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LYSSIGNALER
SET FHA ØJENLÆGENS SYNSPUNKT

Af Dr. med. Aage A. Meisling.

Nutidens stadig voksende Trafik, hvor Automobiler, HestekØre
løjer, Trækvogne, Cykler og Fodgængere skal finde sig tilrette
indenfor samme Vejomraade, har som bekendt sin dybe Skygge-
side i det stigende Antal af Fædselsulykker, hvis Følger er Død,
Legemsbeskacligelse, Ødelæggelse af Materiel m. m.

Bestræbelserne for at dele Færdslen med ligeligt Hensyn til
KØrende og Fodgængere ved Adskillelse af KØrebane, Cykelstier.
Heller og Gangstier samt Færdselsreglerne, hvis Overholdelse iØv
rig lader meget tilbage at Ønske, har kun delvis raadet Bod pan
Misèren, og der kunde derfor være Grund til en dyberegribende
Reform af hele Færdselsordningen paa Gader og Veje specielt ved
en fuldstændig gennemfØrt Færdselsdeling og hensigtsmæssige
Lyssignaler. I denne Forbindelse kan det maaske have Interesse
at undersøge, hvorvidt de nu til Regulation af Færdslen anvendte
Lyssignaler gør Fyldest, naar man ser paa dem fra en Øjenlæges
Standpunkt.

Medens Gadefyr, RundkØrselsskilte, Vejtavler til Vejledning og
Advarsel for Automobilister, Skilte med Gadenavne, Cyklestriber
intet lader tilbage at Ønske med Hensyn til den Tydelighed, hvor
med de ses, stiller Forholdene sig helt anderledes ved Gadekryds
og Jernbaneoverskæringer, hvor man, trods Anvendelse af farvede
Lyssignaler, har ment at maatte se bort fra, at der foruden Folk
med normal Farvesans findes et ikke helt ringe Antal Farveblinde.

Kærnepunktet i hele SpØrgsmaalet om Lyssignalernes Brugbar
hed maa selvfølgelig være Kendskabet til vor Synsevne, d. v. s. til
det menneskelige Øjes forskellige Synsfunktioner.

I Overensstemmelse hermed maa man ved Indretning af Sig
naler, der skal være let kendelige for alle Trafikanter, bygge pa
Øjets Lyssans, dets Evne til at skelne mellem Lys og MØrke, hvad
man gØr, naar der anvendes Blinksignaler, endvidere paa Farve-
sansen samt endelig Iaa Formsansen ved at give Signalerne en
bestemt Form, eventuelt en let kendelig HØjdeafstand.

Der er nu ingen Tvivl om, at man for den Normaitseendes Ved
kommende har størst Fordel af at anvende farvede Signaler, og da
særligt rØdt og grønt. Rødt er overordentlig velegnet, fordi det ses
tydeligt selv paa lange Afstande og endvidere fordi rØde Lysstraa
ler har den Evne at trænge igennem diset ôg taaget Luft, hvad der
gør Rødt synligt selv i usigtbart Vejr. GrØnt er fordelagtigt, dels
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fordi det danner en skarp Kontrast til RØdt, dels fordi grØnt Lys,
ogsaa naar det er forholdsvis svagt, er synligt paa lang Afstand,
forudsat at Øjnene er indstillet derfor ved deres Evne til at til
passe sig for svage Lysintensiteter under MØrkesynet, en Evne
Øjet fortrinsvis har overfor GrØnt og Blaat. Hvis alle Øjne altsaa
havde normal Farveopfattelse, vilde Rødt og Grønt være fuldstæn
dig ideelle Farver til Lyssignaler, men Forholdet er jo desværre
dette, at der findes Farveblinde, hvis Synsevne iøvrigt kan være
fuldstændig normal, og cia særlig RØd-GrØnblinde, altsaa netop
Mennesker, der under visse Forhold forveksler Rødt og Grønt, og
ikke alene det, miie ogsaa begge Farver med forskellige Afskyg
ninger af de mellemliggende orange, gule og gulgrØnne Toner. Un
ciersøgelsesrækker af Farvesansen, gennemført for et meget stort
Antal Menneskers Vedkommende og i forskellige Lande, har vist,
at ca. 8 % af alle Mænd har mangeifuld Farvesans, er farveblinde
eller farvesvage, medens Kvinderne har et langt ringere Antal
Farveblinde, ca. 0,8 %. Kendskabet til Farveblindheden har som
bekendt foranlediget, at man for Skibsfartens og Jernbanetrafikens
Vedkommende, hvor Trafiksikkerheden i allerhøjeste Grad af
hænger af den hurtige og sikre Opfattelse af Rødt og GrØnt, har
indfØrt lovhefalecie Prpver med Krav om Lægeattest for normal
Farvesans, Prøver hvis Formaal altsaa er at udskyde alle Farve-
blinde som uskikkede til de nævnte Former for Trafiktjeneste.
l)et er da ikke helt logisk, men desværre nødvendigt efter inter
nationale Bestemmelser og Tidernes Hævd, at man ved Gadekryds
og Jernbaneoverskæringer m. m., altsaa paa Gader og Veje, lader
Færdseissikkerheden afhænge af Farvesignaler, hvis Farver c. 8 %
af Mænd og 0,8 % af Kvinder overhovedet ikke kan adskille med

fornøden Sikkerhed. Forholdet er særlig grelt for Jernbaneover
skæringernes Vedkommende, hvor man indenfor Bommene pan
l3anelinien kræver normal Farcesans fastlagt ved lovhefalet PrØve,

medens man til Vejsiden anvender Signaler af ganske samme

Farve uden at tage Hensyn til den defekte Farveopfattelse hos

over 8 % af de Vejfarende. Da Valget af de for alle Farvenormale

velegnede Signalfarver Rødt, Grønt og Gult tilfredsstiller Majori

tetens Krav, stiller der sig derfor det SpØrgsmaal, hvorledes man

skal forhindre, at de Farveblinde foranlediger Færdselsulykker

ved at tage fejl af Signalerne, hvad man jo slet ikke kan drage

dem til Ansvar for under Hensyn til deres medfødte, svigtende

Farveopfattelse. Forholdet er jo som bekendt dette, at Færdsels

ulykkerne ved Jernbaneoverskæringer ingenlunde er sjældne, lige

som det er at forudse, at et større Riiteautornobil med en farve

blind Fører ved Sammenstød med et passerende Jernbanetog vil
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kunne foranledige en Ulykke af uberegneligt Omfang. Da der ikke
findes nogen lovbefalel. PrØve af Farvesansen hos Automobilister
og andre KØrende, og det sikkert vil være uigennernfØrligt at ind
føre en saadan Prøve, da endvidere Rødt og Grønt er Farver, der
anvendes i alle Lande som Trafiksignaler henholdsvis til at vise
»Stop< og fri GennemkØrsel, er der næppe nogen Mulighed for
at komme bort fra disse for (let store Flertal af Vej farende sno
udmærkede Signalfarver, der sammen med Gult har fundet inter
national Anvendelse i de saakaldte Lyskurve ved Gade- og Vej
kryds, der overalt hvor de er indfØrte, er og skal være af fuld
stændig ensartet Type. — Da man saaledes er bundet ved Hævd
og internationale Bestemmelser til Rødt og Grønt og Gult, stiller
der sig det SpØrgsmaal om det er muligt at indrette Farvesigna
lerne med disse Farver saalecles, at de med Sikkerhed opfattes
rigtigt af alle Trafikanter, altsaa ogsaa af de Farveblinde. Dette
er nu i udstrakt Grad muligt ved at bygge pan et indgaaende
Kendskab til de Farveblindes Opfattelse af Farve og Form. Her
kan man fØrst pege paa, at Betegnelsen Farveblind, bortset fra
det ganske ringe Antal af Totalfarveblinde, egentlig er fuldstæn
dig misvisende; det (lrejer sig nemlig ikke om Farveblinde, men
om Farveforvekslere, Folk som oftest tager fejl af RØdt og GrØnt,
men ikke altid gør det. Betingelsen for at Farveblinde opfatter
RØdt med nogenlunde Sikkerhed er kendte og beror to
Forhold, nemlig Farvens Lysstyrke og Udstrækningen af den far
vede Flade, der vises de Paagældende. Det sidste er velkendt fra
følgende Erfaring:

En Farveblind, som ikke med Sikkerhed kan opfatte en Skibs
lanternes røde Lys, kan derimod se Farven ved at betragte de
slangebugtede, lange Linier, som opstaar naar Lyset spejler sig i
Vandets BØlgekrusninger. — Af røde Signallys maa man altsaa
kræve, at de er stærkt lysende, og at det Røde ses under en stor
Rumvinkel. Om Grønt gælder det, at GulgrØnt i allerhøjeste Grad
er Forvekslingsfarve, medens saa godt som alle Farveblinde op
fatter og benævner Blaagrønt som Grønt. Man bør derfor overalt
erstatte gulgrØnne Signaiglas med blaagrønne, hvad der efter For
fatterens Forslag er gennemført i alle Lyskurve ved Gadekryds i
København og Omegn. Efter velvillig Oplysning af Hr. Politi
assistens N. Bach ved Færdselspolitiet har Resultatet været, at
Farveblindes Klager i Pressen og til Politiet over Umuligheden af
at skelne Signalfarverne fra hinanden herefter er fuldstændig op
hørte. Jerubaneoverskæringernes Signalsystem og Signalfarver er
som bekendt f. T. under Overvejelse i et Udvalg, som skal stille
Forslag om denne for Færdselssikkerheden san overmande vigtige
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Sag. Efter velvillig Oplysning fra Statsbanerne har man forsøgs
vis opstillet Blinksignaler, der blinker med RØdt som Stopsignal
mod Vejen ca. y2 Minut før et Tog passerer medens der paa Skin
nesiden samtidig vises grønt Lys. Den Cadence, hvorefter der
blinkes ligger mellem 60 og 80 Blink i Minuttet. Der er nu
ingen r1vivl om, at selve Blinkningen er udmærket anvende
lig som Signal ved den særlige Opmærksomhed, der vækkes
af Lys, der flammer p og slukkes som et Blinkfyr, men lige saa
sikkert er det, at Blinkning langtfra at gøre Farven tydeligere for
de Farveblinde virker i den modsatte Retning, en Erfaring som
man netop har udnyttet ved at anvende Lysblink til Paavisning
af svagere Grader af Farveblindhed.

Set fra Øjenlægens Synspunkt vil det i Henhold til, hvad der
i det foregaaende er sagt om Opfattelsen af Grønblaat, være for
maalstjenligt at anvende et fast Signal med blaagrønt Lys ved
Jerabaneoverskæringer saa længe der er fri Passage, og erstatte
dette med et tilstærkkeligt stort, stærkt lysende rødt Signal i
Form af en Flade for at angive, at Passagen er spærret. I denne
Sammenhæng skal jeg til Slut nævne, at man ved at give det røde
Signal en bestemt Form, altsaa ved ogsaa at benytte Øjets Form-
sans til at gøre Signalet let kendeligt, kan opnaa en endnu større
Sikkerhed for, at dette opfattes rigtig af alle Vejfarende, og da
navnlig af de RØdblinde, hvis Opfattelse af Rødt er daarligere
end de GrØnblindes under de forannævnte Betingelser.

ER VEJENE OG ORI)NINGEN AF VEJVÆSENET
FYLI)E5TGØRENDE OVER FOR NUTIDENS KRAV?

Af fhv. Amtsvejinspektør R. W. Winkel.

Saadan spurgte undertegnede i et Foredrag i IngeniØrforenin
gen den 11. Februar 1914, og det var intet overflødigt Spørgsmaal.
Det maatte vel ogsaa siges, at det var ret naturligt, at det var
mig, der rejste dette SpØrgsmaal, ikke blot fordi jeg den Gang
havde den Ære at være Formand for Amtsvejinspektør Forenin
gen og at være i Bestyrelsen for IngeniØrforeningens Sektion for
Vejvæsen, men især fordi snart sagt ingen anden VejinspektØr
her hjemme den Gang havde en rigere Lejlighed til at studere
den Revolution i Vejvedligeholdelsen, som Automobil-Færdslen
nØdvendiggjorde og fremdeles nØdvendiggØr.

Men vil man ogsaa nu mene, at det gaar an, at en Mand, der
for mere end 11 Aar siden maatte forlade Krigsskuepladsen, vil
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snakke med i den Sag? Jeg vil haabe det. Jeg kan i alt Fald neppe
blive mistænkt for at gaa mit eget Ærinde, og man har et gam
melt Ord, der vel neppe helt har mistet sin Værdi, at »erfaren
Mand er god at gæstee. I dette Haab drister jeg mig da til at tage
dette SpØrgsmaal op endnu en Gang efter 20 Aars ForlØb.

Og lad mig da allerfØrst rekapitulere Situationen fra hin Tid,
det er vist nødvendigt. Man rider saa hastigt i vore Dage, og især
de yngre kender meget lidt til, hvorledes Fottoldene egentlig Iaa
den Gang.

Automobil-Færdslen var endnu ret begrænset her i Landet;
man havde i 1912 alt i alt kun 5727 MotorkØretØjer, hvoraf endda
kun 1504 Automobiler. I April 1913 var Loven om Motorfærdsel
paa Vejene revideret, og for første Gang var der tilkendt Lande
vej ene Del i Motorbeskatningen, nemlig 66 pCt., men Motorfol
kene fandt, at det var uretfærdigt, at de alene blandt alle andre
Vej farende skulde betale en Skat for at faa Tilladelse til at fær
des paa offentlige Veje, og i alt Fald nogle af deres Teknikere
gjorde med stor Iver gældende, at det var umuligt, at de bløde
Gummihjul kunde skade Vejene mere end de jernbeslaaede Vogn
hjul og Hestehove; de havde med stor Nøjagtighed undersøgt en
Kørebane før og efter at en Motorvogn var passeret uden at kunne
opdage mindste Paavirkning. Vejene maatte være daarlige, nanr
de ikke kunde taale den Færdsel. Vi 20 Amtsvejinspektører der-
imod paastod, at det 6800 km store Landevej snet aldrig havde
været i bedre Stand end før Automobilernes Fremkomst, men at
denne Færdsel var ruinerende for den hidtidige Maade at vedlige
holde Vejene paa, og Erfaringen har jo noksom godtgjort, hvem
der havde Ret. De 6800 km Landeveje kostede den Gang 3,100,000
Kr. narlig, og Motorskatten androg ca. 200,000 Kr. Vejene maat[e
ombygges for at kunne svare til de nye Færdselsforhold, og intet
var naturligere, end at Udgiften herved bekostedes af den Færd
sel, der gjorde Ombygningen til en Nødvendighed. Og det Forslag,
jeg derfor gjorde mig til Talsmand for, gik ud paa, at vi her
hjemme skulde tage England til MØnster baade i Henseende til en
delvis Ny-Ordning af Vejvæseaet og i Henseende til den Teknik,
som England i alt Fald den Gang var fprende i, især Overflade-
behandlingen af Vejene. Ny-Ordningen bestod i, at man havde ind
ført et Road board, et Vej-Raad, der fordelte hele Automnobilskat
ten som procentvise Tilskud til enhver Foranstaltning, der tjente
til Vej enes rrilpasning for de nye Forhold. Paa den Maade virkede
Motor-Beskatningen baade hurtigst og mest effektivt, forudsat at
Vej-Raadet afpassede Tilskuddene formaalstjenligt eftersom de
gjorde mere eLler mindre Nytte. Og desuden gjorde Road board
den store Nytte, at vejlede VejingeniØrerne ved at bedømme alle de
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mangfoldige Forslag til nye Methoder, som vrimlede frem, 70 var
der i 1913, det kunde saavist gøres nødig.

Foredraget blev venlig modtaget i IngeniØrforeningen, bl. a.
af AmtsvejinspektØr G. Schmidt og Professoren i Vejbygning,
Lfitken, og mine egne nærmeste Foresatte i Amtsraadet var ikke
uvillig stemt for Tanken. Men saa var det ogsaa forbi med den
Medvind.

Da Sagen noget senere skulde staa sin PrØve, gik det ander
ledes. Alle mine Kolleger paa een nær svigtede mig, sagtens fordi
de under Paavirkning af deres Amtsraad frygtede for, at Vej
raadet vilde berØve dem noget af deres Selvstændighed, og samt
lige Motor-Organisationer, Kgl. d. Automobilklub, Forenede Mo
torejere og Chaufførforeningen, nedsablede det med den Begrun
delse, at et snadant Vejraad ganske vist vilde kunne være til me
gen Nytte, men det vilde ogsaa hurtigt komme til at savne Penge
til Fordelingen og derved fristes til at kræve Beskatningen for
øget. Principielt maatte de kræve Frihed for Beskatning af Mo
torvognsfarclslen, og derfor maatte de modsætte sig Oprettelsen
af et Vej raacl.

Ja saa var det Forslag altsaa ombragt, om det saa ellers var
en Heltebedrift’??

Men noget af det, eg sigtede efter for 20 Aar siden, fik vi nu
da alligevel. Vi fik en teknisk Vejkomité, og vi fik et Vejlabora
torium, og de to Institutioner har gjort overordentlig megen Nytte
og er uundværlige for lange Tider.

Og vi fik da ogsaa mange Penge til Ombvgninger og en Vej-

fond, der gør megen Nytte, og saa fik vi en retfærdigere Beskat
ning af Motorfærdslen gennem Beskatningen af Drivkraften, hvad
jeg ogsaa gjorde mig til Talsmand for, men Motorfolkene mod
satte sig energisk; det lod sig umuligt praktisere af Hensyn til
vore Fiskere. Men skattefri blev de saavist ikke.

Saadan var altsaa Situationen den Gang. Og nu kommer man
fra samme Side og forlanger, at Vej ordningen delvis skal føres

tilbage til den Ordning, man havde før 1867 med Hovedlandeveje,
styrede af Staten, Amtsveje og Sogneveje; til deri forandrede Vej-
situation kræves en forandret Nv-Ordning.

Saadan har man ogsaa tænkt andre Steder, og derfor har man
i de internationale Forhandlinger om Vejvæsenet flere Gange
haft dette Spørgsmaal paa Dagsordenen, hvorledes Vej enes Ad
ministration bedst ordnedes, især centraliseret ctr. decentraliseret.
Men man naaede kun til en almindelig Udtalelse om, at Ordnin
gen bør være i Harmoni med vedkommende Lands Regerings
maade og politiske Gruridanskuelse; kun maa hvert enkelt Di
strikt være tilstrækkelig stort og velforsynet baade med teknisk
sagkyndig Stab og tilstrækkelige Pengernidler.
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Under disse Forhold er (let maaske betimeligi at undersøge,
om man i sin Tid var tilfreds med Administrationen af Hoved—
landevejene før 1867 (NB. ikke deres Anlæg, men Vedligeholdel
sen), og saavidt jeg har evnet at forstaa, hvad jeg i sin Tid er
farede gennem mine Læremestre i Vejbygning, de fordums Di
strikts-Officerer i IngeniØrcorpset, Mænd som Oberst Dalgas, Ge
neral Hedemann og Capt. Emil Jensen, san maa (lette afgjort be
svares derhen, at de ingenlunde var begejstrede derfor.

l)er herskede et smanligt Regereri, man havde bidt sig fast
i visse fastslaaede Methoder, som skulde anvendes overalt, og
man var uden Sans for at give Distriktscheferne frie Hænder til
at prØve noget nyt. De inaatte »snyde sig til< at indfØre Forbed
linger. l)et lyder ikke særlig indbydende. Der bØr herske Bøj dig
hed, Tilpasningsevne, og det er en daarlig Økonomi med lnitia
Livet, at tvinge dygtige Mennesker til at hente alle sine Ordrer i
Kjøbenhavn. Den selv samme Opfattelse al’ (let samme Spørgs
maal, Centralisa tion dr. l)ecentralisation gj orde Vej inspektør
Schmidt opmærksom pan hin 11. Febr. for 20 Aar siden, idet han
havde haft Lejlighed til at studere Vejadministrationen i Nord-
tyskland, hvor Styret var centraliseret og langt dyrere end i det
decentraliserede l)anmark.

Jeg har derfor ikke fjerneste Tvivl om, at en Centralisation af
Vejvæsenet vil give en utvivlsom Fordyrelse af dette. Man vil fast
slaa Vejtyper, der passel’ ringere for de paagældende Egne, end
Tilfældet bliver, naar de, der skal vurdere Forholdene, har Sæde
og hjemme tæt ved de Lokaliteter, det drejer sig om.

Tansl(eligl1ede1.1e ved at vurdere de Forhold vokser med Af
standens Kvadrat. Og man berØver de paagældende VejingeniØrer
Initiativet, denne kostelige Gave og Opgave, og det er Synd for
vore AmtsvejinspektØrer; det fortjener de ikke. Hvem tør eller
kan benægte. at de saa smaat har gjort Underværker i de 20 Aar
eller rettere i de sidste 10 Aar, siden de fik noget at regere med,
som er værd at tale om. 83 pCt. af Danmarks Landeveje er alle
rede if,jor naaede til at blive forsynede enten med permanente
eller halvpermanente Dæklag, eller er i alt Fald overfladebehand
lede. Kan man billigvis forlange mere?

Og hvad er dette i Sammenligning med de Smaatterier, man
har at bebi’ejde dem? Tror man virkelig, at en Centraladministra—
tion er fØdt fej Ifri’? Lad 05 tilmed lægge Øret til, naar der raades
til, at Vejordningen skal være i Harmoni med Landets Griindan
skuelse. Hvad er vor Styrke hej’ i Landet? Er det ikke den at

frembringe fortræffelige Oberster, Captainer og Underofficerer,
men mærkeligt faa HærfØrere. Og er det ikke ganske naturligt,
at det er saaledes i et lille Land med smaa Forhold. l)erfor har jeg
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langt mere Tro til, at vi til enhver Tid tØr regne med en fortræf
felig Amtsvej inspektØr-Stab end med en fortræffelig Mand til at
styre Danmarks Veje eller Hoved-Landeveje, for det kræver noget
særligt, om det ikke skal blive ringere samtidig med, at det utvivl
soint bliver dyrere. Hans »Dumheden< (og hvem bliver fri for
dem) er saa dyre, og rækker saa langt.

Men hertil kommer dette, hvad man let glemmer i Stridens
Hede, at hele den Situation, vi lever i, jo aldeles ikke er normal
eller permanent. Vi lever i en særlig Periode af Vejvæsenets Hi
storie, en stor epokegørende Periode, hvor Vejene tilpasses til den
nye Trafik, men den faar Ende. Om en Anrrække ebber det ud
med alle de kostbare Omhygninger, selv om det slet ikke er til
at sige noget om, hvorlænge det vil vare. Til den Tid vil man
have det i sin Magt væsentlig at begrænse de Skatter, man nu
med fuld Ret afkræver Autoinobil-Færdsien, men at skifte Heste
midt i Vadestedet, er en danrlig Politik.

Men hvad er det da vi trænger til, for nogen Urimelighed rum
iner dog Vejloven af 1867, vil man san spørge, og hertil vil jeg
svare, at man trænger til at styrke Central-Organet i Vejvæsenet.
Det var jo ganske overordentlig lidt, man nøjedes med i 1867,
en honorarlØnnet Overvej inspektør uden Myndighed; det kan vi
ikke nøjes med længere. Saa nødig man gaar til at oprette nye
Embeder, fnar man gøre Overvej inspektøren til en Embedsmand,
Embedet til et Direktorat, og man fnnr lovfæste det Vej Laborato
rium, der er uundværligt langt ud i Fremtiden og den nødvendige
Medhjælp til dette ansvnrsfulde Hverv; deres Løn bliver de bedst
anvendte Penge af hele Motor-Beskntningen. Og san fnnr man lov-
fæste ogsna det tekniske Vej rand, det kan heller ikke undværes.
Og endelig man man give hele denne Institution nogen Myndig
hed, hvor megen og hvorledes, tør jeg ikke ret sige, men san me
gen at den Fare begrænses, som unægtelig klæber ved Decentrali
sationen, Faren for Sneversyn og Loknlpntriotisme, og Manglen
pan Syn for Helheden.

Kan man fna Held til at forme dette og at give gode Regler
for Administrntion af »Vejmillionerne<, sna tror jeg, mnn skal
lade Amtsrnadene og Amtsvejinspektørerne i Fred. Jeg tvivler me
get pan, nt der noget andet Sted er gjort større Fremskridt pan
rejvæsenets Omrnnde end her i Landet i de sidste 10 Anr, og jeg
lever i den Overbevisning, at ogsna det Standpunkt Amtsvejvæse
net stod pan inden Automobilfærdslen tog Fart, var snndnn, at der
er to fuldgyldige Vidnesbyrd om, at den Ordning har virket til
fredsstillende. Stanr det fast, skal mnn vogte sig for at rokke der
ved. Det hnr man heller ikke vovet i Englnnd, hvor et lignende de
centraliseret Vejvæsen er gældende.
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Og saa vilde jeg egentlig personlig Ønske, at der kunde tildeles
vore Motorfolk nogen Indflydelse paa Administrationen af de
mange Penge de maa af med i Skatter til Vej ombygningen. Men
jeg indser ikke, hvorledes det kan lade sig gøre, ud over det, at
Organisationerne har Sæde i det tekniske Vejraad og at Amts
raads-Medlemmer og Amtvej inspektører selv er Automobilister. Vi
har jo forlængst afskaffet alt, hvad der hedder priviligeret Valg-
ret, hvorfor skulde man saa egentlig genindføre den for Motor
folkenes Vedkommende9

TRAFIKFORHOLDENE I FINLAND

Ogsaa i Finland udføres i Øjeblikket et stort og imponerende
Arbejde paa Vejvæsenets Omraade. Arbejdet ledes af Statens
Generaldirektorat for Vej væsenet. Store nye Vej strækninger an
lægges, og disse er fortrinlige. \Tej ene er iøvrigt næsten overalt
Grusveje. Ogsaa Broforholdene er forbedret ved Bygningen af
nye Broer. Nogle Steder bruges fælles Jernbane- og Vej bro, saa
ledes at Vejtrafiken foregaar langs og imellem Skinnerne. En Del
Steder findes dog — i de 10,000 SØers Land endnu ikke Broer,
men de er erstattet med udmærkede Færger, der drives ved Haand
kraft, og hvor det ikke kos[er noget at blive sat over med Færgen.

Paa Landevej ene befordres man gennem fortrinlige Ruteauto

rig, i. En al’ de omtalte rærger.



1934 DÀNSN VEJTIDSSKRIFT 11

mobiler (for en stor Del Postautomobiler), der kØrer 60—70 km
i Timen. Befordringen hermed er særdeles behagelig og bekvem-
mere end med Jernbanen, hvis Forbindelser ikke altid passer san
godt med hinanden.

Fig. 2. Vejen paa Damn(ngen fra Baparanda til Torneaa (denne By i Baggrunden),
under Krigen den eneste Landforbiadelse til Rusland udenom Frankrig. Paa Plakaten

staar, at man nu kommer ind i Finland (fra Sverige), og at her er HØjrekØrsel.

Fig. 3. Et finsk Lokomotiv. Der fyres med Træ.
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GAMLE OG
GADER

NYE BESTEMMELSER OM VEJE,
OG FÆRDSEL I DANMARK

Af Politiassistent Carsten Arbøt.

I. Veje.
De ældste Bestemmelser om Veje findes i de gamle danske

Landskabsiove fra Slutningen af det 12. Aarhundrede og i JUciske
Lov, der blev givet at Valdemar Sejr i Marts 1241 paa et Møde
med Rigets bedste Mænd i Vordillgborg. J. L. 1-56, der bærer
Overskriften »Uin wægh<, lyder i Gengivelse paa moderne Dansk
saaledes: »Til hver By skal med Rette føre 4 Veje, som fra Arilds
Tid har fØrt dertil, og dem maa ingen Ødelægge eller spærre. Men
den, som spærrer eller Ødelægger, skal yde Kongen 3 Mark og
sætte Vejen i god og farbar Stand. Over hver Bymark skal de

Fig. 4. Et gammeldags, men endnu i Brug værende Befordringsmiddel i Wiborg.
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Ejermænd, som bor paa Marken (d. v. s. Udflytterne), gøre Kon
gens Hærstræde (Ledingsvej). Men er der megen UfØre, enten
Mose eller stor Aa, da skal hele Sognets Beboere hjælpe dem med
at gøre Bro om fornødent. Men er det hele Herredets Vej, da skal
hele Herredets Beboere hjælpe lii med at gøre Bro og siden ved
ligeholde den. Ingen maa lukke eller spærre svorerz Vej (d. v. s.
et Areal, der i Modsætning til Arildsvejene senere med Vitterlig
hedsvidner var udlagt til offentlig Vej), der er anlagt til KØbstad,
Ting, Strand eller Skov. Adelvej (Landevej) skal være 14 Alen
bred. Men Forte (hvorved forstodes det ubebyggede Areal imel
lem Husene og Vejene, den fælles Byplads, der benyttedes til Sam
lingssted for Mennesker og Dyr og senere blev til Gade eller For
tov, jfr. Udtrykket Gadeforthe, Gadejord) skal være 15 Favne
bred eller san bred, som alle Ejerne vil nøjes med.<

Forpligtelsen til at vedligeholde Veje og Broer paahvilede BØn- / ,1/

/ derne og var en af de Former for pligtmæssig Vatiiralarbejde, der (sammenfattedes under Begrebet » Innæ «.

I Kristian d. II. Landret 1521 findes i Cap. 118 Bestemmelser
»Om allfar Veye<, hvorefter Herreds- og Sognemændene i hele
Danmarks Rige skal være forpligtede til at gøre gode alfar Veje
igennem Skov og Mark og ligeledes Broer over alle Bække og
Aaer og hvor UfØre eller andet nØdvendiggør det og selv holde
dem vedlige. Lider nogen Skade pan Grund af deres Forsørn
melse, skal hele Herredets Beboere være forpligtet til at genop
rette saadan Skade, og Dommeren i hvert Herred har Magt til at
pine den, der er uvillig eller forsØmmelig. Kongens Foged skal
tilkendegive for Almuen, hvornaar de skal begynde at anlægge
samme Veje, og han skal selv være tilstede og undervise dem i,
hvor vide og brede de skal gøre dem.

Kristian d. II. Byret 1522 udtaler i Cap. 72 »Om adelfare Vevge
fore (ved) KiØbstederne<, at (ler ved alle Købstæderne, saa langt
deres Grund og Friheder rækker, skal gøres gode alfare Veje, der
som Behov gøres; de skal holdes farbare og gøres rigelig brede
under 10 Marks Brøde, san ofte som paakæres.

Vigtigere end Kristian d. II.s Love, der efter Kongens Fordri
velse blev offentlig opbrændte pan Viborg Landsting, er imidlertid
Den koldingske Reces 1558, der, med Kilde i Den københavnske
Reces 1547 Cap. 40, i Cap. 58 med Overskriften »Om Broer att
giØre oc Adelfarweye< giver udførlige Regler pan dette Omrande.
Den bestemmer, at alle Kongens Fogder og Embedsmænd og an
dre, som har Broer i Forlening og aarligt opkræver Brokorn, er
pligtig til at lade fiildfØre alle Broer i deres Len med gode stærke
Stolper og Bulfjælle, vel tilslagne og tilnaglede, og med gode
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stærke og færdige Rækværker pan begge Sider. Er der om Vin
teren saa meget Vand for Enderne af Broen, at nian ikke kan
komme derover uden Fare, skal de lade Buibroen forlænge san
meget mere eller ogsaa opfylde det med Sten og Grus ved begge
Enderne, »at mand wel kand ther offuerkomme uden Skade. Be
iindes der nogen F’orsØmmelse, skal de stande Kongen til Rette
derfor og bøde »hvad Skade nogen weifarendis theroffuer fan
gendis worder. Kongens Fogder og Embedsmænd skal ligeledes
føre flittig Tilsyn med, at de Broer, som nogle Sogne »pleye aff
lang Tid ferdige at holde<, paa samme Maade bliver fuldført og

vedligeholdt, og tillige, at hver BU holder gode Broer og Veje
•—‘ i de Byer, de selv bor i, under den Pine og Straf, at enhver skal

staa sit Herskab til Rette derfor og selv bØde »den Skade, nogen
reisendis eller weifarendis Mandt theraff fangendis worder<. Hvor
fremdeles nogle »onde og dybe Pudtze< (Ujævnheder) eller andre
suge Farligheder findes i alfare Veje, skal Kongens Lensmænd,
hver i deres Len, lade tilsige menige Herredsmænd til at møde en
bestemt Dag og Tid med Heste og Vogne og tilføre Sten og Grus
»oc hwes andet Behoff giøres att forfylde oc ferdiggiøre suge unde
oc dybe ‘Weye mett<, og Lensmændene kan efter Behov partere
og fordele Byrden imellem Herredsmændene i Forhold til Antallet
af Sogne eller Byer til hvert Stykke Vej efter Lejligheden, men
de maa ikke være partiske og forskaane eller besvære den ene
mere end den anden. »Fortrykker nogen sig og undlader at møde
op til den bestemte Tid, skal han stævnes for Retten og bØde III
Mark Pendinge til sit Herskab og en TØnde Øl til Sognemændene
i det Sogn, han bor i, og Lensmanden skal to Gange om Aaret
lade slige Broer og alfare Veje bese, »att the ferdige oc wedt Mact
holdis<, snafremt han ikke vil slaa til Rette derfor, som foreskre
vet staar.

Som den sidste større Rigslov i Perioden før Enevældens Ind
førelse 1660 skal endelig nævnes Kristian il. IV. Store Reces 1643,
der i II. Bog (»Om verdtzlige Politie<), 23. Cap. giver Regler »Om
alfare Veyec. Den udtaler, at naar nogen Bonde ikke mØder med
sine andre By- og Sognemænd til den ham rettelig forelagte Tid
for at istandsætte sin tilskiftede Anpart i Broer og alfare Veje,
hvis den efter lovligt Sn befindes at være brøstfældig, skal Lens
mændene have Magt til at lade den Ulqdiges Part istandsætte og
derefter indkræve Betalingen med den anvendte Bekostning hos
ham, og Bonden skal desuden bØde til sit Herskab efter Recessens
58. Cap. (d. v. s. ovennævnte Koldingske Reces 1558), »effter
huilcket Capitel i slig Tilfald alting ellers skal forrettis<. Er der
i et Birk flere Lodsejere, skal den, Birkefogden sætter til det, til-
holde BirkebØnderne at holde deres Veje vedlige, saa vidt Birkets
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Enemærker strækker sig, men de BirkebØnder, der bor udenfor
Birkets Enemærker og i Fællig med HerredsbØnderne, skal holde
Herredsveje vedlige, medmindre de til Birketinget derfor vil til-
tales og stande til Rette.

Efter Enevældens IndfØrelse 1660 udkom i den nærmeste Tid
adskillige Bestemmelser om Vejvæsenet, men herom søger man
forgæves Oplysninger i Kristian d. V.s Danske Lou 15. April 1683.
Forholdet er det, at der efter Lovens 3—15——3 med Veje i alle
Maader skulde forholdes efter »Politie-Ordningen<, men da denne,
der bebudedes i Lovens Fortale, aldrig udkom, er man henvist til
den fØr og efter Loven paa dette Omraade gældende Retstilstand.

Den 26. Febr. 1670 udkom Fr. »om Vejene i Danmark at for-
færdige og vedligeholdec, der ophævedes ved Vejforordning 4.
Marts 1690. Denne sidste afskaffede de ved Reskripter af 1688
for de forskellige Landsdele beskikkede VejinspektØrer (»Vei
mestere), »saasom de lidet eller intet have iagttaget og forbedret
Landeveiene imod den LØn, som dem hos Bønderne har været
tillagt<, og fastsatte, at Stiftsbefalingsmændene skulde forhandle
med Azntnmændene i deres Stifter om, hvilke Veje i hvert Amt der
skulde istandsættes og vedligeholdes. Og medens efter to Re
skripter af 1682 for Sjælland og Jylland Stiftsamtmændene tid
ligere skulde forhandle direkte med Proprietærerne, blev det nu
paalagt Amtmændene at sammenkalde disse samt Regimentsskri
verne og andre Vedkommende »og med dem overlægge, hvorledes
Landeveiene, KiØbsted fra KiØbsted, rigtigst og ligest kan deles,
som de skriftligen have at forfatte; efter hvilken Deling hvert
Herred, Sogn og Bqe sine Veje og Vejs-Parter forsvarlig skal ud-
vises, og hver Gaard sin Andeel efter Veienes Beskaffenhed, Ond
hed og Godhed, rigtig ved Alnemaal tiiinaaies€. Forpligtelsen paa
hvilede alle Bønder uden Undtagelse, og naar enhver havde faaet
tildelt sin Andel, skulde Amtmændene alvorlig tilholde alle uden
Forskel straks at lade deres Vej-Parter vel reparere og derefter
fra Aar til Aar forsvarlig uedligeliolde. Viste nogen sig forsØm
melig, skulde de straks foranstalte hans Vej-Anpart forfærdiget
ved andre, der havde Ret til at udpante den Forsømmelige for
»dobbelt saa meget, som dens Reparation billig haver kostet<.
Med Hensyn til Broer kunde der meddeles den, hvem Vedligehol
delsespligten paahvilede, Bevilling til at kræve Bropenge eller
Brokorn som Bidrag til Vedligeholdelsen, hvilke Ydelser først
hjemledes afløst ved Loven af 29. Dec. 1857.

Der foretoges derefter en almindelig Opmaaling i Mii af Lande-
vejene over hele Landet, hvorefter der blev anbragt Milepa’le
paa MilehØje, til hvilke KØbstæderne og Bønderne ifølge Reskript
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5. Nov. 1698 skulde skaffe Sten. Efter IndfØrelsen af Metersyste
met her i Landet ved Loven af 1907 begyndte man i Sommeren
1910 at opsætte Kiloineterslen ved Landevejene fra KØbenhavn i
Stedet for de gamle Milepæle.

Det gik imidlertid kun smaat med den paatænkte Forbedring
af Landevejene, der var i den sletteste Tilstand, og fØrst i Aaret
1761 kom der Fart i Tingene, idet Kong Frederik d. V. da resol
verede, at der i alle Rigets Provinser skulde anlægges nye Lande
veje. Man indkaldte tre franske IngeniØrer og nedsatte 1778 en
General-Veikomniiss ion, under hvilken der ved kgl. Resolution i
1785 oprettedes et Veikorps med en Overveimester, Veimestere og
Kondukteurer. Paa Grundlag af denne Kommissions Betænkning
udkom da den betydningsfulde Forordning omlTeivæsenet i Dan
mark 13. Dec. 1793, der i Indledningen udtaler, at det er nØd
vendigt, at Veiene, til Bekvemmelighed for de Rejsende og til For
del for Landboerne (det var jo i de store Landboreformers Tid), i
Henseende til deres Produkters og Varers desto lettere Frembrin
gelse, allevegne sættes i saa god og brugbar Stand, som Mueligheden
og ethvert Steds Leilighed tiIlader<. De offentlige Veje inddeltes i
3 Klasser, Hoved—Landeveje, mindre Landeveje og Biveje, idet
Hoved-Landevej ene var dem, som forbandt en Provins med en
anden, medens de »mindre Landeveje< var saadanne, som kun
fØrte enten fra en KØbstad til en anden, eller til almindelige
Færge- og Ladesteder, eller ogsaa tjente en hel Landstrækaing
som Vej til nogen betydelig KØbstad. »Alle Øvrige Veje er Biveje,
som, efter deres forskellige Bestemmelser, have Navn af Sogne-,
Kirke-, MØlleveie, o. s. v.< Landevejene, særlig Hoved-Lande-
vejene, skulde anlægges paa en særlig solid og betryggende Maade.
Hovedlandevejene skulde som Regel alle være »Steenveie, belagte
med harpet Grnus, eller saakaldte Chausseer,< med en god Sten-
eller Grusvej og en god Jordvej for de KØrende og en Gangvej for
de Gaaende, og med en Bredde indenfor GrØfterne af 20 Alen. De
mindre Landevejes Bredde fastsattes til 12 à 14 Alen, Bivejenes
til 8 Alen, dog at ingen indgrØftet KØrevej maatte være mindre
end 10 til 12 Alens Bredde. Ved Vejsving og stejle Bakker skulde
der anbringes Rækværker eller Træer til Afværgelse af Fare for
de Reisende, og ogsaa Broer skulde forvares emd Mur-Gelænder
eller Rækværker. Hvor flere Veje mØder hinanden, skal der sæt
tes Vejvisere, »paa hvilke tydeligen maa tegnes, hvorhen enhver
af Vejene fØrer<.

I 1808 ophævedes General-Veikommissionen, og dens Forret
ninger blev henlagt under Rentekam ni ere t. Veikorpset vedblev
derimod at bestaa som særlig Institution, indtil Hovedlandevejs
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arbejderne fra 1. Jan. 1834 henlagdes under Ingenicurkorpset, i
nvilke Vejkorpsets Officerer derefter indtraadte. I de fØlgende
34 Aar lededes Vejtjenesten derefter af Ingenieurkorpset, indtil
Bestyrelsen af Landevejene ved den nugældende Lov af 21. Juni
1867 § 3 overgik til de respektive Arntsraad med Indenrigsmini
steriet (nu Ministeriet for offentlige Arbejder) som Øverste Myn
dighed, jfr. Lov af s. D. om Foranstaltninger m. v. § 6 og § 7.

Vejarbejderne udfØrtes dels ved Naturalarbejde og Leverancer
in natura, svarende til Hartkornets StØrrelse, dels ved Militærkom
mandoer, indtil der m. H. t. Befolkningens Deltagelse i Arbejdet
skete en gennemgribende Forandring ved Fr. 29. Sept. 1841. Efter
denne skulde Arbejdet ved Anlæg og Vedligeholdelse af saavel
Hovedlandeveje som mindre Landeveje ikke ske ved Pligtarbejde
in natura, men efter Licitation eller privat Akkord, idet der frem
tidig kun til Vedligeholdelse af Biveje kunde fordres Arbejde in
natura af Hartkornshrugerne efter Vejinddeling. M. H. t. Udgif
ternes Fordeling bestemte Loven endvidere, at Udgifterne til An
tæg og Vedligeholdelse af Hovedlanclevejene som værende en Stats-
sag skulde udredes af Statskassen gennem den almindelige Vej-
kasse, hvorimod de mindre Landevejes Anlæg og Vedligeholdelse
var Koinmunalsag for hvert enkelt Amts KØbstæder og Land
distrikter, imellem hvilke Udgifterne blev fordelt i Forhold til
Hartkornet med et vist Maksimum pr. Td.*)

Ved Fr. 15. Febr. 1786 blev det bestemt, at der skulde oprejses
Bomme paa Landevejene for hver Mii, saaledes at vejfarende
skulde erlægge Bom penge for at passere igennem som Bidrag til
Vejens Vedligeholdelse, jfr. ogsaa Ve,jfrdn. 1793 § 42, hvilke Tak
ster blev forandrede ved Fr. 10/2 1819 og Placat 27/11 1830. Ved
Lov 11/3 1851 blev Bommene nedlagt paa Fven, hvilket ogsaa
skete med Bommene paa Sjælland ved Lov 15/4 1854, dog med
Undtagelse af Bommene paa GI. KØbenhavns Amt, hvor Bompenge
efter Lov om Foranstaltninger m. v. al 21/6 1867 § 3 skulde op-
kræves indtil videre, medens iØvrigt efter Loven af s. D. om Be
styrelsen af Vejvæseriet § ii alle Led, som »maatte findes< pan
Lancievejene, skulde bortskaffes. Ved s. L. § 17 bortfaldt Opkræv
ningen af Erstatning for de nedlagte Bomme pan Fyen og Sjæl
land.

Om Naturalarhejde ved Snekastning indeholdtes fØr Loven (Nr.
96) 22. April 1904 Reglerne i Vejfrdn. 1793 § 64, jfr. Reglm. 20/12
1799.

*)Oplysflinger om (le Perioden 1763—1868 stedfundne Vejarbejder
indeholdes i 1’. E. Tychsen, Forlifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset
1684_—1884, Kbhvn. 188.
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I naturlig Forbindelse med de store Vejarbejder udkom den
vigtige Fr. 27. Jan. 1804 om Befordringsvæsenet i Danmark, der
sikrede de Rejsende med Pakkeposten rettidig Befordring under
betryggende Forhold og Bedrsteder med passende Mellemrum i
Post- og Gæs tgiver-Gaarde, jfr. Fr. Cap. V. Til at føre Opsyn med
Befordringsvæsenet skulde General-Postamtet efter Omstændighe
derne udnævne Postmesteren eller en anden duelig Mand pan hvert
Sted, hvor Befordring afgaves.

Vejfrdn. 1793 bestemmer i 73, at der ved hver Poststation og
Skiftested skal forefindes en Bog, som skal forevises de Rejsende
for at de kan anmærke, om de har fundet noget at klage over
Vejene, og pan lignende Maade skal der efter Befordringsfrdn.
1804 79 i Gæstestuen pan ethvert Gæstgiversted forefindes en
Bog til Forevisning for de Rejsende »for deri at antegne, om og
hvorvidt de med Herbergeringen og Beværtningen samt den derfor
fordrede og erlagte Betaling have været forniede eller ikke<.

Vejfrdn. 1793 indeholder i Cap. V. Om Vei-PolitieL< adskillige
vigtige Regler sigtende til en Forøgelse af Færdseissikkerlieden,
jfr. Udtalelsen i § 75 om, at »al Fare for de Rejsende, saa meget
som mueligt, bør forehygges og afværges. Foruden Forbud imod
at beskadige Vejen indeholder den saaledes Bestemmelser om, at
Gærder ved Hovedlandevejen ikke maa have mere end en vis Højde
(af Hensyn til de kørendes frie Oversigt), at intet maa henlægges,
henstilles eller henkastes pan Vejene til Fare eller Ulempe for
Færdselen, og at Husdyr, særlig Svin, ikke maa gaa løse pan Vejen
eller tøjres paa denne eller i dens Grøfter. Den, der ikke bortskaf

fede (le Vejen for nærstaaende Træer, overhængende Grene og
levende Gærder, skulde efter forudgaaende Advarsel af Sognefog

den bøde 2 Mk., og Sognefogden skulde derefter gøre det forsØmte

paa Ejerens Bekostning. Pan de Veje, som er beplantede med Al

leer, maa ingen ride paa Kanten imellem Træerne og Grøften, idet

denne Plads alene skal være forbeholdt Fodgængere. Naar 2 Vogne

møder hinanden pan Vejen, hør enhver holde til sin højre Side.

En tom Vogn bØr vige for en helæsseL og for en Karet, eller Chaise,

og enhver skal være pligtig at vige af Vejen for Posten og Postil

lioner, naar disse blæse i Posthornet; »livo som ikke viger, bøder
48 Skilling<. Skulde nogen, enten af SkødeslØshed eller med For-
sæt, køre paa en anden Vogn eller beskadige noget Menneske eller

Kreatur pan Vejen, straffes han efter D. L. 0—7—18 (jfr. herom
ndfr. under III.). Ifølge § 90 skal pan enhver Vognmands Vogn

Ejerens Navn og Opholdssted være malet med Oliefarve. § 92 fast

satte Straf for Beskadigelse af Milepæle, Træer, Afvisere, Vejvisere,

Broer, Rækværker eller andet pan Landevejen. Endelig udtalte
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§ 94, at da smalle Hjulfælge og de deri almindelig brugelige Søm
med hØje Hoveder ikke er til stØrre Nytte for Vognene selv, men
derimod til stor Skade for Vejene, især Chausserne, vilde de efter
nogle Aars Forløb blive aldeles forbudt. Foreløbig nøjedes man
dog med ved Placat 17/4 1804 at fastsætte, at der fra 1/5 1805 for
alle Vogne, der havde andre SØm i Hjulene end forsænkede i Skin
nerne og med flade Hoveder, skulde erlægges (lobbeltc’ Bompenge.
men da denne Foranstaltning ikke viste sig tilstrækkelig effektiv,
maatte man ved Plakat 27. Maj 1848 give bestemte Regler om Vog
nes Construction. Fra 1/1 1850 galdt følgende: Ved Benvttelsen af
Vogne paa Hovedlandevejene i Sjælland skulde det, naar Vognen
med alt Tilbehør samt det Gods og de Personer, — derunder dog
ikke indbefattet Kusken —, der førtes paa den, vejede 3500 Pund
eller derover, iagttages a) at Beslaget paa Hjulfælgene havde en
Bredde af mindst 4 Tonimer, b) at Hovederne paa Hjulsømmene
var forsænkede i Beslagene, c) at Beslagene var saaledes anbragt,
at de dannede en lige Overflade, idet der dog kunde ses bort fra
Slid, og d) at Læsset paa en saadan Vogn ikke havde over 5 Fods
Bredde, medmindre Vognen havde en Sporvidde af i det mindste
42 rfomnmer mellem Hjulfælgenes inderste Kanter, eller Læsset be
stod i lette Genstande, som indtog »meget Rum, saasom Hø, Straa,
Humle, Uld, Qvas og deslige; og tør intetsomhelst Læs have en
større Bredde end 10 Fod.€ Overtrædelser af hver af de nævnte Be
steinmelser skulde straffes med den anselige Muikt af 10 Rbd..
der tilfaldt den almindelige Vejkasse, og Kontrollen med Plakatens
Overholdelse ordnedes ved, at der ved Lyngby og Karlslunde »samt
paa Strækningen mellem Roskilde og (let Sted, hvor Holbæk-Vejen
støder sammen med Ringsted-Vejenm, indrettedes 3 Vægtkontrol
huse med Bolig for en Vejbetjent. Til Assistance for denne skulde
der ved hvert af Husene udnævnes 6 faste Sqnsmænd, der kunde
tilkaldes af den Kørende, hvis han var utilfreds med Vejbetjentens
Afgørelse. Saadanne Kontrolsteder skulde Vejvæsenet have Ret
til at indrette ogsaa andre Steder ved Hovedlandevejene. Allerede
ved Lov 16/3 1851 blev det bestemt, at den foreskrevne Bøde paa
10 Rbd. kun kunde affordres, naar Overvægten fandtes at være
over 9 Lpd, hvorimod Mulkten for mindre Overvægt fastsattes
efter en ganske bestemt Skala. Overtrædelse af de andre Bestem
melser i Plakaten straffedes med 2 Rbd. hver Gang. Ved Loven
om Foranstaltninger m. v. 21. Juni 1867 § 3 overgik de Statskas
sen tilhørende 3 Vægtkontrolhuse ved Lyngby, Roskilde og Taa
sIrup uden Vederlag til vedkommende Amtsrepartitionsfond, som
skulde overtage Vedligeholdelsen og oppebære Vægtmulkterne.

Under 5. Okt. 1837 udkom bl. a. en Instruktion for de Vej-
mænd, der ansattes pan de under IngeniØrkorpsets Bestyrelse hen-
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lagte ‘\Tejstrælcninger, hvilken i § 13 indeholder Bestemmelser om
Overtrædelser af Vejpolitiet som fastsat i Vejfrdn. 1793 § 15 ud
taler, at »Opkommer der Strid og Slogsmaul pia Cizausseen, har
han at paabyde de Stridende Rolighed, og, ifald den derved ikke
tilvejebringes, har han, om muligt, at anholde den eller de Paa
gieldende og at fØre dem til vedkommende Sognefoged eller Po
litieØvrighed. «

Fr. om Befordringsvæsenet 1804 bestemmer i § 37, at alle og
enhver, tiden Hensyn til deres Stand, skal være pligtige at vige af
Vejen for Postkarle, som, naar de kører eller rider i Vognmands
rejse, bærer den befalede Postmundering eller det anordnede Post-
skilt og i en Afstand af 20 til 30 Skridt ved at blæse i Posthornet
giver deres Ankomst tilkende, og Ekstraposterne skal vige for
Brev- og Pakkeposterne. En saadan særlig ForkØrselsret var
iøvrigt ved P1. 9/11 1798 ogsaa indrømmet de kgl .svenske Postil
lioner. Frdn. 1804 giver fremdeles Regler om, at Vogne og Seletøj
skal være i god Stand, og at der ikke maa benyttes udygtige Heste.
Postkarlene skal blæse i Posthornet baade ved Afrejse og Ankomst
og ligeledes undervejs, hvor der er hule og snævre Veje, hvilket
ogsaa bør ske, naar de møder andre Vogne, som har Vigepligt.
Blæser de ikke rettidigt (i 20 à 30 Skridts Frastand), skal de give
de Mødende halv Vej, ligesom de ogsaa, naar de rejser tilbage med
ledig Vogn eller Heste, ikke alene bør vige af Vejen for andre
Vognmænd eller Postkarle, som har Fragt, men i dette Tilfælde ej
heller maa understaa dem at blæse i Posthornet, for derved at
tvinge andre til at vige af Vejen for dem. Befordringen skal ske
rettidigt, men Postkarlene skal desuagtet køre forsigtigt og altid
under Rejsen være aarvaagne og ædru. For hver Gang de vælter,
skal de uden Hensyn til nogen Undskyldning bøde 2 Rdlr. og er
slatte Skaden, og Straffen kan stige til Fængsel paa Vand og Brød,
hvis de har været beskænket eller har sovet, da Vognen væltede.
I § 12 var der givet bestemte Regler om, hvilket Værktøj og Til
behør tier skulde følge Vognen. Endelig skulde ePostkarlene uop
holdelig anmelde væsentlige Mangler paa Vejene for vedkommende
Opsynsmand.

Som den sidste Bestemmelse i dette Afsnit skal anføres Pt.
23/12 1815, der foreskriver, at de Heste, som bruges til Vogn-
mands-Befordring og befindes at have Flyvekuller eller den Uvane
at løbe lØbske, skal mærkes, »saaledes at saadanne Heste miste
et Stykke af hvert Øre og gives en Split i ethvert afskaaret Øre
indtil dets Midte efter Længden<. Saadanne stizmpØrede fleste
maatte ikke bruges til Vognmandsbefordring. idet der dog gjordes
Undtagelse for de Heste, der allerede var i Brug, naar de var be
hØrigt mærkede samt besigtede og antegnede af Stedets Opsyns
mand.
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II. Gader.

Omkring Aar 1700 frembØd Københavns Gader unægtelig et
noget andet Syn end nutildags, idet alene Gadernes Fysiognorni
var af en helt anden Karakter.) I sit Glossarium Juridicuin (2.

‘

Udg. 1652) definerer OsterssØn Weylle Ordet Fortog saaledes, at
det er »den Platz i KiØbstæderne/ som en hver hafver Rettighed
111/ fra sin DØr/ til Ryggen aff Gaden/ oc en hver med lowlig Bro
oc Rendesteenj bØr at holde ved lige. Enddog andre meene det
allene at kaldis Fortog/ som sig strecker til Rennesteenen/ oc en
hver med Kramboe eller Stakittewerck/ gemeeenlig for sig ind
heyner. « etc. Forholdet var det, at der i Midten af den hele Færd
selsbane (om man tør bruge dette Udtryk) var anlagt en Række
Rygsten, ogsaa kaldet »Borgmestersten<, der benyttedes af Fod
gængerne, derefter paa hver Side KØrebane skraanende ned imod
Rendestenene og elldelig »Fortoget< imellem Rendesten og Hus-
mur. Dette Fortog var vel egelltlig beregnet paa Fodgængerne, men
da det paa Grund af Rendestenenes Tilstopning og Mangel paa til
strækkeligt Fald i fugtige Perioder var fuldstændig oversvØmmet,
saaledes at Vandet trængte ind i Husenes Gaarde og Kældere, var
de hØjtbeliggende Rygsten i Virkeligheden det eneste nogenlunde
sikre Tilflugtssted for Gaaende. Hertil bidrog yderligere, at For
tovet som en Levning af det gamle »forte< bétragtedes som væ
rende ulldergivet fri Brugsret fra Husejerens Side, hvoraf fulgte,
at det var opfyldt med alle Slags Genstande, Hytter, Drikke- og
Kramboder, endog udover Rendestenene, saaledes at 2 Vogne i
snævre Gader ikke kunde kØre forbi hinanden. Desuden forsynede
Ejerne deres Huse med Kælderhalse og fremspringende Trapper
langt indover Fortovet, saaledes at det ved Kongebrev i 1575 og 1581
maatle paalægges Magistraten at skride ind overfor denne Uorden,
hvor det var til Hinder for Færdselen. Paa Grundlag af et af Mn
gisraten i 1609 optaget Syn kan det konstateres, at Afstanden
imellem Husene og Rendestenene, og dermed altsaa hvert Fortovs
Bredde, i de fleste Gader skulde være 11//2 Alen, men i nogle Gader
var (let 2’72 Alen, i andre, saasom Raadhusstræde, Vimmelskaft og
Hyskenstræde, kun i Alen, og i de smaa Gader endnu mindre.
Kørebanen skulde være san bred, at 2 Vogne kunde kØre forbi
hinanden, og Bredden af den samlede Færdseisbane maatte herefter
i de fleste mindre Gader være mindst en halv Snes Alen. Nellike
stræde (nuværende Asylgade) var dog saa silæver, at een Vogn

*) Herom kan især henvises til Dr. 0. Nielsen, KØbenhavns Historie,
Bd. IV. (1885) pag. 377—81, Bd. V. (1889) pag. 78—79 og Bd. VI. (1892)
pag. 361—66, og saiiune Forfatter, KØbenhavn paa Holbergs Tid, 1884,
pag. 25—29 og pag. 61—62.
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ikke kunde kØre igennem, hvorfor Magistraten i 1724 befalede, at
den skulde gøres bredere, og der fandtes saakaldte »Gange<, hvor
(ler daariig nok var Plads til Fodgængere. Omkring Aar 1700 kan
man regne, at Hovedgaderne var af samme Bredde som i Midten
af forrige Aarhundrede, hvorimod Sidegaderne var meget smalle.
Efter en Samtidgs Udsagn kunde man dog til NØd komme frem i
Karet gennem de fleste af den gamle Bys uregelmæssige, krumme
og smalle Gader. For at give mere Plads til Vognene i det stærkt
befærdede HØjbrostræde (»hvor al Farten gual igennem til Slot
tet») og Færgestræde, — de to Parallelgader over nuværende HØj
broplads imellem Amagertorv og Højbro —, blev der her i 1681
lagt Fjælle over Rendestenene, hvilket allerede samme Aar fore
toges i alle Hovedgaderne. Senere blev HØjbrostræde udvidet der
ved, at man optog de to Træ-Rendestene ved Siderne og i Stedet
anlagde en ny, lukket Rendesten af Træ midt i Gaden. Den gik
imidlertid i Stykker 1724, hvorved der fremkom et stort Hul i den
befærdede Gade, saaledes at der maatte opslaas et Rækværk om
kring Hullet, og uagtet Politimester Rasch paalagde den nærmest
boende Grundejer at udbedre Skaden, blev Hullet staaende aabent
i over et halvt Aar, hvorefter Renden blev tilkastet, og der blev
igen ligesom fØr lagt to Rendestene langs Husene. I et interessant
Forslag af 6/9 1702 fra Politimester Rasch udtaler han sig da og
saa imod, at Rendestenene blev anlagt midt i Gaderne i Stedet for
paa begge Sider, idet han henviste til, at man »for nogle Aar siden
har befundet for godt og nødigt at forandre de Gader, hvor Rende-
stenene ere gaaede midt igennem, som Farvergade, Pilestræde,
Snaregade, med mange flere, fordi det kommer med en sund For
nuft mere overens, at en Gade ligesom en Vej er midt udi, hvor
meget kØres, rides og guas, ren og jevn, saa parere og saaledes en
Gade ustrideligen bedre og angenemmere udi Øjesynet, som sær
ligen vil form ærkes, naar nogle Tropper skulle marchere gennem
Gaderne, hvor da Rendestenen, naar den er midt udi, ligesom en
lang GrØft, vilde skille dem fra hinanden, og Officerer, som skulle
marchere midt for eller efter dem, kom kuns at marchere for
den ene Fløj. Ydermere ere de fleste Gader ikkun snævre og ikke
saa brede, at tvende Vogne kunne køre hinanden forbi, uden at
Hjulene vilde glide i Rendestenen, om den var midt igennem Ga
derne, og saaledes da inkommoderer og hindrer hinanden udi
KØrselen, isteden at de mØdende Vogne ved de forhøjede Rygstene
mere skilles og holdes fra hinanden, hvorudover endog ydermere,
om Rendestenen var midt i Gaderne, ved det store KØrsel her er
udi Staden med Kareter, Folkene, der gaa til Fods, allermest efter
foregaaende Regnvejr, som her mere og tiere, nemlig udi et fug
tigt Land, indfalder end andensteds, vilde ganske overstænkes og
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deres Klæder fordærves, naar Flestene eller Hjulene, allermest ved
en hastig KØrsel, komme udi Gadens eller Husenes Rendestene at
træde, som hvert Øjeblik visseligen vil hændes. Videre ville de,
som gaa til Fods, ikke finde nogen Sikkerhed paa Gaderne for
den mangfoldige KØrsel, i Steden at de nu allevegne finde Fortove
ved Husene, hvor de kunne magelig (!) gaa eller retirere sig hen,
hvor de og have en Rendesten som en uden Grøft til Beskærmelse
for sig.< Han omtaler derefter den Ulempe, der vilde være for
bundet med at fØre Tværrender fra Husene ud til en Rendesten
midt i Gaden, idet man ikke kunde forlange, at Beboerne skulde
bekoste Render under Jorden. Endelig kommer han ind paa en
rosende Omtale af Nyanlægget i HØjbrostræde, hvor »de tvende
tilforn sammesteds værende brede Trærendestene bleve sammen
sankede i en Rende under Jorden, saa blev samme desforuden me
get smalle Stræde, hvorigennem den allermeste KØrsel her i Sta
den falder, saa meget bredere; det store Vandfald, der falder un
derneden, inkommoderer hverken de kØrende eller gaaende, hvilke
sidste endog have en magelig og forhøjet Fodsti paa begge Sider,
og ihvorvel denne Rende gaar midt igennem Gaden, saa kan dog
de udaf Husene flydende Urenligheder ingenlunde ses eller for
aarsage nogen Vederstyggelighed, saasom alle disse Vande (som)
enten komme fra de andre Gader eller udaf Husene eller fra Ta
gene gaa uformærkt og usynligen deres Vej under Jorden.< At
Forsøget, som foran omtalt, ikke blev nogen ubetinget Succes,
skyldtes ikke Rasch, men Modstand fra Grundejerne, der ikke
vilde gaa med til den Bekostning, en Opmuring af Renden med
Kampesten og Cement vilde belØbe sig til. Først saa sent som
1860 blev de første underjordiske Kloakanlæg, der havde UdlØb i
Havnen og Kanalerne, udført her i KØbenhavn. Det nye Kloak
system med Kloakindholdets Udtømning i Sundet blev efter Opfø
relsen af Hovedpumpestationen paa Kløvermarksvej taget i Brug
omkring Aarhundredskiftet *).

Foruden at enhver, som anført i Indledningeri til dette Afsnit,
havde Rettighed til Arealet fra sin DØr til Ryggen af Gaden, havde
den private Grundejer ogsaa Pligt til at vedligeholde dette »med
lowlig Bro oc Rendesteen<, og allerede Kristian d. III. KØbenhavn
ske Reces 1537 paalægger i Art. 21 »Borgemestere oc Raadmendt
udi huer KiØbstedt, att the strags, inett thet alderfØrste rnugeligtt
kandt were, lade brolegge Gaderne udi KiØbstederne oc holle then
nom reene. At enhver Grundejer saaledes skulde brolægge udfor
sit eget, maatte naturnØdvendigt medføre utallige Klager over slet

*) Disse og lignende Data fra den nyeste Tid er her og i det følgende
hentede fra Kraks Tidstavler, Kbhvn. 1930.
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UdfØrelse og Mangel af Ensartethed i selve Anlægget. *) 1589 Ida
gede Kongen for Magistraten over, at Gaderne ikke var stenlagte,
som de burde, »at fast allevegne her udi Byen ere Gaderne og Sten-
broerne meget ujevne, saa at paa den ene Side er det højt og paa
den anden lavt, somme Steder ogsaa en Sten eller flere liggende
over hverandre, at nin med stor Besværlighed maa (kan) fare
derover, undertiden ogsaa Vogne sønderbrydes, naar den ene mØ
der den anden og maa vige hverandre udi saadanne ujevne Veje«.
Byfogden skulde ifølge sin Instruks føre det nødvendige Tilsyn. H
Ved Frcln. 18/3 1620 blev det derfor bestemt, at der skulde brolæg
ges scuntidig fra hver sin Side af Gaden saaledes, at alle Gader og
Stræder, hvad enten de var brede eller smalle, paa Ryggen kunde
have en lovlig og billig Høj else med fuldkomrnelige Nederfald til
Rendestenene. Rygstenene skulde lægges midt paa Gaden midt
imellem begge Rendestenene, ingen maatte brolægge højere eller
lavere, end Byfogden og Kæmneren foreviste, og ingen Rendesten
maatte forhøjes anderledes end den havde været af Arilds Tid
(for at lede Vandet ind paa Naboens Stykke!). Omkring 1624 blev
der af Magistraten ansat en særlig Brofoged, der skulde tilholde

) / Husejerne at lade Gaderne omlægge; hvis de ikke efterkorn hans
Paabud, kunde Arbejdet udføres paa Byens Bekostning, hvorefter
Beløbet kunde inddrives ved LTdpantning hos den paagældende.
FØrst efter Enevældens IndfØrelse blev det ved Frdn. 21/â 1680
bestemt, at alle Gader og Stræder skulde optages og derefter om-
lægges efter Vaterpas (Nivellement), og det blev fremtidig for
budt Borgerne at brolægge Gaderne selv, idet dette skulde fore
tages af Magistraten paa Grundejerens Bekostning. Der blev ned
sat en Kommission, i hvilken den kgl. Mathernaticus og senere
Politimester i Staden Ole Rømer fik Sæde, og kort efter udkom
Frdn. 27. Febr. 1683 om KjØbenhavns Gader og Bygning (»Til en
skikkelig Indrettelse og ziirlig Proportion i Gaderne, samt til Hu
senes Danlighed), der først blev ophævet ved Lov 17. Marts 1856
§ 105. Frdn. foreskrev, til Formindskelse af Brandfaren, at alle
Bygninger, der fremtidig skulde opføres, i de vigtigste Dele af
Byen skulde være grundniurede paa alle fire Sider, at sammesteds
ubebyggede Pladser til Gaden, som Ejerne ikke kunde undvære
til Gaardsrum eller Have, skulde være indelukket med Brandmur
og ikke med Plankeværk, og at det fremtidig ved nye Huses Byg
ning over hele Staden skulde iagttages, »at det Øverste Loft eller
Stok ikke videre udbygges, end Grunden ligger<. De fremsprin
gende Trapper maatte vedblive, naar de ikke var over 5 Kvarter

*) Se herom Dr. 0. Nielsen, KØbeizhcwns Historie, Bd. IV. (1885)
pag. 368—72, Bd. V. (1889) pag. 74—78, og Bd. VI. (1892) pag. 357—61.



1934 1)XSK VEJTJDSSKRIFT 25

brede fra Huset, »men naar et nyt Hus herefter bygges, maa ingen
Trin eller Trappe, under hvad Prætext det og kunde være, lægges
længere fra Muren end 21/ Q’varter, under 200 RdIr. til Staden<.
l)a de Grunde (Fortovene), hvorpaa der til Husene var ophygte
Skure og Stakitter, »ere af Gaderne urettelig indtagne<, skal sum
me Skure og Stakittei’, »saasom de og for Ildebrand ere heel far
lige, allesteds afskaffes<, undtagen ved Stranden imellem Vejer—
huset og Holmens Bro, »saasoin de der have store Fortoge<. Og
» sansom Carnapper og Udvinduer til Gaden ogsaa vanhælde Ho—
senes Ziirlighed og ere Naboerne ofte til Præjudits<, maatte ingen
fremtidig tilstedes at lade bygge eller indsætte nogen af Delene.
»Anganende de smaa Stræder og Gange, hvor Vogne ikke kan
igiennemkomme. som er farligt baade for Ildebrand og smitsom
Sygdom. saasom de idelig med Ureenlighed ere fulde, da skal Ma
gi straten ti Iligemed den Kgl. Mathematico og Stads—Bygmesteren
deres Leilighed forfare og siden Kongen derover deres Betænkende
og Forslag tilstille, om samme srnaa Stræder og Gange enten gan
ske skal tillukkes og afskaffes, eller og saaledes forviides, at dei
magelig kan køre Vogne til hver Mands I)Ør; men hvor (le eragte,
at (let ikke for denne Tid er giørligt, der skal de sætte Maa!, hvor— /

‘

vidt samme Gader skal forviides, og hvorvidt Husene skal ind—
flyttes, naur noget Huus der af flue igien skal opbygges, hvilket
og ska,l tages i Agt (le andre store Gader, hvor over Gadernes rette
Linie er udbygt.< Endelig paabyder Frdn., at »paa det Gaderne
kan blive med Steen- og Broelæggen desbedre vedligeholdte, skal
Tagistraten uddele alle Gader og Pladser imellem liroelæggerne,
saaat enhver veed sine Gader og Pladser at vedligeholde, hvilket
Magistraten til enhvers Underretning aarlig skal lade trykke og
publicere; Naur da noget paa Gaden fattes, skal den Broelægger,
som den Gade er tildeelt, strax advare Huisherren, som det til—
kommer at lade forfærdige; Skaffer han cia ikke dertil, hvad som
behøves, inden 3 l)ages Forløb efter at han derom er bleven ut
varet, skal Maqistraten det ved Kiemneren lade lægge, hvorefter
1-Inusherren skal det dobbelt igjen til Kienineren betale. «

I Henhold hertil blev der i (len nærmest følgende Tid udført
flere store Gadearbejcler i Byen, og for at skaane den ny Brolag—
ning blev (let lorbudt at køre med ,Jernbeslag om Hjulene paa Ar—
bejdsvogne. Stadsbygmesteren fØrte Tilsyn med Broægningen, ind
til dette blev overdraget Stadens Politimester ved Instruksen 5/9
1691, jfr. ogsaa Frdn. om Politiens Administration 22. Oct. 1701
Cup. VII., hvorefter » Politiemester skal tilsee, at enhvers Fortog
med Broelæqning vel vedligeholdes, og i det ringeste 2 Gange
ugentlig feies<. Han skulde ogsaa, »naur stor Snee eller hastig rføe

l)aakO111n1e1<, sprge for, at enhver straks bortskaffede Sneen og
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Isen fra sit Fortog, og at I stor Plads-Regn de lukkede Rendestene
blev aabnede, ‘at Vandet ubehindret kan bortlØbec. Naar noget
brjggedes til Gaden, skulde han bl. a. tilse, at den af Stadens Byg-
mester ordinerede Distance ud til den almindelige Gade ej over
gaaes; samt at Ingen Bygning til Gaden foretages, være sig Huse,
Trapper, Kleldere, Render og Rendestene, fØrend Bygmesteren der
ved har ordineret det fornØdne.c Endelig skulde han give Agt pan,
at ‘de lukLe Render og Slamkister af Vedkommende idelig ren-
holdes, at intet kan komme iglennem de lukte og aabne Render.
som gaae af Husene i Canalerne, Havnen til Skadet Plankedækslet
meatte alisaa ved de fata overdækkede Rendestene lØftes af, og
da mange Rendestene var forede med TØmmer, var det tillige ofte
nØdvendigt at udtage selve Rendestenskisten under denne besvær
lige Renselsesproces. IØvrigt var Kister og Dæksler under idelig
Reparation.

Omkring Aar 1700 lod Byens Brolægning dog endnu meget til
bage at Ønske. En fransk Rejsende havde under et Ophold her i
1702 gjort den Erfaring, at Byen var meget daarilg brolagt og me
get sØlet efter Regn, og ogsaa i Holbergs Komedier hareeileres der
over Gadernes rædselsfulde Tilstand. Det var derfor ikke «lem’
et Udslag af honnet Ambition, naar san mange, og især alle Da
mer, I Datidens København benyttede egen eller lejet Befordring.
Det vrimlede med alle Slags HestekØretØjer i Gaderne, og alle For
hold taget i Betragtning har Risikoen ved at færdes paa Gaden
dengang Ingenlunde været ringere end nutildags, særligt for de
stedmoderligt behandlede Fodgængere.

Ogsaa for dem lysnede det dog, da man 11765, efter Nedsæt
telsen af en Trottolrkoinmisslonc (der blev ophævet under Strit
ensee), begyndte at anlægge offentlige Fortove, men en afgjort
Bedring af Gadernes Tilstand daterer sig fØrst fra Frdn. 20. Aug.
1777 Ang. Steenbroelægningen med anden dertil hØrende Indret
ning paa Gaderne, Torvene og Pladserne I Kbhvn.c, idet man ved
den Lejlighed ogsaa reorganiserede hele ,Renouutians-Vaerketc ved
en stor Anordn. 4 7. Maj 1777.). l)en franske Vejtekniker Marmil
lod, der var indkaldt i Anledning af de store Landevejsarbejders
UdfØrelse efter 1761, blev ogsaa taget med pan Rand her, men del
af ham udarbejdede Forslag fandL ikke Øre hos MagistraLen, der
erklærede, at Brolægnlngen paw Marmillods Maade Ikke var pas
selig hen. l)er blev derfor nedsat en Brolægningskonzntinion, hvis
Plan dannede Grundlaget for de i de efterfølgende Aur udfØrLe
store Gadearbejder. Frdn. fasLsatte en bestemt Brolargningstakst,
og sSom Steenbroen paa Stadens Gader, Torve og Pladser, der hid-

9 Se her Carl Bruun, Iijqsbenhavn, Ud. Ill. (Kbhvn. 1001) pag. 419—41.
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[ii af Huus— og Gaard—Eierne samt andre Vedkommende, hver for
sin Deel, er bekostet og vedligeholdt, tjener ikke dem til nogen
særskildt Benyttelse, men er til almindeliq Brug; saa skal de Be—
kostninger, som fra 1778 Aars l3egyndelse af udfordres til Gader
nes, rforve1es og Pladserues Omlægning efter den nye Broelæg
nings—Maade, hvor den ikke allerede er indført, samt til Udbedrin—
ger og Reparationer pan den nye og gamle Steenbroe, uarliq ligne.s
puu alle, som have Lod og l)eel i Stadens Steenbroe.

Hermed var Gadernes Anlæg og Vedligeholdelse blevet Kom
munulsag, Som vi foran har set det med V(’jene. Om Forpligtelsen
for Ejerne (If de tilstØdende Grunde til helt eller delvis at afholde
Udgifterne ved den første Istandsættelse af private Gader og Veje,
der erklæres for offentlige, ved Ni/anla’g af Gader og ved Gader og
Veje, der ikke er forsynet med endelig Belæqninq, efter Magistra—
tens Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælle og med visse Begræns
ninger, var (let forbeholdt en senere Tid at træffe l3estemmelser
(Luv 14. Dec. 1857 som ændret ved Lov 85. 31. Marts 1926), lige
som om Godkendelse af Bgplaner (Lov 122. 17. April 1925) og
om Fastsættelse af Bi,ggelinier ved Veje og Gader (Lov 275. 28.
Nov. 1928) af de kommunale Raad, hvor (let anses fornødent at
Færdsel shen syn.

Brolægningskommissionen 1)1ev ophævet ved P1. 28/4 1819 og
(lenS Forretninger henlagt under llagistraterz, jfr. ogsan Lov 4/3
1857 om I3es trel sen af Kbhvn.s kommunale Anliggender 1.

Skønt det var en Selvfølge, at ingen herefter maatte foretage
Forandringer me(l Brolægningen udenfor deres Gaarde eller Huse
(lden l3rolægningskommissionens Tilladelse, klagede denne dog,
SOfli det sesaf Raadslue—Placat 15/8 i 81)11, over, at Gaard— og Hus
ejere. >SoTfl forhøje eller sqnke deres Porte eller Gaardspladse,
ikke sjældent tillige forandrede Brolægningen ima Gaden udenfor,
hvilket > forvolder Bukkcr og Slag i Gaderne. r

Om (le tidligere om talte udbuede Uinduei eller saakaldte Kur—
nn/;per bestemmer Pt. 21/5 1811, at der af Cancelliet efter AnsØg—
ning i hvert enkelt Tilfælde kunde meddeles personlig Bevilling til
deres Anbringelse, paa Betingelse al, at de ikke foraarsagede Vun—
:iir< af de pangældende Ej endomme, at de var mindst 3 Alen fraJcrden, og at deres stçAste » Udladningr var 12 Toninier. 1)er skuldetor Tilladelsen erlægges en aurlig .4 [gi/I, der foreløbig skulde beregnes (len kgl. Kasse til Indtægt og opkræves al Magistraten,

) Om Bestemmelserne vedrØrende l3redden af Hjulfælge paa Arbejds—vogne af Hensyn til Konserveringen af Stadens Slenbro henvises til detnedenfor tmder Ill anfØrte, hvor Bestemmelser vedrørende Forloves Be—nvttelse ligeledes er gengivet.
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inod de sædvanlige 2 Procent for Incassationen. l)ispensations—
1)efØjelSefl overgik ved Frdn. 23/3 1827 23 c. til Magistr-iten.

Ifølge Raadst,:e-Plakat 17/6 1811 maatte Ka’lderlialse »el
springe for vidt ud paa Fortogene< og Trapper >ei gaae ud over
IX Tonimer<, hvilket skulde være rettet inden 2 Aars Forløb; ved
Cancellie—Plakat 8/6 1819 blev denne Bestemmelse om Frem—
springenes StØrrelse udvidet til samtlige KØbstæder ved NyopfØ—
relser.

I Stedet for Brolægning begyndte mari 18i1 enkelte Steder at
belægge Fortovene med -l s[all, og den første Gade-Asfalten ng
(Bredgade udfor Højesteret og Fredericiagade udfor Rigsdagsbyg
ringen) 1)1ev foretaget 188i. I 18)0 blev Østergade og en l)el af
Købmagergade asfalteret.

(Fort’ttes).

UDVIKLINGEN INDENFOR DE BITUMINØSE
VEJBELÆGNINGER FRA 1923 TIL 1933

Af Ingeniør, cand, polyt. Ingvard Pedersen,

Her i Landet som alle amire Steder er det Autoinobilerue, (ler
har skabt Problemerne l)aa Gader og Veje. l)et er Automobilerrie,
(ler har nødvendiggjort en Revision og en Forbedring af Befæstel
sesteknikken med Henblik pan denne Trafikarts Panvirkninger
og Krav.

Automobilerne har i Modsætning til Hestetrafikken den Virk
ning pan makadarniserede Veje, at de suger Gruset fra Skærverne
og derved ødelægger Sammenhængen i Makadamiseringen, saa
ledes at Vejbanens Tilstand bliver utilfredsstillende og Vedlige
holdelsesudgifterne store, samtidig med at der opstaar Støvplage.

Skal man gøre Rede for de bituminØse Vejbelægningers Ud
‘ikling indenfor de sidste 10 Aar, maa man i nogen Grad skelne
mellem Landeveje og Bygader, idet (le sidstnævnte i mange Hen
seender adskiller sig fra Landevejene og derfor stiller særlige Krav
[ii Befæstelserrie. l)a (let imidlertid er Landevej ene, der er mest
karakteristiske for Udviklingen indenfor de bituminØse VejI)elæg—
ringer, skal jeg i (let følgende i Hovedsagen indskrænke mig til
at omtale Udviklingen iaa disse.

Gaar vi 10 Aar tilbage i Tiden, kendes Begrebet Asfalt daar—
ligt nok i Forbindelse med Befæstelsen af vore Landeveje. Tjære
var begyndt at finde Anvendelse, dels til Tjærebeton og dels til
Overfladebehancili ng al al lui ndelig Makadamiseri ng.
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I 1923 fordeler de forskellige Befæstelser sig pan vore Lande
veje pan følgende Maade:)

13 km almindelig Brolægning,
144 km Chausséhrolægning,
0,3 km Cementbeton,
i 7 km Tjærebeton,
0,9 km Asfaitmakadain,
296 km overfladebehancilet Makadam,
5237 km almindelig Makadamisering,
1892 km Grusveje.

Heraf fremgaar, at (let V i 1)ag vilde betragte som moderne
Veje, idet der herved i denne Forbindelse forstnas Veje udstyret
pan en saadan Maade, at (le tilfredsstiller Automobiltrafikkens
Krav, i alt væsentligt kun var repræsenteret ved Chaussébrolæg
ning, Tjærebeton og overfLadebehandlet Makadam (pmaktisk talt
udelukkende med Tjære). og at der med Cementbeton og Asfalt
makadam kun var udført ganske smaa Forsøg.

Der fandtes i 1923 pan danske Veje Ca. 7000 km Landevej som
Makadamisering og Grusveje, medens kun en. 500 km var gjort
i Stand til Automobiltrafik.

Det er derfor forstaneligt, at vore Vej teknikeres Interesse har
været henvendt pan at finde en billig Belægning med ringe An
lægsudgift, der kunde tilfredsstille Kravene om StØvfrihed og re
lativ ringe Vedligeholdelsesudgift. De 296 km overtjærede Veje,
som man pan det rridsl)ulikt havde, var ikke særlig tilfredsstil
lende, hvad Holdbarhed og •Jævnhed angik. Dette maa dog for
en væsentlig Del tilskrives mindre gode Tjæreprodukter og en
mindre veludviklet Teknik ved Tjærens Fremstilling og Anven
(lelse paa Vejene.

Under Bestræbelserne pan at finde en billig Landevej sbelæg—
n ing, navnlig i Konkurrence med Cha uss’brolægningen, blev (le
fØrste Forsøg med Asfaltbeton gjort i Efteraaret i 923.

Forsøgene med Asfaltbeton, der blev mØdt med en forvent
ningsfuld Tillid, fortsattes de nærmest følgende Aar, men Resul
taterne svarede ikke helt til Forventningerne, saaledes at Anven
delsen af denne Belægningstype ikke rigtig vandt nogen Frem
gang. Aarsagen hertil kan man nu se væsentligst maatte tilskrives
mangelfuldt Kendskab til (le Krav, som UdfØrelsen af en Belæg
ning af denne Art stillede, bl. a. i Retning af Omhu i alle SLaclicr
af sanvel Fabrikation som Udlægning, samt i (let hele taget en

) Se Tabellen Side 36—37.
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speciel Viden, som man ikke sad inde med i Begyndelsen, og
som fØrst er erhvervet I Aarenes Løb.

IØvrigt havde Asfaltbetonen, selv om den stillede sig billigere
end Chaussébrolægning, den Egenskab, at den var for dyr til, at
man kunde skaffe de fornØdne Pengemidler til at anvende den I
stor StIL

Man var derfor klar over, at skulde der gØres noget rationelt
ved vore Landeveje, san maatte man finde endnu enklere Metoder.

• Det var under Arbejdet herpaa, at Asfaltemulslonen I 1925
—1926 kom her til Landet, og fra dette Tidspunkt gik Udvik

lingen frem med stærke Skridt. Forinden jeg kommer Ind paa
Omtalen heraf, skal dog ganske kort nævnes det specielle ved det
danske Vejnet med Hensyn til dels Værdi som Underlag for let
tere Åsfalterlng..

Langt den overvejende Del af vore Landeveje, specielt paa
Øerne og i Østjylland, var forsynet med Makadam, d. v. s. et Pak
slenslag og et Skærvelag, saaledes at de var gode og bærekraftige.
Endvidere var vore Veje i det store og hele forsynet med Afvan
dlngsgrØfter paa begge Sider af Vejkroppen, saaledes at det I
Sammenligning med f. Eks. Sverige og Norge nærmest maa be
tegnes som Undtagelser, at de )brØd sammen. ved TØbrudstld.
Med andre Ord, man havde i de makadamiserede Veje et Funda
ment der ikke krævede nogen omfattende ekstra Forstærkning
eller ekstra Dræning, men det var forsvarligt umiddelbart at an
vende dem som Underlag for Asfaltbehandlinger af forskellig Art
i Forbindelse med en Lagbelægning med Skærver og ikke i samme
Gram som i Sverige og Norge nødvendigt at stræbe efter Belæg
ninger med fundamentforstærkende Egenskaber, f. Eks. Cement-
beton.

Asfaltemulsion blev anvendt til Udgydning imellem Skær-
vente og til Overfladebebandling. Det viste sig hurtigt, at Asfalt
emulslon gav mere stabile og faste samt jaevnere Veje, end man
havde opnaaet ved Anvendelse af Tjære. Dette havde til FØlge,
at man mere end tidligere kom ind pan at beskæftige sig med
denne Side af Vejproblemet, nemlig Teknikken paa selve Vej
banen. Man studerede ikke alene, hvorledes Emulsionerne bedst
kunde anvendes, men man tog andre hidil anvendte Produkter
op til Revision, saasoni Vej tjære m. m. Det undersøgtes, hvor
ledes Belægningerne kunde faa de mest jævne, slidstærke, stabile,
stenmættede og ru Overflader. Tjæresorterne forædledes ved Ilt
ning, Tilsætning af Asfalt o. s. v. Man sØgte at finde de bedst
mulige Stenmaterlaler, dens mest egnede StØrrelse og Form, og
noget af det aller vigtigste, Maskiner der lettede den ensartede
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Fordeling af de varmt anvendte bituminØse Stoffer, samt Grus
spredemaskine; der fordelte Afdækningsmaterlalet jævnt og
straks fasttromlede det i det bituminØse Stof. Det vil Imidlertid
føre for vidt at gaa i Detailler med alle disse SpØrgsmaal, men der.
skal ganske kort gives en Oversigt over de Resultater, man fore
løbig maa lægge Mærke ill.
A. Ouerfladebehandlede Veje.

Paa svagere trafikerede Landeveje nøjes man som Regel i For
bindelse med en Lagbelægning med at give Vejen en Overflade-
behandling med et bituminØst Stof. Som bituminØst Stof har hid
til praktisk talt altid været anvendt enten raffineret Vejtjære eller
Asfaltemulsion.

1) Overfladebehandling med Tjære.
I Tilfælde af at Tjære anvendes, gives to Behandlinger det før

ste Aar, første Gang med relativt tynd Tjære og anden Gang med
en sværere Tjære, eller endnu bedre en forædlet Tjære, f. Eks.
Asfalttjære (Vejtjære med 10— 15 % Asfalt). Til Afdækning af
Tjæren blev tidligere ofte anvendt Grus, men det er I Almindelig
hed ret uegnet, specielt til sværere Kvaliteter i Tjære, og man er
mere og mere gaaet over til Anvendelse af Skærver eller Singels
i Sorteringer fra 5—lO eller fra 10—15 mm. Tjæren paafØres ved
store Spredemaskiner i den halve Vejbredde ad Gangen, og Sten-
materialet fordeles ved Hjælp af Grusspredemasklner kombineret
med Vej tromler.

Tjæresorterne er efterhaanden blevet saa meget forbedrede,
at Jltningen og Paavirkningen af Vejrliget pan Overfladebehand
ungerne ikke spiller den Rolle, som de tidligere har gjort, og Ri
sikoen ved at anvende Tjære til Overfladebehandling er efter
haanden blevet ringe. l)et er af Betydning for Stablllteten og
overfor Forskydninger at anvende velsorterede og rene Stenmate.
daler og ikke som I tidligere Tider Grus eller groft Sand. Hvad
ungaar Anvendelsen af Granitskærver kontra Perlesten eller NØdde
sten, er sidstnævnte, der for en væsentlig Del bestaar af rundede
Flintekorn, at foretrække, naur Hensyn alene tages til Styrken, saa
meget mere som man ofte er henvist til Afdækningsskærver af
lokal Oprindelse, men paa den anden Side er Flintestenene ret
glatte, særlig for Heste.

Der har været en voksende Tendens til at anvende stØrre og
grovere Stenmaterialer til Afdækningen, navnlig ved de sværere
Kvaliteter af Tjæren, hvilket har været muliggjort ved Grussprede
maskiner kombineret med Tromle. Man maa imidlertid sikkert
vise nogen Forsigtighed med at gn for langt I denne Retning, da
der er en Risiko for, at for stor en KornstØrrelse ikke fastholdes



I
32 DANSK VEITIDSSKIILFT 1934

overalt, og saafremt Skærver eller Singels al fra 20—25 mm StØr
relse par lØse, vil Overfladebehandlingen blive ujævn og en ellers
vel udfØrt Overfladebehandling kan tage alvorlig Skade.

Anvendelsen al Tjære til Overfladebehandilng kræver, for at
et godt Resultat kan opnaas, at den udlægges under gode Vejr-
forhold, og at der anvendes rationelle Maskiner saavel til Spred
ning af Bindemidlet som al Afdækningsmaterlaler, samt at sidst
nævnte tromles. Hvis man Ikke er udstyret med rationelle Ma
skiner, vil Vejene let I Aarenes LØb blive ujævne og blØde.

2) Overladebehandling med A4altemulsion.
Asfaltemulsion har, anvendt til Overfladebehandling, adskillige

Fordele fremfor Tjære, idet blandt andet Fordelingen af den sker
meget let og enkelt ved Hjælp af Plasavakoste, samt at den kan
paafØres pan fugtig Vejbane, og endelig at den al en Emulsion
udskilte Asfalt holder sig uforandret og let mættes med Sten-
materiale pan Grund af dens særlige Tilstandsform under An
vendelsen. Aldækningen med Stenmateriale kan ved Emulslon I
Modsætning til ved Tjære udmærket foretages for Haanden. Det
er dog fordelagtigt at tromle Afdækningsmaterialerne.

Hvad angaar Stenmaterialerne til Afdækningen bØr KornstØr
relsen være mindre end ved Tjære under Hensyn til, at der paa
fØres mindre Mængde Bindemlddel pr. m’, ligesom det al samme
Grund er fordelagtigt at anvende en noget mere blandet Korn
stØrrelse, der har mindre Hulrumsprocent, f. Eks. 2—8 mm.

Asfaltemulsioner anvendes I stor Udstrækning til Overflade
hehandllng, sl)edelt paa Steder, hvor de store Maskinoptog virker
generende, men ogsaa i Amter og Kommuner, hvor man ikke fra
tidligere Tid har haft Tjæremaskiner.

Naar Asfaltemulslon anvendes paa rette blande, vil man ved
Anvendelse al den lettere kunne bevare jævne og stabile Veje
end ved Anvendelse al Tjære til Overfladebehandling.

3) Overfladebehandling med .l4alt.
Asfalt (Penetration 200) har pan et vist Tidspunkt været en

Del anvendt til Overfladebehandling, panfØrt i varm Tilstand ved
Hjælp al specielle Maskiner pan lignende Maade som nævnt under
Tjære. Det var forØvrigt ForsØgene med varm Asfalt, der gav
Anledning til, at man kom Ind pan at anvende mere rationelle
Maskiner og Metoder ved Udlægning al Tjære.

Anvendelsen al varm Asfalt til Overfladebehandling er prak
tisk talt helt forladt. Det viste sig vanskeligt at Ian Stenmaterla
lerne optaget i Asfalten pan tilfredsstillende Maade. Vejene blev
derfor ofte glatte om Vinteren og bløde om Sommeren, ligesom
de med Tiden viste TilbØjelighed til at blive ujævne. Vejrforhol
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(lene maa nØdvendigvis under vore klimatiske Forhold være over
ordentlig gunstige for Udlægning af varm Asfalt.

For at bøde pan disse uheldige Egenskaber ved Asfalten, er
(ler det sidste Par Aar forsøgsvis anvendt fluxede Asfalter, d. v. s.
Asfalt tilsat visse flygtige Olier, der blødgør Asfalten under dens
Anvendelse, men fordamper efter at være panført Vejen og efter
lader Asfalt af den oprindelige Konsistens.

Med andre Ord, den fluxede Asfalt faar lignende Egenskaber
som almindelig Vej tjære og bliver derved bedre i Stand til at op
tage Stenmaterialeriie pan en tilfredsstillende Maade. Hvorvidt
saadanne fluxede Asfalter giver bedre Resultater til Overflade
l)ehandliHg end Asfalttjære maa foreløbig stan hen,

13. Dijberegat’u’izde J3ehandliny ‘if ]Iakadanz iized bit,, min Øse Stoffer.
Som Undrlag for Overfladebehandling pan stærkere Trafik

intensiteter kan (let betale sig at udgyde et Bindemiddel mellem
Skærverne, idet der herved opnaas en dybere gaaende Behandling
og en Reserve i Tilfælde af, at Overfladebehandlingerne pan Grund
af stor rfI.fik under ugunstige Omstændigheder udsættes for at
gennemsli cl e s.

Til dette Formanl maa fØrst og fremmest nævnes Udgvdning
mccl Asfaltemijision.

Ved Omtalen al Overfladehehaiidlinger er (ler antydet, at m)gle
Amter og Kommuner foretrækker Tjære til Overfladebehandling
medens andre foretrækker Asfaltemulsion dertil, men til Udgvd—
ning mellem Skærver indtager Asfaltemulsion her i Landet en san
afgjort FØrsteplads. at der kun rent undtagelsesvis anvendes andet.

1)er har tidligere været anvendt varm r1jæ1.e og varm Asfalt
til Udgydning i Skærvelag, men de anvendes praktisk talt ikke
mere til dette Formaal. Aarsagen hertil er væsentligst at søge i,
at de begge gav uensartede, blØde, ujævne og i (let lange Løb
i ustabile Makadam i sen uger.

Enkelte Stedei’ anvendes Tjærebeton som Underlag for Ved
ligeholdelse med Overfladebehandling, men denne Fremgangs
maade stiller sig noget dyrere. Der har i Forbindelse med Over—
fladebehanciling af Tjærebeton været forsøgt mccl Anvendelse al
tjærede Skærver (5—lo mm), men Værdien af denne Metode har
endnu ikke kunnet fastslaas.

I denne Forbindelse skal lige nævnes de i (le sidste Aar ud
fØrte ForsØg med Anvendelse af Emulsionsbeton til en Slags Top
fyldning. Man opnaar herved et ualmindelig jævnt Underlag for
Overfladebehandlinger, et Underlag, der byder god Reserve, sam
tidig med at Frenigangsmaadeii ikke stiller sig væsentligt dyrere
end alm i ud dig Topfvld ning.
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Endvidere har den fra Aar tilbage kendte Udgydning med As
faltkomposition eller AsfaltmØrtel, tidligere benævnt Asfaltmaka
dam, været forsØgt anvendt paa Landeveje, men den stiller sig
dyrere og kan vanskeligt konkurrere med andre Belægninger i
Jævnhed.

Det er som nævnt praktisk talt udelukkende Udgydningen eller
Toplagsfyldninger med Afaltemulsion, der er anvendt paa Lande-
vejene ved dyberegaaende Behandling af Skærvelaget. De Frem
gangsmauder, der anvendes, er noget forskellige, men i store Træk
er man blevet staaende ved følgende to:

1) Topiag4yldning i «aben Jiakadam.
Ved denne Fiemgangsmaade fylder man kun Skærvelaget delvis

‘ned Grus. l)er medgaar ret meget Asfaltemulsion, lige fra 5 til 12
kg pr. m’. l)a det ofte viser sig svært at opnaa en ensartet For
deling af Gruset, er man udsat for, at Emulsionen udnyttes mindre
godt ved at noget gaar til Spilde ved at lægge sig laa Bunden af
Skærvelaget. Det vil derfor ved Udgydningsmængder paa omkring
8 kg pr. m og derover kunne betale sig at udgyde i to Omgange
med Skærveafdækning og Tromling for hver Behandling.

2) Toplag4gldning i tætiet 3lakadam.
Skærvelaget gruses helt op som ved almindelig vandbunciet

Makadam. Makadamen fejes ren, saaledes ut Skærvetoppene staar
cii 11/i cm frem. Ved Udgydningen medgaar fra ca. 3—ø kg As
faltemulsion pr. m2, og man har den Fordel, at Emulsionen og
dermed Asfalten anvendes paa det Sted i Skærvelaget, hvor den
gØr stØrst Nytte, nemlig i Toppen, medens Skærverne I Bunden
tættes med Gruset og herigennem pan tilstrækkelig effektiv Maade
holdes sammen.

Denne sidstnævnte Fremgangsmaade maa nærmest betegnes
som en Overgangsform til en Overfladebehandling, og er efter
haanden den her i Landet mest almindelig anvendte Form for Top
fyldning med Asfalemulsion.

Medens den foran beskrevne Udvikling med de lettere Metoder
skred fremad, blev der dog mere forsØgsvis anvendt forskellige
permanente Asfaltbelægninger, specielt pan saadanne Steder, hvor
Trafikken var særlig stor, f. Eks. i Nærheden af større Byer, gen-
nem Landsbyer m. m.

Asfaltbeton var ved Begyndelsen af 1983 udlagt pan 135 km
Landevej.

StØbeasfalt har været forsØgt paa Landeveje, men synes ikke at
sinde Fremgang. Belægningen er temmelig haard og glat til Lande
vejstnafik. Fra 1932—1933 er den endog gaaet tilbage fra 6,6 km
til 3,0 km. .
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I 1929 blev Pulverasfalter, der udlægges i kold Tilstand, fØrste
Gang anvendt i Form af Dammannastalt. Dette Pulver blev den
Gang fremstillet i Tyskland at knuste HØjovnsslagger og Tjære, og
blev straks modtaget med Interesse til Anvendelse i Lag pan ca.
2 cm Tykkelse, klæbet til Makadam. Imidlertid beredte denne Be
lægning specielt anvendt for svag’ Trafik ret hurtigL adskillige
Skuffelser. Dette maa væsentligst tilskrives, at der som Binde-
middel blev anvendt Tjære, og med den ringe Hindetykkelse at
Bindemidlet, der er Tale om ved denne Belægniugstype, er Tjæren
stærkt udsat for at iltes, d. v. s. blive hard og sprØd og ganske
miste sine bituminØse Egenskaber. Suafremt Belægningen Ikke
komprimeres fuldstændigt Inden dette sker, er man udsat for,
at den aldrig kan komprimeres, og Vandet vil da paa et eller andet
Tidspunkt trænge ned i den og sprænge Belægningen om Vinteren.

Dammannasfalt er det sidste Par Aar fremstillet af Koralkalk
(Faxe Kalk) med Asfalt som Bindemiddel.

11929 blev her i Landet for fØrste Gang fremstillet en lignende
Belægning, nemlig Stablas. Denue Belægning bragtes dog fØrst
paal Landevejene i 1980 og bestaar at knuste Staalslagger med As
talt som Bindemiddel.

Pulverasfalter kan med udmærket Resultat kla,bes til overflade
behandlede eller topfyldte Makadamiseringer i ganske tynde Lag
fra 1—2 cm’s Tykkelse.

Efter at langt den overvejende Del at de danske Landeveje ved
Hjælp at Toplagsfyldninger og Owrfladebehandlinger er blevet sat
i en snadan Stand, at de tilfredsstiller Tratikkens Krav, er man be
gyndt at se sig om efter, hvorledes man vil kunne befæste dem
med tynde Afslidningsbelægninger, de saakaldte Tæppebelægnin
ger, paa en saadan Maade, at de i Form at Toplagstyldninger eller
Overfladebehandlinger allerede nedlagte Værdier I Vejen udnyttes
i videst muligt Omfang.

At den Grund vil jeg anse det for naturligt, at de kolde Pulver
asfalter vil komme til at betegne et nyt Trin i Udviklingen indenfor
dansk Vejbygning, et Trin, der muliggØr en naturlig, Økonomisk
og teknisk set tilfredsstillende Overgang fraTedllgeholdelsesbelæg
ninger til Afslidningsbelægninger.

De tynde Lag med Pulverasfalt har ogsaa fundet Anvendelse
som Afslidningslag paa Tjærebeton og ældre Asfaltbelægninger I
Permanentklassen.

For Fuldstændigheds Skyld skal nævnes, at der ogsaa gøres
ForsØg med Anvendelse at Emulslonsbeton til tynde Lag anvendt
pan lignende Maade som Pulverasfalterne, men snadanne vil sik
kert vise sig mindre slidstærke end Pulverasfalter fremstillet at
haarde og slidstærke Mineraler.
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OVERSIGT OVER LANDEVEJENES KØREBANEBEFÆSTELSE
DEN
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11 960 384 375
11.822 461.658
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1(585 642.713
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0.340
0 548 2.500
2.637 24.177
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3.238 (51.046
3.238 73740
3.238 81.566
3.238 99.489
3.238 ‘108 926
6319 124.2(57
7.611 135.246

16 933
18.475

‘21.356
20.503
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23.326’

0:18:1 28.557 2.458
2.707 40.535 2.458

14.538 47.459 2.458
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25.020 8.161 1.700
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10.1):
17.1)1
:i7.3
43.1
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1.381
1.581
6.559
3028

I )et er fra denne Tabel, at (le i denne Artikel anførte Tal er taget.
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LÆNGDEN AF LANI)FVEJE OG LANI)EVEJSGAI)ER
UL 1933

Længdeaf:

. .

Lande-
I mde ‘ed1egnin,

— c: C) C veje acIer
-.. —

m km km km km km km km

.173 170.770 60.268 249.57$ 249 578
16.550 90.450 2.712 93 162 0.200 a) Emulsionsnia

.004 39.377 111.018 I 967 II 6.015 kadam

.262 176.823 308,631c) 308.631 1.976
880143,456d) 318 560 318 560 8.090 b) Heraf 460 m
.093 176.747 314.572 314572 0.400 Emulsions
577 259.956 0.370 373.886 0 070 373 956 7.231 beton
.997, 253.564 326.202 326.202 15.594 c) Heri Kronprins
.401 255.769 294.512 294 512 Frederiks Bro
390 177.701 196.105 1.111 197.216 117 m
.338 370.736 7.311 . 450.207 2 364 452 571 d) Heraf37m Træ-
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.339 251.976 21 800 42 876 355 542 355 542 Træbrolægn ing
.755 41.496 138 93$ 138.93$
.728 213.31$ 5 895 :317.562 1.240 318 802
.948 206 $41 2.575 401.921 401.921
192 518.902 (iS 593 3 697 642 87$ 642.878

.082: 36.095 94.366 36 613 322.607 322.607

.382 5.024 154.925 117.923 445 434 0 471 -145 905

.390 324.213 49.835 9. 166 419.428 0 917 420.345 2.500

.152 130.945 116.125 262 732 262.732

.284 106.372 157 281 157 281 I 25(1 I) fjæremakadam

68.985 101 187 101 187 g) Heraf 1.6.3, km

.658 206.683 295.651 295 651
Emulsionsheton

295.939 5236 837 1892.431 7600 620 13.676 76l4.296
‘171) 345 5235.120 1650.981 7582 946 12.692 7595 638) ijære

63•657L5232•768
1377,307 7572 89$ 12 142 7585.

.753 lllG.4204895.737 1217 377 7584 118 12.142 7596.260 ftldning

.756 1569 2754506.1$1 1045 390 7594 737 12.142 7(i06.879 og

.258 2028.826 3939.732 915.891 7567.423 12.1-12 759() 565 Over-

.153 2462.612 3302 279 771.610 7582 746 12 946 7595 692
079 2904.09() 2672 146 602 930 7558 873 12.946 7571.619
529 3334.019 2001.004 477 250 7540.065 12 946 7553.011
903 3665.889 1418 388 315.537 7568 015 12.9467580 961
33 3793 309 1043 826 259.147 7610.401 12.150 7622 551
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Af hosstaaende Tabel, som er udarbejdet af Overvejinspek —

tØren og venligst stillet til min Raadighed, faar man et Overblik

over, hvorledes Udviklingen er forlØbet, og hvor hurtigt, nemlig i
(let store og hele indenfor det r1iaaI. l)ansk Vej tidsskrift har virket.

Ved at følge de beskrevne Udviklingslinier, er man her i Landet
i l3egyndelsen af 1933 naaet til, at man kun har 1043 km Makadam
og 259 1cm Grusveje tilbage mod i 1923 henholdsvis 5236 km og
1892 km, og i den forløbne Sæson er (ler endda paa disse Tal gjort
et Indhug paa adskillige hundrede km. Vore Landeveje er i store H
Træk i en udmærket Tilstand og byder Automobiltrafikken Vil—

kaur, man vanskeligt finder bedre i noget andet Land, og del
maa foruden den gode Ordning af den Økonomiske Side af Vej—

problemerne her i Landet for den væsentligste 1)el tilskrives An

vendelsen af (le bituminØse Stoffer efter (le her beskrevne Ret

ningslinier.

VEJBELÆGNINGERS STABILITETSFOBHOLD
Af fh v AmtsvcjinspektØr J. F. Madsen.

I (le sidste I 0--—I 5 Aar er (ler overalt foregaaet en gennemgri—
hende Forandring af Landevej snettet, og den officielle Oversigt
over Vejbefæstelser pan Landeveje viser hvilke Metoder, der an—
vendes, og at (ler med Hensyn til disse er nogen Forskel. Dette

maa imidlertid være Tilfældet af forskellige Grunde, (lels er Tva—

fikejis Intensitet hØj st forskellig, hvorfor Tempoet niaatte være
forskelligt, og dels br Grundlaget være (let mest Økonomiske.

ldnvitel sen al (le lok ale Materialier og (le lokale Forhold.

Chaussehrolægningen indtager stadig en smuk Position. men
er som alle mere perinaliente liefæstelser noget hæmmet of, al
den fØrste Udgift er betydelig.

Macadam med Asfa II eller Tj a’re som ilindemiddel er populære

Bei’wstelser herhj einme som i I1dla ndet, og ()verfladebehandl ings—
metoder. (ler tilstræber Tæppe, 5—I 0 mm Tykkelse efter Trafikens

intensitet, udføres efter samme Princip.

I de senere Aar har Cementbetonen og Asfalthetonen. de ratio
nelle l3landinger, vundet en Position herhjemme, og (le tynde Be—
lægninger med rationelle Blandinger synes for Tiden at have In

teresse.
U(lfØrelsen af disse Belægninger er noget vanskeligere, da dej’

kræves stabile lllandinger (the stable mix) for at opnaa et til

fredsstillende Resultat.
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Under Hensyn til de højst forskelligartede Forhold kan man
næppe tale om den bedste eller mest anvendelige Metode, man maa
anerkende herhjemme som andre Steder, at de forskellige Vejbe
lægninger lndgaar Ikke just I en Klassefikation men saaledes, at
de kØbes til den rette Pris, forudsat selvfølgelig at UdfØrelsen
ligger stØt og sikkert.

Personlig har jeg i Praksis arbejdet med rationelle Blandinger
og med gode Resultater, og I det efterfØlgende skal jeg beskæftige
mig med Principerne herfor.

Der foreligger i denne Henseende et overmaade Interessant Værk
(Highway Inspectors Handbook by Prevost Hubbttrd, Chemical
Engineer, The Asphalt Association New York), som udelukkende
beskæftiger sig med dette Problem I enhver Art af forekommende
Vejbefæstelse.

Grundlaget heri er Anvendelsen af de lokale Materialier, Grus
gravmaterialler, paa Grund af deres bindende Egenskaber (cemen
ting value) og som Bindemidler saavel Leret som Asfalt og Tjære.
Enhederne for den rationelle Blanding maa svare til Forholdene i
vedkommende Land og med Hensyn til det i Slidlaget anvendte
Sand kræves finere Sortering med Trafikens Forøgelse. Med den
fine Sortering følger af sig selv Tæthed og Vægtfylde.

Det maa hnidlertld erindres, at den amerikanske Trafik ikke
helt svarer til den evropæiske, hvorfor Overførsel ikke kan finde
Sted, med mindre praktiske Erfaringer følger med.

T Aaret 1919 fandt Overvejelser Sted med Hensyn til faste For
mer for Vedligeholdelse af Vejene i de engelske Amter Surrey og
Southampton, og i sidstnævnte Amter gik man over til Asfaltbe
tonen i stor Stil, ca. 15 km om Aaret og i øvrigt Overfladebe
handling. Det karakteristiske her var Anvendelsen at Trinidadas
falten ma Grund af Støvindholdet. Dette StØv er saa fint, at Op-
blandingen (fluxing) ikke volder Vanskeligheder. Dette StØv ny
der særlig Anerkendelse i England.

Grundlaget for Udførelsen at de rationelle Iflandinger i England
var de amerikanske Metoder, men det indrØmniedes, at Resultaterne
til at begynde med Ikke var tilfredsstillende, da den engelske.
Trafik var væsentlig forskellig fra den amerikanske. Efter de fore
liggende Færdselstællinger viser det sig Imidlertid, at Trafiken i
et Amt som Southampton svarer ret nøje til Trafiken i de stær
kest trafikerede Amter i Danmark, naar man ser bort fra udpræ
gede Hovedveje, og den vanskelige Trafik er Jernhjulene, som kræ
i’er særlige Foranstaltninger med Hensyn til Blandingens Stabilitet.

Fra Amtsvejinspektør W. 3. Taylor, Southampton Amt, forelig
ger 1922 følgende Analyse at Tæppe:
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Kornsterrelse laveste Grænse Højeste Grænse
liltumen 11,5 ‘I. 12,5 ‘j•
Passerende Sigte 200 0,1 mm 15,0% 25,0%

i) 0,21 ,, 10,0!. 18,0%
o,28 ,, 5,0.!. 10,0%

50 0,48 ,, 51,5% 17,5%
40 0,63 ,, 3.0j 7,0%
‘Ni an qai,

n tpat pt fl tpt ,

‘Ni I’Ni Ifl.?
n ,‘ ,,

10 2,45 ,, 1,0% 1,0%

100,0% 106,0%

Bindemidlet var Trinidadasfalt (Penetration 50—70), og de
anvendte Materialier var Grusgravsand med et ringe Lerindhold
indtil 5 pCt. Paa dette Sted var Grusgravmaterlalier med bindende
Egenskaber sauledes ogsaa anerkendte.

Asfaltindholdet svarer nØjagtigt til den samlede Overflade af de
enkelte Korn, og Overskud viser sig straks under Komprimeringen.

Som det fremgaar af det fØlgende, fastlægger man i England
Asfaltindholdet I saadanne Arbejder til 12 pCt. som velegnet for
vedkommende Land, og den samlede Overflade af de enkelte Korn
skal svare hertil.

Under Hensyn til Arbejdets UdfØrelse, BØlgedannelse, vil det
være hensigtsmæssigt, at det samlede Materiale under Sigte 50
ikke andrager under 15 pCt.

Tykkelsen af dette Tæppe var 2,0—2,5 cm. Personlige Konfe
rencer om dette Spørgsmaal omkring 1924 fØrte til, at man ikke
turde anbefale Tykkelser under 2,0 cm, men de senere Erfaringer
gaar vist ikke i denne Retning.

Fra samme foreligger at 1922 Analyse af Mellemled:

lillamen, oplusellg I Svovikulslof 6,0 .1.
Filler 4,0%
Sand 15,0%
Slngels eller Kalksten ‘j, b 4,0.1k

I, Ina.,
I. ‘ar—I.

.11
14 IØI

I

Tilbageholdt paa Sigte I ,, 15,0%

100,0%

Tykkelsen af dette Mellemled er i Almindelighed 4,0- —5,0 cm.
Herhjemme har Anvendelsen at Sandasfalten ikke fundet sær-
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lig Anvendelse uden for København. Derimod er udfØrt en Del med
Topeka, som er samme Blanding, iblandet Smaaskærver.

Tilsætning af f. Eks. 25 pCt. Smaaskærver til den rene Sand—
blanding vil forminclske Overfladen af Kornene saaledes, at As—
laltindholdet andrager 10,0.—10,5 pCt.

Endelig kan Tæppet udfØres som En keltlag uden 1\Eellemle(l,
idet man til den rene Sandbianding tilsætter indtil 50 pCt. Singels
eller Kalksten 14_3 in, hvorved Overfladen af Korn formindskes
saaledes, at Aslaltindholdet andrager 7,5—8,5 pCt.

Af (le sidstnævnte Arbejder er udført en J)el herhjemme i Tyk—
helser 4,05,() cm.

Ved disse Arbejder opereres i Reglen med 2 Sorter Sand, og
personlige Erfaringer gaar ud pan, at ovenstaaende Analyse kan
overholdes med et Støvindhold, Cementindhol cl, af I 0,0—i 2,0 pCt.

l)et er ikke overalt, at man anvender san fint Sand, at dette
influerer ima Cementindholdet, men i san Tilfælde og navnlig un—
(ler Hensyn til særlig stærk Tra fik kan Cementindholdet stige ind
til 15,0—20,0 pCt., hvilket giver en stærk Blanding af Cement—
beton.

l)enne tætte Blanding bØr give en \‘ægtfylde af omkring 2,5 al
(let koml)rimeredle r1æPpe Prevost Hubbard angiver 2,2—2,5.

Senere er fremkommet »The Science of Roadmaking by J. ‘sV.
Green and C. N. Ridlev, Durham «, der giver en Oversigt over Bin—
(lemi(ller og Materialier og fastlægger Enhederne for de almin—
(lelige Vejhelægninger i England.

Efter (lette og under Hensyn til det fugtige Klima skal Sandet
i den rene Sandblanding kunde optage 12 1)Ct. Bi[Ufl)efl, opløselig
i Svovlkulstof, efter Vægt, og for at virkeliggøre dette maa Sandet
være sorteret ia en saadan Maa(le, at (let frembvder tilstrækkeligt
()verfladeareal af de samlede Korn.

American Asphall. Association har fastlagt følgende Grænser for
Ii n tkorn et, mell emkornet og grove Sandmaterialier i Amerika

(irovko roet Gruppe (Sigte Nr. 30, 20 og 10) i 6—40 o/

‘slcIlemkornet ,, ( ,, ,, i0 og 10) 30 60 0/0

Finko rnct ,, ( ,, ,, 100 og 80) 12—50 0/0

Clifford Richardson har givet Betingelserne for den ideale Sand—
blanding i Amerika:

Let Tralik Tung Trafik
Finkoriwi Materiale 20 3-1
Mellem kornet ., 45 43
(irovkornet :is 23
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l)et bemærkes, at Sandet ikke indeholder Korn, der tilbage—

holdes pan Sigte Nr. 10, disse henhdrer under Stentilsætning.

Enhver Sandsortering, der er grupperet snaledes, kan indlæg

ges paa et triangulær 1)iagram, som -vist.
De af American Asphalt Association angivne Grænser er vist

ved en skraveret Polygon, og Richai’dson’s Sandbianding er an

givet ved L og H henholdsvis for let og tung rfrafil.

Punkterne mærket A og 13 viser to Sorter Sand, som er brugt

i Durham City. l3egge udenfor (le tilladelige Grænser, men en

Blanding som vist giver en praktisk anvendelig Blanding.
Som tidligere angivet er (le amerikanske Grænser ikke tilfreds

stillende for England, hvor der kræves mere at’ det fine Sand for

at sikre det tætte Slidlag. Dette vil have dcii Virkning, at (let skra—

verede Areal bevæger sig henimod Hjørnet, der er mærket med X.

Saiidsortei’ingen skal senere blive vist under nogle enkelte al

de almindelige Befæstelser, iØvrigt er den i Overensstemmelse med

den af \V. J. Taylor angivne.

O.QO OJdÆo/?7pt Gflpp.

Frederiksberg, den 14. Jan. 1934.
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FORHINDRING AF DANNELSE AF SNEDRIVER
PAA VEJENE

Af IngeniØr, cand, polyt. B. Maglekilde-Petenen,

For at Vinden skal kunne bære Snefuggene nina den have en
vis Minimumshastighed, og saafremt Hastigheden synker her
under, aflejres Snefnuggene paa Jorden. Da Vindens Hastighed
formindskes bande foran og bagved Forhindringer, idet der dan
nes Lærum, fremkommer dér bande en Fordrive og en Bagdrive;
Driverne kan aldrig vokse sig stØrre end de paagældende Lærum.

En nødvendig Forudsætning for Drivedannelsen er, at der i
Vindretningen findes et udstrakt Opland, der dog Ikke ved Fyg
ningens Begyndelse behØver at være dækket at Sne; ét rigeligt
Snefald i Forbindelse med stærk Blæst er tilstrækkeligt til at op
bygge en stor Drive, idet al Nedbøren hobes op paa enkelte Punk
ter. Foruden Oplandets Udstrækning har ogsaa dets Form Ind
flydelse paa DrivestØrrelsen. idet alle Forhindringer, som f. Eks.
Bakkeskrænter, GrØfter, tætte Hegn o. s. i’. vil opholde Foget
nogen Tid og forhindre det i at gun videre med hele sin Masse
(Indtil Lærummene er fyldte). Mindre Forhindringer har dog kun
forhalende Betydning.

For at forhindre l)rivedannelsen kan man gan to Veje, enten
fjerne Forhindringerne eller opstille Skænne, der tager Snefnug
gene at Vinden, før den naur den drivedaunende Forhindring, san
ledes at der ikke kommer nogen l)rive ud over Vejen.

Hække, Stendiger, Jordvolde og lign, langs Vejene giver meget
otte Anledning tit uheldige Drivedannelser. Disse Forhindringer
kan som Regel fjernes og erstaLtes med Staaltraadshegn. som ikke
giver Læ, hvorved Drivedannelsen forhindres.

Ligger Vejen i Åfgravning, og Skranningerne ikke er tilstræk
kelig flade, maa man forsdge Opstilling al Sneskæxme, enten de
saakaldte Kulisseskærme, der danner en Vinkel med Vejens lang
deretning eller Parallelskænne, som lØber parallel med Vejen. De
fØrste Skærme anvendes, naar den fremherskende Vindretning er
nogenlunde parallel med Vejen. medens Parallelskærmene anven
des ved fremherskende Vindretninger vinkelret pan Vejen. San
fremt der er flere fremherskende Vindretninger, kan Anvendelsen
at Skærme fuldstændig umuliggøres, og Skærmene ligefrem gøre
mere Skade end Gavn. ,

I Norge, Sverige og Amerika anvendes Sneskærme ved Vejene
i udstrakt Grad, da det har vist sig, at Opstillingen I de fleste Til-
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fælde er billigere end at benytte almindelig Snekastning som for
øvrigt ofte kan give Anledning til yderligere Drivedannelse.

De mest anvendte Skærme er aabne transportable Parallel—
skærme. I Norge udføres (le ofte af vandret liggende Brædder
med Afstand ca. 5 cm, i Amerika og Sverige mest Stakiller med
lodrette Staver, der bæres af vandret liggende Staaltraad, der er
snoet om Skiverne.

Skærmenes Højde og Afstand fra Vejen afhænger af de stedlige
Forhold. Højden varierer almindeligvis fra 1,5 til 4 ni (man reg
ner, at Snefoget fylder Luften i 2—3 m Højde), og Afstanden fra
Vejen sættes i Reglen til 8 à 10 Gange Skærmens HØjde. Ofte an
bringes Skærmen endnu længere fra Vejen, idet man, naar Læ—
rummet er fyldt, flytter Skærmen op paa Toppen af Bagdriven.

Ved Vaartid nedtages Skærmene og henlægges i’ dertil be
stemte Steder, De stakitformede Skærme kan ligefrem rulles
sammen som Tæpper.

Det burde undersøges, om man ikke herhjemme kunde finde
Anvendelse for Sneskærme l)ia særlig udsatte Steder, da Anven
(lelsen af Sneskærme, efter (le Erfaringer man har hØstet i Udlan
(let, er billigere end Snekastning, og saa undgaar man tihued
mange Smaastandsninger af Trafikken, hvilket nu i Rutebilernes
rfi(1sl1de1. har meget stor Betydning.

KØBENHAVNS POLITIS OPTEGNELSER OVER
FÆRDSELSUHELD 1930---1933

1)ansk Vej tidsskrifts Reclaktion har anmodet Ingeniør Paul
Golodnoff om at give en kort Oversigt over dette meget betyd
ningsfulde Arbejde. lugertiør Golodnoff skrev følgende:

KØbenhavns Politis >Optegnelser vedrØrende de i Aaret 1933 i
KØbenhavns Kommune stedfundne Færdselsuheld « oplyser som
Indledning, at KØbenhavns Indbyggerantal i 1933 var 640.547, med
et Antal af 23.829 MotorkØretøjer (altsaa 1 for hver 27 Indbygger)
og med C klisernes Antal anslaaet til ca. 400.000, som alle inden
for Byens Udstrækning: 71,9 km2, ved eventuel Benyttelse af 864
Sporvogne, færdes paa ialt (iSO km Gader og Veje med en. 130 km
anlagte Cyklestier. Til Sammenligning anfØres for hele Landet,
Indbyggerantal: 3.623.000, Antal MotorkØretØjer: 143.899 (altsaa
I Motorkøretøj for hver 25 Indbygger) og Antal af Cykler:
1.250.000.
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1)erefter behandles nærmere de i Aarets LØb stedfundne 605(3
Færdselsuheld, og det skal her lige bemærks, at i 2559 Tilfælde
el’ Sagerne blevet henlagte, fordi man har ment, at Uheldene var
hændelige, og i 242 Tilfælde er der givet skriftlig Advarsel, me
(lens der er sket Indstilling om ‘I’iltale mod 4315 Trafikanter.

Ialt er (ler i 6008 Tilfælde sket Skade paa Materiel, og i 267()
Tilfælde er der sket Skade pan Personer, og derved er 34 af disse
Personer dræbt (22 af MotorkØretØjer, 6 af Sporvogne, 5 af Cyk
lister og i af HestekØretØj). Som særlige Forhold angives, at 314
Færdselsuheld angik PaakØrsler af opstaaende Genstande (Lygte
pæle o. 1.), og som medvirkende Aarsagsforhold er Mangler ved
Kørebanen kun konstateret i 12 Tilfælde, Belysningsforholdene
paaklagede i 14 Tilfælde, Taage i 18, glat og slibrigt FØre i 522
og Issiag i 23 Tilfælde. Selv om disse sidste Forhold i Følge deres
Natur maa svinge en Del, findes der iøvrigt fra Aar til Aar mange
Lighedspunkter, og Optegnelserne, der i deres nuværende spciali
;erede Form foreligger for Aarene fra 1930, begynder derfor efter
haanden at antage Værdi som statistisk Materiale, selv om det
endnu kun er bestemte Kendsgerninger (eller SelvfØlgeligheder),
der træder frem.

Saaledes viser Færdselsuheldene sig fordelt over Aarets Maa
neder at være ringest i Foraarsmaanederne (Minimum i Februar)
og størst i Efteraarsmaanederne, hvor dog Maksimum ikke falder
iaia den samme Maaned hvert Aar.

Fordelt over Ugedagene udviser Søndagen kun ca. Halvdelen
af Hverdagens Færdselsuheld, som er ret konstante bortset fra
Lørdagen, hvor Færdselsuheldenes Antal er betydelig stØrre end
(le Øvrige SØgnedage, hvilket maa opfattes som et ‘regn pan, at
Byens Liv l)ulserer stærkest pail denne Dag.

En Kurve over Færdselsuheldenes Fordeling l)I 1)Øgnets Ti
iner viser et absolut Minimum i Tiden omkring Kl. 4—5 om Mor
genen paa omkring X pCt. i Timen af l)Øgnets samlede Færdsels
uheld, derefter stiger Færdselsuheldene i Løbet al Dagens Timer
forholdsvis ævnt fra Kl. 6 til Maksirnum omkring Kl. 18, i hvil
ken Time der falder over 9 pCt. af alle Døgnets Færdselsuheld.
l)enne Stigning er dog afbrudt af et mindre Fald i Middagstimen
fra Kl. 12—13 og i Eftermiddagstimerne omkring Kl. 15—lO. Fra
Kl. 18 falder Kurven derimod stærkt til Kl. 22, hvorfra den hol
(ler sig omtrent konstant med ca. 2 pct. af Døgnets Færdselsuheld
i hver af Timerne til Kl. 24, hvor Byens Teaterliv og Selskabsliv
ophører, og efter den rrid falder Kurven atter stærkt til Mini
inummet omkring Kl. 4—5.

I Anledning af at denne Kurve, der svinger meget lidt fra
Àar til Aar, af mange opfattes, som om det var farligst at færdes
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paa Byens Gader omkring Kl. 18, skal der her gØres opmærksom
pan, at Færdselsuheldenes Antal bØr ses pan Baggrund af den
Færdselsmængde, der er til Stede pa det omhandlede Tidspunkt.
Ved en i den Anledning i 1931 foretagen Fordeling af Trafik-
mængden i Procent over Døgnets forskellige Tider (se »Motor<
Nr. 15, 1931) viste det sig, at i den værste Time omkring Kl. IS
faldt der 10 pCt. af Døgnets Færdselsmængde mod kun 9 pCt. af
Færdselsuheldene, hvilket kan tyde pan, at selve den stærke
Færdsel maner til Forsigtighed. I en »morgenfrisk< Time (Kl.
7—8) falder der over 6 pCt. af Færdselen og kim 4 pCt. af Uhel
dene, og cii »aftentræti rfime (Kl. 20) har 4 pCt .af Færdselen
og 5—6 pCt. af Uheldene, medens en »Nattimei (Kl. 4—5) viste
sig at have omtrent lige mange Procent (ca. 1/4 pCt.) al, bande
Døgnets Færdsel smærigde og Færdselsuheld.

En Sammenstilling af nogle af Optegnelsernes Tal for de for
skellige ar er vist i Kurver pan den hosstnaende Figur.

l)en midterste Kurve angiver Færdselsuheldene, hvor det skal
nævnes, at den stærke Stigning i Antallet fra 1929 til 1930 for en
l)el skyldes, at Politiet i Aaret 1930 af Hensyn til vej tekniske
Foranstaltninger begyndte at medtage rIilfæl(1e at’ mindre politi—
mæssig Betydning, som ikke tidligere var medregnet. 1)en øverste
Kurve angiver Antallet af indregistrerede Motorkøretøj er, der her
maa tages som et Maal for Ferdselens Stdrrelse, medens den ne
derste Kurve angiver Antallet af tilskadekomne Personer, der
sammenholdt med (let paas](revlie Tal for (le (lræbte Personer
giver et Udtryk for Færdselsuheldenes Alvorlighed.

1)en stadige Stigning af Færdselsuheldenes Antal i Aai’ene om
kring 1925 bevirkede, at Politiet og StadsingeniØren i Samrand
og med Forstaaelse fra de bevilgende Myndigheders Side, tog fat
pia ved Hj ælp af vej tekniske Foranstaltninger at bekæmpe det
stadig voksende Antal af Færdselsuheld. Som et Led i disse Be
stræbelser blev Politiets »Optegnelser< som foran nævnt, udvidet
til den nuværende Form. Pan de sidste 20 Sider gives der herefter
paL Planer i Maalestokforholdet 1: 500(1 Stedfæstelse for Færd
selsuheldene langs Byens vigtigste Færdselsaarer. Pan Planerne
gøres der i Aaret 1933 Rede for ialt 3868 Færdselsuheld, og disse
Planer giver sammen med de paaskrevne Tal fra Stadsingeni
Ørens Færdselstællinger et Billede af (le Steder, hvor Forbedringer
i Færdseisforholdene kunde være lige som man her
tillige kan følge Resultatet af udfØrte Foranstaltninger. Da Opteg—
nelserne iøvrigt viser, at henved 50 pCt. af Byens samlede Færd
selsuheld finder Sted ved Gadekryds er det naturligt, at det først
og fremmest er her, at man har taget fat paa Forbedringer. I)er
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F&RDSELSSTATISTIK I KØBENHAVN.

_________

TI5NADE<0MNE
PERSONER.

RERAE DRk5TE
.3k. 32 3f (ANTAL)

skal ikke gaas ind in I)etailler, men dog lige nævnes nogle Eks
empler, som maaske kan have almindelig Interesse.

l)eii af saa mange i Omlægning med Etableringaf Rund—
kprsel pa Søtorvet, som ogsaa maa siges at have fremmet Færd—
selen mia ilette Sled, har ikke givet nogen Ændring i Fær(lsels—
uheldenes Antal, der har hold sig om I rent. konstant paa ca.
:3o—4o om Aaret, baade fØr og efter Omlægningen.

I Krydset mellem Østergade og Købmagergade, hvor der i I 93()
blev opsat et automatisk Lvssignal, var Antallet af Færdselsuheld
i detLe Aar :33. Færdselsuheldene er clerelter i Aarene 1931, 32

:33 dalede til henholdsvis 25, 13 og 19.
I K rvd set mellem Frederiksborggade og Farimagsgade, hvor
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(ler allerede i 1928 var opsat et automatisk F’ærdselssignal, var
Færdselsuheldenes Antal 58 endnu i Aaret 1930. J)er blev saa i
1931 anbragt Heller ved Sporvognstoppestcderne i alle fire Gade
in(lmtlndinger, hvorefter Færciselsuhelderie i Krydset i 1932 faldt
til 27 og i 1933 endog til 8. Hertil skal det bemærkes, at en sam
tidig, Asfaltering af den parallelt lØbende Gothersgade muligvis
kan have forbedret Færdselsforholdene i Frederiksborggade, idet
Færdselstællinger i Frederiksborggade ved SØtorvet pi en enkelt
l)ag henholdsvis i 1932 og 1933 viste en Nedgang i Køretøjernes
Anlal l)l 6,8 pCt., medens til Gengæld Cyklisternes Antal steg
7,7 pct. (De tilsvarende Tal fr Gothersgade ved SØlorvet viste
her en Stigning ila henholdsvis 22,2 og 27,9 pCt. af Køretøjer
og Cyklister.)

l)en store Omlægning at Vesterbrogade i Aaret 1931, hvor
S1)orvejssporet blev flyttet ud i Midten at Gaden samtidig med,
at (ler blev anbragt et Lyssignalanlæg for fremadskridende »BØ1-
gefærdsel<, har bevirket, at Færdselsuheldenes Antal paa Stræk
ningen fra Trommesalen til :>Paraplyen< fra 165 i Aaret 1930 er
dalet til 122 i 1933.

Og hvis man til Slut ser pai Figuren med det samlede Resul
tat fra hele Byen, maa man, selv om Erhvervskrisen i 1931 sætter
ind mccl Nedgang af MotorkØretØjernes Antal, og selv uden at tage
i l3etragtning, at de claarlige Tider tillige har bevirket, at Cyklister—
nes Antal samtidig regnes at være steget med ca. 50,000, dog ind
rømme, at Kurverne over Færdselsuheld og tilskadekomne viser,
at Stadsingeniørens og Politiets Bestræbelser har taget det værste
Braad af Stigningen for Færdselsuheldene og deres FØlgers Ved
kommende.

.lanuar 1934. P. Golodnoff.

TEJ- OG GADEANLÆG MED CUTBACK-ASFALT
Af Dr. Walter Becker, Hamburg.

I. Indledning.
I alle Europas Lande har Benyttelsen af Asfaltbitumen til Vej—

belægninger i de sidste ti Aar taget en forbavsende Udvikling.
l)ette kan kun tilskrives, at disse Belægninger tilfredsstiller den
moderne Færdsels Fordringer med Hensyn til Holdbarhed og
Færdselssikkerhed.

Foruden de kendte og i)tø’ede Materialer, almindelig Asfalt—



193 i I)AN 5 e VE TT I I) SS hill FT

Fiq. 1. BIUII(liItq (If Eba;iol Cat back oq Stenmuteriale i el Sten l,r,,l.

bititmen (Jordolieasfalt) og Asj’altemiilsioner, er der ogsaa (le sid
ste Aar anvendt deii saakaldte Culback—Asfalt. Herved forstans
bi[uminØse Bindemidler, der fans ve(l Fluksning af almindelig As—
faithitumen med en Letolie hidrØrende fra Jordolie eller Tjære.
Konsistensen af Cii[back-Asfalt er afhængig af, hvad den skal
bruges til. Ved en rigelig Olietilsætning kan man ved almindelig

‘iq. 2. IIuIla(ln ill1 i .leIflb(lflel)O(JI?C (If Ebanul Cnlbuck—Slenjnaleriale.
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Temperatur laa flydende Produkter, (ler kan anvendes i° samme
Maade som Emulsioner, og ved sparsom Olietilsætning faar man

Cuthack-Asfalt af Konsistens som Vejtjære. I Modsætning til
sidstnævnte bliver der dog efter Opløsningso}iens Fordampning

ikke en haard og sprØd Beg tilbage, men derimod en klæbende og
sejg Asfaltrest med Vej-Asfaltens kendte Egenskaber. Naturligvis
man der [ii Fremstillingen anven(les en første Klasses Asfaltliitu—

Fii. 3. Eban ni Ciii huek—S lenin al erial e, oplag / pan i Vejen før I’ ilFwg II iii !P’ 11.

men, da den indeholdte Bitumens Egenskaber er af afgørende lie—

tvdning for Cutback—Asfaltens Kvalitet og (lerliled fur Vejbelæg—

ningens Holdbarhed.
1)et er navnlig i U. S. A., at de tyndtflydende Ctitback—Asfal[er

nar vundet Indpas, da man (ler i fØrste Linie bygger sine Asfalt—

veje efter den saakaldte »Road—Mix Metode, d. v. s. man for

vandler hidtil ubehandlede Veje uden bæredygtigt Underlag til

en last KØrebane ved pia selve Stedet at uclgyde og hlan(le Binde—

midlet med det lorhaandenværend e Stenmateri ale. I (le europæi

ske Lande forefindes der som Regel et fast Underlag, og det drejer

sig kun om at skaffe et hoidbart Slidlag. Særlig egnet hertil er

Cu[baek—Asfnlter af tykflydendc Konsistens. I rj sHmd er i

Anret 1932 over 2 Millioner m2 Vej ])levet forsynet med 1)aklag

af denne Art.

TI. Omstændigheder, som bier for 4 neendeise uf Culhnek—-l sfaiter.

fle nuværende Forhold kræver Fremgangsmnaader, hvorved der

—

::ir.

t
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opnaas de bedst mulige Vejbelægnlnger for de mindst mulige Om
kostninger. Ud fra dette Synspunkt byder Cutback-Asfalterne ixul
en Række at Fordele.

Allerede ved ringe Opvarmning bliver Cutback-Asfalterne me
get tyndtflydende, sanledes at de ved Overfladebehandlinger træn
ger dybt ned i KØrebanen, og det paafØrte tynde Asfaltlag forbin
der sig fuldkomment med det underliggende Skærvelag. Ogsaa de
paastrØede Smaaskærver bindes fast og I tæt Lejring af det lang
somt hærdnende Bindemiddel.

Ved Belægninger efter Blandingsmetoden kan som det vigtig
ste anfØres, at det ikke er nØdvendigt at opvarme Stenene til en
hØj Temperatur; som FØlge heraf er det muligt at komme Igen
nem med meget mindre Udgifter til Maskiner og Brændselamate
riale. I Almindelighed kræves kun en TØrretromle og en god Be
tonblander-Maskine, der I de fleste Tilfælde vil være Ill Raadlg
hed.

Blandingen af Cutback-Asfalt med Stenmaterialet kan foregan
i centrale Blandingsanlæg I selve Stenbruddet, hvorfra Transpor
ten kan foregaa med Jernbane til en hvilken som helst Afstand
og derefter direkte med Lastauto til Arbejdsstedet. Herved spares
den kostbare Transport af Blandemaskinen fra Sted til Sted.

Det blandede Stenmateiiale kan lagre. i længere Tid og kun
anvende, koldt. Det er altsaa ikke nØdvendigt at udelukke at
kØlede Blandlnger fra Anvendelse, som Tilfældet er ved Anven
delse af varm Asfalt og Stenmateriale.

Ved Anvendelse af Cutback-Asfalt som Bindemiddel kan man
sammensætte Stenmaterialet saadan, at der pan den ene Side faas
et fuldkommen tæt Lag, men et Lag, der pan den anden Side
fremviser en ru Struktur i Ovcrladen. Det tilstedeværende Op
lØsningsmiddel giver Stenblandingerne en vis Smidighed i den
fØrste Tid, saaledes at de let lader sig komprlmere ved almindelig
Temperatur. Sænkninger, der fremkonuner under Tromllngen.
kan let efterfyldes med en færliglavet Blanding, hvorved det mu
liggØres at fremstille Belægninger, som er yderst jævne og har
det rigtige Profil.

Efter Udlægning pan Vejen at det med Cutback-Asfalten blan
dede Stenmateriale fordamper OplØsningsmidlet snart, og der
fremkommer I Løbet at kort Tid en fuldkommen fast KØrebane
af samme Kvalitet som Asfaltdæklag fremstillet med varm Asfalt.

III. Fremgang.maaden ved Blandingen af Cutback-Asfalten og
Stenmaterialet.
FØr der skal tales om de enkelte Vejbelægnlnger med Cutback

Asfalt, skal der skildres Fremstillingen at Stenblandlnger, der
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kan anvendes kolde, da disse kan benyttes mia talrige Mander og
faar særlig Betydning p’ Grund af, at (let er muligt at foretage
Blandingen i stationære Anlæg.

Ethvert Slags Stenmateriale kari anvendes, saafremt det svarer
til de Fordringer, der maa stilles mccl Hensyn til Trykstyrke, Mod—

standsdvgtighed overfor Frost, Slagstyrke og Slid. I Betragtning
kommer i fØrste Række Eruptivbjergar[erne Basal t, Kvartspor—
phvr, I)iabas og Grønsten. Men ogsaa Graawacke og haarde Kalk
sten er egnede, saafremt de opfylder ovennævnte Betingelser.
Stenmaterialet maa have en kul)isk Kornform og være fri for Jord—
og Lerbestanddele. Spidst og skælformet Materiale skal lige
som ved alle andre Vejbelægningsmetoder — saa vidt muligt fra—
sortere s.

Blandingen finder mest hensigtsmæssig Sted i selve Stenbrud—
(let, da der her kan tages helt tørrede Sten fra Siloerne. I disse
Tilfælde er Opstilling af en TØrretromle ikke nødvendig; Skær—
verne maa imidlertid være fuldkommen tørre, men de behøver
ikke at opvarmes til nogen højere rpelul)eratlil.. Er Stenene fug
tige. maa (le fØrst underkastes en TØrring. Sten. (ler er varmel
op til en høj Temperatur, maa ikke straks blandes med Cutback—
Asfalten, cia der ellers allerede ved Blandi ngsprocessen fordamper
en betydelig Mængde af Oplç)sningsmidlet, hvorved Blandingens
Lagerbestandighed formindskes. I sandanne Tilfælde foretages en
Mellemlagring, d. v. s. man lader fØrst Stenene afkøle til ca. :3oo c.,
fØr Blandingen med Cutback—Asfalten finder Sted . Anlæg, hvor
Blanderen og rfØL.i.etl.)I1Ilen arbejder adskilt, er af denne Grund

at foretrække. Cutback—Asfaltens rlempeI.ltuJ. retter sig efter den

nes Sammensætning og andrager i Almindelighed (lO— _7O0 C.

Blandingen bliver — som sædvanligt foretaget paa den

Maade, at Stenmaterialet først kommes i Blanderen, hvorefter

Bindemidlet tilsættes, idet l3londeren stadig holdes i Gang. Dion—

dingstiden afhænger af den benyttede Blander og Kornstrrelsen
at Stenmaterialet. l)er maa biaH(les, indtil hver enkelt Stenkorn

er blevet fuldstændig overtrukket med Asfalt.

l)en nødvendige Mængde Asfalt retter sig efter (let foreliggende

Steniuateriales KornstØrrelse. 1)er skal tilsættes saa meget Col—

hack—Asfalt, Som Stenmaterialets Overflade kan optage. 1)a (lette

naturligvis er afhængig af Cuthaclcens Konsistens, maa man I)1se.

at (le ovennævnte Forskrifter vedrØren(le l3indemidlets rFtU.

overholdes; dersom Bindemidlet er for koldt, optager Stenene en
for stor Mængde l3in(Iemiddel, og omvendt vil der ved for stærk
Ophedning ikke hænge tilstrækkelig megen Cutbock—Asfalt last
ved Stenmaterialet.
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Den færdige Blanding kan lagres i flere Uger, uden at dens
Brugbarhed forringes. Oplagringen maa ske paa overdækkede
Pladser, og helst i store Bunker. Paa Overfladen vil der danne sig
en tynd Skorpe, som beskytter det underliggende Materiale mod
Bortgang af Opløsningsmidlet.

Naturligvis kan Blandingerne ogsaa benyttes straks efter Frem
stillingen, eftersom de anvendte OplØsningsmidler fordamper efter
kort Tids Forløb, naar Materialet er udlagt paa Vejen og derved
frembyder en stor Overflade for Solbestraaling og Lufttilgang.

IV. Vejbelægningsrnetoder ved Anvendelse af Cutback-Asfalt.
Ved Overfladebehandling og Udgydning kan Cutback-Asfalten

anvendes paa samme Maade som de hidtil kendte biturninØse Bin
demidler: Varmasfalt, Tjære og Emulsioner. Alle de ved disse Me
toder nødvendige Forskrifter med Hensyn til RengØrelse af Vej-
overfladen maa ogsaa iagttages ved Anvendelse af Cutback-Asfalt,
hvis der skal opnaas et godt Resultat.

Den med Olie fluksede Asfalt er paa Grund af sin Letflydenhed
særlig egnet til Udgydning og første Overfladebehandling. Det er
altsaa unødvendigt i sidstnævnte Fald — som tidligere oftere fore
skrevet — at anvende Tjære. Cutback-Asfalt trænger mindst lige
saa dybt ned i Skærvelaget, men lader efter Opløsningsmidlets
Fordampning et rent asfaltisk, stærkt samni enklæbende Bindernid
del blive tilbage.

Ved Overfladebehandlinger bliver der foruden en god Ned
trængningsevne af det bituminØse Binderniddel ogsan forlangt, at
dette fastholder de udlagte Smaaskærver og sammenkitter dem til
et tæt Slidlag. Tyndtflydende Cutback-Asfalter opfylder i saa Hen
seende Fordringen med Hensyn til Befugtning bedre end sejg As
faltbiturnen. Er Stenmassen imidlertid først befugtet, bliver den
naturligvis fastholdt bedre af et sejgt Bindemiddel end af et tyndt
flydende. Fordampningen af Fluksolien virker altsaa ogsaa i denne
Henseende gunstigt.

Alligevel vil den hidtil benyttede Fremgangsmaade ved Over
fladebehandling dog kun delvis give tilfredsstillende Resultater.
Det er umuligt at faa alle de udlagte Smaaskærver optaget i Slid
laget, da en Del altid vil blive kastet til Side af Køretøjerne og
saaledes ikke kan gøre Fyldest som tilsigtet. Særlig i køligt Vejr
og med fugtige Smaaskærver, der binder daarligt, gør saadanne
Omstændigheder sig gældende. Anvendelse af fugtige Smaaskær
ver kan ikke altid undgaas, da de langs Vejen opdyngede Skærve
bunker ofte ikke naar at gennemtØrres fuidkomment efter en
Regn; man har derfor ogsaa foreslaaet at lade Smaaskærverne gaa
gennem en Tørretromle før Benyttelsen.
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a) UdfØrelse of tynde Overfladedæklag.

I de sidste Aar er der nu imidlertid fremkommet en ny Metode

til Overfladebehandling ved Airvendelse af Cutback-Asfalt, en Me

tode hvorved alle disse Ulemper undgaas. Den gaar i Modsætning

til den tidligere Benyttelse af almindelige Smaaskærver ud pan An

vendelsen af asfalterede Smaaskærver, som kan udlægges i kold

Tilstand.
Medens man hidtil til en første Overfladebehandling anvendte

2—2 3 kg Bitumen og 16—20 kg Smaaskærver 8/15 mm, og til an

den Overfladebehandling 1——i kg Biturnen og 10—12 kg Skærver

5/8 mm iw. m2, bliver der efter den nye Metode kun paasprøjtet i

henholdsvis 0,5 kg Cutback-Asfalt og derpan strøet 15-—--20 kg

Cutback—Smaaskærver af 3/15 henholdsvis 1/8 mm KornstØrrelse.

Det hele afdækkes med almindeligt skarpt Sand eller Stenmel, en.

4 kg/m, der tromles fast.
Man faar pan denne Maade et ensartet tæt Lag paa 0,6—1 cm

Tykkelse, i hvilket Bindemidlet er ligeligt fordelt, og som overalt

er intensivt forankret i den underliggende Skæivebane. Tager

man Hensyn til, at Cutback—Smaaskærver indeholder Ca. 5 % Bl

turnen, er det indlysende, at Forbruget af Bindemidlet ikke er

stØrre end ved en almindelig Overflaciehehandling. Prisen er som

Følge heraf den samme, endskØnt det fremkomne Lag er af en

langt bedre Beskaffenhed og mindst kan ligestilles med en dobbelt

Overfladebehandling. Ved at hvert enkelt Skærvekorn er fuld

stændig omgivet af Bindeniidlet og tilklæbet det ved Siden af lig

gende, kan det ikke forskydes af Færdselen. Materialetab og Om

kostninger ved Tilbagefej ning af de afkØrte Smaaskærver undgaas
altsaa, og den besværlige og kostbare Pasning af overfladebehand

lede Veje pan stærkt trafikerede Strækninger overflØdiggØres næ

sten fuldstændig.
Bindemidlets jævne Fordeling over Stenmaterialet forhindrer

ogsaa, at der fremkommer overfede Steder, der om Sommeren
foraarsager »BlØdning< og deraf følgende Glathed. Ved Valg af
gradueret Stenmateriale og ved rigtig Afpasning af Binderniddel

mængden er man i Stand til at frembringe Slidlag, som stadig
holder sig ru. I Modsætning til hvad Tilfældet er ved almindelige

Overfladebehandlinger, bliver der med velberaad Hu anvendt Smaa
skærver af Kornstørrelse 3/15 mm og ikke 8/15 mm, da en Knus

ning ved Færdselen ikke sker som ved paastrøede ubehandlede
Skærver, men derimod kun en Komprimering, saaledes som denne

ogsaa optræder ved de ældre Belægninger efter Blandingsmetoden.

Endelig skal det nævnes, at det er meget vigtigt, at der til

Paasprøjtning kun anvendes san megen Cutback-Asfalt, som er
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absolut nødvendig for at klæbe Smaaskærverne til Makadamlaget.
Hvorïnegen Cutback-Asfalt, der skal anvendes, er afhængig af,
hvor ru det gamle Skærvelag er. Eventuelle Huller i Vejen skal
forinden udjævnes med Smaaskærver, der er overtrukket med
Cuthaek-Asfalt.

b) Tæppe-Belægninger.
En videre Udvikling

ningerne. De adskiller
af de skildrede Metoder er Tæppe-Belæg
sig ene og alene fra de omtalte tynde

Overfladedæklag ved Anvendelse af større Mængder asfaltover
trukne Smaaskærver. Til en 1 cm tyk Tæppe-Belægning beregnes
20—22 kg Cutback-Smaaskærver af Størrelse 3/15, saaledes at der
til 2—3 cm tykke Lag medgaar 45—65 kg/m.

Den gamle KØrebane skal først renses grundigt, derefter lap
pes og paaføres den mindst mulige Mængde Cutback-Asfalt, der
efter bliver Asfalt-Smaaskærverne udlagt paa almindelig Maade.
Selv efter længere Tids Lagring lader Materialet sig let fordele
ved Hjælp af Skovl, Greb og Rive (Afb. 4). Tromlingen af dette
forholdsvis tynde Lag sker med Tromler paa 10—12 Tons Vægt,
hvis Valser overrisles med Vand for at undgaa, at Asfalt-Smaa
skærverne klæber fast dertil. Ogsaa disse Belægninger bliver
overstrØet med Ca. 4 kg skarpt Sand pr. m2. En tættere Poreluk
ning opnaas — særlig naar der til selve Tæppet anvendes Asfalt
Smaaskærver 5/15 — ved Overstrøning med 10—12 kg/m2 Cutback

‘i)

Fig. 4. Twppebelægninq med holdt anvendelige Cutback-Asfalt-Snzawhwrver.
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Asfalt—Smaaskærver 1/4 mm. Endelig kari der til sidst ogsaa fore
tages en Overfladehehandling med Cutback-Asfalt eller Biturneri;
dog maa en saadari fØrst foretages, efter at Tæppe-Belægningen
har været udlagt flere Uger, for at Fordarnpningen af OplØsnings
olien ikke skal forhindres. En saadan Overfladehehandling er al
tid nødvendig, hvis Overfladen ikke inden den regnfulde Aarstid
har lukket sig fuldkommen under Færdselens Indvirkning. Porøse,
ikke vancitætte Tæppebelægninger Ødelægges let ved vedholdende
Regn, eventuelt af Frosten.

Koldt anvendelige Asfalt-Smaaskærver egner sig ogsaa fortræf
feligt til Paalægning af Tæppe-Belægning pan gammel Brolægning.
Ujævnheder og Fordybninger skal dog først udbedres ved et Ud
jævningslag og Vejen profileres med Cutback-Smaaskærver, før
Tæppet i en Tykkelse af en. 5 cm udlægges og tromles. Ved san-
ledes at gøre Brug af bestanende KØrebaner som hæredygtig Un
derlag kan gamle, ujævne Brolægningsstræl4ninger pan denne
Maade let og uden store Omkostninger forvandles til en jævn og

lydløs Asfaltbelægning.
Cutback-Asfalt og Cutbackasfalt-Smaaskærver er med Held an

vendt til at gøre gamle Stampasfaltbelægninger ru. Efter en grun
dig Rensning bliver der pan Stampasfalten udsprøjtet Ca. 0,5—0,8
kg meget tyndtflydende Cutback-Asfalt, som herved blødgør det
allerØverste Lag. De derefter i en Mængde af 15—20 kg pr. m2
paastrØede Cutback-Smaaskærver forbinder sig inderlig med den
gamle KØrebane og giver en ru, færdselssikker Overflade. (Der
paastrøs til allersidst skarpt Sand som ovenfor anført.)

c) Catbackasfalt-B eton.
Skal de ovenfor beskrevne Tæppebelægninger udføres i en

større Tykkelse, er det mest hensigtsmæssigt at opbygge dem i 2
Lag. Dette er Overgangen til Forkilingsmetoden, endnu en Maade,
hvorpaa koldt udlæggelige Blandinger af Cutback-Asfalt og Sten
materiale kan anvendes. Belægninger efter denne Metode udfØres
med 3 Lag, og i Almindelighed benyttes følgende Kornstørrelser:

Cutbackasfalt-Skærver 20/40 eller 20/60 mm
3/15 » 5/15 »
1/4 » 1/3

Hver enkelt Sortering bliver udlagt for sig, planeret og tromlet.
De store Skærver i Bundlaget skal dog kun trykkes ganske let
sammen med Tromlen, saaledes at Smaaskærverne i Mellemlaget
ved kraftigere Tromling kan trænge ned i Mellemrummene mel
lem Bundlagsskærverne. Det Øverste Lag tjener til Porelukning
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og som Slidlag. En Paastrøning med Ca. 4 kg/m2 skarp Sand maa
ogsaa her anbefales.

Alt efter Underlagets Beskaffenhed og den Færdsel, der kan
forventes, vælger man en Totaltvkkelse paa 5 eller 7 cm. Af Ma
teriale anvendes der hertil følgende omtrentlige Mængder:

1) 5 cm tykt Lag:
65 kg Cutback-Skærver
30 » do.
12 » do.

107 kg

2) 7 cm tykt Lag:
100 kg Cutback-Skærver

35 » do.
12 » do.

147 kg

d) A sfaltstrømakadam (Einstreizdecke).
Den nedenfor beskrevne AsfaltstrØmakadam bestaar af et

Skærvelag, hvori Bindingen af de store Skærver sker ved Cutback
asfalt-Smaaskærver i Stedet for lerholdigt Grus. Metoder af denne
Art har i de sidste Aar fundet stor Udbredelse paa Grund af den
Fordel, der opnaas med Hensyn til, at Skærveskelettet i Maka
damen straks udfØres paa en Maade, der svarer til de moderne
Færdselsfordringer, og ikke som tidligere først bagefter skal gives
en Beslyttelse ved Overfladehehandling, hvilket ofte alligevel ikke

20/40 mm
5/15 »
1/4 »

Fig. 5. Fremstilling af et Ebanol Cizlback Asfaltbetonlag.

20/60 mm
5/15 »

____

1/4 »
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er tilstrækkeligt. AsfaltstrØmakadam kan, som det vil indses, ud
føres samtidig med en Lagbelægning, altsaa ved Nyanlæg af en
Skærvevej eller ved en senere Grundforbedring af en saadan. Hvis
det sidstnævnte er Tilfældet, udfØres AsfaltstrØmakadain paa fØl
gende Maade:

Det gamle Skærvelag oprives, reguleres og forsynes med et nyt
Skærvelag af kubiske, stærke Skærver af Størrelse 40/60 mm i
6—8 cm Lag-Tykkelse (100—120 kg). Disse Skærver er ikke over
trukket med Cutback-Asfalt.

Efter i à 2 Overgange med Tromlen udlægges Cutback-Smaa
skærver i en Mængde af 30—35 kg pr. m2. Smaaskærverne skal

Fig. 6. Ska’rvelag ved UdfØrelse af AsfaltsfrØmakadarn.

Fig. 7. AsfailstrØmakadarn. Skærvelag tromle! efter PaastrØnin gen.
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helst være rigeligt omhyllet med Cutback-Asfalt, for at en god
Sammenklæbning skal opnaas. Ved den efterfølgende Tromling
presses det paastrøede Materiale ned i Mellemrummene mellem de
store Skærver og sammenkitter disse. Der maa tromles saa længe,
indtil Skærvelaget er fuldstændig fast, altsaa ikke længere bevæ
ger sig foran Tromlen. Samtlige Fuger maa udfyldes fuldkom
ment med de fra oven paafØrte Cutback-Asfalt-Smaaskærver. Ved
Tromlingen trænger Slam og bindende Grus fra Undergrunden fra
neden op i Skærvelaget, saaledes at en Udfyldning af Hulrummene
i enhver Henseende opnaas.

Naar der derefter er foretaget en Overfladebehandling, er As

faltstrØmakadamen færdig og kan overgives til Færdselen. I en
kelte Tilfælde har man nøjedes med dette. I Almindelighed bliver
der dog paa de fØrste 30—35 kg Cutbackasfalt-Smaaskærver yder
ligere lagt endnu et Lag paa 30—35 kg, som fasttromles som det
første Lag og tjener som Slidlag. Asfaltstrømakadam kræver da
endnu en Porelukning, der enten kan bestaa af en Overfladebe
handling eller i Paalægning af 10—15 kg Cutbackasfalt-Smaa
skærver 1/3 eller 1/4 mm.

Saa simpel Udførelsen af AsfaltstrØmakadam-Belægninger end
kunde se ud, saa opnaas der dog kun tilfredsstillende Resultater,
naar efterfølgende Punkter overholdes:

1) Anvendelse af helst tærningformede Skærver af 40/60 mm
Størrelse (uden flade eller smaa Sten),

2) Arbejde i tørt Vejr og Ikke-Anvendelse af gennemvaade Ma
terialer,

Fig. 8. Færdig Asfaltstrønlakadan?uej, ud!Ørt med Ebanol Cutback.
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3) Rettidig Porelukning, fØr den kolde og fugtige Aarstid ind
træffer.

Saafremt disse Betingelser overholdes, opnaas der med Asfalt

strØmakadam en Belægning, der forener Fordelene ved det gamle
Skærvelags Prisbillighed med de moderne Asfaltbelægningers

Fortrin.

V. Yderligere Anvendelsesonzraczder.

Koldt anvendelige Blandinger af Cutback-Asfalt og Stenmate

riale bliver foruden til KØrebaner ogsaa benyttet til forskellige an
dre Formaal. Da de til enhver Tid kan faas fra et centralt Blan
dingsanlæg i passende Kvanta og ikke kræver særlige Redskaber
ved Anvendelsen, egner de sig til ethvert mindre Asfalt-Arbejde,

der skal udfØres billigt. Her kan særlig nævnes Fortove, Skole
gaarde, Perroner, Cyklestier og lignende mindre Anlæg. Ligeledes

kan nævnes UdfØrelsen af Reparationer, Udbedring af Slaghuller

og af Belægninger, der har været brudt op af Hensyn til Ledninger
eller lignende.

De foranstaaende Udførelser tager i fØrste Række Sigte paa

»Ebanolr, en af Ebano-Bitumen fremstillet Cutback-Asfalt. Af

bildningerne viser UdfØrelse af Arbejder mccl dette Materiale.

STATISK BEREGNING AF BEHANDLEDE OG
UBEHANDLEDE MACADAMBELÆGNINGER

(Sluttet)

Af Ingeniør cand. polyt. J. Ullidlz.

Vi rekapituterer kort de Betingelser, vi skal have opfyldt:

1) Trykket paa Undergrnnden maa ikke overstige det tillade
lige.

2) Der maa ikke fremkomme Trækspændinger i Macadamen.

3) Der maa ikke ske Forskydningsbrud i Overfladen.
For det fØrste Punkts Vedkommende har vi set, at vi ikke

hidtil har haft nogen bestemt Regel for, hvorledes Trykket af

tager gennem Belægningen, men holder vi os til en Belægning,

opb3-gget af Standardskærver i tættest mulig Lej ring, vil det i

hvert enkelt rrilfælde være muligt at beregne Trykket i en given

Dybde. Lettest er det, naar vi betragter den tætteste plane Lej-
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ring, men selv om vi, som Fischer foreslanr, ser bort fm den
rumlige Fordeling ved at vælge en højere Værdi for den tillade
lige Paavirkning, vil dette dog altid kun være en skønsmæssig
Fremgangsmande. Til Grund maa vi derfor lægge en Belægning
af Stnndnrdskærver i tættest mulig rumlig Lejring. Det er alt-
san tillige nødvendigt at være klar over Belastningsfladens Form.
I Følge Professor WTawrziniok er Berøringsfiaden for en belastet
Luftring en Ellipse med Akseforholdet I 3 til 1: 4, men Scbaar
mener, at man roligt kan regne med i : 3 for alle moderne Gum
miringe. Vi vil her af praktiske Hensyn tilnærmelsesvis erstatte
Ellipsen med et Rektangel med Forholdet 1: 2 mellem Siderne,
hvilket man betragtes som tilladeligt. Berøringsfladens Bredde
vælger vi i Gennemsnit til 10 cm, idet Schaar angiver, at den
svinger fra 7 til 13 cm. Længden bliver saaledes 20 cm. I vor
Standardbelægning vil altsaa otte Skærver i øverste Lag deltage i
Overføringen af Belastningen. Vi kan nu regne ud, hvor stor en
Del af Trykket, der falder pan de enkelte Skærver i Belægningen.
Sætter vi det ydre Tryk pan de otte panvirkede Skærver til 1, vil
det maksimale Tryk allerede i en Dybde af 7 cm være reduceret
til 3/4 og san fremdeles.

Kurven i Fig. 10 viser den grafiske Sammenhæng mellem
Dybden og det maksimale Tryk, idet der i de forskellige Dybder

Pu Pa

hveni
20 30 40 50 60 7j ôo

Fig. 10.

er udregnet de Bidrag, der falder pna de stærkest belastede
Skærver. Som Abscisse er valgt Dybden ii i cm og som Ordinat
Forholdet mellem det maksimale Tryk Pu Dybden h og den
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ydre Paavirkning p0. Ved Hjælp af denne Kurve er vi nu i Stand
til at finde det maksimale Tryk i en bestemt Dybde, og omvendt
i Stand til at finde hvilken Dybde, d. v. s. hvilken Belægnings
tykkelse vi skal anvende for ikke at overstige den tilladelige Paa
virkning paa Grunden. Retter vi ‘os efter de Værdier af Ii, som
Kurven giver os, risikerer vi ikke Brud paa Grund af Overbelast
ning af Grunden. Tilbage staar at undersøge om vi ogsaa er sik
rede mod Trækbrud. Hertil kan vi, idet vi henholder os til
Fischers Betragtninger over de Spændinger, der findes i et lodret
Snit, bruge den før nævnte Formel

g° (45°
—

idet vi let kan beregne 1)1 af de Bidrag, der falder paa de enkelte
Skærver.

Ved en foretagen Undersøgelse af Forholdene i Dybder fra 7 til
35 cm, med Spring paa 7 cm, har det vist sig, at Trykkraften i 7 cm
Dybde er ca. ti Gange saa stor som Trækkraften, og at Sikkerheden
mod Trækbrud er voksende med voksende Ii. Vi kan altsaa heller
ikke risikere Trækbrud, hvis vi holder os til de ved denne Kurve
fundne Værdier. Grunden til, at Trækkraften bliver saa meget
mindre end ved den Fischerske Teori, ligger i det allerede nævnte
Forhold, at Trykfordelingen ikke er saa god, som antaget af
Fischer, idet Trykket koncentrerer sig stærkt om Midten og af
tager ret hurtigt til Siderne, som vi saa ved Spændingskurverne

før, hvorved den Del af Belastningen, der fremkalder det bøjende
Moment, reduceres stærkt.

Hosstaaende Skema viser dernæst de Værdier for Belægnings
tykkelserne, som vi vil komme til med varierende Po og p.

po
b i cm for pu i kg/cm’== —____________

kgJcm2 3 I I I B 7,5

6 19,0
9 37,2 29,6 23,8 19,0

12 56,0 44,0 37,2 32,0 26,8 19,0

15 74,4 i 60,0 50,4 43,0 37,2 28,3 19,0

Vi ser altsaa, at selv paa en ret daarlig Undergrund vil Be
lægningstykkelser paa 25—30 cm være stærke nok til at taale
Trafik med Personautomobiler og mindre Lastvogne med Luft-
ringe, hvis Tryk paa Vej overfladen, der er lig det indre Tryk i
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Luftringene, sjældent vil overstige 6—8 kg/cm2. Derimod vil
meget svære Lastvogne, især hvis de har massive Ringe, kunne
forvolde Vanskeligheder, selv om Grunden er forholdsvis god og
Belægningen har Tykkelser helt op til 50 cm. Det fremgaar klart
af disse Tal, hvor vigtigt det er, før man vælger en bestemt Tyk
kelse paa sin Belægning, at orientere sig om, af hvilken Beskaf
fenhed Undergrunden og Belastningen er. Det skal her blot for
Fuldstændighedens Skyld nævnes, at Undergrundens tilladelige
Paavirkning selvfølgelig maa bestemmes en Regnvejrsdag, da den
er mindst, naar Jorden er gennemvaad. Om de Værdier, man
saaledes finder af denne Kurve, er absolut korrekte, kan jo selv
følgelig diskuteres, men da de er udregnede paa Baggrund af en
Belægning, der i sin Idealisering er udformet saa nær op ad den
virkelige som muligt, og da Belastningsfladens Form, der ogsaa
spiller med ind, er valgt som et rimeligt Gennemsnit af de fore
kommende Former, er der Grund til at antage, at de gjorte Fejl
ikke er større end at man kan regne med de fundne Værdier. I
al Fald giver de et værdifuldt Fingerpeg, og da man jo ikke
regner med Decimaler ved Belægningstykkelser, faar man ved at
afrunde til en passende Værdi en vis Margin for eventuelle Fejl.
Disse Fejl kan skyldes, at Trykfordelingen ikke helt bliver som
antaget, og den eneste Maade at faa Sikkerhed pan dette Omraade
er ved at foretage Forsøg, og det maa i højeste Grad anses for
ønskeligt, at der blev gjort saadanne, der gik ud paa at bestemme
Trykfordelingen i Praksis gennem et Macadamanlæg, dels med
forskellig Samensætning og dels med varierende ydre Paavirk
ning. Indtil disse Forsøg er foretagne kan man dog ikke risikere
meget ved at lade de i Skemaet angivne Tal give en Vejledning i
Valget af Macadamlagenes Tykkelser, saa meget mere som man,
naar man blot erfaringsmæssigt vælger en Værdi og benytter
denne over hele Vejen, slet ingen Garanti har for, at den passer
netop pan de Steder, den er anvendt.

Et almindeligt Macadamlag har nu til Dags forøvrigt ikke slet
saa stor Interesse, som en toplagsfyldt eller overfladebehandlet
Macadam, og vi vil derfor se paa, hvad der sker, nnar vi giver
Macadamen en bituminøs Behandling af Overfladen. Den for os
vigtigste Indvirkning bliver da, at Undergrunden bliver beskyttet
for Regnvand, af hvilken Grund vi kan tillade os at vælge Under
grundens tilladelige Pnnvirkning noget højere end for et ubeskyt
tet Macadnmlag, hvor meget højere beror paa Omstændighederne.

Er Dæklnget ikke blot som ved Toplngsfyldning et tyndt Lag,
men en permanent Belægning, saasom en 6 cm Asfnltbeton, skal
man reducere Enhedstrvkket pan Mncndnmen, idet mnn kan regne
med, at der sker en Trykfordeling gennem Asfnltbetonen under
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450, Herved faar man ganske vist en noget stØrre Belastnings
flade, end den er forudsat ved Udregningen af de i Skemaet an
fØrte Tal, og det maa derfor tilraades at tage Hensyn hertil ved
til den fundne Værdi i Skemaet at lægge 4—5 cm, idet en Ud
videlse af Paavirkningsfladen i alle Retninger med ca. 5—6 cm
vil medfØre en saadan Forøgelse i den nødvendige Belægnings
tykkelse.

Hvis Macadamen tjener til Underlag for en Brolægning kan
man risikere, at den ydre Kraft bliver forøget, idet et Vognhjul
kan komme til at hvile udelukkende paa en enkelt Sten. og her
til maa der tages Hensyn ved Beregningerne af Macadamens Tyk
kelse alt efter hvilken Form for Brolægning, der anvendes.

Inden vi forlader Beregningen af Belægningstykkelserne, kunde
det maaske være af Interesse at sammenligne de Tal, vi her er
kommet til, ved at betragte en rumlig Spændingstilstand under
450 og forlange, at det maksimale Tryk ikke maa overstige det
paa Grunden tilladelige med de, som Fischer har fundet, ved at
regne med en plan Spændingstilstand under 600 og kræve, at der
intet Sted maa opstaa en Trækspænding i Macadamen, og mor
somt nok viser det sig, at de fundne Værdier af Ii er omtrent lige
store. For p, = 3 kg/cm2 har Fischer 19,2, 38,4, 57,6 og 77,0 cm
og vi 19,0, 37,2, 56,0 og 74,2 cm for Værdier af p0 lig henholds
vis 6, 9, 12 og 15 kg/cm2. Fischers Ii Værdier er altsaa lidt større
end de her udledte, og Forskellen tiltager med voksende h ret
jævnt. Betragter vi Fischers Formel (5) og omskriver den paa
Formen

14, (Po
‘tg(45°-JÇj \ —

ser vi, at det, i samme Koordinatsystem som det for Kurven i Fig.

10, er Ligningen for en Hyperbel, hvor Faktoren
l, /

tg(4a /2)

skifter Værdi efter Valget af p og, som i det Eksempel, hvorefter
Fischers Værdier er regnet ud med p = 350, giver Formlen

h = 19,3 — i)

og Kurven i Fig. 10 følger omtrent Ligningen

h=20 (_i)

saa det fremgaar klart, at h Værdiernes tilsyneladende Sammen
hæng kun er tilfældigt, thi Fischers Faktor, her 19,3, vil antage
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forskellige Værdier med varierende hvorimod vor Faktor 20er konstant. Om en regningsmæssig Forbindelse kan der naturligvis heller ikke være Tale, da Grundlaget for de to Beregningsmetoder er vidt forskellige.
Efter at vi har sikret os, at der ikke sker Brud paa Grund af

Overbelastning af Undergrunden eller ved Opstaaelse af Træk-spændinger, vil vi se lidt paa deri tredie Brudfare, nemlig Overfladebruddet. Vi skal ikke gaa for dybt ind herpaa, men blot søgeganske kort at klarlægge Forholdene.
Det Tryk, som vi saa, da vi betragtede Kuglerne, der blevoverført til de ikke belastede Kugler, er ikke særlig farligt, idetdet, naar vi betragter en rumlig Fordeling, vil overfØres til toNabokugler, herfra igen til tre og saa fremdeles, saafrern[, hvadvi vel nok tØr forudsætte, at Gnidningen mellem de enkelteSkærver er saa stor, at Kraften beholder sin vandrette Retning.Der sker altsaa en Fordeling i Sideretningen lig den, der sker iDybden, og ved Tromling og Behandling med et bituminØst Materiale vil Faren for Brud af denne Aarsag ikke være overhængende.
Et andet Fænomen gør sig derimod gældende, nemlig en Drejning, som det er bekendt fra en Jernbanes Ballast under enSvelle.
Det skraverede Legeme vil nemlig under visse Omstændigheder dreje sig om 0 og Udglidningen vil foregaa efter en logaritmisk Spiral. En saadan har nemlig den Egenskab, at Polstraalen stadigvæk danner den samme Vinkel med Tangenten, ogen af de logaritmske Spiraler, der har 0 til Pol, vil netop væreaf en saadan Størrelse, at denne Vinkel bliver Komplementvinkeltil Gnidningsvinklen , og da gaar de indre Gnidningskræfter, dermodsætter sig Glidningen, gennem Polen, hvilket vil sige, at Gnidningskræfternes Moment bliver Nul, og det eneste, der nu kan

Fig. 11.
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modvirke Bevægelsen, er Vægten af det udglidende Legeme og

Gnidningen langs Endefladerne. Her skal ikke gengives hele den

regningsmæssige Side, men blot henvises til Schaars Borg, i hvilken

det hele udførligt er gennemregnet. Umiddelbart er det ogsaa ind

lysende, at Faren for et saadant Brud ikke er synderlig stor for

en Belægning, der er behandlet med Bitumen, hvilket jo næsten

altid vil være Tilfældet for en Vej, der skal bære en saa tung

Trafik, at Faren for denne Slags Brud kunde blive aktuel.

Til Slut skal omtales, at Fischer desuden anvender sine Be

tragtninger pan et Betondække, idet han forudsætter, at den

samme Spændingsfordeling sker her som gennem Macadamen.

Men man kan ikke uden videre overfØre Betragtninger fra

Macadam til Beton, thi Macadamen er en mekanisk opbygget, lØst

sammensat Masse, hvorimod Betonen danner en sammenhængende

Masse, der maa beregnes som gjort af Professor ‘Westergaard i

»IngeniØren< Nr. 42, 1923, og Dr.-Ing. Leitz i »Die Bautechnick<

Nr. 44, 1926, ud fra Teorien om Plader paa elastisk Undergrund.

De her opstillede Betragtninger kan altsaa kun benyttes ved

Beregning af behandlede og ubehandlede Macadambelægninger og

kort resumeret fØrer de til, at:
Tykkelsen bør vælges under Hensyntagen til Undergrundens

Beskaffenhed, saaledes at det maksimale Tryk ikke overstiger

den tilladelige Paavirkning. Den hertil nødvendige Belægnings

tykkelse findes af den viste Kurve.

Brud i Overfladen undgaas ved Bitumenbehandling.

BETONVEJENE I MALMØHUS LEN

Fornylig havde en Kreds af danske Pressefolk og Teknikere

Lejlighed til at bese forskellige Veje i MalmØhus Lån belagt med

Cementbeton. Ialt blev der ved Besøget, der var arrangeret af

Dansk Cement Central, kørt over 36 km eller en. 1/3 af Sveriges

Betonveje. Af disse Veje var tre af særlig teknisk Interesse, nem

lig Malmø—Lund, Malmø—ArlØv og Lj unghu sen—Falsterbo.

Vejen Malmø—Lund, der er en af Sveriges stærkest trafikerede

Veje, fik paa en 2,2 km lang Strækning umidelbart Syd for Lund

allerede i 1926 en Betonbelægning, og er saaledes den fØrste større

Strækning med denne Belægning i Sverige. Bredden er 6 m og

Tykkelsen 17 cm paa Midten og 22 cm i Kanterne. Overfladen

er den Dag i Dag jævn uden at være glat og fri for Revner, hvilket
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maa anses for at være et Bevis for, at Cementbeton ogsaa egner
sig til Vejbelægning i et Klima, hvor Frost og TØ hyppigt skifter.
Forøvrigt kan det bemærkes, at der paa samtlige 36 km kun fand
tes en halv Snes Revner, der næsten alle kunde forklares ved
specielle Undergrundsforhold.

Paa Vejen MalmØ—ArlØv (Sjölundavägen) bemærkede man
især, at man her havde lagt Cementheton paa ca. 4 m høje Dæm

finger, der kun havde ligget et Aars Tid. Desværre var Arbejdet,
ligesom saa mange andre, blevet standset paa Grund af den i Sve
rige herskende Arbejdskonflikt, hvorfor Vejen endnu ikke var
aabnet for Færdsien, saaledes at man ikke kunde se dennes Ind-
virkning pan Belægningen. Af særlig Interesse for danske var det
at se, at der her gjorde sig lignende om end ikke saa udprægede
Forhold gældende, som ved vor egen Strandvej, idet man til Af
løsning for den gamle Kystvej fra Malmø til Helsingborg lige uden
for Malmø resolut har lagt en helt ny Vej i Strandkanten. Det
maa dog bemærkes, at der ikke fandtes et Villakvarter langs Ky
sten som vort.

Malmö—Arlôv, Sjölundauügeii, før Fugernes Oprensning og Rabalternes
Regulering.
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Hvad endelig Vejen Ljunghusen—Falsterbo angnar, var der
her Lejlighed til at se denne den anden Parcel af l3etonvejen Mal
mØ—Falsterbo i Arbejde. Bredden bliver som for de Øvrige Veje
6 m og Tykkelsen som ved alle nyere svenske Anlæg 15 cm i
Midten og 20 cm i Kanterne. Armeringen bestod af et Rundjern
19 i hver Yderkant og Netarmering tættere paa langs af Vejen

end paa tværs. De anvendte Arbejdsmetoder var omtrent som de
danske. ForblØffende virkede det at se, at Vejen, der er den
eneste, der fører ud til Falsterbo, under Arbejdet var afspærret
for al Vogntrafik, saaledes at Færdselen var henvist til Jernbanen.
Noget lignende kunde vist desværre næppe tænkes herhjemme.

Af særlige Ejendomineligheder kan der desuden nævnes et
Forsøg pan Udvidelse af en eksisterende Betonbelægning pan en
Del af Vejen Lund—Gettinge, hvor der i 1927 var lagt en 5 m bred
Belægning, der i 1929 udvidedes ved PaastØbning af et 1,5 m bredt
Betonlag paa begge Sider, kun forankret i den gamle Belægning
ved et Runclhjern for hver anden Meter. Forsøget saa ud til at
være faldet heldigt ud.

Som Helhed betragtet kan man sige, at Betonlægningerne laa
godt og leverede et eklatant Bevis for, at man er naaet til at over
vinde alle tekniske Vanskeligheder ved Anvendelse af Beton som
Vejbelægning. Men pan den anden Side maa man heller ikke lade
sig forblØffe af at et enkelt Amt i Sverige har ‘over dobbelt saa
mange Betonveje som hele Danmark, thi man maa erindre, at
det for Svenskerne i Lighed med for Amerikanerne, om end ikke
i saa stærk Grad, gælder at forsyne deres Veje med Belægninger,
der svarer til den moderne Trafiks Krav, uden at have det Sten-
fundament i deres Veje, som vi er san heldige at have i vore, og
dernæst at MalmØhus Lens tekniske Leder ved Vej anlæg, Kapten
Augustinsson, har været en af Pionererne pan dette Omraade og
lagt et stort og dygtigt Arbejde i at fremskaffe de bedste Beton
belægninger. Men paa den anden Side afgiver disse Veje et Bevis
for at man ikke hverken af tekniske eller Økonomiske Grunde skal
afholde sig fra at regne Cementbetonen jævnbærdig med andre
Belægninger, naar det drejer sig om en nyanlagt Vej, hvor det
kan forventes, at Trafiken bliver san stor, at en peirnnent Be
lægning er paakrævet.
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FRA DOMSTOLENE

Højesterets Kendelse.
19. December 1933 i Sag 140/1933.

(Byplaner, Skøn. Kære).

A begærede i Henhold til Lov
Ni’. 122 af 18. April 192 § 9 ved
Iletten udmeldt to Mænd til at til
tr.ude en Kommission til Fastsæt
telse af Erstatning af Gennemfø
relsen af en Byplan. Da vedkom-
niende Sognei’aad protesterede

lierimod under Henvisning til, at
A’s Erstatningskrav var præklu
deret som ikke fremsat inden den
i Lovens § 4 nævnte Frist, blev
Sporgsrnaalet, om Fristen i § 4
fandt Anvendelse paa Erstatnings
krav, afgjort uden Kære af Ret
tens Kendelse i Skønssagen.
Sporgsmaalet blev besvaret be
nægtende, og A’s Begæring taget
til Følge,

FRA MINISTERIERNE

Tilskud af Vejfonden.
Cirkulære af 13. November 1933
fra Min, for off. Arbejdei’:

»Paa dertil given Foranledning
skal man herved tjenstlig anmode
dl lei’iei’ .Xmtmwnd om at ville
gøre vedkommende Amts-, By-
og Sogneraad bekendt med, at da
dci’ for Ministeriet foreligger et
betydeligt Antal Aandragender om
Tilskud af Vejfondene til Udfø
relse af særlige Vejarbejder, som
ikke hidtil har kunnet imodekom
mes, vil det ikke være nødven
digt, at der pr. 1..Januar 1934 fra
Komrnunalbestyi’elserne til Mini
steriet indsendes de i Cirkulærer
herfra al 30. April omhandlede aar
lige Indstillinger om saadann e
Tilskud. De foreliggende Andra
gender vil blive betragtet som op
retholdt fra Koniniunalbestyrel
sernes Side, medmindre der til
Ministeriet indsendes Medclel else

om, at Andi’agcnclerne el’ fi’afal

det, og vil tillige med eventuelt
ft’emkommencle Andi’agender om
Tilskud til nye Arbejder blive op
taget til Behandling, naar Forhol
dene paany rnaatte tillade at give
TilsaLm orø l’ilskud,»

Indenrigsminister i ets
Cirkulære af 16. December
1933 til samtlige Amt
mænd og Kommunalbesty
telser om Sikring af Vej
t’ e t ti g Ii e d e 1’:

»Da der fra flere Sider overfor
Ministeriet er rejst Sporgsmaal
om, hvorvidt det under 1-lensyn til
Bostenimelserne § 1, 26 og 52 i
Lov om Tinglysning Ni’. 111 af 31.
Marts 1926, jfr. Lov Nr. 59 af 21.
Marts 19:32 om Ændring i lai’-
nævnte Lovs § 52, 1. Stk. er tilraa
deligt eller nødvendigt at søge
Kommunernes Rettigheder med
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Hensyn til de offentlige Veje ting
lyste, skal Indenrigsministeriet ef
ter forudgaaende Brevveksling
med Justitsministeriet, Landbrugs
ministeriet og Ministeriet for of
fentlige Arbejder udtale følgende:

1) Tinglysning af Færdselsser
vitut maa anses ufornoden med
THI ensyn til offentlige Pladser,
Torve, Gader, Veje og Stier, naar
disse Arealer ikke i Matrikulen
er opført som Dele af de matriku
lerede Ejendomme, men holdt
uden for disse og paa Matrikuls
kortet betegnet som særskilte
Færdselsarealer (umatrikulerede
Vejarealer eller lignende).

2) Tinglysning kan heller ikke
anses for nødvendig med Flensyn
til offentlige Veje, der i Matriku
lens Dokumenter er opført som
Dele af matrikulerede Ejendom
me, saafremt Vejene findes angi
vet paa Matrikulskortet stemmen-
de med Forholdene i Marken.

Den Omstændighed, at saadan
ne Veje i Matrikulens Dokumen
ter er medregnet under de til
grænsende Ejendommes Arealer,
kan ganske vist medføre en ikke
ringe Uklarhed for Lodsejere,
Panthavere, Vurderingsmyn dighe
der o. a., og Landbrugsministeriet
har derfor ogsaa til 1-lensigt efter
haanden at ville søge dette For
hold ændret, saaledes at de ældre
offentlige Veje udskilles fra de
paagældende Ejendomme; men
man har ment, at Arbejdet her
med af 1-Tensyn til Omkostninger
ne bør udføres lejlighedsvis, f. Eks.
i Forbindelse med Udstykning el
ler ved Opmaaling i anden Anled
ning. Hvis en TKommunalbestyrel

se derfor af administrative eller
andre praktiske Hensyn ved en
Landinspektør lader udføre Kort
over saadanne Veje efter ny Op
maaling, vil man anse det for hen
sigtsmæssigt, at en saadan Lej
lighed benyttes til at faa de of
fentlige Veje udskilt.

I de Tilfælde, hvor en Vej, der
har henligget som privat Vej,
overtages af vedkommende Kom
mune som offentlig Vej, maa det
ligeledes tilraades at faa Vejgræn
serne fastslaaet og Vejarealet ud-
skilt, forinden Vejen optages paa
Hegulativet for offentlige Veje.

3) Hvis offentlige Gader eller
Veje ikke i Marken ligger paa det
Sted, hvor de i sin Tid er udlagt
og angivet paa Matrikulskortet,
eller hvis der er afgivet Arealer
til Anlæg af en ny eller til Udvi
delse af en ældre offentlig Gade
eller Vej, uden at Forholdet er ble
vet berigtiget i Matrikulens Doku
menter, maa det, hvad enten Are
alerne er erhvervede ved Aftale,
Ekspropriation eller I-Iævd, anses
for nødvendigt, at Kommunalbe
styrelsen foranstalter det offentli
ges Ejendomsret til de paagæl
dende Vejarealer sikret, idet disse
ved en Landinspektors Medvirken
fraskilles de paagældende Ejen
domme. Der vil da fra Matrikuls
myndighederne blive givet ved
kommende Dommer fornøden Med
delelse om Arealafstaaelsen, og
den Notering i Tingbogen, der

sker i Henhold hertil, maa anses
for tilstrækkelig, saaledes at Ting
lysning af et særligt Adkomst
dokument ikke er nødvendig.

I denne Forbindelse henledes

D A N 5 K V E J T I D 5 5 K R I F T 1931
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Opmærksomheden paa, at saadan
ne Berigtigelser af Matrikulens
Dokumenter bør ske snarest mn
ligt af Hensyn til vedkommende
private Lodsejere, hvorhos bemær
kes, at Ministeriet for offentlige
Arbejder har udtalt, at det ved
fremtidige Tilsagn om Tilskud af
Vejfonden til Udvidelser, Omlæg
finger og Nyanlæg af offentlige
Teje vil blive krævet, at vedkom-
niende Kommunalbestyrelse lader
de paagældende Berigtigelser fore
tage.

4) Offentlige Gangstier. der som
Regel ikke er angivet paa Matri

kulskortet. maa det anses for til
raadeligt at lade sikre ved Ting
lysning af Færdselsservitut paa
samtlige Ejendomme, hvorover de
paagældende Gangstier forer.

5) Man skal endelig henlede
Opmærksomheden paa, at Kommu
nalbestyreelserne i Følge § 19, sid
ste Stykke, i Lov af 28. Maj 1880
om Vands Afledning og Afbenyt
telse er pligtige at lade de som
Følge af foretagne Vandløbsregu
leringer skete Ændringer i Ejen
domsforhol d ene berigtige i Matri
kulen.

MEDDELELSE FRA VEJKOMITEEN
(Udvalget for Danmark af Association Internationale Permanente

des Congrés de la Route).

Den permanente internationale Forening for Afholdelse af Vejkon
gresser — i det følgende kaldet Associationen — afholder efter Indby
delse af den tyske Regering sin 7. internationale Vejkongres i Tyskland
i September Maaned d. A. Kongressens Formaal er at fortsætte de Stu
dier, som paabegyndtes ved Vejkongressen i Paris 1908. og som senere er
videreført ved Vejkongresserne i Brüssel 1910, i London 1913, i Sevilla
1923, i Milano 1926 og senest i Wnshington 1930.

Kongressen afholdes i München i Tiden fra d. 3.—B. September, hvor
efter der foranstaltes 4 forskellige Rejser gennem Tyskland, der alle en
der i Berlin, hvor Afslutningen finder Sted d. 18. September.

Kongressens tyske Organisationsudvalg har udsendt Indbydelse til
Deltagelse i Kongressen i Form af et Cirkulære, indeholdende forskellige
foreløbige Oplysninger om Kongressen, hvoraf man til Orientering for
eventuelle danske Deltagere skal anføre følgende:

KONGRESSENS FORELOBIGE PROGRAM

Moncloq d. 3.Septenibcr:
Kl. 10: Mode i den permanente internationale Kommission (Technische

Hochschule, Arcisstrasse).
Kl. 13,30: Aabnings-Plenarmode (Tonhalle, Türkenstrasse 5).
Kl. 17: Vejhygningsndstillingen aabner (Landesausstellungspark).

Tirsdog d. 4. September:
Kl. 9: Sektionsmoder (Technische l-Iochchule).
Kl. 14: do. do.

Receptioner.
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Onsdag d. 5 .Sep(t’rn bt’r:
Kl. 9: Sektionsnioder (Techuiselie lloclichule).
Kl. 14: do. cio.

Beceptionei’.
Torsdag cl. (3.8epteni bt’r:

Kl. 8: Dagsudfiugt med l3esigtigelser til Eschelsbaeker Broen, Oberammet’.
gau, Garmiseli-Partenkirehen, \Valchensee-Kraftwerk.

Fredag d. 7.8 t’ptem bt’r:
Kl. 9: Besigtigelse af Vejbygningsarbejder i Omegnen af Münclten.
Kl. 14: Ijdflugtei’ i Omegnen at Münehen.
Kl. 20: Afslutnings-Plenarniode (Teclinische Hocliscliule. det store Audi

toriulu).
Lorda(j cl. 8 September:

Udflugtei’ og Receptionen

Søndag d. 9 eptember:
Panbegyndelse at Besigtigelsesuejser paa 8—10 Dage i 4 Retninger gen

nem Tyskland til Berlin. Beceptioner undervejs.

Tirsdag d. 18. .September:
Deltagerne i tie forskellige Besigtigelsesrejser medes i Berlin.

Onsdag d. 19 September:
Festlig Afslutning paa kongressen.
Beceptioner.
Udflugtei’ne og Besigtigelsesturene under kongresforliancilingerne i

München er gratis for Deitagei’ne.
Nærniere Program vii senere blive bekendtgjort.

Kan gressens Disktissionsemnc’r.
Kongres s e Us 1. S e k lion. (Vejes Bygning og Vedligeholdelse).

1. Fremskridt siden Kongressen i Washington i 1-lenseende til Anveit
delse af Cement i Vejbygningen, særlig i okonoinisk henseende til at
opnaa i’u Vejoverflade.

2. Fremskridt siden kongressen i Washington i henseende til Tilbere
cielse og Anvendelse til Vejes Bygning og Vedligeholdelse at:

a. Tjære,
b. Bitunien,
c. Emulsioner,

særlig i Henseende til de Metoder og mekaniske Fremgangsmaader.
ved hvilke man sager at opnaa Okonomi ved tie nævnte Bindemidlers
Anvendelse, og til tie Fremgangsniaader, ved hvilke man sager at
frembringe ru Vejovei’flader.

3. De Midler, over hvilke man raader til billigst mulig Fremstilling af
Karebanebefæstelser i og udenfor Bebyggelser.

De anvendte Fremgangsmaader.
Undersugelse at tie l”orhold, der giver Anledning til at foretrække

tie enkelte Frerugangsmaadei’ efter Jordbundens Natur og Klimaet.
K o n g r e s s e n s 2. S e k ti o n. (Vejes Benyttelse og Administration).

4. Midler egnede til at fremkalde Sikkerhed for Færcislen:
a. I Byerne,
b. I aabent Land,
c. Ved Jernbaneoverkøi’sler.
Lovhestemnielser. — Reglementariske Bestentntelsei’. — Signalet’.
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5. Undersøgelse af den kørende Trafiks Forhold til Vejbelægningerne
under I-Ienblik pan T ransportudgifi erne.

De tekniske Forholdsregler, der maa træffes, de Lovtorskrifter eller reglementariske Bestemmelser, der’ maa gives angaaende Vejfærdsien for’ i størst muligt Onrfang at formindske de Beskadigelserog Ulemper’ af enhver Art, sorø denne Færdsel forvolder (Rystelser.Strij ø. s. v.).
ti A, hvilke l3estemmelser gælder for Tiden angaaende:

I. Køretøjer’s Egenvægt og Vægten af deres tilladte Læs.
2, Køretøjer’s I3redde og Flojde og Læssenes Bredde og Flojde,
3. Koretojer’s Længde og Længden af deres Læs.

B. Kritisk Vurdering af disse Resteninielsers Fordele og Mangler’.C, Bor man søge tilvejebragt international Overensstemmelse med1 hensyn til disse Regler?
Paa hvilket Grundlag skulde eventuelt en saadan Overensstem

irrelso tilvejebringes?

Betixrgelse for’ Deltagelse i Kongressen.
Deltagelse i Kongressen er betinget af, at rrran er’ Medlem al Assoeia

ionen
i’ i (11 g e r’ e i n d ni e I cl t o M e d 1 e ni ru e r kan deltage i Kongressen

uden Ydelse af noget Ekstra-Kontingent. Indskrivningsblanketter’ er tilstillet disse direkte fra Associationen
N y e M e d i e ru ru e r. Som nye Medlemmer kan optages saavel En

keltpersoner’ som Samnrenslntninger mod Indsenclelse af dertil beregnede
Blanketter, som kan faas udleveret i Overvejinspektoratet, Christians
borg Slot, For’ Enkeltpersoner andrager’ Kontingentet for indeværende
Kongr’esaar 1511 franske Francs, medens det siedvarilige aar’lige Kontin
gent derefter ci’ 25 Frcs., ogsaa i fremtidige Kongr’esaar, Det aarlige Kon
tingerrt for Sammenslutninger andrager 100 franske Francs eller’ et Mul
tiplum af 101) Francs, og den har da Ret til at sende lige saa mange
Deltagere til Korigr’essen som dens Kontigent udgør Multipla af 100
Francs, For Sammenslutninger forhøjes Kontingentet i indeværende Non
gresaar ikke,

Samtlige ældre og nye Medlenrrrrer, som anmelder Deltagelse i Kon
gressen, har Ret til at deltage i alle Kongressens Møder og officielle Bo
ceptioner og i Fidflugterne under Kongressen i Mtinchen. Endvidere ci’
de delagtige i nedennævnte Rejsebegunstigelser’ paa de danske og tyske
Statsbaner. Forud for Kongr’essen vil de — saafr’ernt Anmeldelse om Del
tagelse indsendes inden d. 3, August 0. A, — faa tilsendt Beretningerne
om de i Programmet anfør’te Emner’, og efter’ Kongressen vil de modtage
en Generalrapport oven’ Kongressens Arbejde.

Prisredu1’tiozrer for Rejser poo rie rtoirske og tyske Statsbaner,
D o d a n s k e 5 t a t s b a n e r har givet Tilsagn om Prisreduktion for

Grupper paa mindst 15 Personer, der rejser samtidigt, Om Størrelsen af
Pr’isr’eduktionen vil Meddelelse senere fremkonr mc,

D e i y sk e 5 t a t s b a n e r (Deutsche Reichshahn-Gesellsehaft) yder
udenlandske Kongresdeltagere en Godtgor’else paa 33% pCt. i Billetprisen
fra en Gr’ænsestation til Mdnchen og fra Berlin tilbage til en Grænse-
station, De nær’nrer’e l3etingelser for’ Opnarrelsern af Godtgørelsen vil se-
tiere blive bekendtgjort.

Det anbefales Korigr’osdeltagerne at bringe For’rrralileterne for’ Opninr—
else af Rejselettelser’ i Orden senest cl. 1, Juli cl, A.
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Rejsepos, Valuta ni. m.

Ved Indrejse i Tyskland skal Kongresdeltagerne medføre almindeligt
Politipas, medens Visum ikke udkræves. Endvidere bør Deltagerne serge
for ved Indrejsen at faa udstedt et Bevis for medbragt Valuta — saavel
Checks som Mønt — for ikke at faa Vanskeligheder ved senere Udfersel
af eventuel ikke auvendt Valuta. Til almindelig Turistbrug kan man i
danske Banker indkebe Checks paa »Turistmark<, for hvilke Kursen for
Tiden ligger ca. 15 pCt. under den noterede Kurs for tyske Mark, og af
disse kan man i tyske Banker hæve indtil 100 Mark pr. Dag. Da man ved
første Henvendelse i en tysk Bank knn kan hæve 100 Turistmark, selvom
man paa det Tidspunkt har opholdt sig flere Dage i Tyskland niaa det
tilraades straks ved Ankomsten at hæve indtil 100 Turistmark for at faa
fuldt Udbytte af den lavere Kurs. Ved senere Henvendelser kan man saa
hæve indtil 100 Mark pr. Dag siden forrige Flenvendelse. Det maa paa
den anden Side fraraades at hæve flere Turistmark, end man har An
vendelse for, da disse ikke maa udføres af Tyskland. men skal indsættes
paa en Bank-Konto, hvorfra man dog efter 1-Ijemkomsten kan faa dem
udbetalt gennem sin Bankforbindelse til Turistmarkkurs med Fradrag
af Omkostninger.

Den internationalel7ejbggningsudstilling.

Udstillingen finder som tidligere anført Sted i Landsudstillingsparken
i München; den holdes aaben i Tiden fra d. 3.—19. September og slutter
saledes samtidig med Kongressen.

Detaillerede Betingelser for Deltagelse i Udstillingen kan senere faas
udleveret ved Henvendelse til Overvejinspekforatet, Christiansborg Slot.

Rejser efter Kongressen.

I de tidligere omtalte Rejser efter Kongressen i München kan Kon
gresdeltagerne med eventuelle Familiemedlemmer deltage for en rimelig
Pris. Deltagerne vil paa Turen faa Lejlighed til at gøre sig bekendt med
Tysklands landskablige, historiske og vej- og færdselstekniske Seværdig
heder. Rejserne begynder i München Søndag d. 9. September og ender i
Berlin senest Tirsdag d. 18. September.

*
*

Cirkulærer indeholder endvidere forskellige Meddelelser af mere spe
ciel Interesse for Kongresdeltagerne samt en Fortegnelse over 1-lotellerne
i Mhnchen med Angivelse af de Priser paa de forskellige Kategorier af
Værelser, som gælder for Kongresdeltagerne og som betyder en Rednktion
af 20—25 pCt. af de sædvanlige Priser.

Personer, som tænker at deltage i Kongressen, kan faa udleveret et
Eksemplar af Cirkulæret ved Flenvendelse til Overvejinspektoratet, Chri
stiansborg Slot. P. K. V.:

L. Madsen.
lE. Suhr.


