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ISLANDS VEJE

Et Besøg i Island kan kun anbefales enhver, og det ikke alene
paa Grund af Landets pragtfulde SkØnhed i Naturen men ogsaa
paa Grund af alt det interessante i Naturen, som man deroppe bli
ver stillet overfor. Og at stifte nærmere Bekendtskab med det is
landske Folk har sin store Interesse og Betydning.

Det maa ved et saadant Besøg meget tilraades, at man kommer
ind over Land, ikke alene til Tingvalla og Geysir i Reykjaviks Om
egn men ogsaa tværs over Landet til Nordkysten, ikke mindst til
Akureyri, Myvatn og Husavik.

En saadan Tur ind over Landet gøres i fortrinlige Ruteauto
mobiler, hvor Maaltider og Sovesteder ordnes automatisk ved Af
gangen. Paa denne Maade lærer man Islands Indre at kende og
kommer Befolkningen paa nært Hold. Snakken gaar i Rutebilen,
man bliver Kammerater paa den lange Tur. Tiden afkortes med
Sang, hvor alle synger med, og Chaufføren ofte synger for. Det
er islandske, danske, svenske, norske og tyske Sange. Salmer ind
imellem paa vore kendte Melodier.

Og man faar da Lejlighed til ogsaa at beuidre det islandske
Vejnets Udvikling, og det store Arbejde, som her er gjort under
rejdirektør Zoëgas fremragende Ledelse.

Vejvæsenet finansieres i Hovedsagen gennem Motorafgifterne,
og derfor bliver der — efterhaanden som Vejnettet udvides, og
Motorkøretøjernes Antal forøges, og derved Udgifterne til Vejenes
ordinære Vedligeholdelse stiger mindre Beløb til den aarlige
Nyudbygning af Veje.

Vejene er i Hovedsagen oprindelig anlagt, hvor de gamle Ride-
stier gik. Først gjorde man dem farbare for Automobiler ved at
rydde dem i passende Bredde for større Sten. Mange Steder er
Vejene saa endnu, og her kører man gennem smaa Bække. Man
maa beundre Chaufførernes glimrende Kørefærdighed og bliver
imponeret over, hvad et Automobil virkelig kan præstere.

Meii pan store Strækninger fordelt over hele Landet er Vejene
rettet tid og anlagt med Broer. I Hovedsagen er det Grusveje med
Plads i Bredden til en Vogn og derfor med Vigepladser. Overalt
sai man Vejhøvlen arbejde, og rundt om saa man Teltkolonier.
Det var Arbejdere ude paa Vejarbejde. Arbejderne maa tages
derud, da de paa Grund af de store Afstande og deri i Forhold
dertil ringe Befolkningsmængde ikke findes pan Stedet.

Store og moderne Broanlæg findes ogsaa, og i Omegnen af
Reykjavik med dens stærke Trafik er man begyndt pan Overflade-
behandlinger og mere Permaiente Belægninger.
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Jernbaner findes ikke, men et udmærket System af Ruteauto
inobiler forgrener sig hele Landet over, hvor der er Veje. Rute
autornobilerne tager Passagerer, Post og Gods med. I det hele sti
ger Brugen af Automobiler Aar for Aar meget stærkt, næsten
stærkere end Vejnettets Udbygning.

Vi bringer nedenfor nogle Vejbilleder fra Island. P. S.

Fig. 1.
islandsk Ridesti med Varder.

Fig. 2.
Islandsk Grusvej af Lavaslaggegrits.
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Fig. 12. Fig. 13.
Islandsk Frugt- og Personruteautomobil. Islandsk Post- og Personruteantomobil.

FÆRØSKE VEJE

Fig. 1. Gode i Tliorshuon.
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OM BEREGNING AF, HVOR STOR EN FÆRDSEL
EN VEJ KAN OPTAGE

Det kan i mange Tilfælde være af Interesse at komme til fuld
Klarhed over, hvor stor en Færdsel en Vej eller Bro kan optage.

Hvis man skal træffe Afgørelse om, hvorvidt en Vej er tilstræk
kelig bred til at optage den Færdsel, der i øjeblikket er paa den,
eller man vil undersøge, om den indenfor en nærmere bestemt Aar
række vil blive utilstrækkelig for den Færdsel, der kan ventes, kan
det være formaalstjenligt at kunne foretage en Undersøgelse ved
Regning.

Fig. 2. Vejen fra Thorshavn Fig. 3. Vejen fra Thorshavn nied
med Vejbro. Automobil og færØsk Chauffør.
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Ganske vist kan man maaske ved Tælling af Færdsien paa andre
eksisterende Veje under lignende Forhold danne sig et Skøn over,
hvad en Vej kan optage af Færdsel, men det er og bliver dog kun
et Skøn, der er behæftet med alle et Skons Usikkerheder.

Skal man gennemføre en fornuftig Beregning af, hvad en Vej
kan optage af Færdsel, maa man opstille visse Betingelser, man vil

have opfyldt, og disse Betingelser maa vælges paa en saadan Maade,

at man maa sige sig selv, at de er ganske fornuftige.

Man bør da begynde med Hensynet til Sikkerheden. Jeg forud
sætter, at der paa Vejen kun kører Automobiler, at de kører i en
lang Række efter hinanden og med et passende Mellemrum mel
lem to efter hinanden følgende Vogne. Det, man skal finde, er da
den Afstand, der bør være mellem Vognene, og den Hastighed, hvor
med Vognene kan køre, for at Vejen kan optage den største Færd
selsmængde, det største Antal Vogne i en saadan Række af Vogne,

der følger efter hinanden, uden at Hensynet til Sikkerheden til

sidesættes.
Det er nemlig klart, at man — for blot at nævne et Tal — ikke

i en saadan Række kan køre med en Hastighed af f. Eks. 90 km

i Timen. Vilde man gøre det, vilde man være temmelig sikker paa,

at en Vogn vilde løbe op i den foregaaende i Rækken, hvis denne

pludselig af en eller anden Grund stoppede op.

Der maa altsaa mellem to paa hinanden følgende Vogne i Ræk
ken være en saa stor Afstand, at en Vogn kan bringes til Stands
ning, hvis den foregaaende Vogn stopper op, og den Hastighed,
hvormed der køres, maa ikke være større, end at dette lader sig
gøre.

Stiller man derfor det Krav, at en saadan Opbremsning skal

kunne foregaa, kan man ved Regning finde baade den Hastighed,

hvormed Vognrækken skal køre, for at man med Opretholdelse af

fuld Sikkerhed kan faa det største Antal Vogne til at passere et

bestemt Punkt af Vejen i en given Tid, og det Antal af Vogne,

Vejen i denne Tid kan give Passage for.

Beregningen kan opstilles saaledes, idet der anvendes følgende

Betegnelser:

V er Automohilets Hastighed.

y den negative Accelleration (Retardationen) under Brems
ningen.

t den Tid Bremsningen varer.
L Bremselængden.

*) Se bl. a. A. B. Christensen: Veje og Gader, S. 11 ø. fig.
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Man har da

L=yt==.-Z. (1)

Hvis man, hvad der er naturligt, udelukkende tager Hensyn til
de kørendes Bekvemmelighed, bør Retardationen ved Bremsningen
normalt ikke være større end

m :sek2,

men, hvis det er nødvendigt, vil man kunne gaa op til

m :sek2.

Dette svarer til en vandret Kraft lig 1/4 af et Menneskes Vægt,
og denne vandrette Kraft er ikke stor nok, til at man glider ned
af det Sæde, man sidder paa. Overholdes det derfor, at Bremsnin
gen ikke bliver voldsommere, end det her er antaget, vil man ikke
risikere, at de Mennesker, der sidder i Automobilet, glider frem
efter paa det Sæde, de sidder paa, for at ende nede paa Bunden
af Vognen.

Hvad saa selve Automobilet angaar, bør man sørge for, at Brems
ningen udføres saaledes, at Automobilet bliver staaende paa Vejen
uden at glide. Det gælder derfor om at finde de Grænseværdier af
Retardationen y, hvor Vognen netop vil glide paa Vejen.

Den vandrette Reaktion paa Vejen, der fremkommer under
Bremsningen, er pr. Masseenhed af Vognen f

Der anvendes saa i det følgende disse Betegnelser:

er Friktionskoefficienten for Glidning paa Kørebanen.
g Tyngdens Accelleration.
K Forholdet mellem Adhæsionsvægten og Vognens totale

Vægt.

(K = i for Bremsning paa alle fire Fijul, K = 1/2, naar der kun
bremses paa Baghjulene, og man gaar ud fra, at Vægten er ens
formigt fordelt paa Hjulene).

Man maa da have
f <Kcpg

eller
= Kqg.

Middelværdierne af 93 for forskellige Kørebanebelægninger fin
des i 1. Kolonne i Tabel i, og fleraf beregnes Grænseværdierne af

y (Kolonne 2 og 3).
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TABEL 1.

1 2 3

rejI)elægning Middel- Grænseværdier af r i
. værdier rn :sec2 for

afç’ K=l.2

Tør Beton eller Asfalt. 0,64 6,27(a) 3,14 (d)
Fugtig Brolægning 0,38 3,72 (b) 1,86
Meget vand Brolægning 0.30 2,94 (c 1,47
Fedtet Brolægning 0,06 0,58 0,29

Værdierne (a), (b), (c) og (d) kan ikke benyttes, da de vilde

‘ærc farlige for de kørende, men det har Interesse at se, hvor stor

Værdien af y kan blive, naar Kørebanen er ugunstig, d. v. s. glat;

eller fedtet.
1)e Værdier af

,
der skal undersøges, er følgende:

y —i— 2,4 rn : sek2 er den Grænseværdi, der er fastsat af Hen
syn til de korendes Sikkerhed.

= 1,0 m : sek2, der er den normale Værdi, der tager Hen
syn til de korencies Behagelighed.

Disse Værdier maa reduceres til

y—-- 0,58 rn : sek2

= ÷ 0,29 m : sek2,

hvis man vil undgaa at glide paa fedtet Brolægning, den første
Værdi af 2’ svarende til Bremsning af alle fire Hjul, den anden til
Bremsning af Baghjulene alene.

Ved Hjælp af disse Værdier kan Færdselsberegningen saa stil
les op, og Resultaterne af denne Beregning for forskellige Hastig

heder findes i Tabel 2, hvori man vil finde angivet de til disse for
skellige Hastigheder svarende Bremsetider, Bremselængder og det
Antal Vogne, der i en Time kan passere igennem et bestemt Punkt

if Vejen eller Gaden.
Det er en Selvfølge, at det vil være af den allerstørste Interesse

at finde den Hastighed, hvormed Automoljilerne i en saadan Række
skal køre, for at man skal kunne faa det størst mulige Antal til
at passere igennem et bestemt Punkt af Vejen i en given Tid,
f. Eks. 1 Time.

Gaar man ud fra det ovenfor opstillede Krav om, at en Vogn
i Rækken ikke skal køre paa den foregaaende Vogn, hvis denne
pludselig standser, har man taget fornødent Hensyn til den Sik
kerhed, de kørende kan kræve.



DANSK VEJTIDSSKRIFT

TABEL 2.

21i 1937

‘rør eller meget Fedtet Brohegning eller lignende
vaad Asfalt \Tejbelægning

Automobiler, der Autoni obiler, der
. bremses paa alle bremses alene paa

y — —-- i m : sek-
4 Hjul BaglIulcne

=——0,58m:sek° y±0,29m:sek3

Bremse- Bremse- Antal Bremse- Bremse- Antal Bremse—
tid længde Vogne tid længde Vogne lid

Timen i Timen

Bremse- Antal
længde Vo7ne

i Timen

m

1,06

4,25
4,50
6,70

14,90
26,60
60,00

105,50
166
;374
666

km/Time Sek.

4 1,1 0,60 750
5,7
8 2,2 2,45 1150
8,2

10 2,8 3,86 1195
10,8 3,0 4.50 1200
15 4,15 8,60 1145
20 5,55 15,40 1005
30 8.35 34,85 760
40 11,1 61,60 605
50 14 96,60 495
75 21 217,40 340

100 28 386,50 254

Dette kan stilles op i Regning paa følgende Maade:
Bremselængden er efter Ligning (1) ovenfor:

Sek.

1,9

3,8
3,9
4,8

7.2
9,5

14,4
19,1
24
36
48

j Sek. m

720 3,8 2,10
5,5 4,5(1

914 7,7 8,50
915
895 9,5 13,20

772 14,3 29,85
642 19,1 53,10
465 28,7 119,50
362 3i,3 21070
292 47,8 332 15
198 71,8 748,10
149 95,7 1332,50

605
640
615

565

435
345
240
185
165
100

v2
L’ =

2’

og dette maa væfe Afstanden mellem to Automobiler, der kører
efter hinanden med Hastigheden V.

Hvis i er Længden af de lige lange Automobiler, bliver Afstan
den mellem ensliggende Punkter paa to Automobiler, der følger
efter hinanden i en Række:

172
L’=— + i.

Antallet n i Timen af Vogne i en Række, der kører med den
konstante Hastighed V er

V 22’V
(2)
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Denne Ligning fremstiller i et Koordinatsystem, hvor Hastig
heden V afsættes paa Abscisseaksen, Antallet af Vogne n paa Or
dinataksen, en Kurve, der i Begyndelsespunktet rører den rette Linie

og som Asymptote har Linien

V =oo
svarende til Hyperblen

Vn
=

Betingelsen for, at denne Kurve har et Maksimumspunkt er

dn
dV

d.v.s. (V2+2’l)2r—4,’V2=O

2yV2——4y2l=4yV2

V2=2y1 (3)

hvoraf v=VFJ (4)

Det er en Selvfølge, at kun den Del, der ligger til højre for
Maksimumspunktet, har Interesse, da den svarer til større Hastig
heder og som Følge deraf til en bedre Udnyttelse af Vognene og
af de kørendes Tid.

Hvis man sammenligner Ligningerne (1) og (3), ser man, at
L = i, og at som Følge deraf største Vognmængde faas ved en Ha
stighed, der svarer til den Hastighed, som gør det muligt for Chauf
føren at standse paa en Længde lig Automobilets Længde.

Dette kan ogsaa udtrykkes saaledes, at man faar den størst mu
lige Trafikmængde i det Tilfælde, at Afstanden mellem Vognene
er lig Vognlængden.

Af det, der her er sagt, fremgaar, at den fordelagtigste Hastig
hed faas af Ligningen

v =

hvor i er Længden af Automobilerne, idet der gaas ud fra, at de
alle har samme Længde.

Hvis et Automobils Længde saaledes er 4,50 m, hvilket gennem
snitlig passer for Personautomobiler, og hvis Automobilerne brem
ses enten paa alle fire Hjul eller kun paa Baghjulene, og de kører
paa en asfalteret Vej, der er tør eller meget vaad, faar man

V = Vï= 3 m/sek = 10,8 km/Time.
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Den Længde af Vognrækken, som hver Vogn lægger Beslag
paa, er

L+1=21=9 ja.

Det største Antal Vogne i Timen igennem samme Punkt af en
Vej eller Gade er (la

= _200
= 1200.

L--1 9

Tilsvarende Beregninger vilde for fedtet Brolægning give for
Automobiler, der bremses paa alle fire Hjul

fordelagtigste Hastighed V = 8,2 km/Time
Antal Vogne i Timen 915

og for Automobiler, der bremses alene paa Baghjulene (hvilket
vel nu er meget sjældent)

fordelagtigste Hastighed V = 5,7 km/Time
Antal Vogne i Timen 640.

Disse Tal, der angiver største Antal Vogne i Timen, er frem
hævet ved Tryk med fede Typer i Tabel 2.

Resultatet af denne Undersøgelse er, at Hastigheden paa Gader
og Veje, hvor AutomohiLerne følger i Række lige efter hinanden,
er begrænset ved den Afstand, der maa være mellem to paa hin
anden følgende Vogne. Man vil se, at man faar det største Antal
Vogne igennem et Punkt af en saadan Vej eller Gade ved en for
holdsvis lille Hastighed. Vogumængden er størst, naar Vognene
kører med samme Hastighed, og hver Vogn kan standse paa sin
egen Længde, saaledes at der mellem to Vogne, der følger efter
hinanden i Rækken, er en Afstand lig Vognlængden.

Men Spørgsrnaalet er nu, om denne Beregning stemmer med de
virkelige Forhold. Dette Sporgsmaal maa utvivlsomt besvares l)e
kræftende, idet man dog vistnok kan regne mccl, at det Antal Au
tornobiler, der kan passere igennem et givet Punkt, vil være større
end det, Beregningen giver.

Forklaringen herpaa maa maaske være den, at Opbrernsningen
kan foregaa hurtigere end det, der ovenfor er regnet med, uden
Tvivl fordi de moderne Kørehaner tillader en hurtigere Opbrems
ning end den, der her er regnet med.
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Enkelte amerikanske Forfattere opgiver saaledes, at der igen

nem et Punkt af en Vej i en Time kan passere Ca. 2200 Vogne,

altsaa et betydeligt større Tal end det, der blev fundet ved Reg
ning. Men det er interessant derved, at det viser, hvor fuldstændigt

en Vej kan udnyttes, og hvor stor en Færdsel, den i Virkeligheden

kan optage.
Det vilde være interessant, hvis man af Færdselstællingsresul

taterne klart kunde se, hvor stor Færdslen er paa vore danske

Veje; det kan maaske haabes, at man ved fremtidige Tællinger har

sin Opmærksomhed henvendt paa, at der her er Tal, som det vil

have Interesse at kende,

CUTBACKASFALTBETON I TEORI OG PRAKSIS
Af Amtsvejassistent, cand. polyt. 0. Andersen, Odense Amts Vejvæsen

Historisk Introduktion.

De Fremskridt, der har fundet Sted i Anvendelsen af bituminøse

Bindemidler indenfor Vejbelægningstekniken i de 20 Aar, som er

forløbet siden Verdeiiskrigens Ophør, l)eLyses paa ganske morsom

Maade, naar man sammenligner de moderne Metoder til Overflade-

behandling med de primitive Metoder, der anvendtes til de spredte

Forsøg i Aarene omkring 1920.
Nævnte Metoder findes f. Eks. beskrevet i en gammel »Vejlecl

ning for Tjærebehandling af \Tejbaner<, der maaske endnu vil kun

ne findes i Amtsvejvæsenernes Arkiver, og som angives at være

udarbejdet paa Grundlag af det engelske Vejraads Bestemmelser.

I disse Bestemmelser er bl. a. følgende Visdorn nedfældet:

»— — den nytjærede Vej holdes saavidt muligt urørt i 6 ù 12

Timer alt eftersom Vejret er mere eller mindre varmt.

Naar Tjæren er størknet, og forinden Vejen aabnes for Færd-

selen, spredes skarpt Grus paa Overfladen for at hindre Tjæren i

at hænge fast ved Køretøjets Hjul, men Grusningen skal opsættes

saa længe som muligt, og Mængden af Grus maa ikke være større

end lige tilstrækkeligt til at hindre Tjæren i at hænge fast ved

Hjulene. — — —

— —
— Til Ca. 280 m2 Vejbane maa der kun anvendes i m3

Grus, der udstros i et jævnt Lag.<
Det kan næppe undre nogen, at Overtjæringerne fra denne Tid

beskrives som »sorte og fede, bløde om Sommeren og hullede om

Vinteren<.
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I Løbet af faa Aar gik det som bekendt op ogsaa for det en
gelske Vejraad, at man i Overfladebehandlingen havde ikke blot
en Nødhjælp til Stovdæmpning og Imprægnering mod Vand, men
— ved korrekt Udførelse — tillige en billig og fortrinlig Metode
til Fremstilling af tynde Slidlag.

I Dag er de tre Fjerdedele af samtlige Danmarks Landeveje for
synet med Makadambefæstelser, der vedligeholdes ved Overflade
behandling.

Denne Udvikling har medført dels en gradvis Forbedring af de
bituminøse Bindemidler og de til Udlægningen anvendte Maskiner,
dels en omhyggeligere Udvælgelse af det til Afdækningen benyttede
Stenma lerial e.

Medens man, som nævnt, i Overfladebehandlingens første Aar
til Afdækning anvendte et saa forholdsvis godt gradueret Materi
ale som Grus, der imidlertid kun blev udspredt i minimale Mæng
der, saa gik man i de følgende Aar mere og mere over til Anven
delsen af et ret grovkornet, ugradueret Stenmateriale og forsøgte
samtidigt at presse saa store Mængder deraf som muligt ned i Bin
d einidl et.

Denne Ændring hang naturligvis til en vis Grad sammen med
de Ulemper, der knytter sig til Brugen af gradueret Materiale i
raa Tilstand, idet de finere Partikler under Udlægningen har Til
bøjelighed til at lejre sig som en Hinde ovenpaa Bindemidlet og
derved forhindre dettes Berøring med og Optagelse af de grovere
Korn.

Men først og fremmest skyldtes den utvivlsomt Ønsket om at
tilvejebringe saa stenrige og dermed saa lyse og ru Overflader som
muligt.

Denne Fremgangsmaade skulde imidlertid snart afsløre ret be
tydelige Mangler i det fremstillede Overfladedæklags Opbygning.

Paa Grund af den ensartede Kornstørrelse vil Laget ikke straks
efter Udlægningen være i Besiddelse af den fornødne indre Stabi
litet, den saakaldte Kornstabilitet, men denne vil først opnaas efter
nogen Tids Forløb, naar der som Følge af indre Knusninger er
dannet tilstrækkelige Mængder af finkornet Materiale til at udfylde
Mellemrummene mellem de store Korn. Som det fremgaar af Vej
laboratoriets Undersøgelser vedr, ældre Overfladedæklag er den
nævnte Kornstabilitet altid knyttet til en ganske bestemt Gradu
ering af Stenmaterialet, hvis Kornfordeling da forløber i Overens
stemmelse med de nedenfor omtalte »Idealkurver<.

En saadan Knusningsproces medfører ganske naturligt et ret
betydeligt Materialespild, idet man selvfølgelig ikke kan vente, at
det knuste Materiale i sin Helhed skal kunne optages af Binde-
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midlet, der paa det Tidspunkt, hvor Knusningen finder Sted, ikke
mere er i Besiddelse af den lave Viskositet, som er en nødvendig
Betingelse for en god Omhylling af Stenkornene.

Følgen heraf er, at den smukke, mosaikagtige Overflade, der
er karakteristisk for en moderne, velud ført Overfladebehandling, i
Løbet af forholdsvis kort Tid undergaar en Forandring, hvorved
der fremkommer afvekslende mørkere og lysere Partier med hen
holdsvis Over- eller Underskud af Bindemiddel.

De bindemiddelrige Partier viser Tilbøjelighed til at »svede< i
den varme Aarstid, medens de binderniddelfattige Arealer let bliver
Udgangspunktet for Skader under Tobrud.

De herved opstaaede Skavanker medfører, at Overfladelaget maa
fornys længe før, det er nedslidt i sin Helhed.

Men hertil kommer, at det vanskeligt vil kunne undgaas, at
Skavankerne slaar igennem det nye Slidlag.

Resultatet af gentagne Overfladebehandlinger bliver derfor en
stadig tiltagende Ujævnhed af Kørebanen, som man kun kan kom
me tillivs ved et gennemgribende Afretningsarbejde.

Det var for at undgaa disse Ulemper, at man for nogle Aar

siden i flere Amter gik over til at anvende Afdækningsmateriale,

der i Forvejen var overtrukket med en Hinde af Tjære eller As
faltbitumen.

Fra et paa denne Maade fremstillet Overfladedæklag er der
imidlertid kun et lille Spring til et fra første Færd rationelt op
bygget Slidlag, der paa Forlaand er tilsat den rigtige Bindemid

delmængde og derfor blot klæbes til Vejbanen med en ganske tynd
Bitumenhinde.

Den første, der herhjemme havde den rette Forstaaelse heraf

og det fornødne Mod til at omsætte Teori i Praksis, var som be

kendt Amtsvejinspektør Strømming i Aabenraa Amt. Saavidt mig

bekendt forelaa der paa dette Tidspunkt kun ganske enkelte, til

dels mislykkede, tyske Forsøg, bortset naturligvis fra de spredte

Forsøgsstrækninger, der herhjemme var udført med de beslægtede

Materialer, der gaar under Navn af Dammann-Asfalt og Staal

slagger.
Det første -Prøvestykke af Cutbackasfaltbeton udlagdes i 1932

paa Vejen Aahenraa—Røde Kro.
I Dag har Cutbackasfaltbetonen ganske fortrængt Overfladebe

handlingen fra Aabenraa Amt, og der er i de forløbne Aar udlagt
Hundredtusinder af mm.

Ligesom Overfladebehandlingen i det forløbne Tiaar har givet
dansk Vejhygning sit særlige Præg, saaLedes vil efter al Sandsynlig
hed det kommende Tiaar blive præget af de tynde Afslidningsbe
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lægninger. De hidtil indhøstede Erfaringer berettiger til at tro, at
den af Amtsvejinspektør Stromming udformede Belægning tilfreds
stiller alle de Krav, man med Rimelighed kan stille til et tyndt
Slidlag til Afløsning af Overfladebehandlingen. Disse Krav vil for
mentlig kunne sammenfattes i de nedenfor anførte Punkter:

1) Slidlaget maa være tilstrækkelig stabilt, saaledes at (ler ikke
i den varme Aarstid kan spores nogen Tendens til Forskyd
ninger og deraf følgende Bolgedannelser i Overfladen, og saa
ledes at der ikke om Vinteren dannes Ridser og Revner i Be
lægningen.

2) Sammenhængskraften i Laget maa under alle Forhold være til
strækkelig stor til at hindre de fra Trafiken hidrorende Paa
virkninger i at losrive de enkelte Korn.

3) Slidlaget skal være modstandsdygtigt overfor Vandets og Fro
stens Indvirkning.

4) Udlægningen skal være relativt let at foretage, og det udlagte
Materiale skal kunne optage Trafiken umiddelbart efter Trom
ungen.

5) Overfladens Jævnheds- og Ruhedsegenskaber skal være tilfreds
stillende og dens Farve skal efter endt Komprimering være
passende lys.

6) Samtlige nævnte Egenskaber skal tiden væsentlige Udbedrin
ger bevares under Nedslidningen, indtil denne har naaet en
saadan Størrelse, at en fuldstændig Fornyelse af Laget af den
ne Grund er paakrævet.

7) Prisen for det færdige Dæklag skal ligge paa et saadant Niveau,
at deri under Flensyntagen til de opnaaede Fordele idet-
mindste taaler at sammenlignes med Prisen for et almindeligt
Overfladedæklag.

De Fordele, som et saadant rationelt opbygget Slidlag udviser
fremfor Overfladebehandlingen, er følgende:

1) Undgaaelse af Materialspild som Følge af indre Knusninger.
2) Ingen Udsvedninger i Sominervarmen.
3) Længere Levetid og i Forbindelse hermed Undgaaelsen af den,

Géne for Trafiken, der er forbundet med de hyppigt gentagne
Overfladeheliancll inger.

4) En meget betydelig større Jævnhed af Dæklagets Overflade.
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CUTBACKASFALTBETONENS SAMMENSÆTNING

A. Stenmaterialet.

Hvorledes Stenmaterialet i bituminøse BelLegninger bør sam

inensættes, har i Tidens Løb været Genstand for i’et divergerende

Opfattelser og givet Anledning til megen Diskussion. Der kan dog

næppe herske Tvivl om, at man i Belægninger af denne Type bør

til stræbe en saa lille Mellemrumsprocent som muligt.

Det 1)1ev ovenfor omtalt, at Stenmaterialet i Ovcrfladedæklag

knuses, indtil Kornstabilitet er til Stede, og at dette er ensbetyden

de med, at Gradueringen forløber efter en »Idealkurve<. Det vil

nedenfor blive vist, at dette i Praksis svarer til maksimal Lejrings

tæthed for Stenkornene.
Den første, der var opmærksom paa, at der fandtes en vis Sam

men hæng incl lem Asfaltbelægningers Holdbarhed og Kornsamnien

sælningen af det anvendte Mineralaggregat, var Cl. Richardson, der

ogsaa i andre Henseender maa betegnes som en Pionèr paa den

l)itUmifløSe Vejbcfæstelsestekniks Omraade.

Richardson foretog i 1894 indgaaende Undersøgelser af de As

faltbetoner, der allerede paa denne Tid fandtes udlagt i de større

amerikanske Byer. Paa Grundlag af disse Undersøgelser kunde han

fastslaa en bestemt Sammensætning som Standard for Opbygnin

gen at finkornet Asfaltbeton i Overensstemmelse med følgende

Skema:

llitumenindhold 10,5 pCt.

Stenimateriale mellem Sigte 10 og Sigte 40 ... 16,0 >

do. » 40 » » 80 ... 34,5 »

do. » » 80 » » 200 ... 26,0 »

do. passerende » 200 ... 13,0 »

100,0 pCt.

Senere har Problemet været Genstand for megen Interesse fra

\Tejteknilcernes Side. Navnlig Dr. Hermann har arbejdet indgaaen

de med Sagen og angivet ad empirisk Vej udledte Kornkurver for

den rette Opbygning af Stenmaterialet i forskellige hituminose Be

I ægnin ger.
Ogsaa indenfor andre Grene af rI’eknilcen har som bekendt Frem

stillingen af Kornblandinger med maksimal Tæthed spillet en be

tydelig Rolle og derfor givet Anledning til teoretisk Forskning.

Kendt fra Cementbetontekniken er saaledes f. Eks. Fullers »curve

of maximal density og de af Graf og Otzen angivne Kornkurver.

En virkelig dybtgaaende videnskabelig Undersøgelser at saint-
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lige Problemer vedrørende Kornsystemers Gradueringsforhold er
imidlertid først foretaget at Professor A. H. M. Andreasen.

Forinden disse Undersøgelser gøres til Genstand for nærmere
Omtale, vil det være hensigtsmæssigt ganske kort at behandle selve
Grundbegreberne i Læren om Stoffernes Finhed.

Som bekendt er de enkelte Korn, der forekommer i de i Bygge
tekniken anvendte Stenmaterialer af højst uensartet Form, hvor
for det paa Forhaand vil være nødvendigt. definitionsmæssigt at
fastsætte, hvad man vil forstaa ved Partiklernes Kornstørrelse, og
her benytter man som Regel Kantlægden af den Terning, der har
samme Volumen som det betragtede Korn eller undertiden ogsaa
Diametren af den tilsvarende Kugle.

Kornblandinger med Partikler af ensartet Størrelse kaldes mo
nodisperse. og saadanne Systemers Finhedsgrad kan selvfølgelig
karakteriseres ved et enkelt Tal.

De Systemer, man henytter i Vejbygningen vil imidlertid altid
være opbygget af uensartede Kornstørrelser, altsaa være poldisper
se. Saadanne Systemer undersøges som bekendt ved Sigtning med
en Stabel af cylindriske Sigter, hvis Maskevidder tiltager i Finhed
fra den øverste til den nederste.

Mest almindeligt anvendes herhjemme enten de amerikanske
eller tyske Normsigter.

Ved Sigteanalysen faar man det betragtede Stof opdelt i Frak
tioner med aftagende Kornstørrelse. Den til enhver Maskevidde sva
rende Kornstørrelse kan bestemmes efter en af Prof. Andreasen
angiven Metode og skal her anføres for de amerikanske Normsig
ters Vedkommende:

Sigte Nr. Kornstørrelse mm
10 2,00
20 0,84
30 0,59
40 0,42
50 0,30
80 0,18

100 0,15
200 0,074

Ved Sigtning paa den angivne Maade kan man saaledes ad
skille Korn, hvis Størrelse ligger over 74 ønsker man at fort
sætte Finhedsanalysen udover denne Grænse, maa man gaa over
til Anvendelsen af finere Metoder, hvoraf de vigtigste grunder sig
paa den forskellige Hastighed, hvormed fine Partikler af ulige
Størrelse falder i et luft- eller vædskeformigt Medium. (Stokes
Lov.)
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En af de eleganteste herhen hørende Metoder er den af Prof.
Andreasen udarbejdede Pipettemetode, der gaar ud paa i en Op
slemning af det paagældende Pulver i en Vædske — med bestemte
Tidsinellemrum at opsuge en nærmere fastsat Vædskernængde ved
Hjælp af en Pipette og paa denne Maade bestemme Koncentrationens
Variation med Tiden i Pipettespidsens Dybde.

4

Fig. 1.

Har man ved Hjælp af de beskrevne Metoder faaet det be
tragtede Materiale opdelt i Fraktioner, maa man for at kunne danne
sig et hurtigt Skøn over Kornfordelingen afbilde Sigteanalysens Re
sultater grafisk.

Denne Afhildning kan foregaa paa forskellige Maader, hvoraf
den almindeligste er AnvendeLsen af den saakaldte Karakteristik,
der fremkommer ved i et retvinklet Koordinatsystem at lade Abscis
serne angive Kornstørrelsen k, medens Ordinaterne angiver den
Procentdel af Stoffet, hvis Kornstørrelser er mindre end k, saaledes
som vist paa Fig. 1.

Differentialet dy bliver da et Udtryk for den Procentdel at’ Ma
terialet, hvis Kornstørrelser ligger mellem Ic og k + dk. For at gøre
Forholdene mere overskuelige i det Omraade, der omfatter de mind
ste Kornstørrelser, vil det som Regel være fordelagtigt at benytte
en logaritmisk Inddeling af k-Aksen.

4’ I
I
I

11
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Ved teoretiske Undersøgelser vil man ofte med Fordel kunne
anvende den særlige Karakteristik, der fremkommer ved at benytte
det betragtede Systems maksimale Kornstørrelse som Enhed ved
Abscisseaksens Inddeling. Den ved dette Koorclinatsystem bestemte
Kornkurve kaldes efter Prof. Andreasen Kornirzgsbifledet.

To Kornsystemer med samme Korningsbillede kaldes ligedan
nede, og saadanne Systemer vil altid have samme Mellemrumspro
cent uanset Kornstørrelsen.

Prof. Andreasens Undersøgelser gik nu først og fremmest ud
paa at fastslaa den matematiske Ligning for Karakteristiken af
Kornblanclinger, hvortil det var muligt at sætte grovere Fraktioner,
uden at Korningsbilledet derved forandres. For at muliggøre dette
maatte Prof. Andreasen opstille 2 Forudsætninger, nemlig:

1) I Kornblandingerne er alle Kornstørrelser mindre end Maksimal-
størrelsen repræsenteret.

2) Kornenes Form er uafhængig af deres Størrelse.

Med disse Forudsætninger som Grundlag er det cia muligt at
paavise, at Karakteristikens matematiske Ligning for Systemer af
den anførte Art maa være af Formen:

q = C k11, (i)

hvor Konstanten C bestemmes ved at sætte hele den betragtede Stof
mængde 100 %, hvoraf:

100
C = ø” altsaa

J(l
IlliÏ.T

y=lOO. (2)

eller, hvis Korningsbilledet benyttes:

y=100•k” (3)

I Ligning (1) vil q vare et Udtryk for Forholdet mellem grovere
og finere Fraktioner og kan gennemlobe alle Værdier fra I) til Dc

hvorved Ligning (1) vil afbilde en enkelt uendelig Kurveskare som
vist paa Fig. 2 (Parabler).

Det for Vejteknikeren vigtigste Sporgsmaal er nu:
Hvilken Værdi af q skal man benytte for at fremstille et Pro

dukt med minimal Mellemrumsprocent?
Mellemnrumnsprocenten udtrykkes som bekendt ved

i’ = ioo(i÷_), hvor:
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P er den betragtede Stofmængdes Vægt, V dens Rumfang og f Stof
fets Vægtfylde.

For ligedannede Systemer er ø konstant, men hvorledes varierer
v med q?

Det er umiddelbart indlysende, at q = oc, svarende til mono

disperse Systemer giver Maksimurn af Mellemrum. Naar man vil
have Mellemrummene mellem de større Korn udfyldt, maa der til-

sættes tilstrækkelige Mængder
nævnt netop angiver Forholdet
maa man have:

af stadig finere Korn, og da q som
mellem grovere og finere Fraktioner,

Med aftagende q vil ogsaa ø aftage, indtil en vis Grænse bestemt.

ved, at Mængden af Finkorn bliver saa stor, at det paa Grund af
disses mindre Lej ringstæ thed gaar ud over Mellemrumsprocenten.
saaledes at denne igen begynder at vokse. Denne Grænse kan na
turligvis kun bestemmes ad empirisk Vej.

Prof. Andreasens videre Undersøgelser gik derfor først og frem
mest ud paa ved praktiske Forsøg at fastslaa, hvorledes Mellem
rumsprocenten varierede med q, og Resultatet af disse Forsøg viste,
at man i Praksis vil opnaa de tætteste Blandinger ved at opbygge
Materialer med en Karakteristik svarende til q = -4 å q = -, og at
den Tæthed, man opnaar ved at benytte en af de empirisk udledte
Kurver efter Fuller, Graf eller Hermann, med meget stor Tilnær
melse svarede til den maksimale Tæthed.

Fig. 2.
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Hvilken af de nævnte Idealkurver, man vil benytte, maa derfor
nærmest siges at bero paa en Smagssag, men Andreasen-Kurverne
er dog saa meget lettere at arbejde med i Praksis, at de af denne
Grund naturlig vil blive foretrukket. I dobbeltiogaritmisk Afbud
ning vil disse nemlig fremtræde som rette Linier, idet

log y=Iog Cqlog k.

I Fig. 3 er vist en saadan dobbeitlogaritmisk Afbildning, saa
ledes som den i noget forstørret Maalestok anvendes ved de af Odense
Amts Vejvæsen udførte Kontrolsigtninger.

Prof. Andreasens Resultater, der findes offentliggjort bl. a. i
Kolloid Zeitschrift 50, 217, 1930, er blevet bekræftet gennem en stor
Mængde senere Undersøgelser.

Q.anwnj

z

/00 0 50 4d 30 20

Fig. 3.
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Det blev ovenfor omtalt, at Undersøgelser af ældre Overflade
dæklag viser, at Kornfordelingen i disse temmelig nøje forløber efter
en Idealkurve, og at denne Kurve er meget nær sammenfaldendc
med en af Karakteristikerrie for q i. eller q -. (Se f. Eks. Medd.
fra Vejlab. Nr. 10.)

I Tyskland har bl. a. Rotfuchs og Bartholomäi anstillet incl
gaaende Forsøg over Kornomdannelsen ved mekaniske Paavirk
ninger af grovkornede Stenmaterialer (Tryk, Slag etc.), og disse
Forsøg bekræfter paa den smukkeste Maade Anclreasens Teorier.
(Biturnen Nr. 3, 1935 og Nr. 9, 1935).

I Fig. 3 er foruden Idealkurvernc indtegnet Sigtekurverne for
Stenmaterialet i to Prøver Cutbackasfaltbeton fra Odense Amt, den
ene udtaget under selve Arbejdets Udførelse og den anden af (let
færdige Dæklag 1 Aar senere, efter at det har været udsat for Tra
fiken paa en stærkt befærdet Vej (mange Hestckøretojer). Det vil
ses, at de to Kurver, bortset fra Afvigelser, der ligger indenfor
Sigteanalysens Usikkerhedsgrænser, er fuldkommen identiske. 1)er
har altsaa ikke i det forløbne Aar fundet indre Knusninger Sted i
det udlagte Materiale, hvilket bekræfter, at dets Kornsammen
sætning har været korrekt.

Det maa derfor anbefales i Praksis at opbygge Stenmaterialet
til Cuthackasfaltbetoner saaled es, at dets Karakteristik forløber no
genlunde regelmæssigt indenfor det ved Kurverne q /- og q =

bestemte Oniraade.
Naar man bruger knust Granit og har Valget mellem Skærve

materiale fra Kubusknusere og det fra almindelige Knusere hid-
rørende Materiale af mere tilfældig Koruform, maa man, alt andet
lige, efter mit Skøn foretrække kubisk Materiale.

Ved Anvendelse af knust Granit fra Skærvefabrikerne vil det
i Almindelighed ikke være forbundet med nogensomhelst Vanske
lighed at sammensætte et Stenmateriale, der tilfredsstiller de op
stillede Fordringer med Hensyn til Korngradueringen. Et Eksempel
fra Praksis findes anført nedenfor:

2/5 mm
Sktrve Slenm el Filler

Vægtnuengde psse1’et Sigte “ 20,6 0/0 98,7 0/ 100 0j

» » 10 12.0 86.2 « 100
» 20 2,0 57,8 100

30 48,8 » 100
» 40 39,8 ‘ 100

50 30.2 ‘ 100
» 80 19,5 100
>) 100 11,7 100

» » 200 7,9 90
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Et velegnet Stenmateriale til Cutbackasfaltbeton vil man npnaa
ved at blande de 3 nævnte Fraktioner i Forholdet:

30 % 2/5 mm Skærver,
64 % Stenmel,

9 % Filler.

Det herved dannede Aggregat har den i hosstaaende Tabel an
førte Korngraduering. Til Sammenligning angives Idealkurvens
Fordringer (q 1/2).

- Id enlkurveiis
Fordringer

Totmcfl,de Iasseret Sigte -“ 75,4 0/0 79,6°/b
0) )) )) 10 65,1 )) 63,1 »

» )> )) 20 14,9 0) 41,0 »

)) i) )) 30 38,8 » 34,4 »

» » » 40 33,3 » 29,0 i

» » 50 27,4 i) 24,6 »

0) » » 80 20,9 i) 19,0 »

» » » 100 16,1 )) 17,4 »

» 200 12,4 » 12,3 »

Afvigelsernc fra Idealkurven er uden praktisk Betydning.
Under Tørringsprocessen vil en Del af de fineste Partikler bort

l)læses. For dette Tab maa der kompenseres ved Tilsætning af ekstra
Filler i Blanderen. Hertil kan f. Eks. passende benyttes det i
Cyklonen opsamlede Pulver. Den fornødne Mængde fastsættes ved
Sigteanialyser, dels af en Prøve udtaget fra det til Blanderen an
komne Stof, dels af det nævnte Pulver.

Medens det saaledes er en forholdsvis let Sag at opbygge et vel
gradueret Stenaggregat ved Anvendelse af knust Granitinaterial e,
gælder det samme i Almindelighed ikke, naar man vil forsøge at
benytte Grusmateriale, der »fra Naturens Haand< er daarligt gra
dueret. Hvis man derfor ønsker ‘at opnaa tilnærmelsesvis samme
maksimale Tæthed som for knust Materiale, vil det som Regel ‘ære
nødvendigt at sortere det naturligt forekommende Materiale i et
større Antal skarpt begrænsede Fraktioner, hvilket er en bande om
stændelig og bekostelig Historie.

Ogsaa af andre Grunde vil Grusgravrnateriale være mindre vel
egnet til Cutbackasfaltbeton. Den runde Kornform medfører, at
Bela’gningens Tryk- og Forskydningsstyrke reduceres, og det i Reg
len ret store Flintindhold bevirker en Kvalitetsforringelse af Belæg
ningen især med Hensyn til dennes hydrofile Egenskaber, medium
dre særlige Forholdsregler træffes. (Tilsætning af særlig hydrofob
Filler.)
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Med Hensyn til Valget af Belægningens maksimale Kornstørrelse
viser Erfaringerne, at man faar de mest holdbare Bela’gninger med

= 3 à 5 mm, og at Ruheden af disse Belægningstyper er fuldt
tilfredsstillende. Større Korn end ca. 5 mm har Tilbøjelighed til
at fordeles uensartet under Udlægningen og vil paa Grund af de
større fremspringende Takker og Kanter lettere løsrives fra Over
fladen. Endvidere maa det erindres, at selv om Mellemrumsprocen
[en er den samme for ligedannede Kornsystemer, vil de enkelte Hul
ruins absolutte Størrelse blive større for grovkornede Blandinger.

Endelig er der en vis Sammenhæng mellem Stenmaterialets Mak
simumskornstørrelse og Minimumstykkelse for det tynde Dæklag,
man ønsker at udlægge, saaledes at denne vokser omtrent propor
tionalt med Kornstørrelsen.

Hvis man ønsker at fremstille særlig ru og grovkornede Dæk-
lag, maa det anbefales at anvende en betydelig haardere Bitumen
end den til Cutbackasfaltheton benyttede og f. Eks. gaa over til Be
la’gninger af

B. Birzdernidlet.
Cutbackasfaltbituineri fremstilles som bekendt af en mere eller

mindre haard Biturnen, der blodgøres ved Tilsætning af Olier hid-
rørende enten fra Tjære- eller Raaoliedestillationen. For at kunne
)aaregne gode Resultater vil i Reglen en passende Kombination al’
disse to Typer være nødvendig.

I)et er en Selvfølge, at der til Fluksningen ikke maa anvendes
Olier, som indeholder Bestanddele, der kan virke forstyrrende pan
Asfalthituinenens kolloide Ligevægt, idet de bevirker en delvis Ud
fnugning af Micellernes Kulstofkerner.

Oliebestanddele, der er blandhare med savel Dispersionsmediet
som med Micellernes beskyttende Hinder, og hvis Overfladespa’n
ding er mindre end ca. 26 Dyn/cm, maa derfor ikke forefindes i
P1 uksmid lerne.

De anvendte Fluksolier maa naturligvis desuden være kemisk
stabile under de Forhold, som de bliver udsat for under Pulverasfal
[ernes Fremstilling, ligesom de ikke maa nedsætte Bitumenens Tem
peratur- og Vej rhestandighed.

Formaalet med Anvendelsen af et saadant Bindemiddel er Til
vejebringelsen af et hituminost Materiale, der er let hearbejdeligt
ved forholdsvis lave Temperaturer, og som efter Udlægningen be
varer en passende Blødhed og Strækkelighed, indtil Dæklaget under
Færdselens efterkomprimerende Virkning har opn aaet sin maksi
male Tæthed.

Naar Komprimeringsprocessen er fuldbyrdet, vilde det i og for
sig saavel af Hensyn til Belægningens Styrkeegenskaher som ogsaa
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til dens Modstandsevne overfor Vandfortrængning være en Fordel,
om de til Fluksningen l)enyttede Olier var fuldstændig fordampet
fra Dæklaget, saaledes at deri tilbageblevne Bitumens Penetration og
øvrige I)ata svarede temmelig nøje til den oprindelige Bitumens.

1)ctte vil i Almindelighed sjældent være Tilfældet. Man maa i
Praksis regne mccl, at den selv efter Aars Fordampning tilbage
I)levne Bitumen er en Del blødere end Udgangsbitumenen.

Den til Belægninger, der skal udlægges i varm eller halvvarni
Tilstand, l)edst egnede Cutbackasfaltbitumen fremstilles ved Til
l)ageskæring af en Bitumen med Penetration Ca. 100—.120 og skal
efter Tilbageskæringen have en Viskositet paa ca. 600 ù 700 Sek.,
maalt i Tjæreviskosimetret ved 300 C.

Til Materialer, der skal forsendes og udlægges i kold Tilstand,
vil det være nødvendigt at anvende en blødere Bitumen.

Det bør formentlig tillige kræves, at den efter endt Fordampning
i Slidlaget tilbageværende l3itumens Penetration ikke væsentlig over
stiger 150 à 175.

Som almindelig Rettesnor kan endvidere angives, at jo mindre
og jo lettere Trafiken er I)aa den Vej, hvor Materialet agtes udlagt,
desto langsommere l)ør Fluxoliernes Fordampning foregaa, hvis
man vil være sikker paa at opnaa en god Komprirnering af Dæk
laget.

Med Hensyn til Bitumentilsætningens Størrelse er der i Tidens
Løb fremkommet en Mængde Teorier, hvoraf den mest kendte er
\Vilhelmis »Mørtelteori<. Ingen af disse Teorier har dog efter mit
Skøn nogen større praktisk Betydning, idet man i alle Tilfælde vil
se sig nødsaget til at bestemme den optimale Biturnentilsætning ved
praktiske Forsøg.

En bituminøs Belægnings Styrkeegenskaber afhænger foruden
af Befugtningsforholdene i det væsentlige af to Faktorer, nemlig
af Mineralkornenes Lej ringstæthed og de mellemliggende Biturneri
hinders Viskositet. Betragter man to Mineralkorn i Belægningen
under Paavirkningen af en fra Trafiken overført vilkaarlig Kraft Q
(Fig. 4), vil det ses, at der til at modvirke denne Krafts vandrette
Komnposant H kun findes Friktionskræfterne (den tørre Gnidning)
i Berøringspunkterne, samt den indre Friktion i Bindemiddelhin
derne (Viskositeten).

Da Viskositeten af Vædskehinder som bekendt vokser med af
tagende Hindetykkelse, maa det af Stabilitetshensyn tilstræbes at
gøre disse Hinder saa tynde, som det under Hensyntagen til de øv
rige Faktorer er muligt.

Den optimale Bindemiddelmængcle er altsaa paa den ene Side
bestemt derved, at (len ialfalcl ikke maa være saa stor, at den under
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Komprimeringen forhindrer Stenmaterialet i at opnaa den størst

mulige Lejringstæthed, og paa den anden Side derved, at efter

fuldbyrdet Komprimering samtlige Hulrum paa nær nogle

faa pCt. er udfyldt med Bitumen.
Disse Kendsgerninger kunde maaske synes at aabnc en Mulig

hed for ad laboratoriemæssig Vej at bestemme den rigtige Binde

middeltiIætning derved, at man paa en eller anden Maade efter-

lignede den Komprimeringsproces, der foregaar efter Udlægningen

paa Vejen (Trykforsøg og lign.).
Det vil sikkert ogsaa være muligt ved en saadan Fremgangs

maade at danne sig et nogenlunde Skou over Biuclcmiddeltilsætnin

Fiy4.

gens Størrelse. Det maa imidlertid erindres, at det i Almindelighed

vil være meget vanskeligt for det første paa Forhaand at sige, hvor

ledes Kornprimeringen vil forløbe i Praksis i det enkelte konkrete

Tilfælde, og for det andet at udarbejde en Metode til Efterligning

af denne Komprirneringsproces i Laboratoriet.
Men dernæst maa man ikke glemme, at Bindemiddeltilsætningen

foruden af de her anførte Faktorer ogsaa vil være afhængig af det

benyttede Stenmateriales petrografiske Beskaffenhed (Kornenes Mi

kroporositet, Brud fladernes Karakter etc.).
Saaledes vil en Belægning, der i det væsentlige opbygges af Kalk

korn, kræve en noget større Bitumentilsætning end en Kornblan
ding, der sammensættes af de lokalt forekommende Materialer:

Granitskærver og Stenmel med Tilsætning af de gængse Fyldstoffer
(Cement og lign.).

1)et samme gælder f. Eks. et Materiale som Kvartsit; men her
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skyldes det utvivlsomt Kornenes amorfe Karakter med det specielle
muslede Brud uden fremspringende Kanter og Takker, hvilket med
fører en ganske anden Lejringsmaade, bl. a. karakteriseret derved,
at Belægninger af denne Type er Genstand for en betydelig mindre
Efterkomprimering, idet Kvartskorns Lejringstæthed i faststampel
Tilstand ikke er væsentlig større end ved kraftig Sammenrystning.

Som et sidste Eksempel kan nævnes Fabrikater, hvor der er be
nyttet Tørvepulver som Piller. Det er bekendt, at saadanne Ma
terialer paa Grund af Kornenes særlige Overfladestruktur kan ud
føres med en betydelig større Bitumentilsætning.

Naar Talen er om almindeligt knust Granitmateriale med Ce
ment som Fyldstof, vil man i Almindelighed kunne regne en Bibi
mentilsætning paa 6—7 % for passende (angivet efter Vægt af dcii
samlede Materialmængde), idet den lavere Grænse kan benyttes for
Dæklag, der vil blive udsat for stærk og tung Trafik, medens den
højere Grænse bør benyttes for Materialer til Udlægning paa lettere
trafikerede Vej strækninger.

C. Materialets Fremstilling.
l)e til Fremstillingen benyttede Stenmaterialer hør saavidt mu

ligt opbevares nogenlunde tørt. For Fillerens Vedkommende er
tør Lagring en ubetinget Nødvendighed ikke blot paa Grund af even
tuelle hydrauliske Egenskaber, men ogsaa fordi den skal kunne til
sættes i Blanderen uden forudgaaende Opvarmning, der paa Grund
a f Borthlæsningen er forbundet med store Van skeligheder.

Ogsaa de øvrige Materialer hør lagres tørt, f. Eks. under Halv-
tag, hvis man ikke efter stærke Regnskyl vil risikere, at Arbejds
tempoet ved Blandingen nedsættes med ca. 50 %.

Fremgangsmaaden ved Tørring og Blanding er saa almindelig
kendt, at den her kun skal beskrives ganske kort.

Skærver og Stenmel tilføres Tørretromlen gennem Koldteleva
toren i det nogenlunde rigtige Forhold og opvarmes her under sta
dig Rotation af Tromlen til en Temperatur af 80 å 1200, hvorefter
del gennem Varmelevatoren transporteres til den højtliggende
Rystesorterer, der adskiller det i to Fraktioner (f. Eks. 0—2, og
2—5 eller 0—i og 1—3 mm).

I et ved forudgaaende Undersøgelser fastsat passende Forhold
afvejes disse Fraktioner ved automatisk virkende Vægte og lukkes
derefter ned i Blanderen, hvor Filleren og kort derefter den til
ea. 80 å 1000 C opvarmede Cuthaekasfalthitumen tilsættes.

Blandingen foretages i en Knivblander eller en Modstrøinshlan
der og maa fortsættes, indtil der er fremkommet en fuldstændig
homogen Masse uden fede, glinsende Klumper afvekslende med mag
rere tildels uomhyllede Kornansamlinger.



1937 DANSK VEJTI1)SSKRIFT 31

Naar Kornopbygning og Biturnentilsætning er i Orden, er Blan

clingens korrekte Udførelse et af de allervigtigste og mest ømfindt

lige Punkter i den biturninøse Vejbelægningsteknik.
Dr. Ing. Gerlach ved Techn Hochschule, Berlin*), har fornylig

foretaget en meget indgaaende Undersøgelse over alle de Problemer,

der staar i Forbindelse med den maskinelle Blanding af bituminøse

Belægningsmaterialer. De herved inclvundne Resultater skal pan

Grund af deres store praktiske Betydning her ganske kort refereres.

Det viste sig ved de foretagne Undersøgelser:

1. at høje Blandingsteinperaturer ikke giver saa væsentlige For

bedringer, at de under Hensyn til den dermed forbundne Risiko

vil kunne anbefales.

2. at magre Blandinger kræver en betydelig Forøgelse af Blanding;

tiden.

3. at en Forøgelse af Blanderens Omdrejningstal ikke fremmer

Blandingsprocessen, men tværtimod har en skadelig Indflydelse

paa Materialblandingens Kvalitet. Et optimalt Omdrej nin gstal

for hver enkelt Blandertype lader sig l)estemlfle.

4. at uaar Fillerens Indhold af Fugtighed (>Lagerfeuchtigkeit<)

levnes en passende Tid til Fordampning, før Bitumenen tilsat

tes (15—20 Sek.), faar man en lige saa god Kvalitet af Slutpro

duktet, som hvis Filleren underkastes en forudgaaende Op

varmnings- og Tørringsproces.

5. at fuld Belastning at Blanderen begunstiger Blandingsprocessen.

6. at mindre Forsyndelser mod ovennævnte Regler ikke har nogel)

større Indflydelse paa det færdige Materiales Trykstyrke, men

derimod i allerhøjeste Grad er bestemmende for dets Modstands

dygtighed ved Vand lagringsprøver.

Til Undersøgelse af Blandingens Kvalitet har Ing. Gerlach ud

formet en Metode, der sikkert burde indføres herhjemme til Brun

ved den daglige Kontrol med Blandeanlæget.

Denne Metode grunder sig paa de frie Stenoverflaciers Adsorp

tionsevne i Forhold til Bitumenens, der er 0 eller ialfald saa ringe,

at den kan lades ude af Betragtning. Der anvendes hertil visse Farve-

stoffer i Opløsning, hvori der i nogen Tid lagres en mindre Mængde

af det betragtede bituminøse Materiale. Den affarvede Vædske sam

inenlignes derefter med en Farveskala, hvorved Blandingens større

eller mindre Godhed vil kunne bestemmes. Det bedst egnede Farve-

stof har vist sig at være det gulrode Farvestof, Safranin.

Mitteilungen (les Forschungsinstituts für Maschinenweseii heim flauhe—

trieh, Hæfte 9, V. I). I. Ver]ag, l3erlin.
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Under Blandingsprocessen borthlæses betydelige Mængder af de
i Stenmelet indeholdte Finkorn, hvilket, foruden at det kan give
Anledning til ret store økonomiske Tab i Form af Materialspild,
ogsaa kan give Anledning til betydelige Ulemper, især hvis Anlæget
er beliggende i Byer eller i Nærheden af dyrkede Arealer. Dette Ma
terialespild maa, alt efter den Effektivitet man ønsker at opnaa,
irnødegaas ved Anvendelse af Cykloner, Støvsugeranlæg eller Vand-
filtre. Det opsamlede Stof kan som tidl, nævnt efter Foretagelsen
af de fornødne Sigteanalyser anvendes i den fremtidige Fabrikation
som Supplement til de finkornede Fraktioner. —-

D. (Jdlægningen.
Fra Blandeanlægets Samlesilo overføres Materialet til Lastbiler,

afvejes og udkøres i saa varm Tilstand som muligt til Arbejdsstedet.
Ligger dette i længere Afstand fra Blandeanlæget, bør Materialet
under Transporten tildækkes med P resenninger.

Den Vejbane, paa hvilken Ciitbackasfaltbetonen skal udlægges,
vil alt efter den i det paagældende Amt iøvrigt benyttede Teknik
være en toplagsfyldt eller overtjæret Kørehane eller ogsaa et Bio
derlag af Tjærebeton eller grovkornet Cuthackasfaltbeton.

Denne Kørebane bør, forinden Tæppelaget anbringes, afrettes
omhyggeligt ved Afmærkning af de lave Partier med Retskede og
Kridt og paafølgende Udfyldning af disse med et bituminøst Mate
riale, der kan være Ernulsionsbeton, men som ialfald, hvor Ujævn
hederne er af nogen større Dybde, og hvor Tæppebelægningen ud
føres kort Tid efter Afretningen, bor være f. Eks. Cutbackasfalt
beton, der )hærdner< bedre, idet man har set Eksempler paa, at
Emulsionsbeton i tykkere Lag i den varme Aarstid kan give An
ledning til Forskydninger og Revneciannelser i Dæklaget.

Paa den saaledes afrettede Vejbane anbringes et ganske tyndt
Klæhemiddel af Stabilernulsion, der for at forhindre Vedhængning
overstrøs med et ligeledes ganske tyndt Lag af Asfaltpulveret.

Cutbackasfaltbetonen fordeles nu efter Lister af Træ eller Flad-
jern, hvis Tykkelse afhænger af den Materialmængde, man ønsker
at paaføre pr. m2 af Vejbanen. Fordelingen foretages ved Hjælp af
Træskrabere, der glider paà Listerne.

Man maa drage Omsorg for, at der ikke spildes smaa Dynger
af Materiale foran det med Udlægningen beskæftigede Mandskab,
idet disse trædes sammen, saaledes at der fremkommer Partier med
ekstra Kornprimering, hvilket ikke kan undgaa at give sig Udslag
i den færdige Overflades Jævnhedstilstand.

Ligeledes maa Mandskabet oplæres til omhyggeligt at opsamle
Blade, Græsstraa og lign., der af Viilclen eller paa anden Maacle føres
hen paa Arbejdsstedet.
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1-Ivis man ønsker at opnaa en meget stor Jævnhecl af det paa
førte Lag, maa det anbefales i Stedet for Træ- eller Fladjernslister
at benytte forholdsvis stive Profiljern af U-Form, f. Eks. NP 5, der
før Anvendelsen er rettet nøjagtigt op paa et større Maskinværksted.
idet samtidig Flangerne afhøvles eller frtuses, indtil de er fuldstæn
dig jævne og plane. U-Jernene anbringes med Flangerne paa Vej
banen, og Materialet fordeles mellem dem med forkrøppede ind
stillelige Staalskrahere (Fig. 14).

Paa Grund af Profiljernenes store Stivhed faar man ved denne
Fremgangsmaacle en ekstra Afretning af Vejbanen, og selv om Mc
tocien kræver lidt større Omhu og er noget mere tidrøvende, beløn
nes man rigeligt derfor ved den større Jævnhed, der kendetegner
et paa denne Maade udført Dæklag. De efter U-Jernene fremkomne
større Fuger maa udfyldes omhyggeligt, idet det ifyldte Materiale
hibringes et let Tryk med den til Afjævningen benyttede Træskra
her, forinden den sidste Finafjævning foretages.

I de senere Aar er der fremkommet forskellige mere eller min

dre komplicerede Udlægningsapparater. Et saadant er f. Eks. kon
strueret af Vejassistent Thomsen, Vejen, og anvendes bl. a. ve(l
Bitutørv-Udlægningen af A/S De jydske Skærvefabriker, og i Tysk
land var der for kort Tid sidell udskrevet en Prisopgave vedr. Frem
stillingen af Fordelere for bituminøse Materialer.

Det er dog min Opfattelse, at der ikke med noget af de hidtil
fremkomne Apparater, naar dets Anvendelse da ikke skal være alt
for kostbar og kompliceret, vil kunne opnaas den Ensartethed og
Kvalitet af Tæppelagt som ved manuel Udlægning ved Benyttelse at
Staalskrabere og Profiljerni.

Hvor stor en Jævnhedsforøgelse, der ved den beskrevne Frem
gangsmaade opnaas ved Anbringelse af et tyndt Slidlag paa en over
t’ladebehandlet Kørebane, fremgaar af Fig. 5, hvor Resultaterne
af en Viametermaaling fra Odense Amt er afbildet grafisk.

Den principielle Virkernaade af det benyttede Viameter. som er
en for Odense Amts Vejvæsen specielt udført Konstruktion, er føl
gende:

Forakslens op- og nedadgaaende Bevægelser i et Automobil un
der Korselen overføres gennem et stift Kædetræk til en Frilobs
anordning ((ler udskiller Bevægelserne i den ene Retning) og om
sættes ved en Tandhjulsforbindelse til en drejende Bevægelse, der
gennem en bøjelig Aksel overføres til en Omdrejningstæller, som

er anbragt paa Bilens Instrumentbræt.
Ved Aflæsning af denne Omdrejningstæller kan man ved Kør

sel med konstant Hastighed skaffe sig et relativt Maal for Vejens
Ujævnhedstilstand i det Tal, der angiver Antallet af Omdrejninger
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Efter Udlægningen tromles det udlagte Materiale med en Tromle,

hvis Stokke overrisles med Vand for at forhindre Materialets Ved-

hængning.
Til Tromlingen kan enhver velkonstrueret ikke altfor tung

Tromle (4—9 Ts.) at Tandemtypeù benyttes.

Den anvendte Lagtykkelse ligger som Regel fra 15 til 19 mm i

ukomprimeret Tilstand, svarende til et Materialforbrug af ca. 20

til 25 kg pr. ni’. Et Materlalforbrug at væsentlig mindre end 20 kg

pt. m’ kan efter Erfaringerne fra Odense Amt Ikke anbefales.

I det toregaaende er der som nævnt hovedsagelig tænkt paa Cut

backasfaltbetoner med en maksimal Kornslarrelse af 3 k 5 mm.

Naar der arbejdes med Materialer af denne Kornstørrelse, vil en

efterfølgende Forsegling af Dæklaget ikke være nødvendig, med

mindre Udlægningen er foretaget under særlig ugunstige Vejrfor

hold eller sat sent paa Sæsonen, at man ikke kan paaregne en til

fredsstillende Komprimering af Laget Inden Vinterens Komme. I

Almindelighed bør Cutbackasfaltbetonarbejder derfor tilrettelægges

saaledes, at Udlægningen er tilendebragt omkring Midten af August

Maaned.
Er dette Tilfældet, vil en Forsegling i de fleste Tilfælde ikke

alene være unødvendig, men maa ovenikøbet fraraades, ikke blot

fordi den I nogen Grad formindsker Belægningens Skridsikkerhed,

og gør Farven mørkere, men ogsaa fordi der ved Forseglingen til

føres et tyndt Lag Bitumen, der er væsentlig blødere end den, der

iøvrigt indgaar i Belægningen.

Kan Forsegling af en af de ovenfor anførte Grunde ikke godt und

gaas, bor man bruge en sat fortyndet Stabilemulsion som muligt:

i Del Emulsion til 3 å 5 Dele Vand vil I Almindelighed være tilstræk

keligt. Der afdækkes efter Forseglingen bedst med et magert bitumi

neret Materiale, der ikke behøver at fæstnes ved Tromling.

Forseglingen foretages bedst Dagen efter Udlægningen.

Det tromlede og eventuelt forseglede Dæklag kan straks aabnes

for Færdselen.
Udlægningsarbejdet bor i Almindelighed foretages i halv Vej-

bredde ad Gangen og saaledes, at der skiftes om til modsat Vejside

i Middagspavsen, naar den første Vejhalvdel er færdlgtromlet.

Paa denne Maade kan man ved at lade en smal Strimmel af det

om Formiddagen udlagte Dæklag henligge utromlet til om Efter

middagen undgaa den synlige Midtersamling, der ofte er de bitu

minøse Belægningers svage Punkt.
Afspærringen af Arbejdsstedet bør være sat effektiv som muligt

(brede Skilte, Bukke og Snore) for at hindre Motorkoretøjerne I at

strejfe ind over det udlagte Materiales Kant og ødelægge denne.
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E. Prisforhold, Fremtidsudsigter etc.
Fremstillingen af et Cutbackasfaltbetondæklag af den ovenfor

beskrevne Type koster i Odense Amt foruden Afretningen, der kan
anslaas til 15 à 40 øre pr. m2 følgende:

25 kg Cutbackasfaltbeton ii 35 Kr. frit paa Vej 88 øre
50 % Stabilemulsion til Klæbning, 0,4 kg à 15 øre 6 »
Arbejdsløn ved Udlægningen 13 »
Tromling, Vandkorsel, Redskaber, Administr. etc 8 »

Ialt pr. m2 115 øre

I Aabenraa, hvor man selv raader over et Blandeanlæg, der arbej
der under Ing. Vilheimsens kyndige Ledelse, og som kan anbringes
i direkte Tilslutning til et af de derværende Stenknuseranlæg, ligger
Prisen betydelig lavere, nemlig iflg. A rntsvej inspektør Strømmings
Oplysninger i Dansk Vejtidsskrift 1934 S. 199 ø. fr. paa ca. 68 øre
pr. m2 (med et Materialforbrug af ca. 23 kg/ni2).

Efter alt det smukke, der i det foregaaende er sagt om Cutback
asfalten, vil det maaske nu være betimeligt at dryppe lidt Malurt
i Bægeret. Og her kan man jo indskrænke sig til at omtale dens
tætte, spejlende, sorte Overflade, som den iøvrigt har tilfælles med
alle tætte bituininose Belægninger af beskeden Kornstørrelse.

Mange vrede Bilister har klaget over, at Asfalten i fugtigt Vejr
«suger Lyset fra deres Lygter, saa de ikke kan se en Haand frem
for sig.«

Fiq. 6. Irzdfutninqsstriber (If Damnuin Asfull
Hoib æk—Kni jindbo rq—Londeuej.



1937 DANSK VEJTIDSSKRIFT 237

Saa slemt er det nu heller ikke, men nægtes kan det jo ikke, at
der er noget om det.

For at bøde paa denne Ulempe kan man f. Eks. anvende lyse

Indfa[ningsstriber af Cementbeton som i Aabenraa Amt eller af
Dammann Asfalt, saaledes som forsøgsvis anvendt i Holbæk Amt

paa Landevejen Holbæk—Kalundborg, hvorfra hosst. Fotografi
(Fig. 6) stammer.

Ved en Kombination af Cutbackasfaltbeton og Dammann-Asfalt

kan man forøvrigt opnaa en udmærket Incldeling af Kørebanen, saa

ledes som dette er praktiseret paa en mindre Strækning af Hoved

vej Nr. i i Roskilde Amt med to mørke Færdselsbaner og to lyse

Striber til Overhaling.

Alle Forhold taget i Betragtning tør det sikkert formodes, at

Cuthackasfaltbeton sammen med de kendte Belægninger: 1)ammann-

Asfalt, Staalslagger o. s. v. vil vinde en stor Udbredelse i de korn

inencle Aar, naar Overfladedæklagene skal afløses af Afslidnings

hel ægninge r.
Man maa derfor formentlig være forberedt paa en endnu større

Nedgang i det aarlige Tjæreforbrug end den, som har kunnet spores

i de sidste Aar, thi det kan ikke forventes, at Sognekommunernes

voksende Forbrug skal kompensere Amters og Køhstæders Mindre

fo rl) rug.
Nationaløkonomisk maa det naturligvis siges at være uheldigt

at importere Asfalthitumen og lade Tjæren, der udvindes ved Gas

produktionen, gaa til Spilde.

Det Spørgsmaal er da nærliggende, om Tjæren, eventuelt i »for

ædlet< eller »stabiliseret< Form vil kunne anvendes som Erstatning

for Cutbackasfaltbiturnen i tynde Dæklag.
Til Belysning af dette Spørgsmaal udlagdes i 1935 to mindre

Prøvestrækninger af Tjærefinbeton i Odense Amt, hvortil anvendtes

dels en almindelig højviskos Tjære, dels en Tjære med 10 % Asfalt

tilsætning.

Det kan imidlertid allerede paa nuværende Tidspunkt forudsiges,

at disse Prøvestrækninger ikke vil opnaa en saa lang Levetid, som

man med Rimelighed kan forlange af halvpermanente Belægninger,

og selv om disse Forsøg ikke paa nogen Maade kan betragtes som

udtømmende, saa tyder dog alle hidtil gjorte Erfaringer paa, at

Tjære ikke egner sig til mere permanente Belægninger, der direkte

udsættes for Lyets og Luftens Paavirkninger. De kemiske Æn

dringer, som derved foregaar, bevirker en tiltagende Sprodhed i

Dæklaget, som i Løbet af faa Aar nedbryder dette.
Det vil derfor sikkert være bedre at vælge andre Udveje og f. Eks.

gaa bort fra Overfladebehandlinger med Asfalthiturnen saint fra
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Emulsionsopfyldninger som Underlag saavel for Overfladedæklag
som for mere permanente l)ituminose Belægninger og erstatte disse
med Tjærebeton eller det, som Tyskerne kalder »Teersplitteinstreu
decken< og derved finde Anvendelse for det iøvrigt udmærkede og
let bearbejdelige Bindemiddel, som Tjæren er, i en Belægningszone,
hvor det, som Erfaringerne ved Optagning af ældre Tjæredæklag
viser, i en meget lang Aarrække vil kunne bevare sin Bojelighed
og Strækkelighed, fordi cletJkke udsættes for Lysets og Luftens
direkte Paavirkning.

Man kan da reservere den vejrbestandige Asfaltbitumen til An
vendelse i selve Overfladelaget.

Efterskrift.

Det vil maaske vække Forundring hos nogle, at Spørgsmaalet om
Stenmaterialernes hydrofobe Egenskaber kun optager en meget be
skeden Plads i de forudgaaende Betragtninger. Det er ikke, fordi
dette Spørgsmaals store praktiske Betydning underkendes. Det er
imidlertid en Kendsgerning, som ikke kan undgaa at falde i øjnene.
naar man beskæftiger sig med bituminøse Belægninger af Blan
dingstypen, at Vandfortrængningen ikke her spiller den samme store
Rolle som f. Eks. for Overfladebehandlinger, hvor man anvender
raat og utørret Stenmateriale.

Modstandsdygtigheden overfor Vandfortrængningen bliver meget
betydelig større hos Stenmateriale, der er opvarmet og tørret og der
efter overtrukket med en Bitumenhinde, naar det da ikke indeholder
væsentlige Mængder af Ler eller dermed beslægtede Partikler, der
kan give Anledning til Svulmning.

Det vigtigste for et Dæklag af Blandingstypen er Lejringstæt
heden af det benyttede Stenmateriale, den anvendte Bitumens Egen
skaber og Mængde og last hut not least: Blandingsproeessens Kva
litet. Naar disse Ting er i Orden, vil Spørgsmaalet: hydrofil—hydro
fob komme i anden Række, hvilket tydeligt bevises af den Omstæn
dighed, at der fra Praksis kendes mange Eksempler paa, at tynde
Slidlag med udpræget hydrofilt Stenmateriale bar kunnet ligge i
mange Aar uden Beskadigelser af nogensomhelst Art, medens under
tiden Belægninger, hvis Stenmateriale i hvert Fald ikke kunde beteg
nes som hydrofilt, i Løbet af den første Vinter er blevet totalt ud
slettet.

Interesserede Læsere kan iøvrigt henvises til Ing. Krarups Artikel
i Dansk Vej tidsskrift Nr. 3, 1936, hvor der er gjort udførligt Rede for
Videnskabens øjeblikkelige Kendskab til Vej materialernes Befugt
ningsforhold.
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Ncerbilleder af Cutbackasfaltbetonbelægninger.

Fig. 7. 0/5 mm »Flurbeton< fra Ringe Tjære- og Asfaltfubrik.

Fig. 8. 0/3 nim »Bitugranit fra AIS Fyns Vejmaterialefabrik.
(»PIzØnix<, Vejen, og Hs. Jørgensen & SØn, Odense).

De mørke Pletter er smaa Oliedryp fra Automobiler.
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Stad jer af Afretningsarbeidet og Udlægningen af Citback
asfaltbeton (Odense — Middelfart Landevej).

Fig 9. De kwe Purtier ops Øges.

Fig. 10. De laue Partier udfyldes med bitumin Øst Materiale.
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I’iq. 11. Ældre oi’erfhideheh. Beleqning efter Afretningen (‘p2 reni).

Fig. 12. Toplugsfyldl Nybela’gning efter Afretningen (12 Øre/m).
(tromlet med 3-aksi. Tromle).
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Fiq. i?. Arbedsstede(.s 4fspai’ring.

i

Fiq. 14. Czztbcukasfultbetonens Udlwgninq (Listerne er U-Jern NI. 5).
(Bern i.rrk de [orkrøppede Stoalskrnb ere, der kun indstilles efter

den Ønskede Lugtykkelse).
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Fig. 15. [)en færdige Culbuckusfaltbeton-Ilelwgninq. (10,5 jn Bredde).

Odense—Middelfart—Landevej •.0—13.0.
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KO LDTJÆ R E

l)ei har i den senere Tid været fØrt en kraftig Propaganda i
den tyske Fagpresse for Anvendelse af »Koldtjære, og da det
kunde synes, som om en Del af de Fordele, man — i hvert Tilfælde
i Pressen — udstyrer Koldtjæren med, kunde gøre dens Anvendelse
herhjemme rimelig, skal der nedenfor gives en Fremstilling af
Koldtjærens Anvendelsesniuligheder. Denne Fremstilling bygger
i det væsentlige paa et Foredrag Professor, Dr. H. Mallison har
holdt ved den internationale Vejtjærekonference den 24. Maj 1937
i Prag. (I)et er refereret i Asphalt und Teer, Nr. 24, 1937).

Ved »Ko1dtjære< forstaar man en Vejtjære, der ved Tilsætning
al et letflygtigt Opløsningsmiddel, er blevet saa tyndtflydende, at
den kan anvendes uden Opvarmning.

Overfladetjæringen er ifølge sin Karakter særlig egnet til An
enclelse pia lange Strækninger, og derfor er her Varmtjæringen
naturligt pan sin Plads. Fremskaffelsen og Driften af Opvarm—
ningsredskaberne betaler sig, og Teknikken er billig; Anvendelsen
at den altid dyre »Koldtjære< er derimod ikke Økonomisk til dette
Formaal og kun i særlige Tilfælde pan sin Plads.

Genopfriskelsen af gamle bituminØse Dæklag, hvortil man tid
ligere anvendte en stærkt olieholdig, langsomt afbindende >Kold
ljære<, udfØres bedre og mere Økonomisk med Vejolie. Med en
t)lielloldig, langsomt afbindende »Koldtjære « tilfØrer man pan en
Maade Vejoverfiaden tre Stoffer: Vejtjære, Tjæreolie og OplØs
ningsmiddel; men dette kræver Vejfladen ikke. Den er tværtimod
i Forvejen blevet lappet og udbedret og maa, dersom den over
hovedet skal kunne genoplives, ellers være i god Stand. Der skal
kun fjernes en vis MØrnelse i Overfladen og deines Smidighed skal
genskabes. Af den ovenomtalte olierige, langsomt afbindende >Kold
tjære<s tre Bestanddele havde altsaa i dette Tilfælde kun Tjære-
olien en Opgave at udføre, og derfor har Vejolien vundet Indpas.
l)et er overraskende, hvilke gode Resultater man kan opnaa der
med paa alle bi tuminØse Vejbelægninger.

Fremstillingen af Tjærebetonmaterialer med »Koldtjære< er
med godt Resultat blevet bearbejdet. teoretisk af P. Herrmann
(Asphalt u. Teer, Hefte 32, Side 513, 1932), og praktisk af 0. Hu
ber (Asphalt u. Teer, Hefte 33, Side 425, 1933). Denne Teknik
har dog forelØbig ikke fundet nogen udbredt Anvendelse, (la Ud-
lægningen af Tjærebeton-Dæklag nødvendigvis maa være et Ar
lejde, der skal udføres i stor Maalestok, og under saadanne For
hold synes Anvendelsen af »Varmtjæren< fordelagtigere efl(l
»Koldtjæren<.
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Ganske anderledes forholder det sig med Fremstillingen af

Tjære-Smaaskærver pan Vejen til Udbedring al Steder med Fejl

og Slaghuller, til smaa Vejudvidelser og Profiludbedringer, til An
læg af Cykle- og Parkstier og lignende. Her ligger »Koldtjærens
store Anvendelsesomraade. For at den kan opfylde dette Formaal,

maa følgende Grundsætninger overholdes ved dens Fremstilling:

1. Som Grundlag for »Koldtjæren< tjener en »Varmtjære< med
hØj Bindeevne,

2. OplØsningsmidlet er let flygtigt.

Imellem Oplosningsmidlets Kogepunkt og Vejtjærens laveste

Kogepunkt maa der — for at sige det enkelt — være et udpræget

Spillerum. Er dette Tilfældet, san vil den stærkt afbindende Tjære
blive tilbage efter OplØsningsmidlets Fordampning og udfolde sin

Klæbeevne i Stenmaterialet. »Koldtjæren« maa naturligvis være
saa tyndtflydende, at den let lader sig blande med de raa Smaa
skærver, og saa vidt muligt endogsaa paa den kølige Aarstid. DIN

Normerne 1935 forlanger, at en saadan »Koldtjære<s Viskositet

ikke maa andrage mere end 20 Sek, ved 300 (maalt med 4 mm

Dyse) og den praktiske Erfaring har lært, at Fordringen san i Vir

keligheden er opfyldt. I Almindelighed bliver »Koldtjære< i Tysk

land leveret i ensartet Beskaffenhed med en Viskositet paa 15—20

Sek, ved 300; at vælge en endnu lavere Viskositet er uØkonomisk
paa Grund af det i san Fald hØje Forbrug af OplØsningsmiddel.

Det skal ikke forblive uomtalt, at DIN Forskrifterne 1935 og
saa kender en sværere Koldtj ære II, hvis Viskositets-Spand ligger
mellem 20 og 150 Sek. altsaa betydelig højere. Denne Koldtjære II,

som i den kølige Aarstid kræver Opvarmning, vil vedblivende kun
•finde et begrænset Anvendelsesomraade. Fremtiden tilhØrer sik
kert den tyndtflydende, hurtigtafbindende Koldtjære I, som kun
i særlige Tilfælde fordrer Opvarmning.

Forbrugerne har affundet sig med den uundgaaelige Brandfar
lighed hos den efter de omtalte Krav sammensatte Tjære og lært
at omgaas den uden at udsætte sig for Fare. I Tyskland skal en
hver TjæretØnde bære følgende Paaskrift:
»Tønderne maa ikke varigt udsættes for direkte Sol. Opvarmning
»af TØnderne er forbudt.
»Opvarmes (kun naar det er nødvendigt) i aaben Beholder (Sprit
»apparat uden Laag) til ikke over 30 Gr. C.
»Ved Aabning af Tønderne — ganske særlig naar de er helt eller
»delvis tømte — maa man ikke komme nær ved ild eller antænde
»Genstande (Cigaretter o. s. v.), da OplØsningsmidlet kan udvikle
»benzinagtige Dampe.<

Med belærende Foredrag og praktiske Demonstrationer viser
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den tyske Tjæreindustri den ubevandrede Vejbygger, hvorledes
]nan lapl)e r Veje med ‘Koldtjære « og fremstiller Tjæresmanskær—
ver pi Vejen. Fremgangsinaaden er meget enkel.

Paa et jævnt Underlag upkaster man Smanskærverie i en Bun
ke og graver i Toppen et psSe1(1e stort Hul, hvori »Koldtjærenr
lyldes. Forholdet mellem > Kold tjæren€ og Smanskærverne retter
sig efter Stenenes Kornstrre1se og Art og andrager i Almindelig
hed I I 7 til i : 20 alt efter Voluminet. I3unkcn gennemskovles
flere Gange, og allerede efter tredie Gennemskovling el’ for det me
ste en fuldstændig Indhyldniug a f Smaaskærverne opnaaet; ogsna
fugtige Skærver lader sig let overtrække med Koldtjære.

Ofte - — navnlig ved kvartsagtige Sten kan Overtrækningeii
al vande Smnaskærver tug volde visse Vanskeligheder. Enten la
der Stenene sig overhovedet ikke blande med Tjæren, eller (ler
optræder efter nogen lids ForlØb Sammen træk ni ngs—Fænomener.
Bindeniidlet trækker sig da — efter velbegynd t Overtrækning
dranbeformig Sammen pan Stenene. Her kan ilian dog i de fleste
Tilfælde afhjælpe Ulempen ved at tilsætte Sand eller 0/5 mm Sten—
mel. Sandsynligvis river (le fine Korn straks en stor 1)el af Tjæren
til sig og sørger paa denne Mande 101’ en jævn Fordeling af l3inde—
midlet. De grovere Skærve—Korn er da nia en vis Maade nedlagte
i en fed MØrtel, som ved (let stigende rFl., aLTrafikken igen aL—
iver en Del aL det overskydende l3indemiddel til Smaaskærverne.

For Øvrigt kan en rrilsUtfliflg af fra 10 til 15 pct. finkornet
Materiale til Skærverne anbefales, naar man skal lappe Slaghuller
paa en Aarstid, hvor man kan forvente inegeti Regn, altsaa Efter—
aar, Vinter og Foraar. Koldtjæielapper el’ henvist til at opnaa til
strækkelig Koniprimering fra Trafikken. Ved gunstige Vejrforhold
skaber Koniprimeringen ved Kornknusningen et vandtæt Lag pan
Overfladen ogsaa af (le rene Smaaskærver uden ekstra Tilsætning
al’ finkornet Materiale. Først efter I)annelsen af dette Lag er Lnp—
l)eI Holdbarhed sikret selv ved Indtræden al længere Tids daai’—
ligt Vejr.

I fugtigt Vejr finder ganske vist ogsaa en Koriiknusning Stel;
men Fugtigheden hindrer Sammenkitningen af (le opstaaede Fin—
korn. 1)e ligger løse pan Overfladen og kan slynges væk af Tra
fikken. Man har gjort den Jagt tagelse, at (ler saadanue Tilfælde
indtræder en stærk Afrivning, men aldrig en Tætning af Laget.
Heraf fremgaar, at de til Tætningen nødvendige Finkorn maa iblan—
(les Lappeinaterialet lige fØr Udlægningen. Lapper, (ler, lige fØr en
længere Periode af daarligt Vejr, var fremstillede af Smaaskærver
uden Tilsætning af Finkorn, holdt ikke længe. l)eriniod har Lap—
l)e1’, der var tilsat en tilstrækkelig Mængde Finkorn, vist sig til
fredsstillende, selv om (le var udlag[e i Frostvejr eller Regn.
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Den tyndtflydende sKoldtjære I< tillader cn fuldstændig Ind—

hyldning af Stenene uden Opvarmning af Bindemidlet eller Sten—

materialet endog i u(lpræge[ Frostvejr. Saaledes lykkedes (let

1’. Eks. at udlægge et Koldtjærehlandings—l)æklag ve(l minus 6 ;
r1jeI.esnaskæI..eI.ne var tilmed blandet for Fluanden ve(l den sam

me Temperatur. Hver 22,5 m3 Smaaskærver blev blandet med

I m Stenmel 0/5 mm og 200 kg Koldtjærc. Det drejede sig alt

san om et temmelig finkornet, tjærebetonagtigt l)æklag.

Med saadaune Koldtjære—Sten—Blandinger kan der fremstilles

hele Slicilag i Form af Tæppebelægninger. Ved Blafl(lingcfl maa

(ler tages Hensyn til, at (let finkornede Materiales store Opsug—

ningsevne -
— naur det lorefindes i større Mængde — under visse

Omstændigliedei’ kan besværliggØre den jævne Gennemhlamling.

Man maa fØrst blande (le grove Siu aask ærver med » Kuld tj æren<
og saa under den fortsatte Blanding tilsætte det finkornecle Mate

riale. Pan denne Mande kan man altid opnaa en jævn Indhid—

ning.
Ucibedring af Veje med »Koldtjære< sker ll lølgcnde Maa(le.

Slaghullerne fejes godt og udhugges saa vidt muligt firkantede.
I (let saaledes forberedte Hul nedstampes Tjæreskærverne. Hul

lerne bliver altsaa ikke først overstrøget med »Koldtjærc», da der
herved opstaar Fare for Overfedning. Kun meget dybe Huller

stryges i Fuld det er nødvendigt med Koldtjære< i Randen. Efter

Nedstampningen al r1je1.es1U1..e1.fle overdækkes Lappen med
Smaaskærver eller overpudres med Vejstøv, for at forhindre Fast—

klabning til 13i1dækkene. I)ette er frem for alt nødvendigt i varmt
Vejr; i koldt Vejr kan det unulades.

Saaledes frem stillede Kold Ljære—Smuaskæ rvc—l)æklag forskyder
sig ikke under Trafikken. l)et i Begyndelsen endnu bløde Lag bli—

ver under Indflydelse al Trafi kkens Kompriniering meget hurtigt
haardt, selv naur Opløsningsmidlet endnu ikke ganske er fordam—
pet. I et ganske særlig lærerigt Tilfælde kunde man iagttage, at
Profiludbedringer med Koldtjæreskærver i en Kurve og uan en

stærk Stigning, hvorpaa (ler straks efter Udlægriingen kørte 140

tunge KpretØjer, hagelter var fuldstændig haarde. Pan denne korte
Tid kunde OplØsningsmidiet umuligt være fordampet. Andre Ste—

(ler, hvor (ler kun var ringe Trafik, var deri mod selv efter Ugers

Forløb endnu temmelig bløde, skønt Oplosningsmidlet i stor Ud—
sI rækning var fordampet. Heraf kan man slutte, at Hærdnirigen
ved Opløsningsmidlets Bortgang kun er en Bipruces. Hovedaa r—
sagen til, at Lappen bliver fast, er at søge i en hurtig og gennem

gribende Trafikkoniprimering. »Koldtjærenr udøver ligesom

man kender det fra l)ammannasfalt — straks efter Udlægningen
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en Slags smØrende Virkning, som muliggØr, at Stenkornene for
kiler sig til hinanden under Trykket af Trafikken. Først senere
stivner Bindemidlet ved Fordampning af OplØsningsmidlet og bi
drager nu paa sin Side til en endnu stærkere Befæstning af Kold
tjæreskærvelaget.

I særlige Tilfælde, naar der ubetinget maa arbejdes paa en
ugunstig Aarstid eller der ikke kan indforskrives færdige Tjære-
skærver transporteret paa gunstig Maade, kan det lØnne sig at ud
fØre Blandingsdæklag eller Overfladebehandlinger med Koldtjære
som Bindemiddel. Om Fremgangsmaaden ved Fremstillingen af
saadanne Dæklag af Koldtjæresmaaskærver er der intet specielt at
tilføje. Blandingen og Kornsarnmensætningen er allerede beskrevet,
og Udlægningen foregaar paa samme Maade som ved Varmtjære
skærver.

Til Overfladebehandlinger i den kolde Aarstid er »Koldtjære«
et hensigtsmæssigt Bindemiddel. Et Bindemiddel, som kommes paa
varmt, vilde afkØles stærkt paa det kolde Dæklag og derefter ikke
mere formaa at binde Afdæknings-Smaaskærverne tilstrækkeligt.
Fordampningen af Opløsningsmidlet, der fremkalder en Hærdning
af »Koldtjæren<, varer imidlertid længere end AfkØlingen af
Varintjæren<. Derfor formaar »Koldtjæren< ogsaa paa frosne Vej
belægninger at binde en tilstrækkelig Mængde Smaaskærver.

Ganske vist er ogsaa Koldtjæren< ved lavere Temperaturer
allerede saa tyktflydende, at UdsprØjtningen i kold Tilstand ikke
mere er mulig. Den maa altsaa opvarmes en Smule. I dette Til
fælde betyder dog Nødvendigheden af Opvarmningen ingen Be
sværliggØrelse af Arbejdet; man anvender jo ikke her Bindemidlet
for at kunne arbejde koldt, men fordi det kun ved Hjælp af dette
er muligt overhovedet at udfØre Arbejdet. Temperaturen skal her
til kun forhøjes til Ca. 40 Gr., og denne Opvarmning er fuldstændig
tilstrækkelig. Valget af KornstØrrelsen for Smaaskærverne er af
hængigt af, om Overfladebehandlingen kan udføres under Spær
ring af al Trafik eller ikke. Kan Trafikken standses for et Par
Dage, saa skal man anvende den samme KornstØrrelse som ved
»Varmtjære, altsaa 5/15 mm. Naar der derimod maa arbejdes un
der Opretholdelse af Trafikken, saa maa man vælge en finere
KornstØrrelse nemlig Ca. 3/8 mm, ligesom man ogsaa maa tage
noget mindre »Koldtjære<. Fordampningen af OplØsningsmidlet ta
ger en vis Tid, og den i Begyndelsen temmelig tyndtflydende
»Koldtjære’< kræver en større Stenoverflade for at fastholde Smaa
skærverne, saaledes at de ikke kan slynges bort af Trafikken.

Af ovenstaaende synes at fremgaa, at »Koldtjære< er udmærket
anvendeligt ogsaa i Vinterhalvaaret til Lapning af Slaghuller, Frost
skader m. m. Til dette Brug anvendes herhjemme Asfaltemulsion;



1937 DANSK VEJTIDSSKRIFT 249

men naar Vejret er meget fugtigt, eller der er længere Frost-
perioder, er Emulsion som bekendt ikke særlig praktisk at an
vende. Dette skyldes for det fØrste selvfølgelig, at man risikerer,
at Emulsionen fryser; men dernæst ogsaa, at en hurtigbrydende
Emulsion, som vil være praktisk af udlægningstekniske Grunde,
vil være væsentlig mere følsom overfor Frost end en langsomt
brydende, hvorfor ogsaa mange Fabrikanter leverer en saadan i
Vinterhalvaaret med det Resultat, at en stØrre eller mindre Mængde
af Emulsionen hyppigt løber bort.

Under saadanne Forhold kunde det synes anbefalelsesværdigt
at forsøge, om Koldtjære ikke var bande billigere og bedre at
anvende til Lappearbejde i Vinterhalvaaret end Emulsion.

DEN NYE HØRSHOLMVEJ

Snz1et Bredde 22,5 m, 2 Kørebaner â 6 ni, 2 Fortove â 2 ni

2 Cyklestier â 2,50 m, Alidlerabat 1,50 m.
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DEN POLYTEKNISKE LÆRÉANSTALTS LABORATORIUM FOR
VEJ- OG JERNBANEBYQNING SAMT BYPLANLÆGNING

Ved den Udvidelse af den polytekniske Læreanstalts bygnings
mæssige Anlæg, der I øjeblikket foretages I Karreen mellem Øster
voldgade, Stockholmsgade, Rigensgade og Sølvgade (Fig. 1) er de
enkelte Afdelinger nu begyndt at tage Form og er ved at komme
i Drift.

Dette gælder saaledes ogsaa de laboraloriema,ssige Anlæg, der er
bestemt for Undervisningen i Vej- og Jernbanebygning samt By
planlægning og som der her, Især for Vejbygningens Vedkommende,
skal gives nogle Oplysninger om.

Afdelingen er betegnet som Gruppe III A, og dens Plads er pan
Situationsplanen (Fig. 1) angivet med fuld sort Udfyldning af den
paagældende Del af Bygningen. De nu fuidfarte Dele af de nye
Bygninger er Iøvrigt pan Situationspianen angiveL ved Skravering
langs Konturen og omfatter dels en Kemibygning ud mod Øster-
voldgade ved Siden af Solvgades Kaserne, dels, bag den gamle Bade
)ygning, en Bygning, hvor der er Lokaler for Svagstramselektro
4eknik, Teknisk Hygiejne og Opvarmning og Ventilation, og med
denne Bygning er Vejbygnlngsfagenes Afdeling Gruppe III A sam
inenbygget, og dels endelig bag det gamle Stokhus en Bygning,
hvori der er Lokaler for Afdelingerne for BygnlngsstaLik, Mate
riallære m. m.

Adgangen til Vejbygningsfagenes Afdeling Gruppe III A e; f.
7’. fra Østervoldgade (Nr. 8 C) ad en Vej, der er lagt ind mellem
Solvgadens Kaserne og Læreanstaltens Kemibygning, bag om Bade
lpygn)ngen og ad en midlertidig udvendig Trætrappe op til Byg
ningens Stueetage. Adgangen til Afdelingen sker inde i Bygningen
id en med F betegnet Trappe.

Afdelingen disponerer i Gruppe III A over Kælder, Stuç og 1.
Sal til Laboratorier og Kontorer, mens der i 2. og 3. Etage er ind
rettet Tegnestuer for Bygningsingenlørstuderende.

Bygningen er opført efter Midtergangssystemet med Halvdelen
qf Lokalerne liggende til den ene Side ud mod det gamle Garnisons
ygehus’ smukke Gaard, den anden Halvdel til den anden Side ind
4iod den nye Bygnings egen Gaard.

I Kælderetagen har Vejbygnlngsfagene til den ene Side et Sten-
laboratorium med Fryserum og Værksted og til den anden Side
okaler til Modelsamling og til Lager. Den nye Bygnings Gaard
vil blive overbyget med et Glastag, saa der I Højde med Kælderen
og I Forbindelse med den bliver en større Forsøgshal, hvori der vil
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l)Iive opstillet større Maskiner, især til Stenprovning som en 60 ts
Presse, en Slibemaskine af Amslers Konstruktion o. s. v. Denne
overdækkede Gaarcl er paa nærværede Tidspunkt ikke færdig, saa
Maskinerne ikke har kunnet installeres. Det samme gælder om
hele Kalderetagen, der ikke endnu er afleveret til Afdelingen.

I Stueetagen er til den ene Side indrettet et stort egentligt Vej
laboratorium (I) med hosliggende Vejerum; dette Laboratorium er
i Drift og benyttes ved Udarbejdelsen af enkelte Eksamensar
hej der i indeværende Eksamenstermin.

I Stueetagen er til den anden Side af Midtergangen indret
tet et Laboratorium (II), der vil blive indrettet til Laboratorium
ell er Studiesam I ing for Undervisningen i Jernhanebygning. Ved
Siden af dette Laboratorium er indbygget et Morkekammer til
fælles Brug for hele Afdelingen vc(l øvelserne i Mikrofotografering;
mccl den voksende Brug af mikrofotografiske Undersøgelser i Vej-
bygningen er en saadan Installation paakrævet.

I 1. Etage, hvoraf en Plan ikke gengives i nærværende Artikkel,
er til den ene Side indrettet Kontorer og Bibliotek ud mod
Garnisonssygehusets Gaard, og til den anden Side en Modelsam
ung, væsentligst beregnet paa de Modeller og andre Samlinger, der
efterhaanclen vil blive anskaffet til Brug ved Forelæsningerne.

Forelæsningerne holdes f. T. midlertidig i Auditorier i den nye
Bygning bag Stokhuset, men i den nu under Opførelse værende
Midterbygning, der slaar i umiddelbar Forbinclelse med Afdelingens
Bygning Gruppe III A, vil der l)live indrettet de fornødne Audi—
to rie r.

Den Indretning al Laboratorier og øvelseslokaler for Unciervis—
ningen i Vejbygningsfagcne, der saalcdes nu foregaar, vil formnent
lig komme til at strække sig over en Aarrække. Men man er dog
allerede nu saa vidt med Indretningen af Laboratoriet for Under
søgelse af Tjære, Asfalt o. lign., at Laboratoriet er i I)rift. l)e, der
maatte ønske at se Laboratoriet, er til enhver Tid velkomne, for
saa vidt Besøg kan ordnes uden Gene for Undervisningen. Paa
samme Maade vil der eventuelt, naar ønske derom fremsættes,
kunne afholdes øvelser, foreløbig især i Prøvning af Tjære, Asfalt
ø. lign., for Ingeniører, der i Praksis arbejder indenfor Vejbyg—
ningsfaget.
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MOTORVEJE MED BROER OVER STOREBÆLT
OG ØRESUND

Supplerende Bemærkninger til Forslag af 9. Marts 1936.

Under denne Titel har IngeniØrfirmaerne Christiani & Nielsen,

HØjgaard & Schultz A/S og Kampmann, Kierulff og Saxild AS den
17. Juni 1937 udsendt endnu et txpograflsk smukt udstyret Værk,

hvis Hensigt formentlig er nænnere at føre et stærkt tiltrængt

Forsvar for det at de samme Firmaer fremsatte Forslag af 9.

Marts 1936.
Vi skal i det følgende fremsætte nogle Bemærkninger til denne

sidste Udsendelse.
Man begynder med at omtale den Betydning, som Danmark

eventuelt vilde kunne faa som Gennemgangsled i den internatio

nale Trafik mellem den skandinaviske HalvØ og det vesteuro

pæiske Fastland. Disse Overvejelser fØrer til det gammelkendte

Resultat, at man egentlig burde bygge en ny fØrste Klasses Vej-

og Jernbaneforblndelse over RØdby-Femern. Man opgør Udgifterne

hertil saaledes, at en Bro vilde koste 400—500 Mill. Kr.: fra anden

Side er opgivet, at en Ordning af .Iernbaneforbindelsen paa tysk

Side vilde koste 60 Mifi. Kr.; hertil kommer san Udgiften ved Byg

ning at de nødvendige Jernbaner pan dansk Side og ved Bygning

at Automobilveje paa tysk og dansk Side. Det er altsaa endda gan

ske betydelige Summer, det ialt vilde komme til at dreje sig om,

og Firmaerne er da aabenbart ogsan klar over, at Anvendelse af

saa store BelØb til Afvikling at en i Virkeligheden minimal Trafik,

iilde være ganske uden for Mulighedernes Grænse.

Firmaerne er saa gaaet videre i dens Projekteringsarbejde, og

saa har Planerne pan Papiret udviklet sig med rivende Hast, man

er kommet nærmere ind paa den slet ikke nye Tanke om en rent

akademisk Projektering af et særllt Automobilvejnet I Danmark.

Man siger herom, at man har fundet, at man I det lange LØb

vilde naa den billigste og bedste Løsning ved at bygge Motorveje

fremfor fortsat at forbedre de eksisterende Veje, og saa tilføjer

man: .Dette Resultat svarer ganske til det, man er kommet til i

en Række andre Landes
Men det er netop del, det ikke gØr. Vejmæssigt glemmer Fir

maerne, at Europas Lande er meget forskellige. Nogle Lande har
tidligt fattet et velindrettet Vejsystem, som uden større Vanske
lighed og urimelige Bekostninger lod sig tilpasse til Automobil-

kørsel. Hverken England eller Frankrig, der dog altid har været
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blandt de fØrende Vejlande, tænker paa i stØrre Udstrækning at
bygge særlige Automobilveje — et typisk elegant fransk Eksem
pel er omtalt i Dansk Vejtidsskrift 1937, S. 180 — det, disse Lande
har arbejdet paa er at gøre hele deres Vejnet anvendeligt for Auto
mobilkorslen, altsaa nøjagtigt det samme, som under Amternes
fremragende Ledelse er gjort og gjort med Held her i Danmark.
Vi tror, at man roligt kan sige, at de Resultater, der er naaet i disse
tre Lande, placerer dem blandt de allerbedst udstyrede Vejlande i
Verden.

Vi vil henvise IngeniØrfirmaerne til Sverige; vort fortræffelige
Naboland har ingen Landeveje i den Forstand som Danmark, og
de Vejbefæstelser, man anvender, vilde sikkert ikke finde Naade i
Danmark, og utvivlsomt med Rette.

Men san vil man henvise til Tyskland, hvor Rigsautobanerne
er det store Bannermærke for ArbejdslØshedsbekæmpelsen. Fir
maerne og andre Rigsautobanebegejstrede glemmer, at det her
i fØrste Række drejer sig om en militær Foranstaltning, det gælder
her Bygning af Veje, der er i Stand til hurtigt og bekvemt at fØre
Tropper og andre militære FornØdenheder fra een Grænse til en
anden, fra det Indre af Landet til Grænserne. Ved det 5 m brede
beplantede Midtebanket har man sørget for, at der bliver Plads til
skjult Opstilling af Antiluftskyts, som kan hindre fjendtlige Fly
vere i at genere Transporterne paa Vejen. Beplantningen vil hin
dre friske Tropper, der sendes frem til Kamp, i altfor tydeligt at
se Tilbagesendelsen af snarede pan Vejens anden KØrebane.

Er det IngeniØrfirmaernes Tanke at gøre Jylland bedre egnet
til Krigsskueplads for fremmede Hære, det kan vi ikke tro.

Og saa U. 5. A. Det er rigtigt, at man der bygger Automo
hilveje, men man maa huske, at U. 5. A. er et nyt Land med uhyre
Udstrækning i Forhold til Befolkningens Størrelse, der findes her
ingen gamle brugbare Veje, men en Automobilpark, meget stor i
Forhold til Befolkningstallet. Og da man i forrige Aarhundrede
skabte de store Forbindelseslinier i Landet, skete det ganske natur
ligt ved Bygning af Jernbaner. Det er naturligt, at man i et san
dant nyt Land først har bygget Jernbaner og derefter bygget de
Veje, som man ikke igennem Tiderne har faaet bygget.

Man bør altsaa tilraade noget større Forsigtighed ved Sammen
ligning mellem Forholdene i forskellige Lande, og naar IngeniØr
firmaerne vil vurdere deres Forslags Berettigelse pan Grundlag af
en almindelig og selvfølgelig Udtalelse i en svensk Kommissions
betænkning, er dette Grundlag meget spinkelt, naar man erindrer
det Standpunkt, de svenske Veje staar pan i Forhold til vore
danske.

At gode Veje er billigere at kØre paa end daarlige er selvfølgelig
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rigtigt, det vil ingen benægte, og det er jo ogsaa det Argument,
man anvender til Fordel for Automobilbeskatningen.

Naur Firmaerne slutter deres Vurdering af Forslagenes Beret
tigelse med en Udtalelse om, at de efter bedste Evne har forsøgt
at foretage ganske nøgterne Undersøgelser af de forskellige Pro
blemer<, saa kan vi ikke give dem Ret heri, — hvad vi nedenfor
skal søge at paavise — vi tror, at Firmaerne meget vel kunde have
gjort det bedre.

Under selve Motorvejenes Begrundelse kommer Firmaerne ind
paa en Omtale af det saakaldte Centralvejstyre, som vi maa til
staa, at vi ikke er Tilhænger af. Vi har den Opfattelse, at f. Eks.
jydske Veje administreres bedst fra Jylland og ikke fra KØben
havn. Og motivere en Centralisation med de store aarlige Udgifter
til Vejarbejder i Landdistrikterne — i 1934—35 Ca. 62 Mill. Kr. —

kan man efter vor Mening ikke.
Ministeriet for offentlige Arbejder har allerede nu gennem de

Pengetilskud det raader over, og gennem den saglige Hjælp det
har gennem Overvej inspektøren, en saadan Magt over Retnings
linierne for Vejarbejders UdfØrelse her i Landet, at yderligere
Centralisation skulde synes overflødig.

Af Vejlaboratoriets Beretning om Færdselstællingen i 1934 (se
Dansk Vejtidsskrift 1937, S. 40) uddrager Firmaerne, at Færdslen
er størst paa Fjerntrafikvejene — Hovedvejene — hvilket vel og
saa i Hovedsagen er rigtigt.

Men Firmaerne gaar ganske uden om det, der er det væsentlige,
nemlig om Hovedvejene er i Stand til at optage den Færdsel, der
nu foregaar paa dem og som efter al Sandsynlighed vil komme
til at foregaa paa dem indenfor en rimelig Aarrække. Man frem-
fører og jonglerer med en Række Tal, der ingen Ting siger om
det, det her kommer an paa. Sandheden er jo den, hvad enhver
ved, der er inde i Forholdene, at ingen af vore Hovedveje er mæt
tede med Færdsel, saa de trænger til Aflastning. Dette gælder og
saa for Landevejen København—Roskilde, der iøvrigt er Landets
stærkest befærdede Vej.

Det er beklageligt, at Vejlaboratoriets Beretning om Færdsels
tællingen i 1934 ingen Oplysninger giver om Maksimalfærdslen
paa vore Landeveje; det var de Oplysninger, der skulde benyttes
til en BedØmmelse af Motorvejforslagets Berettigelse. Men efter de
Oplysninger, der ad anden Vej har kunnet skaffes, savner Ingeniør-
firmaernes Forslag til Motorveje enhver færdselsmæssig Begrun
delse, hvis man herunder vil forstaa Færdslens Størrelse.

Firmaerne undersøger endvidere Ulykkestilfældene og søger at
benytte dem ved Begrundelsen af deres Forslag. Man siger saa
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ledes, at »Hovedparten af Ulykkestilfældene iaa Vejene sker ima
Fjerntrafikvejene<; ja det er ganske naturligt, for det ei• der
Færdslen foregaar. Gik man til det Grænsetilfælde, at al Trafik
foregik pan Fjerntrafikvejene, maatte alle Ulykkestilfælde foregna
(ler. Man o1)Iyser f. Eks., at Antallet af Ulykkestilfælde pa Lande
vejen København ——Roskilde pr. km har været 4,8 o. s. v. Men det
er jo r1iI der ingen som helst Interesse har i denne Forbindelse;
det kan være rimeligt at sætte Antallet af Ulykkestilfælde i Relæ-•
[ion til Færdslens Størrelse, men alene i Relation til Vejens Længde
er uden dybere Mening.

Det samme gælder den Maa(le, hvorpaa man (S. 23) har fur—
delt de indtrufne Ulykkestilfælde i »Uheld, der kan tilskrives
Vejens Konstruktion< og »Uheld, (ler er uden Forbindelse med
Vej ens Konstruktion«. Firmaerne regner saaledes f. Ek s. »Forbi—
kørsel bagfra, skønt Vejbanen ikke er fri< som noget, der kan
lægges Vejen til Last; vi vilde gerne vide, hvorledes man skulde
hygge en Vej, der me(l Sikkerhed udelukkede den Slags Uheld.
Eller »Dyr løbet incl mod Køretøj eller Fodgænger< ; kan Firma
erne bygge en Vej, hvor 1. Eks. Hunde ikke kan lØbe ind mod et
Automobil? Vi tror, at man her er lidt for langt ude i det absurde.

Firmaerne guar derefter meget nøje ind ia nogle tyske For
søg over l)rifts— og Tidshesparelser im tyske Rigsautomobilvej,
der skulde vise, hvad der vindes ved den regelmæssige Kørsel, man
skulde kunne opnaa l)al en Vej, hvor Færdsien ikke forstyrres af
Færdslen mia tilstØdende og skærende Veje, bl .a. ogsaa Økono
misk. Firmaerne kommer til (let Resultat, at man i l)anmark
deres- Motorveje til Benzin m. in. skulde kunHe spare 3,3 Mill. Kr.
aarligt i Sammenligning med, hvad der bruges i’ de nuværende
Veje. Om dette er rigtigt, er selvfØlgelig vanskeligt for os at kon

trollere, dertil er Materialet og Erfaringerne fur ringe. Firmaerne
er da ogsan saa forsigtige selv herom at sige: »l)et er givet, at man
ikke direkte fra disse tyske Resultater kan slutte sig til (le Bespa—
relser, man vil opnaa i l)anmark, væsentlig paa Grund af at de
danske Landeveje i mange Henseender er forslellige fra (le tske<.
Og heri kan vi give Firmaerne Ret, men san er (let hele ikke sa
meget værd.

Paa samme Maade regner Firmaerne, at (ler ved deres Veje vil
kunne upnaas en Tidsbesparelse paa 2,9 Mill. Persontimer pr. Aar;
de sætter snu en Persuntime til 2 Kr., og faar, at den hesparede
rfi(l aarligt vil repræsentere 5,8 Mill. Kr. Firmaerne mener derfor,
at de Besparelser, (ler vil kunne rlaas ved Bygning af deres Auto—
mobilveje vil staa i et rimeligt Forhold lil de godt 200 Mill. Kr.,
Anlægsudgifterne belØber sig til.
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Vi kan Ikke tiltræde denne Betragtning dels af de ovenfor

nævnte Grunde, dels fordi langtfra alle sparede Persontimer over

hovedet betyder noget I Penge.

Firmaerne har til Forsvar for deres Forslag Igen Især henvist

til Beskæftigelseshensyn, og vi skal derfor Ikke her komme nær

mere ind pan denne Stde af Sagen, men naar de slutter Omtalen

af Beskæftigelsen med at sige, at ida Motorvejnettet strækker sig

over det meste at Landet, vil næsten alle Amter nyde godt af den

ved Bygningen foraarsagede Merbeskæftigelsec, san tror vi, at dette

i hvert Fald ude pan Landet ikke vil blive opfattet sont en Anbe

faling af Forslaget, da Landbruget har de allerstØrste Vanskelig

heder ved at skaffe den fornødne Arbejdskraft, og netop vil komme

til at konkurrere med Motorvejene om den samme Arbejdskraft.

Og naar man saa endelig siger, »at det i det lange LØb vil vise

sig dyrere fortsat at udbedre Hovedvejene end sLraks at gaa over

til Bygning af Motorvejene. saa tror vi heller ikke, at denne Paa

stand er holdbar, da nøjagtig de samme Krav om Udbedring at de

nuværende Veje vil blive rejst, enten man bygger Motorveje elin

ej. Og san falder atter et af Firmaernes Hovedargunienter for deres

Motorveje til Jorden.
Og san kommer der til SluL nogle sankaldte Ændringsforslag

vedrØrende Motorvejene. Det ser san uskyldigt ud men rumnier I

Virkeligheden en Realitet af stØrste Betydning. Man havde ved det

i Marts 1936 fremsatte Projekt for Jyllands Vedkommende fulgt

de Tanker, der fra enkelt Side var blevet kæmpet for med san stor

Energi, og som gik ud pan at følge den saakaldte Hærvej midt op

gennem Jylland. Ideen er I sig selv fortvivlet, da man vilde komme

til at lægge en Hovedvej gennem den mest folketomme Del af

Landet, langt fra de Steder, hvor Hovedparten at Befolkningen

bor. I Udsendelsen àf Bemærkningerne at 17. Juni 1937 forkyndes

denne dybtgaaende Hovedændring saaledes: »For at faa san me

gen Trafik som muligt over paa Motorvejene er det foreslaaet at

føre disse nærmere ind til Byerne samt at forøge Antallet af Til

kørslerc, og san henvises der til et Kort, hvor den ændrede Linie

føring er Indtegnet. Og dette Kort viser, at man er gaaet over til

at følge den østjydske Længdevej med Omkørselsveje ved Byerne.

Hvis man san havde studeret Færdselsforholdene, vilde man

uden større Besvær have set, at denne østjydske Hovedvej, med

enkelte Forbedringer, I lange Tider vilde være i Stand til at tage

den Færdsel, der er, og som kan ventes at komme.

Firmaerne omtaler I denne Forbindelse de Profiler, de vilde

foreslaa anvendt: principalt en dobbelt Motorvej med to 7,5 brede
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KØrebaner og mellemliggende 2,5 bred Banket, sekundært en en
kelt Motorvej med een 10,0 m bred KØrebane.

Med dette sekundære Forslag nærmer man sig noget mere
Jorden, og Firmaerne siger selv, at »paa Strækninger med middel-
stor Trafik vil den enkeltsporede Motorvej være tilfredsstillende<;
dertil vil i Almindelighed kun være at sige, at det kun er meget
undtagelsesvis, at vi hel: Landet har Steder med, hvad man vir
keligt kan kalde middeltsor Trafik.

Storebæltsbroen.
Om Storebæltsbroen oplyser Bemærkningerne ikke meget nyt.

Reservationen fra Marts 1936 overfor Pillernes Fundering gaar
man ikke ind paa, og dermed svæver hele Foretagendet Økonomisk
i Luften. Noget smaglØse er i en faglig Redegørelse to Billeder, der
viser det ene »al Trafik paa Storebælt standset (Vinteren 1936—
37)< og »Automobilerne holder i lange Rækker i Korsør og ven
ter paa Lejlighed til at komme over Storebælt (Paasken 1937)’.
Navnlig det sidste synes noget absurd i Forbiadelse med SpØrgs
maalet om at lægge et ukendt Antal Hundrede Millioner Kroner i
Storebælt.

Man foreslaar indført en Afgift for Passage over Broen og op
stiller pan Basis deraf en Rentabilitetsberegning. Men da man selv
siger, at man ikke nØjagtigt kan vide hvad Broen vil koste (Marts
1936), da Funderingen vil kunne fremkalde Overraskelser, synes
det i det hele noget dristigt at ville foretage en saadan Rentabilitets
beregning, hvis Værdi i alle Tilfælde er problematisk.

Man er da ogsaa selv klar over, at det vilde være Vanvid at
bygge Broen og slutter Forsvaret for Bygningen med at sige:

At det »ikke skønnes rettere, end at Broens Bygning — under
Forudsætning af at Samfundet kan magte den Kapitalindsats, som
er nødvendig — vil være fuldtud berettiget.<

Firmaerne maa altsaa formodes at være klar over, at Sam
fundet ikke magter denne Kapitalindsats og fortsætter Tilbage
toget ved som subsidiært Forslag at foreslaa visse Forbedringer
af den nuværende Færgeoverfart. Disse Forbedringer gaar især
ud paa at flytte Færgehavnen fra Nyborg til Knudshoved og fra
Korsør til Halskov. Man vil sikkert tage meget fejl, hvis man tror,
at noget saadant kan gennemføres. Udgifterne til faste Anlæg i
Land anslaas for dette Forslag til 20 Mill. Kr.

ø res ands broen.
Om denne skriver man, at »for Københavns Vedkommende vil

det være en virkelig Turistattraktion, at de Rejsende, der besøger
Byen, kan faa Lejlighed til enten i Automobil eller med S-Bane,
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at foretage en Tur til Sydsverlge over Verdens længste Bro. VI
har Ikke mange virkelige Turlstattraktioner at byde pas, men
denne Bro vil være en Attraktlon af Rang.c

Man faar heraf nærmest det Indtryk, at det ved Bygning af
Broen nærmest er noget I Smag med en ny Slags Rutschebane,
man tilstræber.

Billedmotiveringen for Bygning af Øresundsbroen er ligesom
ovenfor omtalt for Storebæltsbroen noget smagles. Efter vor Op
fattelse hØrer Billeder af sMalmøfærgen grundstØdt paa Middel-
grunden i Taagec og iLang KØ ved Øresundsbaadene i Havnegade
tSkærtorsdag 1937) c, ikke hjemme i en alvorlig Omtale af et stort
teknisk-økonomisk Spergsmaal. Man kan vel bl. a., maaske med
endnu større Ret, stille det Spergsmaal, om en Bros mange Piller
ikke vil være farligere for Sejladsen end Middelgrundsfortet.

Firmaerne søger at opstille en Rentabilltetsberegnlng paa lig
nende Maade som for Storebæltsbroen, men de er aabenbart selv
klar over, at Beregningen Ikke er meget værd; en Bemærkning
om, at skulde det mod Forventning vise sig, at Trafikken periode-
vis bliver mindre end beregnet, saaledes at Overskudet Ikke fuldtud
kan forrente og amortisere Anlægskapitalen, vil den aarllge Udgift
for de to Lande dog kun blive lifie I Forhold til de store Fordele,
som Broen frembyderc. Beregningsforseget kan da egentlig Ikke
siges at være nogen Vejledning m. H. t. Broens Rentabilitet.

Og Firmaerne opstiller da ogsaa forskellige alternative For
slag, som viser, at de Ikke selv har stØrre Tillid til Foretagendets
Økonomi.

Interessantest er deres Udtalelser om, at de har gjort Rege
ringen opmærksom paa, at der foreligger Mulighed for at give et
privat Selskab Koncession paa Bygning og Drift af Broeni. Men
de tilføjer, at sdet utvivlsomt bliver nødvendigt, at de to Stater
under en eller anden Form yder Garanti for Forrentning og Amor
tisatlon af det Obligatlonslaan, der skal skaffes til Broens Byg
ningi.

VI kan kun opfatte det, som om man ogsaa er pan fuldt Til
bagetog fra de hØjtflyvende Planer om en Øresundsbro.

Det smukke Hæfte slutter med et Afsnit om sDe Internationale
Ruter mellem Skandinavien og Syd- og Vesteuropa via Danmarki.

Man begynder dette Afsnit med at fremhæve, sat Danmark
har alle naturlige Betingelser for at blive Gennemgangslandet for
den internationale Trafik til og fra Norge og Sverige, der begge
hører til de mest besøgte Turistlande I Europac.

Dette sidste beror utvivlsomt paa en Mlsforstaaelse. Vi skal
derfor ikke komme nærmere Ind paa de Luftkasteller, der iøvrigt
luftes I Afsnittet; det ligger udenfor denne Anmeldelses Opgave.
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Der er ovenfor anført nogle Bemærkninger om det i Hæftet
gengivne Billedmateriale.

Vi skal hertil endnu føje et Par Ord om to Billeder, der gen
giver San Francisco—Oakland Broen og Golden Gate Broen. Disse
to Billeder har intet mccl hverken Storebælts- eller øresundsbroen
færdselsmæssigt og funderirigsmæssigt er Forholdene ganske for
skellige. Om Færdsien over San Francisco—Oaklandbroen vil man
faa en Idé af Billedet i Dansk Vejtidsskrift 1937, S. 23. Hvorfor
disse Billeder er taget med i dette Hæfte er os højst uforstaaeligt.

Men som Hovedindtryk af (let foreliggende Hæfte faar man, at
man har valgt en fornuftigere Linieføring af Motorvejene i Jylland,
kunde tænke sig et mere Økonomisk Tværprofil — og dermed vel
egentlig ogsaa a[ erstatte Motorvejene med en planmæssig Ombvg
ning af de nuværende Veje pan de Steder, hvor dette maatte vise
sig nØdvendigt. Men saa er SpØrgsmaalet reduceret til det Økono
misk mere overkommelige at finde ud af, hvorledes man i saa Fald
skal forme sit Tværprofil.

Er det Firmaernes Mening, san er der maaske ikke saa megen
Uoverensstemmelse mellem vore Anskuelser, og det skulde vi hilse
med Glæde.

At Firmaerne har ladet Forslagene om Storehælts- og Øresunds
bro falde synes efter det foreliggende at være Tilfældet. Og ogsaa
det hilser vi med Glæde.

Danmark magter ikke Økonomisk at skaffe Kapital til overflø
dige Anlæg, som vi ingen Brug har for.

SKIBSFARTSKANAL GENNEM AMAGER

Under denne Titel har Forfatterne til Motorvejs- og Broforsla
get Christiani & Nielsen, Højgaard & Schultz AIS og Kampmann,
Kierulff & Saxild A/S i Juli 1937 udsencL et Reklarneskrift for en
Skibsfartskanal gennem Amager.

Hensigten med denne Kanal har vel egentlig varet den at skaffe
Jord til Rampen op til en Qresundsbro pan dansk Side, og Ideen
er oprindelig fremsat i det i Marts 1936 udsendte Forslag til »Mo
torveje med Broer over Storebælt og Øresund€.

Man indfØrer derved som Moment for Bygning af en Øresunds
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bro de Vanskeligheder, som Broerne over Havnen, Knippelsbro
og Langebro, frembyder for Landtrafiken. Hvis man nemlig kunde
lede Sejladsen til og fra KØbenhavns Sydhavn gennem en saadan
gravet Kanal, vilde Antallet af Brooplukninger ved Knippelsbro og
Langebro selvfølgelig formindskes.

De samlede Udgifter til Kanalens Bygning anslaas til 25 Mill.
Kroner.

Som Motiver for Forslaget anfører Firmaerne Afhjælpning af
Arbejdsløshed, idet man mener at knnne beskæftige 2000 Mand i
3% Aar. Vi mener, at det er et Fejlsyn i en for Landet vanskelig
og kapitalfattig ‘rid at ville drukne 25 Mill. Kr. i et Arbejde, hvis
økonomiske Betydning just ikke er umiddelbart indlysende.

For den Motivering, der ved Trafikforholdene ved Havnebroerne
af Forslagsstillerne gives for Bygning af Kanalen, kan vi ikke uden
videre tiltræde. Man beregner nemlig, at den samlede Ventetid
ialt kan anslaas til et aarligt Beløb af 600000 Kr., og med dette
Beløb vil man forrente 12 Mill. Kr. af Anlægssummen.

Vi er ingen Tilhænger af den Slags Beregninger, praktisk Be
tydning har de i alle Tilfælde ikke.

Det forekommer os ogsaa, at man nu først bør se Virkningerne
af de Broarbejder, der i Øjeblikket udføres over Københavns Havn.
Paa Forhaand skal vi dog medgive Firmaerne, at den Form, den
nye Knippelsbro faar, ikke uden videre tegner til at ville gøre For
holdene tilfredsstillende. Men det er da ogsaa her Landtrafikken,
der bliver uheldigt stillet ved den Broform, man har været saa let
sindig at vælge. Og dette kan næppe ændres ved Gravning af ‘den
foreslaaede Kanal.

Bemærkningerne om, at Sydhavnen ikke kan udnyttes, hvis
Kanalen ikke graves, turde formentlig være en Overdrivelse.

At der derimod vil kunne vindes Industriarealer langs Kanalen
er sikkert rigtigt, men har vi dem Behov, og kan de ikke faas bil
ligere paa anden Maade. Bemærkningerne om en Grundværdistig
ning, der skal komme Samfundet til Gode, betragter vi som et
reklamemæssigt Skrabud for de nuværende Magthavere; det lyder
godt, men er formentlig uden praktisk Betydning.

Frigørelse af Skydebanearealerne vil maaske ogsaa kunne op
naas i rrilslutning til Kanalarbejdet, men denne Frigørelse vil
formentlig ogsaa kunne naas ad anden Vej. Og disse lavtliggende,
vaade Arealers Værdi er vel ogsaa begrænset.

Der nævnes ialt 5 forskellige Formaal, hvortil den udgravede
Jord kan anvendes, saa man kan utvivlsomt blive af med den, men
om det okonomiske Lyssyn, der præger Firmaernes Forslag, er be
rettiget tillader vi os at tvivle.
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Vort Syn paa øresundshroens Nødvendighed kan i alle Tilfælde
ikke stemme os gunstigt for et Kanalarbejde, hvis dybeste For
maal er at indgaa som Led i Arbejderne ved Broens Bygning. Og
naar Firmaerne slutter deres Hæfte med at sige, at Hensynet til
det store Antal ledige gør, at det gælder om at sætte Arbejde i
Gang, og Hensynet til Landets Økonomiske Stilling gØr, at del
Arbejde, der udfØres, skal være produktivt tiden at stille for store
Krav til fremmed Valuta, saa kan vi ikke følge dem. Vi tør ikke
gan med til, at den foreslaaede Kanal vil kunne kaldes et produk
tivt Foretagende, og derfor maa vi udtale os imod dens Bygning.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT M. V.

Det samlede l3eleh af Motorafgifter, som paahviler Motorkeretojer her
i Landet, og som fordeles mellem Landets Kommuner, har i Finansaaret
1936/37 andraget 58.878.312 Kr.

Fordelingen stiller sig saaledes:

Til A ni tsk o nim n n e i ialt 19.349.740 Kr., nemlig:
Kr Kr.

Københavns Amtskoai- Thisted 559.493
niune 984.111 Aalborg 807.703

Roskilde 082.711 Viborg 1.241.141
Frederiksborg 967.909 Randers 710.608
I [olbæk 098.806 Aarhus 500.409
Sorø 750.114 Skanderborg 090.062
Præstø 871.208 Ringkøbing 828.284
Bornholm 422.889 Vejle 908.343
Maribo 982.133 Ribe 1.033.811
Odense 814.448 Haderslev 831.348
Assens 391.820 Aabenraa 033.811
Svendborg 903.670 Sønderborg 035.093
hjørring 827.147 Tønder 611.931

Til 5 o g n ø k o m ni u n ø r ialt 14.074.193 Kr., nemlig:
Sognekommunerne i Ko- Roskilde 328.388

henhavns Amtsraads- Frederiksborg 701.142
kreds 2.027.350 I[olbælc 809.687

(heraf Gentofte Kom- Sorø 117
rnune. . 1.018.579 Xi.)
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Kr. Kr.

Til K ø b s t æ cl e i ialt 3.159.062 Kr., nemlig:

Køge
Roskilde
Frederikssund
Frederiksværk
helsingør
hillerød
holbæk
Kaluiclborg
Nykøbing p. Sj
Korsør
Ringsted
Skelskø r
Slagelse

Sorø
Næstved
Præstø
Stege
Storehedinge
Vordingborg
Aakiikeby
Allinge-Sancivig
hasle
Neksø
Rønne
Svaneke
Maribo
Nakskov
Nykøbing P F
Nysteci
Rødby

Præstø
Bornholm
Maribo
Odense
Assens
Svenclborg
Hjørring
Thisted
Aalborg
Viborg

729.618
124.795
660.378
503.330
239.137
516.754
649.559
267.020
646.664
517.769

Randers
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
haderslev
Aabenraa
Sønd ei’borg
Tønder

564.652
552.463
513.332
656.755
083.448
002.499
488.257
287.100
192.310
293.649

10.208
11.018
14.032
12.858

282.948
15.363
30.238
18.829
24.476
19.697
82.118

•i.:320
18.938
25.065
42.093
30.655

7.898
24.438
31.593

131.007
19.504

8.005
19.525
32.790
40.033
17.737
34.589

8.084
97.049

8.317

27.526
54.330
24.244
16.024
09.428
44.803
44.732
20.403
14.581
23.873
41.300
18.049
63.888
16.215
44.746
12.474
12.706
10.804
18.808

7.135
10.231

6.372
10.541
29.430

4.958
20.106
50.604
50.496

7.802
27.007

Sakskøbing
Stubbekøbing
Bogense
Kerteminde
Odense
Assens
Middelfart
Faahoig
Nyborg
Rudkøbing
Svendborg
Eroskohing
Brønderslev
Frederikshavn
Iljoiring
Skagen

Sæby
Nykøbing p. \l
Thisted
Aa lhoig
Løgstør
Nibe
Noj les und ljv
Skive
Viborg
Grenaa

Hobro
Mariager
Randers
:Ebeltoft
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Aarhus.
1-lorsens
Silkeborg
Skanderborg
1-lerning
1-lolstebro
Lemvig
Ringkøbing
Struer
Fredericia
Kolding 102.382
Vejle 94.JiOG

Esbjerg
Ribe
Varde
I-Ja cl ersi ev
Christiansfeld Flække

Augustenborg Flække
Nordborg Flække
Tønder
I-løjer Flække
Løgumkloster Flække

Resten af de inclgaaecle Afgiftsbelob tilfalder dels Københavns og
Frederiksbergs Kommuner med henholdsvis 1.974.413 Kr. og 592.324 Kr.,
dels Statskassen til særlige Vejarbejder ni. v. og til Dækning af Ud
gifter Teclrørencle Opkrævningen.

BOGANMELDELSER

Dansk Vejtidsskrift har modtaget:
.Just Rrocli: Veier og ueivesen i Norge. Fra de e[dste tider til

veiloven av 1851. Oslo 1937. 56 Sider.
Denne Afhandling er udgivet ved Vej direktørens Foranstalt

ning og giver en ogsaa for os Danske meget interessant Fremstil
]ing af Vejenes Stilling i Norge gennem Tiderne. Vi ser, at Vej
væsenet allerede i aller ældste Tid har nydt godt af de styrendes
Interesse; i Ærkebiskop Eysteins Lov (1160—1188) findes saale
des Bestemmelser om Pligtarbejde paa Vejene. I Osebergskibet
blev fundet en Vogn, som viser, at man i Vikingetiden har kendt
Vogne og derfor antagelig ogsaa Veje i Norge.

Hele Begyndelsen af Brochs Bog er iøvrigt en Beklagelse over,
hvor elendige Vejene var, hvor vanskeligt det var at faa Bønderne
til at holde Vejene i Stand, og hvor lidt Vejembedsmændene blev
paaskønnet af Befolkningen.

Men Regeringen har aabenbart som Regel haft den bedste Vilje
til at skabe ordentlige Veje. Men gode var de ikke; paa mange Veje
kunde der ikke køres, men lum rides, og hvor man heller ikke

1Cr.
243.184

88.602
65.621
13.986
49.454
51.969 Aabenraa
27.502 Sonclerborg
18.824
12.864
38.197

1Cr.

86.488
17.255
25.965
86.872
5.390

67.152
39.817
5.271
7.710

45.435
6.195

12.003

kunde ride, maatte man gaa.
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Christian IV har Æren af at have bygget den første Kørevej i

Norge fra Kongsberg til Christiania; han begyndte Driften af Sølv-

værket og ansaa det for nØdvendigt at have en god Forbiridelses

vej til det; han udstedte en Vejforordning af 24. Februar 1636 og

paalagde Statholderen Hannibal Sehested at sørge for Vejenes gode

Tilstand.
Forfatteren giver en interessant Skildring af den embedsmæs

sige Ordning af Vejtjenesten: fra Statholderen, Ulrik Frederik Gyl

denlove i 1664 ansatte Jens Flauritz som Vejinspektor, og gennem

de forskellige Generalvejmestre op til (let 19. Aarhundredes gen

nemgribende Ændringer.
Forskellige Rejsebeskrivelser giver en Idé om Vejenes Tilstand,

og Forfatteren refererer nogle af dem som •Tessen-SchardebØlls og

Steenbuchs fra Midten af det 18. Aarhundrede, Hausmanns fra

1806, SchØnings fra Slutningen af det 18. Aarhundrede, Kifiwers

fra 1823 og fra ældre Tid den kendte Olaus Magnus.

Men i Slutningen af ‘det 18. Aarhundrede begyndte Vejbygnin

gen at skyde Fart parallelt med den Udvikliig, der pan samme Tid

begyndte i Danmark. Forfatteren omtaler de forskellige General

vejmestre, der især har indlagt sig Fortjeneste i denne Periode,

BrØdrene Krohg og Gelleralvejintendant Peder Anker.

Og saa behandles i et sidste Afsnit Tiden fra 1814 op til Vej-

loven af 1851 med de Personer, som for Udviklingen i denne Pe

riode kom til at spille en Hovedrolle: Johnson, Finne og Bergh.
Bogen kan anbefales til alle, der har Interesse for Vejvæsenets

Historie; den kunde maaske give Stødet til, at der ogsaa for I)an
mark blev udarbejdet en lignende Oversigt over vore Vejes Historie.

FRA MINISTERIERNE

CilkLllære af 9. September 1937 den 1. Oktober d. A. oprettes et nyt

til samtlige Aintinæncl fra Ministe- Kontor i Ministeriet for offentlige

net for offentlige Arbejder om Qp Arbejders Departement, hvortil

rettelseafetVejkontor under Mini- henlægges Administrationen af de

steriets Departement: Midler, der er stillet til Raadighecl

»Man skal herved anmode for Ministeren for offentlige Ar

D’Herrer Amtmænd om hver for sit bejder som Tilskud til Kommu

Omrancle at ville meddele Amts-, nerne til Uclforelse af særlige Vej-

By- og Sogneraadene. at der fra arbejder. snaledes at alle 1-lenven-
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delser om Tilskud til og om Pla
nerne vedrørende disse Arbejder
fremtidig maa rettes til dette Kon
tor.

Til det nævnte Kontor henlæg
ges endvidere Administrationen af
de gældende Vejlove, Snekastnings
loven, Motorafgiftsioven og Loven
af 1. Februar 1930 om Krydsninger
mellem Veje og Jernbaner m. v.

Sluttelig bemærkes, at Detail-
planer og Oversigtskort vedrørende
Arbejder, hvortil Tilskud af (le
nævnte Midler ydes, fremtidig vil
være at indsende hertil i Eksern
plarer.<

Ministeriet fm offentlige A rbej
ders Cirkulære til samtlige Ana—
mænd af 09 September 19:37;

Som det vil van-ø D’Herrer
Amtmænd bekendt, er det en For
udsætning for Udbetaling af Til
skud, som et- tilsagt Sognekom
munet-ne af (le Midler, der er stil
let til Raacliglied for Ministeren
for offentlige Arbejder som Til
skud til Kommunerne til Udførelse
af særlige Vejarbejdet- at Amts—
vejvæsenet foruden at attestere, at
(le paagældende sognekommunale
Vej arbejder er udført under Iagt
tagelse af (le for Tilskuddenes
Ydelse stillede Vilkaar, tillige atte
sterer Rigtigheden af (le efter .\t

bejdernes \fsl utning indsend le
endelige Regnskaber.

Da Amtsvejvæsenet i nogle Aut
ter imidlertid ikke har ment at
kunne afgive (le paagældende At-
tester i Overensstemmelse med det
ovenfor anførte, skal man I erved

anmode Dem om hver for sit Om
raade at ville foranledige, at der
gives Anitsvejvæsenet Paahrg om
nøje at fare Tilsyn med vedkom
mende sognekommunale Vejarbej
ders Udførelse og at godkende Ud
giftsbelnhene vedrørende henieldte
Arbejder samt at pause, at de stil
lede Arhejdsvilkaar nøje overhol
des, saaledes at Amtsvejvæsenet
vil være i Stand til at afgive de
pangæklende Attester i den ønske-
(le Afftattelse.

ljnde rvisningstninist etiets Cii—
kukure af 17. August 1937 til samt
lige Skoledirektionei- udenfor K
benhavn angaaende Advarsel dl
Skolebørn mod at beskadige Vej
viserskilte og Færdselstavler.

Paa dertil given Foranledning
skal man anmode Skoledirektio
net-tie om livet for sit Ornraade at
ville paalægge Ltu ret-personalet
ved de kommunale Skoler paa
Landet — lejlighedsvis — i Foi-
bind else med Færdselsundervis—
ningen i Skolerne at foreholde Ele
verne, at de pan Vejene opstillede
Vejviserskilte ikke nina beskacli—
ges. og al Beskadigelse at suadan
ne Skilte medforei’ Erstatninus—
Pligt.

I Forbimlelse hermed ønsker
alan (lerhos indskærpet den alle
rede i henhold til Ministeriets Cii
kulære af 27. Juni 1922 givne Ad
varsel mod lleskadigelse af de til
Betryggelse af Fderdselen med Mo
tor køretøjer opstillede Færdsels
tav le i.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

=1=

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade b4. København.
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H.POULSEN&CO.%
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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L L L,—LXLJ\J t’ Vejbygning

BITUMEN
tH moderne Asfalfbton,
til Overfladebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Frcmstilling af

Koldasfalt-Em ulsioner,
til Fabrikation af

tjrefri Tagpapper
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