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NORDISK VEJMØDE I STOCKHOLM
l8..----22. ,JUNI 1935.

Under den internationale Vejkongres i München 1934 drøftedes
mellem de tilstedeværende Vejingeniører fra Danmark, Finland,
Norge og Sverige Mulighederne for et Samarbejde mellem de flor
diske Landes Vejteknikere.

Fra svensk Side blev der i Løbet af Efteranret 1934 udkastet
Tanken om et nordisk Vejmøde i Stockholm 1935, hvorfor fØl—
nende . -.

Professor A. R. Christensen,
Amtsvejinspektør S. Ellert,
kst. OvervejinspektØr T .J. Helsted.
Amtsvej i nspek tØr A. Kjærgaar(l,
IngeniØr Axet Riis,
Komm unei ngenidr V. \Vestergaard

sluttede sig sammen i et Udvalg br at ordne Deltagelsen fra dansk
Side (let nævnte Møde og forberede Dannelsen af en Nordisk
Vejteknisk Forening.

Nedenstaaende Indbydelse er nu modtaget:

I NB .1 11 D A N
liii \‘ordisku Vaqtekniskci 3Iötet i Soeriqe

(h’fl iR.—--22. juni 19.’5.

l)anska V:igtekniker inbjudas hiriued tju deltagande i Nordi—
ska Vfigtekniska Mötet i Sverige den 18.—22. juni 1935.

Syftet me(l mötet ür att sammanföra ingen jörer, arbetande inom
viigomrS(let (le nordiska länderna, tju clryftande av vägtekniska
spörsnål och i sniuband (liirine(l aR hereda tillfälle till praktiska
viigstudier. Ett utbvte av erfarenheter niellan fackmannen i de
nordiska liinderna torde vara til gagn för vigteknikens utveckling
i tiessa hinder.

Vid mitet kommer att framldggas förslag til bildamle av en
förening, förslagsvis ben:im ml Nordiska Vigtekniska Föreningen,
med uppgift att fränija samarbetet mellan (le nordisku liindernas
viigtek nik er.
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Följande progralri har uppgjorts för mötet:
Tisdagen den 18. och onsdagen den 19. juni.
Förhandlingar i Stockholm. Föredrag av överdirektören N. Bo

huder: »Svenskt vägväsende<. Föredrag av ingenjören N. von Ma
tern: »Synpunkter vid val av vägbeläggningar<. Föredrag av civil
ingenjören E. Norclendahl: »Utbildning av vügarnas tvärsektion<c
Föredragen publiceras i förväg1). I anslutning til! de håda senara
föredragen diskussion med anföranden av referenter från de nor
diska lånderna. Behandling av frågan om bildande av Nordiska
Viigtekniska Föreningen.

Torsdagen den 20. juni.

Studier av vågar och gator i Stockholm och dess närhet, vis
ning av Stadshuset, nya broar ni. iii.

Fredagen den 21. juni.
Bilfårcl Stockholm—•Uppsa!a--—-Falun med vägstudier under

vågell. Uppehåll i Uppsala, visning av domkvrkan, slottet m. fi.
sevårdheter.

Lördagen den 22. juni.

Bilfård Falun—Leksand——Rättvik——Mora•——Rättvik med väg
studier under vägen. Besök i Domnarvets ,järnverk.

En mötesavgift av 10 kr. (såvål för herrar som damer) upp
tages till tåckende av organisationskostnader för mötet och resan
tju Dalarna. För järnvågsresor ti!l och från mötet torde viss pris
nedsåttning under vissa förutsiittningar kunna erhållas. TjU inötet
äro åven mötesdeltagarnas damer vålkomna.

Detaljerat program för mötet LLtsändas senare.
Nårmare upplysningar kunna erhållas genoni ingenjören Axel

Riis, Dansk Vejlaboratoriumn, telefon Byen 8231, dit öven anmälan
om deltagande i mnötet skal! insiindas förc den 15. maj.

Stockholm, dcii 29 mars 1935.
Nils Boliizder,

üverdirektür i K. Väg- och
Vattenl)vggnadsstyrelselm.

G. Dahlberg, .4. W. Mannerfell, Nils von Malern,
Statens \‘iigingenjör i Statens Vägingenjör i Ingenjör vid Statens

Uppsala Hin. Blekinge Hin. Viiginstitut.

P. T. Norlin, N. K. Sundbiad, Axel Valsinger,
Statens Vågingenjör i Gatudirektör i Byråchef i

Kopparbergs Hin. Stockholns Stad. K. Vilg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen.

Nils Wibeck, E. Paul Wretlind,
Distriktsingenjör i Direktör i AB. Vägför
Stockholms Stad. httringar.

1) Se nedenfor i dette Hæfte af Dansk Vejtidsskrift.
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Vejleknikere, (ler er eller har Ret til at være Medlemmer af
l)ansk Ingeniorforening, AmtsvejinspektØrforeningen, Amtsvejassi—
stentfoi’eningen og Stads— og HavneingeniØrforeningen kan deltage
i Modet.

Anmeldelsen om 1)eltagelse i MØdet sker til Ingeniør Axel Riis,
l)nnsk Vejlaboratorium, Østervoldgade (i C, Telf. Byen 8231, senest
den 15. Maj.

Ve(l Anmeldelsen maa (let opgives. oiii man Ønsker at deltage
alene i selve MØdet i Stockholm, 1$. -—20. Juni, eller tillige i Ud
flugten til Dalarne, 21.— --22. Juni.

I{ongresafgiften. 12 danske Kroner, erla’gges ved Anmeldelsen.

STOCKHOLMS GATU- OCH TRAFIKVASEN
Af Gatudirektör N. K. Sundbiad.

För att tillmötesgå en framstålining från redaktionen yul jag
hårmed i kortn drag och i mycket koncentrerad form, alldenstund
åmnet år alltför vidlyftigt, orientera tidskriftens låsekrets om de
mest nktuella förhållandena betråffande Stockholms gatu- och ha
fikvåsen.

En blick på kartan över Stockholm och dess omgivningar visar.
bum söndersprångt landskapet år fly sjön Målaren och Saltsjön
med deras många vikar och sund samt av andrn smårre sjönr.
Terrången år i hnvudsak bergig med några markerade rullstensåsnr,
som stråckn sig tvårs över området från norr till söder.

För nåra 800 år sedan gmundlades Stockholm på de holmar,
som omgiva sjön Målarens utlopp i Saltsjön. Staden hade ett nr alla
synpunkter fördelaktig läge, varför den sårskilt på 1400-, 1500- och
1600-talen fick en rask iatveckling med den för den tiden karakteri
sliska bebyggelsen med höga hus och smala grflnder, som ånnu åger
hestånd på stadsholden eller »sta’n mellan broamna, som den kallas
i vardagligt tal. På 1600- och 1700-talen hörjade stadsbehyggeLsen
udstråekas såvål norr som söder om strömmamna efter stadsplaner.
som medgav något båttre utrymme för bebyggelsen och för tmafiken
i staden ån vnd förnt vant fallet. Under senaste decennier har sta
dens utveckling skett oerhört raskt och nya stadsbildningar genoni
fSrts i huvudsak i våst-östlig riktning ntefter huvudvattendragel
på såvål dess nora som södma sida. Dårjåinta har det runt om sta
den och utanför (less j urisdiktionsgråns nppstått en mångfald
smårre samhållen och förorter. Invönareantalet i staden Stockholm
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uppgâr nu iIl 526.000, och råknar man med omgivande förorter
kan det uppskattas tju nära 700.000 personer.

För att kunna följa tratikens utveckling i savàl olika delar
av staden som även mellan den och förorterna företages årligen

Fiq. i. Diaqrani öuer tru[ikindnqderna å bruar och in[artsleder
den 30. Oktober 193’,. Kl. 7—20.

den sisa tisdagen i oktober månad en trafikräkning å alla viktigare
trafikleder och däremellan göras under ârets lopp specialräkningar
ä vissa platser för att mera detaljerat kunna lära kånna trafikens
variationer såväl under olika veckodager som under dagens olika
timmar och delar av timmar.

Man har en mycket god mätare pâ trafiken genom de trafik-

24 k/ /933

Ii— /0000 /‘-/o,
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mångder, som passera de olika broarna och infartsviiganw tHi den

inre staden såsom framgår av nedanstående schematiska diagram,

bud 1, över trafikens storlek den 30. oktober 1931 kl. 7—20.

Trafiken nådde sUt maximum i Stockholm under åren 1930

och 1931, oeh dårefter har den, vacl motortrafiken betråffar, sasom
en följd av den försåmrade ekonomiska situationen i landet

sjunkit något, niedan trampcvklarnas antal stigit mycket hastigt.

Variationerna hårutinnan under de senaste 10 åren,samt den pro

centuella fårdelningeu mellan de olika trafikslagen dm åskådlig

gjorda i diagrammet å bud 2.
F’år att tiflgodose den modemna motortrafikeu och dess krav på

fårbåttrade trafikleder oeh trafikanordningar har StockhoLn, i

likhet med vad förhållandet år i andra åldre ståder, måst utföra

synnerligea omfattende och pâ grund av de topografiska förhållan

(lena myeket kostsamma anlåggningar. Får detta åndamal hava

många gator vidgats, ava trafikleder och nva hroar bvggts, flere

åppna platser hava rationellt ordnats tili trafikfårdelningsplatser,

och trafiklederna uppdelats med sårskilda banor för olika trafik-

slag, samt nytt signalsystem för trafiken infårts. Enkelriktad trafik

har åven måst infåras i vissa gator, och får underlåttaadet av bil—

parkeringen har på alla tånkbara platser i den iare stadszonen

anordnats parkeriagsplatser får resp. I eller 2 timniars eller långre

tids parkering, varjåmte sårskilda beståmmelser utfårdals för par—

kering o. d. på olika gator m. m. Betråffande kårbanors och gång

banors belåggning hava under senare år vidtagits avsevårda får—

håttringar i såvål helåggningstekniskt som ekonomiskt hånseende.

Diagrammet å bild I visar huru ali trafik mellan ej blott den

norra ock sådma staden utan åven mellan landskapea norr och
såder om Stockholm koncentremas [ill trafiklederna åver stads—

holmen och de 3 nordliga broarna N’orrbro, Riksliron och Vasa

bron med en sammanlagd trafikmångd av nårra 53.000 fordon

samt den sydliga brofårbindelsen över Slussea med c:a 45.000 for

don per dag. Slussen, som atgår uppfartsleden från stadsholmen

[ill det hågt belågna Sådermalm, har sedan lång tid tillbaka vant

meket otillfredsstållande ur trafiksvnpunkt. Stadsfullmåktige be—
slåto dårfår den 30 mars 1931 att för en kostnad av e:a 14.000.000:—
kronor genomföra en ombyggnad av hela slussområdet efter det

trafiksystem, som framstålies å bild 3. Genom anvåndandet av tre
trafikslingor och trafikens framfårande i upp till 3 olika höjdplan

undvikas korsningar i samma plan får de stora trafikstråmmamna.

Arbetet1), som pågått i åver 4 år, beråknas vara fårdigt i oktober

månad i år.

i) Intresserade Liv slussnmrùdet s onibvggnad li5ii 51SL(5 til] Uj))5Ll Isav kapten

i:. Thulin i Komniunaltekoisk tidsskrift, n o 2 april 1935.
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l’iq. 2. f)iuqiuin öIez ploceiItuL’Ila färdelii ingelI inellaii fordonssluqen
u,uler .iSt(L 10 åreu.
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Fiq. 3. t’jiel dl j qi sl zlssorzl råde!.
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Trafiken mellan norm och södra stadsdelamna våntas dock
Inga sådana dimensioner, att staden icke kunnat åtnSja sig med
cabart ombyggnaden av slussområdet. För att förbinda de våstra
stadsdelarna direkt med varandra beslöto stadsfulimåktige den
2 februari 1931 att fSr en kostnad av i runt tal 15.000.000 kronor
hygga en ny stor, 24 ni. bred broförhiadelse över Målaren, den s. Ic
Våsterbron, bild 7 d. Den utgöres av en 275 m. lång jflrabro med

viadukt över Pålsundet och av den 600 m. långa och maximalt 30,3
rn. höga Våsterbron, bild 4, med två spann om respekliva 204 och
168 m. samt en 245 m. lång betongviadukt, bild 5, över det låglånta
området vid Rålambshov fram tju Fridhemsplan med tillhörande
tillfartsviigar och gatuomläggningar. Åven detta arhete heräknas
bliva fårdigt under innevarande ârs höst.

Förbindelsen våsterut med den nya stadsbebyggelsen i Bromina
lmr åven vant så bnistfållig, att det blivit nödvåndigt att utbyta
den förudvarande flytande pontonbron inot en ny hetonghro pä segel
fri höjd, Tranebergsbro bud 6. Bron, som har en fri höjd över vat
tenytan av 27,9 m. och spånner över sundet med vårldens långsta

‘:1

Fig .4. läslerbrnn.
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betongvalv avl8l rn., är utförd för såväl gatutrafik som förortsbane
trafik, helt avskilda från hvarandra, bud 7 e. Denna nya huvud
trafrikled, som år c:a 2 km lång, år konstruerad så, att korsande
trafik icke skall behöva förekomma å densamma. För den skull
har den förutom ovannåmnda betongbro med dess låuga tju
fartsviadukter försetts med icke mindre ån 3 gatuviadukter och
3 förortsbaneviadukter, alla i hetong . Anlåggningen, som beslöts
av stadsfulimåktige den 23 februari 1931, blev fårdig och tagen
i bruk den 31 augusti 1931.

{Jtöver ovannåmnda stora nybyggnader för trafikleder havn i
mycket stor omfattning redan ulförts nyanliiggningar och förbåttrin—

gar av några av de stora infartsvågarna samt av flere av de stora
trafikgatorna i staden, men många förslag till ytterligare för
båttringar föreligga oeh förvåntas komma till utförande under
de nårmaste åren.

I detta sammanhang bör omniimnas att Stockholms stad har
i princip gått in för att bygga en tunnelbana genom staden för
att dårigenom såvål hastigt kunna föra förortstrafiken till och
från stadens centrala delar som snabbt förmedla inomstadstra
fiken meUan olika stadsdelar och samtidigt dårmed vinna en
vålbehövlig och kraftig avlastning av trafiken å gatuplanet. Å Sö
dermalm byggdes under åren 1931—1933 en 1730 m. lång tunnel
bana under Götagatan mellan Skanstull och Slussen. Omfattande
utredningar pågå för nåvarande inom stadsplanemyndigheterua fSr
att i samband med en genomgripande reglering av nedre Norrmalms
stadsplan kunna erhålla en låmplig stråekning för tunnelbanans
fortsåttning från Slussen Sver eller under strömmarna till Tegel

Fig. 6. Traiiebergsbro.
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baeken samt genom nedre Norrmalm och vidare västerut över
Kungsholmen tju Bromma.

Vid trafikledernas utformning hava tillåmpats något olika prin
ciper för stadens gator med dess mindre hastiga trafik oeh för de
stora infartsiederna, dår stora hastigheter skola kunna medgivas.

Den maximala fordonsbredd, som tillåtes för bilar, uppgår till
2,1 m. och för omnibussar tju 2,3 in., men det förefinnes åven en
tendens till ökning av dessa mått, vartill åven viss hånsyn må tagas
för framtida utvidningar. Å stadens gator beråknas utrymmet i kör
banan efter 2,5 m. bredd för stillastående fordonsfil oeh 3 m. bredd

Åu<ISTEvÅGEN
TVÅR5EVTI ON.

&RNG- CYkZL- ICÖRDANA. CYkEL- GXNG
DANA. DANA. BANA. DANA.

2.so 2.so 15.oo 2.so - 2.So

23.ooM. -

Fig. 7 a. Sek/ion av ÅlkisIe:’ügen.

för varje rörlig fordonsfil. Dår spårvåg finnes å körbana, avsåttes
ett minst 2,7 men ofta 3 m. brett område för enkel spårvågslinje
oeh dubbla dessa mått för dubbellinje. I breda trafik- oeh affårs
gator som t. ex. Kungsgatan och å Norrbro hava på vissa avstånd
inlagts 1,0 å 1,2 m. breda refuger mellan spårvågsspåren för att
möjliggöra en tryggad passage över gatan för gångtrafikanterna.
I skarpa kurvor oeh å våxlingsstråekor vid trafikfördelningsplatser
ökas breddmåtten med upp till 0,5 m. fSr varje fu. Med anvåndan
det av dessa breddmått utbildas gatornas körbanor.

Sårskilda cykelbanor hava icke anordnats å bostads- och affårs
gator, alldenstund cykeltrafiken hittilis icke vant av sådan om
fattning, att detta vant behövligt. Endast de stora infartsiederna
och vissa huvudgator, som åro försedda med planteningar, hava
utrustats med fniliggande cykelbanor. Avsikten år dock att ytter
ligare utgrena cykelbanesystemet i staden, så att de cyklande, som
behSva fårdas långre stråckor mellan olika stadsdelar eller ut till
fSrorterna skola kunna anvånda sig av cykelbanor, avskilda från
övnig trafik.
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För de stora infartsiederna, dår obegrånsad körhastighet tillåtes,
har det visat sig, att 3 rn. breda körfiler äro för knappa, varför dessa
breddmått ökats. Två typer av vågbaneindelning hava under senaste
åren kommit tju auvåndning för vågar, som fordra 2 körfiler i var
dera riktningen. Dår terrängförhållandena skulle krftva alltför höga
anlåggningskostnader och dår man ej behöver befara avsevärd kor

( DROTTNINGHOLb\SVGN (r.-\

TVÂPSkTlONE.

FÖPSTA UTYGGN.D.

GVIL- GaJG. ICÖRANA öRBANA GNG- CYkL
I A4A ANA. DANA. A4A.

NOR. j SOR.

2 iJ 2 2

Fig. 7 b. Sektion ui Drottiiingholrnsoügen, )örslu zzlbgqgiicxd.

sande gångtrafik över körbanan, har såsom t. cx. förliållandet ür

med Ålkistevägen, bud 7 a, körbanan givits en bredd av 13.0 m.
Dess mitt markeras av i belggningen infålida rostfria stålpiattor
på upp tju 10 m. inbördes distans. På vardera sidan om körbaiian
finnas en 2,5 ru. bred cvkelbana och en 2,5 ru. bred gångbana. De
olika banorna givas något olika höjdlågen och åtskiljas endast av
kant s tenar.

Infartsied med stor trafik, som passerar genom bostadsonwåden,

utbildas såsom fallet är med Drottninghohnsvågen i fullt färdigt
skick med dubbla körbaTior i mitten för den hastiga genorngångs
trafiken och med smalare körbanor för lokal motortrafik, håstfor
don, dragkårror o. d. å vardera sidan. Vågen bygges emellertid i
två byggnadsstadier. Vid första iitbyggnaden, bild 7 b, får den från
sidorna råknat en 2,25 m. cykelbaria, en 1 m. bred planterad strå
cka, en 2,25 m. gångbana och en 7,25 ru. körbana samt på mitten
en minst 1,5 m. bred gråsplanterad refuge, som förses med belågg

Fig. 7 c. Sektion al’ Drotlninglzolmsoügen, slutlig ulbgggnad.
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ning pft vissa platser, dår gångftafiken må passera. Det torde oh—
serveras, att cykelbanorna iagts ytterst och skilda från gångbanorna
medeist piantering.

Vid hill utbyggnad, bud 7 c, består den 46 m. breda sektionen
från sidorna råknat av 3,50 m. gångbana, 6,00 m. lokal körbana,
2,25 m. cykelbana, 1,50 m. bred plantering, 9 m. körbana och den
i mitten befintliga, minst 1,) m. breda gräspianterade refngen.

Vid de större avtagsvftgarna, som ligga på omkring 500—600 m.
avstånd från varandra, anordnas viii dimensionerade trafikfördei
ningspiatser.

De fiesta torg och öppna platser i stadea hava måst tagas i an
språk för den alitmer utrymme kråvande motortrafiken. Såsom

Fiq. 7 il .Seklion ar’ Västerbrons Jarbana.

exempel på ett m sådana trafikpiatser meddelas en bud 8 av Tegel
backen, såsom den nu år utformad, samt av Norra Bantorget, bud
9, såsom det föreslås bliva disponerat. På Tegeibackens relativt
lilla område inkomma icke mindre ån 8 trafikleder, varav 5 hava
spårvågar å gatan. Mitt å planen år dessutom anordnad en åndsta
[ion för förortsspårvågan tju Bromma. Dårtill kommer att Vasa

bron, Vasagatan ach Våstra Jakobsgatan åro bland de mest trafik
belastade lederna i staden med resepktive 24.300, 18.650 och 15.500
fordon per dag. För såvål motor- som spårvågstrafikens reglering
å de olika lederna finnes uppsatt ett signalsystem, som manSvreras
för hand av 2 trafikpoliser, plaeerade på tvånne siirskilda podier,
ett helåget å östra delen av trafikplatsen och ett å dess våstra del.
Genom de vidtagna anordningarna har det lyckats alt framfSra de
stora trafikmångderna över denna relativt lilla pifits titan några
egentliga störningar.
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Förslaget tju Norra Bantorgets ordnande avser att aiiordna cir
keltrafik runt det öppna torget och den åndstation för vissa spår
vågslinjer, som förlågges i en plantering å torgets östra del. Vid
torgets västra sicla anordnas en allmän l)ensin- oeh servicestation
samt en stor omnibusstation.

Andra trafikfördelningsplatser, som kunna vara av intresse att
studera vid besök i Stockholm, äro Gustav Adolfs torg, Sturepian,
Roslagstorg, Runehergsplan. .Jarlaplan med dess åndstation för
föror[sbussar, Karlaplan, Strandvägen vid 1)j ti rgårdsbron och
S:t Erikspian.

I början av år 1934 infördes ett nytt optiskt signalsystem, be

stående av rött, grönt och gult Ijus. Det gula ijuset, som endast
visas samtidigt med rött eller grönt Ijus, innebår, att skifte av sig
nailjus år omedelbart förestående, och har icke nftgon sjålvståndig
betvdelse betråffande råtten att framföra fordon. l)et röda ijusets
intervall år något långre ån (let grönas, sasom framgår av vidstående
ljusvåxlingsschema, bud 10. Diirigenom erhålles ett efter olika b
kala förhållanden avvågt tidsrum mellan ljusskiftningarna tju gagn
för gångtrafiken. Erfarenheten av detta signalsvstem år mycket
god, och det synes vål låmpa sig för hårvarande förhåflanden.

För belåggningen av gatornas körbanor har sedan gammalt i
huvudsak anvånts storgatsten. Den motsvarar dock ej de fordrin
gar, man nurnera hör stålla på en god gatubelåggning. Visserligen
har den en sråv yta och medger relativt ringa arbete och små
kostnader vid reparationer, såvida stenen ej är hårt sliten, men den
medför stora skakningar och mycket buller genom trafiken, och

Fig. 7 e. Sektion at’ Tianebergbrons farl’ana.
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den år icke sâ lått att hålla ren och ger icke heller samma tiltalande
utseende som de slåta belåggningarna. Den år dårjåmte mycket dyr
i anlåggning.

Tju följd hdrav hava på senare år gatorna i myclçet stor ut
stråckning belagts med asfalt, varvid den gamla stenbelåggningen
fått tjånstgöra som en i och för sig synnerligen gedigen underbådd.
Av asfaltbelåggningar anvåndas huvudsakligen gjutasfalt, sandas

falt och topeka, vilka utlåggas på ett 40—50 mm tjockt bindlagér
av öppen asfalthetong, som har till uppgift att utjåmna håligheter
och rörelse i undergrunden.

Gjutasfalt, som år den förnåmsta belåggningen och med 40 mm
bindlager och 40 mm slitlager kostar 6.90 kr. per m2, anvåndes på
alla livligt trafikerade gator. Den har en jåmn oeh relativt stråv
yta. Får att gåra den ånnu mindre slirig sårskilt vid stårre lutnin
gar bar på senaste tid ytan med synnerligen gott resultat behand
lats med asfaltindråkt finmakadam, som invåltas med en lått hand
vålt, innan asfal Imassan stelnat.

Fiq. 8. Jflai uz’ i’eqelbackei’.
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Vid mindre trafikerade gator sker belåggningen med sandasfalt
eller topeka, vilka med 45 mm hindlager och 25 mm slitlager utföras
för respektive 3,80 och 3,70 kr. per m2. Sandasfalten torde visser
ugen hava något större slitstyi’ka ån topekan, men den år å andra
sidan betydligt slirigare och är svår att reparera på ett fullgott
sått. På grund hårav har man mci’ och mci’ hörjat övcrgå till tope
k abelåggningar.

Omfattande försök hava utförts med de viktigaste kalla hitu
rriinösa belåggningaraa, såsom arniesite. colprovia, essenasfalt m. fl.,

/

/
Fu1. ). Pl(11L (fly Vorra Baii Iorqet.
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men erfarenheten hårav har givit vid handen, att de med hånsyn
tju härvarande förhållanden icke kunna tåvla med de ovannåmnda

varma belåggningarna.
Cementbetong, som rått utförd är en förstklassig körbanebelågg

ning, låmpar sig dock icke för gator, enår den medför alltför myeket
arbete och kostnader vid ledningsgråvningar. Den år åven jåmförel
sevis dyr, 8,90 kr. per m2, och har anvånts på nâgra få vågar i
förorterna.

Å gator oeh vågar med större lutning ån 1:18 anvåndes fortfa
rande smågatsten, som ger en inycket strik yta. Kostnaden för

denna belåggning utgör 9,00 kr. pr. m2. Dår man har slora krav

1å smågatstenens fårmåga att motstå trafikens åverkan, har för

stårkning av fogarna skett för en merkosfnad av 2,50 1cr. per m2

genom deras fylining till 3 å 6 cm. djup med ett fogåmue, bestå

ende av en blanding av oljeasfalt och kalkmjöl.
Å svagt trafikerade bostadsgator oeh viigar i fårorterna komma

givetvis indråkningar oeh vtbehandlingar av makaciam— och grus—

vågarna till anvåndning. En mycket billig och god metod för be

liiggning av grusvågar år deras impregnering och ytbehandling med

tjåra. Vågen hyvlas oeh sopas ren samt besprutas med 1,3 kg per

m2 tunnflytande impregneringstjåra, som under något dygn får

sila ned i gruset. Dårefter besprutas den med 1,3 kg Per m2 tjoclc

asfalttjåra, på vilken sprides och nedvåltas finsingel av 11—16 mm

kornstorlek. En eller annan gång första åren upprepas ytbehand

lingen. På detta sått erhålles för en anlåggningskostnad av 0,75 kr.

per m2 en belåggning, som vål motstår normal Iandvågstrafik. Alla

gator ach vågar bliva så belagda oeh behandlade, att damning i

nåmnviircl grad ej skall hehöva uppkomma.

Fig. 10. Sehema fOr optiska trafiksignaler.
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Förekomsten av spårvågsspår i gatorna har medfört stor skade
görelse å gatubelåggningen, och det har dårför vant angelåget att
finna en tillförlitlig konstruktion för skenornas anbringande på
sådant sått, att gatubelåggningen icke tager skada vid deras rörel
ser under den tunga spårvågstrafiken. Efter praktiska försök med
olika metoder har framkommit den å bud 11 angivna konstruktio
nen, som numera anvåndes med mycket gott resultat. Spåren för
låggas på betongunclerbådd, vars bredd år beroende ii undergrun
dens beskaffenhet. F’ör att fördela trycket mot betongen upplågges
skenan på en sårskilt komponerad undergjutningsmassa. Betongen

Fig. Ii. Sektion cii’ spårodqsspor i (1Sf cilterad gata.

i den övre gjutningen avslutas mccl ea något lutande fogyta vid
kanten av gatans gjutasfaltbelåggning, varefter utrymmet mellan
denna betonggjutning och skenan utfylles med en tåt och tullråck
ligt mjuk asfaltmassa, som förmår upptaga och utjåmna skenans
rörelser. I den mån, som denna mjukare asfaltmassa slites, år det
mvcket lått och ruedför ringa kostnad att ersåtta den med ny.

Gångbanorua, som förut försetts med gatstensbelåggning, be
låggas nnmera antingen med 35 >< 35 >< 6 cm. betongplattor eller
20 )< 20 >< 4,5 cm. klinkerplattor eller med olika asfaltblandningar,
såsom tunn gjutasfalt, sandasfalt eller öppen, fin asfaltbetoag. Led
ningar för avlopp, ;‘atten, gas, elektrisk kraft och belysning saint
fSr telefon och telegraf förlåggas i ledningsgravar under gångba
norna, då utrymmet medger detta, för att icke körtrafiken må bliva
störd vid ledningsomlåggningar och reparationer.

Stadens gatiikoator utför sedan 5 år alla sina asfaltarbeten i
egen regie. År 1925 anlades ea mindre fabrik för sandasfaittiliverk
ning vid Enskede och år 1929 vid Hornsberg såvål ett verk för
sandasfalt som ett för gjutasfalt. Dessa tre åro i år ersatta med
ett efter delvis nya prineiper byggt asfaltverk, levererat av firman

w&’ at9 croi-cratt9 v& cS, c,cnrcr’



1933 D A N S K V E i T I D S S K R I F T 1(7

Åsbrink & C :o i Stockholm. Med detta, som ägar en stor torkcylin

der för sand, en mindre sidan för filler och tvâ blandaraggregat

kan tiliverkas såväl gjutasfalt som topeka och sandasfalt med en

maximal kapacitet av 25 ton asfaitmassa pe1 timme, motsvarande

i runt tal 25(1 m beläggning per tiinmc. Utan forcering hcräknas

att kunna utföra omkring 200.000 m2 asfaltbe]Sggningar under be—

läggningssäsongen, som i regel varar från maj liii november.

Stadens gator och vägar hava en total längd av 647 km. och

en areal av 7.427.000 in2, varav 4.983.000 m2 körbana, I .884.(J0() in

gånghana och 560.000 m2 gatuplanteringar. Körhanornas olika he

iäggningar fördela sig efter arealen i följ onde sått.

Storgatsten S48.000 m2

Smågatsten 607.000

Cementhetong 20.000 »

Gjutasfalt 289.000 »

Sandasfalt 634.000 »

Topeka 190.000 »

Asfalt—, tjår— 0. emulsionsmakadam 447.000)) »

Kali asfaltbetong 52.000 »

Andra slag av beläggningar 36.000 »

Makadam och grus, vtbehandl. med bituminösa binde

medel 263.000 »

lmpregnerade och ythehandlade grusvågar 102.000 »

Makadam och grus, behandlade med dammbinda mie

medel 1.495.000 »

Surnma 4.983.000 m

Beträffande huvuddragen i organisationen av stadens gatu— och

trafikvåsen bör i ali korthet meddelas, att stadsfullmäktige bevilja

alla medel för dessa ändamål, medan gatunämnden med dess verk

stållande organ gatukontoret handhaver förvaltningen och hand

lägger alla frågor rörande stadens gatuväscn. Overvakandet av

den allmånna trafiken i staden tilkommer överståthâllaråmhetet,

som även utfårdar alla föreskrifter och kungörclser beträffande

densamina. Förslag till de tekniska anordningar, som erforciras å

gatorna för att tiligodose trafikens krav, utarbetas inom gatukon

toret i samråd med trafikpolisen, och efter vederbörligt godkän

nande av ciesamma verkställas alla arbeten genom gatukontorets

försorg.
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SYNPUNKTEB VID VAL AV VÅGBELÅGUNINGAR
F’öredrag vid Nordiska Vågtekniska Mötet

i Stockholm den 18 juni 1935 av Nils 1)011 Jlutcrn.

A lim/luna sqnpunkter.
De år lått att uppråkna de egenskaper, som en fuilkomlig, en

ideell vågbelåggning skall åga. Den skall vara billig i anlåggning
och underhåll samt billig för trafiken, eller, som saken kan formu—
leras: summan av avskrivning och rånta på anlåggningskostnaden
samt trafikkostnaden skall vara så liten som möjligt. Den skall
vara trafiksiiker och bl. a. hava en yta, som icke blir slirig. Den
skall upfylla vissa hygieniska krav p5 dammfrihet och bullerfrihet
ni. ni. samt vara lått att rengöra. Den skafl icke framkalla skak—
ningar i byggnader vid sidan av vågen. Den skall vara estetiskt thi
talande för ögat. tju nationella och sociala svnpunkter kunna upp—
stüllas önskemål, att inhemska produkter oeh inhemsk arbetskraft
bli sysselsatta.

Lika lått som det år att på detta såti uppråkna önskvårda
egenskaper hos en vågbelåggning, lika svårt eller omöjligt år det
aLt i verkligheten framstålla en sådan, som uppfyller alla de nåmnda
önskemålen. Svårigheterna åro av många slag. Många av de fak
torer, som inverka på problemet, åro okånda. Vad veta vi om ut
veeklingen av trafiken i framtiden? Vad veta vi om den framtida
pris- oeh råntenivån? Hur litet kånna vi den s. k. »livslångdenc
hos olika helåggningar Belåggningstekniken år ny och utvecklas
tör varje dag. Genom fårhåttringar i denna teknik bli förutsått—
ningarna ståndigt åndrnde.

Sårskilt vansklig med hånsyn till nyss nåmnda okånda faktorer
bur en ekononiisk jdmförelse mellan ol/ku beläggningstyper. Är det
exempelvis ur ekonomisk synpunkt beråttigat att vålja en högklas
sig vågbelåggning med stor anlåggningskostuad oeh stor livslångd,
men med ringa framtida underhållskostnad framför en halvperina
nent belåggning med liten anlåggningskostnad men med relativt
stor årlig underhål I skostnad ? Är det ekonomiskt heriittigat att er—
såtta en grusvåg med en belåggning av högre typ oeh vilken trafik
mångd utgör den ekonomiska grånsen? Svaret på dylika frågon bur
våsentligen heroende på de antaganden, man nödgas göra.

I Sverige ha under de senaste åren nyss nåmnda frågor vant
under diskussion. Jag ill hår i korthet referera en utredning,
verkslålld an 1931 års våg— och brosakkunniga ). 1)e sakkunniga

*

) Teknisk—Ekunomi ska Utred n ngar rdra mie \Ttigväsendet, Statens Offenti iga
Utredningar 1934: 27 eller Svenska Viiginstitntets meddelande 44.
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hava verkstållt en ekonomisk jåmförelse mellan grusvågar och be
higgningar av högre typ, varvid trafikvinsten beaktats. Vid över
gång från grusvåg tjU en mer högklassig helåggning uppstår som
bekant en trafikvinst, beroende dels på minskad bensinåtgång och
dels på minskad slitning hos motorfordonen. Genom en serie om
fattande försök på grusvilgar i olika tilistånd samt på andra vügbe

kg/ton

låggningar har ruhlningsmotståndet beståmts vid olika hastighet.
Resultaten av dessa försök framgå av fig. 1 och 2. Såsom framgår
av fig. i år motståndet hos grusvågarna mycket varierande, be
roende på, att grusvägarnas tillstånd starkt varierar. En grusvåg i
hästa tillstånd har emellertid ett motstånci, som ikke är större än
hos goda högklassiga vägbeliiggningar. Fig. 2 visar, att kurvorna
för olika slag av högklassiga beläggningar ligga båttre samlade och
icke förete så stora variationer, som kurvorna för grusvägarna.

30 40 km/tim
Hastighet km/tim

Fig. 2. Ruilnings— ocli luftrnotstånd på högklassiga vågbeldgqninqar eni. fårsåk
an 1931 års i’åg— och brosakkunniga.
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Med kånnedom om ruliningsmotståndet och sambandet mellan
bensinåtgång och dragkraft — det senare utrönt genom sårskildn
försök kan man beråkna bensinbesparingen vid övergång från
grusväg till högklassig belåggning, om vissa antaganden göras be
tråffande trafikens fördelning på olika fordonskategorier, varia
tionen av grusvågarnas tillståncl under året m. m.

Storleken av den vinst, som uppstår genom minskad slitning av
fordonen vid övergång från grusvåg tHi en annan mer hågklassig
belåggning, havn de sakkunniga i brist på nödiga statistiska npp
gifter inåst uppskatta. Vinsten har antagits moisvara en årlig be

1’iy. 3. .Jdm[öi’else mellan årskostnad får en Izågkiassig
ach en grasadg.

sparing vid 1500 mus årlig körliingd av uugefiir 100 kr. för en
genomsnittlig bil, som uteslutande kör på högklassiga vågbelägg
ningar, vid jåmförelse med en likadan bil, som uteslutande kör på
grusvågar. En besparing på 100 kronor pr år oeh bil synes ur olika
svnpunkter vara en rimlig kostnadssiffra, som avsevårt understi—
ger utlåndska liknande vårderingar och som med sannolikhet lig
ger på den såkra sidan.

Diagrammet fig. 3 visar en ekonomisk jåmförelse mellan en
permanent helåggnlng och en grusvåg. Diagrammet år uppgjort
med ledning av vissa antaganden rörande aniåggnings- och under
håliskostnaderna samt med ledning av de ovan refererade slutsat
serna rörande trafikvinsten av minskad bensinåtgång oeh minskad

Trafikmånqd biar/dygn

vaçjbelåggiiing
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slitning. >Av diagrammet framgår,» såga de sakkunniga, »aH med
de gjorda förutsåttningarna en Ierinanent belågguing år ekono
miskt beråttigad vid en trafikmångd av ungefår 600 bilar/dygn. Om
grusvågsunderhållet år sårskilt dyrt, kan den ekonomiska grånsen
sannolikt sjunka ned tju 500 bilar/dygn<. I kalkylen år förutsatt,
att grusvågens anlåggningskostnad år helt avskriven, och att så
ledes frågan gålier en gammal grusvåg, för vilken annan beiågg
ning ifrågasåttes.

På liknande sått ha de sakkunniga verkstållt en kalkyl rörande
ekonomien av halvpermanenta belåggningar, jåmfårda med grus
vågar. »Under de gjorda förutsåttningarnar, såga de sakkunniga,
»år en halvpermanent belåggning ekonomiskt beråttigad vid en
[rafikmångd av ungefår 400 bilar/dygn. Om grusvågsunderhållet
år sårskilt dyrt, kan den ekonomiska grånsen sannolikt sjunka ned
tju 300 bilar/dygn. Om den halvpermanenta beiäggningen vid oför
åndrad kvalitet år mycket billig i anlåggning ach underhåll, bur
grånsen likaså lågre. Den undre ekonomiska grånsen för halvper
manenta belåggningar torde i vissa fali ligga så lågt som vid 200
hilar/dygn eller 300 fordon/dvgn.<

Klart år, att dviika kalkyler knappast kunna bli genereilt gil
tiga, dårtill åro förhållandena allt för varierande. De ar de sak
kunniga gjorda beråkningarna visa emellertid bl .a. den stora
ekonomiska betydelsen för trafiken ar håttre vågbel åggningar ån
grus vid starkare trafikmångd. l)e sakkunniga föreslå, att hånsyn
(ill denna trafikvinst skall få tagas vid belåggningarnas finansiering,
d. v. s. vid tilldeiningen av statsbidrag. De gållande svenska be
ståmmeiserna i detta avseende åro rått egenartade oeh komplice
mde, varför jag ej i detta sammanhang viii nårmare ingå på dessa
frågor.

Med hånsyn till de stora fördeiar, som de permanenta oeh halv—
l)ern1anenL belåggningarna erbjnda genom dammfrihet oeh min
skad smuts- och åvjebiidning i fuktigt våglag vid jåmförelse med
grusvågarna, åro sådana belåggningar i många fall beråttigade, åven
om de ej åro motiverade ur tmafikekonomisk synpunkt. Man måste
såiunda råkna med ett långt större behov av dylika helåggningar,
ån som trafiksiffrorna enhart visa.

Frågan om slirigheten hos olika slag av vågbeiåggningar har vid
oiika tiilfållen vant under diskussion i vårt land. Man har från
vissa håil påstått, att de hituminösa belåggningamna skulle vara mer
sliriga ån andra typer. Den svenska erfarenheten ger emellertid
knappast stöd för detta påstående. Vi ha i vårt land ieke anvånt
den belåggning, stampasfalt, som framför allt givit upphov till de
svarta beiåggningarnas dåliga rykte. Från vissa jordhruksdistrikt
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har emellertid klagomål framförts över, att vissa myeket slåta as

faltbelåggningar vant hala för håsttrafiken. Den mest kritiska peri

oden intråffar under 4ntern vid tilifållen, når en tunn isglasyr bil-

das på ytan. Sådan tunn isbildning kan bildas på alla belåggningar,

de må vara av asfalt, betong eller sten, under olika våderleksförhål

landen beroende på den olika vårmeledningsförmågan hos dessa

åmnen. Om efter en långre köldperiod det plötsligt kommer tövåder

och något regn, uppstår isglasyr på en gatstensbelåggning, men ej

på en asfaftbelåggning. Den goda vårmeledningsförmågaa hos ste

nen överför kylan från stenens kalla inre tju ytan, medan den då

lign vårmeledningsförmågan hos asfalten medför, att asfaltbelågg

ningens yta ieke tillråekligt snabbt hinner avkylas från den i det

inre magasinerade kylan och låttare ån stenytan antager luftens

temperatur. Förhållandet bur det modsatta, vid andra våderleksför

hållanden, då kan isglasyr uppstå på asfaltytan, men ej på sten

ytan. Vid dylika tilifållen av tunn isbildning kunna belåggningarna

bli utomordentligt hala. Sandning år då ett effektivt botemedel och

utföres numera med stor påpasslighet, bl. a. på Stockholms in

fartsvågar. Om alltså någon skillnad i slirighetsgrad mellan olika

belåggningsmaterial under de svåraste slirighetsförhållandena ieke

förefinnes, finnes givetvis en viss gradskilinad under mindre svåra

slirighetsförhållanden, då givetvis de mest stråvn typern åro de

minst sliriga. Men då vi åro vana vid den mest extrerna slirigheten,

den vid isbildning, år det naturligt, att mindre variationer i slirighet

under andra förhållanden knappast observeras.

I detta sammenhang må åven beröras den högradiga slirighet,

som kan uppstå efter regn på grusvågar, som behandlats med hy

groskopiskt salt för dammbindning. En sådan våg kan bli hal som

såpa. Sårskilt svårt kan det bli, om vågbanan innehaller starkt

skifferhaltigt grus, dessbåttre endast förekommande på ett fåtal

platser i Sverige. Då kan en svårartad upplösning av vågbanan sam

tidigt upptråda, tydande på, at klorkalcium har förmågan att sön

derdela finfördelat, skiffrigt grus.t)

Vad som tidigare sagts kan hånföras till mera allmånna syn-

punkter rörande vågbelåggningar. Åtskilligt skulle vara att till

lågga. På grund av åmnets omfattning vill jag emellertid ieke

långre uppehålla mig vid dessa alimånna synpunkter utan i stållet

framlågga synpunkter rörande de olika belåggningstyperna med

sårskild hånsyn till svensk erfarenhet.

*) G. Beskow: Några faktorer, som inverka på effektiviteten av ythiadning

med hygroskopiskt salt. Sv. Vkgf. T. 1932:4.
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Grus migarna.
Enår grusvågarna åro den lång[ överviigande delen av våg—

nåtet i Sverige, såvål som i Finland och Norge, viii jag först något
beröra denna vågtvp, ehuru grusvåghanan niåhånda av Inårigen ej
hetraktas såsom en »belåggning<. Grusvågarnn ha en stor olågen
het i damningen, som kan bli en verklig plåga såvål för trafikanter
som för (le utmed vågen boende. Pâ senare år har dammplågan igrusvågarna bek åmpa Is genom anvåmlande av s. k. dammhin—
daride medel, i fråmsta rummet hygroskopiska salter ach suifitlut.
Förra året behandlades i Sverige 16,100 km med hvgroskopiska
salter ach (ii () km med sulfitlut. Av de hygroskopiska salterna har
klorkaici tim erhållit den stSrsta aiivåndningen, i min(lre onifatt—
ning anvandes klorniagnesiuni. Åtgången klorkaiciurn år 3 å s kg)ni
årligen (5 m behandlad bredd) av klormagnesium åtgår något mer.
Saltbehandlingen inedför i vissa fall slirighet i fuktigt våder, som
stundom bur så svår, exempelvis på skifferhaltiga eller kalkhai
tiga vågar, att dessa salter alls ej kunna anviindas. — Sulfitluten
har ej fått samina storn anvåndning som salterna, trots att lutea
år en inhenisk produkt, avfallsprodukt erhållen vid sulfitfabrikerna,
ach salterna måste importeras. Orsaken till den mindre anvåndniri—
gen år, dels att sulfitlutspridningeri kråver spridarvagnar, som ofta
saknas i vägdistriktcn, dels aU luten ger cii hård hud på vågen.
vilken hud lått flagriar av, varvid potthål tippstå, som åro svåra
att lago. Genom en efter suifitlutens speciella egeiiskaper avpassad
teknik bl. a. anvåndning av låmpligt, ej för grovt stenmaterial
i ytan — åi. det emellertid möjligt att erhålla en god, chimmfri yta
med sulfitlut, såsom bla. erfarenhetr från Stockholms stad visa.
(lau man haft godo resultat mccl luten.

i)et har visat sig, att effekten av saltbehandlingen ( saltet Upp—
tager fuktighet ur luften ach fördröjer avdunstningen från -åg—
kroppen) blivit våsentligt minskad, om vågen dr försedd med
1)OIst packstenslager. (Höckert, Beskow) *)

Vid regn föres saltet
från tan mot djupet, ddr tiet tju stor del eller helt kvarstannar i
packstensliåddeu, medan saltet i en vågbana nied obruten kapillår
förhindelsc återvdnder till ytan, när vågen torkar. Detta år en
olågenhet il(’S packstensvågarna, som medför, att dylika vågor dro
svåra att hålla dammfria och lått bli korrugerade. Denna erfarenhet
har framkallat en diskussion bland tie svenska vågmåHnen, huru
vida packstensbådden i grusvågarna bör utföras öppen eller tåtad
med hindjord. Röster ha åven höjts att helt slopa packstenshddden.
som vant ett allmänt anvånt byggnadssått i Syd- ach Mellarisvenige.

Sv. Vägf. Tidsskr. 1931 ni 2 h 1932 4.
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I)en tekniska utveeklingen av grusvågarna torde ånnu icke vara

avsiutad. Siirskilt betråffande gruxvdgbanas sanzinansdttnirzg torde

åtskilligt ånnu återstâ att göra i syfte att skapa grusvågar, som

åro mindre kånsliga för korrugering, liksom för uppmjukning vid

nederhord. I Amerika har frågan om jord- och grusvägarnas sta

bilisering genom bl. a. rationell sainmansättiiing av stenmaterialet

vant föremål för inteiisiva studier (Dr. Strahan) * *)• I Sverige har
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doktor G. Bt’skow bidragit tjU frågHns belysuing* * *) Genom prov

tagna ur goda och dåliga grusvågbanor har Beskow givit vissa

regler för sammansåttningen (fig. 4). Ett flertal grusvågar ha

byggts efter dessa regler genom sarnmansåttning och blandning

av två eller flera jordarter. Särskilt goda ha resultaten vant på

**) Se bl .a. Public lù)ads febr. 193.
* * * ) 1931 års våg— ari, brosakkunnigas hetånkande. Sv. Viig•r. T. 1931 1.
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vissa vägar i Norriand, på vilka man utfört en 10 cm t,jock grusvåg
bana, sammansatt genom blandning av grus och s. k. pinnmo (mo
rån), och dammbunden med klorkaicium (underlaget makadam
bådd). Man har i många fall uppnått fSrbluffande goda vågbanor,
hårda och jåmna, utan korrugering eller potthålsbildning och utan
spårbildning under vår och höst. Dessa vågar ha hittilis tarvat ett
minimalt underhåll, endast bestående av hyvling, och utgöra enligt
min mening en fingervisning om, att den gamla slentrianen betråf
fande grusvågarnas hyggnad och underhåll bör brytas. Kontroll
siktning av materialierna, en rationell sammansåttning och en om-

sorgsfull blandning bör genomföras vid byggandet av grusvågarna,
liksom man vid underhållet genom kontroliprovning bör faststålla
vilket material, fint eller grovt, som behöver tillföras vägen.

Ett framsteg inom grusvågsunderhållet betecknar vidare under
sladden (fig. 5), ett på en lastbil fåstat hyvelblad, som med hy
drauliskt trvck pressas mot vägbanan. Med hjålp av undersladden
kan hastigheten vid hyvling avsevårt ökas, varför detta redskap
utgör ett vårdefullt komplement till de för grusvågunderhållet
ovårderliga våghylarna.

Oljebehandling av grusvügar.
Oljebehandling i syfte att binda dammet på grusvågarna har

under seriare år anvånts rått mycket i Sverige (år 1934 790 km).
På väginstitutets provvågar ha olika oljor, som funnits i mark
naden, blivit provade. Vågoljorna ha dels vant tunnflytande mine-

Fig. 3. U,ulersladd, fOstad å lastbil, pressas med lzydrauliskt Iryck niot oüg
banan. Tut o. 13. H. Derqström, Filipsiad. Pris 1900:— 1cr )br 3 m bredd.
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raloljor, dels oljeeinulsioner, och ha vanligen utspritts från tank
spridare. Man kan skilja mellan två typer av oljebehandlad våg
bana. Dels kan en sammanhångande hud bildas, i vilket fall Hft
potthål och sår uppstå. Dels bildas ingen sådan hud, utan vågba
nan blir endast fet oeh dammfri; i detta fall blir vågbanan lått
starkt korrugerad. Det torde bero på oljans beskaffenhet och mångd
saint vågbanans sammensåttning, vilken typ som erhålles. Olie-
behandlingen bör sannolikt syfta mot att åstadkomma en samman
hångande hud, varigenom en mer varaktig verkan kan påråknas.
För detta åndemål bör 01jan innehålla icke flyktiga, bindande be
ståndsdelar såsom asfalt eller asfaltliknande åmnen.

Varaktigheten av oljebehandling har vant ganska ringa. Har
man velat hålla vågen fulit dammfri, har det nog i regel varit nöd
våndigt att verkstålla flera behandlingar under sommaren. Om stor
mångd olja blivit utspridd, har under höstens regn i vissa fall
svårartad slirighet uppstått. Strax efter spridningen år vågen obe
haglig att trafikera, oeh trafikanterna, bilister såvål som fotgån
gare, ha klagat och ibland framstållt anspråk på ersåttning för
skador på klåder eller på bilarna. Somliga vågoljor ha en obehaglig
lukt.

För att ett gott resultat av oljebehandling skall erhållas får
man sannolikt ågna frågan om oljornas beskaffenhet större upp
mårksamhet ån vad hittills skett, då ofta sekunda oljor av myeket
varierande art blivit anvånda. En viss ledning torde kunna erhållas
av amerikanska normer för dammbindningsoljor (typ SC - i oeh
SC — 2 i normer ulgivna av The Aspha]t Institute). * ) Ar stor be
tydelse för resultatet år vidare grusvågens kornstorlekssamman
såttning.

Halvpernzarzentu ock pernwnenta vägbelägningar.

Det år ieke långe sedan, som mau hår i Sverige ansåg, att man
borde direkt gå över till en permanent belåggning, når grusvågen
icke långre kunde hållas i stånd under den våxande trafiken. På
senare tid har emellertid intresset för de s. k. halvpermanenta
helåggningarna starkt ökat. Man erkiinner nu allmiint, att dessa
helåggningar åro en mellantyp, som i många fall år låmplig oeh
beråttigad.

Viii man göra en ekoaomisk jåmförelse nielian halvpermanenta
oeh permaaenta belåggningar, stålles man inför svårigheten att
avgöra den s. k. livslångden hos belågningarna. De halvpermanenta
belåggningarna åro ju underhållsbelåggningar, som genom regel-
bundet uuderhåll stådse skola hållas i gott skick. Man kan dock

*) Statens XYäginstituts rnedclelande 46.
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fråga, om icke dessa beläggningar så småningom bli så ojåmnn,
att en fullståndig ornlåggning bur nödvåndig eller i varje fall en
grundlig reparation måste göras. Att råkna med långre livslångd
äii för 1)erlmlnel_ita belggningar synes (Iårför icke riktigt. I nedan
stående tabell göres en jåmförelse mellan årskostnaden för halv
permaneilta och pern_ianei_ita belåggningar vid olika anlåggnings—
och underhåliskostnad och olika livsùing(l vågbredd 6 ni. iånte
fot 5 %, anläggningskostnad A, underhailskostnad u).

Halvpernzanent beldggnings rskos tnad i kr/iii.

Livs- A 3,50 kr/m2 A = 3,00 kr/m2 A 2,50 kr/m2

Sngd ar
—

ii = 0,10 0,20 0,30 ti = 0,10 0,20 0,30 u =0,10 0,20 0,3Okr.m

5 5,46 6,00 (1,06 4,76 5,36 5,96 4,06 4,66 5,26
10 3,32 3,92 4,52 2,94 3,54 4,14 2,54 3,14 3,74
15 2,62 3,22 3,82 2,33 2,93 3,53 2,04 2,64 3,24
20 2,28 2,88 3,48 2,04 2,64 3,2k 1,80 2,40 3,00
25 2,09 2,69 3,29 1,88 2,4$ 3,08 1,66 2,26 2,86

A = 2,00 kr/m2 A 1,00 krim2 A 0,50 kr/ni2

u = 0,10 0,20 0,30 u = 0,10 0,20 0,30 = 0,10 0,20 0,30 kr/m2

5 3,36 3,96 4,56 I 1,99 2,59 3,19 1,29 1,89 2,49
10 2,10 2,76 3,30 1,3S 1,98 2.58 0,99 1,59 2,19
15 1,75 2,35 2,95 1,47 1,77 2,37 0,89 1,49 2,09
20 1,56 2,16 2,76 1,08 1,68 2,28 0,81± 1,44 2,04
25 1,45 2,06 2,65 1,03 1,63 2,23 0,81 1,41 2,01

Perrnarzent beläggnings årskostnad i kr/ifl.

Livs- A -10 kr/m2 A =8kr/m2 A =6 kr/m2

Iiiugder
-_ -

ti = 0,01 0,02 0,02 ti = 0,01 0,02 0,03 ti 0,01 0,02 0,O3kr./m’

15
20
25
30

5,84 5,90
4,87 4,93
4,32 4,38
3,96 4,02

5,96
4,99
4,44
4,08

4,68 4,74 4,80
3,91 3,97 4,03
3,47 3,53 3,59
3,18 3,24 3,30

3,53 3,59 3,65
2,95 3,01 3,07
2,61 2,67 2,73
2,40 2,46 2,52

Man ser av tabellen, at det år synnerligen svårt att åtmitistone
med den begrånsade erfarenhet, som vi ännu ha i Sverige, draga
några generella slutsatser rörande ekonomien av (le halvpermanenta
helåggningarna vid j årnförelse med de permanenta.
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De halvpermarienhi belåggningarna lava emellertid en stoi för—
(lel i den lågre anlågningskostnaden, varigenom för tiligångliga
pemiigsmedel våsentligt större våglångd kan belåggas.

Dårigenom kan trafiken snabbare erhålla den genom en bä[tre
belåggning svarande trafikvinsten. Det torde framför aut vara av
denna anledning, som man i Sverige under de aUra senaste åren
sökt driva frain de halvpermanenta belåggningarna, eller, som det
kanske tekniskt riktigare borde formuleras, billiga typer av väg—

1prot kL r

drbàrdr,ônd —

i I . È
2rov,+r&k

O-ioQ cok,,-r1; I i 1°.
IOO-2 Oeon 1i i
200-3005D.fl L_i_ —— i i i
.,oo-woDc,n,,I

— —_______________
—

- — I —

. 6-TTIr,o rcIjo I — i i —

- £Ö7-771C — I — Ig

775-87LI9ht

- _j[_ — —

— —

1175-12750[jo fhrn [_ j i — —

I h.I • flId..9

6. Pro, in ed ni iku (lam mn i,indn inqsoijor på Eneh1juaiçjen, Stockholm, år 1934.
Oljemnånqden (lDpaSSadeS S(, ((ti nåqen (Lllti(l mkiille nura (((min/cl.

lelaggningar. Genon vissa ]aghestånimelser underlåttas utl’örandet
av dylika beläggningar, varjämte rnycket stora statsanslag beviljats
för detta åndainål. Arhetsbeskrivningar för bituminösa beläggnin—
gar (huvudsakligen av halvpermaneiü typ) , hestainmelser för tju—
verkning och Jeverans av stenmateria] saint av hituminösa binde—
inedel hava i åi utarbetats av Statens Våginstitut och Våg— oeh
\Tattenbyggnadsstyrelsen . ) .Av ciessa arhetsheskrivningar. tju vilka
den intresserade hänvisas, framgår nuvarande svensk praxis vid
utförandet av haivpermanenta vågbeigningar. Jag viii clärför ej
ingå på några detaljer utan viii i det följande giva ngra synpunk—
ter rörande nuka typer av halvpermanenta l)eläggningar.

* ) Stalens Viiginstiluts intddelande -15.
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Ytbehcnzdling av grusvågczr.

Man ansåg tidigare, att det var omöjligt att med framgång ut
föra bituminös ytbehandling på en vågbana, som innehöll mycket
fint material såsom en grusvåg. Denna uppfattning var grundad
på erfarenheten, att damm hindrar vidhåftning av de vaaliga bi
tnminösa bindemedlen vid stenmaterial. Genom anvåndning av
tunnflytande bituminösa bindemedel, som ha stor nertrångnings
förmåga åven i en dammig vågbana, har det emellertid lyekats att
med framgång ytbehandla grusvågar.

Ytbehandling av grusvågar med bituminösa bindemedel har se
dan ett tiotal år anvånts i Amerika (»double surface treatmentc<)
och har under de senaste åren åven kommit til! anvåndning i Sve
rige (»Vårmdömetoden<, »Pedrolit€), sårskilt inom \Tårmdö våg
distrikt ntanför Stockholm. Det karaktåristiska för metoden år två
tått på varandra följande behandlingar med bindemedel. Den första
behandlingen, impregneringen, utföres vanligen med en tunnfly
tande tjåra, som kan trånga ner i vågbanan. Når tjårhuden torkat,
verkstålles en ytbehandling med asfalt eller tjåra, varvid pågrus
påföres. Vanligen ntföres en tredje behandling, ytbehandling med
pågrusning, samma år. Metoden år enkel och billig. Kostnaden
torde i allmånhet vid större ytor ligga mellan 0:70 och 1:00 kr/m2.
Belåggningen har så ringa tjocklek, att den icke har nåmn’vård
tryckutbredande förmåga. Om den uaderliggande vågbanan npp
mjukas genom underifrån uppstigande vatten, kan den tunna be
låggningen uthårda rått stora deformationer under trafikens iri
verkan, utan att brista. Om vågkroppen blir så nppmjnkad under
tjållossningen, att vågen bur gungande, brister belåggningen i ett
rutnåt och spolieras. Belåggningens varaktighet år sålunda helt be
roende på den underliggande vågbanans beskaffenhet. Om denna
år vål drånerad och bårkraftig under alla årstider, visar erfaren
heten, att belåggningen kan vara hållbar åven vid ganska stark
trafik, om denna utgöras av motortrafik. Håsttrafik, sårskilt med
broddacie hovar vintertid, leder liitt til! förstörelse. Belåggningen
år emellertid billig att reparera, genom flickning och ytbehandling,
varför rått stora skador kunna få uppstå, utan att ekonomien dår
igenom avsevårt blir lidande. Enår belåggningen saknar ett bårande
skelett, kan man befara, att den så småningom blir ojåmn. Defor
mationer i den underliggande vågbanan kunna vålla våghildning,
varjåmte de erforderliga tåta lagningarna göra vågbanan ojåmn.
Eventuellt kan den utvecklingslinjen tånkas, att ytbehaadling av
en befintlig grusvåg företages som ett första steg mat en håttre
belåggning. Når ytbehandlingen blivit ojåmn och icke långre mot
svarar kraven, kan man ovanpå densamma lågga en belåggning av
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mer högklassig typ. Den gamla ytbehandlingshuden kommer då

att tjånstgöra som ett nyttigt isoleringsskikt mot underifrån upp

stigande vatten.
Hyvelblandning.

Den, som följer den amerikanska våglitteratiiren, kari icke

undgå att lägga mårke tju det stora intresse, som i Amerika ågnas

hyvelblandningsförfarandet (Road Mix, Mixed-in-Place). Denna

metod synes ha fått stor anvåndning, såviil i de svdliga som i de

norm staterna. Vid blandningen anvåndas såvål motordrivna våg

hyvlar som flerbladiga sladdar, dragna av traktorer. Dagsprestatio

nen år ofta stor, 800—1600 m fårdig våg om dagen. Kostnaden år

liten. Vid 5 cm tjock helåggning uppges kostnaden tju 2.500—

3.900 /mi1e vid tät beläggning och 3.500—700 $/mile vid öppen

belåggning (1,10—1,70 krjm2 resp. 1,50—3,00 kr/m2, om i $ 3,75

kr.) På provvågen vid Kalmar, 16.200 m, tjocklek 6 cm, blev kost

iaden en 1,50 kr/m2 (exkl. ytbchandling och administration).

I Europa har hyvelblandningsförfarandet ånnri ej kommit tju
nåmnvård anvåndning. i Sverige ha dylika belågningar utförts på

våginstitutets provvågar på en långd av en. 5 km. I samband med

dessa arbeten har våginstitutet verkstållt en serie lahoratorieunder

sökningar. *)

Beliiggningar frainstållda genom hyvelblandning kunna göras

med tjockleken varierande från 7 å 8 cm ned tju i 2 cm. Man kan

sålunda dårigenom erhftlla såvål tjocka, mer tryckutjåmnande be

låggningar som tunna mattor på bårkraftigt underlag. Genom hyv

ungen av massan erhålles en synnerligen jämn vågbana, som i

jåmnhet kan måta sig med de jåmnaste högklassiga belåggnings

typerna. En olågenhet med hyvelblandningsförfarandet är, att

stenmaterialet bör vara torrt, när det blandas med stenmaterialet

(såvida ej emulsion anvåndes, vilket emellertid ur ekonomisk syn-

punkt ståller sig mindre fördelaktigt på grund av den låga asfalt

hallen). Av denna anledning måste arbetet avbrytas i regnigt och

fuktigt viider, vilket emellertid åven bör ske vid ett flertal andra

belåggningstyper. Med hånsyn till önskemålet, att stenmaterialet

snabbt skall torka efter ett regn, hör stenmaterialet ej vara för fin

kornigt utan lått kunna avge fuktigheten. Torkningen kan under

liittas genom harvning och hyvling av det utbredda stenmaterialet

ocli kan ske lika fort som torkningen av en makadarnbdd, avsedd

att indrånkas.
Med ledning av den erfarenhet, som vunnits vid våginstitutet,

bör stenmaterialet vama rätt öppet. Det bör helst vama krossat,

aliså krossgrus eller makadam. På provvågen vid Kalmar anvån—

) Statens Våginstituts meddelande 46.
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(les med gott resultat krossat åsgrus med kornstorleken iHellan
20 nim och 0, d. v. s. aut material, som gått genom krossen anvåndes
titan sortering.

På våginstitutets provvågar Im olika slag av asfaltlåsningar
anvånts samt tjåra, uppmj uka(l med naftalin .Asfaltlåsningarna
åro mer kånsliga för vatten, sårskilt första tiden, innan lösnings—
medlen hunnit avgå i större niångd. Det oaktat ha emellertid goda
resultat Sven med asfaltlåsning erhållits. Naftalinet i tjåran har
tjånstgjort som fluxmedel. Naftalinhalten har ntgjoit l2—20

l3indemedelsmångden avpassas efter hålrummet i stenmateria—
let och dess kornstorlek. På våginstitutets provvågar har mångden
vant 5 å (i,5 Ç. Om stenmaterialet år mvcket tått inverkar en fel—
iktig mångd hindemedel mer, ån om stenmaterialet år dppet, då
en eller ett Procent tel i hindeinedelsmångden icke har så stor
hetydelse .Av denna anledning torde ett men åppet stenmaterial
vara att rekommendera vid hyvelblandning.

Hvvelblandingsförfarandet har ånnu ej slagit igenom i Sverige.
Många fackmån stålla sig skeptiska geni emot detsamma. Det oak
Int har jag den uppfattningen, att metoden horde kunna ha en viss
framtid Sven i Sverige på grund av att den ger ytterst jåmna be—
låggningsytor med ninga arhete och tju låg kostnad. Ill. a. torcle
metoden låmpa sig för utlåggandet av tunna slitlager. tunna mattor
på åldre, ojåmna, hituininåsa helåggningar.

Fig. 7. Hji’eFhlazid;i ing siI[øres.
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Indränkning.

Indrånkningsleläggningar äro den vanligste tYpen av halvper—

inanenta beläggningar i Sverige (ca. 700 lun på landsbygdens vägar).

Som bindemecidel anvåndes såvål asfalt, tjåra som asfaltemulsion.

Varma bindemedel spridas med trvckspridare med ramp eller slang.

Vid efterföljande ytbehandling användes numera ofta grusspiidarc

vält, varigenom jåmn spricining av stenmaterialet erhålles.

Av vikt vid titförandet av indrånkning ar, att stenmaterialet ir

viI sorterat neh rent, icke innehåller långsmala eller flata stenar

CORNC8 beGLe
—F,i iir,t Lieeaf

Ju’iq. 8. Borslsludl )‘ör uljänining ali JJfjrlz.’ic’! aid ifbc1tandhinq.

ni eri1ansk ritn inq.

saint iii av slitstark hergart. Ett flertal i marknaderi förekoinmande

stenkrossar giva ett olämpligt stenmaterial, vilket bör uppmårk—

sammas. Vid up])byggandet av en beläggning i flera lager hör sten

storleken i ett övre lager iiassa in i de övre hålrummen i det undre

lagret. För detta åndemâl bör ett hopp i storleksserien finrias. sft

att, om exempelvis grovmakadamlagret åi• 35—50 mm, hör nästa

lager hava storlekeii exempelvis 16—25 mm.

Tåtheten hos stenlagret hör avpassas efter den avsedda mng

den bindemedel. Ett riitt vanligt fel är, att stenlagret är för öppet,

så att bindeniedlet rinner i hottrien, ineclan ytan bur mager.
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Indrånkningsfårfarandet år rått primitivt. Det är icke så kiil
att fâ makadamlagret homogent, ej heller att få bindemedelsmång
den avpassad riktigt. Det fordras stor omsorg, god tilsyn och er
farenhet, om belåggningen skall lyckas.

En indrånkningsbelåggning bur kiil ojåmn. Detta beror dels
på, att ett makadamlager genom våltning svårligen kan göras fulit
jåmnt, dels på att makadamlagret under trafikens inverken bur
ojåmnt komprimerat.

Genom ett omsorgsfullt underhåll kuana ojåmnheterna i viss
mån bortarhetas. Vid utförande av ytbehandling anvånda amerika
narna sladdning av pågruset, varvid sladdar, försedda med borstar,
anvåndas (fig. 8). Dårigenom utfyllas håligheterna med stenmate
rial och bindemedel och en avsevårt jåmnare yta erhåfles. Metoden
har prövats på några av våginstitutets provvågar. För åndamålet
bör ett tåniligen låttflytande bindemedel anvåndas.

En annan metod för utjåmnandet av en ojåma indråuknings—
belåggning år utlåggning av hint slitlager av blanclad betäggnings
masse. Sådan belåggningsmassa kan framstållas genom hyveibland
ning, en metod, som torde vara sårskilt låmplig för åadamålet.
Hittills vanligare åro emellertid massor, blandade i verk, såsom
sandasfalt, topeka eller essenasfalt. Denija belåggningstyp synes
ofta vare ekonomiskt fördelaktig och börjar få alIt stårre spridning.
Man får en belåggning av högklassig typ, som tarvar obetydligt
underhåhl och som har en i många fall avsevård livslångd.

Bitnrninösa blandnirzgsbeläggningar.
Dylika belåggningar, framstålida genom blandning i verk, åro

pålitligare oeh såkrare ån indrånkningsbeiåggningar. I regel bur
kostnaden för dessa hlandningsbelåggningar högre; ofta år kost
nadsskihlnaden dock så ringa, att (let är ekonomiskt motiverat att
vålja den dyrare typen.

Man skiljer mellan bituminösa blandningsbelåggningar av öp
pen och tåt typ. Till den förra typen höra ett flertal belåggningar,
som utlåggas i kallt tilistånd, såsom öppen tjårbetong, Amiesite, m.
fl. Belåggningar av den tåta typen åro sandasfait, topeka, grov as
faltbetong m. fi. Slitstyrkan och hållbarheten hos de tåta typerna
år i regel större ån hos (le öppna. l)e öppna typerna måste i regel
underhållas genom ythehandling, meclan de tåta typerna åro sut—
beliiggningar, som under långre tid kunna slitas ned.

Tjårbe tongin akadam (Einstreudecke,).
En mellaatyp år tjårbetongmakadam, som erhålles genom ned

våhtning av i förvåg blandad finkornig tjårbetongmassa i ett öppet



1935 DrNSK VEJTIDSSKRJFT 185

makadamlager. Goda resultat ha hårmed uppnåtts i Sverige. Be
läggningen år tåmligen enkel att utföra, lått att kontrollera samt
i pris ofta jåmristålld med indrånkiiing. Den lårnpar sig dårför
sårskilt vål för landsvågsbelåggningar.

I Sverige har för denna belåggningstyp som bindemedel i regel
endast tjåra kommit till anvåndning. Utomlarids anvårides emel

lertid åven asfalt och asfaltlösningar.

Under de senaste åren har intresset för tjårbetoagbelåggningar

starkt ökat i Sverige. Goda oeh jåmna belåggningar ha därmed

erhållits. Det år som regel öppen tjårbetong utlagd i flera lager,

som anvånts. Några försök ha av våginstitutet utförts med tåt tjår

betong, dock utan större framgâng. Tåt tjårbetong är nog en he

läggningstyp, som icke har större framtid. Genom att massan kan

lagras, om tjåran har låmplig konsistens, kan tjårbetong åven ut

låggas i kailt tillstånd. Detta år ur tiliverkningssynspunkt ofta för

delaktigt.
I de nya svenska arbetsbeskrivningarna finnes föreskriften, att

stenmaterialet före införandet i blandaren skall vara fullståndigt

torrt men ej ha högre temperatur ån 3O__6O0. Avsikten med denna

beståmmelse, som återfinnes i vissa utlåndska normer, år, att sten-

Fig. 9.

Tjärbetoizg (tur maccidam).

om-

materialet icke skall vara så varmt, att tjåran rinner av stenarna
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eller tjran tager skada. l3etriiffaHde denna punkt har en vis dis—
kussioni stått bland de svenska fackmiinnien.

Tät asfaltbetonq.
‘filt (lenmi gI’H)p råknar jag sandasfalt, topeka, grov asfalt—

l)etoflg, essenasfalt. gjutasfalt ni. fi. l)en sistnämncla torde vara den
mest högklassiga men äveii den dyraste; enår den ej torde komma
itt finna nâgon större användning i laiidsbygdens vägau skall den
ej här närmare berSras. i Sverige har man haft myeket goda erfa—

renheter 0V (le llåinnda helåggningsLvperna. Direkta misslvckanden
ha vant få och berott på uppenibart slarv i utförandet eller dålig
u n dergru ud.

Sarnm an sittningen sker efter p nincipen om hålriimsminirnum,
dessutom med beaktande av, att bitumenhalten ej får understiga ett
visst procenttal. I de nya svenska bestårnmelserna utsågas för sand
asfalt och topeka, att om hålrumsprocenten överstiger 5 %, skall
belåggaingen icke anses fuligod. Vissa regler tju ledning för ett
bedömande av en sandsorts låmplighet äro utarbetade på grundval
av amerikanska normer (fig. 10).

Sandasfalt och topeka ha tidigare i regel lagts på ett bindlager
av öppen asfaltbetong. Nuiuera utföras de åven som hint slitlager
(1,5 å 2 cm tjockt) på indrånkningsbelåggning.

Essenasfalt lågges i regel med en tjocklek av 1,5 ft 2 cm (30 å
40 kg/m0) på i ndrånkningsbelåggning.
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Biiuiniraösa tbe1uiridlinçjrn.

HalvperiilLlnenta vågbelåggningnr underhallas genom ytbehand

lingar med varm asfalt, ‘arm tjåra, varm asfalttjåra efler einul—

sion. I Sverige fåredragas i regel de varma bindemedlen. I vad mån

en tilisats av tjåra tju asfalt eller asfalt till tjåra stådse bör före

tagasår en fråga, som väl icke år ftillt klar. Av stort intresse vore

att få dcii mi fråga nårmare belyst.
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Ccinenlbetonq.

Cementbetongen torde av de fiesta våginån såttas mycket hågt.

Den Ijusa och jåmna ytan, cless stora slitstyrka och varaktighet åro

högt skattade egenskaper. I Sverige ha betongviigarna i regel lyckats

utmårkt ach ha dårför ett mycket gott anseende. Vi ha nu ca 124

km hetongvågar på landsbygdens vågar.

l3etongbelåggningen göres alitid i Sverige i ett lag, alitså med

samma betongblandning i beta tårsnittet. Tjockleken är vanligen

15 cm, i kanterna 20 cm. Svag nåtarrnering, ungefiir 2,7 kg/m2,

inlågges en 5 cm från Syre ytan samt dessutom fog- ach kantarme

ring (fig. 11). Cementmångden är vanligen omkring 350 kg/m3.

Vattencementtalet omkring 0,5. Stenmaterialet utgöres av maicadam
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eller singel. Stenstorleken har i rnånga fall uppgått ända tju 50 mm
(Ø); de skånska betongvågarna åro i allmånhet utförda med maka
dam med största storleken 30 mm (0). Beläggningen, i rLel
6 m bred, göres alitid med mittfog, vanhigen utförd genom upp
skärande av en skåra tju 1/3 av tjockleken. Göres belåggningen
»halvt i halvt. bur mittfogen genomgående. Tvårtogarna anordnas
alitid vinkelrätt över hela bredden. Förskutna fogar användas

icke, enär (le visat sig ge upphov tju tvårsprickor i den hetong
halva, som icke år försedd med fog mitt för tvårfogen i den andra
halvan. En del firmor utföra geiiomgående expansionsfogar på var
24 å 30 m och ofta en sprickanvisning dårernellan. Andra firmor
förlågga genomgående expansionsfogar på 50 å 75 m avstånd med
sprickanvisriingar på 20 å 25 m avstånd. Genomgående fogar bruka
åven göras vid broar och trumnlor. Fogarna förses vanligen med
fylinad av låmplig asfalt, Ilumera vanligen tillsatt med asbestfiher.

Betongvågsbyggandet kråver stor omsorg vid val av materia
her och utförande. Om man skulle framhålla betydelsell av några
detaljer i arbetet, borde det måhända vara riktigt att betona vikten
av en riktig vattentilisats vid blandingen samt åtgårder till för
hindrande av snabb uttorkning av betongen under dess hård
nande.

Betongvågens sjukdomar åro bl. a. sprickbildning, fogarnas
söndertrasande samt avflagning av ytan. Överdriven sprickbild

Fig. 12. Ui,. av vibrobelong.
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ning är dess bättre sållsynt på de svenska betongvågarna. Dår

emot förekomma rått mycket skador omkring fogarna .Avflag

ning av ytan år ej heller ovanlig, men borde kunna undvikas, enår

den beror på, att ett brukslager bildats på överytan vid gjutningen.

Under föregående år ha försök utförts med s. k. vibrobetong,

l)etongbelåggning behandlad med vibrationsmaskin. Genom denna

behandling ökas betongens styrka avsevårt, varigenom man kan

nedbringa såvål ceinenthalten som belåggningens tjocklek och dår

med åven priset. Provkuber, utsågade ur en på detta sått fram

stålld beläggning med en cementmångd av 175 kg/rn3, visade en

tryckhållfasthet efter 28 dygil av 225 kg/cm2. I år skola ett flertal

dylika belåggningar göras under våginstitutets kontrol].

STEN.SÅTTNIN6 AV KUSTLANÛ5VA6EN I &f/W16E

Vågbrdd id ,t,,,6tI,,ù,g -

Matt i

Skk, f5

i nq/ t34

Fig. 13. SrnåqatsIenssåtlnng på kzzstvåen geizorn Blekinge år 193.’

enlig! W. Mannerfel!.

Sinågatstens beläggrzing.

De svenska bergens outtömliga förråd av granit av stor styrka

och hålibarhet synes göra gatsten tju en belåggning, sårskilt låm

pad för svenska vågar. Men gatstenen har intill sista tiden icke

fått någon dominerande plats bland belåggningarna i Sverige.

Orsaken hårtill har vant, att gatstensbelåggning vant relativt dyr

jåmfört med andra permanenta belåggningar. I många fall ståller

sig. »smågatsten dyrare än andra permanenta belåggningar åven

i de fall, då stenen erhålles gratis< (Våg- och Vattenbyggnads

styrelsen). Den svåra arbetslösheten inom stenhuggardistnikten har

tHJ
—.- ‘..,,,
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ernellertid framkallat stora statsbestållningar av gatsten, varjåmte
statsmyndigheterna stimulera vågdistrikten att lågga gatsten på
vågarna genom billiga priser på stenen oeh bidrag tju arbetenas
utförande. Stora gatstensarbeten hava under förra året utförts oeh
komma åven i år att utföras på landsbygdens vågnåt.

En vål utförd smågatstensbelåggning i gott skick år en utrnårkt
god belåggning. Den har emellertid olågenheten, att den lått bur
ojåmn, om underlaget icke år gott. En ojåmn belåggning bur obe
haglig att trafikera. Ett stort antal ålclre smågatstensbelåggningar
ha en dylik besvårande ojåmnhet, vilket förklarar den icke ovan
liga avvogheten mot smågatsten. En förstklassig, bårkraftig un
derbådd, helst åven bitumenfylida fogar, år förutsåttning för ett
gott resaltat. Fig. 13 visar tvårsektion av smågatstensbelåggning
på kustvågen genom Blekinge.

Undergrunden.
Som ett tnnt skal av några centimeters tjocklek ligga belågg

ningarna på underlaget. Har vål sammansatt oeh omsorgsfullt nt
fört detta tunna skal ån må vara, så hjålper det föga, om under
laget rör sig. Det år en plåga för en vågman att se, hur en dyrbar
och vål utförd belåggning kanske redan efter ett år blir sönder
sprucken, får knölar och ojåmnheter och helt eller delvis ödelåg
ges på grund ar nnderlagets bristande bårighet. En mycket stor
del ar de skador, som uppstå, åro att hånföra till underlaget. Dår
för inåste mycket stor omsorg ågnas åt förstårkning ar underlaget.
Det låttsinniga förtroendet till den ganila vågens bårighet bör er
såttas med grundliga föruadersökningar. Dråaering. isolering och
grundförstårkning åro de medel, som stå till buds och som böra
komma till anvåndning i långt större utstråckning ån rad hittills
skett.

Jag har nu givit en resumé över (let stora åmne, som blivit mig
förelagt. Mycket skulle vara att tilliigga. !ag hoppas emellertid, att
den följande diskussionen skall komplettera, klarlågga och even
tuellt råtta till, vad som hår blivit sagt.
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UTI31LDNING AV VÅGARNAS TVÅRSEKTION

Iredrag vid Nordiska Vg1ekniska Mötet i Slockho]m den 19. juni 1935.

Av civilingenjör Eimir Nordeizdahl, Stockholm.

En karakteristisk egenskap hos den svenska landsvågen —

ag uppehåller mig i denna uppsats endast vid svenska förhållan

(len åi•, att den dr smal, i regel mycket smal, »av âlder och

ohejdad vana<. De svenska landsvdgarnas i regel ringa bredd sy

nes mig efl(last til! en del kunna förklaras av våra mark— och

-,

Fig. i. Ti1pisk .si’cnsk nüg [öre bilisinen. Vigen ar sinai.

f.S,’ensku ,nYqföreninqens arkii’ i.

terrångförhållanden. Visserligen består marken i Sverige fdr det

mesta av stenrik, svårarbetad morån, och berget går ofta i dagen,

men verkligt svårframkomlig terrång, sådan som i (le trånga

norska floddalarna, dr rått sållsynt. De viktigaste vågbyggnads

materialierna, sten och grus, förekomma med utmårkt beskaffen

het i regel i riklig miingd; vår arbetskraft år fuilt tillråcklig, kun—

nig och förhållanclevis måttlig i sina löneanspråk (jag talar hår

om landsbygden). I regel dimensionera vi eljest våra kommuni

kationsle(ler och andra alimånna anlåggningar i överkant, och

siirskilt våra publika byggnader torde i jåmförelse med de fiesta

andra lånders utmdrka sig genom relativt stora mått och utrym

men. Markvdrdet i Sverige dr jdmförelsesvis lågt; åkermark torde

vid vågbreddningar sållan betalas med högre pris än 50 öre per

kvm, och huvuddelen av marken utgöres av skogsmark och fik

minde med mycket lågre vårde. Marklösen utgör, frånsett tomt-

mark, en föga betydande del av vägkostnaden. Det dr på den

grund egendomligt, att just landsvågarna blivit så knappt dimen

sionerade.
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Den, som sökt åstadkomma större breddmått på de svenska
vågarna, och som dåri sett en första förutsåttning för större trev
nad och trafiksålcerhet, den mannen har hittilis arhetat i motvirid.

Gdllarzdc’ inqndiglu’ts[örexkri/’ter för vdgsektioner [ör leindsbçjqdenx
(Ilimunna l)agur.

I Sverige fortsiitter 1891 års våglag ntt gålla juhu 1936 års ut
gng. Enligt 1891 års lag indelades de allmånna vägarna ursprung

Fiq. 2. En 00 de stora in[artsuOqarna tju Stockholm, Ca 8 km från Stocklzolm.ç
centrum. Kårbana eller avstånd mellan vågråcken 5,5 à 6,0 m, qånqbana 1,50
ii 1,75 m. Kårlrafik 1931 Ca 1.300 fordon, CO 2]00 Ion. Onibyggnacl liii fuilt
ticlsenlrga målt lorde t,ara snart fårestaencle Mccl hårzsqn til! våqteknikens ul—
vecklinq under (le allra senaste åren ltr det sukert liii fårdel, alt ombijgqnad

ånnu ej kett. (Nordendahi foto, maj 1935).

ugen i 2 byggnadstyper eller klasser: landsvågar och bygdevågar.
Under senare tid har en tredje tvp tilikommit: ödebvgdsvågar. I
1891 års våglag stadgas, att landsvåg skall vara 6,0 nu (10 alnar)
bred och hygdeväg 3,6 nu (6 alnar), (lock med rätt för den i sista
hand beståmmande vågmyndigheten, lånsstyrelsen, att faststålla
både mindre och större bredd.

Måtten äro håmtade ur 1734 års hundslag. Troligen berodde
(let för den tidens landsvågar liii synes stora 1)reddmåttet, 6 nu,
pâ militåra krav.

1891 års våglag skall snart avlösas av en under år 1934 an
tagen fly lag. Också enligt den nya våglagen, som antagligen
kommer att reglera svenskt vägviisende under avsevärd tid fram
åt, komma vågbredder m. m. att faststållas av lånsstyrelsen. Den
na har numera en sakkunnig rådgivare, viigingenjörcn, varjiimte
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det ankommer på våg- och vatterihyggnadsstyrelsen att utfårda

alirnå nna tekni ska och teknisk-ekonomiska anvisningar och flor

malbeståmmelser för vagbvggnad.

1934 års våglag indelar vågarna i blott 2 klasser, landsvågar

och ödebygdsvågar, vilket synes mig vara en alltför långt driven
förenkling. Den ytterligare cliffereniering, som icke torde kunna
undvaras. lår få genomföras på administrativ våg.

jord5krnJ7q

Bank

Fiq. 3. Våq- ach aalte,js jiormatseki ion ai’ ûr 1927. Våqbredd 6 m; adg på fast

mark. Varken aåqrerl eller h,inkett (frånselt ,isst specialfali.

Jag gör en kort återblick och visar utvecklingen ifråga om
normalbeståmmelserna. Fig. 3 visar en normalsektion av år 1927.
Som synes övergår den 6 m breda vågen körbanan utan för
medling i slånter, utan att begrånsas och inramas av de Däg

F(flUF, som i utlandet åro så vanliga.

Frånvaron av yågrenar med tillråcklig bredd har, enhigt min

uppfatning, haft menhiga följder bl. a. vid våra vågars förseende
med permanent helåggning, framför aut gastensbelåggnirig. Det
förekorn åtminstone för blott ett par år sedan, att clylika helågg

ningar utfördes på vågar med så ringa hredd, att belåggningen
begrånsas blott av 50 cm bred eller ånnu smalare remsa eller
ren utan förstärkning. Belåggningen får dårvid icke erforderligt
stöd mot pressning utåt samt kommer att deltaga i den sättning,
som en vågbanas yttersta delar svårligen undgå. l)etta har fler

stådes diskrediterat gatstenen, som samtidigt haft att utstå svår
konkurrens från andra belåggningar.
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Ar 1931 utfårdades nya normalbeståmmelser, vilka ånnu
gålla. Enhigt dessa bör livligt trafikerad våg, lundsväg. på vilken
2 fordonsfiler skola bekvåmt mötas, normalt givas en körbaoe
bredd av 6 m. Dår mer eller mindre varaktig (permanent eller
halvpermanent *)) belåggning förekommer, bör belåggningsbred
den normalt vara 6 rn ock totala vågbredden avpassas dåref ler.
Svagt trafikerad våg, bygdeväg, på vilken 2 fordon skola med
försiktighet kunna mötas, hör givas en bredd av 4,5 m, dock att
vanlig bygdevåg, som ej är av det svagt trafikerade slaget, må
givas större bredd ån 4,5 m. (Jag skulle tro, att hygdevåg numera
hlott sållan vid fly- eller omhyggnad gives mindre hredd im 5 m).
Ödebygdsväg bör givas en bredd av 3,0 m.

]orcl5kärlsing
5/nrth*nrç

;cdorftn

C ‘2’k e hbq’ 2,, i5an/

Fig. 4. Tåq— ach vattens normalsektion av år 1931. Våqbredd 5,0—7,0 ni;
oåg på fast mark, ingen banketi.

Enligt beståmmelserna skall vidare, dår så kan ske utan oskim
lig kostnadsökning och dråneringsförhållandena så tillåta, sidodike
upptagas p sådant avstånd från vågen, att bankett (liggande
lågre ån vågbanan) med rninst 1 m bredd hildas.

För att genomföra en nödvåndig begrimnsning av mitt åmnc
berör jag i det följande knappast alls den lågsta byggnadstypen,
Sdebygdsvågarna.

Fig. 4 visar det våsentliga av en normalsektion av år 1931 för
normalt 6 m bred våg. Banketten ligger som synes något lågre ån

* ) Jag her om ursäkt för detta rysliga ord, men det har tvviirr von nit
hursprbk i svensk vbgnomenklatur.
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vågbanans plan. Dur vågen går i djupare skürning, har banketten

hortfallit (hankett i skårning förekommer dock ofta, sårskilt i

snörika trakter, dår utrymme kråves för undanpiogad snö), och

viigen begriinsas av ett dike med slåntlutning 1: 2 mot förut

1 : 1,5. Den sistnåmnda lutningen torde dock av kostnadsskftl fort

farande vara den mest brukliga. Större vågbredd ån 7,0 m före

kommer icke i 1931 års beståmmelser, ej heller numnes i dem

niigot om behovet av siirskilda cykel- och gånghanor.

Enår cykelbanor komma att upptaga stort utrymme i denna

uppsats, har ag funnit det låmpligt att liimna en kort orientering

rörande cykeltrafiken i Sverige.

(;i,kcltz’(ifiken i Soeriq’.

\ian far från nedans[ående tabel ett gott hegrep) om cykel—

trafiken.

.1 ntalet tFaiNI)CUk1(I1’ i ett antal lündei i Europa.

(Efter Knud Gulstad, ;Cyklestiers Bygning<, Dansk Vejtidsskrift,.
1935, håfte 2).

Siffeorna svnas nyse tiden omkring i 9:30.

Antal invanare, Antal cyklar, Cvklai’ i 0/0 av

‘ rnilj. m hj. inv3nare

Danmark 3.4 1,5 44

Holland 6,9 3,0 43

Belgien 7,5 2,0 27

Tyskland 60,3 I 15,0 25

England 47.8 8,0 17

Frankrike 40,0 6,75 17

Sverige 5,9 0,8 14

Italien 36,7 5,0 14

Av tabellen framgår 1111 en början, att Danmark och Holland

stå i sårklass, och att ciessa två hinder tippenbarligen böra lösa

cykelbaneproblemet på sitt sårskilda sått. De andra torde få nöja

sig med mindre vidlyftiga anordningar. Sverige kan icke ånnu

silgas vara ett cykelåkancie land, och de svenska landsvågarna

låmna ånnu så långe ej stort utrymme åt cyklisten. Cykelåkning

av en medelålders person på vanlig svensk landsvåg med livlig

biltrafik bör anses som eet pro’ på modigt sinnelag, i Stockholm

och dess omgivningar som ett prov niistan på dödsförakt. Trott
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aut kommer antalet cyklar i Sverige såkert att ökas I)etydligt, i ali
synnerhet om cyklistens vilikor förhåttras. Det år dock mycket,
som talar mot, alt vare sig Sverige eller cless norciliga grannlånder
någonsin skola komma upp tju Danmarks och Hollands nivâ. Vi
ha våra långa, kalla och snöiga vintrar, som försvåra eller hindra
cykelåkning under en stor del av året; vi ha i regel mycket flera
och större backar im de sidstnåinnda lånderna. Jag förestållar mig,
att det hackiga Stockholm aldrig får se cykelåkning som mass—
företeelse som i Köpenhainn; ej ens i den udstråckning som i Malmö.
De nåmnda städerna ha i sin jåmna och lått planerade terrång helt
andra förutsåttningar ån Stockholm. Siutligen år i stora delar av
Sverige befoikningståtheten så låg, att avstånden bliva för stora
för alt uppmuntra cyklingen.

Någon tillfimrlitlig svensk cvkelstatistik finnes icke; jag har
ciock flera gånger triiffat på siffran 800,000 som ett uttryck för
cykelantalet 1931. l)e senaste åren har antalet cyklar stigit starkt,
och enligt en fårsk underhandsuppgift från en nybildad förening
för cyklismens fråmjande har försåljningen av cyklar inom Sverige
utgjort, i mycket runda tal

År 1930 100.000 st.
31 100.000 »
32 125.000 »
33 150.000 »
34 200.00() »
35 över 200.000 » (i.ippskattad siftro ).

Våra ckeIfobrikinter ha lydligen högkonjunktur. Nu är
sjålvfaflet ökningen i cykelbeståndet ej tilinårmelsevis sà stor,
som ovanstående siffror angiva, enår utrangeringen också år stor.
Om mari rippskattar antalel trampcyklar i Sverige år 1935 tju
1,1 milj., vilket torde vara högi, motsvarar detta med hånsyn tjU
vårt nuvarande invånarantal, Ca. 6,2 milj., dock knappt 18 % av
invånaranlalet eller vida mindre ån hålften av den danska siffran.

Den Maimska koniniilténs [öislug tju vags(’ktwner.

Man har inom vågmtresserade kretsar långe vant övenens om,
alt 1931 års normer böra omarbetas med hånsyn til dels motor
trafikens krav på bredare vågbana och flackare vågslånter, dels
ach ej minst kraven pa större utrvmme och såkerhet för cyklister
och fotgångare, och flerstådes ha vågdistnikten börjat bygga med
bredare mått. Vår regering tilikallade 1931 ett antal sakkunniga,
1931 års våg- och brosakk,inniga, att inom vederbimrande departe
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Körba nans b redd K Viiiren 1-1

Byggnadstyp I mindst 1,5 ni. helst 2 ni
2 filer ø ni——7 ni

1 — p5 fri ]andsbyid i) —

— inorn sainhillie eller bebyggelse min 8,5—
1 -

2-

Ilyggnadstyp II hilst I ni, ved skvdds
rileke 0,5 io

noriiialt 5 —

i svagt hebyggda traktet 1,0— 1,0

Motespiatser, om 10 +2 1-I iii ni indre Su 5 —

l3yggnadstyp III obehSvlig

norrnilt 1 —

Fiq. 5. Den .lIa!niska konimitténs förslag liii norinalseklioner för l’ägar titan

.sdrskzlda cykel- och qånqbanor.
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ment bitråda vid en ntredning om viig- och brobyggnacler. Efter
ordföranden, generaldirektören och chefen för k. vattenfallssty
relsen G. Malm, också kånd som vägman, bruka de sakkunniga
benåmnas: den ilalinska kommitlén. Sekreterare var min kollega
som fdreciragshållare vid detta vågmöte, civilingenjören Nils von
Mateni. 1)e sakkunniga avgåvo 1934 ett inom våra vågtekniska
kretsar högt skattat, niycket omfattancle l)etSnkande om vilgar. 1
detta förekommer bl. a. en utfSrlig analys av vågtrafiken och dess
behov jåm[e delaljerade förslag tju normalsektioner för vågar.

Kommittén vill indela vågarna i 3 byggnadstyper, vilket ju
overensståmmer med den i Sverige håvdvunna indelningen. Jag
hånvisar [ill fig. 5.

I kommitténs fSrslag har probleiiiet om vågbanans och våg—
trafikens systematiska differentiering ingüende behandiats, såvitt
jag vet fSr första gången i ett officieilt svenskt vågbetånkande.
Konimittén frainhåller, att når trafiken nåti en viss storlek, kunna
såkerhet och trevnad för trafikanterna endast vinnas genom en
uppdelning av de olika trafikslagen på skilda banor, så att kSr
trafiken får sin bami, cykel-, gång- och åven ridtrafiken sina
skilda banor. I vissa fall kan dock en och samma bana nyttjas av
både cykel- och gångtrafikanter. På vflgar, som icke ha sårskilda
cykel- och gångbanor, föreslås, att végrenar skola anordnas utan
för kSrbanan. l)vlika renar böra alltid finnas kings buvudvågarria
(kommitténs byggnadstyp I) samt helst åven kings bygdevågar
(byggnadstyp II) med stark trafik.

Kommitténs vågsektioner upptaga i trafiksåkerhetens intresse
vågdike med mycket flack slånt mot vågen. En våg med kommit
téns vågrenar nI. ni. bur sjålvfallet dyrare ån en våg titan renar,
men kommittén har utrönt, aH för en grusvåg med 6 ni körbana
stannar kostnadsSkningen i medelsvår terning vid tillågg av 2 m
breda renar vid något under 15 %. För en väg med dyr belågg
ning blir den procente1la kostnadsökningen vida mindre.

Kommittén har frångått 1931 års normer med en under kör—
banans plan liggande hankett —— också den ett slags vågren.
Ifråga om låmpligheten att vid våg med körbana av grus (minst
98 % av de svenska viigarna åro grusvågar) utföra vågrenar, som
ligga under vågbanans plan, torde i vårt land meningsskiljaktig
het råda. Vissa och kanske de fiesta vågtekniker håiia före, att
vågrenen bår ligga något lågre ån vågbanan, bl. a. för att på
tydligt sått markera den del av vågbanan, som år fullt farbar för
fordon. Andra inståmma med kommittén och anse, att vågrenen
bör låggas i körbanans plan. Dessa såga, att på en grusvåg kom
mer den lågre iiggancle banketten så småningom att under åg—
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hyveins arbete påföras grus och stiga tju viigbanans plan. Vidare
såga de, att viigreneu i varje fall med tiden bur gråsbevuxen, ach
att körbanan på den grund blir avgrånsad. De anse, att risken för
missöde vid ofrivillig utkörning utanför körbanan år ungefår lika
stor i båda fallen. Dårjåmte framhåtles, att vågrenen bildar en
vålbehövtig kantförstårkning åt kSrbanan. Som ofta, når teknici
tvista om detaljer, kan den ena lösaingen vara ungefår lika bra
som den andra. Det ‘cåsentliga år, att tillråckligt bred vågren eller
l)ankett verkligen finnes. Jag skall senare visa, hurusom vågrenar

ach sårskilt banketter kunna nyttjas som cykel- ach gångbanor.
Vid vågar med nier eller mindre varaktig belåggning torde

man dåremot vara enig om, att vågrenen bör ligga i vågbanans
plan, bl. a. för att stådja belåggningen.

Frånsett det nu sagda finnes, såvitt jag kunnat utröna, i hu—
vudsak ingen annan uppfattning om kommitténs vågsektioner ån
den, att de böra ligga till grund för våg- och vattenbyggnadssty
rel sen s nyn normalbeståmmelser.

Kommittén har också visat exempel på etappvis eller progres—
siv vågntbvggnad, dår en primitiv vågsektion utvecklas till en
ganska fullåndad sektion med dubbla cykel— ach gångbaaor

fig. 6). Jag stiiller mig dock något tveksam inför kommitt’ns
förslag til! de mera fuilståndigt utbyggda sektionerna. (Det Kan
såttas ifråga, om icke kommitténs breddniått böra åkas med ca.
0,75 ni, ty det på sektionerna inritade trådet torde i verkligheten
taga större plats ån vad sektionen utvisar. Tråd långs vågar böra
för övrigt planteras med stor urskillning !) Avvattningen av en
15 m bred eLler bredare viigbana torde bliva besvårlig åven vid solitt
utförande. Detta gåller i ånnu högre grad om vissa av kommittén
föreslagna sektioner med 9 m körbana. För de mycket breda våg
sektionerna synes man, trots den höga kostnaden, böra övergå
till en sektion med kantsten jåmte rånnsten som gråns för kår—
banan ach underjordisk vattenavledning, så framt terrången ej
inbjuder till öppet dike mellan kårbanan och de andra hanorna (jfr.
fig. 11).

Kominittén har också visat andra sått för placeringen av cy
kel- ach gångbanor, dels nedom en vågslånt (vid bank), dels i
eller ovanom en dikesslånt (vid jordskårning), dvs. ån lågre, ån
bögre ån körbanan. Jag fåreståller mig, att sådana konstruktioner
i den mån de avse cykelbanor endast undantagsvis ha framtiden
för sig. En sådan cykelbana kan lått bliva får backig får att får-
må cyktisten att låmna körbanan.

Jag borde hår såga något om vågar med 9 ni kårbana, dvs. en
3-filig kårbana, men jag uppskjuter detta till senare, till i sam—
band med underavdelningen om infartsvågar.
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1035 DANSK VEJTIDSSKRIFT 201

Enår gångtrafiken på den rena landsbygden i Sverige år ringa,

betyder cletta, enligt min uppfattning, att cykelbanor i regel kunna

tjdnstgöra oekså som gångbanor på de stråekor, ddr vågen ej

löper genom område med sammanhångande bebyggelse. I sist

ndmnda fall bör, som kommittén framhåfler, sårskilda gånghanor

anordnas.
Några rader må ågnas det aktuella behovet av eykelbanor. Kom

mittén anser, att sårskilda eykelbanor höra komma thi stånd, (lå kör—

trafiken överstigar 300 fordon per dygn och samtidigt antalet eyklar

normalt överstigar 500 per dyga sommartid. Vidare föreslår den

eykelbanor nånuast sidder och andra samhållen på en stråeka av

normalt intill 10 km. Enligt kommittén hade vi 1931 miust 300

fordon ia ca. 5.000 km våg (en. (5,5 % av vågnåtet). Jag vet icke,

(

%ke/h Kor o Ck&

Fig. 7. Nornzalseklion oa vbgen lTpp.sala—Gbvle 1110111 Bblinge vbgclislrilcl i

Uppsala klo. Fbrslagsslbllare lldçjiilgelqbr G. Da/ti berg .ÅlskilUgo i’bgdelar med

denim lvbrseklion bro fbrdiqa ach enligi uppgift omtjrIcla.

huru inånga av dessa 5.000 km, som tillika ha normalt 500 cyk

lister, men jag tror, att siffran år stor. Om vi för 100 samhdllen

— Sverige har visst 114 ståder — råkna per samhålle 4 infarts

vågar, som höra ha cykelbana på en stråcka av 5 km ntanför det

slutna stadsområdet, så få vi 2.000 km cykelbana biott kring sam

hållena. Vi stå tydligen inför en stor men svårfrånkomlig nppgift,

om vi skola genomfåra ett blott någorlunda tillfredsstdllande cy—

kelhaneprogram. Kostnadea kommer att bliva betydande, och pro

grammet kommer att taga lång tid att realisera. Ekonomiskt bi

stånd från evklisterna dr vålkommet.

Nunurande proxis betrå[[onde cykel- ocit gånybanor tilmed vågar

pû den svenska landsbygden ocli erfarenheler dårifrån.

För den vida större delen av det svenska vågnåtet, den del,

som under överskådlig framtid kommer alt bestå av grusvågar,
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C,,ke/ba,,a K6rban 6&gbarc

_jL

4=LÇ
Fig. 8 ormalsektion (under utfOrande) an vägen Uppsala—Flot tsund. Cykel—
trafiken sonlmaren 1931 Uppgives liii i inedeltal ru 1.100, maximalt ru 1.600

cyklar per dag. Förslaqssldllare niigingenjör G. I)ahlberq.

‘iflflU 5) t?ÔraqJora
KÔrDof7a

anvande xm ridbano

--___t________ _.__-_

tOjg/m’ jnd’-Gflu’
- ca5h9)n

Fig. 9. Tdrsektion an Fristadudgeii i Bords. Grdnsen mellan kdrbana ocli den
kombinerade cykel- oclz gångbanan inarkeras an traf ikplaltor med 20 cm dia
meter, målade i gul signalfiirq. Erfarenhe(erna åro, enligt nppgift, icke odelat
goda; cyklister men linen fotgångare anvånda gårna kdrbunan. Anordningen
med blandad dubbelriktad trafik anses icke tillfredsstållande. (Bords stads

byggn udskon tor, hqqgnadschefen B. Sweden borg).

turde cykel- och gångbanefrågan få lösas genom att utföra vågarna
med tillråckligt breda vågrenar, antingen dessa liiggas i vägbanans
plan eller som banketter i ett något lågre plan. Vid underhållet
får tillses, att grus ej kommer ut på banorna och fördårvar dem.

Jag visar en bud av en våg med banketter, vilka uthildats som
kombiiierade cykel- och gångbanor långs vågens båda sidor (fig.
7). Förslaget har uppgjorts av vågingenjören i Uppsala lån G.
Dahiberg, den vågtekniker i Sverige, vilken, såvitt jag har mig
bekant, mest gjort sig förtrogen med cykelbaneproblemet.

Såvitt jag kunnat utröna finnes ej mycket att visa ifråga om

årg- cah c/KeJOana

6ô’/q-och c’/reJb. K&’bafla
/2 - —

Fig. 10. Tvårselction an Vlislkustvdgen i Molnzd, ru 2 kni lång. Den enda iii—
fartsudy i Malmå, som s!,nes ha ko,nl,inerad cqkel- och qårigbana. Anordningen
kan, enligt zzppgif I, ej rekommenderas. Cyklislernas antal nppskatlas liii 500
li (;o0 per dygn. (Malm å stads bijqqnadskontor, hyqgnodschefen major E. Sf0green).
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Ptg. ii a. Södra Landsvügen i Örebro, schematisk Ivlirsektion. (örehro stads

bgggnadskontor). En lvürsektion med diken nzellan de olika hanorna har lera

goda egenskaper: god avoattning och god avskildlzet från den alltid farliga kår

Irafiken, men fårnlsiitter nåqorlunda låltframnkomlig (nb låttarbelad lerrång.

utförda cykel- ock gngbanor i Sverige på vågar av landsbygds

karaktår. Någon lång, sammanhångande, sårskild cykel- eller

gångbana utmed väg av nyss nämnt slag finnes mig veterligen

icke i vårt land. l)e långsta hanoi’ ag hört omnåmnas åro plane
rade banor från Uppsala tju Flottsund, en stråcka av Ca. 6 km

utanför Uppsala stadsgrins (fig. 8). Även detta förs]ag har utar

hetats av ingeniör l)ahlberg.

Jag visar utförda vgsektioner med cykel- och gånghanor från

infartsvigar i några ståder: Borås, Malmö och orebro med resp.
ca. 40.000, 140.000 och 40.000 invånare (fig. 9, 10 och 11). Infarts

vågen i Malmö faller dock knappast inom begreppet vilg på lands

l)ygdefl. Vidare visar jag en vågsektion med cykel- och gånghanor
av en föreslagen onibyggnad av Uppsalavågen norrut från Stock
holm (fig. 12).

Det bör påpekas, utt (let svenska klimatet med dess iner eller

mindre snöiga vintrar i hela landet, med undantag blott för vissa

(felar av Skåne, stftller siirskilda krav på cykelbanorna. Vågens

1
2.

-

Fiq. Ii b . Sådru Landsi’ågen i drebr. (örebro stads bgggnadskontor).
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körbana skall kunna plogas med snöplogar, monterade på snabb
gående lastbilar, varvid snön skall kunna kastas ut från körba—
nan. Plats skall finnas utmed viigbanan för de snöstrångar, som
hårvid bildas. På våren skall vågen kunna med våghyvel rengåras
från sinåltande snå och is, så aU vågbanan snabbi kan upptorka.
Om en cykelbana ligger invid körbanan och i dennas plan, kan
det ej undvikas, ati åven cykelbanan plogas. Uppstående föremål.
såsom skiljestenar eller pålai’, råckvcrk, buskar 0. dyl. hån på
dessa skål icke fårekomma mellnn kårbana och cykelbana, blott
s. k. håftstift med några få centimeters höjd. En trådrad mellan
körbanan oeh cykelbanan torde icke alltfår mycket försvåra plog—
ningen av kårbannn, men avlågsnandet av snå och is från cykel—

Kdrbana Cykeib. Cåryb.
4sf

T
Zc

°

Ybry Cruz flåkantstjn Ltrus

¶j* ‘

g:j;1tA7-
Pia rcl

Fig. 12. i’värselcl ?on UD Cfl UD i’ederbôrumln zügslzjrelse färeslugen ornbgggnad
UD Uppsalauügeiz izorrzzl från Shnklzolrn ( början till krinqgående vüg. »B—pass

B U(1(lK<, Til iii ii åru sum ii (ilten

banan kan bliva besvårligi. I snåfattiga hinder som Danmark och

Holland behåver hånsyn tju snåråjning ej tagas, varigenom pro
blemet förenklas.

Om en cykelbana låper utmed en kårbana, hår körbannns av
vattning kunna ske tvårs årer cykelbanan. Denna hår icke be
grånsas mot kårbanan av en uppstående kantsten, så framt icke
ytvattnet kan avledas genom rånnstensbrunnar och underjordiska
rörledningar. Sådana kunna ej komma ifråga på landshygden,
dårtill åro de alldeles får dvra. Man har stundom fårsåkt att av—
vattna en vågbana fårmedeist s. k. genomstiek tvårs över cykel
oeh gångbanor, och jag har sjålv under min rått långa verksam
he [ som k ommunaltekniker ecperim enterat dårmed, men ii hin
framgång. Om genomsticket stådse skall verka, blir metoden får
dyr i underhåll.

En cykelbana bör ha så stor hredd, aLt 2 cyklister bekvåmt
kunna fårdas invid varandra. Eljest riskerar man, att de anvånda
körbanan.Att utrota »parakning< torde nu vara får sent. Får
enkelriktad trafik hår minsta måltet vara 1,5 ni. Om cvkelbanan
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gar utmed en kårbana måste detta mått ökas med 0.5 m (jfr
fig. 13). Eljest bur bilisten enerverad och håller långt ut på kör—
banan, och deuna råcker ej tju (jfr. fig. 14).

Får perinanen tbelagda vågar tipps[år ofta en cykelbana (cykel—

och gånghana) dårigenom, att ‘ågrenen u tanfår belåggningen
(cementbetong, gatsten m. m.) mer eller mindre nådtorftugt får—

ses med asfaltindrånkning 0. dyL Kår— och cykelbana urskiljas
bar genom sina olika fårger. Grånsbeteckning mellan hanorno i

an
44. t

“,—————— ._....,% 4

4

/
Fiq. 13. Smal (1,2.3 en bred) cqlcelbana alm ed kbrbana naslan sl/inges at’ en
appspraiiqeii bildbrr. Zonen nbrmasl kbrbanan dr en farloj zoo. (Nordendalil

foto, maj 1935).

form av ett målat band, eller, som i Borås, med håftstift, tonIc
vara undan tag.

l)et hår understrykas, att i alla (le fall, uld en evkelbana låper
i n [ill en kårbana, ckelba naris yta bå U va ra m inst lika god och
jåmil och i åvrigt låmplig får cykelåkning som kårhanans yta,
ty eljest bur cvklisten kvar på kårbanan, oeh det av bilisten så
‘armt astundaule fårbållandet, en från cyklister rensad kårhana,
nås icke.

Erfarcnheten synes beståint gå i den riktning, att en enda
kombinerad cykel— ocIl gångbana, som således får dubbelriktad
trafik, icke år tillråcklig. Dåremot synes meningarna ara delade,
liuruvida, då banor finnas kings vågens håda sidor, den ena ba
nan hår reseryeras får cykeltrafiken och den andra får gångtra—

tiken, båda med dubbelriktad trafik, eller om båda banorua båra
nyttjas får kombinerad, enkelriktad trafik. Dår gångtrafiken ej år
sårskitt starlç, lutar jag åt anordningen med k omhinerad, enk el—
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riktad trafik. Man avlågsuar dâ (let ii skmonien t. so ifl uppstår, då
den ofta vinglande cyklisten korsar körhanan.

Ett ir gemensaint för alla viigsektionei med cykel— och gång—
banor, nimligen stor våghi’edd. Detina bör i god ti(l [iligodoses
genom erforderliga nzarkieservationei. Dess håttre iuöjliggöres
detta av var viglagstiftning sedan l)örjan av år I 935.

Ifl j(trtSl)ä(J(iF liii stader och an(ira sujnl,ailen. suiskilt storu St(Ï(i(’I.

Man kriiver numera —— och detla med [og, aH k anna liirhis
nagoritinda snahht och samtidigt sikert på infartsviigen liii elt

1’1t)’ 11. Saint cykelbana bilisten ur riidd fbr cgkliten ach haller fbr Iüngl iii.
flen onikörande bilen kbr al i (le!? niotsuttu körriklningens bana. Kbrbanan,
1? m bred atan traf ikdelare, Jur i sjü1u terkel Holl 3 körf iler. (Nardendahl

foto, Ina! 1?3).

samhålle. Idealet år ati snabbt kunna nå fram liii åtminstone
— yttergrånsen för e stads tåtthebyggda del (»stenstaden). Förr
i tiden var det vanligt, att bebyggelsen i första hand förlades tit-
efter infartsvågarna, men sedan vi fått bilarna, ha vi kommit un
derfund med, att snabb vågtrafik och augrånsande bebyggelse
åro oförsonliga fiender. En våg med bebyggelse bur upptagen av
parkerande fordon, som kanske av- och pålasta; cyklister, fordon
()ch persoiier komma oförmodat utrusande från tomterna, för att
ej Lala om barn, som ofta anvånda vågen som lekplats. Vågens
trafikkapacitet nedsåttes och trafiksåkerhet bur ett obefiiitligt be
grepp. I)e utmed vägen boende störas i sin tur av trafiken, och
villor ocb liknamle fastigheter falla i vårde. Det nu sagda lår ej
innebåra iiågon nyhet för mina låsare, aura minst för dem, som
följt det målmedvetna arhete, som Dansk Bypianiaboi’atoriuni och
ordföranden och sekreteraren i dess arbetsutskott, resp. kontors
chefen Kai Hen(iriksen och ingenjören, cand, polyt. V. MaliinfJ,
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nedlagt i denna utomordentligt viktiga frâga. Man viii nu bort
frân »Randbebyggelse< eller »Ribbon Developrnent<, man stråvar
efter den »fasadlösa vägen<, dvs, en infartsväg, inot vilken be
byggelsen saknar fasadrätt.

De fiesta infartsvgar äro dock mer eller mindre förbyggda,

och det bur i mânga fall, kanske de fiesta, av kostnadsskäl tyvärr

icke möjligt att åstadkomma infarter fria från bebyggelse. Man

bör dock fordra, alt förhållandena icke försämras, men del syn

Ycd anoroYvnq (Parkvd9)

.
— r0
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khndre qt’d Gf) Ordr7frq.
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JSr,. 15. Seheniuli,ska li,ürsektioizer al’ illfartsuüg i avsikt al! undz’ika bebyggelse

med lomtuffart direk! liii vägens kbrbana för snabbtraftk. (Stockholms

förorternas reqionplanekon tor).

das fortiarande ofta mot den liii synes sjålvklara regel, att skils—

mässa hör stadkommas mel Ian snal)l) viigtrafik och bebyggelse.

Dr kringgående vägar, »By-pass Roads<, anlggas, måste frn

början tilises, helst genom uppråttande av stads— eller byggnads

plan eller liknancie, alt bebyggelse invid den kringgående vågen

ej kan åga rum, eljest förfeias dess åndamål.
Skilsniässa kan åstadkommas på flera pi’incipiellt olika sätt,

ing hånvisar tju fig. 15 (jfr. litteraturhånvisningen, uppsats av
T. Wnillialn_Olsson). Den på tiguren visade metoden att låta tom
[erna vända sin baksida mot infartsvågen har fiera fördelar, bl. a.
alt kunna nyttjas vid såvål de minsta som de aura största sam
håilen.

Jag har under de senaste åren som chef för Stockholmsför
orternas regionplaneförbunds tekniska kontor (Stockholmsför
orternas regionpianekon tor) ingående syssiat med frågan om at
hildningen av de stora infartsvägarna tju Stockholm inom Stock
hoimsreionens förortsområde. Problemet har hjirvid ej så mycket
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vant att fastslå detaljer sådana tillhöra ej en regionpian ,
utan fastmera att utröna bredden på erfordenliga markreserva—
tioner.

Innan jag går in på regionplanekantorets resultat, viii jag
e,neller[id låmna ngra uppgifter om förekomsten av stor ‘åg—
trafik i Sverige. Enligt den Maimska kommittn skulle vi år 1931
på landsbygden haft en. 275 km våg med en körtrafik med flera
ån 1.000 fordon dygn. en. SO km med flera im 1.500 fordon
och slulligen en. 35 km med flera ån 2.000 fordon. De båda sist—
nåmnda [alen åro våsentligt större ån vad jag våntat med hånsyn
diirtill, alt stddcrn(Is vågar ej ingå. Den verkligt stora trafiken år

ikw bei5i/QE/59 /7707’ VOer?.

6dCqeJho” /idrba, Ii&bana 5’yke/tc/?a 6åqs
/P7.5Û refl7SO Pemso

r—”-.- —

2-...-- 5 .../.. .---2 . 25 —--25 -

7 — /5 7
-

- 27m. e/Jerawv,7obt3O,P-

Fiq. 16. Stockho(nisjöroilernas retiioiiplaiiekon br; sclienatik toürsekb ion för
i ii [ a r t •ç ü g (lzi,ondvüq at; för.1a ordnrnqen), för oüq titan bebygrjelse. Sek
tionen anser icke alt Pisa zndelningc’n i defalj an nügbanan titan endast er—

forderliq bredd på niarkrese rootionen. Bredden hår ieke iinderstiqa l0 ni.

så gott som uteslutande att finna på infartsvigarna til] våra 3
största ståder (Stockholm ca. 525,000 invånare, Göteborg Ca.
255.000 och Malmö en. 140.000), vilka alla ha rätt långa infarts
vågar inom sina resp. områden. 1)et år en kånd salt, att trafiken
på infartsvågarna åven tju en storstad mycket snabbt avtar med
våxaride avståncl från staden. På Södertåijevågen, infartsvågen tju
Stockholm från hein södra Sverige, uppgår trafiken för nårva—
rande vid Fittja, som ligger en. 15 km från Stockholms centrum
och Ca. 6 lun från Stockholms stads gråns, ej til] mera ån I .200 å
1.300 fordon i inedeltal per dygn. Sannolikt kommer dock trafiken
nårmast de största ståderna att ökas rått betydligt, sårskiit som
martid, enår bebyggelsen tenderar att breda ut sig, i synrierhet
SamlE arbebyggelsen (sportstugebebyggelsen).

Jag återgår till regionplanekontorets arbete och visar på fig 16
kontorets normalsektion för infartsvåg [ill Stockholm (huvudväg
av första ordningen).

Tili denna sektion, som skulle. kråva ett minst 27 m brett
markområde, gör jag följande reflexioner. I varje körniktning bör
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finnas plats för 2 [ulla körfiler. men delta antal ljör för Stock

holms vidkommande vant tiilråckligt åven med hånsyn tju fram—

tiden. En körfilbreclci om 3 m ser ganska hetryggandc u[, men med

hånsn tju svårigheten alt tindanskaffa snö och is ånda intill en

kaTitsten o. dvi. kan tiet vara vålbetånlç t alt råkna med 3,5 m

brecla körfiler .Allt föi’ slot körl)anel)rcdcl har sina risker matt hör

lim 2 goda körfiler men icke3 clåliga. En kraftig trafikdelare eller

skiljeremsa mellan körriktningarna anser jag ytterst viktig. Häft—

stift, malade 1)aild o. dvi. duga ej. Många utländska förslagsställarc

ha samme uppfattning. Oinkörning bör vara » fool—proof» . Ulan el—

fektiv uppdclning i körriktningar fir en 12 å iS m I)red körhana vid

fr’iq. 15. V(SriiidOz)Oqen i Stocklzolni, den slum kuri’an ,,id llenrik.olal. KOrt malik

IDSI en 2.400 fordon, under juli mnånad en 4.100 fordon. Från vånsler: qång—

buna 1,5 ii?, cqkelbana 2,25 m, kårbana 0,0, kårriktninqsdelare 1,5, körbana (i,0

0(11 t,åiitlhaiiu 2,0, somom våqbredd 19,2) 01 På raksirOeka 9 m kårl,ana Kår—

riklninqsdelare åen sedan lånqe vanliqa i kurvor i Seriqe. (Xordendalll foto,

maj 1935).

sflal)i) trafik hlott 3 körfiler. Enär reinsan i mitten kan komma att

anvåndas för uppsamling av snö— och issträngar vid plogning, så kan

en ökning mv cless brecici (1 in på lig. 16) tju 1,5 å 2 m komma ifråga.

Skvddsremsttn eller rabatten mellan körbana och cvkeiba na år

avsedd också för tillfåilig parkering (ringomlåggning), så att den

rörliga trafiken stådse kan få 2 rymliga [iler; i motsatt [ali sjunker

vågens kapacitet snabb[. Buskrader 0. dyl. i skiljeremsorna åro

utan tvivel prydliga men olämpliga ur upplagssynpunkt. Tråd

rader torde dock kunna förekomma titan men. För busshåilpiatser

bör körbanan breddas; hållpiatser ilvensom butiker och stationer

för bensin och annan hilservice anordnas för övrigt låmpligast vid

vågkorsningar. Cvkelbanan bör varm bred, men gångbanans mått

kan måhånda minskas, ehuru man kan vånta stor utflvktstrafik.
I regionplaneförsiaget har med hänsyn tHI hieddningar och oför

utsedda behov sagts. mit markreservationens bredd ej bör under—



DANSK VEJTIDSS1J31FT I 9i5

?‘\ s
-

vor q’?r E

irioi,vjtr&o.
2;

—-r,s - --- .— -----—
- I

—---i,, 6c——225’0225----- -e,— -—‘,— --25 -

9.3—

Dig. 18. Bronimavågen i Stockholm (under ntförande). Bostadsvåg eller lokal
qola fårekominer endast på uågens ena sida, åmsevis den norra och den södra.
flår bostadsuiiq ej ordnas, förlåqges qånqbarza, skud från vågen och fåljande
Ii’rriingen, i det åppna område, som kanlar Ilågen. Markreservatiïnens brede!
med bostadsvåq blot! på dcii ena sidan ur 36,5 m, Med hostacisvåg på bådo

sidor bleve’ mnarkresernutionens l,redd 46 ni.

stiga 30 m. Sedan mark i nårheten av en storstad en gåHg år he—
hyggd, år breddning utomordentlig dyrbar, kanske ej möjlig.

För dessa vågars avvaltning måste rånnstensbrurinar förut—
såttas med underjordiska avlopp, låmpligen lagda under skil,je
remsorna. Avblåndriiiigsproblemet vid vågar av detta slag förut
såttes iöst genom att vägarna förses med effektiv elektrisk i)elys
ning.

Det må aniecknas, att det för stora stråckor av infartsvågarnatju Stockholm visat sig vara möjligt aLt föra frain dem ostörda av
bebyggelse, delvis i parkbålte. Detta glådjande förhållande år att
Liliskriva befintligheten av stora ostvckade inarkområden, dels i
en skud ågo, dels och huvud sakligen i al Im än iigo, Kroii an s eller
Stockholms stads.

Breddmåttet 30 ni gåller endas[ för »fasadlös våg<. Om be
byggelse förekommer utmed en infartsvåg, med tomtutfarter till
denna, böra sårskilda bostadsvägar anordnas, varvid det totala
breddmåttet blir ånnu större. Jag har i regioriplanen, vid bebyggelse
på håda sidor, föreslagit eLL totalt hreddmått på minst 35 m, helst
40 ni. En så stor bredd kan i vår terrång hliva inycket dyr, och
infartsvågen bör heilre efter amerikansk [ mönster läggas i ett park—

Fig. 19 Tvårsektion an fåreslaqen fårbindelseled .Jånkåping—Fluskvorna, Jån
kåpings stads bjggnudskontor, byqgnadschefen, tekn. dr. R. Lindqvist. Efter

koniniunulteknisk tidskrift, 1935, håffe 2).
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Fiçj. 20. Rejionp1anekonIoret i Stockholm: seheinatiska fårslaj tju laårsek—

lioner får h u ii ii (i 0 å q (i 0 (1 ti (1 r (i o r d n i n e n. Sektionen avser jeke alt

visa indelningen i delaij at’ våibanan utan endast erforderlig bredd på mark—

reservation. Bredden tiår ieke niidersfiqa 20 ni. Inoni detta målt kzznna 4 kår—

[iler rqnimus (den nedre tolden). Inom 20 to kan också ryntmnas [ålfatale sek

tion, låmnpliq får infartsi’ågs [or(såltninq ijtåt landsl’tjgden: dubbla koinbine—

rode cijkel— ock qanqbanor mi 2 m, mlizbbla skgddremsor å 1,50, dubbla kårban op

i varje kårrikin ing med traf ikdelure 13 ni, summa 20 mn.

bålte, helst med så stor bredd, aLt bebyggelsen ej alls störes av

vågtrafiken. Den nuvarande Iagstiftningen i Sverige möjliggöc

(lock markreservatiori t. o. m. med 40 ni bredd.

I anslutning [ill det sagda visar jag dels på fig. 17 en bud från

en infartsvåg till Stockholm inom stadens område, dels på fig. 18,

en under utförande vararide infartsvåg Liii Stockholm, likaledes

inoin stadens område, samt på fig. 19 en föreslagen stor våg i Jön—

köping.
I anslutning till iifarLsvågarna må några ord sågas om region

planeförslaget huvudvägcir av andra ordningen (bl. a. infartsvå

garnas fortsåttning utåt landsbygden). Hår har föreslagits 20 ni

bred markreservation. Till grund för cletta rnått ligga de sehemati

ska sektionerna på fig. 20. En bredd på 20 rn ger god plats för

en 3-filig körbana om 9 m, och nödtorftig 1)lats för en 4-filig kör

bana, ljåda odelade, samt dessutom för cykel- och gångbanor. Jag

vet mvclcet vål, att hetiinkligheter finnas mot en 3—filig körbana,
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ænse C4Sstb qjla
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Fig. ti. SJdra inariavdgen i Maimd, ca 3 km idng. (Ilaimfi stads bgggnads

kontor).

då den tredje filen, omkårningsfilen, bur vad amerikanerna kalla
en ivild filc, dir olyckor litt kunna lntrilffa. Utmed dessa vågn
får man i regel tånka sig bebyggelse med parkerede fordon, så
att kårbanan i sjilva verket blott bur 2-filig får den rårllga tva
fiken. Sag viser några motsvarande vigsektianer från Malmå, fig.
21 ach 22.

Sag viii (Isle upprnårksainheten på Linihanivwvdgen i Malmö.
fig. 22. Man har dir lagt iii en ridbana utmed stranden. Ridning
fårekommer numera jAmfårelsevls litet I Sverige, frånsett de sLi
der, dir beridna regementen iro fårlagda. Vid dessa stider, och
de ira numera ej många, båre in(artsvigarna fårses med ridbana
får 2 ridende filer åtininslone uLmed den ena siden.

Naturllgtvis kunna breddmått civ storleksordningen 18 å 20 m
ej komma ifråga får medelstora ach mindre stider, ach mingen
stides, dir sådana mAtt vore ånskvårda, kimna de ej komma
Ifriga av kostnadsskil. Om sektionens bredd (fig. 20) miste min
skas, hår det ske i fårsta hand genom att minska kårbanebredden
och slopa en kårfil; kårbanan får då 2 filer. Cykel- ach gångha
norna båre behillas, eventuelit med något mindre mAtt. Inom 1$ m
kun man nådtorftigt få plats får kårbana med 2 (ulla filer, dubbla
cykelbanor och dubbla gingbanor. Om det totale breddmittet
ytterligare miste presses vid en infartsvig med bebyggelse, så få
cykelbanorna fårsvinna, ty någorlunda breda gångbanor kunna ej
undvaras. I detta (ali miste cykeitrafiken tit på kårbanan, ach
bredden av denna hår gåras 7 å 7,5 m. Totalbredden kan pressas
LIII 11,5 m, måjilgen 10,5 m. Att kårhastigheten vid en sådan smal
tvilrsektion miste nedsåLtas år ju klart.

lCtn
,_ ................................cioMa............Y ‘i
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Fig. 22. Limbamnavågen i Maimd, ca 5 km idag. Obel ridbanan. (Malmd stads
bj,ggnadskontorl.
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A utostradoi.

Med autostrada [orde mari i Sverige fårs[å en våg, avsedd ute
slutande får myeket snabb biltrafik och byggd praktiskt taget
titan plana korsningar med andra vågar. Autostradan hår vara
fårsedd med mins[ 2 breda kårfiler får varje kårriktning, och
dessa båra åtskiljas av ett genom plantering eller på annat såEt
åstadkoinmet ogenomsiktligt bålte, så att bliindningsrisken bort—
faller. Kårbanor för lokaltrafik samt cykel- och gångbanor båra ej
fårekomma på autostrador.

Man kan således icke likna de nvss skildrade infartsvågarna
till Stockholm och dess fårorter vid autostrador. lnfar[svågarna
komma får det fårsta att få rått talrika piana vågkorsningar, åven
om avstånden mellan korsningarna gåras stora (300 å 500 m).
Får det andra har åtminstone jag aldrig tånkt mig infartsvågarna
avsedda får bilkårning med hastigheter om 80 å 100 km eller
mera. ;çndainålet har svnts mig vara att skaffa vågar med stor
kapacitet får bekvåm, trafiksåker och någorlunda snahb fram—
komst får alla slags trafikanter. Bilar håra, frånsett vid vågkors—
ningar, kunna kåra med en jåmn fart av 60 km, men en sådan
lms[ighet hår dock vara tillråcklig får alla praktiska behov. Jag
hår till dem, som inståmma med den kande professorn 0. Blum
vid tekniska hågskolan i Hannover, då han anser den inbårcles
rangordningen mellan de olika trafikkraven salunda sicher, billig,
schnell. Dårest infartsviigar och liknande vågar icke utföras på nyss
skildrat sått, och framfår alIt dårest icke bebyggelsen fjårmas från
dem, så lår man icke kunna råkna med stårre maximihastighet får
bilar ån den i Sverige för »tåttbehyggt samhålle< meclgivna, 35 km.

Jag har vid upprepade tillfållen båvdat den uppfattning, att, i
stort sett, biltrafiken i Sverige ftr, kommer att fårbliva, och bår
fårbliva: korldislanstraf1k, ocli dårtill lå! t sådan. Det bår erinras
dårom, att vi i Sverige ha ett vål utbyggt och mycket vålskått
jårnvågsnåt, som stadigt fårbåttras i avsikt bl. a. att öka tåghastig
heten . Jårnvågarna båra taga hand om långdistanstrafiken med
personer och gods. Den långfarande bilturisten år vålkommen på
våra vågar, men en turist bör icke ba bråttom. Den ekonomiska
betydelsen för trafikanterna av de myeket håga hastigheterna på
vågarna år får övrigt enormt åverdriven, ocli de små tidsvinster,
som dårvicl kunna uppstå, åro ej alls vårda kostnaden och risken.

Vi fålja i Sverige med intresse det byggande av »Reichs-Anto
bahnenc<, som nu åger rum i Tyskland, och vi fårmoda, att dessa
snabbvågar åro nyttiga får Tyskland. Jag kan dock icke se någon
anledning får oss att under åverskådlig tid lågga ned pengar på
dylika kappkårningsbanor.
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Som nz(uzfaItiz ing.

Den svenska vågen av idag år i regel alltfår smal får att kunna
tillfredsstålla trafikanternas beråttigade krav. Trampcykeln, vårl
dens billigaste kånda transportmedel tju lands får personer, måste
i framtiden tiligodoses vida l)åttre ån hittilis. Gångtrafikanterna
måste oekså beredas båttre vilikor, sårskilt genom orter med sam
manhångande bebyggelse.

Frågan om båttre infartsvågar tju vâra stora ståcler år viktig,
men får den skull får det svåra problemet att förse både infarts
vågarna tju medelstora och mindre städer och andra samhålten och
huvudvägarna på landsbygden med tidsenliga och tillråckligt breda
körbanor och cykel- och gångbanor icke fårsummas. Vi ha antag
ugen ett eller annat tusental kilometer våg, som redan Hinge vant
moget får en sådan fårbåttring.

Jag år båjd att tro, att den allmänna opinionen, den faktor,
S01fl i sista hand avgår saken, snart år beredcl att taga ett stort
steg mot hredare ocb får alla mera trafik såkra vågar, trots den
diirrned fårenade kostnaden.
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EN OVERBLICK ØV ER UTVECKLINGEN
L\\’ UPPSALA LÅNS VMVÅSANDE FRÅN FORH

OCH TILL NU
Av Civiliagenjör Gustaf Duhlberçj, Uppsala.

Det år åtminstone med 1,. n. tiligångligt våghistoriskt material
iuycket svårt, för att ej såga omöjligt att med någorlunda stor
såkerhet klarlågga det svenska vågvåsendets utveckling och 1w—
skaffenhet i vad man kallar de gamla tiderna. Detta så mycket
iner som landet under tidernas 101)1) såvål geologiskt och topo
grafiskt som klimatiskt undergått så avsevårda föråndriagar, som
vant fallet. 1 detta avseende må erinras om det starka inflytande.
som Skandinaviens nedisning och inlandsisens dårefter följande
avsmiiltning haft på denna del av Europa. Genom inlandsisens
jåttebelastning på jordskorpan pressades som bekant stora delar
av Skandinavien under havets nivå, men då isen åter avsmålte och
trvcket upphörde, reste sig landet åter ur havet.

Man vet att mellersta Sverige under långa tider av denna av
småltning stod så djupt under vatten, att direkt vattenförbindelse
fanns mellan Ostersjön och Nordsjön över de Danska Båltena.
\Tidare har man kunnat beråkna att havet stod:
under stenåldern (5000—1800 år före Kr.) 70—25 m. över nuv.
havsyta; under bronsåldern (1800—-550 år före Kr.) 24—9.5 m.
över nuv. havsyta; under jårnåldern (550 före Kr.•—nutiden) 3.0
—() över nuv. havsyta.

Den våldiga föråndring i landets höjdlåge, vilken såluada ågt
rum, har vant avgörande för dessa landsdelars beboelighet och
kommunikationer. Då nåmligen landet höjde sig ur vattnet och aUt
större landområden tillkommo och bebyggelsen spred sig ned niot
vattengrånsen, tillvåxte de inbördes avstånden mellan de gamla
spniddn boplatserna och dårmed också behovet av vågar. Dårfdr
måste man åven råkna med att de gamla tidernas vågar eller
kanske snarare stigarna i dessa landsdelar successivt åndrat låge
ach riktning, alitefter som strandlinjeraa flyttats ut från land
ach många av de gamla båtlederna ersatts av vågleder.

Åvea så sent som i mitten av bronsåldern måste emellertid de
upplåndska vågarna ha vant både få ach dåliga. I stor utstniick
niag hade man nag då att skilja på sommar- och vintervågar. l)e
senare, som gingo någonlunda rakt över frusna sjöar och kårn, upp
togo nag den största och tyngsta trafiken under året, under det
soinmartrafiken, som ormade sig from på den ofrusna marken
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under åiigsligt undvikailde av alla större hinder, förmedlade
gång— och klövjetrafik. Ända intill uppkornsten av trafik med hjul—
fordon saknade dessa vågar i regel vad vi kaHn vågkropp.

Dessa allmållna utvecklinglinjer i samband med terrångens i
stort sett ganska kuperade beskaffenhet samt den tvingande nöd
våndigheten att vid vägalllåggningar undvika skadegörelse på den
med mycken möda uppodlade marken, ha gjort att Upplands hk—
som stora delar av inellersta Sveriges gamla vågar i stort sett voro

så krokiga och smala vid tiden för tillkomsten av det snabbgå
ende motorfordonet. Den allmånna situationen vid intrådet av detta
nya och betydelsesfulla skede har därför vant, att så gott som allo
allnzänna vågal’ inåste fullståndigt oinbyggas för att kuniia giva
tillfredsstållande sikt och bredd. I detta avseende skilja sig förresten
vågarna i Sveriga våsentligt från vägarna i t. ex. Danmark, där åt
minstone stora delar av huvudvågnätet sedan århundraden och sår-
skilt på grund av försvarsbehov samt en avsevårt tätare bebyggelse
och tack vare införskaffad framsynt fackiuannaledning fått en gan
ska god tracé och vågbredd, på vilka ett modernt vågvåsende med
fördel kunnat hyggas upp.

I den sammanhångande nedskrivet våghistoria, som väl en gång
med stöd av de rastlösa, omfattande fornforskningar av olika slag,
som nu bedrivas av olika kraften, måste emellertid det från Upp
salabygden utstrålande urgamla vågnåtet komma att tilldelas en
framskjuten plats, Redan långt tilbaken i tiden intog nårnligen upp—

Fiq. i. Uppalu slot!, belågel på (tell inåktiga Uppiandsåsen.
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svearnas land eller Uppiand en hetydelsesfull stållning. Sû tidigt
50111 P’ 800—-1000—talet efter Kr. var niiinhigen Uppsala och närmast
det intilliggande Gamla Uppsala med dess stora tempel och goda
sjöförhindelser med in— och utlandet en viktig plats. Deiina bety—
(lelse yttra(le sig även politiskt, i det att flertalet landskap i meller—
sta Sverige godtogo Upplandshövdingen som den ledande korningen,

vilket ocksii 1)1ev upprinnelsen tju och stödet för det svenska konun—
gariket.

da mLsliövd [igen mhs te ofta på gru ad av de ana slåll ni ng

företaga långa resor i stora cielar av Mellansverige, vid vilka de

a ndra la ndskapen svuro honom tro och lydnad. Den viig han då

skulle taga skulle enligt lagarna ske rättsyles< d. v. s. råttsols

eller medsols ach gick förbi G :la Uppsala först nâgot i nordvåstlig

riktning förbi den mot norr intrüngande viken av Målaren, det s. k.

»Föret< och dårefter i våstlig ach sydlig riktning, korsade Mälareu
ach fortsatte mat söder till de där liggande landskapen, fortsatte
våsterut ach vidare norrut liii Orebro för att över Västerås leda àter

thi utgangspunkten. Denna route, den s. k. Eriks quhin, vars stråck—
ning man nu kftnner till tmligen väl, har troligen vant en av Sve
riges förslu >riksvdgar<.

Att i dessa gamla tider med deras svaga tekniska och ekono
niiska resurser bygga, underhålla och trafikera vägarna kan icke

ha vant niigon lått sak. Därför ansågos ocksii deras vågbyggare

Fiq. 2. Gtrnla i ‘JIps(Lla höqc’r, (!aflZla kun tiutirnuar frän omkring
.3)0—tale! efter Kr.
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genom sin för det alimånna så nyttiga verksamhet utföra en Gudi
så vålbehaglig gårning, att de — enligt vad många runstenar an
giva — i tillvaron efter detta borde kunna påråkna sjålens salighet.

I det avseendet har emellertid vågvåsendet i Uppsala lån i alla
tider och i stor omfattning kunnat bygga på gamla resurser, att
det haft tiligång på gott grus, som fårekornmer i de av inlandsisen
kvarlåmnade måktiga morånåsarna, av vilka den största, Uppiands
åsen, går ungefår mitt i lånet, i nord — sydlig riktning aut från

Gåvle i norr fårbi Uppsala ned till Stockholm, vars centrala delar
vila på samma ås, som dår har namnet Brunkebergs-åsen. Pâ eller
i omedelbar nårhet av denna ås låper nu riksvågen Stockholm—
Uppsala—Gåvle.

Betråffande denna våg hår också nåmnas att dess på c:a 25 krn:s
långd nårmast Uppsala nåstan linjeraka stråckning daterar sig så
långt tilbaka i tiden, som till drottning Kristinas regering eller om
kring år 1650. Under sina många resor från Stockholm till Uppsala
och vidare norrut hade drottningea funnit den starkt krokiga och
backiga vågen på sjålva åsen så påfrestande, att hon med ett Im
jaldrag beståmde linjefåringen får en helt ny våglinje. Icke anade
hon då att denna i så håg grad, som nu år och blir fallet, skulle
passa senare tiders snabbtrafik.

Uppsala lån, som har något mer ån 2000 km. allmånna vågar,

&

Fig. 3. Del an vdgen Uppsala—GOvle c:a 10 km non om Uppsala med
kombirzerade cykel- ach gdngbanor på åmse sidor om kårbanan.
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genomkorsas av flera huvudvågar, dåribland åtskilliga fly riksvåg
natur. Tju de sistnämnda höra utorn den förut nåinnda vågen
Stockhol m—Uppsala—Gåvle — vågarna Stockholm—Enköping—
\Tüsterås, Uppsala—Heby—Sala och Uppsala—Norrtålje samt En
köping—---Strängnås, son korsar Miilaren pi motorfhrjor av jiirn—
hetong.

De fiesta av de nåmnda huvudvågarna uttbyggas nu med en
bredd av minst 7.0 m. Flera av dem förses med cykel- eller gång
banor, eller med bådadera. Placeringen av cykelbanorna i förhål
lande till körbanorna sker efter våxlande system, allt efter de b
kala förhållandena. Även i de fall, då cykelbanorna icke utbyggas
fuilståndigt i samband med sjålva körbanorna, förheredas de genom

anordnande av 1.0—2.0 m. breda banketter vid sidan av körbanor
na. Dårvid skiljas banketterna från körbanorna med svagt slut
tande, gråsklådda remsor om 0.3—0.5 m. bredd, och ldggas banket
tema 0.10—0.15 m. lågre ån körbanorna. Vanligen hårdgöras ban

ketterna med en lått grusning, varför de kunna tjåna som enklare
cykelbanor. I andra fall åter hildas grånsskillnaden mellan cykel
banoi och körbanor genorn en stenkant, i andra fall genom en

1.0 å 1.5 m. bred gräsremsa i samma plan som körbanan.

På vågen Uppsala söderut till Flottsund, d vilken framgår en

myeket stark trafik av såvål motorfordon som cyklande och gå

ende, utföres f. n. en 2.5 m. bred cykelbana på ena sidan av kör

banan och helt fribelågen från denna, samt en 2.0 m. bred gångbana

å den andra sidan med stenkant mellan gångbana och körbana.

Betråffande frågan om placeringen av cykelbanorna i förhål

lande till körbanorna ligger denna någol annorlunda till ån t. ex.

i Holland, i det man i våra nordliga trakter måste taga stor hånsyn

till snöplogningen och de snövallar, som nppkomma dårvid. Den

principen år emellertid densamma här som i andra lånder att

grånsskillnaden mell an körbana och cykelbana ovilkorligen måste

vara skarpt markerad och utgöra största möjliga hinder för inkör

ning från den ena banan till den andra.

Kostnaderna för cykelbanorna i lånet variera i hög grad, alIt

efter terrångens mer eller mindre knperade beskaffenhet, banornas

bredd oeh utrustning i övrigt. Frånråknat kostsammare belågg

niag ån grus eller stenskårv våxln desamnia ungefår mellan 5.0

och 15.0 kronor pr. m., varvid den lågsta kostnaden avser lått

hårdgjorda banketter om 1.5 m:s bredd, belågna i lått terrång.

Den enligt vad förut nåmnts jåmförelsevis goda tillgången på
grus, åtminstone i lånets mellersta delar, har gjort att hel- eller
halvpermanenta belåggningar hittills icke erfordrats i större ut
stråekning. Emellertid ha halvpermanenta belåggningar nu börjat
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utföras hår och var, och ha dårvid i regel hel- eller halvindrånk
ningar mC(l varm tjåra eller asfalt eller ()Cl( aSlaItcfllUlsiofl jåinte
ythehandling med tjåra eller asfalt kommit [ill anvåndning. Tjock
leken av dessa belåggningar har i regel vant 7 å 8 cm. På vågen
Stockholm—Våsterås pågå sedan några åi• prov med halvperma
nenta belåggningar efter mixed-in-pince-metoden. På vågen från
Uppsala söderut i riktning mot Stockholm skou i sommar utföras
perrnanent-helåggning med cementl)etong.

Det nu nämnda utgör endast en kort överblick åver utvecklingen
av Uppsala låns vågvåsende, som befinner sig under en ganska ra
rikal omgestaltning. Detsamma gåller emellertid hela det c :a 80.000
km. långa svenska vågnåtet, som sedan c :a 10 år undergår en synner
ugen omfattande metamorfos. Tyvårr sker denna under en inycket
otillfredsstållande organisation. I)en nårmast ansvariga lokala led
ningen av vägvåsendet utövas nåmligen av icke mindre ån c :a 380
vågstyrelser. Från hörjan av år 1937 inträder emellertid vågvåsen
det i ett nytt skede, varvid viigdistrikten sammanslås till l)lott 80 st.
Darvid reduceras Uppsala låns i 7 vågdistrikt tju bloti 4’ st.

KORT I3ESKRIVNING OVER FÅRDVÄGARNE INOM
DALARNE VID NORI)ISKA VÅGTEKNIKERS RESA

DEN 21.—22. .JUNI 1935
Av Vågingenjör P. T. Norlin, Falun.

Kungariket Danmark och landskapet Dalarna ha sedan gam
malt haft förbindelser med varandra, vilka förr ej voro för par

tema odelat angenälna. Danskarnas framtrångande på landskapets
vågar sågs hårvid med lika oblida ögon som svenskarnas tåg över
Bålten gjordes av de danske. Nu sköta clalkarlamna själva sina vågar
och danskamna göra likaledes med sina blixttåg över Bålten och
båda partemna åro belåtna med detta arrailgemang.

Det år med glådje vi nu hålsa danska vågtekniker vålkomna
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til! Dalarna och undertecknad viii fördeiiskull låmna iiagra orien—
terande upplysningar nag. sommarens fård.

A nårsluten karta över Dalarna (se broschyr Dalariia) synes
fårdvågen inprickad. Den börjar vid Gftvleborgs länsgråns i trak
ten av Hofors stora jårnbruk, som åges av Svenska Kullagerfabri
keri (S. K. F.), samt följer den nybyggda vågen över Ryggen tju

Korsnäs samt vidare tju Falun. Vägbyggnacier i denna trakt kunna
vara rått så besvåriiga, vilket framgår av nårstående hud (Fig. 1).
Stenbiock i oåndlighet tåcka markytan.

Infarten tju Falun, som år landskapets residensstad, år från
vissa bål! rått så pikant. (Fig. 2). Hår synes i fonden tju vånster
l)rottning Kristinas kyrka. Tju höger ligger en liten stuga på en
höjd bestående av urgammal kopparslagg efter kopparsmåitning
vid Falun gruva. Denna gruva, som synes å bud 3, bearbetades
redan på 1200-talet. Den var då mycket rik på malm, bestående
av koppar, silver och guld. Gruvan har spelat en stor roll i Sveri
ges historia, och var så att såga den »gu1dgruva<, som våra kungar
under storhetstiden öste ur vid sin krigföring här och var i Europa.
Gruvan har ett djup av 360 m och gruvgångarnas sammanlagda
långd år c:a 6 svenska mii. Gruvan tillhör vårldens åldsta oc.h ett
ar Sveriges största bolag, Stora Kopparbergs Bergsiags Aktieholag
med såte i Falun. I hudens mitt synes en stor djup grop den s. k.
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Fig. 2.

L

Fig. 3. Falti Gruva ach Rergsiagets Museum. Foto: Aero Materiel AIR.
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»stöten<, som utgör ett ras, som för något hundratal år sedan in
tråffade på midsommaraftonen, då lyckligtvis icke något arbete
försiggick, varför ej något månniskoliv gick tju spillo. En vit större
byggnad den s. k. Gruvstugan ligger hitom Stöten’c<. Där inrymmes
för nårvarande ett tekniskt museum av stort intresse, vilket före
visas för allmånheten.

Fården från Falun går över Vika socken förbi dcii historiskt
kånda sjön Runn, invid vilken platser såsom Rankhyttan, Ornås,
kånda från Gustav Vasas tid vid hans flykt undan de danske knek

lama. Trakten är leende, fruktbar och idyllisk. Vika kyrka tillhör
landskapets åldsta och år grundlagd på 1300-talet. Den år nu re
staurerad och alla de gamla vackra målningarna hava ånyo fått
tråda fram i dagsijuset. Vid Rankhyttan finnes fortfarande den
lada, i vilken Gustav Vasa enligt sågren tröskade, når danska knek
tarna infunno sig för att infånga honom. Tack vare den uppfin
nirigsrika husmodern kunde Gustav Vasa undkomma.

Fården stållas sedan mot Stora Skedvi, cii fruktbar jordbruks
trakt, genomfiuten av den måktiga Dalålven, över vilken år 1930
en ny bro uppfördes, som synes å bilden. Endast pelarna åro hår
nppförda. Deras form är kvadratisk. Några spetsiga nosar före
komma ej, ett tekniskt knep för att undvika att timmer samlas
mot dem. På grund av vattnets hastighet bildas framför den tvåra
pelaren en vattenkudde, som avför ev. mot pelaren strandade tim
mer. Bron år 200 m lång, 6 m bred oeh avfårgad i fyra olika ku
lörer. Pelarna åro grå, de bårande balkarna gröna, skyddsråcket
vitt och lyktstolparna svarta.

F’ården går vidare niot St. Skedvi kyrka samt ånyo över Dal-

Fig. 4.
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ålven å en flottbro. fig. 4. 1)vlika broar åro byggda av grova timmer—
stockar, lagda intill varandra, på vilka en slitbana av l)lallkor vilar.
Den å bilden visade faekverket ligger å ett högre plan ån den Sv
riga delen ar bron, detta fSr att måjliggåra framfårandet av de
många millioner limmer, som årligeri flottas på Dalålven mot
havet.

Vågen stiger snart mycket kraftigt upp årer ett gruvfålt, be—
nåmnt Bispbergs klaek, dår en rik jårnmalrnsgruva bearbetas. Ut—
silden från Bispbergs klaek årer den skåna Såterdalen år stor
artad med den gamla kyrkan i fonden.

Från Såters stad går fården upp genom Gustafs socken mot
Stora Tuna, som år Sveriges största industrikommun. Dår ligga
l)omnarvets jårnverk, Kvarnsvedens pappersbruk, ett flertal kraft—
stationer, llullerforsen, Kvarnsveden, Forshuvud med en samlad
effekt av e:a 100.000 hkr. Samtliga industriella verk tillhöra Stora
Kopparbergs Bergsiags A.B. Bilden nr. 5 visar ett flygfoto ar 1)oin-
narvets jårnverk med den måktiga Dalålven som ett ijusare band.
Till höger å hildens Syre hålft synes en unde skjuta ut i Dalålven
intill en bro. Å denna udde hårskade får jåmnt femhundra år sedan
en dansk fbgde med strånghet och grymhet. På den grund blev
hans fogdeborg >Borganås< av dalkarlarna nedriven och uppbrånd.
Men får e:a 15 år sedan återkommo danskarna tHI denna udde,

— - — -*
- -“ --

Fig. 5. Doninarfoets Jernoerk. Foto: .4ero Materiel 4/B.
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dock ej sasoni orostiftare utaii Som vâra hjäl1)ande bröder i kom—

munikationsvä seridets utveckling. Danska entreprenad firinan Chri—

stiani og Nielsen hyggde dår Ivenne broar av betong, en järnvügs—

och en 1andsvigsbro och förtjänade mycket pängar.

Vid Doinnarvets järnverk göres ett uppehåji och snmtliga kon—

gressdeltagare gives tillfiille att under sakkunnig ledning bese jårn—

verket, som ur ett av Sveriges största. Dår tiliverkas för våg— och

brovåsen (let nyttigt niaterial, sâsom 1— oeh U—bal kar, svetsade bal—

kar, korrugerade ståltrummor m. m.

Fården går sedan upp åver l)ulålvens hågra strand förbi Kvarn—

svedens pappeisbruk, fig. 6, ett av Europas största. Detta pappels—

bruk har en l)aPpe1’snskin med en produktionsförmåga utav c :a

320 meter papper i minuten. Pappersremsans hredd år 5,5 ni. Fors—

huvuds ståtliga kraftstation passeras sedan å en bro, vilande å

(le måktiga dammpelarna.

Långre upp efter ålven se vi i vuinster si(la en oerhörd massa

timmer ligga samlade på Dahulvens vatten ta. Det år ett s. k. skilje—

stålle, dur stoekar tillhörande nuka ågare skiljas åt. Varje tim

inerstock råknas ach iakttages. Bergsiaget tillhörigt tinimer och

pappers’&l avskiljas och upplåggas i våldiga lager. Naturen kring

denna del av Daliilven år ovanligt storartad. Hår finnas långre



22{ D.NSK VEJT[[)SSKBIFT 1935

bort stora broar, nyligen byggda av svenska entreprenörer, somnu också tillågnat sig konsteti att utföra dylika imponerandel)’ gg nad sverk.
I Gagnefs socken, som ligger ovanför Stora Tuna, vilken vinyss passerat, sammanflyter Dalålvens bågge kållfloder, Öster- ochVåsterdahllven. Osterdalålven kommer från Siljan och andra ovanför liggande sjöar såsom Skattungsjön, Oresjön, Sårna och Idresjön. Vi lmssel’a hår en under år 1934 uppförd bro, hud 7. av ovan

ligt småcker konstruktion. Den kånda bvggnadsfirman Tekniska
Bvggnadshyrån, Stockholm, har uppfört denna vackra bro. Den
år byggd i tre spann, ür c:a 150 m lång, brobanan ligger 17 meteröver vattenytan och hårifrån har man den mest vackra utsikt
över kringliggancie nejder. Dalarnas folk ålska fårger och de haej tvekat att låta sina hroar få ett glatt utseende. Sålunda äroskyddsråckemi gröna med en röd avvisare, bågar och ståndare vita,pelare och landfåsten svarta. De å bron anbragta fårgerna överensstämma med färgarne hos Gagnefskullans sockendråkt.

Långre upp passera vi ånyo Dalålven å en gammal flottbrostrax intill Gagnefs kyrka, och fården fortsåttes sedan tju detmycket kånda turistsainhållet Leksand, som sårskilt vid midsommartiden besökes av lO-tusentals turister, som dår njuta av deIjusa sommarnåtterna och deltaga i alimogens tradionella sommarfester.
Vi ha ej tid att långre stauna i Leksand utan fortsåtta snart

fården mot Råttvik på en under senare år nyanlagd våg. Här och

c;

Fiq. 7. Mjü(qenbron.
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dår passera -vi permanentbelagda vågbanor och få sålunda en

l)åII1inIe1se om resans grundåndamål. Om en liten stund havn vi

passerat skogsområdet och för våra blickar öppna sig Siljansdalen

med den måktiga sjön Siljan lugnt vilande i sceneriets botten.

Utsikten iii bland de mest storartade och mest kånda i Sverige.

Vågen sjunker hastigt ned mot Råttviks samhålle, dår turisthotell

finrias. Vi fortsåtta fården norr ut niot Bocla och Ore. Vi se ifrn

vägen oåndliga skogar och djupt ned i dalarna blån sjöar och

ålvar. Skogen får på långt avstånd en ljusblå fårgtoii och utsikten

är milsvid, ej då att undra pâ, om Svenskeii lått får ett romantisk!

sinnelag. Sedan vi passerat några mindre byar fårdas vi genoni

milsvida mörka skogar, som till största delen tillhöra Sveriges

rikaste kommun Orsa. Förutom dessa våldiga skogar åger Orsa

kommun fonder uppgående tju över 10 millioner. På den grund

åro alla boende inom Orsa kommun så gott som skattefria. — Vi

passera den högt liggande byn Skattungbyn och blieka vi mot norr

se vi en grön milsvid matta endast bestående av inörka barrskogar.

l)enna del av vågen måste avnjutas långsamt och beundras.

Man kan förstå, att ett sådant land inåste ålskas av sina innevå—

nare. Också år det här boende folket mycket rotfast och har

hibehållit sin gamla karaktär.
Fortsåttningen av fården år ej den vid Skattungbyn underlågsen

i skönhet. Den ena tavlan efter den andra tråder oss till mötes.

1J3:) 7

I’iq. 8. ödebççjds,ügun Foskros—Fjâtvallexi. Yzja broj, över Gizindaqsåri.
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En rik bvgd ligger neue i dalen. Röda stugor omvåxiande med
pampiga kommunalo byggnader avlösa varancira. Högt tippe i
bergen ser man hår oeh dår gråa små stugor s. k. fåbodar, dit be
folkningen i’ lorsommaren för sina kreatur på sominarbete. Hår
vallar kullorna sina kor och getter och samlar dem om kvållarna
genom att blåsa i sina långa niiverlurar. Vackra melodier om ån
enkla får man ofta håra i dessa naturskåna nejder.

Vi komma fran Orsa till Mora, som ligger i ett mera flackt
område invid Siljans strand. Daliilven uppifrån fjållen inström—
mor hår i Siljan. Vid denna tid brukar vanligen ålven vara hög,
beroende aLt vid (lenna tid avsmiiltningen i f,jSlien pågår. Ty

l)alarna har också sin stora ach rika fjållvårld, som börjar ovan—
för Siirna och Idre, vilka kommuner ticligare tiilhört kungariket
Norge, men pa I (00-[ale[ övergingo utan svårdsiag Liii Sverige.
Våra högsta fjåll åro Stådjan 1130 m och Storvåtteshogna 1260 m.
I dessa trakter 1)0 mycket litet folk. Ofta år avståridet melian stu
gorna flera mii. Svenska staten sörjer dock för att dessa innebyg—
gare få kommunikation med övriga båttre lottade innevånare. Så
bygges varje år s. k. ådebygdsvågar, som tju stor del gå över fjäll
och öde hygder. En hud visar hur dessa bygder om sommaren te
sig. Hår synes i förgrunden en nvhyggd bro av jårnbalkar på sten
landfåsten, i bakgrimden tju höger synes den gamla primitiva bron
av några tått intill varandra lagda stockar, vilande i träkistor.
Några små lador skånjas i fonden. I dessa samlas under sommaren
mnyrarnes hö, som sedan under vintern hemforslas på slåde. I håc—
karna finnes rikt fiske, foreNer, laxöring ach röciing åro vanligast

Fig. O.
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fårekommande fisk sorter. \Tågarna kunna hefaras med bil. De åro

tre meter brecla och försedda med mötesplatser p var 20() :de meter.

Å dessa vågar kan man komma upp tju trädgrånsen. Den högsta

belågna1)lnkte1 å en sådan våg ligger 819 meter åver havet. Utsik

ten inom fjållvårlden år hånfårande. Luften lått och ådsligheten

rogivande. Jag skulle rekommendera fiu dem, som ålska dylik mi—

ttir, att göra fården Mora — Älvdalen — Sårna — Idre — Foskros

— Fjåtvallen, som är namnet på ovan heskrivna högsta punkt

Nårmare upj)l’sninger k tinna erhållas ur broschyr över Dalarna.

utgiven av Dalarnas Turistförening. Brosehyren kan kö1)as hos

Statens Jårnvågars resebyrå i Stockholm.

Efter denna lilla utvikning Lui fållvårlden återvånda vi till

Mora, från vilken plats den sista delen av vår fård utgår med

slutmål i Båttvik och dess kånda pensionat Persborg vid Siljans

skåna strand, organiserat av »maja rskan «, fröken Renström, som

låmnar alla upptånkliga up)lysningar om traktens sevårdhetei

och som sörjer för ens vålfågnad fl (let mest underbara sått.

Tju sist en bud av författaren, som liii Eder alla vågmån ropar

»Vålkomrnna tju det sköna 1)a1arna<.

Den leende unge mannen år hans bitrådande vågingenjiir, som

hålsar alle pene piger Ii kaledes vålkomiia.

STOCKHOLMS NYASTE BROBYGGNADER1)
Av Civilingenjör, Major Ernst Nilsxon.

På grund av sitt topografiska låge med vattendrag, som skilja

de olika stadsdelarne från varandra, år Stockholm i stor utstråck—

ning hånvisad tju broförbindelser som fårmedlare av trafiken incl-

ian stadsdelarna. Motortrafikens genomhrott och revolutioneraude

utveckling har utlöst nya behov, som resulerat i byggande av bl. a.

Tranebergsbron för den nya infartsvågen tju hiivudstaden trån

lironinia samt Våsterbron och dess fortsåttning Påisundsbron i den

nya tra fik letlen mella n Kungsh almen ach Sådermalm åver Lång—

hohiien.

NYA TRANEBERGSBRON2)

Den nya Tranebergsbron, som öppnades för trafik den 31 atigusti

1934, korsar Tranebergssund c :a 120 m norr om den fårutvarande

En Del a f ArLI kl e ti hat væ ret ofte tit! i ggj ort i » ByIit oda ,,dz(de ii«

2) S. 153 ach 162.
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pontonbron, på 26 m fri seglationsliöjd över medelvattensytan. Den
stora höjden betingas av en ifrågasatt framtida djuphamn i Ulf
sundasjön, tju vilken huvudinfarten går genotn Trauebergssund.
Den kombinerade gatu- och fårortsbanehron består av ett valvspann
av betong med 181 m teoretisk långd over sundet samt på ömse sidor
darom av viadukter med överhyggnad av svetsade stålbalkar på be
tonpelare med c :a 13 in avstånd från mitt tju mitt. På Brommasidan
om sundet uppdelas tillfartsviadukten genom ett s. k. mellanfåste i
två delar, av vilka den våstra delen i tre spann om e:a 14 ni vardera
år utförd helt och hållet av armerad betong. Jåmte viadukterne har
bron en sammanlagd långd av 545 ni.

Av den till 27,5 m uppgående totalbredden på bron kommer
8,5 ni på den dubbelspåriga förortsbanan och 19,0 ni på gatan, vil
ken i sin ordning år uppdelad i en 12 m bred körbana, tvenae cykel
banor å 1,25 m samt två gangbanor å 2,5 resp. 2,0 ni, den senare
nårmast förortsbanan.

Huvudspannet över suadet består av tvenne, på 6,2 ni fritt av
stånd från varandrn belågna tvillingvalv av betong. Vardera valvet
har en bredd av 9,0 m. Tjoekleken i hjåssan uppgår till 3,0 m oeh
5,0 m vid anfangen. I valven åro ursparade hålrum, tre styeken i
varje vaiv, av vilket det mellersta år något bredare ån de yttre.
Godstjoekleken hos valvets olika delar varierar mellan 0,40 oeh
0,50 ni. De mellersta hålruinmen i valven utnyttjas för framdrag
ning ar vattenledningsrören från Lovöverket över Tranehergssund
ach de yttre åro avsedda för gasrör resp. elektriska leduingar.

I valvfåstena, som åro utförda direkt på berget inoin fångdamm
med ett största grundlåggningsdjup i framkanten av 8,6 m under
medelvattenytan, finnas utsparnde kammare för vattenlednings
rören.

Ovanpå valven uppbåres brobanedåcket av armerad betong av
ett system svetsade plåtbalkar på betongpelare med samme delning
ach på samma sått som å tillfartsviadukterna. Betongpelarna åro
uppdelade i tvenne rader pan samma fria inbördes avstånd från
varandra som valven, och öppningen mellan pelarna åro över
byggda med tvårbalkar av stål, i vilka långbalkarn åro invåxlde.
Alla viaduktpelare och landfåsten stå direkt på berg.

Betongiialuens utförande.

Betongvalven, som åro inspånda i laadfåstena ach sakna led i
hjåssan, götos på en stållning av fyra stvcken plåtbågar med 172 ni

teor. sl)ånnvidd, vilka hade sina upplag på provisoriska stålkon—
soler, utkragade från landfåstena omedelbart under valvan fangen.
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Efter gjutningen av det första valvet flyttades stflhlningen oeh an
våndes för ånyo vid gjutningen av det andra valvet.

Stållningsbågarna hopnitades på Ekensbergs varv och transpor
terades därifrån parvis på varvets flytdoeka till brostället, dår de
inlades och restes med tillhjålp av lyftanordningar i toppen av en
tornkonstruktion, som uppbars av ett flytande stöd mitt i sundet.

Val’vet göts i två huvudetapper, nåmligen undre vaivringen och
ytterligare i den första samt övre vaivringen oeh mellenvåggarna i
den andre etappen. I långdriktningen uppdelades valvet i ett antal
Jameller med långder varierande mellan 7,2 och 8,5 m, vilka götos
i en viss ordningsföljd, symmetriskt i avseende på valvets hjässa
för att åstadkomma en så jåmn oeh regelbunden formföråndring som
möjligt hos valvstållningen. Mellan lamellerna utsparades 1,2 m
breda krympfogar, som ifylles sedan valvbetongen fått stå och
hårdna någon tid.

Ståliningen avlastedes genom isårpressning och lyftning av val
vet i hjåssan med tillhjålp av 18 hydrauliska domkrafter å 330 ton,
vilka tillsammans framkallade ett horisontaltryek av något mer ån
6 000 ton. Sånkningen av stållningen skedde likaledes med tilhjålp
av hydrauliska domkrafter vid anfangen, oeh slutligen förflyttades
den till det andra valvlåget på skjutare.

Sedan valvet stått några månader med stöd av domkrafterna i
hjåssan, reglerades spånningstillståndet i valvet till ett optimum
med hånsyn till den senare tillkommande belastningen av brobana
och trafiken m. m. genom införande av ett moment i hjåssan. Detta
skedde med tillhjålp av de hydrauliska domkrafterna, på så sått,
att de efter ökning av antallet till 22 instålides på olika tryck i den
övre, respektive den undre valvringen. I detta tilistånd fylldes hjåss
fogen med cementbruk mellan niseherna för domkrafterna, och
sedan detta hårdnat, borttogos domkrafter, varefter niseherna
igötos.

Med undantag av bottenformen på valvstållningen, som följde
med denna vid flyttningen, anvåndes fabrikationsmåssigt fram
stållda formlåmmar vid gjutningen av valven. Formarna anvåndas
i regel två, i vissa fall fyra gånger. Armeringen i valven, som med
uadantag för vissa partier i hjåssan oeh anfangen huvudsakligen
har karaktåren av ytarmering till förekommande av sprickbildning,
uppgår i medeltal till 60 kg/m3 av betongvolymen.

Viadukter oclz oa/vens påbygynad.

Ifråga om viadukterna och valvens påbyggnad åro i huvudsak
att sårskilja tre konstruktionsgrupper, nåmligen pelare, stålöver—
byggnad och brobana.
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Med niidantagav (le inspånda pelarna vid valvanfangen saint
nårmast valvhjiissan åro alla peltirim pendlande och försedda med
Freyssinetleder eller stålleder vid fotan. Karaktåristiskt för 1)ellI’mI
år också den nischformiga utbildningen av den jåmförelsevis tunna
betongkroppen, iitom ;‘ad betråffar de två fSrstniimnda pelarna,
som sakna nischer och åro något tj ockare im de Svriga. Alla l)elarml
imro kraftigt armerade. Största pelarhöjden uppgår [ill omkring
25 m och normalbredden till 0,9 m.

Stålöverbvggnaden utgøres, som förut nåmnts, av svetsade plåt—
balkar, 10 st. kontinuerliga långhalkar med c:a 13 m spannindel—
ung och tvårbalkar Sver öppningen mellan pe1a’na. I mitten av
varje spann åro lastfSrdelningens balkar inlagda mellan långbal—
karna. Balkhdjden håller sig omkring 1,0 m, och godstjoekleken
varierar något, aut efter helastningens storlek. Livplåtarnas tjocklek
dr så avvagd, att livstdttor kiinna undvaras. De yttre långbalkarna
åro av utseendeskål utbildade som kistbalkar med dubbla liv.

llrohanedåcket, som består av en arrnerad betongplaLta med c a
22 cm medeitjocklek direkt 1)å piåtbalkarna, år uppdelad i cn
platta fdr gatan och en för fSrortsbanan. Den senare år trågformigt
utbildad för ballasten av makadam med 0,45 m tjocklek .Å gatan
dr gångbanedåcket fribårande. Såvål körbanans som förortsbanans
betongdåck åro försedda med membranisolering och skyddsbetong
lager. Körbanans belåggning utgdres av 3,5 cm gjutasfalt på ett
3,5 cm tjockt bindlager av dppen asfaltbetong. (lång— och ckel—
banorna uro belagda med 2,5 cm gjutasfalt på 2,5 cm dppen asfalt—
betong.

I mellanrummet melian valven, resp. I)ellrIul år anordnad en
svångbar revisionstravers av stål, som år kårbar från landfåste till
landfåste på löphan or, npphångda i halk systemet unde i brobanan.

Installationer ach niaterialtillfSi’scl Ifl. Ifl.

Ali i bron ingående betong har tillverkats av A.—B. iletongindu—
stri i dess fabrik vid Hornsberg och leverats i roterbilar på bro—
l)litse11. Till betongen i valven har hamnstvrelsen t illhandahål Ii I
betonggrus av ntvald beskaffenhet.

På broplatsen vérkstålldes alla lokala transporter av ma terial
ti 11 valven och och nårmast avslutande viaduktspann med tillbj hIp
av en kabelkran med 4 tons lastförmåga. Kahelbanans långd var
309 m och toppen höjde sig 59 m över niedelvattenytan. På kabel-
banan transporterades betong, formiåmmar och armeringsjårn,
stålbalkar samt annan erforderlig materiel.

Till pelare utanför kahelbanas aktionsradie framfördes betongen
i handkårror, ach i fråga om betongdåckets gjutaing distrihuerades
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betongen medeist en renilransportör, i vilken betongen tippades
direkt från roterbilarna.

Belas(ningsantagczncien.

Gatans körbana har antagits belastad av ett obegrånsat antal 15
tons lastbilar pfr var och en av de fyra körfilerna samt gång- och
cykelbanorna av en jåmnt fördelad belastning av 400 kg/m2.

Den del av bron, som uppbår förstadsbanan, har beråknats för
en belastning motsvarande ett tåg på vardera spåret, bestående av
en fyraxlig motorvagn å 68 ton samt tre likaledes fyraxlig slåp
vagnar å 40 ton.

l’rafik1astens dynamiska inverkan har beaktats genom ett p’—
rentuelit belastningstillskott.

Material oclz kos (noder.
På den betong, som var avsedd att anvåndas fSr olika åndamål,

uppnådde s vid provning de medelvården på tryckhållfa stheten och
tillåtos de påkånningar, som framgå nv vidstående tabell.

0.54

0.64

1 :2,51: 1,24: 1,24

1 : 2,75: 1,35 : 1,35

256 457

237 381

509 100

420

NubbAlifastbet i kg/cmn Normalt I
Cement- \‘atteo- ‘iktproporttoner : efter j tillåten

halt cement- cement: gron: finsingel Irreepå- I Koontroktionsdel
kg/m3 tal gronsiogel -— —r khning

I dygn 28 dygn 90 dygn[ kg(cn

400 0.54 1 :2,20:1,11: 1,12 272 466 497 120 Valvets
!

hjåsspartier

365

330

301) 0.60 I : 3,03: 1,63 1,62 172 361 407 60 -

—
Pelare

270 0.69 1:3,70:1,72:1,71 128 264 323 60

80

Ya[’ med til
harttnde fiisten

B robane
däcket

Cementet, som tillhandahölls av hamnstyrelsen, år ett prima
specialportiandseement med ungefår samma hålifasthetsegenskaper
som vanligt A-cement, men något ljusare ån detta. Vidare har be
tongen tillsatts med gulockra, uppgående till 1 % av det i beton-
gen ingående cementets vikt för att dårigenom ernå en viss efter
stråvad fårgnyans.

Till armeringsjårn i bron anvåndes stål St. 50, till överbyggna
den stål St. 44, till valvstållningen kopparmanganlegerat stål St. 52,
utom i tvårförband av St. 37 och till lagerkonstruktioner stålgjut
gods Stg. 50.
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För hela brokonstruktionen har åtgått sammanlagt omkring
19 000 m3 betong i olika blandingar, 62 000 m2 gjutformar, c:a 1 300
ton armeringsjårri, c:a i 300 ton stålbalkar m. m. i överbyggnaden
samt c:a 900 ton stâlmaterial i valvstållningen.

Den egentliga brobvggnaden kostnadsberåknades tju 4 800 000:—
kronor, men har i verkligheten stannat vid 4 000 000:— kronor; aut
så ett underskridande av den beråknade kostnaden med 800 000:—
krorior.Hårtil kommer erneflertid en beråknad kostnad på 530 000:—
kronor för Brommaviaduktes våstra del, som utgått av gatil
nåinndens stat.

Med undantag av vissa specialleveranser har bron utförts i harnn
styrelsens egen regi av hamnbyggnadsavdelningen, vars brokon
struktionsbyrå I)I’ojekterat bron samt utövat den tekriiska kontrol
len över hrobyggnadsarbetet.

VÅSTEIII3IiON
I den nya gatuförbindelsen mellaii Kungsholmen och Söder

malm, som i dagligt tal vanligen kallas för Våsterbron, ingå tvenne
broar, nåmligen bron över Riddarfjården eller den egentliga Våster

Fig. 1. Vüsferbron.
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1)ron sanil Pålsundsbron över Pålsundet mellan Långholmen och
Söderrnalm. Hårtill kommer en c:a 90 m lång gaturamp på Lång
holmen mellan broarna samt tillfartsgatorna på Kungsholmen. Tju—
sammans får den nya gatuleden mellan Drottningsholmsvågen och
Långholmsgatan en långd av omkring 1.500 m.

Om den nya Tranebergsbron betingats av den starkt våxande
trafiken på Bromma med dess till omkring 30.000 för nårvarande
uppgående befolkning i de hittilis utbyggda samhållena och plats
måhånda för ytterligare 30.000 innebyggare, så år det huvudsakliga
skålet tju Våsterbrons tillkomst att söka i behovet av en effektiv av
lastning av trafiklederna genom gamla staden saint de gamla bro
arna över sitissen vid Karl Johanstorg, som före den nu snart av
slutade onigestaitningen av slussområdet knappast voro i stånd
att tåla vid en ökad påfrestning. Man måste betånka, att vågen
Sver nåinnda sluss av ålder år den enda Iandförbindelsen, icke blott
mellan de norra och södra stadsdelarna i Stockholm, titan åven för
genomgångstrafiken mellan norra och södra Sverige öster om det
c:a 100 km avlågsna Kvicksund i Målarens våstra ånda. En ny
trafikled, som kan förmedla trafiken mellan norr och söder titan
att tvinga den in genom de trånga passagerna i staden mellan bro
arna, torde dårför få anses vål motiverad.

BRON ÔVER RIDDABFJÄRDEN
Bron över Riddarfjården, som har en sammanlagd långd av

601,5 m mellan viadukterna, består av tvenne hågspann med 168,

Fig. 2. VüsIt’rbroii. Sünkkassizii Ut) liii.
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resp. 204 m teor. liingd samt anslutande baikviadukter med 12,9 m
delning på Kungsholmen och Långholmen. Bågarnas påbyggnad har
samma karaktär och dimensioner som viadukterna på land. Det stora
bågspanet, som korsar farleden i RiddarfjLirden under sned vinkel,
Iåmnar 24 m, fri seglationshöjd över medelvattenytan på en bredd
av 50 m vinkelrått mot farleden. I mitten av sparinet år fria höjden
26,85 m. Vattendjiipet i farleden uppgår tju c:a 20 m.

Brobanan har en totalbredd av 24,0 m, varav 19,0 ru koninia på
körbanan och 2,5 ru på var och en av de två gångbariorna. I kör
banan, som Iåmnar utrymmen åt tvenne spårvågsspår på 4,0 ru
avstånd från mitt [ill mitt och tvenne filer på vardera sidan hårom
för annan körtrafik, har en genomgående, 1,10 m bred refuge mellan
spårvågsspåren. I mitten av stora bågspannet ligger brobanan nå
got mer ån 30 ru över medelvattenytan.

Grundläggning.
Bågspannens stödfundament utgöras av betougmonoliter, som

överallt stå direkt på berg. Varje fundament år upplöst i tvenne
fristående delar på 18,0 m avstånd från mitt tju mitt, motsvarande
avståndet mellan vertikalpianen genom bågarnas mitt. Bågga få
stena på Kungsholmen och våstra fåstet på Låigholmen, som ligga
J)å ringa vattendjup, utfördes inom lånspumpade fångdammar.
Östra fåstet på Långholmen dåremot samt pelarfundamenteii, som

Fig. 3. lTüsterbron. Bågarnas hopn Un ing ild Ekensbergs yarD.
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Fiq. 4. Vüs!erbron. Inlügqninq av en båge med arnets flzjtdocka.

ligga pâ ett grundare bergparti i fjärden, äro utförda inom fång

dammar, som byggedes efter bergets bottonprofil över vatten och

därefter sånktes med tillhjålp av skruvlyftblock. Intill 2 m djup

under medelvattenytan götos dessa fundament i vatten, varefter

fångciammen lånspumpades och fundamentens övre betongpar

tier götos i torrhet. Undervattensgjutningen försiggick i sektioner

efter en viss plan, och vid gjutningen av de överliggande be

tongpartierna iakttogs, att lagringen blev i möjligaste mån vinkel

rått mot kraftriktningen. Största grundläggningsdjupet vid de sist

nåmncla fundamenten uppgick tju 12,0 m.

I här omhandlede hetongfundament, som i och för sig åro endast

svagt ytarmerade samt försedda med huggen granitbeklådnad i

vattengången, inbetonerades kraftiga ankarbultar dels för bågar

nas inspånning i fundamenten, dels för lagerplattornas befåstning

i murverket. Dessa ankarbultsknippen voro inmonterade i ramverk,

som inJades och uppallades i riktigt låge pâ murverket före ingjut

ningen.
Fundamenten för anslutningsviadukternas stödkolonner utgöras

av sinårre betongplintar på berg i dagen. Viadiiktfåstet på Kungs

holmen âr utfört av betong och motsvarande fåste på Långholmen

av spriin gstensmurverk i cementbruk.

-
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Stålåverbygynaden.
Deri bårande huvudkonstruktion i brospannen över Riddarfjår

den utgöres av inspånda plåtbågar, två i varje spann, på 18,0 m
avstånd från mitt tju mitt oeh med 168, resp. 204 m teor. långd,
såsom redan nåmnts. Den med anslutningsviaclukterna identiska
påbyggnaden på bågarna består av ett brobanedåcket av betong upp
bårende system tvår- oeh långreglar, som inedels eylindriska kolon
fler utan sammankoppling med diagonalförband e. d. stå direkt på
bågarna . Avståndet mellan kolonnparen i brons långdriktning år,
som redan nåmnts, 12,9 m. I bågspannens mittpartier vilar broicon
strukti onen direkt 1)å I)ågarna.

Bågarnas ut,förande ock montering.
I uppinonterat tilistånd sammanhållas bågarna av ett horison

talförband, bestående av transversaler och K-diagonaler. Konstruk
tionshöjden på det mindre spannets bågar år 2,0 m i hjåssan och
4,0 m vid anfangen oeh på det större spannets bågar 2,5 resp.
4,6 m. Bågarna havn kistformig tvårsektion med 1,62 m breda flåns
plåtar oeh 1,16 m avstånd mellan livplåtarna.

Tillverkningen av bågarna, som alitigenom åro nitade, har ågt

Fiq. 5. l’aslerbron. ]?åquriius izppresninq.
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1’OIJI i llrüekenhauanstalts Unions verståder Vereinigte Stahiwerke,

Dortmund, som tilisammans med A.-B. Lindholmen-Motala som

huvudentreprenör levererat stålöverbyggnaden tju bron. Från Tysk

land traiisporterades bågdelarna på bål via Rotterdam tHI Ekens

bergs varv, ca. 2 km från brostållet, dår de hopnitades i halva

båglångder på fasta ståliningar. Dår i från bogserades hågarna,

en håghalva ål gången, på varvets flytdoeka till brostållet, varest

(le med tillhjålp av diverse transport— oeh lyftanordningar inlades

på sina respektive platser med provisorisk upplåggning, dels på

hetongfundamenten, dels på ett provisorisk pålstöd i spannets

mitt. På pålstöden voro uppförda faekverkstorn av stål för lyft

ningen. Med tillhjålp av lånkkåttingar och hydmauliska domkraf

ler, som voro anbragta i toppen av dessa tom, upphissades bågar

na hångande i hjåssåndamna, två båghalvor åt gången, sedan hori

sontalförbandet insatts, medan bågarna roterade kring provisori

ska tappar vid anfangen, varvid styranordningarna voro så beskaf

fade, att de öppna bågåndarna infångede oeh omslöto de i ankar

bultamna fastskruvade lagerskomna, en i bågens överkant och en i

dess underkant.
Efter justering nv bågarna i höj led samt reglering av inspån

1’içj. (i. l’ds!eibroii. J!åçjuriitis lagFiflfJ viti niellunpelaren.
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ningsmornenten vid anfangen tju ett optimum, då hånsyn togs tju
den blivande belastningsökiiingen medeist hydrauliska domkrafter
och en justerbar kilanordning som provisorisk led i hjåssan, hop
riitades bågarna dårstådes til! full kontinuitet.

Som förut blivit nåmnt, voro hisstornen uppförda på pålgrund
låggningar. I det mindre bågspannet anvåndes hårför tråpålar, men
i det stora spannet, dår största djupet til! berg uppgår til! 37,5 m,
anvåndes 35 m långa, svetsade jårnpålar, bestående av två til! en
lådsektion hopfogade spontjårn. Varje sådan påle hade 60 ton hår
förmåga med 2,5-faldig såkerhet.

Viadukternus konstruktion oclz uppsättning.

Brobanedåcket uppbaresav 10 st. långreglar på 2,13 m inbördes
avståud. På mitton åro långbalkarna sammanhålina med lastför
delningsbalkar, inlagda mellan liven på de förstnåmnda. De 2 m
höga tvårbalkarna åro fritt uppiagda på koloriner, som stå på 18,0
m avstånd från mitt till rnitt i brons tvårriktning. Infåstningen
mellan tvår- och långbalkar år utförd med tanke på kontinuitets
verken över stöden. I tvårbalkens livplåtar har upptagits hål för
gas- och vattenledningsrör samt elektriska ledningar.

Omedelbart under långreglarna finnes inlagt ett horisontalför
band av diagonaler med .1-sektion.

De rörformiga kolonnerna åro utförda av bockad plåt med en
tjocklek varieranda mellem 13 och 28 mm. Den yttre diaineterfl är
600—700 mm. Rören åro hermetisk tilislutna i åndarna genoni an
svetsriing av lagerskorna samt vattentåta.

Viadukternas stålkonstruktion uppsattes med tillhjålp av en
derrickkran, som framfördes på ett spår å den fårdigmonterade
(lelen av viadukten. Medelst denna kran, vars arm råckte över ett
fack, samt diverse andra hjålpanordningar inmonterades på c:a tre
(lagar alle i ett fack ingående konstruktionsdelar, inkl. kolonner från
en uppstållning.

Av de i viadukterna och bågarnas påbyggnad ingående kon
struktionerna åro långreglar och lastfördelningsbalkar, horison
talförband och kolonner svetsade, men tvårbalkarna dåremot nita
de. Vid denna bro samt Tranebergsbron år det fØrsta gången, som
svetsacle konstruktioner i större ornfattning kommit til! anvånd
ning vid brobygguader i Sverige.

För underlattande av inålning och besiktning av stålöverbygg
naden åro inmonterade tre stycken elektriskt drivna revisionstra
verser, en i Kungsholmviadukten, en i Långholmsviadukten och
en i påbyggnaden mellan bågspannens mittpartier. Traverserna gå
på löphanor, som åro upphångda i tvårbalkarna vid kolonnerna.
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Brobanon.

Brobanedåcket av armerad betong har en tjocklek, som varierar

inellan 18 och 20 cm. Gångbaneplattorna åro fribårande utanför de

yttre långreglarna. Å körbanan år betongdåcket försett med mern

branisolering jåmte skyddslager av betong. Belåggningen utgöres

av 3,5 cm gjutasfalt på ett bindinger av öppen asfalthetong med

varieran(le tocklek på körbanan samt av 2.5 cm gjiitasfalt och

2,5 cm öppen asfaltbetong på gångbanorna.

Belas tn ingsan toganden.

Våsterbron år beråknad för en ideell belastning motsvarande ett

obegrånsat antal 15 tons lastbilar i var och en av körbanans fyra

körfiler, samtidigt som bågge spårvågsspåren åro belastede med tåg

bestående av två 44 tons motorvagnar och fyra 28 tons slåpvagnar.

Vidare skola tåg bestående av en 68 tons motorvagn och tre 40 tons

slåpvagnar i obelastat tilistånd kunna köras över bron, då annan

trafiklast samtidigt befinner sig på körbanen. Trafiklastens dyna

miska inverkan beaktas genom ett procentuelt belastningstillåg

D = 20 + i % av den förenåmnda trafiklasten, för den håndelse

endast två belastningsfiler åro utslagsgivande för dimensioneringen.

Då flera ån två belastningsfiler åro verksamma samtidigt, tages

• ingen hånsyn till den dynamiska belastningseffekten.
Gångbanorna åro beråknade för en jåmnt fördelad belastning

av 400 kg/m2, alternativt för ett 5,5 tons hjultryck (ofriviflig upp

körning på gångbanan). I senare fallet får totala påkånningen av

• egen vikt och trafiklast icke överstige stråckgrånsen.

Samma belastningsantaganden gålla åven fSr Pålsundsbron.

ib tcriaifordringar ock materiaifårbnzkning ni. ni.

TjU stålöverbyggnaden har anvånts kopparmanganlegeret stål

St. 52 med 3.600 kg/cm2 lågsta stråckgråns och 5200 kg/cm2 mini

niibrotthållfasthet i bågar och tvårbalkar samt stål St 44 med 2000

kg/cm2 lågsta stråckgråns och 4400 kg/cm2 minimibrotthållfasthet

i alla Svriga konstruktionsdelar utom lager, som åro utfSrda av

stålgjutgods Stg 50 och smitt stål St 55.
På valsstålen var dessutom uppstålld den fordran ifråga om

den kemiska analysen, att de skulle vara svetsbara.

I den fårdiga stålöverbvggnaden för bron över Riddarfjården

ingå c:a 3200 ton St 44, c:a 3700 ton St 52 samt 490 ton stålgjut

gods och smitt stål i lagren. Av det förstnåmnda materialet har

utförts c :a 2000 ton svetsade konstruktioner. Tilisammans uppgår

stålvikten i överbyggnaden till 7390 ton.
Hårtill komma e:a 5200 m3 betong, 100 ton armeringsjårn och
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150 ton förankringsbultar i stödfundamenten samt 3400 m betong
och 390 ton armeringsjårn i brobanedåcket.

Bron över Riddarfjården, exklusive viaduktfåsten och tilifarter
på Kungsholmen, har kostnadsberåknats tju 7.980.000:— kronor,
men av aIR att dåma, torde denna summa komma att uaderskridas
av 5 evårt.

Arbetsledning ru. ni.

Bron över Riddarfjården har utförts under ledning wv Hamn—
styrelsens hamnbyggnadsavdelning. Projekteringen oeh den tek
niska kontrollen har avdelningens brokonstruktionsbyrå verkstållt
under författerens ledning. Det samma gåller åven Pålsundsbron.

Grundlåggaingsarbetena hava utfårts av A.—B. Contraetor i
Stockhohn och ståIöverbyggnaden, som redan nåmnt, av Æ—B.
Lindholmen—Motala som huvudleverantör i förening med Vereinigte
Stahlwerke, ÆG. Union, Dortmund, A.-B. Ekensbergs Varv i Stock
holm saint A.—B. Hedemora Verkståder, Hedemora. mum denna
sammanslutning har Union, Dortmund, utfårt bågarna, som vågn
omkring 3000 ton, Hedemora Verkståder de rörformiga kolonnerna
oeh Ekensbergs Varv sammansvetsningen av bågarna samt deras
transportering till broplatsen. Den övriga stålöverbyggnaden har
utförts och levererats av Motala Verkstad. Monteringen av stål
åverbyggnaden har utförts av A.-B. Våsterbron. en ekonomisk sam
manslutning mellan de ovennåmnda entreprenörerna.

Brobaaan har utförts av staden i egen regi.
Den nya gatuleden med dårtill hårande broar beråknas kunna

åJ)pmias för trafik under innevarande års höst.

PÅLSUNDBRON

Pålsundbron, som genom en 90 ru lång gaturamp på Långhol
men skiljas från bron över Riddarfjården, har en sammanlagd
]ångd av 276,6 ru mellan ytterfåstena. Pålsundet överhygges av
ell hågspaaa med 56,0 m teor. spåuavidd, var till ansluta sig balk—
viadukter med 12 ru delning, 15 spann på Långholmen och 3 på
Södermalm. Överbygguaden år av stål oeh underbyggnaden av be
tong. Brobanans totalbredd år 24,0 m med samma uppdelniag på
kår- och gångbanor som på bron åver Riddarfjården, ocl brobanans
konstruktiva utbildning år jåmvål den samme.

Underbyggnaden består av upplåsta betongfundament, parvis
anordnade på 18,46 ru avstånd från mitt till mitt i brons tvårrikt
ning. Med undantag av tre par betongplintar nårmast norr om bag
spannet, vilka åro grundlagda på l)etongkålar, stå alla fundamentem-m
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direkt pä berg. Bågspannts norra fåsten, som åro neiförda tju berget
på 12 ni djup under medelvattenytan, utfördes inom lånspumpad
fångdam av jårnspont.

Brons stålåverbyggnad är alitigenom svetsad och torde få
anses vara den rationellaste oeh mest konsekvent genomförda syet
sade brokonstruktion, som hittilis kommit tju utförande hår i lan
det. Viadukterna, som i stort sett åro utförda efter samma system
som i bron åver Riddarfjården, bestå av 7 st. långreglar på c:n
3,2 m inbördes avsånd, hopkoppinde med lastfördelningsbalkar i
initten av varje fåR.

Tvårbalkarna haya 18,46 ni långd mellan upplagspunkterna över
stödkolonnerna och 19,48 ni totaflångd. Balkhöjden på mitten år
2050 mm oeh 940 mm vid åndarna. Livplåttjoekleken år 17 min
och de med livanvisningen utbildade flånsplåtarna (nåsprofiler)
hava dimensionerna 400 X 60 mm med avsmalning mot åndarna
liii 300 mm. Med en totalvikt av c:a 12 ton per styck torde dessa
balkar få anses vara ett bland de mera betydande konstruktions
objekt av detta slag, som hittifls blivit utfört.

Under brobanan år bilagt ett horisontalförhnnd av svetsade

Fig. 7. Pålsund brun.
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diagonaler med J_—sektion, och kolonnerna Lim utformade p samma
sått som på bron över Riddarfjården. Kolonnparen vid bågspannets
anfang samt ungefår på mitten av norra tillfartsviadukten uro av—
sedda att sammankoppias tHi pendelbockar genom insåttning av
K-förband.

Spannet Sver Pålsundet består av tvenne tvåledsbågar på 18,46
ni indbårdes avstånd med 56,0 m teor. långd och 10,5 ni pilhöjd.
l3ågarna åro uthildade med helt sluten kistsektion; endast i hot—
tenflånsarna åro upptagna smårre manhål på vissa avstånd. Med
undantag av ett fåtal diafragmor invåndigt år aut materialet i
hågarna direkt utnyttjat på rationellaste sått.

Monteringen av viaduktkonstruktionerna har skett med tilhjålp
av en likaledes heisvetsad derrickkran, ungefår på samma sått som
vid bron över Riddarfjården. Bågarna, som med båsta resultat
tiliverkades på broplatsen, dår för åndamålet erforderliga installa
tioner skett, uttransporterades och inlades, en båghalva åt gången,
på sina resp. platser med tillhjålp av trallor på utlagda banor. Res
ningen av bågarna verkstålldes medelst lyftbloek, inmonterade i
toppen av provisoi’iska hisstorn i spannets mitt, ett för varje håge.

Material i tvårbalkarna utgöres av kopparmanganlegerat stål
St 52. Alla övriga konstruktionsdelar av stålöverhvggnaden åro ut
fårda av St 44. Till lager har anvånts Stg 50. Stålåverhvggnadens
totalvikt nppgår [ill omkring 1100 ton.

Kostnaden för bron i dess helhet heråknades på sin tid till
1.760.000:— kronor.

Underbyggnaden till Pålsundbron har utfårts på entreprenad
av Tekniska Byggnadsbyrån i Stockholm oeh stålöverbyggnaden har
levererats av Elektriska Svetsningsaktiebolaget i Stockholm.

ARMERING AF CEMENTBETONBELÆGNINGER

Om Brugen af Armering i Cementhetonbelægninger i d. for
skellige Lande kan oplyses følgende:

Amerika. (U. 5. A.) I Følge Bulletin 1077 fra U. 5. Burean of
Public Roads skal der indlægges .Jernarmering, naar der maa reg
nes med tung Trafik eller naar Undergrunden er blød, og der ikke
er taget særlige Forholdsregler. I denne Henseende er et Jernind
læg, som er indlagt omtrent 15 cm fra Yderkanterne i Midten af
Betonpladen som en Art Ringforankring, af særlig Betydning.
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I Følge en Beretning fra IJ. S. Portland Cement Ass. anvendes

(ler desuden i 10 af de 49 Stater 2.—3,5 kg Jernindlæg pr. m2 5 cm
under Overfladen for at forminciske Revnedannelsen. Efter de her
ved vundne Erfaringer skal (let være mere Økonomisk at bekæmpe

Revnedauncisen ved Armering end ved at gøre Pladen tykkere.

Med tyndere Jern i ringe Afstand opnaas bedre Virkning end med

tykt Jern i stor Afstand. Især foretrækkes svejsecie Staalnet.

Australien. 1)er anvendes altid Kantjern ved Tvær- og Længde—
fuger og desuden bruges en Maskearmering, naar Undergrunden
er ujævn eller har en ringe Bæreevne, eller hvor Belægningerue
udlægges paa nye Dæmninger over 0,6 m Højde . Armeringen, der
almindeligvis er Staalnet, indlægges 5 cm fra Be[onens Bund,
hvorimod Kantjernene indlægges i Oversiden.

Kina. Her anvendes Armering med Bamhusstave, der indlæg
ges med 20 cm Afstand i Tværretningen og 8 cm i Længderetnin
gen. Arealet af de enkelte Stave er i—1,5 cm2, og de anbringes
5 cm fra Betonens Underside. Man betragter Armering med Bam-
bus som bedre end Staalarmering og især som mere Økonomisk.

England. Omtrent en Sjettedel af de indtil 1932 udlagte Cement
betonbelægninger er forsynet med Armering, men man tilstræber
nu i hØjere Grad at anvende Forstærkning under en eller anden
Form. I forholdsvis faa Tilfælde anvendes kun Armering i Over
siden, som oftest baade i Over- og Underside.

Man anvender kvadratiske Net, 3,9 kg/m2; hvor man kan vente
særligt store Spændinger, som pan Dæmninger, anvendes i Under
siden 7,8 kg/m2 og i Oversiden 3,9 kg/m2. Jernene indlægges i 5 cm
Afstand fra henholdsvis Under- og Overside.

Finland. Der anvendes ved alle nyere Anlæg en Kantarmering
pan 1,13 kg/m2. Revnedannelsen har været meget ringe.

Holland. Man har paa normal Undergrund anvendt en delvis
Armering, 3,16 mm i hver Side, i et enkelt Tilfælde har endda en
uarmeret Belægning vist sig vellykket paa en 5 m høj Dæmning,
men som Hovedregel gælder det, at man bØr anvende fuldstændig
Armering, saasnart Undergrunden er mindre god.

Ved de i Holland forsØgsvis udlagte Belægninger, hvor Beton-
pladerne er forstærkede med nogle Længdebjælker pan Undersi
den, er Armeringen anbragt i disse.

Indien. Jernarmering anses ikke for nØdvendig, da Trafikken
er meget let, ikke over 1—-1,5 t pr. Vogn.
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Italien. Da man i Italien bruger Betoiiplader af relativt siuaa
Dimensioner, bruger man ingen Armering, undtagen naar Under-
grunden er eftergiveiide, idet man Ønsker at spare den med Jern
indlægget forbundne Merudgift. (NB. Det nina dog bemærkes, at
(le italienske Betonhelægniriger især 1)aa Dæmningertie er revnet i
stor Udstrækning, selv om dette maaske ikke alene kan tilskrives
Mangel pan Armering.)

Japan. For at forhindre Revnedannelsen mener man det gavn
ligt at indlægge en Armering tæt under Overfladen. Mængden af
hænger af Betonpiadens Dimensioner. En Plade, der er over 6 in
bred, maa armeres kraftigere i Tvær- end i Længderetningen. Eii
Plade, der er under 6 m bred, bør ved tung Trafik armeres paa
samme Maade, ved middeisvær Trafik kan denne Armering bru
ges, men er Pladen over 10 ni lang, hør Armeringen være stærkest
i Længderetningen.

Polen. 1)er er kun pi ganske enkelte Steder anvendt Armering.

Schweiz. Samtlige Cementbetonhelægninger armeies. Principielt
foretrækkes et fiiitrnasket Net af tynde Jern for et grovrnasket
med tykke Jern.

Suerige. ALle moderne Cemnenthetonbelægtiinger forsynes mccl en
Netarmering af 8 min Rundjern anbragt 5 cm under Overfladen.
Enten er Nettet med kvadratiske 30 cm store Masker eller Maske-
vidden mellem ,Jernerie er 25 cm i Længderetningen og 35 cm i
Tværretningeii. Som oftest indlægges et 19 mm Rundjern som
Kantfors tærkni ng.

Tyskland. I de senere Aar er man i Tyskland mere og mere
gaaet over til at armere Cementbetonbelregningerne. Man er her
kommet til det Resultat, at Jernindlægget, for at man kan opnaa
fuld Virkning, skal have en Vægt mellem 1,1 og 5 kg pr. m2.

Ved Rigsautornobilvejanlæggene armeres saavel i Over- som i
Underside med 2,1 kg »Baustahlgewebe< pr. m2. Baustahigewebe
er et punktsvejset Staalnet af særlig stor Styrke.

Det fremhæves fra tysk Side, at Armeringen nedsætter Revne
dannelsen og hindrer, at Hjørnerne knækker af.

Ungarn. Armering har paa Landets 126 km Cementbetonvej
end ikke forsøgsvis været anvendt.



Konklusion.
Selv om disse Oplysninger giver et i’et broget Billede, idet der

i de forskellige Lande bruges saavel ingen som delvis og fuld Ar

mering, maa det dog siges, at Hovedindtrvkket er, at det er Ønske

ligt især pan daarlig Undergrund og nyopførte Dæmninger, at ar-

mere Cementbetonbelægninger. Er Undergrunden mindre god bØr
Armeringen antagelig anbringes i Undersiden. Er Undergrunden

derimod god, men Trafikken svær, bØr den anbringes i Oversiden.

Er Trafikken stærk og Undergrunden daarlig, bør der armeres

baade i Over- og Underside. Er endelig Trafikken ringe og Under-
grunden god, kan Armeringen maaske helt undlades. Dog vil en

Kantarmering og en Forstærkning ved Fuger og Hjørner altid

være Ønskelig. Utvivlsomt er det i hvert Tilfælde, at en Arniering

nedsætter Revnedannelsen.
Armeringens Størrelse bør ligge mellem 2 og 5 kg/mi, og det

er sikkert bedst at anvende punktsvejsede Staalnet med stor Træk-

styrke.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF FORSKUI) PAA MOTOR-

AFGIFT M. V. I FINANSAARET 1934—35.

Som Forskud paa Kommunernes Andel i Motorafgiftei’ne for Finans
aare,t 1934—35 er der i April Maaned d. A. udbetalt et samlet Beløb paa

23,5 Mill. Kr.
Fordelingen stiller sig saaledes:

Til A m ts kommuner ialt 12.500.000 Kr., nemlig:
Kr. Kr.

Assens
Svendborg
[-Tjørring

Thisted
Aalborg
Viborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
Haderslev

1935 DANSK VEJTIDSSKRIFT 247

Københavns Amtskom
mune

Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
l3ornholm
Maribo
Odense

614.000
310.000
665.000
516.000
522.000
605.000
219.000
597.000
542.000
265.000
594.000
554.000

365.000
566.000
803.000
482.000
322.000
484.000
552.000
090.000
632.000
395.000
382.000
.iOO.000
394.000

Aabenraa
Sønderborg
Ton der
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Til S o gn e k ø m m u n ø r ialt 9.000.000 Kr., nemlig:
Kr.

Til K ø b s t æ cl e r ialt 2.000.000 Kr., nemlig:
Kr.

Kr.

1935

Sognekommunerne i Ke- 1-Ijorring 408.100
benhavns Amtsraads- Thisted 188.700
kreds 1.291.000 Aalborg 407.800

(heraf Gentofte Kom- Viborg 351.200
mune.... (315.600 Kr.) Randers 381.100

Roskilde 196.100 Aarlius 335.100
Frederiksborg 450.000 Skanderborg 327.000
Holbæk 495.600 Ringkøbing 423.000
Sorø 334.300 Vejle 404.000
Præstø 477.700 Ribe 415.800
Bornholm 83.500 Haderslev 280.100
Maribo 160.900 Aabenraa 176.300
Odense 321.500 Sønderborg 115.300
Assens 159.400 Tønder 181.200
Svendboig 328.100

Kr.

Koge 16.700 Rønne 18.900
Roskilde 35.900 Svaneke 3.400
Frederikssund 17.100 Maribo 12.800
Frederiksværk 8.400 Nakskov 32.000
Helsingør 44.900 Nykøbing p. F 32.400
Hillerød 27.300 Nysted 5.200
Holbæk 27.900 Rødby 18.000
Kalundborg 16.500 Sakskøbing 6.100
Nykøbing p. 5 9.300 Stubbekøbing 6.700
Korsør 15.500 Bogense 7.400
Ringsted 24.000 Kerteminde 8.900
Ske,lskor 11.200 Odense 163.400
Slagelse 40.300 Assens 10.000
Sorø 9.100 Middelfart 14.700
Næstved 28.900 Faaborg 10.600
Præstø 8.300 Nyborg 16.600
Stege 9.000 Rudkøbing 10.800
Storehedirige 7.400 Svendborg 56.200
Vordingborg 12.300 Ærøskobing 2.900
Aakirkeby 4.600 Brønderslev 11.400
Allinge—Sandvig 6.500 Frederiksliavii 14.100
Hasle 3.900 Hjørring 28.200
Nekso 0.900 Skagen 24.600
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FRA DOMSTOLENE

Kr.

29.600
17.900
11.300

8.000
24.100
00.000
61.000
56.700
10.000
16.900
53.900

3.700
49900

27.100
2500
5.000

30.000
3.700
7.300

[[ejesterets Dorn 9. Januar 1935

i Sag 111/1934.

(Vejrettigheder). Et Sog
neraacl i 5. havde i Henhold til
den kommunale Vedtægt, jf. Lov

Nr. 85 af 1. April 1925, erklæret

en privat Vej for offentlig Vej. Ef
ter Vedtægten bestemmes det af
en Taksationskornrnission, hvilken
Erstatning der i saadant Tilfælde
skal gives de private Vej- eller
Grundejere. N. havde af den tid

ligere Vej ejer faaet overdraget

Eneret til at meddele Færdselsrel

til Vejen, men denne Ret blev be

stridt af 5.. der hævdede, at der
ikke kunde tilkornme N. Erstat

ning i Anledning af Vejens Over

tagelse som offentlig Vej. Antaget,

at det tilkom Domstolene at at

gore, hvilke N. tilkommende Ret

tigheder der ved Vejens Overgang

til offentlig Vej var bragt til Op-
her, og af hvilket nærmere Incl-

hold disse Rettigheder var.

Ilojesterets Dorn den 12. Fe

bruar 1935 i Sag 92/1934.

Gader — Jernbaner IV.

Sporgsmaalet om Omfanget af
Statsbanernes Bidragspligt til en
i 1920 vedtaget, i Tiden Oktober

1927—August 1928 udfert Brolæg

ning af en langs Hanens Areal i

1935

Kr.

249

Sæby 5.500 Holstebro

Nykøbing p. M 16.300 Lemvig

Thisted 21.100 Ringkøbing

Aalborg 85.700 Struer

Løgster 1-2.200 Fredericia

Nibe 5.700 Kolding

Nørresundby 12.500 Vejle

Skive 21.200 Esbjerg

Viborg 31.900 Ribe

Grenaa 12.000 Varde

Hobro 22.100 Haderslev

Mariager 5.800 Christiansfeld Flække

Randers 60.900 Aabenraa

Ebeltoft 5.400 Sønderborg

Aai4hus 158.100 Augustenborg Flække . .

Horsens 57.500 Nordborg Flække

Silkeborg 42.300 Tønder

Skanderborg 9.600 Højer Flække

Herning 28.800 Løgumkloster Flække
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Esbjerg løbende, af Kommunen
overtaget Gade maatte afgøres ef
ter en i April 1927 i FIh. t. Lov
Nr. 85 af 31. Marts 1926 stadfæstet
fly Vejvedtægt, da Fordelingen
mellem Grundejerne af Udgifterfle
forst var vedtaget paa et Byraads
mode i Oktober 1930, og den ældre
\redtægts Bestemmelser om For
delingen ikke var opretholdt ved
den ny Vedtægt, der i et vist Om
fang lod de ældre Bestemmelser
komme til Anvendelse paa de før
den ny Vedtægt overtagne Gader.

Udtrykket »offentlige Tværvej e»
i den ny Vedtægt, jfr. Lov Nr. 85
af 31. Marts 1926 § 4, 2. Stk., anto
ges ikke at omfatte to Veje, der
ikke var erklæret for offentlige
eller overtaget af Kommunen til
Vedligeholdelse selv om de var
aabne for offentlig Færdsel.

V ø j ø I. — I Henhold til Lov
Nr. 299 af 28. Juni 1920 § 3, 1. Stk.,
blev forskellige Kommuner paa
Broagerland sammenlagt til en
Sognekommune, men det bestem
tøs, at Vejvæsenet bibeholdtes nn
der Distrikter svarende til de hid
tilværende Kommuner, og at de
fornødne Midler til Betaling af
Tejgælden skaffedes ved en ekstra
Skatteprocent for hver af de en
kelte tidligere Kommuner. Ved
\T L D 16. Januar 1935 i Anke III
607/1934 (Direktør Adolf Bese, Bro
ager, mod Broager Sognekom
mune) antoges det, at denne Ord
ning med Opkrævning af Ekstra-
skat af Beboerne i de tidligere
Kommuner forudsatte, at der op
retholdtes særlige Vejdistrikter

svarende til de tidligere selvstæn
dige Kommuner, og derfor bort
faldt, da Sognekommunen efter
Klage over Vejenes Tilstand hav
de overtaget Vedligeholdelsen af
samtlige Veje, jfr. Vejlov 21. Juni
1807 § 8, uden at Gældsforholdene
for de enkelte Distrikter var ord
net, saaledes at Vejudgifterne nu
under eet optoges i Sognekommu
nens Budget og dækkedes ved den
almindelige Kommuneskat.

Amtsraacl kendt plig
tig at udr ed e 0 mkostnin
gerne ved Flytning af
Højspændingsmaster m.v.
som Følge af Vejomlæg
nin g.

Efter at A. Amtskommune i
\Tinteren 1933—34 efter foretaget
Ekspropriation af de fornødne
Jordarealer fuldførte en Vejomlæg
ning ved Transformatorstationen
i Landsbyen B, paalagde Elektriei
tetskommissionen ved Skrivelse af
9. November 1933 Andelsselskabet
C Elektricitetsforsyning, der i 1924
har paaført det paagældende Høj
spændingsanlæg, at ændre Linie
føringen i B., ved at flytte 3 Fløj
spændingsmaster, der ved Vejom
lægningen var kommet til at staa i
selve Vejarealet og ved — hvad der
var en Følge af denne Flytning
yderligere henholdsvis at flytte og
at opsætte nogle Master udenfor
Vejarealet hvorhos en Del Master
skulde forsynes med Afstivninger
og dobbelte Fangrammer i Over
ensstemmelse med § 152 c i Stærk
strømsreglementet at 8. Februar
1930. C, der formente, at det maatte
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paahvile A., som ikke forinden

Ekspropriationen eller Aabningen

af den nye Vej for Færdselen hav

de forhandlot med dem om Flyt

ning af de 3 ovenfor forstnævnte

Hojspændingsmaster, at bære ‘Ud

gifterne ved de paabuclte Foran

staltninger, anmodede Amtsraadet

om at stille det fornodne Belob til

Raadighed, hvilket Krav, Amts

raadet imidlertid afviste. C., der

havde paabegyndt Arbejdets Udfo

relse, standsede derefter Arbejdet

og efterkom ikke et ved Skrivelse

af 22. November 1933 fornyet Paa

bud fra Elektricitetskommissionen,

hvorfor Kommissionen ved Skri

velse af 1. December s. A. anmo

dede Politimesteren om at foran

ledige Hojspændingsledningen af

brudt. Efter at Parterne af Politi

mesteren var indkaldt til Dreftelse

af Sagen den 4. s. lvi., enedes de

den nævnte Dag om, at C. skulde

efterkomme Elektricitetskommis

sionens Paabud, og at Amtsraadet

forelebig efter Regning — skulde

betale de dermed forbundne Ud

gifter, dog saaledes, at Amtsraadet

var berettiget til ved senere Rets

sag at soge afgjort, hvem Beta

lingspligten rettelig paahvilede. I

Henhold til denne Overenskomst

betalte Raadet den 18. Januar 1934

til C. 1.416 Kr. 30 Ore.

Amtsraadet anlagde derefter

Sag mod C. og paastod dette til

pligtet at betale det ommeldte Be

bb, 1.416 Kr. 30 Ore tilligerned

Renter heraf 5 pCt. p. a. fra den

19. Februar 1934, indtil Betaling

sker. Subsidiært paastod Raadet

sig tilkendt 1.371 Kr. 30 Øre tillige-

med Renter som anfort, nemlig det

principalt paastaaede Belob med

Fradrag af Udgifterne, 45 Kr., ved

Flytning af de 3 ovennævnte Hej

spændingsmaster, der ved Vejoni

lægningen var kommet til at staa

i det nye Vejareal. C. paastod sig

frifundet.

Til Stette for Frifindelsespaa

stonden har C. anfort, at de ved

Overenskomsten med den tidligere

Ejer af det paagældende Areal

med et Vederlag een Gang for alle

har erholdt Ret til Anbringelse af

de 3 ovennævnte Flojspændings

master, og at Amtsraadet ikke ved

Ekspropriationen af Arealet kan

have erhvervet storre Ret overfor

C., end den tidligere Ejer vilde

have haft, hvorfor Raadet maa

være pligtig at holde C. skadesles

for de Udgifter, som den foretagne

\‘ejomlægning har foraarsaget C.

I Vestre Landsrets Dom

al i. Oktober 1934 udtales:

Der findes nu at maatte give

C. Medhold i, at Amsraadet maa

være pligtigt at respektere C.’s

Rettigheder med Hensyn til det

eksproprierede Areal. If elge de

mellem C. og den tidligere Ejer af

de eksproprierede Arealer trufne

Aftaler maa sidstnævnte være

uberettiget til ved Anlæg paa sel

ve de Pladser, hvor Masterne var

opstillede, at paadrage C. Udgif

ter, der er en Felge af den herved

overensstemmende med de gæl

(lende Forskrifter nodvendiggjorte

Flytning af Masterne, og Raadel

maa derfor være pligtigt at er

statte C. Omkostningerne ved de

Arbejder, der er nedvendiggjorte

ved Flytning af de Master, som
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efter Vej omlægn ifl gen f atidtes
staaencle indenfor den nye Vejs
Omraade. Da nu samtlige de i
Elektricitetskomniissionens Skri
velse paabudte Foranstaltninger

• . . vilde vare nødvendige Nonse

kvenser at en saadon I’lvtnine.
har Amtsraadet været pligtigt at
afholde samtlige de at Sogsmaalet
omfattede Omkostninger, og C.’s
l”rifindelsespaastand vil saaledes
væré at tage til Folge.

FRA MINISTERIERNE

Politiets l3erettigelse
til at studso Vejhækk e.
Justitsmin. Skr. Nr. 10 at 29. Ja
nuar 1935:

»I den med Hr. Politimesterens
Skrivelse at 3. September 1934 her
til tilbagesendte Sag har De fore
spurgt, om De er berettiget til i
Medfør at Færdselslovens § 34 at
lade foretage Studsning af Be
voksningen paa et Areal mellem
en Landevej og en til denne fo
rende privat Udkorselsvej fra en
Gaard.

Det fremgaar af Sagen, at det
for at tilvejebringe trit Udsyn for
vejtarende vil være nødvendigt at
studse et ea. 4 m højt levende Hegn
og eventuelt tillige nogle paa det
paagældende Areal staaende Frugt
træer.

Foranlediget heraf skal man
efter Brevveksling med Ministe
riet for offentlige Arbejder med
dele, at Politiet maa anses beret
tiget til i Medfor at Færdselslovens
§ 34 at lade Hækken nedskære og
eventuelt Træer i 1-laven studse,
saaledes at Udsynet for vejtarende
ikke hindres.«

Socialministeriets Cir
kulære af 22. December
1934 angaaende mellem-
kommunal Refusion for
visse Arbejd’sloshedsud
g i f t e i’.

Ved Lov at 15. December 1935.
(ler findes aftrykt som Bilag til
nærværende Cirkulære, er der til
vejebragt Fijemmel for, at Kom
muner, der tot’ at skatte ‘de i ved
kommende Kommune bosatte ar
hejdslose Beskæftigelse i Stedet tor
offentlig Hjælp iværksætter kom
munale Arbejder, som ellers ikke
eller ikke for Tiden vilde være
blevet bragt til Udførelse, paa visse
Betingelser og i et nærmere be
stemt Omfang kan erholde mellem-
kommunal Refusion for Udgifterne
til Arbejdsløn.

Til almindelig Vejledning ved
rørende Lovens Anvendelse, og idet
man samtidig i Medfør at Lovens
§ 2, Stk. 2, fastsætter de nærmere
Regler for Nævnenes Forretnings
gang m. v., jfr. nedenfor Afsnit V.
B., skal Socialministeriet herved
meddele følgende:
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L Betingelserne for, at et

Arbejde kan godkendes

med (tell Virkning, at Kom—

zriunen kan erhold Refu

sion efter Loven.

A. Arbejdets Art.

For at et kommunalt Arbejde

af det for paagældende Amtsraads

kreds nedsatte Nævn — for Køben

havns og F’rederikshergKommuners

Vedkommende dog af Socialmini

steriets Arbejdsudvalg — skal kun

ae godkendes som lienherende un

der Lovens Bestemmelser, skal det

for det ferste være iværksat med

det særlige Formaal at skaffe de

i Kommunen bosatte arhejdsiese

Beskæftigelse i Stedet for offentlig

Hjælp, saaledes at det ellers ikke

eller ikke for Tiden vilde være

blevet bragt til Udførelse, jfr. Lo

vens § 1, Stk. 1. Arbejdet maa der
for ikke være af saa stor Betyd
ning for Kommunen, at det — til

paagældende Tidspunkt — vilde

blive iværksat, selv om Hensynet

til at skaffe Beskæftigelse ikke
gjorde sig gældende.

Det er dernæst ifølge § 1, Stk. 1.

cii Betingelse, at det drejer sig om

mindre betydelige kommunale Ar

bejder. 1-leri ligger der en Afgræns

ning over for de i Arbejdsiesheds

lovens § 31 omhandlede Nedhjælps

arbejder; disse Arbejder, til hvilke

der ydes Tilskud af Arbejdsløs

liedsfonden. skal anerkendes af

Socialminisl eriets Arbejdsudvalg,

hvis Arbejdsomraade naturligt vil

være begrænset til som Nedhjælps

arbejde at godkende Arbejder af

betydeligere ‘Omfang.
Medens det ikke vil være muligt

at navne bestemte Grupper af Ar—

bejder, der under alle Omstændig

heder omfattes af Loven, idet i og

for sig ethvert Arbejde, der iværk

sættes med det angivne Formaal,

uanset dets Art, henherer under

Bestemmelserne i Lovens § 1, vil der

derimod kunne nævnes en Række

Typer af Arbejder, der formentlig

almindeligvis vil være af den Art,

at de vil komme til at falde ind
under Loven. Men Betingelsen er

selvfølgelig den, at vedkommende

Arbejde ellers ikke eller ikke føl’

Tiden vilde være blevet bragt til

Udførelse. Saafremt og i det Om

fang de i den nedenfor angivne

Fortegnelse opførte Arbejder staar

paa Kommunens normale Program,

vil der i Overensstemmelse med

det foran anførte ikke kunne blive

Tale om Ydelse af mellemkom

munal Refusion; omvendt vil ogsaa

andre end de her anførte typiske

Arbejder — saafremt det i Loven

angivne Formaal er til Stede, eg

Arbejdet ikke er af betydeligere

Omfang — kunne falde ind under

Lovens Bestemmelser,

Som saadanne typiske Arbejder

kan anføres følgende:

1. Ekstraordinære Vejarbej der, f.

Eks. Afgravning af Bakker el

ler Vejrabatter, Ferlængelser

og Udvidelser af Veje, Anlæg

af Spadseresti og ‘Fortov (og

disses Belægning med Fliser),

Anlæg af Viadukter og Broer,

Ombrolægning, Beplantning

langs Veje m. v.

2. Skærveslagning og Flarpning

af Grus ud over Kommunens

ordinære Forbrug, Ophugning

eller Støbning af Kantsten.

Støbning af ‘Fortovsfliser m. v.
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3. Kloakarbejder, Omlægning af
Kloaker. der forurener Vandet
i Indseer eller ved 13a ciestrand
m. v.

4. Anlæg af Svømmebassiner og
Badepladser samt Opførelse af
Badeanstalter i Tilknytning til
Mejerierne.

5. Anlæg og Indhegning af Sports-
pladser.

0. Anlæg eller Forbedring af Gyro -

nastikpladser og Legepladser
for Skoleelever.

7. Anlæg af kommunale Lyst-
parker.

8. Forskellige Foranstaltninger til
Byernes Ferskønnelse m. v.. f.
Eks. Restaurering af histeriske
eller smukke Bygninger. Ind
retning af Bymuseum etc., her
under egsaa forskellige Foran
staltninger til Fremme af Tu
ristlivet.

9. Ekstraordinære Arbejder i Kom
munens Skeve, f. Eks. Udsav
ning af Vindfælder samt Grøft
ning, Dræning eg 1-legning, Ind
samling af Agern m. v.

10. Læplantning eller andre Be
plan tninger af b en I iggende
Arealer.

11. Kultivering af Hedearealer el
ler andre magre Arealer bl. ø.

for senere at muliggøre Arealer
nes Udstykning til Husmands
brug.

12. Afvanding eg Dræning af Kom
munens Jorder bl. a. eventuelt
med det under 11. anferte Fer
maal.

13. Oprensning eg Uddybning af
Branddamme (jfr. Justitsmini
steriets Cirkulære af 7. April
1933).

11. Regulering eg Oprensning af
Vandløb egRerlægning af Grøf
ter paa Kommunens Jorder.

15. Ekstraordinære Kystsikringsar
bejder.

16. Gravning af Tørv eller Produk
tion af Brænde til Anvendelse,
hver udenlandske Brændsels
materialer hidtil har været an
vendt.

(Ferisættes.)

OFFENTLIGGJORTE PATENTANSQGNINGER

Den 23. Marts 1933.
»Fremgangsmande til Fremstilling af Færdselstriber paa Veje eg Oa(ler». Entreprennr K. I-I. V. Nielsen. Frederiksberg. — Ansøgt den11. 11. 1934.

Den 23. April 1935.
»Frenigangsmaade tit Fremstilling af Betenveje». — Ingeniør A. Hel

ter, Abbediengen ved Oslo. — Ansøgt den 7. 7. 1931.
Meddelt ved Frederiksberg Patent-Bureau. GI. Kongevej 87. Køben

havn V., Tlf. Eva 3335.

Indsigelse imod Meddelelsen af de ansøgte Patenter maa ske inden
8 Uger fra Offentliggørelsen.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54. Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik

Vang — Bornholm.

=

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54, København.

H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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EBANO - Bilumen
til moderne Asfaltbeton,
til Overfladebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling af

Koldasfalt-Emulsioner,
til Fabrikation af

tjærefri Tagpapper.

Købmagergade 22.

HepræscntHut for Danmark:

A. Edm. Hansen
Telefon C. 14777.

EBANOL
til Vej bygning.

Ebano Asphalt-Werke Ah, Hamburg.

nET ,1oFFENseEaSI(E ETABI. KBHVN
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