelig. VedrØrende Vejvisere og By
navneskilte resulterede AintsvejinspektØrforeningens Arbejde i
Fællesskab med Motorklubberne i et Forslag, der blev lagt til Grund
for en Konkurrence, hvortil Min;teriet for offentlige Arbejder gav

om en StØtte pan 5000 Kr. Konkurrencen er som bekendt
nu u(lskrevet i Samrand med Arkitektforeningen, og Fristen for
Indsendelse udløber d. 1. Novbr. 1933.

Det er at haabe, at der snart kan foreligge et Forslag, der kan
gennemføres for hele Landet, saavel Landeveje som Biveje.

Paa adskillige Omraader ved rØrende tek niske Vej spØrgsmaal,
rationelle Forsøg, Undersøgelse af Materialer m. v., har Amternes
Vejvæsen haft en stor Støtte i Vejkomi(éen, som oprindelig blev
nedsat af Dansk 1ngenirforening i 1921 og senere den 15Januar
1930 anerkendt af Ministeriet for offentlige Arbejder som raadgi
vende Komité for (let 1928 oprettede Dansk Vejlaboratorium.

I Komitéen findes som bekendt Repræsentanter for saa godt
som alle Organisationer og Institutioner, der her i Landet beskæf
tiger sig med vejtekniske SpØrgsmaal, saaledes findes Ministeriet
for offentlige Arbejder, der er repræsenteret ved Overvejinspektø
ren (Formand), Polyteknisk Læreanstalt, Dansk Ingeniørforening.
Motorklubberne, Stads- & HavneingeniØrforeningen, Entreprenør-
foreningen og AmtsvejinspektØrforeiiingen.

Komitéen har udsendt en Række Sk rifter (12), blandt andre:\rejes Profil og Plan, Nomenklatur for biturhinØse Bindemidler, Be
tingelser for Levering af Tjære, Asfalt og Ernulsioner, Overflade-
behandling, Anlæg og Vedligeholdelse af Biveje m. v.

Dansk Vejlaboratoriuni, der arbejder i Tilknytning til Vejkomi
teen, har ligeledes udsendt en Række Skrifter (8) om sin Virksom
hed: Færdselstælling, forskellige Vejbelægninger, ForsØgsbanen ved
Glostrup. Laboratoriet er i stadig Udvikling og benyttes i stigende
Grad af Kommuner og Virksomheder, hvad der tydeligt viser, at
dets Oprettelse var et nødvendigt Led i det omfattende Arbejde pan
at holde dansk Vejvæsen i den rette Standard, og i Kontakt med
Udviklingen i de førende Lande.

Det maa derfor synes naturligt, om Ministeriet for offentlige
Arbejder fremtidig i stØrre Grad end hidtil benyttede sig af det Fond
af teknisk Sagkundskab og praktisk Erfaring, som findes repræ
senteret ved Vejkomiteen og Vejlaboratoriet.

Dansk Vejtidsskrift, som i Aar holder 10-Aars Jubilæum, og
hvis Redaktion har foranlediget denne Artikel, kan tilskrive sig
en stor Andel i, at Udviklingen paa Vejenes Omraade er ført san
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vidt frem. Det har ved sine populære Behandlinger af VejspØrgs
maal bidraget til, at’Forstaaelse af Tidens Krav er bleven udbredt
blandt Amtsraad, Sognernad og selve Befolkningen, hvorved Inter
essen for at gøre et personligt Arbejde til Fordel for Vejene er

bleven stimuleret.
Hvad der i det foregaaende er nævnt om Vejvæsen i 1923--—33

omfatter væsentlig Landevejene. Samtidig med er der for Bivejenes
Vedkommende sket en stor Udvikling, idet de Metoder, som har
fundet Udbredelse ved Amtsvejvæsenet, efterhaanden i stigende
Grad er anvendt paa Bivejene. Medens Overfladebehandling og
maskintromlet Makadam i 1923 kun fandtes paa enkelte Biveje, er
(ler nti i 1933 ikke i’et mange Kommuner, uden at der anvendes
Maskintromi e til Vej enes Vedligeholdelse, ligesom de overflade-
behandlede Vejes Antal er iøjnefaldende til Gavn for Økonomien.
Er de almindelige Landeveje og Bivejene fulgt særdeles godt
med Tiden, kan det samme ikke siges om de Landeveje, der
udgør Landets Hovedfærdselsaarer, om hvilke det for fleres Ved
kommende gælder, at Tiden er ved at le fra dem. Vi har saa
ledes endnu ikke faaet en eneste moderne 4-sporet Hovedlandevej,
skØnt den er haardt tiltrængt paa flere Steder. Forklaringen ligger
formentlig deri, at Udgiften til Veje af den Art ligger over det
enkelte Amts Økonomiske Evne. Man maa derfor haabe, at dette
Forhold tages i Betragtning ved de Overvejelser, som nu finder
Sted anganende fremtidig Vej-Administration.

Her er ogsaa et Omraade, hvor et Direktiv fra Staten vedlagt
den fornØdiie Kapital vilde være paa sin Plads.

BYERNES GADER OG VEJE 1923—1933
Af StadsingeniØr H. V. Ryqner, Odense.

Den internationale Vejkongres i Sevilla i Maj 1923 havde som
saa mange suge store Sammenkomster sin væsentligste Betydning
ved de Impulser, Deltagerne fik direkte eller indirekte. Nærvæ
rende Tidsskrift er et af dens Resultater, og den Oversigt over
Gadebelægningerne i Byerne, som Stads- og Havneingeniørforenin
gen siden 1923 har udarbejdet, et andet.

Efter at Krigstidens Restriktioner var ophørt og Tjære og
Asfalt igen var kommen paa Markedet, blev Arbejdet med For

bedring af Gadernes og Vej enes KØrebaner taget op med fornyet
Kraft. Det var i 1923 dog ikke blevet til synderlig meget, men de
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sidst forlØbne 10 Aar udviser til Gengæld en meget betydelig Frem
gang. I nedenstaaende Tabel er opført Længden af de forskellige
Belægninger i Kilometer:

19’23 1933

Asfalt 29,1 57,0
» paa Brolægning . 0 20,1

Træbrolægning
- 0,9 1,5

30,0 1,8 % 78,6 3,5 %
Engelsk Brolægning . 19,0 18,6
Alm. Brolægning 401,6 358,5
Chaussébrolægning 80,9 154,2

501,5 29,6 % 531,3 23,4 %
Cementbeton 0,8 6,5
Asfaitmakadam 3,0 13,6
Begmakadam 0,7 1,6
Tjærebeton 12,8 21,9

17,3 1,0 % 43,6 1,5 %
Asfaltbeton 0 68,3
Toplagsfyldning 0 175,9
Dammannbelægning 0 16,0

0 260,2 11,6 %
Overfladebehandling med

Tarnac 0 173,4
raff. Tjære 16,4 129,6
Asfalttjære 0 44,5
alm. Tjære 91,4 21,6
Asfaltbitumen 1,3 52,5
Asfaltemulsion 0 153,3

109,1 6,5 % 574,9 25,6 %
Alm. Makadam 691,8 510,2
Grusmakadam 304,0 224,0
Uden Belægning 40,9 41,2

1036,7 61,1 % 775,4 34,4 %
1694,6 100,0 % 2264,0 100,0 %

Ved Fremkomsten af den første Tabel skrev Forfatteren af
disse Linier i »IngeniØren« følgende med Henblik paa de nye Vej
metoder: »Dette sidste Tal er kun en beskeden Begyndelse. Det
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skal imidlertid blive interessant at følge Udviklingen frem igen

nem Aarene, idet det første Skridt til en statistisk Redegørelse for

Gadebelagningernes Art i l3yerne nu er gjort.<

I hvert af de forløbne 10 Aar er denne statistiske Oversigt ble

ven udarbejdet og udsendt til Belysning af det Arbejde, der er

gjort rundt om i Landets Byer. Hver enkelt Kommune har ind

sendt de fornødne Oplysninger, og ved at sammenlægge de enkelte

Tal fremkommer de samlede Længder, som er opgivet i Tabellen,

og som nok kan give Anledning til nogle Betragtninger over de

Udviklingslinier, som er fulgt her i Landet.

Den i Butiksgader saa yndede Asfalt — Stampeasfalt eller

Støbeasfalt er gaaet frem til det dobbelte. Det er ikke alene i

de større Byer, men ogsaa i mange mindre, at man er kommen

med. I særlig Grad gælder det Asfalt paa gammel Brolægning, idet

denne Metode er et godt og billigt Middel til at forskØnne Ga

derne, efter at Støbeasfaltens Fremstilling er forbedret betydeligt.

Den almindelige Brolægning er ogsaa pan anden Maade gaaet

noget tilbage, hvilket navnlig skyldes, at Færdselen i brolagt Gade

medfører Støj og afstedkommer Rystelser i Husene. Brolagte Ga

der dominerer alligevel i Byerne, især naar Chaussébrolægningen

medregnes. Indbefattet den engelske Brolægning udgør disse Sten

belægninger 29,6 pCt. af den samlede Gadelængde i 1923 og 23 pCt.

i 1933. Chaussébrolægningen er i stadig Stigning, fordi den især

egner sig til den stærke Trafik paa Byernes Udfaldsveje.

Cementbetonen har endnu Vanskelighed ved at trænge igen

nem. I Helsingør og NØrresundby findes ret lange Strækninger,

men i de øvrige Byer er der kun korte Prøver, og sammenlagt ud

gør de kun en i Forhold til de Øvrige Belægninger ringe Længde.

1\’Ian kan sige noget lignende om en Del af de øvrige Belæg

finger, der egner sig til en nogenlunde stærk Trafik, saasom As

faltmakadam, Begmakadam og Tjærebeton. Den fØrste er især

yndet i KØbenhavn og Odense, den sidste især i Odense og Esbjerg.

Begmakadam staar helt i Stampe.

Tre Metoder, som ikke var kendt i 1923, har derimod vundet

en relativ betydelig Udbredelse. Det gælder Asfaltbetonen og i

endnu højere Grad Taplagsfyldningen. Begge disse Belægninger

og ligeledes den tredie, Dammannbelægningen, udmærker sig ved

en smuk, jævn Overflade, den første og den sidste endda næsten

ikke til at skelne fra Stampeasfalten. Det samlede Tal, 260,2 km,

udgør 11,6 pCt. af hele Længden.

Endnu større Tal finder vi dog i den Gruppe, der omhandler

Overfladebehandlingerne. Her er en Stigning fra 6,5 pCt, til 25

pCt. Det særlige Tjærepræparat, der kaldes Tarnac, var ikke frem-
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me i 1923, men har nu Førstepladsen. Raffineret Tjære udviserligeledes en stærk Fremgang, medens Anvendelse af raa Tjæreganske naturligt som mindre holdbar er gaaet betydeligt tilbage.Asfaltbitumen, der i 1923 lige var kommen i Handelen, har naaet
en ret stor Udbredelse, men synes ikke at kunne fortrænge Tjære
l)ræp1i’aterfle .At blande en mindre Mængde Asfaltbitumen i Tjæ
re var ikke kendt i 1923; denne snakaldte Asfalttjære er meget
yndet i enkelte Byer, men har i det hele ikke vundet nogen stØrre
Anvendelse. Derimod har Asfaltemulsion, der heller ikke varkendt i 1923, vundet betydeligt Indpas, uden Tvivl i° Grund af.
at den er særlig let at have med at gøre.

Resultatet af de ti Aars Fremskridt giver sig tydeligt til Kende
i Længden af de ubehandlede Strækninger, der er gaaet saa meget
tilbage som fra 62 pCt. til 34 pCt. af den samlede Længde. Dette
sidste Tal er vel endnu stort og forstaas ikke umiddelbart, idetman overalt, selv i meget srnaa Byer, finder Gaderne enten brolagteller overtjæret. Men Tallet repræsenterer de afsides eller svagtbefærdede Sidegader, hvor fremmede sjældent kommer, og dasaadanne Gader meget godt kan holdes i tilfredsstillende Standmed Sk ærve- eller Grustnakadam uden Overfladehehandling, erder næppe Udsigt til, at Tallet i væsentlig Grad vil formindskes.Kaster vi et Blik paa den samlede Længde, ser vi, at den erforøget med 569,6 km eller 34 pCt. Denne anselige Tilvækst hidrØrer fra Amtsvejenes Overgang til kommunale Udfaldsveje,
l)li’ate Vejes Overtagelse som offentlige og Anlæg af nye Gaderog Veje.

Pan dette sidste Omraade er der rundt om i Byerne, særlig ide stØrre, udfoldet en omfattende Virksomhed, væsentligst somFølge af Byernes Udvidelse og Vækst, men ogsaa for at tilfredsstille den stadig stigende Gadetrafik. Ved Siden heraf er der overalt i Landet foretaget anselige Arbejder med Udvidelse af og Omprofilering af de vigtigste Gader, men disse unddrager sig statistiskBehandling. Naar man ser, at de stØrre Byer kan fremvise Udfaldsveje med en Bredde paa 25 m, og at Hovedstaden har foretaget Udvidelser til endnu stØrre Bredder, forstaar man let, hvilken betydelig Lettelse disse Arbejder har skabt for Færdselen.Der er ingen Tvivl om, at de kommende ti Aar, med de rigeligePengemidler, der bliver stillet til Byernes Raadighed til Gade- ogVejarbejder, vil medføre yderligere Forbedringer og efterhaandenbringe Byernes Gader og Veje op paa et Udviklingstrin, der i enhver Henseende tilfredsstiller Tidens Behov og tager et passendeHensyn til Fremtiden.
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BYPLANLÆGNING I DANMARK 1923—33.
Af Ingeniør, cand, polyt. V. Molling.

Byplananlægningen i Danmark har i store træk udviklet sig

eller de samme linier som i udlandet. Gennem de sidste 30—40

aar har byplanlægningen gennem lØbet en tydelig forandring fra

kunstarten arkitektur til teknik taget i vid forstand nemlig saavel

lovteknik som ingeniørteknik — fra fornemmelser og føleri til

rationalisme. Fra beskæftigelse med stemningsværdier har by—

planlæggeren vendt sig til mere haandgribelige værdier, penge-

værdier og socialværdier. Vi følger godt med herhjemme paa

disse omraader, er blot en tak bagefter, hvad der dog medfører

den fordel, at vi kan nøjes med at bruge det gode af det meget

nye, der fremkommer, det, som kan anvendes for danske forhold.

10 aar er ikke noget langt tidsrum for byplanlægningen, og

(ler er heller ikke i dansk byplanlægning sket noget egentlig epoke

vækkende i det tidsrum. l)er er ikke sket afgørende spring i

udviklingen, hvorimod der dag for dag er foretaget forbedringer.

I det følgende skal søges lJa1vist en række af disse mange smaa

forandringer.
Trangen til byplananlægning staar iøvrigt i et vist forhold til

den udvikling som finder sted i bebyggelserne. Stagnerer byerne

— eller gaar de tilbage i folketal — mindskes trangen til byplan

lægning, men vokser bebvggelserne, øges interessen. San maa der

nemlig ved udvidelserne disponeres, at (ler ikke skal forspildes

muligheder. Selv i stagnerende bebyggelser kan der dog være trang

til byplanlægning. I)er kan blive brug for sanering, og der kan

ske ændringer i næringsvejene, ligesom boligvanerne kan medfØre,

at der bliver trang til andre hustyper o. I.

Befoikningsudvikling i 923—33.

Tiaaret 1923—33 har vist en rivende befolkningsudvikling for

byerne og de bymæssige bebyggelser, og det er jo her, at interessen

for byplanlægning fortrinsvis er at finde. Nedgangen i fødsels

hppighed er fulgt al nedgang i dødelighed, san der er sket for

skydninger i befolkningens aldersfordeling. I perioden har der

været en voldsom indvandring til byerne og byernes forstæder,

idet mulighederne for udvandring har været ringe og konjunk

turerne for landbruget har været ugunstige.
I den forbindelse maa det lige paapeges, at krisetider, vanske

lige tider med ringe byggevirksomhed, er planlægningsticler, for

først da har myndighederne tid til rolig velovervejet planlægning,
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mens myndighederne i de store byggeperioder har nok at gøre
med at expedere udstvknings- og byggesager hurtigt. Og roligt
overlæg er yderst paakrævet i al byplanlægning, da en god byplan
ikke kan udarbejdes i huj og hast. Ved en byplan er der nemlig
de hundrede hensyn at tage (f. ex. hØjdeforholdene, kloakeriags
forhold, ej endomsforhold, udstykningsformer, stedets naturej en
dommeligheder og naturskØnheder, erhvervs- og trafikforhold m.
m.), og det er den kyndige planlæggers vanskelige opgave at af
veje disse hensyn — som ofte strider indbyrdes — mod hinanden.

Befoikningsudviklingen herhjemme har som sagt været inter
essen for byplanlægning gunstig i det omhandlede tiaar. Saaledes
er provinsbyernes indbyggerantal vokset fra 710.000 februar 1921
til 787.000 i november 1930. Samtidig er provinsbyernes forstæ
der vokset fra Ca. 88.000 til 146.000 og stationsbyerne fra 285.000
til 379.000. Hovedstaden er 1921—1930 vokset fra 700.000 til
771.000. Rent ud explosiv har udviklingen været i nogle af Kø
benhavns-egnens kommuner (Taarnby, Gladsaxe, Herlev kommu
ner er voxet til Ca. det dobbelte, Rødovre endog fra 1643 til 5836,
Hvidovre fra 962 til 6523).

En livlig virksomhed paa bolighyggeriets omraade har ogsaa
indflydelse paa interessen for byplanlægning. I perioder, hvor
der bygges meget, bliver trangen til planlægning stærkere, mens
laa den anden side tide til velovervejet planlægning samtidig bli
ver knappere.

Om byggevirksomheden i henseende til antal nyopførte lejlig
heder foreligger der følgende tal for perioden 1916—31.

Antal lejligheder opført 1916—31 pr. 1000 indbyggere:
hovedstaden 86
provinsbyer med mere end 20.000 indbyggere 76

—

— 10—20.000 — 60
—

— 7—l0.000 —- 42
—

— 5-----7.000 60
—

— 3—- 5.000 -— 40
—

— 2—3.000 26
—

— mindre end 2.000 — 25

I den forbindelse skal det omtales, at naar man endnu
ikke — trods grundejernes i en aarrække gentagne profetier —

har faaet et bvggekrak, hænger dette i høj grad sammen med, at
befolkningens sammensætning ikke er stationær, men at den er i
færd med at skifte karakter. Der bliver flere voxne pr. 1000 ind
byggere en bbc. Og jo flere voxne, des flere er der til at kræve
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lejligheder, d. v. s., at antallet af lejligheder pr. 1000 indbyggere

en bbc — lej bighedsbehovet — voxer. Sanilidig er der blevet flere

og flere selverhvervende enlige, ogsaa dette har Øget kravet om

lejligheder. Og endelig har det moderne udstyr (elektricitet, cen

tralvarme, w c, brusebad) lokket en mængde enlige fra pensio

natsværelserne o. I. til egen lejlighed.

Endelig har endnu en faktor spillet en betydelig rolle til gunst

for byplan-interessen. Det er parcelbevægelsen. Trangen til eget

hus med have har i høj grad forøget joudforbruget, det har ud

videt byerne. 10 parcelhuse kræver nu engang betydeligt større

areal end en opgang lejligheder i et 5-etages hus. Og samtidig er

den høje bebyggelse blevet mere og mere aaben, d. v. s. mere

arealkrævende.

Trafikforhold i perioden 1923—33.

Tianret har bragt store ændringer i trafikforholdene, æridrin

ger som har medfØrt forskydninger af betydning for byplanlæg

ningen, banernes stilling er stærkt svækket i forhold til rutebiler,

fragtbiler og private personbiler. Trafiken er i høj grad vendt fra

banerne tilbage til landevej ene. Dette er yderst betydningsfuldt for

planlægningen af vore hver. J den foreqaaende neriode er hyud

videlserne ofte foregaaet fra de gamle hovedveje ned mod jern

banestationen. Nu gaar udviklingen den modsatte vej, og det er

vejene, som trækker mest. Dette afføder den konflikt, som beteg

nes ved randbebyggelsen. Der bygges ud langs vejene, bebyggelsen

generer trafiken, og trafiken generer bebyggelsen. Resultatet er

færdselsulvkker, færdselsforsinkelser gennem nedsat fart, stØj—

lugt—støv ind i beboelserne langs vejene. For at modvirke disse

uheldige forhold har man — bl. a. fra egnsplanudvalget (udvalget

til planlægning af Københavns-egnen) — fremført forslag om fa

cadelØse veje, d. v. s. veje, hvis facade ikke benyttes til bebyg

gelse, og hvor antallet af sideveje (stikveje<) er nedsat det mest

mulige. Bebyggelsen langs saadanne veje — ved ældre bydannel

ser — bØr f. ex. placeres med »ryggen til hovedvejen og med

facade til en vej parallel med hovedvejen i en grunddbde fra

denne. Altsaa behandles hovedvejen ligesom jernbanerne. De en

kelte lodsejere langs en hane har jo ikke lange ud til banen og en

privat trolje at jolle med paa banelegemet. Ved planlægningen af

nye bydannelser søger man at tvinge behyggelserne bort fra ho

vedvejen med en enkelt stikvej ned til hovedvejen. Man søger pan

tilsvarende rnaade i nye boligkvarterer at forstærke forskellen

mellem færdseisveje og boligveje ved at give hovedvejen en stram

linieføring med stor vejbredde, bløde kurver, og giver til gengæld

holigvejene en ringe bredde og en væsentlig ringere belæg
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ung. Ligesaa undgaar man at fØre boligvejene igennem over læn
gere stræk. Man bruger blinde veje, man fØrer vejene i kurve og
knæk etc, altsammen for at undgaa, at den gennemgaaende —

deri fremmede — trafik lokkes ind og Ødelægger kvarterets ro.
Et udtryk for trafikens vækst gennem denne periode har man

i antallet af automobiler, som pr. 1/10 1921 var ca. 22.000, pr.
30/9 1932 Ca. 117.000. Motorafgifterne indbragte 1923 ca. 10 mil
lioner kr., 1932/33 Ca. 56 millioner kroner.

J)isse motormillioner gaar ud igen til kommunerne til vejar—
hej der. Det vilde være Ønskeligt, om den højeste vejadministra
tion vilde benytte uddelingsmvndigheden til at gennemføre, at de
nyanlagte veje i san vid udstrækning som gørligt sikres som hoved
veje, d. v. s. sikres mod indføring af sideveje (»stikvee<) og mod
randbebvggelse. Denne sikring maa udformes forskelligt fra sted
til sted — alt efter de lokale forhold, men det er urimeligt, at de
med rigelig støtte fra det offentlige nyanlagte omkØrselsveje til-
lades randbebygget, hvorved deres effektivitet hurtigt nedsættes
l)etVdeligt.

I den sammenhæng kan man ikke lade væ:e at beundre deri
maade, boligbyggeriet stØlies paa at det offentlige. I aarene 1916
—.30 opfØrtes f. ex. i København for Københavns kommune Ca.
9800 lejligheder til en byggesum af Ca. 100 millioner kroner, og
samtidig opfØrtes i København Ca. 24200 lejligheder med direkte
tilskud af kommunen til et beløb af 17 millioner kroner, mens
kommunen ydede byggeriet laan eller laanegaranti til et beløb af
Ca. 85 millioner kroner. 1 samme periode byggedes der i Frede
riksberg og Gentofte paa samme vis for ru. 25 millioner kroner.
l)ette byggeri har, hvordan man ellers -— d. v. s. navnlig politisk
— vil se paa det, virket forbilledligt i en særdeles heldig retning.
Man kan efter de gældende byggelove bygge »smadderkasserr, men
trods det bygges der nu store lyse karreer med parkanlæg i (len
fælles gaard, med lys, luft og sol. Der er slet ikke længere mulig
hed for bag- og mellemhuse. Men dette fremskridt kan man i
væsentlig grad takke det offentlige for.

Tænk, hvad der trafikalt kunde være opnaaet af rnØnstervær
dig tracering, profilering og planlægning af veje i forhold til nu
tidige og fremtidige bebyggelser, hvis centralmvndighederne P’vejvæsenets omraade havde stilet lige snu højt som boligbyggeriets
myndigheder.

Den stærkt blandede trafik har medført krav om anlæg af
cyklestier i egen trace, d. v. s. fØrt i eget areal ud over mar
kerne, saa cyklisterne faar fred for bilerne, bilerne for cykli
sterne.
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Administration og lovgivning vedrØrende byplanlægning.

Ved byplanlægning forstaas i almindelighed planlægning at

ttØrre omrauder under eet Saa meget des mærkeligere er det, at

den danske byplanlov er aldeles uegnet til anvendelse pas stØrre

arealer under eet. Som en følge at det formelle sparta og lovens

erstatningsregler kan den kun anvendes med udsigt til held paa

enkelte ejendomme. Hver ejendom behandles for sig, som om

der ikke var en stØrre helhed, en plan til bevaring at værdier.

Derimod har bygningslovgivnlngen i de sidste par aar vist sig

at være til pas elastisk, sas man gennem bygningsvedtægter og
bygningsreglementer kan faa vigtige byplanbestemmelser gennem

ført. Saaledes har Gladsaxe, Gentofte og Esbjerg kommuner faaet

indført izoningc, d. v. s. en Inddeling at bebyggelsen i omraader,
for hvilke etageantallet er fastlagt

Byplanloven blev vedtaget I 1925 efter svære fØdselsveer. For

ud for lovens fremsættelse havde landsforeningen sBedre bygge-
skib (moder!orening til Dansk Byplanlaboratorlum) og bolig-
kommissionen at 1918 og sidst byggekontrolnævnet fremsat for
slag til byplanlov. Da loven sas endelig kom, blev den modtaget

med glæde, fordi begrebet byplan hermed blev indfØrt i dansk

lovsprog, og allerede dette betØd noget Glæden var smerteblan

det, fordi de ejendomshægende politiske partier under behandlin

gen i rigsdagen fik forringet visse at lovforslagets vigtigere be

stemmelser. Og erstatnlngsreglerne viste sig snart at forhindre

næsten enhver anvendelse at loven. Sas sjældent er loven bragt

i anvendelse, at anvendelserne kan opregnes paa et øjeblik. Del

er derfor med særlig tilfredsstillelse, at byplanteknikerne i de

mellemliggende aar har set konservative kommuner bringe loven

i anvendelse. Det er altsaa gaaet op for grundejerne, at loven slet
Ikke tilsigter at genere grundejerne, men at den endog sØger at

hjælpe den enkelte grundejer mod overgreb fra nabogrundejerne,
naar disse paatænker en udnyttelse at deres arealer til skade for

kvarteret som helhed. Dens anvendelse har givet anledning til en
landsretssag mellem en grundejer og Hasseris sogneraad vedrØ
rende forstaaelsen at bestemmelserne vedrØrende tidsfristen for
tremsættelsen at erstatningskrav. Sagen antages at blive appel-
leret til højesteret I fald kommunen taber, hvad man aldrig kan
vide med bestemthed, vil kravet om en revision at byplanloven
blive i høj grad skærpet.

Indenrigsministeren han allerede i sommeren 1933 givet til

sagn om at ville tage byplanloven op til revision, naar der atter
bliver stunder til saadant arbejde efter sliddet med kriselovene.

I den behandlede ti-sara-periode er der foruden byplanloven
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vedtaget en række love, der har interesse for byplanlægningen.
Saaledes f. ex. byggelinieloven af 28—11----1923 om fastsættelse af
byggelinier ved offentlige veje (indtil 35 m for landeveje), en lov
som har været meget anvendt. Af andre love maa nævnes æn
dringer i den kØbenhavnske vejlov af 31/3 1926, lov af 1. april
1925 (ændret 15/3 1932) om vejvedtægter i landkommuner med
bymæssig bebyggelse, færdselslovene (sidst af 1932), den desværre
fakultative lov af 306 1922 om visse bestemmelser ved parcelsalg,
lov af 31/3 1925 ændret 20/5 33 om kommunale ejendomsskatter
og andre skattelove, som f. ex. lov af 20/5 33 om grundstignings
skyld, brandpolitiloven for landet af 31/3 26, en række boliglove
og endelig den under 15/12 22 ændrede naturfredningslov samt
loven om de særlige vejmillioner af 15/4 1930.

Som dansk lovgivning altsaa nu har optaget begrebet byplan,
saaledes har dansk kommunaladministration ogsaa bragt det i an
vendelse, og der er i aarene nedsat en række byplanudvalg rundt
om i kommunerne. I Gentofte har man en byplankommission ved
siden af det tekniske udvalg, og i København har man endog ue
der stadsingeniørens direktorat en selvstændig byplanafdeling med
afdelingsingeniør og en stab af arkitekter og ingeniører. Dette er
glædelige fremskridt til konsolidering af byplanbegrebet, men det
er et spørgsmaal om ikke de kommunale byplaninstitutioner bur
de sortere direkte under den øverste kommunale myndighed. Det
er et lige saa vanskeligt som vigtigt spørgsmaal at faa den neu
trale byplanmyndighed placeret rigtigt i forholdt til færdselsinsti
tutionerne og i forhold til ledelsen af kommunernes faste ejen
domme samt havnemyndighederne m. m.

I administrativ henseende har næsten intet haft saa stor be
tydning i tianret som den udvidede fortolkning af bggelovene.
Først fik Esbjerg ved et tillæg til bygningsvedtægten af 12/11 1926
begrænset etageantallet (og hyggebøjden) i visse dele nf byen, fik
byen inddelt i zoner, som det kaldes i byplanterminologien. Der
næst fik Gladsaxe efter et stort arbejde godkendt et tillæg af 22/3
32 til bygningsreglementet, hvorved hele kommunen blev inddelt
i zoner i henseende til byggehøjde og etageantal, og hvor der blev
taget bestemmelser om bygningernes placering i forhold til ejen
domsskel. Senere — under 22/8 1933 — har Gentofte faaet et til
læg til bygningsreglementet, der ligesom Gladsaxe-reglementet be
grænser byggehøjde og etageantal. Disse tillæg er godkendt i hen
hold til en hidtil altfor upanngtet lovændring af bgnirigsloven af
5/12 1894 (ændret 23/4 1915) vedrørende bygningsreglementer i
landdistrikter. Det er meget interessant og glædeligt at se, at det
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er grundejerne i den socialdemokratiske kommune Gladsaxe og i

den konservative kommune Gentofte, som har faaet gennemført

disse reglementstillæg. Der er altsaa haab om, at disse spørgsmaal

hermed er gjort upolitiske. AfdelingsingeniØr 0. Forchhammer,

København, har været meget energisk talsmand for de synspunk

ter, som sejrede ved godkendelsen af de to reglementstillæg (se

0. Forchlianiinei’: >Er tidspunktet inde for en forbedring af vor

bvgningslovgivning< i Byplanlaboratoriets aarsberetning for 1930),

ligesom ændringerne har faaet støtte fra Dansk Byplanlaborato

rium. Byplanlaboratoriet har i det hele i de senere aar sat ind

pan en udvidet anvendelse af den gældende bygningslovgivning,

mens f. ex. Akademisk Arkitektforening i samarbejde med arki

tekt Egil Fischer har arbejdet paa at faa selve bygningslovgiv

ningen ændret. Fra Akademisk Arkitektforening foreligger i en

betænkning et meget vægtigt memorandum vedrØrende en ny

byggelov. Byplanlaboratoriet har ogsaa i de senere nar gjort et

stort arbejde for at standardisere de forskellige tekniske vedtæg

ter, hvor dej’ hidtil har været stor uensartethed. Under dette ar

bejde er man kommet ind pan ligefrem at udarbejde normer for

vejvedtægt og bygningsvedtægt (-reglement), hvor de nye bestem

melser ogsaa betegner et fremskridt i byplanmæssig henseeide.

Det skal i den forbindelse omtales, at hjemmelen til en række

bestemmelser i kommunernes vejvedtægter ej’ at finde i bygnings

reglementet, hvorfor en ændring af vej vedtægten kræver ændring

af hygningsreglementet. Der er tidligere i ikke ringe grad gjort

forsyndelser mod delte. Det skal erindres, at vejvecltægter god

kendes af amtsraadet, mens bygningsreglementet blot forelægges

arntsraadet til udtalelse og anbefaling paa vej til indenrigsmini

steriet, der har godkendelsesmvndi gheden.

Egnsplanlægning.

Mens byplanlæggerne tidligere følte sig stærkt bundet af ad

ministrationsgrænserne, kommunegrænserne, har udviklingen bl. a.

i trafik- og befoikningsforholdene medført, at man nu man

se større pan det. Man behandler stadig mere og mere omfattende

enheder, og herved kommer man ind pan egnsplanlægning og end

og paa laidsplanlægning: Ordningen af de danske statsbaners

forhold til rute- og fragtbiler er en laiidsplanopgave, mens plan

lægningen af vor hovedstad og dens foi’stadskommiiner — og vore

pi’o’insbyer og deres forstæder — er egnsplanopgaver. Med de

meget udflydende bydannelser, med parcelbebyggelse og randbe

byggelse milevidt ud fra den gamle bykerne, maa man nemlig be

handle en provinsby og dens forstæder under eet, som en er-
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hvervsenhed. Ofte har folk deres erhverv i byen og deres bolig
i forstaden, i et skattelv.

Trafikliniebetænkningen, som udarbejdedes af et udvalg, nedsat
af Dansk Ingeniørforening, var tiet første større egnsplanarbejde
herhjemme. Senere fulgte saa -— som nævnt i litteraturafsnittet
— Arkitektens enquête og nedsættelsen den 22—6——28 af et
særligt udvalg til planlægning at Københavnsegnen. Udvalget har
ved dets formand kontorchef Kai Hcndriksen og dets ledende tek
niker afdelingsingeniør 0. Forchhamrner bl. a. rejst spørgsmaalet
om en bekæmpelse af randhehyggelsen langs hovedvejene. Ud
valget er nu saa langt med sit arbejde, at der i koncept foreligger
betænkninger om vej forhold og randbehvggel se i KØbenhavns-
egnen og om friluftsomraaderne i egnen.

Der har været en del interesse for en planlægning af Aarhus
egnen, men endnu uden noget resultat. For Odenses vedkommen
tie har spørgsmaalet om masseindlenimelse al de omliggende kom
muner gjort planlægningen af egnen aktuelt, men (let vides ikke,
om spørgsmaalet om udarbejdelsen af en egnsplan er blevet rejst
af kompetente myndigheder.

Egnsplanlægningen i Danmark arbejder tungt, fordi der ingen
lovgivning er at støtte sig til, og penge til arbejdet kari heller ikke
faas. Endelig synes interessen hos en kommune for en egnsplan
fortrinsvis at være til stede, naar det er nabokommunerne, det
skal gaa ud over.

Byplari konkurrencer.
I tiaarsperioclen er der afholdt en del byplankonkurrencer.

Mest kendt er konkurrencerne vedrØrende de iive hver Hirtshals
og Hanstholm. For Hirtshals blev der i samarbejde mellem en
kommission og iste præmietageren udarbejdet en plan.

Konkurrencen om Hanstholm gav anledning til stor diskus
sion om bedØmmelsen. Senere skal der være udarbejdet en plan
af en af præmietagerne, men den er aldrig offentliggjort.

Ved konkurrencer i Sønderborg, Graasten og Fredericia har
Dansk Byplanlaboratorium haft en repræsentant i komitéerne, og
der er arbejdet for at faa en saglig majoritet i komitéerne, hvad
der har medført en omhyggeligere udarbejdelse af programmerne
og en mere saglig — af de lokalpolitiske forhold uafhængig
bedømmelse.

Underuisninqen i byplanlægning.

Der undervises i byplanlægning ved saavel landbohøjskolen
(for landinspektør—studerende), kunstakademiet (arkitektfagene)
og den polvtekni ske læreanstalt (bygningsingeniØr-studerende).
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Undervisningen Indtager Ikke den plads I timeplanen, som tilkom
mer dette vigtige fag, men en begyndelse er det dog. Paa landbo
hØjskolen er der undervist I faget siden 1919, paa kunstakademiet
er der I 1924 oprettet et lektorat I byplanlægning, og paa lære-
anstalten har man nu i en anselig aarrække behandlet byplan
lægningsspØrgnnanl under vej- og jernbanebygnlngsfagene. I 1925
udsendtes endog som manuskript en lærebog I faget.

Byplanlaboratorlet har sØgt at hjælpe disse læreanstalter ved
at supplere deres undervisningsmidler I henseende til bl. a. fag
litteratur. Man kan sige, at Byplanlaboratorlets bogsamling virker
som centralbibliotek for læreanstalterne hvad angaar byplanlitte
ratur. Derudover har sekretæren ydet sin medvirkning ved at
stille opgaver og ved at assistere ved løsningen af byplanopgaver
som Øvelsesopgaver.

Det maa meget Ønskes, at undervisningen I byplanfagene ved
de forskellige tekniske højskoler udvides. Den dag er mnnke

Ikke saa fjærn, da alle danske bymæssige bebyggelser og byer ser
deres fordel I at fan udarbejdet gode byplaner, og da kan det
meget let komme til at skorte pan kvalificeret arbejdskraft, om
man ikke I Ude uddanner folk til at løse disse opgaver.

Dansk Byplanlaboratorlums virksomhed 1928—33.

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende og selvbestemmen
de Institution, et selskab til byplanlægningens fremme, stiftet I
1921 med det fonnaal bl. a. at fremme studiet af byplanlægningen
blandt studerende og praktisk virkende og at udbrede forstaaelse
for byplanlægningens betydning I videre kredse.

I tlaaiet 23—33 d. v. s. praktisk taget hele Byplanlaboratoriets
leveLid har Byplanlaboratoriet virket i denne retning bl. a. ved af
holdelsen af byplanmØder og foredragsserier, udgivelse af afhand
linger om byplanspØrgsmaal (f. ex. kolonlhnvebetænkningen, By
planlaboratorlets lovhæfte, Parkpolltlkc), nedsættelsen af udvalg
(f. et kolonihaveudvalget, udvalg vedrØrende havebyer, udvalg
vedrØrende byggeregulativernes byplanmæssige bestemmelser, ved
rØrende KØbenhavns-egnens planlægning m. m.). Og endelig har
man stØttet oprettelsen af studiekredse vedrØrende byplanlæg
ningsspØrgsmaal, opmuntret studerende til at drive byplanstudler.
Samtidig hermed har man anlagt og forØget en række samlinger.
Byplanlaboratorlets bibliotek er velforsynet med byplanlitteratur
og har tillige en helt pæn samling litteratur vedrØrende de om
raader, byplanlæggeren nØdvendigvis maa beskæftige sig med (lov
givning, færdselsforhold, samfundsØkonomi, naturfredning, igrØn
nec arealer m. m.). Ved siden af bogsamlingen findes der en rig-
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holdig samling af kort og planer fra bymæssige bebyggelser og
byer i Danmark og udlandet. Byplanlaboratoriet har i aarevis kun
net glæde sig over at faa Økonomisk støtte fra størsteparten af
kØbstæderne og fra mange landkommuner med bymæssig bebyg
gelse. Men herudover har byerne i udstrakt grad ydet Byplanla
boratoriet støtte ved at indsende kort og planer af interesse for
dets virksomhed. Byplanlahoratoriet har endvidere samlinger af
avisudklip vedrØrende byplanforhold i kØbstæderne og endelig en
ikke saa lille samling flyverfotografier. Ved fremskaffelsen af
samlingen af flyverfotografier har l3yplanlaboratoriet faaet stor
stØtte fra hærens flyvertropper. Civile og militære formaal arbej
der her sammen paa en udmærket vis til glæde for begge parter.

ByplanmØder.
Som et led i agitationen for byplanlægning er der gennem

aarene afholdt følgende byplanmØder:
1921: KØbenhavn 1922: Odense — 1923: KØbenhavn —

1925: Koding — 1926: Helsingør 1930 Randers — 1932: Sla
gelse.

Paa disse mØder træffer kommunalpolitikere fra land og by
samt byernes teknikere den specielle byplansagkundskab. Der er
afholdt en lang række foredrag (med diskussion) af saavel kom
munalpolitikere som kommunalteknikere til udbytte for begge par
ter. Som regel har mØderne haft 150—250 deltagere fra hele lan
det. MØderne tilrettelægges af et udvalg, som er nedsat af Dansk
Byplanlaboratorium.

Byplanlilterataren i Danmark 1923—33.
Byplanlitteratur har her til lands ikke nogen større kreds af

læsere, og det er meget vanskeligt at faa solgt en byplanbog i et
passende antal exemplarer. Det kan derfor ikke undre, at den
danske byplanteknik fortrinsvis maa meddele sine erfaringer gen
nem tidsskrifterne.

Byplanlaboratoriet har gennem »Meddelelser< og aarsberetnin
ger bragt en anselig række byplantekniske afhandlinger, ligesom
det har udsendt 2 større værker: C. Th. SØrensen’s bog om »Park-
politik i sogn og kØbstad€ og et lovhæfte (en samling af love af
byplanmæssig interesse).

Hovedparten af de byplantekniske artikler fra denne periode
er at søge i »Arkitekten<, » fngeniØren< og »Dansk vejtidsskrift<.
Der er dog ogsaa bragt artikler om disse æmner andetsteds (f. ex.
i de kommunale organisationers tidsskrifter og de Øvrige tekniske
tidsskrifter).
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Af værker maa nævnes professor A. R. Christensens som ma

nuskript udsendte »Byplaner og sporveje< og ingeniør Vilhelm

Marstrands bog om »Aabenraa<. Desuden arkitekt Alfred J. Rå

vads mærkelige bog »Borgmesterbogen og arkitekt Charles I.

Schous nærmest utilgængelige og ulæselige hæfter »Om bybyg

ningskunst. Arkitekt Steen Eiler Rasmussen har udsendt »Plan

til en by ved Hirtshals<.
I byplanlægningens mange grænseomraader -— trafikteknik,

boligbyggeri, grundvurdering, vejbygning, naturfredning — har der

været en saa voldsom frodighed, at det er uoverkommeligt at næv

ne de artikler eller værker, som har haft interesse for byplanlæg

ungen.
Tianret har ogsaa bragt en del betænkninger af byplanmæssig

interesse, saaledes i 1926 Dansk Ingeniørforenings betænkning om

trafiklinier. Tidsskriftet »Arkitekten< udsendte 1927 et byplan

nummer med en enquète om StorkØbenhavns fremtid, foranlediget

af trafikliniebetænkningen. Og enquêten gav igen stødet til ned

sættelsen af egnsplanudvalget, udvalget til planlægning af KØben

havns-egnen, nedsat paa foranledning af Dansk Bvplanlaborato

rium. Der er endvidere kommet en række betænkninger om køben

havnske sporvejs-, havne- og broplaner. Stadsingeniørens direk

torat, byplariafdelingen, KØbenhavn har udsendt »KØbenhavn, by

plannæssige forhold 1932<, et smukt lille hæfte om kØbenhavnske

hvplanspØrgsmaal.
Indenfor byplanagitationen har skribentarkitekten Poul Hen

ningsen taget energisk fat gennem artikler i Politiken, Ekstrabla

det og (let sprudlende tidsskrift »Kritisk revv< (1926—28). Man

mene iøvrigt, hvad man vil om artiklernes saglige lØdighed, de har

haft stor vækkelsesbetydning for almenheden og har formentlig

ogsan virket vækkende paa kommunalpolitikere og kommunal—

teknikere.

BijplanundersØgelser.

I den paagældende tiaarsperiode er interessen for en saglig

underbvggelse af afgørelser i bvplanspørgsmaal vokset. l)ette staar

i tydelig forbindelse med opfattelsen af byplanlægning som teknik

mere end som kunstart. En støtte har man ved byundersØgelserne

haft i statistik. Der er indsamlet betydelige mængder taldata, og

disse har spillet stor rolle ved afgørelser af vigtige hvplanspØrgs

maal. Saaledes støttes den byplanmæssige bedØmmelse af færd

selsforholcl i høj grad af de tal, som freingaar af færdselstællin—

ger. Omfattende undersøgelser af landfærdsel og færdslen i hav
nen er foretaget ved afgørelsen af de kØbenhavnske brospØrgsmaaL.



234 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933

Det kan ogsaa nævnes, at der i København er foretaget omfat
[ende statistiske undersøgelser til belysning af befolkningens van
dring fra den indre, gamle by til yderkvartererne (se f. ex. oven
nævnte pjece »KØbenhavn, byplanmæssige forhold 1932<), hvilken
vandring i høj grad øger efterspørgslen efter grunde i yderkvar
tererne, meget mere end man skulde tro efter indvandringstallet
for KØbenhavn som helhed. Befolkningsstatistiske undersøgelser
har ogsaa været foretaget til motivering af Gentofte kommunes
ønske om ved et tillæg til bygningsreglementet at begrænse bygge-
høj den og etagetallet.

ByundersØgelserne er uundværlige ved udskrivning af konkur
rencer om bebyggelsesplaner.

NOGLE PRAKTISKE FORSØG MED
»FORBEDRET TJÆflE

Referat af en Artikkelserie om Tjære-Fillerblandinger i »Annales (les Ponts
et Chausséess VJ—32 af Professor Le Gavrian (Overvejinspektør i Frank

rig) og de to franske Vejinspektører Boutet i Departementet
Pas de Calais og Bedaux i Oise.

Refereret og kommenteret af Ingeniør cand, polyt. Tizure F. Krarup.

i)a »Dansk Vejtidsskriftr begyndte at udkomme for 10 Aar
siden var Stampeasfalten praktisk talt eneraadende som permanent

Asfaltbelægning; men samme Aar begyndte Asfaltbeionen at vinde
Indpas. I den forløbne Tid er ikke alene Stampeasfalten som Ny-
anlæg trængt meget tilbage, men ogsaa Asfaltbetonen har været
stærkt truet af Støbeasfalt, Asfal tmacadam, Asfal tfliser, Damman—
asfalt m. m. I Kapløbet mellem de forskellige Asfaltbelægninger
ligger snart den ene snart den anden i Têten. For stadig at kunne
yde det bedste har flere Fabrikker oprettet Laboratorier, og for at
sikre sig det bedste har Københavns Kommune og Overvejinspek
toratet ogsaa oprettet saadanne. De asfaltiske Belægningers Fabri
kation, der ved »Dansk Vejtidsskrift»s Start, var rent empirisk, er
derfor ogsaa rykket mere og mere over paa videnskabelig Basis,
og der gøres herhjemme som andetsteds et stort Arbejde for at
løse de mange Problemer, de bituininøse Vejbelægninger frem
byder. Man har herhjemme ganske særlig koncentreret sig om
SlidprØver og systematisk Opbygning af de forskellige Fabrikata,
medens man i Udlandet i højere Grad end her takket være de
rigeligere Resourcer har kunnet vende sig mod videnskabelige
Opgaver.
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Man har der særlig interesseret sig for Problemet Finstoffets

Fillerenrs Indflydelse paa Bitunieii (og det baade paa Tjære- og

Asfaltisk Bitumen) og omvendt. Særlig tyske Forskere har her

udfØrt talrige UndersØgelser, der kun har den Ulempe, at de som

oftest er rene Laboratorieundersøgelser; de kan derfor være gode

Vejledninger m. H. t. BedØmmelsen af en Belægning, men da saa

mange Forhold griber ind i Praksis, som man aldrig kan eftergØre

i Laboratoriet, saa er det fØrst, naar supplerende praktiske ForsØg

er udført, at man virkelig kan bedømme disse videnskabelige Un

dersøgelsers Rækkevidde i Praksis.
Englænderne har aldrig været ivrige Laboranter, men derimod

store Vejbyggere, deres Veje har derfor ogsaa, trods deres empiri

ske Opbygning, som oftest ligget udmærket (hyppigt bedre end

Kontinentets paa alle Leder og Kanter kontrollerede Veje); men

paa det sidste er ogsaa dér Laboratoriearbejclet blevet nødvendigt,

tiden at dog mig bekendt stØrre ForsØgsrækker af parallelt lØbende

Laboratorieeksperimenter og prak[isle Gadearbej der har været ud

fØrt.
I Vejtidsskriftets Nr. 4 — 1932 har jeg givet en Oversigt over

forskellige Metoder til rpjæi.ens Stabilisering. l)a Tjæren er et langt

ømfincltligere Stof end asfaltisk Bitumen, vil den ogsaa endnu let

tere, tydeligere og hurtigere vise Fillerens Indflydelse end den

asfaltiske Bitumen. I Artiklen omtaltes nogle storstilede ForsØg,

som under det franske Vejdepartements Auspicier udfØrtes i De—

paitementeL Oise. 1)isse Forsøg var paa det Tidspunkt endnu paa

fØrste Stadium; men der er nu kommet en første stØrre Beretning

om de dér indvundne praktiske Resultater.
Da Professor Le GaDrian, som GeneralinspektØr for Vedeparte

mentet (la Direction de la Voirie routiére) mente, at Forsøget var

af stØrste Interesse, supplerede han Undersøgelsen i Oise med et

Par andre ForsØgsrækker i 1)epartemeritet, Pas-de-Calais, idet man

i Oise som Filler anvendte Kulstøv og i Pas—cle-Calais dels KulstØv

og dels KalkstØv.
Paa Grund af den Begejstring Le Gavrian tydelig nok nærer

for disse Tjæreblandiriger specielt med Kul, kan man forudse, at

de vil slaa an i Frankrig. 1)a Forsøget ikke uden videre kan fore

tages med det almindelige Overtj æringsmateriel, maa man vel fore

løbig nøjes med at interessere sig for (le dernede opnaaede Resul

tater og se, om de vedblivende holder, hvad man der mener, at de

lover. I alle Tilfælde er Forsøget interessant som Eksempel paa

et storstilet Forsøg paa at omsætte Laboratorieeksperimenler og

nationalØkonorniske Kalkulationer i Praksis.

Allerede i 1924—25 paatænkte Le Gavrian at sætte fint formalet

Kulstof til Tjære. I 1930—31 og 32 er Tanken omsat til Handling
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i stadig stØrre Stil og under Overvindelse af mange Startvanskelig
heder. Den teoretiske Baggrund for Forsøget var følgende: Kul-
stoffet rnaatte være væsentlig billigere end Tjære, det maatte sik
kert gøre Belægningen mere ru, og endelig kunde det muligvis
stabilisere Tjæren efter Udlægningen, sna den ikke blev san haard
(sprød) i Kulde og san blø(1 i Varme, særlig ønskede man at und
gaa, at Tjæren i Varmen trængte 01) imellem Gruskornene, saint
at l3elægningen dannede Bølger. Alle disse Forventninger er blevet
opfyldt flere over Forventning. Vanskeligheden ved Blandingen
er, at den er san tilbøjelig til at bundfælde inden Udlægningen,
at Kulstoffet skal være meget rent (Urenheden gaar uvægerligt
straks til Bunds), at Kulstoffet ikke maa være for fint (cia (let
san klumper), at Spreciedyser ikke kan anvendes (da de forstoppes
— der anvendes derfor Centrifugalspredning), at den Fugtighed,
der nØdvendigvis er ved Filleren, hvis man ikke vil anvende meget
kostbare Tørringsprocesser, umuliggør Arbejdstemperaturer over
90 Gr., at selv forholdsvis srnaa Afvejnings-Unøjagtigheder kan
faa katastrofale Følger for Muligheden af at udlægge Blandingen.

Som det fremgaar heraf, er der flere Fordele ved Brug al
Blandingen fremfor af ren Tjære, og Ulemperne kan aabenbart
neutraliseres ved Anvendelse af passende Materiel og af velkontrol
lerede Raamaterialer. Rent bortset fra den praktiske Interesse det
altid har at kende de Forsøg, der foretages i Udlandet hyppigt
kan nemlig Erfaringer derfra benyttes til TØsning af andre Pro
blemer — kan Kendskab til den Virkning Filleren har paa Binde-
midlet maaske ogsaa med Held overføres pan andre Omraader; jeg
vil derfor i det følgende give en Oversigt over Forløbet og det hid
tidige Resultat af dette Eksperiment.

Det mest iøjnefaldende Resultat af Fillertilsætningen er, at
man med den Mængde ren Tjære, der normalt dækker i m2, efter
Tilsætning af 44 % Filler kan dække et større Stykke Vejbane end
før, hvilket økonomisk kan spille en stor Rolle, da Fillerens Pris er
betydelig lavere end Tj ærens. Forholdet mellem Arealerne, som
dækkes af ren Tjære : Kalkfillertjære : Kulfillertjære — alt altsaa
med samme Mængde ren Tjære — forholder sig tilnærmelsesvis
som 18 : 25 : 30. Økonomisk opgøres Fordelen ved Tilsætningen
det ene Sted (Oise) til 10—15 %, det andet Sted (Pas de Calais)
til 30 % for første Behandling og kun til 7—8 % for senere Be
handlinger; (Økonomien uafhængig af Fillerens Art.)

De næste praktiske Fordele ens Interesse vender sig mod er:
hvordan ligger den fillerblandede Tjære Jaa Vejen og hvilke øjen
synlige Fordele frembvder den. Til Besvarelse heraf har man gjort
talrige Forsøg; det viser sig, at Blandingen hefter bedre til Vejen,
naar denne vel at mærke er yderst omhyggelig uffe jet; derimod
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generer nogen Fugtighed ikke - lange Vejstrækninger er lagt i

Bygevejr uden synlige Gêner; Grusen bindes straks og Færdsien

kan om Ønskes straks efter Grusningen ledes hen over det behand

lede Stykke. Man forsøgte saaledes at lade en Bil køre med 80 km’s

Fart hen over det friskudlagte, blot grusede og tromlede Stykke,

og hØrte ikke — som ved almindelig Overtjæring — Gruset slaa

mod Skærmene, ligesom Bremsningen fandt Sted uden Uciskrid

ning. (l)et anbefales dog at lade hengaa ca. 5 Timer mellem Ud-

lægningen og Aabningen for Trafikken). Foruden de Fordele at

Grusen ikke rives op og slynges væk fra Kørebanen, og at Tra

fikken ikke skal spærres ude mere end nogle faa Timer fra den

behandlede Del af KØrebanen, gØr Franskmændene opmærksom

paa den Fordel, det er, at begge KØrebanehalvdele kari færdig

behandles pan een Dag.
For at kontrollere Grusbindingen udfØrtes følgende Forsøg (Oise)

Vejbanen dækkedes med 1,25 kg Tjæreblanding pr. m2 og 8 Liter

Grus, hvorefter fandtes, at 7,3 Liter Grus 4 Dage efter Overflade-

behandlingen var bundet a f Tj Lereblandingen, medens ren Tjære

kun binder Ca. 6 1. I Pas-de-Calais, hvor man bruger 3/15 mm

Skærver, regner man, at der bindes 13—14 I Skærver i Stedet for

9 i 10 I pr. 1111; der anvendes dér en Liter Tjæreblanding pr. m2,

d. v. s. 1,38 kg Kalkfillertjære og 1,18 kg Kulfillertjære.

Fillertjærebelægningen har i Praksis vist sig meget ru og giver

en næsten skridningsfri Bremsning; desuden sveder Tjæren aldrig

0 mellem Skærverne — selv ikke paa varme Sommerdage —— hvor

for Færdseissikkerheden ogsaa er stØrre end ved Brug af ren Tjære.

Pan Grund af Tjærefillerblandingens lave Viskositet og det store

Endhold af Filler bliver hele Behandlingen ved Opsmeltning, Trans

port og Udlægning anderledes end for ren Tjære eller for Tjære

Bitumenblnndinger. Bande Kalk og Kul skal være meget omhyg

geligt rensede og formalede, de skal for at lette Opblandingen være

saa grove som muligt og for at hindre Bundfældning være san fine

som muligt; den tunge Kalk skal derfor i Praksis være formalet

stØvfint, san at alle Korn lige kan passere Sigte Nr. 300 (ameri

kansk Standardsigte), medens man for Kullets Vedkommende har

fundet det mest praktisk at det lige skal kunne passere Sigte 100.

Under Blandingsprocessen maa Omrøringen være meget effektiv,

da en homogen Blanding er vanskelig at opnaa; OmrØreren maa

naa helt ned til Karrets Bund, og Karrets og Omrørerens Form

maa være sanledes, at der ikke fremkommer nogen »(løde Zoner<

under Onwøringen. Denne maa dog ikke foregna for hurtigt, da

den san centrifugerer Kornene ud af Tjæren igen. —

Selv om man er i Stand til at fremstille Blandinger, der er

meget holdbare, tør Franskmændene dog ikke transportere Filler
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blandingen mere end ret korte Stre-kninger uden OmrØring; Kalkfillerblandingen tØr man saaledes ikke transportere mere end 5 i 6km og Kulfillerblandingen ikke mere end ca. 25 km. Slaar Metoden rigtigt an, regner man med ogsaa at skulle anskaffe Transport- og Udlægningsvogne med OmrØrer. Med Hensyn til Økonomiog skridningshemmende Egenskaber synes de to FiUere at værelige gode. I Begyndelsen anvendte man Dyser til Spredningen, mendisse blev til Stadighed stoppede, man er derfor — i hvert Fald iOlse — gaaet over til Centrifugalspredere, der giver en fortræffeilgjævn Spredning og kun han een Ulempe, nemlig ikke at kunnebenyttes til meget tynd Overfladebehandling. Opvarmningen foregaar udelukkende ved Damp for at undgaa Paabrændlng af Tjæren.Til et saadant Anlæg hØrer der en Smeltetank til Tjære, enf dito til Asfalt, idet man at Grunde, der siden skal omtales, i Reglen tilsætter noget Asfalt, et Blandingskar, en Dampkedel, en Luft-kompressor og diverse Pumper til at fØre Tjære og Asfalt fra Kartil Kar. Hertil kommer en Transportvogn med Centrifugalspreder,• en Grusspreder og en Motortromle paa 2’/s ts.
• Pan Grund af Tjserens store FØlsomhed overfor Variationer iFilleren (Kul af forskellig Oprindelse giver trods identiske SigteprØver vidt forskellige Resultater) og Faren for, at der findesgrove Korn eller tunge Urenheder, der giver Bundfældning I Kareller Forstoppelse i RØr og Spreder, er en streng Laboratoriekontrol altid nødvendig. I dette Tilfælde var Laboratoriearbejdet særlig interessant, idet det dels skulde danne Basis for Arbejdsblandingerne, dels i stØrre Tale give Udtryk for de prastiske Fordele,som Tjære-Fillerblandingerne har frem for den rene Tjære, ogendelig skulde man finde de nødvendige Kontrolanalyser for detfremtidige Arbejde.

En Filler skal for at være egnet til Brugen have følgendeessentielle Egenskaber: den skal have en passende Formaling.finhed med Korn af ensartet Størrelse og af let Vægtfylde; den
maa ikke reagere kemisk med Tjæren; den maa ikke være vaad,
og endelig maa den ikke være porøs.

VejinspektØr Boutet (Pas-de-Calais), der særlig har kastet sig
over den Side af Problemet, konstaterede først Rigtigheden afEvans & Pickard’s Opdagelse, at de karakteristiske Egenskaber for
en Tjære, der er gjort sværere med Filler, nærmer sig proportionaltmed voksende Fillerindhold til Bituminens Egenskaber og adskil
ler sig derved komplet fra en Tjære, der er gjort sværere ved Beg-tilsætning, d. v. s. at den første Blanding er mindre følsom for
Temperaturvariationer end den anden. For at anskueliggØre dettevises følgende: Der fremstilles dels én Blanding af Tjære og Filler,
dels én af Tjæreolie (Antracénolie) og Filler. Sidste Blanding er



1933 DANSK VEJTIDSSKRIFT 239

Beg-fri, den første indeholder derimod Tjærens Beg. Prøver man

Temperaturfølsomheden ses det, at den, der indeholder Beg, er

den mest fØlsomme; det vil atter sige, at en Tjærebelægning, der

har ligget længe, er at opfatte som en Beg-rig Tjære og derfor er

i Besiddelse af alle Begens Ulemper; hvorimod en Tjære-Filler

blanding holder paa Tjæreolierne og bevarer derved sine ved Filler

tilsætningen vundne Bitumen-agtige Egenskaber.

Efter flere Forsøg er man i Pas-de-Calais endt med at fore

trække følgende Blanding:

oa. 62 % Tjære,
oa. 7 % Bitumen (f. Eks. Ebano Nr. 9),
oa. 31 % Filler.

Man har gjort den Erfaring, at Bitumentilsætningen er prak

tisk, dii den letter Opbiandingen med Filleren. Man mener des
uden at have bemærket, at Filleren sinker Udvaskningen af Tjæ
ren*) og fremm er Iltningen a f baade r1j æren og Bi tuminen. Des—
tiden har Boutet bemærket, at baade Bituminen og Filleren holder

paa Tjæreolierne, ligesom han mener, at Bituminen er noget til

bøjelig til at stige til Vejrs i Laget og lægge sig som en beskyt

tende Hinde over Tjæren og derved hindrer Tjæreolierne i at

undvige.
Fillertilsætningens Størrelse har man gjort sig store Anstren

gelser for at faa san passende til de praktiske Krav som muligt;

man har derfor gjort talrige Viskositels Bestemmelser for bande

Kul— og Kalkfiller blandet med forskellige Tjærer og Tjærebitu—

men—Blandinger; et lille Udvalg af disse utallige Bestemmelser er

i Form af Kurver spredt om i Beretningen. Efter at have faaet

et saadarit Udvalg af Viskositets Bestemmelser prøvede man nogle

Blandinger i Praksis og fandt hvilke Viskositeter og Temperaturer,

der egnede sig.
Dernæst har man undersøgt Tjærea s Vægtfvlde-Forøgelse

efterhaanden som man tilsætter mere og mere Filler og ligeledes

ogsaa Volumenforøgelsen ved Tilsætning af de forskellige Slags

Filler. Har man en Sæk Kulfiller og en lige iaa stor Sæk Kalk

filler og sætter dem til lige store Mængder Tjære, bliver Volumen

tilvæksten dobbelt sna stor for Kulfilleren som for Kalkfilleren;

men i begge Tilfælde meget afhægig af Fillerens Proveniens.

Takket være Sammenspillet mellem Praksis og Laboratorium

har alle de udlagte Arealer ligget godt og ens, og Udlægniagsvan

*) Det er ogsaa denne Fillervirkning, der gør, at det frisklagte Tjære
Fillerlag kan taale stærk Regn uden at danne Emulsion som almin
delig Tjære gØr.
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skelighederne er efterhaanden ogsaa overvundne tiden altfor store
Driftsvanskeligheder. Det opgives, at Stykkerne med Kul- og med
Kalkfiller indtil nu (det vil for enkelte Strækninger sige i et Par
Aar) har ligget ens og godt. l)et synes, som om Metoden er tem
melig besværlig, og der er ikke Sammenligninger med andre lig
nende Belægninger, f. Eks. Tjære-Trinidadblandinger eller tynde
Dammanlag, hvad (ler vilde være rimeligt, idet man med disse
Metoder opnaar lignende Resultater som de ovenfor refererede.

Mange af de teoretiske Betragtninger, der er anvendte ved Op
bygningen af den franske Me[ode, er direkte — bevidst eller ube
vidst — taget fra Erfaringerne fra Tjære-Trinidadasfaltblandin
gerne; Finstoffet i Trinidadasfalten er saaledes bekendt for at give
skridningsfri Opbremsning og for at holde paa Tjæreolierne og
derved gøre Tjærebelægningen mindre temperaturfølsom; ligele
des bevirker Trinidadtilsætningen, at Skærverne bindes. Tilsæt
ning af Trinidadasfalt har imidlertid ogsaa flere andre Fordele
fremfor Tilsætning af ren Filler, idet den let blandes med Tjære
i alle Forhold. (Derved adskiller den sig ogsaa fra Petroleums
Bituminerne, der kun har en meget begrænset Evne til at blande
sig med Tjære). Takket være denne Egenskab behøver Blandings
karret for Tjære-Trinidadasfaltblandinger ikke at være udstyret
med en særlig OmrØringsanordning, idet en god HaandomrØring
vil være fuldt ud tilstrækkelig. l)a Trinidadasfalten er absolut
fri for Vand, kan man — for saa vidt Tjæren selv kan taale det
— godt arbejde med Temperaturer paa godt 100 Grader. Da Tri
nidadasfalt desuden er ens fra Levering til Levering, kan man
spare det store og kostbare Kontrolsystem, som Franskmændene
har maattet indrette til deres Metode, idet man kan nøjes med at
faa indstillet sine Blandinger før Arbejdets Begyndelse og der
efter med nogle enkelte Kontrolprøver nu og da for at være helt
sikker.

Med Trinidadasfaltblandinger faas i Modsætning til med Mexi
can-Asfaltblandinger en skridningsfri, mat og ikke spejlende Over
flade, Belægningen har under Navnet «Astar€ i Frankrig og »Tar
bit€ i Norge og England vundet stor Udbredelse. I Island er man
naaet til det samme Resultat ad en anden Vej, idet man dér i en
Del Tilfælde har overstrØet frisk udlagt Tjære med pulveriseret
Trinidadasfalt (der gaar under Navnet »Viasphalte) og har op

• naaet den samme Temperaturstahilisering og skridningslØse Over
flade som paa den ovennævnte Maade med »Tarbit<.

Herhjemme har man søgt at opnaa de nævnte Fordele ved at
overstrØ med »Bitukalk€, »Dammanasfalt< o. lign.; man har alt
saa en hel Række Metoder at stabilisere sine tynde Asfalt- eller
Tjærebelægninger pat, og hvilken, der i givet Tilfælde skal fore—
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trækkes, kommer saa ganske til at afhænge af, hvorledes de en

kelte Metoder kan hævde sig i den nærmeste Fremtid, idet flere

af (lem jO endnu er meget nye, og man ganske savner større sam

menlignende PrØvestrækninger, hvor alle Metoderne er repræsen

terede udsat for samme Vejrlig, Fundament og Trafik.

For den der til daglig er beskæftiget med UndersØgelse af p’—
manente Asfaltbelægninger som StØbeasfalt og Asfaltbeton, har de

nævnte ForsØg — trods deres tilsyneladende, fra disse to Belægninger,

ganske forskellige Opbygning — dog stor Interesse, idet de tynde

Belægninger, som allerede tidligere berØrt, hurtigere viser Fordele

og Ulemper ved bestemte Metoder. Hvis man saaledes l)røver at

benytte forskellig Fillei’ til to StØbeasfalter, kan man risikere at

maatte vente baade ti og tyve Aar, fr Forskellen viser sig tydelig,

uden at man derfor kan sige, at den er betydningslØs, for om en

Belægning kan ligge i femten, tyve eller femogtyve Aar har jo

alligevel sin Betydning, jeg skal derfor ogsaa eventuelt senere

give en J3eretning om andre lignende ForsØg.

MODERNE VEJPROFILER
Af AmtsvejinspektØr Refn.

Foredi’ug i Dansk Ingeniørforening den 5. Api’il 1933.

Naar jeg skal have den Ære at fremsætte nogle Bemærkninger

oni »Moderne Vej profiler<, maa jeg foru dskikke den Bemærkning,

at jeg ikke mener at kunne belyse dette vidtstrakte Emne udtØm

mende pan den begrænsede Tid, der er til Raadighed ved denne

Lejlighed. — Naar jeg har efterkommet Bestyrelsens Anmodning

om at tale om moderne Vejprofiler, er det sket i Haab om, at der

senere fra den kompetente Forsamling vil fremkomme Indlæg, som

kan tjene til jderligere Belysning af Emnet, som maa betragtes

som værende af betydelig Interesse, da der for Tiden foretages sno

store Vejarbejder Landet over.
Jeg skal begynde med at omtale de enkelte Dele af Vejens Pro

fil, dernæst vil jeg gerne vise nogle Vejprofiler, der er opmaalt

paa en Rejse gennem Tyskland til Holland, samt enkelte Profiler

af danske Landeveje, og endelig skulde vi se nogle Billeder af ty

ske og hollandske Veje.
Skal man tale om et Vejprofil, maa man til at begynde med

gøre sig klart, hvilke Arter af Trafik, den paagældende Vej skal

fØre, og hvorledes man Ønsker denne Trafik delt. Hvis man saa
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kan fastslaa, hvor stor Bredde, der kræves af de forskellige Tra
fikanter, har man Elementerne til at fastslaa et Vej profil, svarende
til den forudsatte rrrfil —

I tidligere Tider, da Vejene fortrinsvis befærdedes med Heste-
køretøjer, der bevægede sig med moderat Hastighed, drejede det
sig i Almindelighed kun om at fastslaa Maximums-l3redden af
Vognene og til at bestemme, om Vejen skulde anlægges til at fØre
1, 2 eller flere Vognrækker. Af Hensyn til Vejlegemets Holdbar
hed, og da Vognene jo ikke kunde passere umiddelbart langs med
GrØftekanten, indrettede man udenfor den befæstede KØrehane en
Rabat, der i Almindelighed grusedes. — Da det nye Trafikmiddel
Cyklen saa fremkom, tog Cyklisterne deres Tilflugt til de grusede
Rabatter, der sædvanlig afgav en jævn og behagelig Færdselsbane,
medens selve Kørebanen ofte var sporet og ujævn og derfor ikke
fristede til Cykling. Man opnaaede paa denne Maade en automa
tisk Deling af de to Færdselsarter uden at yde økonomiske Ofre
af videre Betydning, idet Cykletrafikken selv banede Rabatterne,
aaar disse en Gang eller to om Aaret paaførtes Grus af passende
Lerindhold. — En Ændring af disse Forhold skete, efterhaanden
som Motorkørselen voksede. For det første forliges Automobil-
kørsel med den større Hastighed ikke nær saa godt med Cyklister,
som Hestekoretçsjerne gjorde, og (la KØrebanerne at Hens n til Au—
tomohiltrafikken elterhaanden blev overfladehehandlede ell er for
synet med haardt Sliddække, afgav de en jævnere og glattere Bane
for Cyklisterne end Rabatterne, og følgelig foretrak Cyklisterne at
færdes paa den samme Bane, som Motorkøretøjerne skulde benytte.
l)ette Forhold medførte betydelig Fare for begge Færdselsarter, og
man er nu naaet til det Punkt, hvor Ønskeligheden og Kravene om
Adskillelse mellem KØrebane og Cyklesti gør sig gældende. — Paa
Vejstrækninger op ad Byer eller langs bymæssige Bebyggelser (fra
egentlige Bygader skal her ses bort) kan der hyppigt foreligge Nød
vendighed for Anlæg af Gangstier, medens disse noget vanskeligere
lader sig motivere langs de lange aahne Strækninger af Landeveje.

En Gangsti hØr have en Minimumsbredde, der er saa stor, at 2
Personer kan mødes, eller ca. 1,5—2 m. For snævre Stier er ikke
behagelige at færdes paa, man anlægger dem hyppigt med en
Bredde af ca. 2,5 m.

Med Hensyn til Cyklestiernes nødvendige Bredde foreligger der
forskellige og i nogen Grad afvigende Regler i de forskellige Lande:

Provinzialbaurat Grossjohan angiver i »Die Strasse Nr. 14/1929
for dobbelte Cvklestier: Minimumsbredde 1,50 m, ved stærk Færd
sel 2,00 m og for enkelte (altsaa Færdsel i een Retning) 0,80—
1,00 m.
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I Holland har man for særlige Cyklestier, der ikke løber jævn

sides med Vejene, en Bredde af Ca. 2,50 m, men forøvrigt fastsæt

ter man her Bredden af Stjerne efter Trafikkens Intensitet, nem

lig for Stier med
2 Retninger I Retning

under 2000 Cykler pr. Dag 2,0—2,5 m 1,5 m

over 4000 » » » . .. 4,0—5,0 »

2000—4000 » » » . .. 3,0—4,0 »
2,0—3,0 m

Om dette Grundlag for Fastsættelse af Bredden er rationelt, kan

man maaske diskutere.
Her i Danmark er Regler for Cyklestibredder angivet i en Rap

port, som i sin Tid er skrevet af daværende AfdelingsingeniØr Nohr

til den 3. internationale Vejkongres i London i 1913. — Selv om

Artiklen saaledes ikke er ny, forekommer det mig, at de deri an

givne Elementer til Bestemmelse af Cyklestiers Bredde er af Værdi

fremdeles, cia det frie Profil for en Cvklist jo ikke har forandret

sig de sidste 20 Aar (5. 247).

Man ser heraf, at den mindste teoretiske Bredde for en Ckle

sti bliver 1,6 m. Pan (leflfle Plads kan 2 Cykler mØdes, men en

saadan Sti er dog ikke videre behagelig at færdes paa, hvis den

skal føre Færdsel i 2 Retninger; i saa Tilfælde bør Bredden tor

Øges med 1 m til 2,6 m, saa at der bliver Plads til 3 Cyklister i

Bredden. En endnu bedre Sti opnaas for Færdsel i begge Retnin

ger, naur man forøger den effektive Bredde til 3,6 m, saaledes at

Cvklisterne kan kØre parvis forbi hverandre. — Medens man i

Byerne foretrækker at have en Cyklesti i hver Side af Gaden, hver

bestemt for Færdsel i sin Retning, vil det let pan Landet, naur

drejer sig om kilometerlange Strækninger uden Sideveje af Betyd

ning, af Økonomiske Grunde blive foretrukket at nøjes med Cykle—

sti i den ene Side af Vejen; en sandan Sti bØr du anlægges med

en iJassende Bredde, san Færdselen foregaar bekvemt, og dette kan

man f. Eks. opnaa ved som nævnt at give den en Bredde af 3,6 m.

Hvad Cijklesliens Placering angaar, gælder 2 — hinanden mod-

virkende — Hensyn, idet det paa den ene Side gælder om, at Cykle

færdselen og den kØrende Færdsel generer hinanden mindst mu

ligt, medens dog pan den anden Side en vis Forbindelse mellem

KØrebane og Cyklesti ogsaa er paakrævet, i Særdeleshed, hvor der

er Bebyggelse langs Vejen.
At lægge Cyklestien udenfor LoncleoejsgiØften er forsaavidt

hensigtsmæssigt, som der derved opnaas en stærk Adskillelse mel

lem Cklesti og KØrebane, men da Forbindelsen med Kørebanen

kun kan finde Sted ud for Sicieveje, der udmunder pan samm?
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Side af Vejen som GrØften, eller ved Hjælp al særlige OverkØrsler,
kan denne Placering kun anses for henslgtsms@sslg paa Stræknin
ger, hvor Cyklefærdselen udelukkende toregaar paa langs ad Vejen,
i v. s. hvor der hverken er Bebyggelse eller Sideveje Indmundende
pan den Side al Vejen, som er modsat Cyklestlens Plads. Agtes der
anlagt Cyklestier langs begge Vejsider, stiller Sagen sig selvfølgelig
anderledes. En Placering af Cyklestlen udenfor Grøften vil nærmest
kunne hentes formaalstjenlig ved saadanne ældre Veje, som er for
smalle til, at en Cyklesti kan finde Plads pan selve Vejarealet. Ved
nye Veje vil man sikkert i Almindelighed vige tilbage for at benytte
en GrØft som Adskillelse, dette san meget mere som GrØften danner
en god og naturlig Begrænsning for det offentlige Vejareal mod
de tllgrænsende Ejendomme.

Lægges Cyklestien umiddelbart lanps KØrebanen, melder SpØrgs
maalet om en hensigtsmæssig Adskillelse sig. Hensyn til stØrst
mulig Farefrihed og TryghedsfØlelse taler for, at Adskillelsen bØr
være saa kraftig som mulig, men andre Forhold, nemlig Hensynet
til god og billig Vandafledning og Hensynet til en Ikke for vanske
lig Forbindelse mellem KØrebane og Cyklesti taler i modsat Ret
ning.

Hvis Forholdene tillader, at Cyklestien kan lægges mellem en
Trærække og Grøften, vil Træerne danne en tilstrækkelig Adskil
lelse, og der vil da Ingen Anledning være til at gøre Cyklestlen
ophØjet; det vil derfor være muligt at lade Kørebanens Vandafled
ning foregaa ud over Cyklestien til Grøften.

Saafremt Cyklestien placeres umiddelbart langs Kørebanen
uden adskillende Trærække, kan Adskillelsen enten dannes ved
(til Gavn for Sikkerheden) at gøre Cyklestlen ophØjet eller ved I
Stedet at tilvejebringe enten noget I Retning af en veritabel Ad
skillelse af — f. Eks. — en (ophøjet) Græskant (hvorved der i
nogen Grad opnaas det samme som ved en ophØjet Gangsti), eller
blot en Markering. Jo stærkere Færdselen og jo smallere Køre
banen er, desto mere Anledning vil der være til at gøre Cyklestien
ophØjet (Byer). Imod en ophØjet Cyklesti taler den derved for
anledigede vanskeligere og dyrere Afvanding samt Hensynet til,
at der bØr være nogenlunde let Adgang for Cyklisterne fra Køre
banen til Cyklestien og omvendt. Man kunde for at Imødekomme
dette Hensyn ogsaa tænke sig at anlægge en flad Rendesten eller
en brolagt Stribe, der muliggør Overkørsel hvor som helst.

Ved Placering af Cyklestier langs Veje gør flere andre (end de
alt nævnte) Hensyn sig gældende — alt efter de lokale Forhold.
Mere almindeligt kan I ssa Henseende Opmærksomheden hen
ledes paa, 1) at to Cyklestier, een langs hver Vejslde, selvfølgelig
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er bedre end een, da der altid vil være en vis Uvilje fra Cyklister-
nes Side til at benytte en Cyklesti, som ikke ligger paa Vejens
højre Side. Det er altsaa som sagt Økonomiske Hensyn, der for
anlediger een Cyklesti.

2) at Cyklestier ikke bør fØre umiddelbart langs Skellet af be
byggede Ejendomme, men at der her inderst bØr ligge et Fortov;

3) at Trærækker af Hensyn til den kørende Færdsel helst bØr
staa sna vderligt som muligt, ikke alene fordi der da er mindre
Fare for SammenstØd, men ogsaa fordi Oversigten i Kurver skraat
fremefter derved bliver bedre. En Trærække mellem en Cyklesti

og en KØrebane vil formentlig ogsaa optage mere nyttigt Areal end
en Trærække langs GrØftekanten.

Opmærksomheden skal endelig henledes paa § 23 i Færdsels
loven af 1/7 1932, der lyder:

»For san vidt der til højre for Kørebanen findes brugelig
Cyklesti, der er afgrænset fra denne ved Kantsten eller paa
anden tydelig Maade, skal Cyklisterne benytte Cyklestien.
Ligger Cyklestien ikke til hØjre for KØrebanen, er Cyklisterne
berettigede til at benytte den, med mindre Politiet har for
budt det.<

Efter denne Affattelse er det umuligt — siger Politiet at
tvinge Cyklisterne til a benytte en Cyklesti i Vejens venstre Side,
selv om Stien er anlagt i en passende Bredde til Færdsel i 2 Ret
ninger.

Formentlig burde Cyklister altid være forpligtet til at benytte
Cyklestier, naar saadanne forefindes. Hvorvidt Stjerne saa skulde
befares i een eller to Retninger, maatte afhænge af, om de var
indrettet til i eller 2 Retninger.

Efter at have beskæftiget os med Gangstier og Cyklestier kom
mer vi til den vigtigste Del af Profilet, nemlig KØrebanen.

Ved at regne med de sædvanlige Bi’eclder af Personvogne og
Maximaibredden 2,3 ni. for Lastvogne samt et Spillerum paa 1 m
kommer Professor Christensen til, at Vejbefæstelsens Bredde bØr
være 5,5 ni, naar man nøjes med at forlange, at en Personvogn og
en Lastvogn skal kunne mØdes, men 6 ni, naar to Lastautoer skal
kunne passere hinanden. — Paa lignende Maade kommer den
tyske Professor Knipping til 6 m som en passende Befæstelses
bredde for 2 store Lastvogne eller Omnibusser. — Endelig fast
sætter den engelske Regering 3,05 som Bredden af et enkelt Spor.

Herefter kan man vist fastslaa, at man som en passende Bredde

af Befæstelsen for Veje med Nutidens Motorvogntyper og for hur
tiggaaende Trafik bør regne med 3 ni l)r. Spor; man anser saa
ledes i Tyskland ikke den tidligere tilladte Indskrænkning ved
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flersporede Kørebaner for tilladelig. Det vil sige, at man for en
2-sporet KØrebane regner 6 m, for en 3-sporet 9 m o. s. v., medens
man tidligere indskrænkede de 6 m til f. Eks. 5%, de 9 m til 8 m
0. 5. ‘.

Det tyske Trafikministerium anbefaler for Landeveje bestemt
til Fjerntrafik følgende Bredder:

I. KØrebane: 2 3 = 6 m (i Midten).
2. Gangsti: 1 ni paa hver Side eller 1,5—3,0 ni paa den ene

Side (1 m er en meget moderat Bredde).
3. Cyklestriber 1 m paa hver Side eller 1,5 ni— 2,0 m paa den

ene Side.
Med Træer 0 80 ni.4. Sidebanketter { . -» Afvisersten 0,aO ni.

5. Materialbanket: særlige Pladser udenfor Planum.
6. Træer og Afvisersten: saa nær som muligt ved indre Grøfte

kant, : 0,4 m til Træmidte fra Kant.
7. Vejalen 0,5 ni (den har man som bekendt her i Landet soni

Regel til mindst 0,6 m eller I Alen).

Endvidere fremhæver det tyske Ministerium Betydningen af,
at Vejen, idet man soni nævnt regner med en 2-sporet KØrehane,
anlægges med saa stor en Planumsbredde, at Kørebanen kan ud
vides til 3-sporet, eller fra 6 til 9 m.

I \Viirtemberg har man forhøjede Græsrabatter, hvilket van—
skeliggør den gode Vandafledning for Kørebanen og indskrænker
den nyttige KØrebanebredde.

I Bayern har man let befæstede Rahatter, saa at Profilet i
Nødsfald kan bruges i sin fulde Bredde.

I Sachsen gaar man fra 6 til 9 m KØrebredde, idet man bygger
Vejene med 10 m Planum, nemlig 9 + 2 / 0,5 10 m.

I U. 5. A. har man anlagt KØrebaner med Bredde 5,4 à 5,6 m
Praktisk talt samme som de 90 = 5,65 m brede makadamiserede
KØrebaner paa vore Hovedlandeveje. Denne Bredde har man
mange Steder i Amerika forøget til 6 ni, og man bestræber sig
nu paa at gaa over til 3-sporede KØrebaner, for at de hurtige Per
sonvogne kan overhale Lastvognene.

De 2-sporede Udfaldsveje fra San Francisco er om Dagen spær
ret for Lastvogne for at Persontrafikken kan komme frem.

Jeg vilde nu gerne vise forskellige Profiler af eksisterende
Veje:

Fig. 1. Tværprofil af Landevejen mellem Haderslev og Aaben
raa, lidt Syd for Haderslev. Kørebanen er 6,1 ni, endvidere fin
des 2 Cyklestier 0,8 ni brede og 2 Gangstier 1,0 ni brede.
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Fig. 2 viser et Tværprofil af den nye Gade, der fØrer Færdse

len udenom Aabenraa. Man har her en 6,3 m bred KØrebane,

2 Cyklestier, 1,25 m brede, adskilte ved flade brolagte Rendesten

fra Kørebanen, og endelig 2 Fortoge. adskilte fra Cyklestierne ved

Kantsten.
Selv om Cyklestiens Bredde ikke her helt har den fØr nævnte

Minimumsbredde 1,6 m, er den dog dobbelt saa bred som Cykle

stierne pan det forrige Tværprofil, og da Begrænsningen mod

KØrebanen dannes af den flade 0,6 m brede Rendesten, som til

lader Færdsel med Cykle, kommer man, hvis man regner Cykle-

stien til Midten af Rendestenen, dog op pan 1,55 m.

Fig. 3 viser et Tværprofil af Landevejen Aabenraa—Krusaa,

lidt Syd for Aabenraa; det er usymmetrisk med en ophØjet Cykle-

sti og et ophøjet Fortog, i den ene Side af Vejen. Bredderne er

henholdsvis 1,7 og 2,0 m, medens KØrebanen er 7,6 m.

Fig. 4. Længere mod Syd forefindes et symmetrisk Tværprofil.

KØrebanen 6,7 m, derefter Cyklestier begrænset mod Grøfterne af

Trærækker. Adskillelsen mellem Kørebane og Cyklestier bestaar

af svagt ophævede Kantsten, der er afbrudt saaledes, at Vand

afledningen kan foregaa fra KØrebanen over Cyklestierne til Grøf
terne. Bredden af Cyklestierne rnaaltes til Ca. 2 m; den vil, naar

de unge Træer vokser til, reduceres til ca. 1,5 m.

Fig. 5. Tværprofil af Vejen mellem Kiel og Hamburg. Profilet

er nogenlunde symmetrisk med Trærækker langs begge Grøfter,
en 5,3 m bred chaussebrolagt KØrebane og Cyklestriber langs

denne.
Den befæstede KØrebanebredde er moderat, men endnu smal

lere er den paa
Fig. 6 viste; her ser man et Profil af Vejen mellem Hamborg

og Bremen. Langs den kun 5 m brede brolagte Kørebane henligger

brede ubefæstede Arealer som Jordveje; absolut et uheldigt Profil.

Fig. 7 viser et Profil af Vejen mellem Bremen og Hannover.

Mellem Trærækkerne er der Ca. 10,7 m, inddelt i en 1,6 m bred

Rabat, en 2,6 m bred Sommervej, en 4,2 m bred chaussebrolagt

Kørehane og en 2,3 m bred Gangsti, adskilt fra Kørebanen med

en Kantsten, og endelig findes udenfor Trærækkerne Cyklestier,

1,8—2,0 m brede. Her er Færdselen altsaa delt, og naar Sommer-

vejen toges ind til befæstet KØrebane, vilde Profilet være for

maalstj enligt.
Fig. 8 viser et Tværprofil af en hollandsk Landevej ved Gro

ningen. Vejene ligger her i Almindelighed paa en lav Dæmning.

For at støtte Vejlegemet forefindes der brede Sideopfyldninger,
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hvor der hyppigt bliver Plads til 2 Trærækker paa hver Side. Her

ser man den 5,3 m brede Klinkerbrohegning og langs denne to

Cyklestriber, 0,7 m brede.

Fig. 9 viser et Profil, der for saa vidt er bedre end det forrige

vi san, idet KØrebanen her er 5,5 m bred og Cyklestierne anbragt

udenfor Trærækkerne; de har Bredder paa 1,4 m. Man vil end

videre pan de to sidste Billeder bemærke de to sædvanlige Maa

der, hvorpan Klinkerbrolægning udfØres.

Fig. 10 viser et Profil med en endnu bredere KØrebane, nemlig

6,4 m og Cyklestier omtrent som de forrige.

Fig. 11. Her har man en Cyklesti 1,9 m bred, adskilt fra Køre

banen ved en bredere Rabat med Trærække. Færdselen er altsaa

delt, og saavel Automobilerne som Cyklerne har deres egne Baner

af passende Bredder.

Fig. 12 viser et Profil med Cvklestriber op ad Kørebanen, som

er 6 rn bred, medens Cyklestriberne er Ca. 1 m.

Fig. 13. KØrebanen er klinkerbrolagt i 6 rn Bredde, og udenfor

Trærækkerne findes Cyklestier 1,3 m brede og befæstet med Ce

mentftiser.
Fig. 14.. Her er KØrebanen befæstet med Cementbeton, og Cykle-

striber ligger op ad Kørebanen ligesom det næstforrige Profil,

vi saa.
Fig. 15 viser et Profil af en nyanlagt bred Vej mellem Amers

fort og Amsterdam. I Midten en AsfaithetonkØrebane, afgrænset

ved 2 à 3 Skifte Brolægning fra Cyklestier, befæstet med Cement-

beton, herefter Græsrabat, saa kommer Flisebelægning og atter

Græs. NedlØh san man ikke, Afløbet foregik gennem Græsrabat

terne, idet Vejen ligger pan Opfyldning af Sand.

Fig. 16 viser et tagformet Tværprofil for en Asfaltbetonbelæg

ning paa Vejen Delft—Rotterdam. Bredden er ikke mindre end

11 m. Tværfaldet 1: 50 og 1: 100 i Toppen. Indfatningen bestod

af 45 cm brede Cementbrosten udfØrt af Kvartsporfyr og afbØrstet

saaledes, at Skærverne er synlige og giver Kanten en lys Farve.

Fig. 17. Profil af en ny Provinsvej fra Rotterdam til Hook van

Holland. Belægningen er grov Asfaitheton, overfladebehandlet med

Spramex og overdækket med granulerede Slagger. Her har vi

en Cyklesti, 2,6 m bred, altsaa beregnet til 3 Rækker Cykler, og

en 6,4 m bred KØrebane.

Fig. 18. En Statsvej med en særlig KØrebane for gennem

ganende Trafik og en KØrebane for lokal Trafik samt Cyklesti af

Beton flis er.
Fig. 19 er et Profil fra en Vej i Nærheden af Dordrecht.
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Fig. .20. Profil i Nærheden
smalle Cyklestriber.

Fig. 21 et lignende Profil.
her af Goudalitebeton.

Befæstelsen af KØrebanen bestaar

Fig. 22. Cementbeton (Tværfuger for hver 5 m, tomme Længde
fuger, fortsat og fyldt).

Fig. 23. Profil München--—-Gladhach.
Fig. 2. Profil i Westerwald af Vej langs Bane.
Fig. 25. Profil ved Hannover, 6,1 m Belægning, 1,5 ni Cyklesti

udenfor Trærækken.
Fig. 26 Vejen Hcxag—Delft—Rotterdani.
En meget bred Vej, idet Planumbredden udgør ikke mindre

end 32,5 m. I Midten en 11 m bred KØrebane, begrænset med en
Granitkantsten, som ikke rager op over KØrebanen, og langs Kant-
stenen en Betonstribe af ca. 34 Bredde. Herefter kommer 2 Cykle-
striber, befæstet med Betonfliser i en Bredde af 2,10 ni hver, hvil
ken Bredde er rigeligt til 2 Cyklister men knebent til 3, hvis man
holder sig til de Nohr’ske Profiler. Dog maa man her tage i Be
tragtning, at Stjerne ligger i Niveau med de tilstØdende Rabatter,
saa man niaaske af den Grund kan regne med lidt mindre Bredde.
Vejen har 2 Trærækker pan hver Side og mellem disse 2 KØre-
baner, befæstet med Klinker i en Bredde af 3 ni hver og beregnet
for den lokale Trafik samt for Fodgængere.

Fig. 26. Toærpro[ii of Flovedlandevejen Haag—Delft—(Rotterdazn).
I Kliizkervej for Lokaltrafik og Fodgængere. II Cgklesti (Betonfliser).lii 4utoniobitvej (Sandasfoll) med Granitkonsten, støttet of en Betonpiode.

Ti925

—Ol.

Fig. 24—25.

af Breda, 6,7 m KØrebane og 2
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Fig. 27—31. Tværprofiler af holland.ke Veje.

a. AuIonzobilej. b. Vej for blandet Trafik. c. Vej for lokal Trafik. Ii. Vej

for Landkøretøjer. r. Cyklesti. v. Gangsti.

Fig. 27—31. Nornialprofiler for Nyarilæg af Veje i Holland.
Her forefindes Planumsbredder 43 m, 26 m, 23 m og 31 m. For

alle Profiler gælder, at man imellem Træplantningen midt paa
Vejen har et Bælte af 15 m, som bruges enten til en speciel Bane
for Automobiler, hvor der findes særlige Baner for den langsomt
gaaende Trafik og for den lokale Trafik, eller som almindelig
Kørebane for den blandede Trafik. Disse Kørebaner er san be
fæstet i en Bredde af 11 m, begrænset af Langskifter af Klinker,
idet man dog ved de første Anlæg kun udfØrer Befæstelsen i en
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Bredde af 6 m; udenfor Trærækkerne har man 2 m brede Cykle-
stier, og san kommer de 6 m brede Baner for lokal og langsom
Trafik og endelig Spadserestier, 1 m brede. I det nederste Profil
har man indskrænket Parallelvejens Bredde til 3 m og helt strøget
Spadserestierne. Man vil her lægge Mærke til, at den effektive
KØrehnnebredde er 3, 6 eller 12 m, idet der til 11 m for Midter

banen man lægges de Y2 m brede Indfatninger paa hver Side for
dens Befæstelse.

Endelig er det jo ogsnn meget interessant at se den overordent
lig simple Mnade, hvorpna Vandafledningen er ordnet, idet Pro
filerne har Fald fra Midten ud til GrØfterne tiden ophØjede Kant-
sten eller andre Hindringer for Vandet.

Autoinobiluejen KØ1n—Bonn (Fig. 34) danner en Del af den plan
lagte Automobilvej fra Bonn over KØ1n og Düsseldorf til Industriom
raadet. Den gamle Provinsvej KØ1n•—Bonn er — eller var — en
af Rhinprovinsens stærkest befærdede Veje. Til Tider er der talt
om Færdsel af over 1000 KØretØjer pr. Time. Efter mange Over
vejelser over, hvorledes en Forbedring af Færdseisforholdene kun
de tilvejebringes, kom man til det Resultat, at en helt ny Vej, alene

Fig. 32. Hollaiidsk Vej (Goudalite).
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forbeholdt Automobiler og anlagt med alle Vej skæringer ude at

Niveau, var deri bedste Løsning.
Vejen er anlagt saaledes, at den tillader Automobilerne at kØre

med en Hastighed af 100—120 km pr. Time. Af den Grund er

der overalt en fri Udsigt fremefter pan mindst 200 ni, i Alminde

lighed endda mindst 300 an; Længden af Vejen udgør godt 20 km.

Største Kurveradius er 5000 m. Alt for lange Buer er med Forsæt

undgaaet. Den længste fuldkommen lige Strækning er 3 km,

den længste Bue 2,5 km.

Fiq. 33. Holland.k Vej.

Fig. 3’. Autornobiluejen Kôln—Bonn.
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Vejen ligger paa sin længste Strækning lidt over det omgivende
Terrain. Jordarbejdet har ialt andraget 650,000 rn3; fra Sideud
gravninger ved Bonn og KØ1n er hentet henholdsvis 40,000 og
60,000 m3 Fyld.

Den stØrste Stigning andrager 2 %, i Almindelighed er Stig
ninger og Fald dog ikke over 0,5 %. De konvekse Knæk i Længde
profilet er, saafremt Summen af Stigningerne mod den vandrette
ikke overstiger 0,5 %, afrundet efter en Cirkelbue med 1000 m

Radius. Ved større Stigningsforskel er beiivttet en Afrundings
radius paa 13,000 m, der giver en Tangentlængde for den motor
kØrendes Øje paa 200 m. Konkave Knæk er afrundet efter Radier
i’ 5000—20,000 rn.

rfvPI.profilet har en Kørebane laa 12 ru Bredde, nemlig 4
Vognbaner à 3 ru og 2 Banketter à 2 ru, altsaa en Totalbuedde af
16 ru. Profilet er tagformet med Sidehældning 3 % paa KØrebanen
og 4 % pan Rabatterne. Saavel i Paafyldning som Afgravning fin
des GrØfter 2,50 ru brede, saaledes at Vejlegemet er skarpt af
sondret fra det omliggende Terrain.

Fig. 35. Landei;ej Hamborg—Kiel.
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For de skærende Veje og for 2 skærende Baner er opført 30
Viadukter. Kun en enkelt Tværvej har Forbindelse med den nye

Vej paa en saadan Maade, at Krydsning af modgaaende Færdsel
kan undgaas. Forbindelsen med de eksisterende Veje ved den nye
Vejs Elldepunkter i KØ1n og Bonn sker ved Fordelingscirkler med
en Diameter af 100 m med en ringformet KØrebane yderst i Cirk
len paa 10 m Bredde. Vejen agtes belyst og er det allerede del
vis. Da der til Belysning af en Atitomobilvej stilles andre For

/o5kr7l)ef

fia os/r /i/77c5/z-/p.

åZ5 Z 7/09 75 275 309

-_______

/ede/7ksz5o/-qe/ 7ed /z/?/.

dee/ra/(øbe/?han///5/os/7-z/p.

30L9 557 L 5O3L52 57c2

____

2c5OO

Fig. 36—38. Dan.çke La;HIelejsprofiler.

dringer end til Belysning af en Gade, anstilles Forsøg over, hvor
ledes Belysningen bedst kan indrettes. Til dette Øjemed er af

Rigstrafikministeriet bevilget et Beløb af 100,000 RM een Gang
for alle.

Vejens Befæstelse er paa Paafy]dningerne overalt Tjærebeton
(Teermischmakadam). Hvor Vejen i Nærheden af Bonn —

ligger i Afgravning, er KØrebanen befæstet med Chaussebrolæg
ning, der er tænkt at skulle være den endelige Belægning pan hele
Strækningen. Naar der paa Dæmningsstrækningerne er anvendt
Tjærebeton som foreløbig Befæstelse, skyldes det, at man ansaa
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0 i /0772.
Fig. 39—40. Danske Lanclevejsprof iler.

denne Belægning for at være særlig godt i Stand til at kunne
taale de Sætninger, hvormed man har ment at maatte regne. Som
Fundament tjener et 20 cm tykt Paklag (lagt i Grus) og et der
over liggende 10—12 cm tykt Skærvelag. Fundamentet gaar m
længere ud til Siderne, end KØrebanen er bred. Rabatterne er
svagere befæstet; de yderste 25 cm af Tværprofilet er ubefæstet
(græsbevokset).

N’5t-ea’— /arbæ/mfrn1e.
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Hvis man efter de anstillede Betragtninger og efter at have
set (le forskellige Profiler og Billeder at Veje i Udlandet og her
hjemme fra skulde drage nogle Slutninger om Retningslinierne for
den fremtidige Profilering af Veje, beregnet for den moderne Au
tomohiltrafik, maa man først erkende Ønskeligheden at l)elingen
at Trafikanterne, navnlig Adskillelse af Automobil— og Cykle—

færdselen, og selv om man teoretisk maa indrømme Nødvendig

heden at særlige Gangstier for (len gaaende Færdsel, kati man

ikke komme udenom, at denne Færdsel i mangfoldige Tilfælde vil
vise sig san ringe, at (len kun meget svagt begrunder (le Økonomi

ske Ofre, der kræves for at indrette egentlige Gangstier. Anlæg

af Cyklestier langs alle gamle Landeveje kan næppe gennemføres

som en samlet Plan, selv om den maatte strække sig over flere

Aai, men man maa formentlig gribe Sagen an paa den Maade,

som (let allerede er sket mange Steder, at der til at begynde med

anlægges Cvklestier, hvor særlige Forhold gør sig gældende; (let

bliver jo ofte i Nærheden at Byerne. Forefindes der Bebyggelse

langs Vejen, maa der langs Vejgrænserne anlægges Gangstier,

udenfor (lisse Cyklestier, og endelig maa man sØrge for, at (len

vigtigste 1)el af Vejen, KØrebanen, faar en l)Isse1de Bredde, som

maa være 3 m pr. KØrestrihe for hurtiggaaende Trafik. Angaaende
Adskillelse at de forskellige Baner kan denne jo, som vi har set,

varieres i det uendelige og vil altid blive noget af en Smagssag.

Brolagte Striber, som (le anven(les i Holland, ser nydeligt [1(1,

og navnlig tror jeg ikke, at man behøver at være ængstelig for

at lade Vandafledningen fra KØrebanen foregaa udover en Cykle—

sti, eventuelt videre over en Gangsti. Naar man har Plads, er

Trærækker en glimrende Adskillelse at Banerne, og jeg kan ikke

slutte disse Bemærkninger uden at benytte Lejligheden til at ind

lægge et godt Ord for pai Vejene i al Almindelig—

hed. Jeg tror, at man vil indrØmme mig, at (le forskellige Bille—

(ler af Veje, vi her har betragtet, i hØj Grad er præget af Træ—

plantning og prydet deraf. l)e Veje, hvorfra l3illederne stammer,

fØrer delvis gennem Egne med ringe landskabelig Skønhed, men

selve Vejene med deres gamle smukke Træer er en Pryd for Land

skabet med en Hygge og et Velbefindende for Vej farende, som

næppe opnaas pan en træløs Vej.
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STATISK BEREGNING AF BEHANDLEDE OG
UBEHANDLEDE MACADA?4BELÆGNINGER

(Fortsat fra Side 196.)

Af Ingeniør cand, polyt. J. (fUldt:.

Har vi nu vort Macadamkuglelag liggende paa en Undergrund
af blØdere Materiale, vil dette kun være i Stand til at taale Tryk
indtil en vis Grænse. Hvis nu Trykket langsomt forøges over

denne Grænse, vil Kuglerne
overfører det store Tryk og
ud af Funktion. Kuglelaget

i Kernens Spids være de, der først
vil, da Underlaget nu svigter, træde
kommer da til at bære som en Bue,

Ii

/ I
/ I

/

Fig. 4.

11 LJ
.AIII

,

Fig. 5.

der i1 Øve et Horisontaltryk, som hurtigt vil overvinde Gnidningen
fra Underlaget og Modstanden fra den belastede Del, og Faren for
Gennemlokning er til Stede. Samtidigt er Overføringsfiaden blevet
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mindre og mindre, idet flere og flere Kugler i Midten har faaet

Belastninger, der ligger over Underlagets Bæreevne, og derfor r

traadte ud af Virksomhed. rril sidst vil saa hele den belastede Del

af Belægningen synke og der vil dannes et Hus i Overfladen.

Ser vi nu paa det Tilfælde, at alle Stenene er kuhiske, vil vi

ikke finde nogen væsentlig Ændring. Hvis Stenene alle ligger i

ordnede Rækker uden Forbandt, er det umiddelbart, at Trykket

ptia Undergrunden bliver lig den ydre Paavirkning. Men da Stenene

forkiles ved rrron1liI1ge1, mener Fischer, at dette vil svare til, at

de ligger i Forbandt.

b0—’-

Fig. 6.

I Brudøjeblikket vil den skraverede Del synke lidt, og herved

;il paa Grund af Fortandingen ogsaa de stærkt optrukne Sten

blive draget ind i Trkfordelingen. En Beregning vil ogsaa her

kunne gennemføres, men vil være mere besværlig, da Stenene til

med vil have Tilbøjelighed til Kantning. Fischer nøjes derfor med

at fastslaa, at Trykfordelingsvinklen her bliver omtrent som for

Kugletilfældet, nemlig lig 63° 30’.

Resuméet af disse Betragtninger bliver altsaa, at Trykover

føringsvinklen i Almindelighed ikke vil afvige meget fra 60°, og

at der i det Indre af den trykkede Flade vil dannes en Kerne med

maksimalt Tryk, under hvilken Trykket aftager langsomt nedad.

Til Siderne aftager Trykket først langsomt, derefter hurtigere.

Tillige er det klart, at hvis Undergrundens Bæreevne overskrides,

vil der indtræde en Gennemlokning af Bærelaget.

Vi vil nu betragte et lodret Snit i Vejbanen, belastet med p0

paa Bredden 1).

R

-__--:
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Trykfordelingen vil da omtrent være som vist paa Fig. 6, idet
vi af regningsmæssige Hensyn erstatter den fØr viste Spændings
kun’e med en vandret Linie paa Strækningen b0 og to Skraalinier.
Dette er tilladeligt, naar vi bagefter panviser at den gjorte Tilnær
melse ikke afviger synderligt fra Virkeligheden. Vi regner altsaa
med at den ydre Belastning aftager jævnt indtil den tilladelige
Pnavirkning for Undergrunden p,t er nanet ved Belægningens Un
derkant og at Trykfordelingen til Siden varierer retlinet.

Vi har nu ved lodret Projektion

p;i b—b0
p0b0=p.b0—i- 2

—.- —

Po l) =Pu (b0 +
heri sætter vi

b1—b0_2
; p0b0 =Pu (b0 +2)

hvoraf
b0(p0—p)

I Ligningen for den lodrette Projektion er det sidste Led et Ud
tryk for den Del af Belastningen, der overføres gennem Sidetrekan
ten. Denne, der netop er lig Forskydningskraften i Snittet £4C, vil
vi betegne med Q og beregne nf de pna AC virkende Kræfter. Som
fØr omtalt paavirkes et lodret Snit af et aktivt Jordtryk

Eapo h.tg2(45—q/9

som ved Gnidningen udlØser en Modstand i dC, nanr Midterdelen
ACDF begynder at synke. Kaldes Ruhedskoefficienten f, har vi
altsaa følgende Ligning:

ubo=Qpo.Il.tg2(45o_,2).f

som indsat i Ligningen for de lodrette Kræfter giver

p0.b0=p.b0-f--2p0htg(45°—q/9).f

— 2p0h tg° (45°
— q’/2)’

PoPu+
Ifl

men denne Ligning er, hvad der egentlig ikke virker overraskende,
den samme som Schaars
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PPo
2B.f.h.d

idet som fØr vist B = t,,(45° — /‘L Den eneste Forskel er, at

Schaar har medtaget Fyldningsgraden , hvilket Fischer ingen An

ledning har til, cia han regner Trykket overfØrt direkte fra Sten

til Sten.
Vi har nu en Formel for den nødvendige Tykkelse af Belæg

ningen, udtrykt ved lutter kendte Størrelser

— b0(p0—p)

— 2Po tg’ (450
— 9/2) tg q’

idet ,f jo er lig tg ço.
Vi indfører nu eksempelvis b0 = 10 cm, p0 = 15 kg/cm’,

3 kg/cm’, (j9 = 35’ og fnat’ ii = 21 cm, en Værdi, der til

syneladende stemmer godt overens med de i Praksis anvendte

StØrrelser af Belægningstykkelserne. Der er blot en kedelig

Uoverensstemmelse. Regner vi nemlig Trykfordelingsvinklen ud

har vi, idet 2 = 40 cm og Ii = 21 cm,

tg a= ; a=27°41’

og vi har fØr paavist, at Vinklen vil komme til at ligge omkring

600. Aarsagen til denne Uoverensstemmelse ligger i, at Bruddet

vil indtræde meget fØr af en helt anden Grund. Betragter vi

nemlig Belægningen som en Bjælke, understøttet af en Søjle

med Bredden b0 og bærende den Belastning, der er fremstillet

ved Spændingskurven langs Belægningens Underside, har vi i

Snittet fØrst en ensformig fordelt Trykspænding

Po tg’(45° -_q)/,)

som for det anfØrte Taleksempel bliver 4,1 kg/cm’, men desuden

ved C en Trækspænding, fremkaldt af Trekaiitbelastningen uden

for b0 som er lig med

M

____

W b2
6

og som for Taleksemplet bliver lig 10,9 kg/cm’, hvorfor vi i C

faar en resulterende Trækspænding lig 10,9 — 4,6 = 6,8 kg/cm’,

men en Macadambelægning er overhovedet ikke i Stand til at
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taale Træk hvorfor der dannes en Revne i AC, og den ydre Kraftkan nu kun overfØres gennem Kernen A CDF, hvorved Trykketpan Grunden vokser fra P0 til p11 og Følgen bliver en GennemI okning.
Vil man undgaa Trækbrud, er det altsaa nØdvendigt, at Træk—spændingen er mindre en eller lig med Trykspændingen. For atundgaa Brud maa Ligningen

Po 1g2(450—q/2) Pu

‘være opfyldt. Betragter vi den yderste Grænse, hvortil vi kangaa ned med Tykkelsen, faar vi altsaa

h2_&
Po Eg2 (45°

—

ii = _L_ /jJ
(4)tg (45°

— R/2) /

Med de i Eksemplet nævnte Tal faar vi Ii 34,4 cm ogtg a 34,4: 40,0; 40° 41’, altsaa stadig væk under 60°.
Grunden hertil er, at vi i Punktet C har regnet med

EL, Po tg2 (45° — J2), medens Belastningen i C jo er aftagettil p,, hvorfor Normaikraften ikke som før forudsat kan afbildesved et Rektangel med HØjden ii og Grundlinien p0tg2450—T/2’men derimod ved et Trapez med samme Højde og Bredde foroven, medens denne forneden kun er p, tg2 (450_ q/2). Lige
vægtsligningen bliver altsaa

- 22
p,, tg’(4a°—p’0)=p,, ,—

hvoraf

2
1

tg (45°
—

og med Indsætlelse af 2

h
— l) (Po — Pi,) — (5
— p tg (45°

—

1)et valgte Taleksempel giver her Ii 77 cm og a = (320 33’,
hvilket godt nok dækkes af den Antagelse, at Vinklen skulde
ligge omkring 60°.

Til Slut er det endnu nødvendigt at undersøge, hvor stor en
Fejl der er begnaet ved at vælge den tilnærmede Spændingsfor
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deling i Stedet for den rigtige, med et Middeltryk lig Halvdelen
af det maksimale, hvorfor

pobo= b og

som for Taleksemplet giver b1 = 100 cm og ifølge de her udledte
Beregninger har vi b, = b,, + y 10 + 240 = 90 cm. De to
Spændingskurver er herefter af Fischer optegnede som vist paa
Fig. 7, og vi ser, at de to Kurver dækker hinanden godt. For—

/ \

Fig. 7.

skellen er, at vi i Virkeligheden kun opnaar det maksimale Tryk
i Midten af Bredden b , medens vi har regnet det fordelt over
hele Bredden, ligeledes har vi regnet den Del afTrykoverførin
gen, tier sker til Siden, lidt for stor, men da det kun er Momen—
tet, vi har benyttet, og Tyngdepnnktet for de to Kurvedele om
trent ligger paa samme Sted, bliver Fejlen ikke af Betydning.

Endelig har vi gjort den Antagelse, at Trykket kun fordeltes
til Siderne, men da Hjulet ikke hviler paa Vejbanen paa en
uendelig lang Strækning i Længderetningen, men kun over en
Strækning, der er en. tre Gange Berøringsbredden, vil der altsaa
ogsaa ske nogen Længdespredning af Trykket. Fischer foreslanr
at tage Hensyn hertil ved at vælge den tilladelige Paavirkning
for Undergrunden noget større end ellers.

Umiddelbart virker Fischers Teori ganske bestikkende, dog
er der et Punkt, der synes noget nklart, nemlig Spændingsfor
delingen, og vi vil derfor se lidt nærmere pan dette.
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I hosstaaende Figur er med stiplet Linie indtegnet den Spæn
dingskurve, som vi efter Fischer skulde komme til i en Dybde al
77 cm med p0 = 15 kg/cm2 og p = 3 kg/cm2, og i hvilket Til
fælde vi skulde opnaa, at der ingen Steder opstaar Trækspæn
dinger, der er stØrre end Trykspændingerne. Trykfordelingen
skulde være i Overensstemmelse med den, vi vilde faa, hvis Ma
cadamen var sammensat af lige store Kugler, lejret saa tæt som
muligt, hvilket vil sige, at vi skulde komme til den samme Tryk-
fordeling ved at fortsætte den i Fig. 3 antydede Beregning af de
Bidrag af Belastningen, der falder paa hver enkelt Kugle. GØr
man dette, faar man den fuldt optrukne Kurve, der er regnet ud
for en Kuglediameter lige 5 cm, et omtrentlig Gennemsnit af en
Skærve Diameter, og p0 fordelt over to Kugler, svarende til b0,
som i det valgte Eksempel, lig 10 cm. Det ses, at denne Kurve i

ved Be1ægnrngeniflg.

ir.9
Fig. 8.

Midten ligger over og i Yderkanterne under Fischers. Det synes
altsaa som om Trykket ikke fordeles saa godt som forudsat,
hvilket har til Følge, at det maksimale Tryk paa Undergrunden
bliver 5,55 kg/cm2 i Stedet for som ønsket 3 kg/cm2. Grunden
hertil er ogsaa ganske klar, idet Fischer har valgt ptt. lig 3 kg/cm2
og derpaa beregnet Tykkelsen saaledes, at vi ikke risikerer et
Trækbrud, men derved har vi ingen Garanti for, at Piv netop an
tager den ønskede Værdi. Det gør den kun, hvis Trykfordelingen
kan regnes som forudsat, og Begrundelsen for, at vi skulde kunne
det, ligger jo i, at vi ved Trykfordelingen gennem en Macadam,
bestaaende af de omtalte Kugler, skulde faa en Trykfordeling,
der ikke afveg synderligt fra den valgte. Men denne Overens
stemmelse er som her vist ikke til Stede, saa selv om vi er sikrede
imod Trækbrud, vil Belægningen dog brydes, idet Undergrunden
vil give efter.

5pænclingskurve efter riecher (Fig.4)
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SpØrgsmaalet er ogsaa om, hvorvidt det er korrekt at betragte

Belægningen som bestaaende af Kugler, idet Kugleformen absolut

ikke er egnet til at danne en god Macadam. Hertil er det Ønske

ligt, at de enkelte Dele har saa skarpe Kanter som muligt, saa

man opnaar en god Forkiling. Saadanne Elementer dannes af

kubiske Sten, men disse skal ikke opbygges, som vi saa angivet af

Fischer i Fig. 5, i regelmæssig Forbandt med vandret Sidelinie;

det vil komme Virkeligheden langt nærmere, naar Kuberne an

bringes med en af Diagonalerne lodret og i denne Stilling lejres

saa tæt som muligt. Et Snit i en saadan opbygget Belægning er

vist paa Fig. 9.

For at faa en jævn Overflade er det Øverste Lag udfyldt med

Pyramider af StØrrelse som halve Kuber. Det ses altsaa, at den

Del af den ydre Kraft, der falder paa hvert enkelt Element, bliver

den samme som for Kuglernes Vedkommende, hvilket egentlig

ikke er overraskende. Derimod har vi faaet en Spændingsfor

deling under 450 og en tættere Lej ring. I samme Tykkelse af Be

lægningen vil altsaa flere Skærver træde i Funktion ved Over

fØrelsen af de ydre Kræfter, og Spændingsfordelingen ved Under-

grunden maa altsaa blive mere fordelagtig. Betragter vi samme

Eksempel som før og udregner de Bidrag, der falder paa de en

kelte Skærver i Dybden 77 cm, faar vi en Spændingskurve som

den punkterede, der nærmer sig mere til den Fischerske end

Kuglekurven. Maksimaltrykket er dog 4,8 kg/cm2, altsaa stadig

væk stØrre end de Ønskede 3 kg/cm2.
Vi har i dette Eksempel anvendt en kubisk Skærve med Side-

linien 5 cm. Det maa vist betragtes som en ret almindelig Form

for en Skærve, maaske nok lidt mere ideel end Gennemsnittet

plejer at være, men da vi jo gerne skulde opnaa en saa simpel

Fig. 9.
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Beregningsmetode som mulig, vil vi i det kommende se bort her
fra og holde os til en Standaudskærve af den omtalte Façon.

Med Hensyn til Lejringen er det klart, at den ikke bliver saa
fuldstændig som vist, idet alle Skærverne i Virkeligheden ikke er
lige store og altsaa ikke kan danne et kompakt Legeme uden Til
sætning af Fvldstol’. Men naar man tromler Macadam tØr og
derefter ved Vandtilsætning nedslemmer Fyldstoffet, vil man dog
opnaa en ret tæt Lejring, og deri Fejl, mari begnar ved at regne
med den fuldstændige Lej ring, er ret ubetydelig, og af regnings—
mæssige Hensyn er vi desuden nØdt til at holde os til denne.

Vi har her dannet os et Billede al’ det Indre af Macadamen,
der ganske vist er idealiseret, men som alligevel nærmer sig godt
til Virkeligheden og tillige er af en saadan Beskaffenhed, at vi
forholdsvis simpelt kan danne os et l3egreb om Spændingsfor—
delingen ved rent mekanisk at udregne de Bidrag fra den ydre
Paavirkuing, der falder i°’ hver enkelt Skærve.

(Fortsættes.)

OVERSIGT OVER FORI)ELINGEN AF MOTORFGlFT M. V.

Det samlede Beløb af Motorafgiftei’, som paahvilei Motorkoretojer her
i Landet, og som fordeles mellem Landets Kommuner, har i Finan -

aaret 1932/33 andraget 43.4.63.067 Kr.
Fordelingen stiller sig saalecles:

Til A ni I s k o rn m u n e r ialt 17.731.960 Kr., nemlig:
Kr Kr.

Københavns Amiskom- Thisted ‘i75.294
mune 872.078 Aalhorg 836.176

Roskilde i19.975 Viborg 1.164.250
Frederiksborg 1.008.277 Randers 687.169
Holbæk S39.431 Aarhus t97.871
Sorø 742.181 Skanderborg 688.588
Præstø 907.647 Ringkøbing 857.114
Bornholm 284.460 Vejle 93k664.
Maribo 923.129 Ribe 807.280
Odense 730.232 Haderslev 553.872
Assens 673 Aabenraa 510.508
Svendborg 932.092 Sønderborg ilO.850
Hjørring 757.252 Tønder 498.880
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Til S og n e k om m u n ø r ialt 12.604.846 Kr., nemlig:

Kr.

Sognekommunerne i Ko
benhavris Amtsraads
kreds 1.785.455

(heraf Gentofte Kom
mune.... 836.565 Kr.)

Roskilde 287.204

Frederiksborg 674.143
Holbæk 705.623

Sorø 507.313
Præstø 741.470

Bornholm 129.389
Maribo 742.102
Odense 389.113
Assens 201.357
Svendborg 481.103

Hjørring
Thisted
Aalborg
Viborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
1-laderslev
Aabenraa
Sønderborg
Ton der

Kl..

607.724
239.021
537.240
484.674
540.338
464.086
426.660
548.513
528.321
584.255
362.790
201.308
170.416
220.367

Til K ø b s t æ d e r ialt 2.809.395 Kr., nemlig:

Xekso

Kr. Kr.

1933 269

Køge 22.613 Rønne 28.083

Roskilde 49.518 Svaneke 5 119

Frederikssund 22.154 Maribo 18.798

Frederiksværk 11.917 Nakskov 46.877

Helsingør 61.572 Nykøbing p. F 46.680

Hillerød 38.761 Nysted 7.736

1-lolbæk 41.080 Rødby 20.061

Kalundborg 24.289 Sakskøbing 8.930

Nykøbing p. Sj 13.484 Stubbekøbing 9.783

Korsør 22 582 Bogense 10.867

Ringsted .34977 Kerteminde 12.416

Skelskor 16.253 Odense 232.301

Slagelse 57.482 .\ssens 16.410

Sorø 13.780 Middelfart 20.349

Næstved 42.006 Faaborg 15 117

Præstø 11 898 Nyborg 24.061

Stege 14.327 Rudkøbing 15.520

Storehedinge 11229 Svendborg 79.600

Vordingborg 17.422 Æroskobing 4.332

Aakirkeby 6.664 Brønderslev 17.465

Allinge—Sandvig 9.290 Frederikshavn 20.867

hasle 5.921 Hjørring 41.346

10.008

Skagen 34.457
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Kr.

8.361
24.253
31.361

124.467
18.454
8.199

18.874
99,995

47.834
17.067
32.681

8 556
88.370

7.765
229.831

84.775
61.720
14.277
4.0.908

1933

42.371
26.235
16.273
13.250
34.676
9:3.696
89.051
8 1.0:39
14.552
24.938
76.257

5.314.
01.300
:35.983

3.588
7.194

27.438
5.040

10.444.

Resten af de indgaaede Afgiftsbeløb tilfalder dels Københavns og

Frederiksberg Kommuner mccl henholdsvis 1.793.371 Kr. og 538.011 Kr.,
dels Statskassen til særlige Vejarbejcler ni. v. og til Dækning af Ud
giffer vedrørende Opkrrnvningen.

FRA DOMSTOLENE

Højesterets Doni 15. Siaj 1933 i
Sag 212/1932.

(Ekspropiiation Ga
cl e i). Ved en Ekspropriation i
Aalborg til Vesterbros Overføring
over Jernbanen, hvorved Gaden
loftedes, besluttedes det udfor en
lav 1-Etages Kobmandsgaarcl al
hæve Fortovets l3agkant indtil 1,4
ni, saalecles at der opførtes Siøtte
mur umiddelbart op til Ejendom
men mccl Lyskasser foran Vin-

Portgulv ni. m. For den Ejendom
men ved disse Foranstaltninger
tilføjede Værcliforringelse filkendtes
der Ejeren Erstatning’ efter Lov
givningens Grundstetninger.

Højesterets Doni 31. Maj 1933 i
Sag 263/1932.

(Gader — Servitutter).
\red Salget af Mølletoften i I-br
sens til Udstykning paalagdes der
den tilhageblivencle Molleejendorn
Forpligtelse til at udlægge en 12,5
m bred Vej, som vist paa et Kort.

Kl..

Sæby
Nykøbing p. M
Thisted
Aalborg
I i gstii i

Nibe
N iiriesundbv
Skive
Vibe rg
Grenaa
1-lobro
.\ [ni ‘ing ci

Randers
.Ebeltoff
Aarhus
1-lorsens
Silkeborg
Skanderborg
lie rning

1-loistebro
Lemvig
Ringkøbing’
Struer
Fredericia
Kolding
Vejle

Esbjerg
Ribe
Varde
Haderslev
Christiansfeld Flække .
Aabenraa
Sønderborg
Augustenborg’ Flække
Nordborg Flække
Tønder
Højer Flække
Leguniklostei Flække . .

duerne og Trapper ned til Incl
gangsdørene samt Loftning af



1933 I) A N 5 K V E I T I D 5 5 K B I F T 271

4 m fra Bygningernes yderste

Fremspring, men Sælgeren skulde

ikke deltage i Vejens Anlæg, alt

saa heller ikke i Opfyldning af det

Vejareal, som skulde bringes i

Niveau med den allerede forhaan

denværende Vej; denne skulde bl

beholdes, saa længe den nye Vej

ikke var anlagt, og Sælgeren skul

de have fri og uhindret Færdsel

ad den nye Vej, men kunde intet

Krav stille med Hensyn til dens

Anlæg eller Istandsættelse. By

raadet forlangte, at den nye Vej

kun maatte faa en Stigning at

1: 15, og skønt Adgangen fra Møl

len til Vejen derved vilde vanske

liggøres, navnlig efter de af en

senere Ejer foretagne Bygnings-

forandringer, var Køberen beret

tiget til at anlægge den nye Vej

i det af Byraadet bestemte lavere

Niveau og anbringe Støttemure for

Udgravningen aa det Møllen for

belioldte Areal af 4 m.
Højesterets Dom 30. Maj 1933 i

Sag 824/1932.
(E r s t a t n i n g — G a d e r). Ved

en 2 rn bred og dyb Kloakndgrav

ning, der var ført paa langs ad en
Vej og derefter paa tværs over
Fortovet, var som Afspærring for

Fortovet kun opstillet nogle Kloak
rør med en meget mangelfuld Be
lysning. Om Aftenen faldt en
Dame, dci skulde til en Ejendom
bag Udgravningen og var gaoet
ind ad et bredere Mellemrum mel-

lem Kloakrerene, i Udgravningen

og brækkede Benet. Denne Skade

demtes Entreprenøren til at er
statte.

Højesterets Dom 2. Juni 1933 i
Sag 31/1933.

(Gader — Po litifors ø el
s e). En Flandlende kunde ikke
bruge Stadeplads i en privat Gade
uden Gadeejerens Samtykke, selv
om Gaden var aaben for alminde
lig Færdsel og Politiet havde givet
Tilladelse dertil.

østre Landsrets Dom 15. Maj
1933 i Anke IV 113/1933.

(B y g g e ii n i e r). “Efter at der
var overgaaet den A. tilhørende,
ved Landevejen gennem en Lands
by beliggende Bygning en betyde
lig Brandskade, fordrede Sogne
raadet 5. den af dette tidligere i
Flenhold til Lov Nr. 275 af 28. No
vember 1928 § 1, 1. Stk., fastsatte
Byggelinie overholdt, saaledes at
den ny Bygning skulde lægges 2
m tilbage fra Vejen. Selv bortset
fra om Bygningen kunde siges at
være »nedbrændt((, hvilket var en
Betingelse for, at 5. kunde stille
sit Krav, fandtes 5., som ifølge
Lovens § 5 skulde føre Tilsyn med
dens Overholdelse, ikke at være
erstatningspligtig over for A. ved
under de foreliggende Ornstændig
heder at kræve Byggelinien over
tiolclt.
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FRA MINISTERIERNE

F æ i’ d s e i s f o r a n s t a i t n i n
ger ved Veje m. v. Cirkulære
af 12. August 1933 fra Ministeriet
for offentlige Arbejder:

»Paa dertil given Foranledning
skal Ministeriet herved tjenstlig
anmode d’Herrer Amtmænd om
hver for sit Omraade at ville hen
lede Auitsraadenes. By- og Sogne
raaclenes Opmærksomhed paa den
i Færdselsloven af 14. April 1932

§ 33, Stk. 1, indeholdte Bestem
melse om, at F’oranstaltninger ved
Gader, Veje eller Pladser, som kan
indvirke varigt paa Færdselsfor

holdene, bør ske efter Samraad
med Politiet, hvorhos man end
videre skal anmode Dem om at
ville tilkendegive de paagælclende
Kommunalbestyrelser, at der ved
Fremsendelse hertil af Andragen
der om Tilskud af Vejfondene til
saadanne Vejarbejder som de om
handlede i de Tilfælde, hvor Poli
tiet ikke har kunnet tiltræde de nf
Kommunalbestyrelserne paatænkte
Foranstaltninger, vil være at ved-
lægge Andragenderne de af Politiet
i saa Henseende afgivne Erklæ
ringere.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vkgfö ren ing ens Tid skrift 1933.
Nr. 4. — Portrtitt av Major Carl Gyllenberg och Civilingenjoret na

Einar Nordendahl och Nils von Matern. Vdginstitutet 10 år. — Från
regering och riksdag. — Hurn få huvudvdgarna fbrsedda med goda vdg
banor? — Om snmbaudet mellan fordonens beskaffenhet ocli vdgslit
ningen samt fbrslag till kungbrelse angående vissa gummiringar. —

Arbetshespareude sorteringsverk. — Armering av gjutasfalt. — Några
anteckningar ur Vdgingenjör Einar 0. Almquists berdttelse rbraude verk
samheten i Orebro hin ål. 1932. — Svenskt-danskt vbgingenjörsmöte. —-

Bidrag till kdnnedom om vra vdgars historia. — Bidrag till skjuts
vhsendets lnstoria.

Teknisk Tidskrift Vtig- och Vattenbyggnadskonst
1933.

Nr. 7. — Tunnelbanan Slussen—Skanstull under Sddermalm i Stock
holm. — Stockholms nya vattenverk på Lovön i kritisk belysning.

Nr. 8. — Fbrhiittrnd nppnrat för upptagning av lerprov (jordprov).
— Tunnelhanan Slussen—Skanstull under SOdermalm i Steckholrn. —

Bvmdfackverk av ramkenstruktion.

Meddelelser fra Veidirektören 1933.
Nr. 6. — Velen gjennem Nord-Norge. — Ferjen Sand—Bopeid. — Vri

anlegget Sokndal—Aaensire. — Nogen erfaringsresnltater ved bruk av
cementspreite. — Biks- og fylkesveier i Sogn og Fjordane fylke. —

flallaren og rallarvisen.
Nr. 7. — Velanlegget Ogna—Tengs. — Veiene i Elker, Modum og Sig

dals sorenskriveri i 1689. — Vägvdsendets administration i Finland. —

Administrasjons grenser. — Forsök med tjæredekker efter Wisconsin-
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metoden. september 1932. — Niks- og fylkesveier i Mdrve fylke. — VeL

lengder og veidekstyper i Danmark.
Nr. 8. — Nye stövdempende midler. — Nokre notater frå en bilferd

gjenem Luxembourg, Tyskland, Danmark og Sverige i mai—juni 1933.

— Afdelingsingoniör 5. Steien. — Særbestemmelser om motorvogn

kjdring. — Niks- og fylkesveier i Sdr- og Nord-Trdndelag fylke.

Nr. 9. — Den rutegående persontrafikk i og onikring London. — Vei

voktorboliger i Nord-Trdndelag. — Trekull som motorbreasel for vei

hdvler. — De store internasjonale veiforhindelser.
— Norske motorvel

valser. — Byenes andel i motorvognavgiften, hudgetterminen 1931—32

og 1932—33. — Landeveistransport av 20 m lange jernbjelker. — F’eie

maskin påmontert »Diafnhovl. — DOclstall. — Slutningsrapport for

Sdrla ndshanen fra Kongsberg til kiageid.

Public Roads 1933.
Vol. 14. Nr. 3. — The Illinois Financial Survey. — State Gasoline Taxes,

1932. — Motor-Vehicie Registrations, 1932. — Motor-Vehicle Reeeipts,

1932. — Price Indices Show Trend of Highway Construction Costs.

Vol. 14. Nr. 4. — The Michigan Financial Survey.
Vol. 14. Nr. 5. — Cotton Mats for Curing Concrete. — An Index to the

Cost of Highway Construction.

Bullefin de l’Association Internationale

Permanente des Congrés de la Boute. 1933.

Nr. 87. — Dictionnaire rouCer en six langues. — Deux nouveaux

profilograplies (Appareils pour mesurer la déformation des chaussées

et notamment leurs ondulations). — Trottoirs cyclahles dans les Pays

Bas. — Un projet grandiose de Routes internationales. — Bandages

antidérapants. — L’autoroute de Cologne å Bonn.
Nr. 88. — Rapport de Bureau Executif sur la situation de l’Assoeia

tion Internationale Permanente, des Congrés de la Route pendant l’année

1932. — Compte rendu de la Béunion de la Commission Internationale

Permanente, tenue å Paris le 24 juin 1933. — Modificalion des Articies

8 et 9 du Réglement de lAssociation. — Avis relatif å l’Index Bihlio

graficue. — Avis. — Concours pour l’attribution, en 1934, du Prix fondé

tar la Belgique.
Le 5 trade 1933.

Nr. 7. — 11 regolamento per l’applicazione del contributo integrativo

cUutenza stradale. — Una nuova strada tra la Valle Camonica e la Valle

Sabbia. — La Milizia Nazionale della Strada. — Norme americane per

l’impiego degli nsfalti liquidi. — L’azione delle ruote cercbiate di ferro.

— Una strada intercontinentale dall’Europa all’India e all’Afrika del

sud. — La lotta fra l’automohile e la ferrovia nel centro America.
Nr. 8. — Per la Viahilita Minore: Una Provincia che rompe gli indugi.

— Statistica del traffico esequita dal giugno al dicembre 1932 sulle

strade della Provincia di Savona. — La crisi dci trasporti in comune. —

Statistica riegli autoveicoli al 31 dicemhre 1932. — Matte e calcestruzzi a

lunghe maturazioni. — 11 catasto net riguardi stradali. — Appunti sulla

situazione e manutenzione delle strade extraurhane.
Nr. 9. — II VI Convegno Nazionale Stractale Roma - 1933 - XI. —

La prova d’impronta per determinarc la resistenza a compressione dei

cementi. — Veicoli eccedenti i pesi massimi prescretti. — 11 costo degli

autotrasporti nella Svizzera. — Schiavitu e viahilita. — Un Concorsa

Internazionale per appareechi sgombraneve.
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As Ja i ti — B itumi — Ca trami. 1933.
Nr. 6. — Bitumature superficiali e sistemi dl applicaiione. — La

rotala e la strada. — La trazione animale. — II problema del tetto
piano. — Prodotti asfaltici e assimilati. — Ancore In merito alle pavi
mentazione in polvere dl asfalto.

Nr. 7. — Come piccole cure possone portare notevoli economie nelle
sistemazione stradali. — Leganti applicabile a freddo. — Emulsioni bitu
ininose con emulsivo solide. — Prodotti asfaltici e assimilati. — F’ondi
spettanti alle sisteniazione stradali e spesi a sollievo della disoccu
pazione nell’Ameiica del Nord.

Nr. 8. — En problema d’attualitå. — Trattamento superficiale delle
strade in terra secondo la tecnica americana. — Tetti piani. — II bitume
nel laboratorio chimico.

Schweizerische Zoitschrift für Strassenwesen 1933.
Nr. 13. — Der Ausbau der Alpenstrassen. — Gesetzgehung. — Elargis

sement des chaussées dans des courbes. — Die Spanierung des Botsees
bel Luzern. — l3eitrhge zur Wasserhygiene.

Nr. 14. — Die mikroskopische PrQfung der Strassenbaustoffe. —

Gesetzgebung. — Elargissement des chaussées dans des courbes.
Nr. 15. — Zur Frage der Prttfungsmethoden für Strassenbausteine. —

Blasenbildung Im Gussasphalt. — Les fillers dans les épandages super
ficiels de goudron ou de goudron-bitume. — Platzumbauten in Ztirich.

Nr. 16. — Entwicklung und Erfahrungen im schweizerischen Beton
5 trassenbau.

Nr. 17. — Untersuchungen über bituminöse Belkge. — Assainissement
des canaux.

Nr. 18. — Die Planierung von Fernverkehrstrassen.

Bitumen 1933.
Nr. 6. •— Wettbewerb Kraftwagenbahn Leipzig—FIalle (Leha). — Bel

trag zu det Frage: Starrer oder nachgiebiger Strassenunterbau? — Die
Bedeutung der Abdichtung fdr die Erhaltung der Baustoffe. — Das
Bitumen in der Papierindustrie. — Neuere Verfahren zur Untersuchung
von Bitumen und bitumenhhltigen Gemischen.

Nr. 7. — Tagung des Ausschusses »Asphaltstrassen» der Studien
gesellschaft für Automobilstrassenbau am 25. und 26. .Juni 1933 in
Breslau. — Der Ausbau der I-Jauptdurchgangsstrassen in Niederschlesien.
— Bitumenanwendung hel Steinpflasterstrassen. Praktische Erfahrungen
holm Strassenbau in Schlesien. — Die Bedeutung der Bitumenproduktion
in Deutschland fdr die deutsche Wirtschaft. — Besichtigungsfahrten hel
der Tagung des Asphaltstrassenausschusses der Stufa in llreslau am 25.
und 26. Juni 1933.

Nr. 8. — Deutsche Baustoffe im Strassenbau »Teer u n d Bitumenc<.
—Ergebnisse von Verschleissmessungen an Strassendecken. — Neuere
Erfahrungen und Versuche im Bitumenstrassenbau. — Die Auswahl
von Strassenhefestigungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. —

Strasse und Verkehrssicherheit. — Was man mit Bitumenemusion alles
machen kann, — Praktische Erfahrungen beim Strassenbau in Schlesien.

Di e B e tonstras se. 1933.
Nr. 6. — Wirtschaftlichkeit von Strassendecken. — Zur Frage der

Arbeitsbeschaffung. — Bewåhrung von Betonstrassen. — Betonstrassen
in Siedlungen. — Eine verbildliehe Strassenbaustatistik. — Krisenfestig
keit des Betonstrassenbaues in Amerika. — In- und Auslands-Nach
richten.
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INDHOLI) SFORTEGNELSE

Amtsraadsmecllem, Gaardejer
A. C. Andersen

Amtsvej enes Vedligeholdelse.
Af Amtsraadsmedlem, Gaard
ejer A. C. Andersen

Lidt om Vejanlog, Transport
og Samfærdsel paa Grønland.
Af Ingeniør, cand. polyt.
Julius Galster

Italiens Vejvæsen. Af Ingeniør
J. Vandone

Den svenska Granitindustrien.
Af Ingeniør Gösta Pauve

Beuzinafgifterne
Støbeasfaltbelægninger paa

l3undlag af Asfaltbeton. Af
Ingeniør, cand. polyt M.
Flolbøll

1. Hæfte.

Side Side
Blaser i Stobeasfalt. Af Inge

1 nor, cand. polyt. Ture F.
Krarup

Tynde Belægninger udført med
2 Goudex. Af Amtsvejinspektor

5. Ellert
Forsøgsbaner og -veje. Af Inge

niør, cand. polyt .1. Ullidtz
3 Nye danske Betingelser for

Vejtjtere
12 7. internationale Vejkongres i

Mdnchen, September 1934
20 Fra Domstolene
30 Fra Ministerierne

Indhold af Tidsskrifter
Offentliggjorte Patent-Ansea

ninger
32

2. Hæfte.

Side Side
Sogneraadsformand, Folketings

mand, Amtsraadsmedlem N.
P. Nielsen

Vejvæsen i de bymæssige Land-
kommuner. Af Sogneraads
formand, Folketingsmand N.
P. Nielsen

Udkast til Forslag til Lov an
gaaende Vejvæsenet

Va’rdiea af de danske Motor-
køretøjer pr. 30. September
1932. Af cand. polit. Henry
Stjernquist

Limfjordshroens Landing i
Nørresundby. Af Stadsinge
nior Sv. Fogtmann

Vejbelægninger efter Dammann

princippet. Af Ingeniør, cand.
polyt. G. Kampmann 103

Gade- og Vejbelægninger med
Phønix Staalslagger. Af Inge
niør, cand. polyt. Rud. B.
Frederiksen 122

Antallet af Motorkoretejer i
Danmark den 30. September
1932 127

Nye danske Betingelser for
Vejtjære 130

Fra Domstolene 131
Fra Ministerierne 133
Indhold af Tidsskrifter 143
Offentligajorte Patent-Ansøg

ninger 148

30

49

54

05

00
07
08
70

74

75

70

77

94

99



3. Hæfte.
Side

Amtsvejinspekter A Kjær
gaard 149

Betonveje. Af Professor B.
Suenson 150

Byplanloven. Af Overretssag
fører Georg Rendbeck 156

Forslag til Standardisering af
l3rosten og Kantsten 159

Imprægneret Træ. Af Direktør
Edv. Bülow 100

Automobilet i Jernbanens Tje
neste 175

Rejsesikkerhed 182
Nogle Tal om den danske Auto

mobilsamleindustri 183

Direktør 5. Kyhi 207
Ved Afslutningen af Dansk Vej-

tidsskrift 10. Aargang 208
Amternes Vejvæsen gennem

Aarene 1923—1033. Af Amts
vejinspektor 5. Ellert 209

Oversigt over Landevejenes
Korebanehefæstelserog Læng
den af Landeveje og Lande
vejsgader don 1. April 1933 .. 210

Byernes Gader og Veje 1923—
1933. Af Stadsingenior I-I. V.
Bygner 219

Byplanlægning i Danmark 1923
—1933. Af Ingenior, cand. po
lyt. V. Malling 223

Nogle praktiske Forseg med
»forbedret Tjære». Af Inge-

Side
16 Millioner Kroner til Vej

arbejde 185
Statisk Beregning af behandle

de og ubehandlede Macadam
helægninger. Af Ingeniør,
cand. nolyt. J. Ullidtz 188

Fra Domstolene 196
Fra Ministerierne 197
Dansk Vej teknisk Litteratur .. 199
Boganmeldelse 202
Indhold af Tidsskrifter 203
Offentliggjorte Patent-Ansøg

ninger 206

nim, cand, polyt. Thure F.
Krarup 234

Moderne Vejprofiler. Af Amts
vejinspektor Befn 241

Statisk Beregning af behand
lede og ubehandlede Maca
dambelægninger. Af Ingeniør,
cand, polyt. J. Uflidtz (fort
sat fra ‘5. 196) 260

Oversigt over Fordelingen af
Metorafgift m. v 268

Fra Domstolene 270
Fra Ministerierne 272
Indhold af Tidsskrifter 272
Offentliggj erte Patentansognin

ger 276
Motorafgifterne i April og Juli

Kvartaler 1933 276

4. Hæfte.
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Ni. 7. — Die Fruchtbarmachung des Autohahnnetzes durch den AUS

hau des Landstrassennetzes. — Zur technischen und wirtscliaftlichen

Planung det Autobahnen. — Das Reichsautohahn-Gesetz und seine

Bedeulung thi das deutsche Strassenwesen. — Neue Beondecken aut

der Unigehungsstrusse, Frankfurt a. 51. — SVieshaden. — Einwand

fejer Betonstrassenhau trotz schlechtester Untergrundverhkltnisse. —

Forschungs- und Versuchsergebnisse hej Strassendecken aus Zementbe

ton. — Dej Lohnanteil mi Strassenbau. — Das neue österreichische

Sierkblatt Nr den Bau und dje Instandhaltung von Betonstrassen.

Nr. 8. — Weiclte Bauwejsen kommen für die Befestigung von Auto-

halmen in Frage. — Der Plan ejner Nur-Autostrasse. Dtisseldorf. —

industriegehiet (Duishurg—Essen). — Wirtschaftlichkejt jrn Strassenbau.

— Gher die Erfalirungen mit der Bissehildung hej ungarischen Beton

sliussen. •— Lastuulostiasse statt Ejsenhahn. — Bejchsautohahnen.

Verkehrstechnjk 1933.
Nr. 13. — llejchsautobahneu. — Die neue Polizejverordnung Dir Klein

buhnen. — Neue Schjenentrjebwogen der Französjschen Staatshohn. —

Der Falirdralithus in England. — Der erste Schlchtungsfall vor der
Schlichtungsstelle des Bejchsverbands Deutscher Verkeiirsverwaltungen.
— Der Rejchsbahn-I{raftwagenverkehr im Jahre 1932. — Erfahrungen

im Trassdeckenhau. — SVeshuih liegen vide Pflasterstrassen nicht ejn

wundfrei. — Die Auwendung der Lemnjskate hel der Ausbildung von
Strasseukrhmniungen — Die Krafiwagenstrasse. Turin—Mailancl.

Nr. 14. — Die Aushijdung des Quersclmittes der Kraftfahrbahnen.

— Die Ejngjjederung des Verkehrs jn den ständigen Aufbau. — Aut

gaben der Verkehrspoljzei in ejner Provinzialstadt. — Verkehrsunfalj

Statjstjk. — Der Umbau der Tauentzjenstrasse jn Berlin. — Der Ban

der Reichsauiobahnen. — Dje Verkehrssicherungsptjichf der WTegeunter

liuitungspflichtigen. — Die Stahiroststrasse. — Asphaltstrassen-Tagung

jn Breslau. — Einseitiges Gefklle hej doppemten Fahrbanen für Richtungs

verkehr. — Die Strassenbrhcke zwjschen Venedig und dem Festland.

Nr. 15. — Dje Durchfhhrung der Strassenhahn durch enge Strossen

der Innnenstadt. — Tarifneuerungen hej der Frankturter Strassenhahn.

— Det neue Berliner Verkehrstarif. — Der Pbergangshogen jin Strassen
hahugleis. — Die Verkehrsbedeutung der Garage. — Schienenrdder mit

Gummiejnlage zwischen Radreifen und Nabe. — Neuregejung des GQter

verkehrs mit Lastkraftwagen jn Osterrejeh. — Reklame an Wegweisern

und Ortstafeln. — Das Programm des Generahnspektors thr das Strus

senwesen. — Dje Planung von Fernverkehrsstrassen. — Strassenhau

kosten und Kraftverkehrsbeiastnng. — Der Ausbau des rheinjschen Peru

;rerjtejirsstrassennetzes. — Neue Biesenschotterstrasse ifl Berlin—Weis

s ens cc.
Nr. 16. — Personenbeförderung aut Lostkrattwagen. — Der Personen

verkehr in Grosshritannjen. — Leichtei Giossruumwugen der Essener

Strassenbabnen. — Neuer englischer Strassenbahnwagen. — Der Tiet

stund ist eiieicht. — Die Krejsstrassen in Preussen.
Nr. 17. — Die Taritänderung der Berliner Verkehrs, A.G. —— Die

steuerliche Belasiung der Krattfahrzeuge im In- und Ausland. — Die

Schlhpfrigkeit des Stamptasphalts und ihre Verminderung. — Die neue

Gesellschaft Reiclisautobahnen«. — Zweite Autobahnstrasse: Mhnchen—

Saizburg.
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OFFENTLIGGJORTE PATENTANSØGNINGER

Den 1. Maj 1933.
»Apparat til lnddampning, Tørring, Kondensation og lignende af fly

rlende eller slaniagtigt Arbejdsgods, navnlig Cementraaslams. — Fried.
Krupp. Grusonwerk A!G. Magdeburg—Buckau. — Ansøgt den 5. 10. 1932.

Den 8. Maj 1933.
»F’remgangsmaade til Fremstilling af bituminese Emulsioner». —

AIS Jens Villadsens Fabriker, København. — Ansøgt den 28. 9. 1932.

Den 26. Juni 1933.
aFremgangsmaade til Fremstilling af Cement, CementmØrtel og Be—

tonr. — Kemiker Dr. H. Opalskr, Aussig a. E., Tyskland. — Ansøgt den
31. 10. 1932.

Den 3. Juli 1933.
aFremgangsmaade og Apparat til Gennemrystning af udstØbt Beton-

masse og lignender. — Larsen & Nathansen, KØbenhavn. — AnsØgt den
23. 12. 1932.

Den 31. Juli 1933.
aBrolægningslegeme eller lignende med et Antal Fremspring pan

Overfladenc. lngenipr F. C. Small, Pinner, Middlesex. — AnsØgt den
7. 12. 1932.

Meddelt ved Patent-Bureau William A.M. Hansen, Hostrupsvej 11,
København V.

MOTORAFGIFTERNE I APRIL OG .JULI KVARTALER 1933

Motorafgifterne er i April og Juli Kvartaler 1933 indgaaet med føl
gende Beløb:

Vægtafgift Benziaafgift Omsætningsafgift

April Kvartal 11.797.252 Kr.4.532.170 Kr. 1.095.414 Kr.
i alt: 17.444.836 Kr.

Juli Kvartal 2.753.204 Kr. 5.339.238 Kr. 1.453.853 Kr.
i alt: 9.540.295 Kr.

April eg Juli Kvartaler 14.550.450 Kr. 9.891.408 Kr. 2.549.207 Kr.
i alt: 20.991.131 Kr.

I Beløbene er i k k e fradraget de Beløb, der iflg. Lovgivningen f o r
1 ø d s skal stilles til Baadighed til lovbestemte Formaal.

Som Benzinafgift er kun epført den 7 øres Afgift, der til Vejfermaal
fordeles sammen med de øvrige Motorafgifter, men ikke de ved de sær
lige Kriselove indførte yderligere Benzinafgifter.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Havnegade 7, Tlf. 2620

KØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

=

HOLM & STR0YBERG
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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lleprasezitant for I)anmark

A. Edm. Hansen,
Kobniagergade 22. Telefon C. 14777.

DET HOFFENSBERGSf(E ETABL IÇ6HVN

EBANO - Bilumen
til nioderne Asfaltbetori,
til Overfladebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling af

Koldasfalt— E ni ulsioner,
til Fabrikation af

tj ærefriTagpapper.

EBANOL
til Vejbygniiig.

- .,.‘-
__.i

Ebano Asphalt-Werke %, Hamburg.


	.pdf
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9
	-10
	-11
	-12
	-13
	-14
	-15
	-16
	-17
	-18
	-19
	-20
	-21
	-22
	-23
	-24
	-25
	-26
	-27
	-28
	-29
	-30
	-31
	-32
	-33
	-34
	-35
	-36
	-37
	-38

