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Det tyske Vejvæsens Chef Dr. Todt har sendt Overvejinspektøreit
ovenstaaende Nytaarshilsen (Side 2—3).
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DANSK CYKL1STFORBUNDS ØNSKER
Af Kommunelæge V. Eilschou Holm.

Formand for Dansk Cyklist Forbund.

Dansk Cyklist Forbund har siden sin Stiftelse 16. Oktober 1905
arbejdet energisk paa at forbedre Forholdene for Cyklisterrie. I)er
begyndtes omtrent paa bar Bund, der var kun faa og daarlige Cyk
lestier, og Gade- og Vejbelægninger var slette. Nu er der i Køben
havns Kommune Ca. 130 km Gyklestier og Gadebelægningerne er
de fleste Steder udmærkede.

Cyklisternes Tal i KØbenhavn anslaas til en. 400,000 og det kan
ikke skjules, at det mange Steder kan knibe med at skaffe Plads
til de mange Trafikanter, derfor staar som Nr. i i Programmet
for Dansk Cyklist Forbund: Færdselsdeliig.

Vi Ønsker i alle stærkt trafikerede Gader, som har den for
nØdne Bredde, een Cyklesti i hver Gadeside. Det har vist sig, at
en ensidig Cyklesti med Færdsel i begge Retninger er upraktisk
og farlig for Færdseissikkerheden især i Gadekryds.

Tj Ønsker Cyklestier, der paa Boulevarder er anlagte langs Træ-
rækkerne yderst pan Boulevardernes Mi dtparti, snarest flyttede
ud til Fortovskanterne.

Vi Ønsker Træer fjernede fra Cyklestierne, idet Træerne op
tager Plads, og deres RØdder hæver Overfladebelægningen og
sprænger den.

Vi Ønsker i stærkt trafikerede Knudepunkter flere Lyskurver
anbragte, og hvor Forholdene er tjenlige flere RundkØrsler, om

muligt med Cyklestier.
Vi Ønsker, at Stopsignaler ved Fodgængerovergange maa vise

gult Varselsignal fØr det rØde Spærresignal, idet der herved vil
undgaas mange PaakØrsler og Udskridninger.

Vj Ønsker, at der kunde skrides ind mod de om sig gribende
3-hj ulede Ladevkler, hvis Bredde nu er 2,3 Meter, og hvis Bevæ
gelse er ganske uberegnelig for den, der vil passere dem, og hvis
Hastighed ofte er san ringe, at de er til stor Gene for Trafiken.
Det er sagt mig, at en saadan Ladcykle ved en særlig Kombination
af Kædetræk kan transportere det samme som en almindelig
Hestevogn alene ved en Persons Trædekraft.

Vi Ønsker endelig, at Sporvognene maatte blive erstattede med
Omnibusser overalt hvor Gadebredden ikke er særlig stor. Vi fin
der det hØjst paakrævet, at Sporvognene forsynes med Afviser
vinger i Lighed med Automobilerne.
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Vi Ønsker udenfor Byen alle Hovedudfaldsveje forsynede med

Cyklestier, een i hver Side og mindst een Fodgængersti, NB.: som

er saaledes overfladebehandlet, at den bliver benyttet.

Vi Ønsker ved Anlæg af nye Hovedveje, at de maa blive facade

lØse, saa Vejkryds kun findes med store Mellemrum.

Vi Ønsker endvidere Cyklestier helt udenfor Landevejene, som

kan give Adgang til naturskØnne Steder.

Vi Ønsker endelig, at Taksten for Cyklister paa den snart ene

ste store Vandvej (mellem Sjælland og Fyen) kunde blive redu

ceret betydeligt. Cyklisten maa betale for sin Person 2 Kr. for

enkelt Tur, 3 Kr. for dobbelt Tur samt for hver Overfart i Kr. for

Cyklen. Motorcyklisten betaler intet for sig selv, og for sin svære

Maskine 4 Kr. for enkelt Tur og 6 Kr. for dobbelt Tur. Ved Dob

beitturen betaler Motorcyklisten altsaa kun I Kr. mere end Cyk

listen. Det vilde være retfærdigt, om Cyklisten betalte i Forhold

hertil, intet for sig selv (der skal jo ligesom ved Motorcyklen en

til at kØre Maskinen) og for Cyklen 2 Kr. for enkelt og 3 Kr. for

dobbelt.
Ved alle indenlandske Overfartssteder burde Cyklisten fØres

gratis over ligesom Motorcyklisten, og Fragt kun betales for Cyk

lens Transport.

BELYSNING AF GADER OG VEJE
Ted Københavns Belysningsvæsen.

Gader og Veje i Byer samt Hovedlandeveje med nogenlunde tæt

Bebyggelse belyses af Hensyn til Færdselssikkerheden i Tiden fra

TusmØrkets Indtræden indtil Solopgang. Belysningens Styrke af

hænger af Færdselsarten, Færdselsmængden og Byggetætheden. Er

Byggetætheden ringe, vil en Pletvis Belysning, hvorved forstaas, at

Belvsningslegemerne er anbragt i ret stor Afstand, være tilstræk

kelig, idet Forniaalei med Belysningen kun er at være retnings

angivende. Ved tættere Bebyggelse og derved større gaaende og

cyklende Færdsel stiger Kravet til jævnere og stærkere Belysning

for endelig ved Hovedgader i Storbyer at kulminere i en meget

kraftig og undertiden ret overdaadig Belysning.

Ved Projektering af en Gade- eller Vejbelysning er det saaledes

i fØrste Række Gadens eller Vejens Betydning som Færdselsaare,

der bestemmer Belysningsstyrken. Denne angives i Lux. Ved i Lux

forstaas den Belysning, der opnaas paa cii vandret Flade paa i m
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ved i Normallys anbragt i en lodret Afstand af i ni fra Fladen.
For at opnaa en passende Belysning, maa Minimumsbelysningeri
pan Kørebanen være:

For mindre befærdede Gader . . . 0,5 Lux
For middel befærdede Gader . . . i ——

For Hovedgader 2 — og derover.

Forholdet mellem Maksimums— og Minimniusbelysningen kai—
des Ujævnhedsgraden. Denne bØr ved stærkt befærdede Gader ikke
være hØjere end 5, idet en stærkere Vekslen af Belvsningsstyrken
vil virke trættende pan den kØrende.

For at forbedre Ujævnhedsgraden anvender man ofte Lamper
med særlige Reflektorer eller lign., der bevirker, at Lyset kastes
længere ud fra Lampen.

Belysningen maa ikke virke blændende, og hvor selve Lyslege
met er meget klart lysende som f. Eks. ved elektriske GiØdelamper.
maa man afskærnie ved at omgive Lyslegemet med en lysspredende
Kuppel som ved Opallamper eller ved i Lampearmaturet at an
bringe en lysspredende Skærm; ved Gashelysning kan man almin
deligvis anvende klare Kupler. Lyskilderne anbringes som Regel
enten paa Standere, der placeres langs For[ovs- eller Cyklestikant
sten eller i Tværophængninger midt over KØrebanen. Den først
nævnte Maade, der navnlig anvendes ved Gasbelysning, giver en
god Belysning af Fortov og Cyklesti, medens Kørebanen bliver min
(Ire jævnt belyst. Deii sidstnævnte Maade, der navnlig anvendes
ved elektrisk Belysning, giver derimod en god Belysning pan Køre
banen, men mindre god Belysning pan Fortov og Cyklesti.

\red Bestemmelse af Belysningsstyrken i et bestemt Punkt paa
cii Gade eller Vej kaii man aiivende den pan Fig. I viste grafiske
Tabel. Anvendelsen af Tabellen illustreres bedst ved et Eksempel:

Vil man bestemme Belysningsstyrken i Punktet p pan en Vej,
se Fig. 2, hvor Lyskildernes Lysstyrke er 300 Hefuerlys og anbragt
i en Højde af 4m over Terræn, findes først M (se Fig. 1) for Lys-
kilden a. Dette sker ved at følge den lodrette Linie for I _ 25 ni, til
den skærer den vandrette Linie for h = 4 ni og san se, hvilken M
Kurve-, der ligger nærmest ved nævnte Skæriiigspunkt. Herved
fans M = 0,00025. Pan samme Maade bestemmes M for Lyskilderne
b, c og cl, der henholdsvis bliver 0,003, 0,003 og 0,00025. Ved at
sammeiilægge de fundne Værdier for M og multiplicere dette Tal,
0,0065, med Lyskildernes Lysstyuke 300, fans Belysningsstyrken i
Punktet p = 1,95 Lux.

I ovennævnte Beregning er der ikke regnet med særlige Skærme
og Reflektorer, ligesoni der heller ikke er taget Hensyn til Refleks-



—
\
\
)
I
I
I

IL
If

,
‘
)
‘
d

d
’

d

E
Z

/0
/5

2
0

2
5

3
0

B
e/

yi
ni

n
qi

s/
‘r

ke
p
o
e
f
l
’

6n
c
J
r
e
/

P/
an

/
Lu

x.
/
V

j
i
/

2)
y
2

SS
e4

iin
,»

qi
i4

’r
%

ei
ip

ai
e/

ua
nd

ie
/P

/Q
n

!lu
Å

,
L4

is
%

i/d
en

s
4w

4r
Æ

e/
/4

er
/y

b

/4
jd

e,
/%

/e
ro

ue
r!

n
e

/=
B,

/i/
on

de
n
i

%
/er

Ja
/g

sA
/Y

de
fiJ

h
J
2
”
-

.
.

_
—

—
—

‘2
”

7
-
h
-

M
:O

O
Ç

.3 ,D
O

o
o
j

./
.f

=
0

0
0

0
/

M
.Q

o
2

M
.0

0
3

/1
.0

0
4

M
.A

4
.Ç

—
L

X
\

L
\

I
ll

I
I
I
’

Ç
\
’
\

\1
1

i

d
)

V

—
—

—
-

%
\

\
I,

‘
1
/

(
/
“

‘
“

‘
/1

I
I
ll

‘
I
f
l
/
/
i

I,
f’

r
i

Tï

v

U
1
I
I
F

I
I
’
I

I
7
’
)
,’

l
I
l
I
I
!
!
,

/

IL
i
!
L

’
d
’
/

/
“

/

z 0 cf

7
/

/

/
—

/

/ —

/

.-
—

—
..

—

,-
,7

—
_4

__
—

—
—

-
—

F
ig

.
i.



10 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1935

belysningen fra evt. Bygningsfacader, Vinduer og lign. Hvor stor
Betydning, Refleksbelysningen har, fremganr af Forskellen i Gade-
billedet Fig. 7a og 7e.

Gade- og Vejbelysningens Nyttevirkning afhænger dels af Lys
kildernes egen Lysfordeling og dernæst af Middeltallet af Lysud
straalingen i Rummet, ogsaa kaldet den sfæriske Middellysstyrke,
dels af de Kupler og Reflektorer der benyttes til Afskærmning eller
lil at opfange og reflektere dcii Del af Lyset, som Lampens Øverste
Halvdel ellers vilde sende unyttig ud i Rummet, dels af Ophæng
ningshØjden og dels af Afstanden mellem Lamperne indbyrdes.

cl b..t__
f

—.---- /

-,

--v,

“A21—.-
À —

—
—

.
‘

Fig. 2.

Kupler og Reflektorer bevirker endvidere bedre Spredningsfor
hold, idet Udstraalingen under de forskellige Vinkler kan gØres
mere ensartet, selv om Lampens egen Lysudstraaling er meget
uregelmæssig, og man kan ved at opfange og reflektere Lyset fra
Lampens Øverste Halvdel opnaa indtil ca. 30 pCt. bedre Udstraa
ling nedad.

I Fabrikkernes Kataloger findes angivet Lysfordelingskurver for
de forskellige Typer af Lamper, Kupler og Reflektorer.

At komme ind pan en nærmere Omtale af de i de forskellige
Lampearmaturer benyttede Reflektorsystemer m. v. vil her føre
for vidt, dog skal anføres, at man ud fra deres særlige karakteri
stiske Lysfordelingskurver kan dele dem i følgende 4 Grupper:

1) fritstraalende Lampearmatur
2) skraatstraalende —

3) stejltstraalende —

4) retningsstraalende
Frits lraalende og skraatstraalende Armaturer benyttes navnlig

i Byerne, hvor man af Hensyn til Belysningsanlægenes gode Effekt
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Ønsker at belyse de nærmeste Omgivelser og navnlig i tæt bebyg

gede Gader Ønsker Reflektionen fra Husfacaderne, der er stærkt

medvirkende til at give Gaden et tiltalende og lyst Udseende.

De retningsstraalende og stejltstraalende Armaturer hører til de

Typer, der navnlig ved særlig Udformning af Reflektorer sender

Lyset ud efter stærkt afgrænsede Linier og derfor egner sig for

trinligt til Belysning af aabne Gader, Pladser og Landeveje. Paa

Grund af manglende Reflektion fra Omgivelserne og for de stejlt

straalende Armaturers Vedkommende paa Grund af Afskærmnin

gen faar Gaderne m. v. et noget kedeligere Udseende end ved An

læg med de andre Arniaturtyper.

Ved Gade- og Vejbelysning mcd Gas anvendes for Tiden mest

de saakaldte Gruppebrændere, hvor Grupper af smaa nedadven

dende Brændere nied Glødenet er anbragt under et fælles Blan

dingskammer for Gas og Luft. Herved ophedes Gas-Luft-Blandin

gen stærkt, hvad der giver en betydelig Nyttevirkning.

I Hovedgader anvender man undertiden den saakaldte Presgas

belysning, hvor Gassen tilføres Brænderne under højt Tryk, hvor

ved opnaas en meget høj Nyttevirkning, men Anlæget er ret kost

bart, da der maa lægges særskilte Ledninger til Lamperne fra

særlige Kompressorstationer. Anlæg af denne Art er saavidt vides

ikke udført her i Landet.

Brænderne anbringes enten i hængende Lamper med nedad

vendende Glaskuppel eller i almindelige opadvendende Lygter i

fleglen med cylindriske Glas. Lamper og Lygter anbringes som

oftest paa Standere af Støbejern eller Staalrør, og LyspunkthØj den

varierer mellem 3,5 og 6 m.
Tænding og Slukning foretages endnu i en Del Byer med Haan

den, d. v. s. der findes et stadig brændende Vaageblus, som tænder

Hovedbiusset, naar en Hane aabnes med en Tændestang, men man

gaar mere og mere over til automatisk Tænding og Slukning. Dette

sker enten ved Tændure eller ved den saakaldte TrykbØlgetænding.

Ved Tændiire sker Tænding og Slukning ved Hjælp af et Ur-

værk, der er anbragt paa hver Lygte, og som kan indstilles til paa

bestemte Tider at aabne og lukke Brænderhanen. Ved TrykbØlge

tænding sker Tænding og Slutning ved, at der fra Gasværkerne

udsendes cii TrykbØlge, d. v. s. at Gastrykket i ca. 5 Minutter grad

vis forhøjes og gradvis gaar tilbage til sin oprindelige StØrrelse.

Herved Paavirkes en Membran i et Apparat, der er anbragt paa

hver Lygte, og Membranen drejer da gennem et Vægtstangsysteni

Brænderhanen. Sidstnævnte System har den Fordel fremfor Tænd

ure, at man lettere kan forandre Tænde- og Slukketiderne og navn

lig paa særlig mØrke Dage kan tænde Lygterne fØr normal Tænde-



Wattslampen«, der i Lysudbytte, Økonomi og UdfØrelsesform egner
sig som Lysgiver i Gader og Veje af enhver Art og mange Steder
endog har fortrængt al anden Form for Gadebelysning.

Før denne Lampetype kom frem i 1912—13, benyttedes Kulbue
lamperne og de almindelige lufttomme GlØdelamper, Vacuumlam
perne.

12 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1935

tid. Men de fordrer et rigeligt dimensioneret Ledningsnet og regel
mæssige Trykforhold i dette.

Ved den elektriske Gade- og Vejbelysning benyttes for Tiden
hovedsagelig den saakaldte luftfyldte Metaltraadslampe, »Halv-

Fig. 3.
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Saaledes kan anfØres, at den fØrste elektriske Gadebelysning i
KØbenhavn blev tændt paa Kg. Nytorv den 16. Maj 1892 og bestod
af 16 Stk. Kulbuelamper, hver paa ca. 1000 HL, en efter Datidens
Forhold overdaadig Belysning.

Kulbuelamperne havde i sin Tid stor Udbredelse i Byer med
Gader med stor Trafik, medens Vacuumlamperne væsentlig an
vendtes paa Steder med mindre kraftig Belysning; begge er nu
saa godt som helt erstattet af »Halv-Wattslampen« grundet paa
dennes gode Egenskaber baade i Retning af Lysudbytte og Billig
hed og Lethed i Driften.

Fig. G.
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I de sidste Aar har man navnlig i Tyskland atter begyndt at
interessere sig for en ny Type a Kulbuelamper, de saakaldte Dia
Carbone-Lamper, hvor Effekforbruget er bragt helt ned til 0,2—0,3
Watt pr. HL. Da Lamperne for rpiden kun fremstilles for store Lys-
styrker fra ca. 1700 HL til Ca. 7000 HL, kan de kun benyttes paa

Steder, hvor der kræves særlig stærk Belysning, f. Eks. i store,
stærkt befærdede Gade- og Vejkryds og lign.

De forannævnte »Halv-WTattslamper< benyttes til Gade- og Vej
belysning i StØrrelser fra ca. 60 til Ca. 1000 Watt svarende til hen
holdsvis ca. 50 og ca. 2000 HL middeisfærisk og kan ‘ære klare,
matterede eller med Opalglasklokke.

Klare og iuatterede Lamper over Ca. 100 HL maa i Almindelig
hed afskærmes for Blænding, hvorimod alle StØrrelser af Lamper
med Opaiglaskiokke kan benyttes uden yderligere Afskærmning.

Som tidligere nævnt er en almindelig Form for Udførelsen af
de elektriske Belysningsanlæg at anbringe Lamperne iTværop
hængninger midt over KØrebanen.

Fig. 5. Fig. 6.



t z c
I

F
ig

.
7

a.



16 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1935

Fig. 7 b.

Fig. 7 c.
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Er Gaden eller Vejen ikke for bred, vil i Række Lamper midt
over KØrebanen være tilstrækkeligt til Belysning af snavel KØre-
bane som Cyklesti og Fortov. Ved meget brede Gader eller Veje
anbringes i Almindelighed to Rækker Lamper midt over hver KØre
bane-Halvdel. OphængningshØjden varierer fra ca. 7 til ca. 11 ni,
og Afstanden mellem Laniperne indbyrdes fra en. 25 til en. 70 mn
eller derover.

Endvidere bruges det i stor Udstrækning at anbringe Lamperne
pan Lampetter paa Master i den ene Gade- eller Vejside.

Lampetterne udfØres i Længder fra 0,5 til 6 ni og aiibringes
paa Masterne i Højde fra 4,5 til 10 ni.

Hvor Bebyggelsen er tilstrækkelig hØj, eller hvor der af anden
Aarsag alligevel skal benyttes Master, f. Eks. til Bæring af Spor
vejsbæretraade, elektriske Forsyningsledninger el. lign., foretræk
kes rrwerophængningeriie idet (lisses Befæstelse til Husene mn. v.
giver en let, sikker og billig UdfØrelsesform, medens man ved spredt
Bebyggelse, og hvor Anlæg mccl Tværophængninger kræver opstilling af Master i begge Gade- eller Vejsider, foretrækker Anlæg
med Lampetter.

_____

r;l
Fig. 8 a. 7’’roplucnqninq med i Lanipe anbragt midt oi,er Kørebanen.

Lqspzzizktshøjde 85 m.
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Anlæg saavel med Lamperne i Tværophængninger som i Lam

petter paa Master kan udføres med lige god Virkning.

For Fuldstændighedens Skyld skal nævnes, at man i Byerne

bygger enkelte elektriske Belvsningsanlæg med Lamperne anbragt

i Kandelabre eller Lygter.
Fig. Sa—b—c viser Fotografier af nogle af (le 1 København helLyt—

lede Typer for elektriske Belvsningsanlæg.

Tænding og Slukning al de elektriske Gade- og Vejbelysnings

anlæg sker ved Hjælp af automatiske Tænde- og Slukkeure.

Urene er dels med Haandoptræk og dels med elektrisk Optræk

og kan være forsynet med astronomisk Indstilling, d. v. s. en Ind

stilling, hvor Uret selv Dag for Dag automatisk indstiller sig paa

en for hele Aaret fastlagt Tænde- og Slukketahel. Er Urene ikke

forsynet med astronomisk Indstilling, maa de indstilles med pas

sende Mellemrum, normalt hver Uge.

Urenes StØrrelse vælges i Reglen saaledes, at de kan betjene

Grupper med indtil 40 Lamper.
Ønskes et helt Kvarter eller samtlige i en By værende Gade

belysningslamper tændt eller slukket samtidigt, kan dette gøres

ved, at der til et enkelt Ur tilsluttes en Række Relæer, der styres

Fig. 8b. Tvwropliæiiqning med 2 Lamper. 1 Lampe anbragt midt aner huer

KØrebanehaludel. ïqsjniiuk(sh Øjde 8,5 nu.
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fra Uret. Hvert Relæ tænder og slukker et Antal Lamper svarende
til, hvad et normalt Tænde- og Slukkeur kan betjene. Ved en elek
trisk Forbindelse kaldet Styreledningen mellem Tændeur og 1. Relæ
og mellem 1. Relæ og 2. Relæ o. s. v. vil Impulserne for henholds

vis Tænding og Slukning fra Tændeuret overfØres til Relæerne,
der da samtidig tænder og slukker hvert sit Omraacle.

Tændeuret i Forbindelse med Relæer muliggør en hurtig Æn
dring af Lampernes Tænding og Slukning. I den nyeste Tid er man
endog kommet ind paa Tænding styret af lysfØlsomme Relæer
f. Eks. elektriske Fotoceller, hvorved Belysningen kan tændes og
slukkes automatisk efter den naturlige Belysnings Variation.

20

i
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Fig. 8 c. Lampetarm paa Mast. Lyspunktshøjde ca. 6,4 m.
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I KØbenhavn belyses alle offentlige Gader og Veje for Kommu
nens Regning, medens de private Gader og Veje belyses for de til
stØdende Grundejeres Regning. Ifølge Lov Nr. 85 af 31. Marts 1926
kan KØbenhavns Magistrat paabyde, at private Veje for vedkom
mende Grundejeres Regning skal holdes belyst pan en efter Magi
stratens Skøn tilbørlig Maade. Saafremt Grundejerne ikke kan blive
enige om at foranstalte Belysningen etableret, udføres dette af Be
lysningsvæsnet for Grundej ernes Regning.

Gasgadebelqsningeiz i KØbenhavn sker ved Hjælp af Gruppe
brændere med fra 2—12 Brændere i hver Gruppe. Hvert Net giver
en Lysstyrke paa Ca. 80 Hefnerlys med et Gasforbrug af ca. 70
Liter pr. Time. Brænderne er anbragt dels i almindelige Lygter
med cylindriske Glas og et Tag af Kobber, se Fig. 3, og dels i hæn
gende Lamper af Kobber med nedadvendende Glaskuppel, se Fig. 4.
Lygter og Lamper er væsentligst anbragt pan StØbejernsopstandere.
LyspunktshØjden varierer fra 3,5—5,5 m, og Afstanden mellem
Lygterne fra 20—35 m. Lamper findes dog ogsaa ophængt i Ud
liggere, der er anbragt paa Sporvejsmaster, se Fig. 5. Lyspunkts
hØjden er 5,5 m, hvorfor Lampen og den Del af GasrØret, der lig
ger langs Udliggeren, kan drejes ned, se Fig. 6, san at Lampen kan
passes fra en almindelig Lygtestige.

Der fandtes den 31. Marts 1934 ialt 6455 Lygter, deraf Ca. pCt.

Fig. Du.
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med 2 Brændere, ca. 50 pCt. med 3 Brændere, ca. 25 pCt. med 4
Brændere og oa. 20 pCt. med 6 Brændere og derover. Den samlede
Lysstyrke af KØbenhavns Gasgadelygter kan anslaas til oa. 2 Mill.
Hefnerlys, svarende til et aarligt Gasforbrug af 6.350.000 m3.

Tænding og Slukning sker for StØrstedelen af Lygternes Ved
kommende, nemlig 5735 Stk., med Haanden og udfØres af 92 Lygte
tændere, der ogsaa pudser Lygterne. De resterende 720 Lygter tæn

des og slukkes ved Hjælp af rræn(lthl.e og passes af 3 Urpassere, der
pudser Lygterne og trækker Urene, samt indstiller dem til de for
skellige Tænde- og Slukketider. Det er iøvrigt Meningen efterliaan
den at forsyne samtlige Lygter med Tændure.

Af Lygterne brænder oa. Halvdelen fra omkring Solnedgang til
omkring Solopgang, medens Resten brænder fra omkring Solned
gang til Midnat. I Hovedgaderne brænder samtlige Lygter dog hele
Natten, men dæmpes ved Midnat til oa. Halvdelen af Lysstyrken.
Fig. 7 a-b-c-d-e viser nogle Fotografier, taget om Natten af Gas
gadebelysningen i forskellige kØbenhavnske Gader, I nedenstaaende
Tabel er med Henvisning til Figurerne angivet for hver Gade Lys
punktshØjden i m, Antal Brændere l)r. Lygte, Afstand mellem Lys—
kilderne i m, Minimumsbelysning midt paa KØrebanens ene Halv
del i Lux, Ujævnhedsgraden og KØrehanens Bredde i m.

L

Fig. 9d.
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r_ —

2 n

Gade
5 7 ‘? s.

e
m m Lux m

7a Grønningen
østlige Side 5,5 12 30 2,7 5 8

7a — vestlige Side 4,2 6 19 3,3 2 8
7b østerfarimagsgade

udforKornrnunehosp 4,2 6 22 3,4 4 15 lige
• overfor

7c Strandvej (Taasinge- hin

gade—Hjortøgade) 4,2 6 23 2,8 5 15
7d Vesselgade 4,2 4 18 3,4 4 8
7e Studiestræde (Nørre

gade—Larsbjørnsstr.) 3,5 3 25 1,3 7 5,5

Den elektriske Gadebelysning i KØbenhavn omfattede den 31.
Marts 1934 ialt 8.761 Lamper, deraf 5.155 i offentlige Gader og
3.606 i private Gader.

Af de offentlige Lamper er ca. 3 pCt. under 150 Watt, oa. 41
pCt. er 150 Watt, oa. 18 pct. er 200 Watt, oa. 28 pCt. er 300 Watt
og oa. 10 pCt. er mellem 500 og 1000 Watt.

Af de private Lamper er ca. 3 pCt. under 150 Watt, Ca. 96 pCt.
er 150 Watt og Ca. i pCt. er mellem 200 og 500 Watt.

Ca. 65 pCt. af samtlige Lamper er ophængt i Tværophængnin
ger, Ca. 30 pCt. er anbragt paa Lampetter el. lign, og oa. 5 pCt. i
Kandelabre og Lygter. Tændingen og Slukningen sker fra ialt 554
Stk. automatiske Tænde- og Slukkeure, hvoraf Ca. 100 Stk. er med
elektrisk Optræk og astronomisk Indstilling, oa. 100 Stk. med
Haandoptræk og astronomisk Indstilling, Resten Ure, der maa ind
stilles hver Uge.

Samtlige Lamper og Tænde- og Slukkeurene tilses i Gang hver
lige. Dette Tilsyn omfatter Udskiftning af overbrændte Lamper
og Sikringer samt Indstilling og Trækning af Urene med Haand
optræk og udføres af 6 Lampepassere paa 4 Dage pr. Uge. I de
resterende 2 Dage pr. Uge pudser Lampepasserne Lamper, Kupler
og Reflektorer i Armaturerne.

Laniperne, hvoraf oa. 43 pCt. holdes tændt fra ca. Solnedgang
til Solopgang og Resten fra oa. Solnedgang til Kl. 1 Nat, har en
samlet Lysstyrke paa Ca. 2,4 Mill. HL med en samlet Effekt af
Ca. 1.766 kW.
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Fig. 9 a—b—c—d—e viser nogle Fotografier, taget om Natten af den

elektriske Gadebelysning i forskellige kØbenhavnske Gader. Med

Henvisning til Fig. angiver nedenstaaende Tabel forskellige tek

niske Data.

-
E

.- ;. . r

( ide (Hel e1 —.

Z T Z

rn WaO ni Lux m

9a Torvegade 8,5 300 24 3,8 2 17

Hb Halvebod Brygge . . 8,5 2.200 22 4,9 2 12

9c Vesterbrogade, prilmu

re Kørebane 9,5 5(’0 22 6,9 1,6 24

Vesterbrogade, sekun

(lære Kørebane 6,5 300 22 4,5 2 5,5

9d Skinder gade 8,5 300 38 0,84 7 6

9e Grøndaisparhvej . . . 9,0 150 35 0,45 5 8

Fig. 9 e.
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Til Slut skal bemærkes, at Problemet »God og blændfri Belysning< kan løses paa mange Maader og et sidste Forsøg i denne Retning er Anvendelsen af Natriumlamper.
Paa Grund af disse Lampers gule monochromatiske Lys træder Kontrasterne i Gadebilledet meget stærkt frem, ligesom (letgule Lys har stor Evne til at trænge igennem Taage.Natriumbelysningen er sanledes et nyt Led, der kan indføjesi den Kæde af Systemer. der for Tiden prØves eller er prøvet forat opnaa den fornødne Færdseissikkerhed i Gader og Veje.

R és ii ni é.

Nous donnons dans ce qui snit le résumé de l’article ci-dessussur l’éclairage des rues et des routes:
Dés les avant-propos de l’article il est indiqué que c’est en vuede la sécurité de la ciretilation qu’on éclaire pendant les henresde nuit les rues et les routes des villes ainsi que les routes principales hors des villes le long des agglomérations relativementépaisses.
La nature et l’intensité de la circulation, l’agglomération deshabitations et la question de savoir si l’éclairage doit seulementindiquer le sens ou fournir une lumiére intense et unie, voilà lesfacteurs qui, conjointement avec l’importance plus ou moms grandede la rue mi de la route, déterminent l’intensité de l’éclairage.
L’éclairage ne doit pas être éblouissant, et si le corps lumineuxfournit une lumière trés forte, comme c’est le ens des lampes électriques å incandescence, il faut le munir de cloches. Pour t’éclairageà gaz les cioches claires suffisent généralement.
L’intensité de la lumière en un point déterminé d’une rue oud’une route peut ètre mesurée au moyen du graphique de la figure1, et ii est expliqué, à titre d’exemple, comment oa trouve l’iuten—sité de la lumiére nu point p de la figure 2.
L’effet utile de l’éclairage de la voie publique dépend de larépartition de l’intensité lumineuse (les sources de lumiére et (lela moyenne de b radiation lumineuse globale, dite intensité ittmineuse sphérique moyerine. L’effet utile dépend encore des coupoles et des réflecteurs utilisés comme abat-jour ou pour capteret réfléchir la partie de la lumiére que la moitié supérieure (le lalampe ferait rayonner inutilement dans l’espace.
Pour l’éclairage à gaz des rues et des routes on se sertaujourd’hui le plus souvent des soi-disant hrûleurs groupés à



1935 DANSK VEJTIDSSKRIFT 27

inanchon, installés au—dessous d’une chambre commune où le gaz

se mêle ù l’air. Les brûleurs s’employent soit dans les lampes

suspendues soit dans les rëverhéres ordinaires tournés en haut sur

l)oteatIx.
Dans les rues principales on ijtilise parfois l’éclairage dit â gaz

forcé.
Dans quelques villes l’alliimage et l’extinction se font encore

à la main, majs on tend de pius en plus à effectuer ces opérations

autoniatiquemeiit au moyen d’horloges ou d’orides forcées.

Pour l’éclairage électriqtie des rues et des routes on ernploye à

l’heure actuelle ordinairement la lampe à filament métallique

remplie d’air, dite lampe derni-watt.

Depuis quelque temps on commence cependant k s’intéresser à

un nouveati type de lampe à are, dite lampe dia-carboiie.

Les lanipes électriques sont ordinairement suspenclues à des

fils montés en travers de la chaussée.

Si t’agglomération est peu reserrée ou que les suspensions

transversales nécessitent des poteaux le long des deux côtés des

rues ou des routes, on préfére souvent de suspendre les lampes à

des appliques montées sur des poteaux le long d’un côté des rues

ou des routes.

Dans les villes quelques-unes des installations ont été exécutées

avec les lampes placées dans des candélabres on dans des réver

bères.
Les figures 8 a-b-c montrent des pliotographies de quelques-uns

des types d’installations d’éclairage utilisés à Copenhague.

L’ allumage et l’extinction de l’éelairage électrique des rues et

des routes se font au moyen d’horloges automatiques.

Depuis queique temps on a méme commencé à effectuer

I’allumage au moyen de relais photosensibles, par exemple des

cellules photoélectriques.

A Copenhague toutes les voies publiques sont éclairées pour le

compte de la municipalité, tandis que les rues et les routes privées

sont éclairées pour le cornpte des propriétaires riverains.

L’éclairage à gaz comprend à Copenhague environ 6455 réver

béres, et chaque groupe comprend depuis deux jusqu’à douze

b rûleu rs.

Les figures 3, 4 et 5 montrent les divers types de réverbéres

utili sés.
L’allumage et l’extinction se font pour la plupart à la main,

niais on pense munir tous les réverbères d’horloges d’allumage.
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Les figures 7 a-b—c-d—e montreaL des phoLographies prise.s b
nuit de 1’’clairage à gaz dans diverses rues de Copenhague.

L’éclairage électrique (les rues de Copenhague comprend environ
8761 lampes à 150—100() watts, doni l’allumage et l’cxtinction se
ton L parto at nu moven cI’horloges automatiques.

Les figures 9 a—b—c—d—e montrent (les photographies pies lii
nuit de i’éclairage lecLrique de diverses rues (le Copenhague.

EN MODERNE VEJADMINISTRATIONSBYGNING
Af AmtsvejinspektØr Jensen Løoxtrund.

I Forhold til de store Arbejder, (ler efterhaanden u(bfpres og de
mange Penge, (ler (lerigeuflem a(lministreres, er (ler vel næppe mange
Administuationsgi’ene, der har inaattet nØjes med sna indski’ænkede

Lokaliteter som Amternes Vejvæsen. Som oftest var vel Kontor-
lokalerne inclskrænkede til et enkelt Værelse i VelinspektØrens Pri
vate Lejlighed og Tegnestuen en Krog af samme Værelse, medens
Arkivet havde Plads i en Kasse i Kælderen.

J,.

/
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Teqnes(izeri.

Ekspedilionslokale, i Baggrunden Tegnestuen.
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For PræstØ Amts Vejvæsens Vedkommende indsaa Vejudvalget
ogsaa, at denne Ordning baade var uhoidbar og uforsvarlig, idet der
jo under saadanne Forhold nØdvendigvis maatte ske Fejl og For
sinkelser, som med anderledes afpassede Lokaler ikke vilde finde
Sted. Da der derfor var gaaet nogle Aar under ArbejdshØjtryk i
okaler som de ovenfor beskrevne, besluttede man at bygge et pas
sende Hus for Vejadministrationen, og saaledes, at VejinspektØren
af praktiske Hensyn fik Bolig samme Sted.

Ö

Man var ved LØsningen af denne Opgave klar over, at det sid
ste Ord i Vejvæsenets Udvikling ikke var sagt endnu, hvorfor Lo
kalerne gjordes saa rummelige, at der blev Plads til en flere Gange
større Arbejdsstyrke end der for Tiden er Brug for, ligesom (ler og
saa indrettedes særlige Lokaler til AmtsvandlØbsvæsenet, der i
PræstØ Amt administreres særskilt.

Bygningen ligger nord for Næstved ved Landevejen til Ring
sted, noget tilbagetrukket, saaledes at en Bil kan holde mellem For
tovet og Hovedindgangen, og saaledes at man kan kØre derfra ind
pan den nord for Bygningen liggende Parkeringsplads. Syd og vest
for Bygningen er et mindre Haveanlæg.

Bygningen er paa en stØbt Sokkel opført af gule haandstrØgne,
let flammede Sten og fuget med lidt tilbagetrukne Fuger.
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Gesimsen er trukket og ligesom Sokkelen farvet mørke med
Keims Mineralfarve.

Udvendige Dør- og Vinduesaabninger er udførte af mØrke Hasle
Klinker pan Kant, der ogsaa er benyttede til udvendige Trappetrin
og til Afdækning af den lave Hegnsmur mod Vejen.

Taget er l)elagt med rØde Tegl.
Vinduerne er enkelte Stanivinduer fra Pedershaab Maskinfabrik,

dog er Ekspeditionskontorets store \Tindue forsynet med et tilsva
rende Forsatsvindue.

Hovedinclgangsrummet, som er fælles for Kontorer og Privat
lejlighed, har Reposer og Trin udført af Fakse Marmor og Fodliste
af Skifer.

Etageadskillelserne under og over Kontorerne er udført af Jern—
bjælker med BetonstØbning imellem og med Pudslag over. Alle
Gulvene i Stue og pai 1. Sal er l)eklwdl med Ekspanko—Parket. Alle
Døre i Hovedetagerne er egetræsfinerede FioniadQre. Indfatninger
og Fodl)aneler er malede mat—sort. Væggene er oliemalede i mat gult
og mat grønt.

Alle Radiatorer staar i Vinduesnicherne, og til Vin(luesplade er
anvendt mØrkebrune Plader af en Kunstmasse af Asbest m. m.

I samtlige Kontorer er opstillede Skabe med glatte DØre, inddelt
til Kartoteksæsker. I er i en Vinduesbrystning indbygget
Skab til Tegnepapir, medens der er opstillet fritstaaende lave Skuf
femØbler til plant anbragte Tegninger af Standardformat.

I Ekspeditionskontoret findes to indbyggede Skabe til BØger,
Formularer, Kartotek o. 1.

Alt Inventar, undtagen Stole, er særlig tegnet og udfØrt af Ege
træ i samme Tone som Dørene.

Til Kontorerne hØrer et Garderoberum, en Frokoststue og et
1\T C., som er indbygget under Køkkentrappen.

I Kælderen findes 2 brandsikre Arkivrum.
Til Belysningen er væsentlig anvendt Kugle- og PH-Lamper.
Pan 1. Sal og i Tagetagen er indrettet Lejlighed for Amtsvej

i aspekt Ø ren.
Bygninger er projekteret af Arkitekt J. Tidemand-Dal, Næstved,

og Ingenirarbejderne af IngeniØr Frede Petersen, København.
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DE TYSKE RIGSAtJTOMOBILVEJE

For ti Aar siden byggedes den fØrste rene Automobilvej, d. v. s.

en Vej kun beregnet til Trafik mccl motordrevne KØretØjer og byg

get efter disses Krav, nemlig Vejen fra Milano til de norditalienske

SØer, og siden da har der i forskellige Lande været megen Diskus

sion om, hvorvidt man l)urde supplere sit bestaaende Vejnet med et

Net af Automobilveje, eller om man blot skulde fortsætte Udbyg

ningen af det bestaaende Vejnet efter (le gængse Principper. I det

store og hele har man stillet sig noget skeptisk over for disse Auto

mobilveje, og det italienske ForsØg har da indtil fornylig heller

ikke dannet Skole. Men efter den politiske Omvæltning i Tyskland,

har man der fremsat og paabegyndt en storslaaet Plan til Bygning

af et Automobilvejnet over hele Landet.

Planen 1)1ev fØrste Gang fremsat i en Tale af Rigskansler Adolf

Hitler, hvori det hedder, at man i Fremtiden ikke længere vil maale

et Folks Kultur efter Længden af dets Jernbanenet, men efter Læng

Dr., Ing. Fritz Todi, Geiieralinspelc!Ør for (let tyske T’eji’a’sen.
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den af dets Vejnet, og det har længe været klart, at Tyskland, saavel hvad Antallet af Automobiler som hvad Antallet af KilometerVej angaar, har ligget langt tilbage for det Øvrige Europa.
Dette Forhold søges nu afhjulpet, dels ved at ophæve al Skat

pa Automobiler og dels ved samtidigt at udbygge et Vejnet, derfuldt ud skal svare til de Krav, som selv den mest kræsne Bilistkan stille. Altsaa fuldstændig modsat al gængs Trafikpolitik, idetman ellers plejer at bygge nye Veje, naar Trafikken er blevet saastor, at de gamle ikke længere er i Stand til at betjene den, hvorimoddenne Plan betyder, at man først bygger Vejnettet og derpaa haaberat Automobilerne kommer.
Den umiddelbare Følge af Rigskanslerens Tale blev Loven af

28. Juni 1933 om Oprettelsen af et Selskab >Reichautobahn<. Den
7. August udstedtes en Forordning til Fortoikning heraf, hvori det
bl. a. hedder, at Selskabet oprettes som et Foretagende under Reich
bahngesellschaft. Formaalet er at bygge og drive et ydedygtigt Net
af Automobilveje. De tyske Rigsbaner skal udarbejde Lovene for
Selskabet i Samarbejde med GeneralinspektØren for det tyske Vej-væsen, og disse Love skal godkendes af Rigsregeringen. Selskabethar Monopol paa Bygning og Drift af Automobilveje, og saafremtder findes planlagt eller bygget andre Automobilveje (Köln—Bonn,Hafraba o. 1.), har Selskabet ret til at overtage disse. Monopolet
paa Driften omfatter ogsaa alle Anlæg ved Vejene, saasorn Tanke,Værksteder, Reklamer og lignende.

Selskabet skal opkræve Gebyrer for Benyttelsen af disse Veje, og
Tarifferne herfor skal fastsættes af Direktionen og stadfæstes af
Forvaltningsraadet samt forelægges Rigstrafikministeriet. Selskabet er fuldstændigt skattefrit. Det fastsættes. desuden i Forordnin
gen, at GeneralinspektØren for Vejvæsenet skal bestemme VejenesLinieføring og Udformning, og Projekterne skal forelægges Landpolitimyndighederne, der har Ret til at rejse Ændringsforslag, menal Afgørelse ligger i GeneralinspektØrens Haand. For at opnaa enEnsartethed af det samlede Vejnet gives der tillige GeneralinspektØren Ret til at fremsætte Retningslinier for Udbygningen og Ny-bygningen af det almindelige Vejnet og Pligt til at overvaage, atdisse Retningslinier følges. Denne Ret udstrækker sig til at gældealle til offentlig Trafikering benyttede Veje. Dette kan kort sammenfattes i, at GeneralinspekØren, hvad angaar den tekniske Sideaf hele Landets Vejvæsen er absolut eneraadende.

Paa Grundlag af denne Forordning blev der d. 25. August oprettet Selskabet »Reichautohahn<, ledet af et Forvaltningsraad paa7 Medlemmer og en Direktion paa 3 Medlemmer. Grundkapitalenfastsættes til 50 Mill. Rm. GeneralinspektØren for Rigsbanerne, Dr.Dorpmiiller, er Formand saavel i Direktionen som i Forvaitnings
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Fig. 2. Det tyske Automobilvejnets 1Tdb/(jfli1ISti1SIUfld. November 193..
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raadet. Selskabet er i nær Tilknytning til Rigsbanerne og skal, som
det hedder i Lovene, betjene sig af disses Erfaringer, ligesom det
san vidt nmligt skal benytte sig af Embedsmænd fra Rigsbanerne.
En bemærkelsesværdig Bestemmelse fastslaar, at Selskabet skal holde
sin egen Organisation saa lille som mulig.

Den foreløbige Plan gaar ud paa at.bygge Ca. 7000 km Veje, hvil
ket vil vare 6 à 7 Aar. Man regner i disse Aar direkte eller indirekte
at kunne beskæftige 250—300,000 Arbejdere. Den aarlige Udgift vil
blive Ca. 450 Mill. Rm. Ved Vejarbejder pan det almindelige Vejnet
i Tilknytning hertil vil Ca. 150,000 Arbejdere finde Beskæftigelse og
den aarlige Udgift til disse Anlæg vil blive en. 300 Mill. Rm. I alt vil
Jorciarbejdet for Automobilvejene belØbe sig til en. 260 Mill. m3,
4,5 Mill. m3 Beton skal fremstilles, og til Brobygningerne vil blive
anvendt ½ Mill. Ton Staal.

Knapt en Maaned efter Selskabets Start, nemlig d. 23. Septern
bee, paabegyncltes Arbejdet under festlige Former, idet Rigskansleren
selv foretog det første Spadestik, og i Øjeblikket er der taget fat pan
Bygningen af Ca. 2700 km, der i Hovedtrækkene danner to Nord-Syd
gaaende Forbindelser og to Øst-Vestgaaende, en i Nordtyskland og en
i Sydtyskiand.

Ved I3estemmelsen af LiniefØringen gane man fØrst og fremmest
ud fra den Grundsætning, opstillet af Rigskansleren selv, at Vejen
skal føje sig harmonisk ind i Landskabet som et uaturligt Led, san—
ledes at Landskabet behersker Vejen, dog skal Vejen pan de Steder,
hvor Landskabet er trist og Øde, være den dominerende, hvilket vil
sige, at man sØger at un(lgun (lel dddsenskedsoiniuelige Indtryk, man
faar ved at kØre pan en snorlige saa at sige raseret Vej. Vejene skal
derfor ikke fØres strengt retlinet, men der skal paa passende Steder
indlægges store Kurver, saaledes at man opnaar smukke Point de
vue’er. Det hedder bl. a. i RedegØrelsen for LiniefØringen af Vejen
Mfinchen—Grænsen, at man lidt Syd for Mfinchen ved IndkØrslen
i den pragtfulde Hofoldinger Skov har l3recherspitze, den kulisse—
agtige Afslutning paa Schlierseerbjergene, for sig, medens man ved
KØrslen fra Bjergene hilses af den ærværdige Kirke i Ramersdorf.
Ved SeehammersØen holder man uvilkaarligt stille, grebet af den
vidunderlige Udsigt, og saa videre. Men ikke alene landskabelige
Hensyn gØr sig gældende, ogsaa en lang Række trafikale og tekniske
Synspunkter ligger til Grund for LiniefØringens Bestemmelse.

Det fremhæves, at man ikke skal gan frem pan samme Maade
som ved Bygning at en Jernbane, hvor det gælder at komme san tæt
ind paa eller helst ind i Bebyggelserne som muligt, for pan bedste
Maade at betjene Publikum, men man skal tværtimod holde Automo—
hilvejene et Stykke fra alle Bebyggelser, saalecles at man ikke hindrer
disses frie og naturlige Udvikling, ligesom Lokaltrafikken ikke ge—
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neres herved. Dette er forsvarligt, idet man ved Jernbaner maa be
nytte et eller andet Befordringsmiddel, eventuelt sine egne Ben, for
at komme til Stationen og fØrst her kan fortsætte med Toget, medens
man for at benytte Automobilvej ene ikke er tvunget til at skifte Be
fordringsmiddel. Paa den anden Side er det saa nødvendigt at sørge
for, at der skabes en god Forbindelse mellem Automobilvejene og
Bebyggelsen og udforme Tilbringersystemet saaledes, at alle Skæ
ringer foregaar ude af Niveau og saaledes, at der opretholdes Linie-
drift, hvilket vil sige, at det ikke skal være nødvendigt at krydse
nogen KØrselsretning for at komme ind paa eller tid fra Vejen. Det
maa dog paa paases, at der ikke bliver tilført Trafik alt for mange
Steder, hvorved Trafiksikkerheden vilde blive forringet, ligesom
Rejsehastigheden vil blive nedsat. Som passende anslaas det at lave
4 Tilkørsler for hver 100 km, hvilket dog vel nok ikke kan overhol
des, selv om den tyske Bebyggelse er samlet i smaa Byer med en
ret stor indbyrdes Afstand; og desuden kan man ikke give almene
Retningslinier herfor, idet det maa afhænge af Behovet, hvilket atter
vil sige Befolkniagstætheden. Disse TilkØrsler skal ikke udformes
som Automobilbanegaarde, idet det netop for disse Punkter gælder,
at Trafikken afvikles saa glat og let som muligt. Bliver der Tale
om Automobilbanegaarde for Rutebiler og de store Lastbiltog i fast
Rnte, maa disse komme til at ligge i Byerne, hvor en Ophobning af
Vogne paa større dertil indrettede Pladser er til mindre Gene end
paa Automobilvejene.

De tekniske Traceringselementer er udelukkende bestemte af Tra
fikken, der skal foregaa billigt, sikkert og behageligt. Dette er søgt
tilstræbt ved at udforme Tværprofilet, som vist paa Fig. 3, med to
adskilte KØrebaner hver 7,5 m brede. Mellem disse er lagt en 5 m
bred Midterrabat, der giver en bedre Adskillelse end en malet Mid
terstribe, hvis Indvirkning nærmest er af psykologisk Art. Paa denne
Midterrabat er det Meningen at anbringe Beplantning eller Blænd
skærme, saaledes at man ikke risikerer Blænding fra et modgaaende
Køretøj. Det er jo stadigvæk Haabet, at det lykkes at opfinde den
blændfri Lygte, og naar dette sker, kan man, hvis det skulde vise
sig nødvendigt, sløjfe Beplantningen og helt eller delvis inddrage
Midterrabatten i KØrebanerne. Kørebanen, der som nævnt er 7,5 m
bred, har en permanent Belægning, men uden for disse 7,5 m er der
paa henholdsvis 0,4m og 1,Om anbragt en lettere Befæstelse, saasom
toplagsfyldt Macadam, saaledes at der, naar man regner en Vognbane
til 3 à 3,5 m, hvilket man sikkert maa ved en Hastighed paa 150 km i
Timen, den Hastighed man antager vil blive den almindelige paa
disse Veje, er Plads til to Vognrækker, medens der samtidig paa den
lette Befæstelse og den yderste Del af selve Kørebanen kan holde en
Vogn, der af en eller anden Grund har maattet stoppe. Det er selv-
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Fig. 4. Automobilvejen Kbln—Düssehlorf mellem Leverliusen og Huden.
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fØlgelig forbudt at parkere langs Vejene, al Parkering skal foregaa
paa dertil indrettede Pladser. Dette Tværprofil kan, hvor særlige
Grunde saasom Hensyn til Bebyggelse eller vanskelige Terrænfor
hold kræver det, eller hvor ringe Trafik tillader det, indskræakes til
to ikke adskilte KØrehaner paa 6 m og to i m Rabatter. Men i Hoved
sagen er det det fØrst omtalte Profil, der vil blive bragt til Udførelse.
De to KØrebaner har ensidig Hældning paa 15 saaledes at al
Overhaling foregaar sikkert med Faldet den rigtige Vej, hvorved
man undgaar de desværre tit forekommende Ulykker, der sker paa
Grund af Udskridning ved Overhaling, foraarsaget ved at den over
halende Vogn tvinges over paa den Del af Vejbanen, der har Fald
den forkerte Vej. I alle Kurver anvendes selvfølgelig ensidig Hæld
ning fra 15 til 50 Kurveradierne gøres i Almindelighed lig med
eller større end 2000 m; hvor terrænmæssige Vanskeligheder tvinger
til det, er det tilladt at gaa ned til 400 in. Hvad endelig Stignings
forholdene angaar, kan det anføres, at disse er af mindre Betyd
ning, idet der for moderne Automobiler ikke eksisterer nogen Van
skelighed ved at forcere selv ret stærke Stigninger, ligesom det for
nylig er blevet bevist af Professor Ehlgötz, at den hurtigste og bil
ligste Maade at overvinde en HØjdeforskel pan, er at anvende den
størst mulige Stigning. Man gaar dog sjældent over 70 0/€, og nor
malt er det Meningen at anvende 30—50 0/ som Maksimum.

Det er vel næsten overflødigt at nævne, at alle Automobilvejene
skal være facadelØse, og at samtlige Skæringer skal foregaa ude af
Niveau. Som Følge heraf er det naturligvis nødvendigt at bygge et
Utal af smaa og store Broer. Paa alle smna Broer overføres Tvær
profilet uforandret, og paa de større biheholdes som oftest de to
Kørebaner à 7,5 m, medens der slaas af paa Rabatterne, dog søges
Midteradskillelsen saa vidt mulig opretholdt. Dette er gjort f. Eks.
ved Innbroen paa den Maade, at man fører de to KØrehaner over
paa hver sin Overbygning, der dog hviler pna fælles Piller. Som
Hovedregel gælder det, at man i saa vid Udstrækning som mulig
hØr hindre, at der opstaar momentane Indsnævringer i Tværpro
filet. En god Regel, der forøvrigt her til Lands syndes en Del imod
ved de forskellige Broanlæg, idet der pan denne Maade skabes et
væsentligt Bidrag til den sikre og behagelige Kørsel.

En anden Ting, der ogsaa bidrager hertil, er KØrehanebelæg
ningerne, idet man med det samme er skredet til at anvende det,
man med et dnarligt Udtryk kalder permanente Belægninger. For
Valget af Belægninger har man ogsaa skabt et af de Slagord, som
Tyskerne er Eksperter i, og som ofte giver ProblemlØsningen i en
Nøddeskal, nemlig at Belægningerne skal opbygges fra neden, et
Forhold, der synes san umiddelbart, at det er ubegribeligt, at man
som oftest aldeles ikke tager Hensyn til det. Man undersøger derfor
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fØr Anlæggenes Paabegyndelse Jordbundsforholdene og anvender
den moderne Jordbundsmekaniks UndersØgelsesmetoder. Foregangs
mændene i denne forholdsvis nye og højst interessante Videnskab
er Professorerne Terzaghi og Cassagrande. Først efter en saadan
Undersøgelse træffer man det endelige Valg af Belægningstype, og
det menes, at op imod 80 % af Vejene vil blive belagt med Cement-
beton.

Forarbejderne, der udføres paa Grundlag af denne Undersøgelse,
bestnar, som det sikkert vil være bekendt, af en maskinel Stamp
ning af Paafyldninger i Lag af ca. 1,5 m Tykkelse, en Tromling af
disse Lag eller en Slemning. Paa Strækningen Main-Neckar er
Stampningen blevet udført snaledes, at en 2000 kg tung Staniplade
med Grundareal 80/80 cm er blevet bragt til Fald fra 2,50 til 3,00 m
Højde henved 24 Gange paa samme Sted, hvorved Jorden i Gennem
snit er blevet sat 30 til 40 cm, og nogle Undersøgelser har godtgjort,
at den opnaaede Fortætning svarede til den, Jorden havde i normal
Aflejring; højst fandtes en Tæthed, der var 4—5 % lavere. Det er
nu imidlertid ikke altid, man opnaar lige gode Resultater med disse
Forarbejder, eller i al Fald har lige stor Nytte af dem, saaledes har
det vist sig paa Byggepladsen Finowfurt i Nærheden af Eherswalde
pan Strækningen Stettin—Berlin, at man pan en Parcel bar opnaaet
en god Sætning ved Stnmpning, medens man pan Naboparcellen
næsten ikke kunde spore nogen Sætning, hverken ved Stampning
eller Slemning. Grunden hertil er at søge i, at det Sandmateriale,
der henyttedes i den første Parcel, var meget ensartet, og derfor
ved Tipningen lejrede sig relativt lost, hvorimod Sandet i den anden
Parcel var meget uregelmæssigt sammensat, og derfor allerede ved
Tipningen opnnaede en relativt tæt Lejring, saaledes at en Kompri
mering ved maskinelle Hjælpemidler var sna godt som resullatlØs.
At der vil ske en sig over mange Aar strækkende Efterkomprime
ring, selv om der anvendes Stampning, er vel nok utvivlsomt, men
man man forvente, at denne Efterkompriniering vil medføre en lang
som og især en ensartet Sætning, der ikke vil kunne gøre væsentlig
Skade pan Belægningerne, selv ikke pan en san stiv Belægning som
Cementbeton.

Efter Stnmpningen planeres Overfladen sanvel i A fgravninger
som i Paafyldninger maskinelt og stampes let over, hvorpaa den
gennemvædes, snafremt den skal belægges med Cementbeton. Ud
støbningen heraf foregaar som oftest mellem to pan Stedet stØhte
Længdesveller af Jernbeton, ôg udføres i to Lag med 270 kg Cement
pr. m3 i Bundlnget og 350 kg pr. m3 i Toplaget. Betonen armeres
sanvel i Overside som Underside med punktsvejsede Jernnet, Ban
stahlgewebe, 2,1 kg pr. m2. Hver Kørebane forsynes med en Midter
fuge og Tværfuger med varierende Afstand indtil 17,5 m, for ikke
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at fremkalde Ulemper ved at Vognene kommer i regelmæssige Sving

ninger paa Grund af Fugepassagerne. Tværfugerne er i Længderet

ningen forsat 40 cm for hinanden. Alle Fugerne er Rumfuger.

Foruden Cementbeton maa det forventes, at Dæklag af Bitumen

og Tjære af nyere Konstruktion vil finde Anvendelse; det er dog

endnu ikke givet nærmere Regler for UdfØrelsen af disse, idet den

maa varieres fra Sted til Sted, ligesom de før omtalte Regler for Ce

mentbeton heller ikké er almengyldige, men kun et typisk Eksempel
paa, hvorledes denne Belægaing udfØres.

Arbejdet ved UdfØrelsen af Anlæggene overdrages ved Licitation
til samarbejdende Firmaer, idet man Ønsker at udbyde store Par
celler og samtidigt at give Arbejde til saa mange EntreprenØrer som
muligt. Ved Licitationerne vælges principielt ikke det laveste Tilbud,
for ikke at skabe Pristrykkeri, og saaledes at det antagede Tilbud
virkelig kommer til at give et Udtryk for, hvad Arbejdet koster. Paa
den anden Side vil Efterregninger ikke blive honorerede, ogsaa
en Nyskabelse af Betydning, der utvivlsomt vil bidrage til at bedre
Forholdene ved Licitationerne, ligesom Bestemmelsen om, at Fir
maer, der ikke fØr har beskæftiget sig med Vejarbejder, er udeluk

kede fra at deltage i Licitationerne, for at man kan være sikker paa
at faa Fagfolk eller i al Fald Folk med nogen Erfaring til det ingen-
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Fig. 6. Broen over mn ved Pfroundorf.
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lunde helt lette Arbejde, som Bygningen af disse Automobilveje er.
Med Hensyn til Arbejdsløn og Arbejdsforhold i al Almindelighed
kan det siges, at der er truffet vidtrækkende Bestemmelser, som over
vaages meget nøje. Saaledes kan nævnes et fornyligt af Dr. Todt
udstedt Cirkulære om, at alle EntreprenØrer skal sørge for gode
Opholdssteder til Arbejderne, og dersom de ikke retter sig herefter,
vil de blive forment Adgang til i Fremtiden at deltage i Adolf Hitlers
Vej bygningsforetageader.

Denne Interesse for Arbejderne fra Regeringens Side bunder
dybt i hele Tanken med Bygningen af Automohilvejerie, idet de ikke
alene bygges af trafikale Grunde, men ogsaa i høj Grad for at skaffe
Arbejde, en efterhaanden ret almindelig Grund til Bygning af Veje.

Om dette Forsøg kommer til at svare bedre til de stillede For
ventninger end de italienske Veje, der som bekendt ikke har haft
nogen afgjort Sukces, maa Fremtiden vise. Dog synes der at være
noget der taler herfor, idet Rigsbanerne utvivlsomt vil medvirke til
at al Stykgodstransport, der foregaar med Automobiler, tvinges til
at benytte dette Vej net, og herved maa regnes ikke alene det, der
allerede nu transporteres ad Landevejene, men man kan sikkert
vente, at den urentable Del af Stykgodstransporten, der i Øjeblikket
foregaar med Jernbane, vil blive overført til Befordring med Auto
mobiler.

Desværre er det paa nærværende Tidspunkt ikke muligt at ud
tale sig nærmere om, der vil kunne skabes Rentabilitet, dels fordi
Ansættelsen af den Trafikmængde, der kan ventes, paa Grund af de
før nævnte Forhold, nemlig at der regnes med Trafikstigning gennem
Anlægget af disse Veje, kun kan ske ved et meget løst Skøn, og
dels fordi man intet kender til de Takster, man vil kunne faa Folk
til at betale. Den mest rimelige Takst, der har været nævnt, er sik
kert 2 Pf. pr. km for en almindelig Personbil, men ellers har Rege
ringen kun udtalt, at de Takster, der hidtil er blevet nævnt (2—12
Pf. pr. km), geaaemgaaende har været for høje, hvilket jo alt sam
men kun giver et meget spinkelt Grundlag for et økonomisk Skøn
om den nærmeste Fremtid. Ligeledes maa det erindres at det ikke
er nødvendigt, at de indkomne Gebyrer skal forrente og amortisere
hele Anlægskapitalen, idet der ved disse Vejanlæg spares ea Del
Udgifter til Forbedring og Udbygning af det bestaaende Vejnet, hvil
ken Besparelse ogsaa maa tages i Betragtning i denne Sammenhæng.
Kort sagt er Spørgsmaalet om Rentabilitet et nationaløkonomisk
Spørgsmaal, der sikkert kun kan besvares ved Hjælp af praktiske
Erfaringer.

Om dette Anlæg af et Automobilvejnet vil blive efterfulgt af
lignende Anlæg i andre Lande er dog ikke givet, idet der i Tyskland
og ogsaa i Italien gør sig trafikale Forhold gældende, der afviger en
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Del fra de Øvrige europæiske Landes, ligesom disse Landes indre
politiske Struktur sikkert ogsaa spiller en vis Rolle. Men at der
gennem dette Arbejde er skabt en værdifuld ForØgelse af den tek
niske Viden paa Vejbygningsomraadet er utvivlsomt, en Viden som
sikkert vil sætte sig Spor ogsaa i vor hjemlige Vejbygning, selv om
netop Danmark i al Fald for Øjeblikket af mange Grunde maa siges
at være mindre interesseret i Anlæg af et Net af rene Automohilveje.

J. U 11 i (i t z.

rt— .1c
•

•
‘æY%e8, .ç4• IWtt!

• .—‘.•.,
- . t•-• :!#.çs\..-. -

- -• e 3 t•ç-t
.vt

Fig. 7. •fordbundskornprirnerinq med Rammeplatle.
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BYGNINGSINGENIØREBNES PRAKTISKE
UDDANNELSE I VEJBYGNING VED DEN

POLYTEKNISKE LÆREANSTALT
El Forsøg.

Uddannelsen af polytekniske Kandidater — Civilingeniører —

er som bekendt tilrettelagt saaledes, at Maskin- og Elektroingeniør
studerende skal tilbringe et Aar paa lTærksted eller lignende som al
mindelige Lærlinge, for herigennem at faa fornØden Indsigt i det
praktiske Liv. Noget tilsvarende er derimod ikke Tilfældet for Fa
briks- og Bygningsingeniørstuderende. Om det skulde være nØdven
digt for de fØrstnævnte er tvivlsomt, idet de allerede gennem deres
LnborntorieØvelser til en vis Grad stifter Bekendtskab med det
manuelle Arbejde, som de selv fØr eller senere kommer til at lede.
Derimod er Forholdet for den vordende BygningsingeniØr det, at han
først efter endt Eksamen, bortset fra enkelte StudiebesØg, faar Lej
lighed til at komme i Kontakt med de Materialer og de Arbejdsfor
hold, som han skal beskæftige sig med.

Aarsagen hertil er vel først og fremmest at søge i, at det Ar
bejde, de i san Fald skulde udføre, er af en snadnn Karakter, at
man har ment det umuligt at gøre en Læretid i Lighed med de Ma
skin- og Elektroingeniørstuderendes obligatorisk.

Der er dog en Del der taler for det ønskelige i, at ogsaa disse
Studerende kender Livet pan en Arbejdsplads, inden de næsten alle
som mer eller mindre overordnede Ledere kommer til at tage Del
heri. Meget ofte er det nemlig Tilfældet, at en ung Ingeniør lige
efter endt Eksamen faar overladt Tilsynet med eller maaske end
ogsnn selve Ledelsen af Arbejdet pan en Arbejdsplads, og det man
da betragtes som utvivlsomt, at hans Autoritet vil blive betydeligt
større, hvis han allerede fra den første Dag kan vise, at han er
fuldt ud fortrolig med det forefaldende Arbejde, og ikke, som det
nu er Tilfældet, først man sætte sig ind i Arbejdet gennem en kor
tere eller længere Tidsperiode, selv om dette antagelig kun vil være
et Forhold, der vil gøre sig gældende ved det første Arbejde.

Men pan den anden Side vil en Tid som Arbejder give et langt
dybere Indblik i Arbejdsforhold, end en nok san lang Tid som
Arbejdsleder kan give, ligesom en sandan Tid utvivlsomt ogsnn har
en dobbeltvirkende social Betydning, der er san umiddelbart frem
trædende, at det er unødvendigt at komme nærmere ind herpna. Det
kan i denne Forbindelse nævnes, at netop dette Forhold hnr haft en
afgørende Indflydelse pan den nye tyske Bestemmelse om, at alle
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Studerende mindst et halvt Aar skal have gjort Tjeneste i den fri

villige Arhejdstjeneste for at kunne opnaa Tilladelse til at tage en

Embedseksamen. For BygningsingeniØrstuderende har der forøvrigt

allerede i mange Aar i Tyskland været en obligatorisk Arbejdstid

paa et halvt Aar paa forskelige Byggepladser, hvilket har vist sig at

give gode Resultater.
For nu at undersØge, hvorvidt en saadan Praktikanttjeneste for

BygningsingeniØrstuderende kunde gennemføres, besluttede jeg i

Foraaret at anstille et Forsøg efter at have indhentet Danmarks tek

niske HØjskoles Tilladelse til en saadan Foranstaltning.

Det var klart, at det paa Forhaand maatte opgives at søge Ele

verne anbragt paa en almindelig Arbejdsplads, idet Fagorganisatio

nerne utvivlsomt under de herskende Forhold vilde sætte sig imod

noget saadant.
Gennem forskellige Forhandlinger viste det sig da, at der fra

Lystskovdistriktets Side fandtes et Projekt til en Skovvej i Jægers

borg Hegn, som Distriktet dog først havde Raad til at gennemføre

med egne Midler i Løbet af 30—40 Aar. Arbejdet var derfor blevet

paahegyndt i Vinterens Løb af Arbejdsløse, der frivilligt havde meldt

sig hertil, som et Led i Kampen mod Arbejdsløsheden, idet Fagfor

eningerne havde erklæret, at Gennemførelsen af dette Arbejde med

frivillig Arbejdskraft til lavere Løn end de sædvanlige TariflØnnin

ger ikke kunde betragtes som et Indgreb i de organiserede Arbej

deres Ret, da Arbejdet kun vilde kunne gennemføres ad denne Vej

inden for en overskuelig Fremtid. Men da denne frivillige Arbejds

tjeneste igen var faldet væk, maatte man regne med, at der intet

Fig. 1. Lejren ved Wesselsininde.
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var til Hinder for at overlade den videre Bygning til polytekniske
Studerende, naar disse intet Vederlag fik for det præsterede Arbejde.

At gøre Deltagelsen obligatorisk maatte paa Forhaand siges at
være uigennemførligt, hvorfor Eleverne blev opfordret til at melde
sig frivilligt, og ialt ønskede 16 Elever, der var villige til at ofre en
Del af deres Sommerferie paa dette Forsøg, at deltage.

Arbejdet paabegyndte den 4. Juli om Morgenen med Etable
ring af en Lejr paa et Terræn ved \Vesselsminde Porthus, elskvær
digt stillet til Raadighed tif Skovrider Martensen-Larsen. Lejren be
stod af 4 Militærtelte, lejet af Hærens Materialdepot og udstyret med
Senge, Madrasser og Hovedpøller. I en lille Lejlighed i Wessels

minde Porthus, der ogsaa var stillet vederlagsfrit til Disposition af
Lystskovdistriktet, fandtes desuden et Køkken, og den ene Stue var
indrettet til Tegnestue. Af yderligere Udstyr fandtes i Lejren Stole
og Borde ligeledes lejet af Hæren, samt Køkken- og Spisegrejer med
bragt nf de deltagende Elever. De til Arbejdets Udførelse nødven
dige Trillebøre, Skovle, Hakker Spader o. I. var ogsaa lejet af Mili
tæret.

Det første Skridt der foretoges, var en Opmaaling af det berørte
Terræn, der var beliggende i Nærheden af Nærum, ca. 200 m Syd
for Vejen Skodsborg—Nærum, ved Hjælp af Instrumenter, der elsk
værdigst var stillet til Raadighed af Højskolens Landmaalingssnm
ling; hvorpaa et Kort optegnedes og Vejlinien fastsattes. Vejen
afsattes derpaa i Terrænet; et Nivellement blev optaget, og Vejens
Højder afsattes.

Før det egentlige Arbejde kunde paabegyndes, var det nødvendigt
at rydde henved 30 Stød, der laa tilbage, efter at Fældningen af

Fig. 2. Vejezi ved .4ibejde!s Paaleqrjndelse.
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Træerne i Vinterens LØb var foretaget af de fØrnævnte ArbejdslØse.
Disse fjernedes dels ved Optrækning med Maskine og dels ved
Sprængning, hvorved Eleverne blev gjort fortrolige med Anvendelsen
af Aerolit.

Efter Rydningen af StØdene paabegyndtes Jordarhej det over en
ca. 300 rn lang Strækning af Vejen, der udfØrtes med en 3 m bred
Vejbane og to i ni Rabatter. Der var under dette Arbejde rig Lej-

lighed til at indØve Brugen af Hakke, Skovl, Spade og TrillebØr, der

var uvant for de fleste Elever, men som de efter en Uges ForlØb

havde opnaaet en ganske god Øvelse i. Arbejdet udfØrtes saaledes,

at en af Eleverne efter Tur var Formand en Dag og den Dag i saa

høj Grad som muligt fik overladt Ledelsen med at sætte de andre i
Arbejde og sørge for, at der hele Tiden var Beskæftigelse til samt

lige Elever, og endeligt havde Ansvaret for, at Arbejdet blev udfØrt
tilfredsstillende. I Tilknytning til Jordarbejdet foretoges visse Af

vandingsarbejder. Der nedlagdes Dræn og byggedes GennemlØb med

smaa Frontmure af Granit og AfvandingsgrØfter. Tillige var der

Fig. 3. Vejen forsynet med Paiciog.
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enkelte Steder blød Bund, hvorfor der her var Lejlighed til at sætte
Eleverne ind i, hvorledes en saadan Vanskelighed afhjælpes.

Efter Vejkasseiis endelige Regulering udlagdes et Pakstenslag i
hele Vejens Længde. Pakstene var leveret af Skovvæsenet i Bunker
langs Vejen og skulde saaledes kun trilles ud og udlægges for Haan
den. Der var dog for de, der Ønskede det, Lejlighed til ogsaa at Øve
sig i Stenslagning.

Pakstenslaget blev derpaa tromlet, og paa en Strækning af 50 m
1)1ev udlagt et Skærvelag. Desværre var der paa Grund af den korte
Tid der stod til Raadighed, ikke Lejlighed til at fuidfØre Macadam
belægningen, ligesaa lidt som denne kunde toplagsfyldes. Som Er
statning herfor blev Eleverne under Udlægningen af Skærvelaget
sat ind i, hvorledes Emulsionsbehandlingen skulde være foretaget.

Arbejdet paabegyndtes hver Morgei Kl. 7. Fra 9 til 9¼ var der
Pause og fra 12 til 13 spistes Frokost, fra 15 til 15¼ var der atter
Pause, og Arbejdet sluttedes Kl. 16’/2. Kl. 18 var der Middag i Lej
ren. Frokosten og Middagen tilberedtes af to af Eleverne, der efter
Tur skulde blive i Lejren hele Dagen, saaledes at der altid kuilde
være Opsyn af mindst en Mand, medens den anden foretog de nØd
vendige IndkØb o. 1. Efter endt Arbejde badedes ved Skodsborg, og
om Aftenen tilbragtes Tiden ved fornøjeligt Samvær i Lejren, eller
de, der maatte Ønske det, havde Lejlighed til at tage til Byen. Søn
dagen var fri, dog skulde der til Stadighed være mindst en Mand i
Lejren.

Lørdag den 21. ,Juli blev Lejren brudt. Der havde saaledes ialt
været 14 fulde Arbejdsdage og at det lykkedes paa den korte Tid at
præstere de ovennævnte Arbejder med et ganske uØvet Mandskab,
maa tages som Bevis for, at de enkelte Elever omfattede 4rbejdet
med Interesse og virkelig gjorde en Indsats for at vænne sig til de
fremmedartede Arbejde.

Udgifterne til Leje af Materiel og til Kost beløb sig til lidt over
600 Kr., som blev dækket af de deltagende Elever selv.

Hvorvidt den herigennem opnaaede Uddannelse i Praktik vil vise
sig at være af større Betydning for Deltagerne, kan selvsagt ikke af
gøres, fØr disse Elever har afsluttet deres Eksamen og haft Lejlighed
til at deltage som Leder af Arbejder af lignende Karakter. Dog er
det tillige klart, at dette ForsØg alene ikke er tilstrækkeligt til at be
lyse SpØrgsmaalet til Bunds, hvorfor det er Ønskeligt, at ForsØgene
kan blive fortsat i de kommende Aar. Den eneste Mulighed i Øjeblik
ket er vel at følge de samme Retningslinier som ved dette Forsøg,
og der vil her være Lejlighed til at gennemføre en Forlængelse af
den i Aar paabegyndte Vej i de kommende Aar, dog maaske under
noget gunstigere Forhold, end det i Aar har været muligt at opnaa.

Allerbedst var det naturligvis, om Praktikantundervisningen
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kunde kædes sammen med et stØrre Arbejde, hvor det ikke alene
var polytekniske Studerende, der ydede Arbejdskraften, men som
berØrt, vil dette medfØre tilsyneladende uoverstigelige Vanskelig
heder. Maaske knnde der vindes noget derigennem, at de i Prak
tikantØvelserne deltagende Elever i den resterende Del af deres Som
merferie fik Ansættelse som VolontØrer hos EntreprenØrer, hvor
igennem de dog fik lidt Kendskab til Forholdene paa en almindelig
Arbejdsplads.

I hvert Tilfælde er SpØrgsmaalet nu taget op til praktisk Be
handling, og jeg tror, at det i hØj Grad er Ønskeligt, at denne Be
arbejdning kan fortsættes, idet der er den Mulighed, at der gennem
en kortere Aarrækkes Eksperimentering, og sikkert kun gennem
Eksperimentering, kan findes en LØsning, der fuldt tid kan tilfreds
stille alle berettigede Krav. J. U 11 i d t z.

CHAUSSEBROSTEN

En Søndag for mange Aar siden, det var i Halvfemserne, saa de’
glade KØbenhavnere, som var paa Vej fra Byen til Skoven, det
Særsyn, da de naaede ud til Bygrænsen ved Tuborgflasken, a
Strandvej en gennem Hellerup var plØjet op i en ret stor Dybde,
meget dybere end til almindeligt Vejarbejde og at Skærvebunkerne
ved Vejsiden var erstattet med Bunker af nogle underlige smaa
Brosten. Skovgæsterne tænkte, at disse smaa Sten skulde være til
at belægge Fortovet med, eller eventuelt bruges som Paksten i
den dybe Udgravning, under Vejbanen, men stor har sikkert deres
Forbavselse været, naar de nogen Tid senere saa disse smaa Sten sat
i fine Halvcirkler over hele Kørebanen og sat saa tæt i Buerne, at,
naar en Vogn kØrte over dem hØrte man slet ikke den kendte Vogn
rummel, men en ganske fin sagte Summen, der blev endnu mere
idyllisk ved, at det raske Hestetrav fik sin rette Lyd.

Denne nye Form for Brolægning fik Navnet Chaussébrolægning
og Stenene Chaussébrosten.

Der blev kort Tid senere udfØrt samme Brolægning paa Lyngby
vej ved Lundehuskroen, for at gøre Forsøg og konstatere Hold
barhed, men før man kunde bedØmme noget Resultat, gik Chaussé
stenene deres Sej ersgang over hele Kloden.

Fra Stenbruddet ved Rønne blev der ved Aarhundredeskiftet
leveret Chaussésten til en meget befærdet Vej, som strækker sig
fra Rønne til Knudskirke, forbi Stenbruddene, denne Chaussébro
lægning ligger stadig, og fra Hammerværket paa Bornholms Nord-
spids leveredes Chaussésten til Tyskland, hvor man endnu ser disse
paa Pladsen omkring Hamborg Hovedbangaard.
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Alle disse Sten var kun 7—8 cm i
,

men senere gik man over
til at lave dem 8—10 cm i og denne StØrrelse bibeholdes endnu.

Til at begynde med fik man disse Sten ret billigt fremstillede,
idet man lam brugte de tynde Stenskiver, som fraklØvedes, naar
man forarbejdede rigtige store Brosten, men senere blev EfterspØrg
selen saa stor, at det blev en hel Industri indenfor Stenbrudene.
Man gik længe fØr Krigen over til at forarbejde Chaussésten med
Maskinkraft Faldhamre; dette foregik ved, at man i Bruddet
udklØvede Granitskiver af StØrrelse, saa en Mand med Haandkraft
kunde anbringe disse paa en Bordplade under Hammeren, i denne
Underlagsplade var anbragt en 150 mm lang Mejsel, hvorpaa Ste
nen lagdes og med varierende Kraft slog Hammeren paa Stenen,
som spaltedes i lige retsidede Stykker.

Med Haandkraft arbejdedes der mange Steder, og selv om Nav
net Chaussésten er det rigtige, fik disse Sten, og har det endnu paa
Bornholm, Navnet Skaller. De udlærte Brostenhuggere slog ikke
mange af disse Sten, kun af Fraflækket fra Brosten lavede de
Chaussésten, men derimod var der en stor Styrke af mindre ud
dannede Folk, som kun slog Chaussésten (Skaller) disse kaldtes
Skallesmækkere, man har endda hØrt at et Skib, som sejlede Chaus
sésten, blev benævnet Skalleskuden.

Hvor stor Produktionen af Chaussésten blev, forstaar man ved
at hØre, at Hammerens Granitværk selv optog Fabrikationen af
Faldhamre til Bearbejdelse af Chaussésten og, efter at have instal
leret 25 af disse paa Værket, leverede mange til Rumænien, Argen
tina og mange andre Lande.

Under og efter Krigen saa det sort ud for Stenindustrien, men
ved Statens Hjælp, i Form af et Fragttilskud, kom Industrien atter
igang, og i Aarene fra 1920—1925, hvor dette Fragttilskud ydedes,
blomstrede Chausséstensindustrien atter op og efter at Fragttil
skuddet ophørte, var denne Industri kommet i fast Form, saaledes
at man nu ser Chaussésten blive produceret over alt paa Bornholm,
baade ved Maskin- og Haandkraft. Der kan siges om haandslaaede,
at disse er finere, mere retsidede, saa de er nemmere at sætte, men
til Gengæld er de maskinslanede, naar de er sat omhyggeligt, ab
solut sikre at kØre paa, især iued stor Hastighed.

Over alt i Danmark ses Færdselsvej ene fra de fleste Byer be
lagt med Chaussésten flere Km. ud paa Landet; mange Steder endda
saa langt, at de forbinder Byerne. Man havde muligt tænkt sig,
at de senere Aars nye Vej belægningsmetoder, som Beton, Asfalt,
m. v. vilde have fortrængt Chausséstenen, men denne Frygt viser sig
ubegrundet, da der stadig findes stor Tilfredshed inden for Vej
byggere og de Folk, som befarer Vejene, der er belagt med gode
bornholmske Chaussébrosten.
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MIDLER TIL FREMME AF
FÆRDSELSSIKKERHEDEN I BYERNE

Af Afdelingsingeniør B. Chr. iliittemeier.

indledende Beinrerkninger.
Den Udvikling paa den kØrende Færclsels Omraade, som de

senere Tider har ført med sig og som stadig fortsættes, navnlig paa
Grund af Automobilismens rivende Vækst, har for Byernes Ved
kommende givet sig Udslag i en saa stærkt forøget Benyttelse af
Gadenettet, at Administrationen af dette er undergaaet en meget
betydelig Ændring.

Kravet om større Færdselssikkerhed har gjort det nødvendigt,
dels at træffe særlige gadetekniske Foranstaltninger, dels at æn
dre og udvide de lovmæssige og vedtægtsrnæssige Bestemmelser for
Færdsel l’ Gaderne. I det følgende skal nærmere gøres Rede for
de Principper, der er lagt til Grund for Reguleringen af Færdselen
i Byen KØbenhavn.

Byen er Hovedstaden i Kongeriget Danmark og har med de til
stødende Nabokommuner Ca. 800,000 Indbyggere. Der findes ca.
31,000 Automobiler, ca. 6,000 Hestekøretøjer og antagelig mellem
400,000 og 450,000 Cykler i KØbenhavn. Byen har endvidere et ud
bredt Sporvejsnet.

Gadetekniske Foranstaltninger.
I de stærkest trafikerede Gader og Gadekryds foretages perio

diske Færdselstællinger, med særligt Henblik paa Færdselsmæng
den i de stærkest trafikerede Timer, der danner Grundlaget for de
Foranstaltninger, der træffes for at fremme Færdselssikkerheden.

Tællinger for de tre sidste Aar viser, at Antallet af gaaende
nærmest er aftagende, medens Antallet af cyklende gennemsnitlig
er steget Ca. 13 % aarlig og Antallet af kørende Ca. 2 % aarlig.

De vigtigste gadetekniske Foranstaltninger for de enkelte Færd
selsarter er i Korthed anført i det følgende:

Gaaende. For at lette Gaaendes Passage over Kørebanerne an
lægges Heller, navnlig ved Gademundinger og ofte knyttet til Spor
vejsstoppesteder. Hellernes mindste Bredde er 1,00 m, dog 1,25 m
for Stoppestedshellernes Vedkommende. De forsynes i den ene Ende
— ved lange Midterheller undertiden i begge Ender — med et ca.
1,3 rn højt, indirekte belyst, gult Fyr, der tændes samtidig med
Gadebelysningen.

Til yderligere Støtte for den gaaende Trafik over KØrebanerne
er der adskillige Steder anlagt Overgange, som oftest i Forbindelse
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med Hellearilæg. Disse Overgange er markeret pan KØrebanen ved

2 Striber i en Afstand af. 2—4 m og er i Almindelighed yderligere
afmærket ved Skilte med Paaskrift: Æor Gaaende<.

Ved RundkØrsler og ved Gadekryds opsættes ofte lette Jernræk

værker i Forbin(lelse med Overgange for gnaende, for at tvinge
disse til at benytte ()vergangene.

Ved én Overgang for gnaende — beligggende i en stærkt befær

det Gade mellem to Gadekryds — er der forsøgsvis opstillet et sær

ligt Signalapparat, der betjenes af de gaaende selv.

Cykleride. Hvor Forholdene gør det muligt, indrettes der særlige

Cyklestier, navnlig i Udfaldsgaderne, hvor Cyklefærdselen spiller

den største Rolle. Efter de i KØbenhavn indhøstede Erfaringer,

skal en Cyklesti, med Plads til 2 Cyklister ved Siden af hinanden,

have en fri Bredde af 1,8—2,0 m, en Cyklesti til 3 Cyklister 2,7—

3,0 m og en Cyklesti til 4 Cyklister 3,60—4,0 m. Findes der op

staaende Genstande, som 1. Eks. Lygter, Træer eller lign., langs

Cyklestiens ene Side, skal der til de foran anførte Maa! lægges yder

ligere ca. 0,3 m.

En Géne for den almindelige kørende Færdsel er de mange langs

Fortovskanterne henstillede Cykler, og der opstilles derfor paa

Pladser og Torve, hvor Foiholdene tillader det, Cyklestativer til

Brug for Cyklister, der har Ærinde til det omliggende Kvarter. I

enkelte Hovedgader er Henstilling af Cykler forbudt.

Kørende. I de fleste stærkere trafikerede Gadekryds er der ud

fØrt særlige færdselsregulerende Foranstaltninger. Hvor Pladsfor

holdene tillader det, er der adskillige Steder etableret RundkØrsel.

I andre Gadekryds er der anlagt færdseisregulerende Heller eller

opsat automatiske Trafiksignaler, ved hvilke Lyssignalerne bestaar

af Lyskurve ophængt midt over Gadekrydset.

I san stor Udstrækning som muligt indrettes der UL Pladser,

Torve og Gader Parkeringsplads for holdende Vogne.

Lovmæssige og vedtægtsrnæssige Bestenunelser.

Den første Færdselslov i Danmark blev givet i 1923. Den er

senere revideret, sidst i 1932 (Lov Nr. 129 af 14. April 1932 om

Færdsel). Ved Siden af Færdselsloven gælder der i de stedlige Po

litivedtægter enkelte Færdselsbestemmelser, afpasset efter de lo

kale Forhold. Desuden indeholder den nugældende Motorlov (Lov

Nr. 130 af 14. April 1932 om MotorkØretøjer) særlige Bestemmel

ser for MotorkØretØjer, men i det store og hele indeholder Færd

selsloven alle Grundregler, hvorefter Færdselen skal foregaa. Der

er iøvrigt ved den sidste Revision lagt Vægt pan at fremhæve, at
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hver Færdselsart saa vidt muligt skal holde sig indenfor det Areal,

der er tildelt den paagældende Færdseisart.

Forinden forskellige Bestemmelser for gaaende, cvklende og

kørende nærmere omtales, skal bemærkes, at der i Danmark haves

HØj rekØrsel og Vigepligt overfor kØrende, der kommer fra højre

Side. Hovedveje har ikke ForkØrseisret for Sideveje.

Gaaende. Det er forbudt gnaende at færdes pan langs ad Cykle

stier, KØrebaner og Ridestier, naar brugeligt Fortov findes. Skal

gaaende over Kørebanen, maa Opholdet der gøres san kort som

muligt, og der maa herunder udvises den stØrste Agtpaagivenhed

overfor den Øvrige Færdsel.

Det er ikke pabudt de gaaende at benytte de afmærkede Over

gange ved Passage over KØrebanerne, men hvor den gaaende Færd

sel er reguleret ved Overgange i Forbindelse med Rækværker, og

disse Rækværker enkelte Steder er afbrudt af Hensyn til GadedØre,

har Politiet ladet opsætte Skilte, der henviser gaaende til at be

nytte de afmærkede Overgange.

I Henhold til Politivedtægten i KØbenhavn er det forbudt gaa

ende at trække med Cykler pan Fortovet.

Cqklende og KØrende. I det følgende betyder, naar intet særligt

er nævnt, Ordet >kørende< ogsaa cyklende og ridende samt kørende

med Trækkevogn.

Kørende skal holde sig i KØrebanens højre Halvdel; langsom

sommere kørende samt Vogne, der holder udfor en Ejendom, skal

holde saa langt til højre som muligt for at give Plads for hurtigere

kørende.
Forbikørsel i samme Kørseisretning skal ske til venstre og man

kun finde Sted, hvor der er fri Udsigt over Kørebanen fremefter,

og er forbudt, hvor Gader krydser hinanden eller udmunder i

hinanden. Er der anlagt Cyklesti langs KØrebanens højre Side, skal

Cyklisterne benytte denne. Fin(les her ingen Cyklesti, men er der

anlagt Cyklesti andre Steder i Gadens Profil, er Cyklisterne beret

tiget, men ikke forpligtet, til at benytte den.

Kørsel forbi en Sporvogn skal ske til højre for denne, saafremt

der da pan denne Side af Sporvognen er en KØrebane, der er til

strækkelig bred til ForbikØrsel, selv om den midlertidigt er bio

keret f. Eks. af holdende Vogne.

Ved Kørsel ud fra en Ejendom har den kØrende Vigepligt i

Forhold til Færdselen fra begge Sider. Cykling over Fortov er for

budt; dette gælder ogsaa for Motorcykler uden Sidevogn.

Ved Forandring af Færdselsretning skal der forud gives Tegn

herom ; for Motorkøretøj ers Vedkommende ved lysende Retni ngs—
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visere, anbragt foran pan Karosseriet, for andre Køretøj ers Ved
kommende ved at en Haand rækkes ud til den Side, til hvilken der
sv]nges. Ved Standsning skal MotorkØretØjer i Tide vise rødt Lys
bagud, medens andre kØrende skal give Tegn ved at række en
Arm i Vejret.

I Lygtetændingstiden, hvorved forstaas Tiden fra 1/2 Time efter
Solens Nedgang til 34 Time fØr dens Opgang, skal Køretøjer foran
være forsynet med 2 Lygter, der lyser med hvidt Lys fremefter,
men ikke bagud, samt en Baglvgte med rødt Lys, anbragt paa
KøretØjets venstre Halvdél eller midtpaa.

Cykler skal i det samme Tidsrum være forsynet med en Lygte,
der lyser hvidt fremad og til Siden og er anbragt paa Cyklens For-
stel, medens de bagude skal være forsynet med et rødt Reflexglas
(KatteØje<).

MotorkØretØjer skal være forsynet med entonigt Signalapparat,
Cyklister med Klokke, medens Signalapparat ikke er paabudt Heste-
køretøjer m. ni.

I Motorloven er det paabudt, at KØrehastigheden for Motor-
køretøjer skal afpasses efter Færdsels- og Vejforhold samt Køre-
tøjets Beskaffenhed og iøvrigt aldrig maa overstige:

15 km i Timen for Traktorer og andre Motorvogne med mas
sive Gummiringe, for Traktorer, der kØrer med Paahængsvogn,
naar denne er forsynet med massive Gummiringe, og for KØrsel
med havarerede Motorvogne, og Motorvogne, der slæber et andet
MotorkØretØj.

25 km i Timen for Traktorer, der kØrer med Paahængsvogn,
naar begge Vogne er forsynet med Luftgummiringe.

30 km i Timen for Vare- og Lastmotorvogne, der er forsynet
nied Luftgummiringe, og hvis Vægt med fuld Last overstiger
4000 kg, samt for Traktorer, der er forsynet med Luftgummiringe,
og som kØrer uden Paahængsvogn.

40 km i Timen for alle Personmotorvogne, der er forsynet med
Luftgummiringe, og som er indrettet til at befordre flere end 7 Per
soner, Føreren iberegnet, samt for Vare- og Lastrnotorvogne, der
er forsynet med Luftgummiringe, og hvis Vægt med fuld Last ikke
overstiger 4000 kg.

50 km i Timen for Vare- og Lastmotorvogne, der er forsynet
med Luftgummiringe, og hvis Vægt med fuld Last ikke overstiger
3000 kg.

60 km i Timen for Personmotorvogne, der er forsynet med
Luftgummiringe, og som ikke er indrettet til at befordre flere end
7 Personer, Føreren iberegnet, samt for Motorcykler.
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MotorkØrsel i Byerne, gennem bymæssig Bebyggelse og uai

Biveje maa ikke — uanset de foran nævnte Hastighedsbestemmel
ser foregan med større Hastighed end 40 km i Timen.

I Henhold til Motorloven kan Politiet paabyde yderligere Ned
sættelse af Hastigheden paa enkelte Strækninger, hvor det skØn
nes nødvendigt, dog kun efter forudgaaende nærmere Forhandling

med de førende Motororganisationer.

Færdselstavler. Som Advarselstegn for bevogtet og ubevogtet
Jernbaneoverskæring, Korsvej, ujævn Vej og Vejsving anvendes de
internationale Advarselstavler. De udfØrès med en 7,5 cm bred

rød Ramme, og Tavlens Grundlinie skal være mindst 72 cm. I Tav

lens hvide Midterparti er anbragt det særlige Tegn, som er rødt.
Til Advarsel mod andre Farer for Færdselen anvendes en til

svarende Tavle med et Udraabstegn i Midten, i specielle Tilfælde

i Forbindelse med en under denne Tavle anbragt rektangulær Tavle

med Paaskrift »Skole<, »Sygehus, undgaa StØj<, »Spore eller lign.
Tavlerne anbringes som Regel i en Højde af 2,0—2,5 m over .Jor

den, regnet til nederste Tavles Underkant. Paa Steder, hvor Fod
gængere ikke kan generes af Tavlerne, anbringes de i en Højde af
1,5 ni.

Lyssignaler. Ved Regulering af Gadekryds benyttes det almin

delige Tre-Farve-System med gult Mellemlys, der brænder alene.

Siti tningsbemærkninger.

Fortiden de forannævnte Bestemmelser, der er indeholdte i
Færdselsloven og Motorloven med de dertil hØrende ministerielle

Bekendtgørelser samt i de stedlige Politivedtægter, findes der i an
cli’e Love enkelte Bestemmelser, der ogsaa tager Sigte pan at skabe
Færdselssikkerhed.

I Byggeloven for KØbenhavn findes saaledes en Bestemmelse
om, at alle GadehjØrner skal brydes med en 2,5 ni bred Hjørne-
afskæring.

Loven om Sikring af Færdslen ved Vejkryds (Gadekryds) pan-
lægger de komunale Myndigheder at sørge for, at den frie Oversigt
her ikke hindres af Hegn eller lign., og vedkommende Myndighed
er berettiget til at ekspropriere det fornødne Areal til Sikring af
den frie Oversigt paa de heronihandlede Steder. Udgiften hertil
vil helt eller delvis kunne afholdes af Skatten pan MotorkØretØjer.
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BII)RAG TIL BELYSNING AF SP0RGSMAALET
OM VEJBANERS RUHED

Forkortet Gengivelse af en Artikel af Overingeniør R. BoulteviUe i
Juli—August-Heftet 1934 at Annales des Ponts et Chaussées.

Visse Arter af Vejbelægninger faar ved Brugen en meget glat
Overflade, der er en Fare for Færdselen, naar de atmosfæriske For
hold er ugunstige. Det hænder desuden, at visse Ve,jbelægninger
bliver glatte, saa snart de er taget i Brug, uden at man er i Stand
til klart at konstatere, hvorfra denne Mangel stammer, og derfor
ikke er i Stand til at afværge den. De Oplysninger, som i (lellue Hen
seende kan faas af de Øvede Automobilister, kan være særdeles nyt
tige, men er dog kun rent skØnsmæssige. — En systematisk Under
søgelse af Forholdene maa derfor baseres paa Bestemmelsen af Tal-
størrelser, der er et Udtryk for Belægningernes Ruhed. Det britiske
Trafikministerium har for Undersøgelsen at saadanne TalstØrrelser
ladet konstruere et Apparat, som vi har haft Lejlighed til at se i
Funktion i Vej laboratoriet i Kingston By-pass. Dette Apparat er ba
seret paa et interessant Princip, og vi har taget Lære deraf ved Ud

‘ fØrelsen at det i nærværende Artikel beskrevne Apparat, (ler I et
Aar har været anvendt til Forsøg saavel indenfor Byen Paris’ Om
raade som pna Landevej ene.

Beskrivelse af Metoden.
Apparatet bestaar at et Automobilhjul med Luftring, der træk

kes af en Traktor paa lige og jævn Vej med konstant Hastighed.
Hjulet kan efter Behag blokeres eller frit dreje sig om sin vand
rette Akse. Denne Akse bærer et Chassis, hvis Belastning kan va
rieres. Belastningen anbringes i Kasser pan Siderne af Hjulet, og
Kasserne hviler paa Fjedre og Støddæmpere. Forbindelsen mellem
Chassiset og Traktoren er saaledes indrettet, at den muliggør en
Drejning saavel om en vandret som om en lodret Akse. Hjulet er
saaledes anbragt, at dets Plan danner en Vinkel a med Traktorens
Længdeakse. l)enne Vinkel holdes konstant under ForsØget, men
kan varieres fra et ForsØg til et andet.

Ved Hjælp at et l)ynamometer er man i Stand til at maale Hju
lets Modstand mod at blive trukket hen ad Vejbelægningen. Maalin
gerne udfØres avel med blokeret Hjul som med frit drejende
Hjul.

Man kan ikke vente at finde de samme Værdier for Friktions
koefficienterne ved denne Metode, som man vilde finde i et Labo
ratoriuni, hvor man benytter sig af Apparater, der specielt er ind-
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rettet til en nøjagtig Bestemmelse af Friktionskoefficienter ved
Hjælp af gennemprøvede Metoder. Problemet er her langt mere
sammensat, og navnlig er der kun uden Sandsynlighed for, at Frik
tionen har den samme Værdi, naar den er vinkelret paa Hjulets
Plan (altsaa hvor Hjulet rotere frit), som naar dens Retning er
skæv i Forhold til denne Plan (altsaa naar Hjulet er blokeret).
Derfor vil vi i det fdlgende som Regel ikke benytte Udtrykket Frik—
tionskoefficient, men i Stedet herfor benytte Udtrykket >Ruhedstal<.

Beskrivelse af Apparatet.
Det benyttede Hjul har en Kransdiameter af 450 mm, og er

forsynet med en Ballonring 14 >< 45, hvis Tryk kan varieres mel
lem 1 og 3 Atmosfærers Overtr k. l)et udøver et lodret Tryk pan
«Jorden paa 112 kg, hvoraf 73 kg ikke er affjedret, naar de til Be
lastning bestemte Kasser er tomme, hvilket Tryk ved Hjælp af 6
Blyblokke, der hver vejer 30——31 k, kan bringes 01) til 300 kg.

Vinklen ct kan varieres mellem 0 og 60°.
I Begyndelsen anvendte man som rrl.ak[oL. en lille Vogn med

ell Motor pan 6 Hestes Kraft. Denne Vogn laa imidlertid ved de
større Hastigheder ikke tilstrækkeligt godt pan Veen, hvorfor man ‘

senere gik over til at benytte en Traktor med Motor Pan 16 Hestes
Kraft, og som vejede 1900 kg.

Ved Hjælp af denne Vogn er (let muligt at anvende en ForsØgs
hastighed pan 30- —40 km i Timen.

Maalingernes Nøjagtighed.
De pan samme Dag og pan samme Vej strækning opnaaede Re

sultater udviser i Forholdet til deres Middeltal Afvigelser, der maks—
009

imalt nøjagtigt nok kan udtrykkes ved Formlen
- 0,04 + ——

(hvor f er Friktionskoefficienten). I Praksis er denne NØjagtighed
fuldtud tilfredsstillende.

Indledende Forsøg.
l)a Formaalet med Forsøgene er en Sammenligning af forskel

lige Vejbelægninger, maa man for hver af disse sØge at opnaa For
sØgsbetingelser, der er san ensartede som muligt, saaledes at man
i saa stor Udstrækning som muligt formindsker uvedkommende
Tndvirkningers Indflydelse, hvis man i Praksis ikke helt kan ude
lukke dem. Det har imidlertid sin Interesse fØr Fastsættelsen af de
Forhold, under hvilke de normale Forsøg skal udføres for hver
Vejbelægnings Vedkommende, at studere de forskellige Faktorers
Indflydelse, som i Praksis kan inclvirke pan Ruhedstallet for en
bestemt Belægning. Man har derfor optegnet forskellige Diagram-
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mer, svarende til aftrappede Værdier af de GrundstØrrelser, som
man efter Ønske kunde variere, idet man kun varierede en ad
Gangen, medens ForsØgsbelægningens Tilstand forblev uforan
dret. De Resultater, der er opnaaet ved disse indledende Forsøg,
er følgende:

Hastighed. I al Almindelighed formindskes Friktionen, nuar
Hastigheden vokser. Naar Belægningen er tør, aftager Friktionen
dog i Almindelighed kun langsomt med voksende Hastighed. Naar
cferimod Vejbanen er fugtig, aftager Friktionen stærkt, saalecles at
Ruhedstal1et for en Hastighed af 40 km i Timen ofte kun er om
kring en Fjerdedel eller Halvdelen af Værdien ved en Hastighed af
5 km i Timen. Nogle Vejbelægninger viser dog særlige Forhold,
nogle i gunstig Retning, idet Forholdet mellem Friktionen ved Ha
stighederne 40 km og 5 km i Timen er lig med eller endog større
?nd 0,7 (nyligt udlagte, meget ru Overfladelag eller Mosaikbro
lægning). Andre viser derimod et endnu stærkere Fald i Friktionens
Størrelse under visse Forhold (Kompriméasfalt).

Den Lov, hvorefter Friktionen aftager med voksende Hastighed,
er meget forskellig for forskellige Vejbelægninger, idet nogle alle
rede ved en Hastighed af 30 km i Timen er naaet omtrent ned til
deres mindste Værdi, medens Flertallet endnu aftager stærkt ved
Hastigheder omkring 40 km i Timen, hvilken Hastighed i Almin
delighed ikke har kunnet overskrides under Forsøgene.

Blokering at Hjulet. Der har været udført et vist Antal Forsøg.
i Løbet af hvilket man paa den samme Vejbelægning foretog Maa
linger dels med frit roterende Hjul og dels med blokeret Hjul
(Vinklen var enten 45 eller 60°). Man fandt i alle Tilfælde et lavere
Ruhedstal, naar Hjulet var blokeret, end naar Hjulet drejede frit

(ca. 28 % ) . Friktionen er altsaa mindre, naar Glidningen sker i
en Retning, der er skraa med Hensyn til Hjulets Plan, end naar

den sker vinkelret paa denne Plan. For nærmere at undersøge disse
Forhold vil Forsøgene blive genoptaget i Løbet af kort Tid, og man
vil da lade Vinklen variere mellem 15 og 600.

Glidningsiinklen. Variationen i Ruhedstallet som Funktion af
Glidningsvinklen synes, i Tilfælde af frit drejende Hjul, ikke t

kunne udtrykkes ved nogen simpel Lov. Disse Variationer er iøvrigt
temmeligt smaa (sandsynligvis mindre end 15 % paa vaad Vej
bane). Derfor lader man heller ikke Vinklen a indgaa i den For
mel, hvorefter Ruhedstallet bestemmes.

Hjulets Belustrzinq: I al Almindelighed aftager Ruhedstalle
med voksende Belastning paa Hjulet, og denne Variation er desto
stærkere, jo stØrre Hastigheden er. For en Hastighed af 30 km i
Timen har man paa vaad Vejbane, naar Lasten forØgedes fra 112
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til 300 kg, opnaaet Formindskelser paa 10—40 % efter Naturen
al den ved Foi;søget anvendte Vejbane.

Lufttrykket i Hjulet. Ruhedstallet aftager i Almindelighed med
20—40 Ç, naar Lufttrvkket i Hjulet vokser fra i til 2 Atmosfæ
rers Overtryk, men mellem dette sidstnævnte Tryk og 3 Atmosfæ
rers Tryk har man ikke iagttaget nogen stØrre Variation. I et
enkelt Tilfælde (en gammel, meget ru Overfladebelægning) har
man konstateret, at Lufttrykket var uden Indflydelse paa Ruheds
tallet.

Hjulringenes Beskaffenhed. Man har skiftevis pan samme Vej-
belægning (paa Stenbrolægning, Træbrolægning, Beton, Teglsten)
anvendt en ny Luftring, en slidt Luftring og en ved en Metode,
der i de sidste Manneder synes at fan større og større Udbredelse,
repareret Luftring. Lufttrykket var 2 Atmosfærers Overtryk, og
Hastigheden 30 km i Timen. — Den nye Luftrings Overlegenhed
overfor den slidte Ring var kun ringe (kun 2—lO %). Man har dog
til Hensigt at genoptage disse Forsøg med Luftringe af et andet
Fahrikmærke og med anderledes formet SiidbanemØnster. Der
imod har man med den udbedrede Luftring ved 12 Forsøg udført
I)nI forskellige Vejbelægninger fundet en Middelforøgelse af Ru
hedstallet pan 28 (Maximum 66 % pan Cementbeton, Minimum
15 % pan Træbrolægning).

Vejbelægn ingens Fugtighedsgrad. Hastighed sformindskelsen i
Tilfælde af pludselig Opbremsning overskrider sjældent 8—10
Meter i Sekundet. Sikkerheden mod Udskridning synes nltsaa at
være tilstrækkelig i alle Tilfælde, hvor Ruhedstailet ligger om
kring 1. — Man har kunnet konstatere for alle de Vejbnner, med
hvilke der har været udført Forsøg, at Ruhedstallet ian omkring
eller over denne Størrelse, naar Banen var tØr og ren. — Det er
altsaa unyttigt at foretage flere Fosøg af denne Slags, og man er
derfor gnaet over til i Hovedsagen kun at foretage Forsøg med vaade
Belægninger. De indledende Forsøg har desuden vist, at den til
Vandingen benyttede Vandmængde er uden større Indflydelse pan
ForsØgsresultntet, naar Vejbanen er ren. Saaledes har man pan en
Betonbelægning, der i Forvejen var vandet og fejet, maalt et Ru
hedstal pna 0,76 ved svag Vanding (0,1 Liter pr. Kvadratmeter),
og pna 0,72 ved stærk Vanding (1 Liter pr. Kvadratmeter). Disse
Forsøg vil iøvrigt blive genoptaget senere, idet Resultaterne ikke
kan betragtes som absolut sikre, og man vil da foretage Forsøgene
med Belægninger af forskellig Natur og under forskellige atmo
sfæriske Forhold. Pan lignende Mande har man pna Træbrolægning
og pan Betonbelægninger foretaget Maalinger, efter at Vejbanen var
vandet med Vand indeholdende opløst Ler (150 kg Ler pr. Kubik
meter Vand, og 0,6 Liter Vand pr. Kvadratmeter). Disse Forsøg
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har vist, at Ruhedstallet for en fugtig og snavset Belægning under

tiden synker til en Trediedel af Ruhedstallet for en vand og ren

Belægning. — Man ser sanledes, at Kørsel pan Vejbaner, der er

særligt udsat for at blive snavset til med leragtige Bestanddele,

kan være farlig, uden at man kan lægge Skylden paa selve Vej-

belægningen, hvis Ruhed maaske er tilstrækkelig under normale

Forhold. Disse Forsøg, hvis UdfØrelse støder paa visse Vanskelig

heder, vil ligeledes blive genoptaget i en nær Fremtid.

Sammenlignende Forsøg med forskellige Vejbelægninqer.

Til Trods for det for saa vidt store Antal udførte, forberedende

Forsøg og den Tid, som er anvendt dertil, er det klart, at de SpØrgs

maal, der har været Genstand for Undersøgelse, er san indviklede,
at de endnu langt fra kan siges at være undersøgt til Bunds. Den
gensidige Indflydelse af den samtidige Variation at de forskellige
GroudstØrrelser har endnu ikke været undersøgt systematisk. Man
har endvidere konstateret, at den Lov, hvorefter Ruhedsgraden var
afhængig af en eller anden af de nævnte Grundstørrelser, mere eller
mindre nøje stod i Forbindelse med Naturen af den Vejbelægning,
der var Genstand for Forsøg. Den Klassificering, som man kan

gennemføre indenfor de forskellige Vejhelægninger ved vilkaarligt
at fastsætte Værdien af disse Grundstørrelser, og navnlig Hastig
heden, har altsaa kun relativ Værdi. Vi vil imidlertid alligevel til

at begynde med benytte os af en saadan Klassificering for hurtigere

at nna til praktiske Resultater, idet vi sna senere vil kunne for
bedre Klassificeringen, naar Tiden eaeang tillader det. For (le For

søg, der skal udføres i 1934, giver vi derfor i Henhold til oven

stanende nedenfor de Betingelser, hvorunder Forsøgene vil blive
afholdt:

Totallast laa Hjulet: 300 kg.
Overtryk i Luftriagen: 2 Atmosfærer.
Benyttelse af Luftringe, hvis Slidhanemøa ster er forsvundet

pan Grund af Slid.
Skridaingsvinkel 300.

Hastighed 30 km i Timen.

Man har i al Almindelighed bestræbt sig for at udføre Forsø
gene pa en lige og vandret eller i hvert Fald kun svagt hældende
Vejstrækning. For hvert enkelt Tilfælde optegner man 2 Diagram—
mer svarende henholdsvis til Stigning og Fald, og herefter tager
man Middeltallet af de opnnaede Resultater, saaledes at Tvngdeas
Indflydelse elimineres. Af samme Aarsag lader man sædvanligvis
Traktoren køre pan Vejbanens Midtlinie.

Det første DobbeltforsØg udføres pan tør Vejbelægning. Derefter
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udfØres et Forsøg, efter at Vejbanen er vandet med en Liter Vand
p1’. Kvadratmeter, og derefter fejet ved Hjælp af en roterende Kost

for dernæst igen at vandes med en Liter pr. Kvadratmeter.
I nedenstaaende Tabel er angivet Middelværdien af de fundne

Ruhedstal for Vejbaner forsynet med Belægninger af forskellig

Natur, idet der i Parentes er angivet Antallet af de DoljbeltforsØg,

hvorved hver af de angivne Middelværdier er fundet.

Belreoningens Tilstand
Belægningens Art

Tor og ren vafld og ren

Almindelig Stenhrolægning 1.00 (2) 0.57 (14)

Mosaikhrolægning 1.00 (5) 0.62 (22)

Tegibrolægning 1.04 (7) 0.43 (13)

Træbrolægning (uden Overtiadelag) 0.99 (5) 0.25 (7)

Cementheton 0.80 (65) 0.42 (114)

Komprirnéasfalt (uden Overiladelag) 0.78 (1) 0.19 (4)

Støbt Asfaltbeton (uden Overiladelag) 0.85 (17) 0.39 (27)

Varmt udlagt bituminøs Beton og Mørtel 0.95 (13) 062 (21)

Tjæremacadam, Asfaitmacadam og lignende
Belægninger 0.92 (1) 0.64 (6)

Skærvehelægninger med Overfladebehandling at
Tjære eller Bitumen 0.99 (22) 0.62 (94)

Ru OverflacLehelægninger paa Asfalt og paa
Træbrolægning 096 (17) 0.67 (54)

Det er klart, at man maa vogte sig for af disse Talopgivelser

at drage altfor bestemte Slutninger. De Forbehold, der i det fore

gaaende er taget, navnlig hvad angaar Hastighedens Indflydelse,

og den Kendsgerning, at man under samme Rubrik har opført Be

lægninger, der i Virkeligheden udviser betydelige Forskelligheder

(Cementbeton, Bitumenbeton, tjæret eller bitumenbelagt Skærve

lag etc.) bør inane til Forsigtighed. I Virkeligheden er man ikke

i Stand til at skabe sig et sikkert Grundlag for en Bedømmelse
med Hensyn til visse af de anvendte Fremgangsmaader, alene ved

Hjælp af et Middeltal. — Det er nødvendigt isoleret at betragte

hvert af de indvundne Resultater, og i givet Tilfælde at fortolke

disse.
Anden Del af nærværende Artikel vil beskæftige .sig med en

saadan Analyse af Resultaterne. Imidlertid vil det være praktisk
som en første Begyndelse og paa Grundlag af ovenstaaende Iagtta
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gelser at naa frem til en foreløbig Klassificering at de forskellige
Vejbelægninger, idet man indtil videre anser Tabellens rfal for
rigtige.

De ru Asfaltbelægninger kommer ved en saadan Klassificering
i Spidsen, temmelig nær efterfulgt af de med Overfladelag forsy
nede Skærvebelægninger, Mosaikbrolægning, Tjæremakadam og
lignende Belægninger, Bitumenbeton og, noget lavere, almindelig
Brolægning. I ‘sidste Række kommer Kompriméasfalt, der ikke lig
ger ret meget under Træbrolægning. Med Hensyn til de rene Tal
stØrrelser vil det ses, at der mellem de to Grupper er betydelig
Forskel, idet Ruhedstallet for den første Gruppe er omkring 0,63,
og for den anden ca. 0,22. Enhver erfaren Automobilist vil i Hoved
sagen bekræfte Rigtigheden af disse Værdier, der i Almindelighed
kan siges at være godkendt af den almindelige Mening blandt Vej-
farende, og som ogsaa fremgaar af almindelige Undersøgelser,
Presseomtaler, Klager, Tilfredshedstilkendegivelser osv. — Det vil
ses, at det for den fØrste Gruppe Belægninger angivne Middelruheds
tal 0,63 ligger temmelig nær ved Friktionsfaktoren, svarende til en
meget pludselig Opbremsning (en. 0,8), og at det ci’ omkring 3 eller
4 Gange san stort som den i Almindelighed anvendte Tværhældning
i Vejsving (0,15—0,20). (Det vil erindres, at en Hastighedsformind
skelse pan 9 Meter i Sekundet svarer til en Bremselængde paa 25
Meter for en Vogn, der kØrer med en Hastighed af 70 km i Timen).
For den anden Gruppe VejbeLwgningers Vedkommende er Middel
ruhedstallet derimod kun 0,22, og denne ringe Værdi bØr, hvad
Praksis ogsaa bekræfter, mane til stor Forsigtighed fra Autorno
bilisternes Side, naar de i fugtigt Vejr kører paa saadanne Vejbe
læ gninger.

De Øvrige Vejbelægninger, Cementbeton og støbt Asfaltbeton,
samt Brosten og Tegl, indtager en Mellemstilling. Derfor staar den
almindelige Mening ogsaa temmelig usikker med Hensyn til Be
dømmelse af disse, og for disse Belægningers Vedkommende er
det i særlig Grad nødvendigt at verificere Forsøgsresultaterne, naar
man vil danne sig et nØjagtigt Skøn over deres Egenskaber.

Undersøgelse af ForsØgsresultaterne (paa voud Vejbane).

Almindelig Brolægning og Mosaikbrolægning. Resultaterne af de
Forsøg, der er udfØrt med Stenbrolægning, er for saa vidt homo
gene, idet Afvigelserne i nedadgaaende Retning fra Middeltallet
normalt ikke overskrider 15 , i hvert Fald hvad Granitbrolægnijig
angaar. — Der findes dog et lille Antal Forsøgsresultater, der
har givet betydelig mindre Værdier (omkring 0,50 eller 0,33), nem
lig de Forsøg, der har været udfØrt pan Brolægning af kvartshol
(lig Sandsten eller Porfyr, der var blevet glat ved Sliddet. Det samme
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har været Tilfældet med Mosaikbrolægning, der nylig har været forsynet med Emulsion, uden at Bitumenlaget har optaget et tilstrækkeligt Kvantum Sand. Til Gengæld har der været fundet store Tal-værdier (0,7—0,8, og i enkelte Tilfælde 0,86) ved Forsøg med visseMosaikbrolægninger, hvor Fugerne enten var vel udfyldte med bituminøs Mørtel med stor Tilsætning af Slagger, eller fri for kulbrinteholdige Bindemidler (Sandfuger).
Sammenlignende Forsøg med almindelig Granitbrolægning ogMosaikbrolægning har, under Forhold hvor alt iøvrigt var ens (Stenfra samme Stenbrud, ensartede Fuger og samme Alder) vist ensvag Overlegenhed for Mosaikbrolægningens Vedkommende, nemlig ca. 5 %.
Tegibrolægniny. De udførte Forsøg har næsten udelukkende

været gjort med Brolægning af Teglsten, der har været brændt vedmeget hØj Temperatur og forsynet med bitumenfyldte Fuger.Skønt Forsøgsresultaterne i det store og hele har ligget pænt omkring Middeltallet, har man dog i et enkelt Tilfælde fundet en rue-get lav Værdi, 0,25, nemlig ved et Forsøg udført med en Belægning,der ganske vist kun var 3 Aar gammel, men som var udsat foren meget intens Trafik (Avenue des Champs-Elysées). Det maaderfor befrygtes, at Teglstensbrolægning, der er Træbrolægningoverlegen, sanlænge den er forholdsvis ny, bliver temmelig glat vedBrugen. Derfor har man heller ikke følt sig fristet til at anvendeTeglstensbrolægning paa Veje med stærk Trafik, idet StenenesOverflade ved Trafikkens Indflydelse ofte faar Ridser og Revner.Forsøg med denne Belægning vil blive foretaget i Paris ved Slutningen af den under Udførelse værende Forsøgsrække, og der kanendnu intet siges om Resultaterne. Det kan iøvrigt bemærkes, atTeglstensbrolægning endnu ikke har givet Anledning til Klagerfra de parisiske Automobilisters Side, idet disse foretrækker dennefrem for Træbrolægning, som den mere og mere gaar over til at erstatte. Ganske vist er denne Brolægning i Paris i Hovedsagen kunanvendt paa Færdselsaarer, hvor man i Almindelighed kun kørermed ringe Hastighed (særligt i fugtigt Vejr.).
Træ brolægning. Flertallet af de fundne TalstØrrelser ligger nærved Middeltallet (0,25) ; der er dog i et Par enkelte Tilfælde fundetbetydeligt ringere Værdier (0,17). Grunden hertil kan antages atvære en Kreosothinde paa Vejhanens Overflade, stammende fraUdsvedninger i Træet, der derved bliver glat. Man har andetsteds,og uafhængigt af de Forsøg, der har tjent som Basis for det konstaterede Middeltal, udført nogle Forsøg med Brolægninger, derkort Tid i Forvejen var overhældt med en Bitumenemulsion (1 kgpr. m2), efterfulgt af en stærk Grusning. Man har herved fundet enbetydelig Forbedring af Ruhedstallet (0,4 eller hØjere). Den givne
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Behandling maa dog hyppigt genoptages, i det mindste for Vej-

lianer med stærk Trafik.

Cementbctoiz. De fundne Resultater varierer mellem 0,18 og

0,87. Hvis man inddeler de betonnerede Landeveje i 2 Grupper,

eftersom den anvendte MØrtel indeholder eller ikke indeholder en

‘is Procentdel Sand, faar man cii rimelig Forklaring herpaa. —

l)et viser sig nemlig, at Middelruhedstallet kun er 0,31 for Beton

uden Sand, og 0,47 for Beton indeholdende Sand, og iøvrigt stammer

Klagerne over Betonvejene, i det mindste fra de parisiske Auto

mobilisters Side, udelukkende fra de Belægninger, der hører til

den fØrste Gruppe.

I Henhold til denne Adskillelse i 2 Grupper finder man, for

BelLegnunger hørende til den første Gruppe, Minimumsværdier, der

ligger under 0,2 (0,18, undtagelsesvis 0,14). Ved disse Vejbaner

indeholder Overfladelaget næsten intet af de grovere Bestanddele,

og KØrslen foregaar derfor paa et Cementlag, der er meget mod

slandsdygtigt overfor Slid til Trods for sin ringe Tykkelse, men

som hurtigt under Trafikkens Indflydelse bliver meget glat. Kun

en enkelt Belægning hØrende til denne Kategori har et Ruhedstal,

(ler er forholdsvis højt (0,60), nemlig Albert d. i. Gade, hvis Bredde

kun er 9,10 Meter, og som daglig befærdes af 14000 Vogne, hvorfor

Sliddet er tilstrækkeligt stort til, at de grovere Bestanddele kom

mer frem i Overfladen. — Denne Belægning staar derfor fuldstæn

(lig i Klasse med en almindelig Brolægning. Ruhedstallene er iøvrigt

omtrent af samme Størrelse i de to Tilfælde.

Beton, hvis Mørtel indeholder Sand, har Ruhedstal mellem 0,21

og 0,87. De lave Værdier er fundet i de Tilfælde, hvor Betonen har

været meget vandholdig, og har udsvedt et vist Kvantum Cement

mælk, der ikke helt er blevet fjernet, og som paa Overfladen dan

ner et cementfattigt Lag, der er tilstrækkelig modstandsdvgtigt til

ikke at blive afslidt af Trafikken. Naar dette Lag indeholder rige

ligt Sand, og Trafikken ikke er tilstrækkelig stærk til at slide det

af, og heller ikke har gjort det glat, finder man derimod store

Værdier. Naar Stenmalerialet kommer frem i Overfladen under

Trafikkens Indflydelse efter en længere eller kortere Tids Drift,

finder man Tal, der ligger omkring et Middeltal pan 0,5, idet For

holdene saa er analoge med det ovenfor beskrevne Forhold paa

Albert d. 1. Gade.

I Henhold til ovenstaaende maa man drage den Slutning, at

snndfri Beton bØr undgaas i hvert Fald indtil videre, idet tilstræk

keligt langvarige Forsøg iøvrigt har vist, at Beton af den anden Ka

tegori, naar det udføres omhyggeligt, giver en tilstrækkelig slidfast

og stærk Overflade. Pan den anden Side synes det sikkert, at det

opnaaede Resultats Godhed med Hensyn til Ruheden afhænger af
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forskellige Faktorer, der i Praksis er vanskelige at kontrollere. Det
vilde derfor være heldigt, om man kunde finde en simpel Metode
til med Sikkerhed at forudsige, under hvilke Forhold man i Praksis
vil opnaa en Ønsket Ruhedsgrad. Efter nogen Famlen frem og til
bage er man blevet staaende ved den noget brutale Fremgangs
maade, som bestaar i en mekanisk AfbØrstning af Belægningen,
saaledes at man fuldstændig lægger de store Sten blot, som danner
Betonens Skelet, eller endog faar dem til at springe noget frem
over den omgivende MØrtel, naar en meget stor Ruhedsgrad er
nødvendig. (Tilsvarende Resultater er allerede for nogle Aar siden
opnaaet ved at stampe stØrre Sten ned i en af fine Bestanddele
fremstillet Beton.).

De ved denne Fremgangsmaade opnaaede Resultater har været
tilfredsstillende, idet Ruhedstallet har ligget omkring 0,65 fra det
Øjeblik, Chausséen er taget i Brug. (Det kan iøvrigt bemærkes,
at denn Fremgangsmaade, om fornØdent, kan anvendes ogsaa for
Beton, der ikke indeholder Sand.). I Paris vil man derfor gaa til
en mere udstrakt Anvendelse af denne Fremgangsmaade. Desuden
vil man paa smaa, lidet befærdede Strækninger anvende Beton med
et stærkt sandholdigt Overfladelag, idet man som grovere Materiale
vil anvende billige Stoffer (Slagger eller Meuliere). — Herved vil
man opnaa en Belægning med tilstrækkelig stor Ruhed, og alligevel
jævn nok til at sikre en let Renholdeise.

TILFØJELSE TIL AMTSVEJINSPEKTØR STRØMMINGS

ARTIKKEL: NYE LANDEVEJ SDÆKLAG 1)

I.
Af Ingenior Sir/ting.

Herr AmtsvejsinspektØr Strømmings Artikel i dette Tidsskrifts
Nr. 3 for 1934 om Tæppebelægninger giver mig Anledning til paa
mit Firmas Stenlejerne paa Sjællands Oddes Vegne at fremsætte
følgende Bemærkninger angaaende Goudex.

Goudex er ikke lavet med et Stenmateriale, som væsentlig be
staar af et tilfældigt Affaldsprodukt; det er en efter vor Ideal-
kurve sammensat Stenblanding.

Analyser af Belægninger fra 1930 viser, at Kurven i de for
lØbne 314 Aar ikke har ændret sig, og dette er et af Goudexbelæg
niagernes Hovedegeaskaber.

Aagaaende Præpareringen af Stenmaterialet kun følgende:

1) Dansk Vejtidsskrift 1931 S. 199 o fig.
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I )Asphalt und Teer< Numrene 37—44 i Aaret 1933 har Institut
für Strassenbau an der technischen Hochschule, Dresden, ved Di’.
V.Talter Riedel og Dr. Hans Weber paavist forskellige Stenarters
»Haftungsfähigkeit til Asfalt, og bl. a. paavist, at Granit er et
mindre godt Stenmateriale, hvilket stemmer med vore Erfaringer.

Dette Forhold ændres fuldstændig ved vor Præparering.
Et Bevis for Præpareringens Betydning kan ses i Nykøbing Sj.,

hvor i 1930 udførtes et Stykke med præparerede og i Forlængelse
deraf et Stykke med upræparerede Materialier; det første ligger
den Dag i Dag uforandret, det andet er afslidt.

Angaaende »ForsØgene i Holbæk Amt kan vi meddele, at der
nu ligger Ca. 200,000 m2 Goudex alene i dette Amt, og Udviklingen
vises af følgende Tal.

1931 Ca. 1,800 m2
1932 - 23,000 -

1933 - 65,000 -

1934 - 105,000 -

Aarsagen til denne Udvikling er at søge i:
1. Belægningens uedvarende Ruhed og Elasticitet.
2. — lyse behagelige Farve.
3. — Slidstyrke.

Jeg mener, at det, at en Vej ikke bliver slimet eller glat, er af
saa stor Vigtighed, at en ringe Merudgift pr. m2 er uden Betyd
ning, og jeg ved og kan bevise, at selv efter 3/2 Aars ForlØb er
>Goudex< som groft Sandpapir, der har samme Tykkelse og Sam
mensætning, som da det blev udlagt, dertil ved jeg, at Landboerne
er tilfredsé med »Goudex<, idet Belægningen overfor kØrende og
gaaende Færdsel er behagelig.

Jeg kan her tilføje, at man for 2 Aar siden lagde Goudex som

PrØve ved Adgangsvejen til »Dragsholm<, og trods den store Tra
fik med Gødning, Roer o. s. v., udelukkende med Heste som Træk
kraft, kari enhver overbevise sig om, at PrØvestykket er uforandret.

Tæppebelægning er en billig Belægning, men netop fordi den er
saa tynd — en. 1 cm — skal deii udføres meget omhyggeligt og
akkurat.

II.
Af Airitsvejinspektor Strornniing.

Ved Redaktionens Forelæggelse af de Oplysninger, Herr Inge
niØr Sletting, med Anledning fra min Omtale af forskellige »Tæppe
belægninger< m. v. har Ønsket at fremkomme med om Belægningen
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»Goudex<, skal jeg bemærke, at jeg ingenlunde har udtalt mig ned
sættende om Anvendelsen af »Stenmek, hvorved jeg forstaar Skær
vesmuld 0/2 mm, til Vejbygning. Almindeligt kendt er, at Korn
sammensætningen heri netop ret nøje svarer til en »Idealblanding<,
selvom der ofte maa ske en mindre Tilsætning af Sand og for gro
vere Blandingers Vedkommende tillige af Smaaskærver, for at naa
den helt rigtige Kornsammensætning. Derved bliver Stenmel dog
ikke en uvæsentlig Bestanddel.

At Stenmel af Skærvefabrikkerne regnes for et temmeligt over
flødigt Produkt, fremgaar af, at det kun delvis kan afsættes og da
til en Pris, der er en ringe Brøkdel af Skærveprisen.

Nytten eller Nødvendigheden af Cementpræparering af Sten-
materialet i Asfaltbeton med Asfaltemulsion som Bindemiddel har
jeg ikke indladt mig paa at bestride, men jeg har gjort opmærksom
paa, at med denne ekstra Foranstaltning for at kunne benytte
Emulsion, der med en. 50 % Vandindhold koster omkring det
samme som ren Asfalt, som Bindemiddel, bliver de ekstra Udgif
ter ved netop dette Bindemiddels Benyttelse, der ikke tilsvares af
Værdier i Belægningen, væsentlig forøget (de kommer, som paavist,
OP paa ca. % af Belægningens Udgift). Heroverfor bør anføres,
at Asfaltemulsion er enkel at arbejde med og fordrer et lille Ma
skineri, men ved større Produktion spiller større Maskinanlæg og
den mere indviklede Teknik, som medføres af den »varme Belæg
ningsmetodec, navnlig med Cut-back-Asfalt som Bindemiddel, in
gen væsentlig Rolle i Belægningens Pris.

At Granit er et mindre godt Stenmateriale til Vej bygning, er
for saa vidt rigtigt, som adskillige — dog ndenlandske Mineraler
er det overlegent. Granits mere eller mindre gode Klæbeevne til
Asfalt har sikkert ikke tidligere været ofret tilstrækkelig Interesse.

Vej laboratoriet har dog ved Undersøgelse af Klæbeevnen mel
lem Granitskærver fra Aabenraa Amt og Cutback-Asfalt fundet

Klæbeevnen fuldt tilfredsstillende. Stenmaterialet og Asfalten var
i dette Tilfælde blandet varmt, hvad sikkert gør en Forskel.

Enhver vil sikkert give Ingeniør Sletting Ret i, at en ringe Mer
udgift pr. m2 for en Belægning er fuldt forsvarlig, naar der kan op
naas for Færdselssikkerheden saa væsentlige Egenskaber som den
anførte vedvarende Ruhed og lyse Farve. Jeg vil dog haabe, at
man i denne Henseende ogsaa for Tæppebelægningernes Vedkom
mende naar adskilligt videre, end hvad der allerede er naaet i Be
lægainger som Emulsionsbeton, Cutback-Asfaltbeton og moderne
udført Overfladebehandling, der ellers — efter mit Skøn — med
Hensyn til disse Egenskaber staar i forreste Række indenfor de bil
ligere Belægninger.
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Cirkulære af 6. Oktbr. 1934 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til samtlige Amtmænd:

»Under Flenvisning til Bestem
melsen i § 37, Stk. 3. i Færdselslo
ven af 14. April 1932, jfr. Justits
ministeriets Bekendtgorelse Nr. 193
at 30. Juni 1932, Bilag I, Fig. 8.
hvorefter (let paahviler Skolerne
efter Samraad med Politiet at
træffe fornodne Foranstaltninger
til at beskytte Bornene mod Fa
rerne fra den korende Færdsel ud
for Skolen, saasorn ved Opstilling
af Færdselstavler, l3omme ud for
Udgangene eller lignende, skal
man paa dertil given Foranledning
tjenstlig anmode D’Herrer Amt-
mænd om at ville tilkendegive ved
kommende Vejbestyrelser, at disse
er pligtige at modtage Advarsels
tavlerne paa Vejenes Grund, dog
saaledes at Politiet af Flensyn til
Vejvæsenets Interesser maa for
I kandle nærmere med Vejbestyrel
serne om Pladsen tor Tavlerne.»

Ministeriet for offentlige Arbeje
ders Regler af 9. .Januar 1935 for
Beregning af den Godtgorelse, der
vil kunne ydes Privathanerne og
Kommunerne for Administrations
udgifter m. v. ved Gennemførelsen
af de Foranstaltninger til Sikring
af Færdsien ved Jærnhaneovor
korsler, som paalægges dem i
Flenhold til Lov Nr. 28 af 1. Fe
bruar 1930, og for hvilke Udgifter
ne skal refunderes af de i Lovens
§ i omhandlede Midler.

I. Afmærkn inger:
7 pCt. at det Belob, der med

gaar til Arbejdet ved Opstilling af
Krydsmærker. Polititavler og in
ternationale ;-dvarselstavler. For
Afgivelse af Bestilling paa disse
Mærker og Tavler kan ikke bereg
nes nogen Godtgorelse, og deres
Værdi indga ar sa aledes ikke i le
regningen.

II. 5 er vi t u t belægning er,
Afgravninger, Atlahs
strækninger og mindre
Vejforlægninger (d. v. s.
saadanne, hvis Anlægs
sum ikke overstiger 5000
K r.):

7 pCt. af l3elobet til Arealer
h.vervelse og Godtgorelse for Ser
vitut samt at Beløbet for det at
Banen eller Kommunen u’dforte
Arbejde. Udarbejdelse af Tegnin
ger og Landinspektorarbejde ved
den fornødne Berigtigelse at Ma
trikulen betales efter Regning.

Til. Viaduktanlæg og
storre Vejforlægninger
(d. v. s. saadanne, hvis \n
lægssum overstiger 5000
K r.):

For saa vidt angaar Udarbej
delse af Projekt, Ledelse at og Til
syn med Arbejdet, anvendes de i
Dansk Ingeniørforenings Norm er
fastsatte Takster tor Beregning af
1-lonorar for Anlæg som de her-
omhandlede.

For saa vidt Banen eller Kom
munen selv udforer saadanne af
de fornævnte Arbejder, som mkke

FRA MINISTERIERNE
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skonnes at egne sig til Bortgivelse beregne sig en Godtgorelse paa
i Entreprise, kan vedkommende 40 pCt. af den til Arbejdet udbetalte
Bane eller Kommune som Godt- Arbejdslon og 5 pCt. at Værdien af
gorelse for Slid paa eget Værktoj, de til Arbejdet medgaaede egne Ma
Udgift til Forsikringer og lignende terialer og Forbi’ugsenstande.

MOTORAFGIFTERNE i FINANSAARET 1934/35

0nisetniiigs—
Vægtafgift Bcnziinifgift afgi tt

lndgaaet i April Kvartal 1934 12.690 981 Kr.5.093.157 Kr. 1.834.727 Kr.
(I alt: 19.618.865 Kr.)

lndgaaet i Juli Kvartal 1934. . . . 2.933.085 Kr. 6.116.393 Kr. 1.917.772 Kr.
(I alt: 10.966.160 Kr.)

Indgaael i Oktober Kvartal 1934 . 2.840.859 Kr. 6.409.743 Kr. 1.433.077 Kr.
(I alt: 10.683.679 Kr.)

Indgaaot i April, Juli og Oktober Kvartaler i alt: 41.268.704 Kr.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vågföreningens Tidskrift (1934).
Nr. 5. — Den nya Tranebergsbron. — Redogörelse fOr Iiuvuddragen i

1931 års våg- och brosakkunnigas betånkande. — Några tekniska de
taljutredningar utförda av 1931 års våg- och brosakkunniga. — Lands
vOgar versus jårnvågar. — Belåggningsarbeten i vågstyrelsens egen
regi eller på entreprenad. — »Varning for utfartsvåga. En bakvånd upp
maning. Btittsfall. — Oversikt Over meddelade patent. — Litteratur.

Nr. 6. — En fOregångsman inom vågvåsendet avgOr. — Vågarnas in
delning och benåmning. — Trafiksåkerhetsfr6gan ur vhgmannasyn
punkt. — Permanent. — Den iniernationella motortrafikens utveckling
framtvingar högerkdrning. — Metod för beståmning av en makadam
sorts flisighetsgrad. — AsfaltbelOggningar å Tranebergsbro jtimte till
fartsviigar. — I-Ialvperrnanent vibrobetong. — Allnianna våga.r till enskilt
underhåll. — VågarbetarlOnar Ltr 1934. — Automobilskattemedlen 1933/34.
— Vågunderhållskostnader under år 1933 och utanordnade underhålls
bidrag 1934. — Vågkultur uta.nfOr kOrbanan. — Vintervågar i nordöstra
Skåne. — Kur man fårdades i Flundre httrad i forna tider. —

Teknisk Tidskrift.
Våg- och Vattenbyggnadskonst (1934).

Nr. 10. — Tranebergsledens viadukter. — Om beråkning av elastiskt
inspånt valv. — DeformationsfOrmågan hos gjutasfalt, sandasfalt och
topeka vid olika temperaturer. — Om slagrutan.
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Nr. 11. — Om vibrering vid gjutning av betong. — Berdkningar av
remar genoni successiv momentfördelning. — Standardisering av vdg
belftggningar.

Nr. 12. —— Någi a synpunkter p5, frågan om den högre utbildningen i
byggnadskonst. •— Om knåckning av cirkulåra bågar.

Meddelelser fra Veidjrektdren (1934)
Nr. 10. — Den 7. internasjonale veikongress i Tyskland 1934. — Om

bremsning av biler. — Peling uten rambukk ved storebroen i Fåberg. —

TiIh.engerkonsfruksjonor og deres kjOreegenskaper.
Nr. 11. — Overingeniör Kr. IC Hugge. — Myke hengebroer på norske

landeveier. — Veier pne for biltrafikk vinteren 1934—35. — To hedrede
veiingeniörer. — HestekjOretöior med gummihjul.

Nr. 12. — Vejen over Filefjell og dens tilblivelse. — Bremsedistanser
og forbikjöringsdistanser. — De offentlige veier i Norge pr. 30. juni 1934.

Hullet in de l’Association Internationale
Permanente des Congrés de la Route (1934).

Nr. 96. — UEclairage des Routes. — Machinepiste dessais de l’Rcole
Tecbniqne supérieure de Karlsrube. — Les Becliercbes relatives aux
roufes en Grande-l3retagne.

Le Strade (1934).
Nr. 10 — L’opera dcli’ azienda autonoma statale delle strada al 31).

giugno 1931-XII. — Ii VII congresso internazionale della strada. — II
i iassetto della rete stradale della provincia di Genova. — Un po’ dl
statistica comparala. — Stolistica ciegli aceiclenti mortali cIella circolazione
stradale per l’anno 1933 nella Gran Bretagna. — Gli necidenti del traffico
negli Stati Uniti clurante l’anno 1933. — Risultati di macaciam cemen
tato. — Sulla conforrnazione delle superficie stradale agli estremi delle
curve. — Sulla composizione ehimica dci cementi nei riguardi delle
applicazioni stradali. — tina prova per determinare l’adesione fra super
ficie piane, in funzione delle spessore del velo hituminoso interposto.

Nr. 11. — La chilometrazione delle strade statali. — Le nueve strade
di Roma dal 1922 al 1934. — Ii centenaro di Tomaso Telford. — Sulla
sistemazione piu economica del fianchi nelle strade a gronde traffico
automohilistico. — Viabilita minore a Cosenza. — Un metodo semplice
per determinare la viscosita delle emulsioni bituminoze. — Bitumi
asfaltici fluidi. — Le cbiusure »simbolicbe del passaggi a livello e la
puhblica incoluniiI a. — I Passo del Julier aperto durante l’inverno. —

Giornale di educazione circolatoi’ia. — Tranvie e pavimentaziofli strodali.
Nr, 12. — L’opera della milizia della strada nel primo quinqnennio.

— La strada dell’Etna. — La rete autostradale europea. — La teenica
delle cilindratui’e ed i compressori. — La galleria snbacquea tra Liver
pool e Birkenbeacl. — La bicieletfa nella cifta cli domani. — Strade
vicinali consorziali.

Asfalti — Bitumi — Catrami (1934).

Nr. 10. — Le conclusioni del VII congresso internazionale della
strada a Monaco. — Esperimenti di stahalita su miscele asfaltiche per
pavimentazioni stradali. — Emulsioni o bitumi a ealdo?

Ni’. 11. — Sul saggio di labilita delle emulsioni di bitume. — Espen
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menti di stabilita su miscele asfaltiche per pavirnentazioni stradali —

La crisi dell’ asfalto. — A proposito di bitumi a caicio e di ernulsioni.
Nr. 12. — Studi sulle emulsioni bituminose. Bitdmature a caRlo

e a freddo. — Scelta delle emulsioni.

Public Roads (1934).
Vol. 11. Nr. 6. — A study of oil-treated roads in Colorado and

Wyoming. — Power-shovel operation in highway grading.
Vol. 15. Nr. 7. — Power-shovel operation in highway grading. —

Motor-vehicl e registrations, 1933.

Schweizerische Zeitschrift fhr Strassenwesen (1934).
Nr. 20. — Vom VII Internat. Strassenkongres in Mhnchen. — Tech

nische und polizeiliche Massnahmen zur Verkehrsregelung in den
Sthdten in Frankreich. — Die Abschfttzung des Verkehrswei’tes von
Grundsthcken in städtischen Verhdltnissen, bei geschlossener oder
Reihenhaus-Bebauung. —. Einfredigungen. — Friedhoferveiterung in
Florgen. — Grenzbereinigung.

Nr. 21. Automatisci-ic Verkehrssignalanlagen fdr Strassen
kreuzungen.

Nr. 22. —— Zur Unwetterkatastrophe in der Innerschweiz vom 9. Sep
tember 1934. — Die Strassenbereisung vom 7. September 1934.

Nr. 23. — Bebauungsplan und Quartierplan an der eidg. Technischen
Hochschule. — Zwei Ausstellungen: Die Siedlung und die Strasse in
München. — Franzdsischer Städtebaukongress.

Nr. 24. — LUnion Suisse des Professionnels de la Boute el Faménage
ment des routes alpestres. — Dépenses des cantons pour les routes pen
dant l’annéc 1932. — Die neue Aarebrhcke Felsenau-Koblenz. — Die
neue deutsche lleichs-Strassenverkehrsordnung.

Nr. 25. — Markierung der Fussgéngerstreifen, Parkplåtze und Ver
kehrsteilungen. — La route de Martigny à Salvan. — Teer mit Piller
zusatz.

Nr. 26. — Das neue Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen
im Kanton Bern. — Vor Vollendung der Grossglockner-Hocbalpenstrasse.

B itu men (1934).
Nr. 8. — Der VII Mttnchener Internationale Strassenkongress. — Bl

tumen im Spiegel der Lknderberichte zum internationalen Strassen
kongress München. — Die Bedeutung der I-Iaftfestigkeit zwischen Mine
ral und Bindemittel für den bitumindsen Strassenbau. — Praktische
Erfahrungen im Kalt-Mischverfahren unter Verwendung stabiler Bitu
inonemulsionen. — Der Ausbau der Münchener Strassen.

Nr. 9. — Die modernen Strassenbauweisen in den Stkdten. — Unter
grund-Isolierung im neuzeitlichen Strassenhau. — Ueber die Färbung
der Bitumina. im besonderen der Asphalte.

Nr. 10. — Die internationale Bitumenwirtschaft 1932/33. — Der Bau
von Strassendecken mit geformten Asphaltsteinen in den Vereinigten
Staaten. — Ueber die Verbreiterung bituminöser Fahrbahndecken.

DieBetonstrasse(1934).
Nr. 10. — Wirtschaftlichkeit im Strassenbau. — Betonkurven auf

Mpenslrassen. — Vom Ban der Betondechen für die Reichsautobahnen.
— Vom VII internationalen Strassenkongress Mhnchen 1934.
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Nr. ii — Ueber einige Bedingungen tdr die Herstellung von gutem
Strassenbeton. — lladfahrwegebau. — Die Verwendung von Zement im
Strassenbau irn Auslande. — Entwicklung des Betonstrassenhaues in
Belgien. — AU5 der Praxis des Betonstrassenhaues.

\Terl(ehrstecl]yijlc (1934).
Nr. 19. — Verkehrs-Park- und Garagen-Fragen iii Stddten, — Der

Verkehi’ dci deutschen Strassenbahnen 1933/34. — Die Begelung der
Zusarnmenarbejt von Schiene und Strasse in Frankreich. — Bedeutung
und Zukunft des Badfahrverkehrs. — Die technischen Beferate aut dem
24. Internationalen Eongress des Internationalen Vereins der Strassen
hahnen etc. — Der Strassenbau in den Arbeiisbeschaffungsprogranimen.
— Die Eignung der Betondecke tdr Kraftfahrbahnen. — Die Autohahn
Florenz—Viareggio

Nr. 21. — Der Outs- und Zwisclienortsverkehr. — Gesetzgebung und
Verwaltung im Dienste des Kraftfahrwesens. — Die Verkehrsbetriebe in
den neuen Sleuergeselzen vom Oktober 1934. — Verkehrstechnische
Tagungen in Berlin. Ddsseldorf und Essen. — Die neuere Entwicklung
des roaschine]len Strassenhaues. — Neuartige I3ehandlung friseher, nicht
erhkrteter Betonbettungen.

Nr. 22. — Die Iledeutung des öffentliclieu Nahverkehrs. — Die Aus
ftihrungsanweisung zur Beichs-Strassenverkehrs-Ordnung. — Die teeh
nischen l3estimniungen der Beichs-Strassenverkehrs-Ordnnng. — Der
Berliner Nahverkehr 1933. — Verkehrswerbung bei Strasseohahneu. —

Die Brdcken der Beichsautobahn Mdnchen-Landesgrenze dher Mangftll
und mn. — Tertumen. — Autohahnen im Au.sland. — Die Ausgahen tdr
das Strasseu- und Wegewesen.

Nr. 23. — ifie l-Iauptversamnilung des Beichsverbandes Deutseher
Verkehrsverwaltungen. — Die Organisation des Kraftomnihusgewerbes.
— Strassen und Strassenverkebrszeichen in England. — Der Fracht
anteil des Schotters in den Strassendeekenkosten und die \Terwendung
drtlichen Gesteins. — Die liattung der Gemeinden aus Strossenuntkllen
infolge Schneefall und Glatteis. — IOn Jahr Erfahrungen mit Stahirost
strassen.

Nr. 24. — Die Aufgahen des Beichsverbandes Deutsclier Verkehrsver
waltungen. — Das Wagenstandgeld muss umsatzsteuerfrei bleiben! —

Die Erholung des deutschen Krattverkehrs I. 1933—34. — Die Ergeb
Disse dej’ Strassenbauversuehe des DDAC aut der 2009 km Fahrt 1934.
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