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1)EN NYE SNEKASTNINGSLOV
Foredragaf Fuldmægtig i Ministeriet for offentlige Arbejder

Pelle Christensen.

Ved .-\ intsraadsforeningens Geneialforsunling paa
Bornholm den 2. Juli 1938 holdt Fuldmægtig i Mini
steriet for offentlige Arbejder, Pal]e Christensen,
nedenstaaende, efter det trykte Referat fra Mødet,
gelsgivne Foredrag ons (lejl nye Snekastningslov.

>FØrst vil jeg rette en Tak til Amtsraadsforeningens Bestyrelse.
fordi jeg har faaet Lov til at forsøge over for denne højt ærede
Forsamling at redegØre for den i sidste Rigsdagssamling vedtagne
Lov om Snekastning, nemlig Lov Nr. 158 al’ 13 .April 1938. Sne
kastningslovgivningen er jo en Lovgivning al ganske speciel Ka
rakter, som ikke kan paaregne nogen større almindelig Interesse.

Den stedfundne Revision af Snekastningsloven er en naturlig
Følge af den Udvikling, der har fundet Sted med Hensyn [ii Vejtra
tikken siden Aarhundredskiftet; MotorkØretøjernes Fremkomst og
Motortrafikkens Udvikling har bevirket en overordentlig stærk Stig
ning i Vej trafikken, og da Brugen af Kaner og Slæder om Vinteren
praktisk talt er ophørt, melder Kravet om en hurtig og effektiv
Snerydning sig med større Styrke nu end nogensinde, ogsaa fordi
netop MotorkøretØ jer i Sammenligning med andre Køretøjer har
store Vanskeligheder ved at køre under Sneforhold. Motortrafikken
varetager hele Aaret en stor Del at Transporterne her i Landet at
Personer og Gods, derunder i meget hØj Grad af Landl)rugSproduk—
ler fra Producenter til Købstæder, Mejeri, Slagteri m. v., og det er
derfor al stor samfundsmæssig Betydning, at disse Transporter
1)1’Cth0ldes, selv om der skulde indtræffe i’et betydelige Snefald.
Det er derfor piki’ævet, at Snerydningen iværksættes i større Om—
lang og med flere og andre Hjælpemidler end tidligere, hvor det var
tilstrækkeligt med Benyttelse at det til Naturalarbejde udskrevne
Mandskab at tilvejebringe en for den daværende Trafik og de da
værende Befordringsmidler nogenlunde fremkoinmelig Vej. Det vil
snaledes være nødvendigt ikke blot at udføre Snerydniingen — i
hvert Fald pan de vigtigste Veje — i betydelig hurtigere Tempo
end tidligere, men tillige paa disse Veje at foretage Rydningen i
større Bredde end hidtil, for at saavel den gennemgaaende Trafik
til Byerne som den mere lokalt bestemte kan foregaa saa uhindret
som muligt. Samtidig med, at Kravene til Snervdningens Hurtighed
og Omfang som nævnt efterhaanden er vokset, har Udviklingen paa
Landet medfØrt, at tiet med den tidligere Lovs Bestemmelser, der
loreskrev, at Snekastningen (let store og hele skulde finde Sted
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som Naturalarbejde, har været stadig vanskeligere at fvldestgØre
disse Krav iji. a. som Følge af, at Anvendelsen al Maskinkraft i
Landbruget har bevirket, at dette ikke i saa stor Udstrækning som
tidligere anvender Medhjælp. Den Arbejdskraft, som i Vinterhalv
taret er til Raadighed til Foretagelse af Snekastning, er derfor for—
inindsket samtidig med, at Snekastningsarbejdet er forandret og
forøget.

Ved den nugældende Snekastnillgslov har der imidlertid fundet
den nØdvendige rrilpasflillg Sted efter Nutidens ændrede Trafikfor
hold, saaledes at man kan faa Snekastningen foretaget paa en tids
svarende og rationel Maade.

Som en al (le væsentligste Ændringer i Loven skal jeg pege pa
Bestemmelserne om, hvem Snekastningspligten1)aahvilel. Efter Lo
ven af 1904 var Snekastningen et sognekoinmunalt og kØbstadkoni
munalt Anliggende, idet det l)aallvilede Sognekommunerne at sØrge
for Snekastningen pan de inden for Kommunens Grænser værende
Landeveje og Biveje samt offentlige Gangstier, medens KØbstad
kommunerne havde Pligt til at sørge for Snekastningen de
kdhs tadens Grund værende Landevej sstrækninger, Landevej sgader
og Biveje. Amtskommunerne, der dog i nogen Grad frivilligt med
virkede ved Snekastningen laa Landeveje, havde (lernmo(l ingen

Pligt til at deltage i Snekastningen. Den nye Lov har gennemført
den Regel, at det paahviler vedkommende Vejinyndighed at sørge
for Snekastningen paa de under deres Bestyrelse hØrende Veje, san
ledes at Vejenes RyddeliggØrelse for Sne i’iu er en de kommunale
Vejvæsener paahvilende Opgave. Amtskommunerne er snaledes for—
1digtet til at drage Omsorg for Snekastningen pan Landevejene, og
Sognekommunerne skal som hidtil sØrge for Snekastningen P Bi—
vejene og de offentlige Gangstier. Fra denne Hovedregel er der kun
gjort en mindre væsentlig Undtagelse, nemlig for san vidt angaar
Snekastningen i KØbstæderne, idet man har bevaret Kdbstadkom
ni unernes Pligt til at sørge for Snekastningen paa de pan KØbsta—
dens Grund værende Landevej sgader og Landevej sstrækninger, der
som bekendt henhØrer under Amtsraadenes Bestyrelse. l)isse Vej -

strækninger overtages imidlertid efterhaanden af KØbstæderne, san—
ledes at man kan forudse, at denne Undtagelse fra Hovedreglen vil
bortfalde iTidens Løb. Købstæderne skal som hidtil sørge for Sne

luistningen pan Bive,jene i KØbstæderne.
Som en naturlig Konsekvens af, at Snekastningen er en (le

kommunale Vejvæsener paahvilende Opgave, fastsætter Loven, at
Udgifter af enhver Art vedrØrende Snekastningen som Vejudgifter

kan medtages blandt de regnskabsmæssige Vejudgifter, i Forhold

lil hvilke Kommunernes Andele i Motorafgifterne beregnes. Tidli

gere har kun Udgifter til Anskaffelse og Driftf Snervdningsma—
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skiner og til Anskaffelse og Opstilling at Sneskærme kunnet med
tages blandt de regnskahsmæssige Vej udgifter. Til Udgifter vedrø
rende Snekastning maa kunne henregnes ikke l)lot Udgifter til Leje
at Arbejdskraft og til Anskaffelse af Snerydningsmateriel, men i
(let hele taget Udgifter til Snekastningsforanstaltninger af den Art,
som omhandles i Snekastningsloven, f. Eks. til Udlægning af mid—
lerti(lige Veje.

For saa vi(lt angan I Amtskoiuin unernes Snekastni ngspligt er dej
(lernæst i Loven givet 2 positive Forskri fter med Hensyn til den
F’remgangsmaade, (ler vil være at bringe i Anvendelse. For (let første
bestemmes (let Lovens 1, Stk. 1, at (let paalviler Amtskommu
nerne at foretage Snerydningen ved Hjæl j) at Snerydningsiuaskiner
i den Udstrækning, i hvilken (let er muligt at foretage Snerydning
ved Maskinkraft. Ved Snerydningsmaskiner forstaas ikke alene Ma
skiner, der er særligt indrettet med det Formaal for Øje at rydde
Sneen bort fra Vejene, de egentlige Snerydningsmaskiner, men og
san den hidtil anvendte Form for Snerydningsmaskiner, en Lastmo
torvogn, paa hvilken (ler i de givne Tilfælde monteres en Spidspiov
eller en Sidepiov. l)enne Lovbestemmelse vil betyde, at Amtskom
inunerne, saafremt (le ikke allerede maatte made over (let nødven—
(lige Materiel til den maskinelle Rydning, inden den kommende Vin
ter maa anskaffe tiet fornødne Materiel til Foretagelse at Sneryd—
ung ved Maskinkraft eller sikre sig gennem Aftaler med Vognmænd
eller lignende, at dette er til Raadighed. l)et vil paa nuværende
Tidspunkt, hvor man ikke har indvundet tilstrækkelige Erfaringer
med Hensyn til Snerydningen med Maskinkraft, være vanskeligt at
angive, hvormeget Materiel en Amtskommune maa have til Raadig—
hed, for at den kan siges at have opfyldt sin Forpligtelse ifølge Lo
ven til at forrette Snekastning ved Maskinkuaft i den Udstrækning,
hvori dette er muligt, men (let maa indtil videre antages, at det vil
være tilstrækkeligt, naar der findes mindst en Snervdningsmaskine
for hver 25 km Landevej. Maskinen bØr ledsages af et l)assendl
stort Betjeningsmandskab, der foruden at betjene Maskinerne, kan
være til Hjælp ved vanskelige Passager. Saavel Maskinerne som
Mandskabet maa kunne være til Randigheci i Løbet af ganske kort
Tid, for at Snerydningen kan iværksættes snarest muligt ved ind
trædende Snelæg, der maa befrygtes at skabe Trafikvanskeligheder.
Vejens færdselsmæssige Karakter og Bredde maa iØvrigt være afgø
rende for, om man skal benytte én Plov ad Gangen eller 2 Plove
samtidig, f. Eks. en Spidsplov og en Sideplov. Snerydningsmaski
nerne kan ikke alene ryddeligholde Vejene for Sne, bl. a. kan Ma
skinerne ikke forcere Snelæg, hvis HØjde er over en vis Størrelse.
hvorfor det ogsaa at denne Grund vil have Betydning, at den ma
skinelle Rydning iværksættes i Tide. Da endvidere Sneen kan falde
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san voldsomt, at det paa enkelte Steder er umuligt at gennemfØre

den maskinelle Rydning, forinden den lejede Arbejdskraft har banet

Vej for Maskinerne, bør man foreløbig kun betragte Maskinrydnin—

gen som et Supplement, men ganske vist et fortræffeligt Supplement

til Snerydningen ved Haandkraft.

For (let andet bestemmer Lovens 2, Stk. 1, at den Am tskomm u—

lierne piahvi1ende Snekastning, der ikke kan foretages ved Hjælp

al Snerydningsmaskinerne, skal udfØres for Amtskommunens Reg

ning ved lejet Arbejdskraft eller pan anden lignende Mande, eller.

hvis tilstrækkeligt Mandskal) hertil ikke kan skaffes, som Natural—

arbejde.
l)et vil derfor være nødvendigt, at Amtskommunerne, for at

kunne lade Snekastningen foretage i Overensstemmelse med Lovens

Panbud, i god Tid sikrer sig, at man, naar det maatte være nødven

digt at foretage Snerydning ved Haandkraft, vil kunne rande over

tien Arbejdskraft, som kan lejes til Udførelse al (lette Snekastnings

arbej (le. Amtskommunerne maa derfor pan en el ler anden Maade

skaffe sig Underretning om, hvilken Arbejdskraft der kan forventes

at være til Raadighed, f. Eks. gennem Avertering om Efteranrel.

l)et vil sikkert være formaalstjeiiligt, at AmtsvejinspektØrerne for—

handler indbyrdes om den nærmere Fremgangsmaade, (let’ skal l’Øl—

ges i san Hensende. I denne F’orbimlelse skal jeg henle(le Opmærk

somheden pan, at ogsaa l3nnei’ne i Snepei’ioder bai’ Brug for lejet

Arbejdskraft til at rydde Banelegeinet, saaledes at der i saadanne

Perioder kan forventes en stærk Efterspørgsel efter Arbejdskraft.

Amtskommunerne hat’ som sagt kun Ret til at anvende (let snekast—

iiingspligtige Mandskab til Naturalarbejde pan Landevej ene i (let

Omfang, hvori der ikke til dette Arbejde kan lejes Arbejdskraft,

og det maa være en Følge af Lovens Bestemmelser, at der maa være

tilbudt denne Arbejdskraft overenskomstmæssig Betaling for Ar—

hejdet, forinden det kan betragtes som konstateret, at (le!’ ikke kan

fremskaffes lej et Arbejdskraft.

Idet man maa gaa ud fra, al Snekastningen pan Landevejene i

Almindelighed vil finde Sted ved Hjælp af Maskinkraft og lejet Ai’—

hejdskraft, vil det være naturligt, at Snerydningsarbejdet Lan—

devejene fordeles over Strækninger af pisseiicle Størrelse, og finder

Sted under Ledelse af særlige, af Amtskommunen antagne Arbjds—

ledere, der hver forestaar Snerydningen ved Hjælp al’ Maskiner og

lejet Arbejdskraft pan de i)aageldeIdle Strækninger, idet (let som

Regel vil være upraktisk i disse Tilfælde at benytte Snefogderue,

hvis Arbejdsomraade er begrænset tf Arbejdskredsene, til at fore

staa Snekastningen pan Landevejene. Derved uncignar man ogsan,

at Snefogden faar 2 Foresatte at rette sig efter, nemlig Arntsvejva

senet med Hensyn til Snekastnirigen pan Landevejene og Sogneran—
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dene ved Snekastningen pan Bivejene. Det maa endvidere anses for
hensigtsmæssigt, at de paagældende Arbejdsiedere bemyndiges til
at træffe Afgørelse i de aliniiideligt forekommende Spørgsmaal ved
rØrende denne Snekastnings Udførelse, da i de virkelige Sneperioder
en til en vis Grad decentraliseret Ledelse vil være at foretrække
l’rem for, at Snerydningen ledes fra et centralt Sted i Amtet, f. Eks.
Amtsvejvæsenets Kontor. Paa den anden Side kan man ikke und
være en vis Overledelse fra Amtsvejvæsenets Side. Da Sneen som
bekendt falder ret uregelmæssigt pan de forskellige Steder, vil del
være af lletydning, at Amtsvejvæsenet kan dirigere Snerydnings
maskiner, der er placeret pan Steder i Amtet, hvor der i den givne
Situation ikke er san meget at gøre for Maskinerne, til andre Steder.
liv ur deres Hjælp er 1)aalcrævet.

Sognekommunerne skulde efter den hidtil gældende Snekasi —

ningslov lade Snekastningen pan Bivejene foregna som Naturalar
hejde. Amtsraadet kunde dog for et Tidsrum af 3 Aar ad Gangen
tillade, at Snervdningen i en Sognekommune eller l)ele deraf blev
udført for Kommunens Regning pan saadanne Vejstrækninger, som
efter (le stedlige Forhold hensigtsmæssigst besØrgedes kastet i
denne Maade. l)enne sidste Regel blev navnlig bragt til Anvendelse
i Sognekommuner med bymæssig Bebyggelse. Efter den nugældende
Lov er det ganske overladt til Sogneraadene at træffe Bestemmelse
om, hvorvidt Snekastningen skal finde Sted for Sognekommunernes
Regning eller som Naturalarbejde. En Sognekommune kan ligeledes
bestemme, at Snekastningen (lelvis skal finde Sted for Kommunens
Regning og delvis som Naturalarbejde. En Kommune vil saaledes
For et Regnskabsaar kunne bevilge en eller anden Sum til Snekast—
ning ved lejet Arbejdskraft, og derefter snafrernt denne Bevilling
ikke foretaget nogen Ændring i Forhold til den hidtil gældende Lov—
arbejde. Værdien af Naturalarbejde kan i Overensstemmelse med
(le hidtil gældende Bestemmelser ikke medregnes blandt Konunu—

i ernes regnskabsmæssige Vej udgifter.
Med Hensyn til den Købstadkommunerne iniah’i1ende Pligt er der

ikke foretaget nogen Ændring i Forhold til den hidtil gældende Lov—
ivning.

Som cii anden væsentlig Bestemmelse skal fremhæves Lovens
19, der bestemmer, at en Amtskommune, KØbstadkommune eller

Sognekommune, (ler anvender lejet Arbejdskraft til Snekastningen
‘ (le Veje, mm hvilke Koiiimurien i Henhold til Lovens § i er

pligtig at sørge for Snekastningen, kan faa Halvdelen af det dertil
medgaaende Beløb refunderet forlods af Motorafgifterne. Denne
Bestemmelse kommer som sagt kun til Anvendelse, for san vidt
:ingaar den Snerydning, som Kommunerne er pligtig at foretage
i Henhold til Lovens § I . De tTdgi fler, en Kommune har haft til
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Snervdning i Kraft at, at den soiii Grundejer langs en Vej er ligtig
at rvddeligholde visse Vej strækninger for Sne, vil saaledes ikke
kunne medregnes ved Refusionen. Som et andet Eksempel P°° Ud
gifter, der ikke kan medregnes, kan nævnes en Kommunes Ud
gifter ti I Snervdning private Veje, der er aabne for almindelig
Færdsel. Endvi (lere vil en KØbstadkommune ikke kunne luedregne
de Udgifter, (ler refererer sig til Snekastningen paa andre Veje og
Gader end Landevejsgader, Landevejss[rækninger og l3iveje. Ud
gifterne kan anmeldes til Refusion, hvad enten Arbejdet udføres
ved Kommuneils egen Foranstaltning eller i Entreprise og uanset,
om (let lejede Mandskab benyttes til Hjælp ved den maskinelle
Ryd ni ng el ler som Snek astere eller ved andre i Snekastningsloveil
omhandlede Foranstaltninger til A fhj ælpning eller Forebyggelse al
Ulemperiie ved Snelæg pi Vejene.

I)e[ er (lag en Forudsætning for Refusionen, at A rl)eJ(let ud faes

under Iagttagelse at fplgende RegI er:
I ) At der som Arbej dskraft anvendes fortrinsvis Familieforsørgere

og blandt disse atter fortrinsvis LØnarbejdere, d. v. s. at man i
fØrste Række skal antage FnmilieforsØrgere, der er Lønarbej—

dere, derefter andre Famili eforsørgere, og saafremt dei ikke
melder sig Arbejdere at disse Kategorier, kan man antage an

den Arbejdskraft til Arbej deL.
Som Lønarbejclere betragtes Arbejdere, som i Henhold til

Lovbekendtgørelse Nr. 185 al 11. Maj 1937 om Arbejdsanvis
ning og ArbejdslØshedsforsikring m. ni. anses som Lønarbejdei’e.
I Henhold til nævnte Lov betragtes som LØnarbejder enhver,
(ler med Løn eller Akkordbetaling eller som ulønnel Lærling
her i Landet stadig eller midlertidig beskæftiges i Virksomheder

ifl(len for (le at Lovens i omfattede Fag eller som for Arbejds
giveren mod \Tederlag har Tilsyn med eller Ledelsen at saa—
(lflflfle. De nævnte Fag er: Handel, Kontorvirksomhed, Industri.
Haandværk, Landbrug, Beværternæring, rrl.tlnsl)oI.tvil.l( somhe(l
og .1 ordarhej de. Hvor ganske særlige Omstændigheder tal er der
for, kan Socialministeren ell er Indstilling af Arbej dsnævnet 1w—
stemme, at andre Erhvervsomraader end (le nævnte vil være
at anse som Fag i den her omhandlede Forstand. Begrebet Lim—

arbejder falder saaledes ikke sammen med den egentlige Arbej—
(ler, men ogsaa Personer i andre Stillinger kan omfattes at Be

grebet Lønarbej der, naar de blot ikke har selvstændigt Erhverv.
2 Arbejdet skal dernæst vederlægges med den Betaling, (ler i

Henhold til Overenskomst mellem Arbejdsgivere og Arbejdere
maatte være fastsat for (lette eller tilsvarende Arbejde. Denne
Overenskomst maa være indgaaet mellem Kommunen og I)ansk
Arbejdsinandsforbund, eventuelt dennes lokale Afdeling. Hvor
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saadan Overenskomst ikke foreligger, maa (Let kræves, at Ar—
bejdet betales efter den almindelige Landsoverenskomst melleiii
(le paagældende Arbejdsgivere og Arbejdere, : Landsoverens—
komsten mellem EntreprenØrforeningeit og l)ansk Arbejds—
ruandSforbun(I.

Loven paalægger ikke Kommunerne at v(le tari fmæssig Betaling
for Udførelsen at Snekastningsarbejde, og en Kommune er saaledes
ikke a fskaaret fra at tilbyde anden Betaling til den lejede Arbejds
kraft, men (iens Udgifter til den lejede Arbejdskraft vil kun kunne
anmeldes til Refusion i Henhold til 19, saafremt (le deri indeholdte
Bestemmelser, (lerunder at (ler ydes overenskonistniæssig Betaling.
er overholdt.

19 foreskriver endvidere, at (ler inden hvert Aars 1. J uni til
Ministeriet for offentlige Arbejder l)L et af (lette udfærdiget Skema
skal indsendes Oplysninger om Størrelsen af (le (let sidst forløbne
Regnskabsaar afhol(lte Udgifter, som kan anmeldes til Refusion.
Det vil være praktisk, m (le kom ifl unale Vej regnskal)er føres saa—
ledes, at de Udgifter, som kan anmeldes til Refusion, l)osteres Pt”’
en særskilt Konto. Saafremt der maatte opstaa rl,i\.l om, hvorvidt
en Udgift er anmeldelseshereltiget, er Ministeren for offentlige Ar
bejder i Henhold til Loven hefØjet til at afgøre (let paagæl(len(le
Tvivlsspørgsmaal. Udgifter til den til l3ortkØrsel al Sne lejede Ar
bejdskraft, kan ikke anmeldes til Refusion.

Regner man, at Sognekommunernes Dækningsproccnt ligger om
kring Ca. 10 pCt., vil det sige, at en Sognekommune, dels i Henhold
til 19, dels gennem den almindelige Andel i Motorafgifterne faar
ca. 7(1 pCt. af Udgifterne til lejet Arbejdskraft refunderet. Sætter
man Amtskommunernes l)ækningsprocent til 70 pCt., vil en Amts
kommune faa en. 85 pCt. af dens Udgifter til lejet Arbejdskraft
godtgjort. KØbstæderne faar (lerimod kun 5(1 pCt. af deres anmeldte
Udgifter refunderet, idet Fordelingen af Motorafgifterne til Køhsta—
(lerne er uafhængig al deres regnskahsmæssi ge Vej udgifter.

l)a (let Beløb, hvormed Motorafgifterne i et Finansaar over
stiger (let Beløb, Motorafgifterne indbragte i 1931 -—-32, incl. Renter,
en. 5(1,8 Mill. Kr., i Henhold til Tekstanmærkninger p (le respek
tive Bevillingslove indgaar i Statskassen som Afdrag paa (le af
denne til Udførelse af særlige Vej arbejder forskudsvis udlagte Be
løb, nemlig 16 Millionsfonden, 12 Millionsfonden og 10 Miflions
fonden, vil det sige, at (le Beløb, der refunderes Kommunerne i
Henhold til 19, udredesaf (le 50,8 Mill. Kr., der har været til
Raadighed ved Fordelingen i (le senere Aar. Refusionen vil saaledes.
ifl(ltil (le af Statskassen udlagte l3eløb er blevet tilbagebetalt, med
fØre en Nedsættelse af de Kommunerne og Vej fonden, henholdsvis
den særlige Fond til Vejarbejder, i de senere Aar tilfaldende Beløb.
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1)et Lader sig ikke gøre at opstille nogen tilnærmelsesvis rigtig
Sandsynlighedsberegning for, hvilken Indflydelse § 19 vil faa paa
Kommunernes Dækningsforhold, idet en saadan Beregning er af
hængig af, hvilke Udgifter til lejet Arbejdskraft (le kommende Vin
tre vil foraarsage. Efter de til Automobil- og Vejudvalget indsendte
Oplysninger om Snekastningen i Landkommunerne i 1925—36 er
(le af Amtskommunerne afholdte Udgifter opgjort til ca. (i2,00() Kr.,
hvorhos Værdien af det saavet pna Landeveje som paa Biveje ud
fprte Naturalarbejde ganske skønsmæssig er opgjort til ca. (i Mill.
Kr. Køhstædernes Udgifter til Snekastning i samme Vinter var ca.
880,000 Kr. Disse Tal kan maaske give et Fingerpeg i Retning af,
hvilke Udgifter der kan forventes. Kommunernes Udgifter i 193$

-39, som anmeldes til Refusion inden 1. ,Juni 1939 vil blive refun—

(leret a f de i samme Fi int nsaa r i ndgaaed e Motora fgi fter. Sa a freint
Indberetningerne indganr inden (len foreskrevne Frist, maa (let
antages, at der ikke vil ske nogen Ændring i den hidtil fulgte Prak
sis med Hensyn til Udbetaling af Motorafgifterne, saaledes at Rest—
tidbetalingen at Kommunernes Andele i tie i et Finansaar indgaaede
Motorafgifter vil kunne finde Sted i (len Oktober Maaned, (ler føl
ger efter Finansaarets AfsluLning. Der vil i saa Fald ogsaa være
rigelig Tid til, at Kommunerne kan faa deres sædvanlige Indberet
ninger om deres regnskabsmæssige Udgifter indsendt lil Ministeriet
lii den følgende i. lJril.

l)en l)el af de af Kommunerne anmeldte Udgifter, som ikke re—
fu nderes i Henhold til § 19 samt (le af Kommunerne i øvrigt al—
holdte Udgifter af enhver Art vedrørende (le Loven omhandlede
Foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eller forebygge Ulem—
gerne ved Snelæg paa Vejene, f. Eks. til Anskaffelse og Drift af Sne
rvdningsmaskiner og -til Opstilling af Sneskærme, kan som Vej ud
gifter medtages blandt Kommunernes regnskahsmæssige Vej ud

gifter.
.leg skal herefter omtale de vigtigste al de andre rive Lovhestem—

ni elser.
Landevejene skal i Henhold til § 2, Stk. 4, ryddes først, medmin

dre anderledes i særlige Tilfælde bestemmes af Amtmanden. lie—
slemmelsen tilsigter i øvrigt kun at fastslaa, paa hvilke Veje Sne—
rydningen først skal sættes incl, men fri tager ikke Kommunerne for
deres Pligt til at holde enhver offentlig Vej farbar. Ved den nævnte
lieføjelse for Amtmanden er tænkt paa Biveje, der fører til Meje
rier, Sygehuse, Stationer o. lign., eller hvis Farbarhed skønnes nød
vendig af Hensyn til offentlige Befordringsmidler eller Postens
Fremførelse. Det vil være naturligt, at der mellem Amtskommunen
og de i Amtsraadskredsen beliggende Sognekomm uner tilvej ebrin—
ges fornødent Samarbejde i Henseende til Foretagelsen af Snervd—
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ningen paa (le offentlige Veje i Amtet, hvad enten denne foregaar
ved Hjælp af lejet Arbejdskraft eller ved Anvendelse af Naturalar
bejde, for at Snerydningen til enhver Tid kan blive foretaget hur
tigst muligt og i Overensstemmelse med Lovens Forskrifter samt
saaledes, at baade det Mandskab, som kan lejes, og det Mandskab.
som vil kunne tilsiges til Naturalarbejde, benyttes paa den mest
hensigtsmæssige Maade. I dette Øjemed bØr Sogneraadet, naar Incl
(lelingen i Arbejdskredse er foretaget, give Amtsvejvæsenet Med
(lelelse om StØrrelsen af (le Kre(lse, i hvilke der forefindes Lande—
vejsstrækninger, samt meddele, hvem der i disse Kredse er beskik
ket til Snefoged. Det snekastningspligtige Mandskab kan tilsiges til
Naturalarhejde saavel pan Landevejene som paa Bivejene, og (let er
derfor i Loven foreskrevet, at Snekastningen ved Naturalarbejde paa
llivejene i Almindelighed kun kan ske i det Omfang, i hvilket (let
snekastningspligtige Mandskab ikke er tilsagt til Snekastning paa
(le paagældende Landevej sstrækninger.

Sognekommunerne skal som hidtil udarbejde sædvanlige F’orteg—
nelser over det snekastningspligtige Mandskab, idet (ler saavel for
Åmtskommunerne som for Sognekommunerne kan forekomme rIi1_
fælde, hvor det ikke vil være muligt i rette Tid at faa fremskaffet
tilstrækkeligt lejet Mandskab, saaledes at den nødvendige Snekasl—
ning ikke vilde kunne foretages, saafreint man ikke ved Hjælp at
Fortegnelserne kunde tilsige Mandskab til Naturalarbej de. Saa
danne Fortegnelser skal derfor ogsaa udarbejdes selv i de Tilfælde,
hvor Snekastningen i en Arbejdskreds er bestemt til at skulle fin(le
Sted for vedkommende Kommunes Regning. I Overensstemmelse
bermed maa der heskikkes Snefogder i de enkelte Arbejdskredse,
hvad enten Snerydningen paaregnes udfØrL ved lejet Arbejdskraft
eller som Naturalarbejde. I)a (let har vist sig, at nogle Kommuner
har forsyadet sig mod denne Regel ved Affattelsen af Fortegnelsen
at opfØre den Ejendom fØrst ta Fortegnelsen, ved hvilken man
slandsede i Omgangen ved sidste Snekastning, er (ler mi i Lovens

8, Stk. 1, optaget et udtrykkeligt Paabud om, at man ved Affat—
lelsen af Fortegnelsen skal være opmærksom paa dette Forhold.

l)er er endvidere sket forskellige Ændringer i (le om Snefogderne
gældende Regler. Snefogderne kan efter Loven benyttes til at fore
si aa baade Snekastningen ved Naturalarbejde og den Snekastning,
der finder Sted ved Hjælp af lejet Arbejdskraft, og det kan i Hen
hold til Lovens § 12 paalægges Snefogderne at foretage (let fornØdne
i Henseende til at leje Mandskab, I saa Tilfælde maa Snefogderne
hos den lokale Myndighed kunne rekvirere Forskud til Bestridelse
:if (le dermed forbundne Udgifter. Medens Beskikkelsen af Snefog
iler i KØbstæder tidligere var overladt Amtmændene, hestemmet’
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Lovens 14 nu, at Snefogderne i KØbstæderne l)eskikkesaf Kom
munalbestyrelsen.

I Lovens 3 er (ler indføjet en ny Bestemmelse om, at Arbejds—
kredsens StØrrelse skal fastsættes saale(leS, at Længden af (le Stræk
ninger, am hvilke det mia hviler vedkommende A rbej cl skreds at
sØrge for Snekastningen ikke overstiger 5 km. Amtsraadet kan (iog
illacle, at en Arbejdskreds lægges stØrre, naar særlige Omstændig—

b eder taler derfor. T)enne Mak sinialbegrænsning for Snek astnings—
(listrikternes Størrelse skyldes Ønsket om, at Snefogderne skal have
et tilstrækkeligt Overblik over Snerydningen i Arbej dsk redsen. Som
FØlge af denne l3esLemmelse samt under Hens n til, at Snerydnin—
gen paa Landevej ene nu i (let væsentlige vil foregna ved Maskin—
kraft maa (ler finde en Omlægning Sted at Arhejdskredsene, og
(I enne foretages ifølge Loven at Sognekomm unerne.

Naturalarbejdet skal som tidligere udfØres Som Omgangsarbejde.
Ved selve Panligningen af Naturalaihejdet er foretaget den Æn—
(iring, at 600() Kr. Ejendomsskvld regnes lig med /2 Mands Folke—
hold i Stedet for som tidligere med I Mands Folkehold. 1)et er
overladt (le kommunale Myndigheder i Snekastningsregulativet at
fastsætte, hvor stor en Snekastningsydelse der skal lignes paa hver
(i000 Kr. Ejendomsskvld, resp. ‘/2 Mands Folkehold. Ligner man
I’. Eks. /2 Snekastningsdag paa 61)0(1 Kr. Skyldværdi, bliver dcii
Vdelse, som falder l°’ en Ejendom, hvis Skvldværdi er 24.00() Kr.,
2 Snekastningsdage i Omgangen. Saafremt man derimod ligner i
Snekastningsclag pan hver 600(1 Kr. Ej endomsskyl cl, bliver den
samme Ejendoms Ydelse i Omgangen 4 Snekastningsclage. Det vil
heraf ses, at (le kommunale Myndigheder ved Fastsættelsen al
Størrelsen af den Ydelse, (ler skal præsteres i Omgangen for hver
600)) Kr. Ejendomsskyld, kan drage Omsorg for, at (let Antal Sne
k a stningsdage, som udskrives i Omgangen, ikke overstiger den
faktisk tilstedeværende Arbejdsstyrke. I Praksis har almindeligvis
æret udskrevet i Mand pr. 600() Kr., hvorfor mange Ejendomme
ikke har kunnet opfylde deres Snekastningspligt u(len at leje Mand
skab. For at undgaa et saadant Resultat anfØres det udtrykkeligt i
Lovens 4, Stk. 2, at der ved Fastsættelseii af (ten Ydelse, (ler
skal lignes pan hver 6000 Kr. Ejendomsskyld eller 1/2 Mands Folke—
hold, skal tages Hensyn til, at (let Antal Mænd, som udskrives i
den enkelte Omgang, omtrentlig svarer til den Arbejdsstyrke, som
maa pleg1es faktisk at være til Stede, Paa Grund af (le stærkt
varieren(le Forhold i Henseende til Befolkningstæ[hed og Ejendom—
menes Værdi inden for (le enkelte Amter, vilde det i Tilfælde at,
at man som hidtil nØjedes med eet Regulativ for hver Amtsraads—
kreds, i Almindelighed næppe være muligt for et Amtsraad at kunne
danne sig nogen begrundet Mening om, hvorvidt (let Mandskab,
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der kan udskrives til Naturalarhejde, nogenlunde svarer Lii den tak
tiske Arbejdsstyrke Amtsraadskredsen. Amtsraadene hør derfor
fremtidig gØre Brug af den Ret, Loven lijemler den, til at ucifær—
ciige flere Regulativer, saaledes at man kun lader et Regulativ gæl(le
for de Egne, hvor de Omstændigheder, der kommer i Betragtning
ved Fastsætielsen at Onigangens StØrrelse, er nogenlunde ensartede.

I § 4, Stk. 2, bestemmes det endvidere, at der i Snekastningsregu—
lativet skal fastsættes et Maksimum for det Antal Mand, der p’•
Dag kan afkræves de enkelte snekastningspligtige. En saadan Frem
gangsmaade har været fulgt i enkelte Amter, men er nu blevet lov—
fæstet. I Praksis kan Bestemmelsen gennemføres paa forskellige
Mander. Man kan f. Eks. bestemme, at den største Ydelse pr. Dag
skal aftrappes efter Ejendomsskvld, saaledes al en Ejendom, hvis
Skyldværdi er under 24.000 Kr. ima eli enkelt Dag ikke skal stille
med mere end I Mand, Ejendomme mellem 24—48.000 med 2 Mand.
Ejendomme mellem 48—72.00() Kr. Ejendomsskyld med 3 Mand
o. s. v. Saufremt Ansættelsen er sket efter Folkehold, kan Bestem—

InelseLl gna ud paa, at de enkelte snekastningsdigtige hØjst skal
stille med det halve Antal Mand, hvortil lian er ansat i Omgangen.
tor saa vidt (lette er mere end een. Man kan ogsaa forme Reglen

saaledes, al en snekastningspligtig, der i Omgangen skal stille med

1— —2 Mand ikke irna en enkelt Dag skal møde med mere end i

Mand, 3—4 Mand med 2 Mand, 5—6 Mand med 3 o. s. v.
Begge disse Regler i § 4 har til Hensigt i videst mulig Omfang

at sikre Landbrugsejendomme imod at skulle afgive ]llere Man(l—
skab, end Ejendommene under fornøden Hensyntagen til deres

1)rift kan afse, I samme Øjemed er den hidtil fulgte Praksis at
inddele Omgangen i Afdelinger lovfæstet i Lovenes § 9, Stk. 1.

Efter den nugældende Lov skal Snekastningshyrden stadig for—

deles pan Grundlag af Ejenclomiuenes fulde Værdi, altsaa saavel
\rærdieri af •Jorden som af Bygningerne, derimod er der sket den

Ændring, for san vidt angaar de mindre Fradrag, der skal foretages

i Vurderingssummen, at man med Hensyn til disse henholder sig

til de til enhver Tid gældende Skattelove, nemlig for Tiden Lov
Nr. 188 af 20. Maj 1933, § 3. Denne bestemmer, at Fradragene i

KØbstæderne udgØr mindst 3000 og højst S00() Kr. og i Sognekom

munerne mindst 3000 og hØjst 5000 Kr. Inden for disse Grænser

fastsættes Fradragets StØrrelse at Kominunalbest relsen, dog vil der
for Sognekommunernes Vedkommende være at indhente Amt si’a a—

dets og for KØbstadkommunernes Vedkonmiende Ind enrigsmi ni

steriets Godkendelse at Fradragets StØrrelse.

I den tidligere Snekastningslov var der hjeinlet enhver, der var

ansat i Postvæsenet samt en Jernbanes faste Tjenestemænd Fri—

tagelse for at yde Snekastning u(len for Omgangen mod Betaling.
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l)enne Undtagelsesbestemmelse, der i Virkeligheden ikke havde me
gen praktisk Betydning, er bortfaldet ved den nugældende Lov.

I Henhold til Lovens 16, Stk. 2, fastsætter Amlsrandet den Bred-
tie, i hvilken Landevejene og Bivejene skai kastes, for Bivejenes
Vedkommende dog fØrst efter forudgaaende Forhandling med Sog
nerandet. Amtsraadets Beslutninger bØr optages i Snekastningsre
gulativet og i Overenstemmelse med den Betænkning, der gik forud
ror Snekastningsioven, bØr Snekastningens Bredde pan de som Ho
vedveje afmærkede Landeveje være mindst 6 m. Pan andre Lande
veje og pan stærkt befærdede Biveje vil en Bredde af mindst 5 m
og pan de Øvrige Biveje en Bredde af mindst 3 m være pn%sende.

I KØbitdern, hvor Snerydningsarbejdèt i Øvrigt har en ganske
anden Karakter end pan Landet, foretages Snerydningen sanledes
pan de Gader og Veje, hvor Kommunen ikke efter den gældende
Snekastningslov har nogen Pligt til at sØrge for Snekaslningen, i
Almindelighed af de til Gaderne og Vejene stØdende Grundejere i
Overensstemmelse med Bestemmelserne i Politivedtægterne. Da man
har fundet det rimeligt, at Snerydningen ogsaa pan de Gade og
Vejstrækninger, hvor Kommunen i Henhold til Snekastningsloven
‘r pligtig at sØrge for Snekastningen, og hvis Længde I Forhold til
KØbstadens andre Gader og Veje er forholdsvis ubetydelig, skal
kunne foretages af de tilstødende Grundejere efter samme Regler
som for Kommunens Øvrige Gader og Veje, er der I Lovens § 14
optaget en dertil sigtende Bestemmelse. Da endvidere Snerydningen
irna Steder i Landkommuner, hvor Grundejerne har Pligt til at
sØrge for Vejens Renholdelse —- hovedsagelig pan Steder med by
iuæssig Bebyggelse —— bØr kunne foregan efter væsentlig samme
Regler som Snerydningen i KØbstæder, er der i Lovens § 2, Stk. 3,
hjeniiet Vejbestyrelserne uden for KØbstæderne Ret til i Tilfælde
iS, at Renholdelsen af en offentlig Vej ifølge Politivedtægten eller
anden lignende Bestemmelse paah4ler de tilstødende Grundejere,
at bestemme, at Snerydningen paa en saadan Vej skal foretages nf
Grundejerne efter de for Vejens Renholdelse gældende Regler. Snit
rremt de kommunale Rand i MedfØr heraf har paalagt Ejerne af de
tilstødende Ejendomme at ryddeligholde en offentlig Vej for Sne.
kan de kommunale Raad helt eller delvis fritage de paagældende
Ejere for Pligten til at deltage i den Øvrige Snerydning, der fore
gnar som Naturalarbejde, idet disse i modsat Fald vilde fna en uri
melig ForØgelse af den dan paahvilende Snekastningsbyrde. I denne
Forbindelse bemærkes, at Kommunerne bØr drage Omsorg for, at
tier pan Snekastningslisterne foretages fornøden Notering om den
Fritagelse, der indrØmmes Grundejerne I Medfør heraf. I Tilfælde,
hvor en Kommune agter at lade en Del af Snekastningsarbejdet ud
fore ar Grundejerne efter den nysnævnte Regel, bØr man ved Ind-
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(lelingen af Kommunen i Arbejdskredse drage Omsorg for, at de
I)istrikter, i hvilke Snerydningen skal foretages af Grunciejerne
hovedsagelig (le hvmæssigt bebyggede Arealer —, samles i en eller
flere Arbejclskredse, der dækker hele (let paugældende Omraade.
1)enne Grundejernes Sriervdning er kun en at’ (le Former, under
hvilken Kommunen kan lade Snekastningsarhej det udfØre, idet
selve Pligten over for det offentlige til at holde Vejen farbar paa
hviler Kommunen, saaledes at ikke blot den Amtskommunen i Hen
hold til Lovens § i paahvileide Forpligtelse til Anvendelse af Sne
rydningsmaskiner, men i det hele taget saavei Amts- og Sogne- som
KØbstadkommunernes Forpligtelse til i MedfØr af den nævnte Para
graf at sørge for Snekastningen er uberØrt af den omtalte I3eret-
tigelse for Kommunerne til under visse Forudsætninger at lade
denne foretage al Grundejerne.

For private Fællesveje, d. v. s. private Veje, til hvis Afbenyttelse
l’lere er udelukkende berettigede, kan der i Mangel af mindelig
Overenskomst gives Regler for UdfØrelsen af Snerydningen. Der
imod har man i Landkommuner med bvmæssig Bebyggelse savnet
en Bestemmelse nin Snerydning pan Veje, der vel er aabne for al
mindelig Færdsel, men dog ikke er offentlige Veje i \Tejlovgivnin_
gens Forstand. l)el ei derfor i Lovens § 1, Stk. 5, fastsat, at der i
Vejvedtægter, (ler udfærdiges i Henhold til. (len for de nævnte Land—
kommuner gældende særlige Lovgivning skal kunne optages eii
Bestem incl se om sandanne Vejes Ryddeligholdelse for Sne.

Den hidtil gældende Snekastningslov tog i (let væsentlige kun
Sigte l)a de Forholdsregler, der maa træffes for at faa Sneen bort
fra Vejene, og indeholdt ikke noget om Foranstaltninger til Fore
byggelse at l)rivedannelser. I vore Nabolande anvender ilian i stor
Udstrækning Sneskærme for al forhindre, al Veje og l3aner bliver
ii fremkon-imelige pa Grund a f Snefygning, og i de senere Aar har
man ogsaa her i Landet gjort Forsøg med Opstilling al Sneskærme
ve(l Vejene. I)isse Forsøg er faldet overordentlig heldigt ud, idet det
har vist sig, at Hyl telige Sneskærme af ganske let Konstruktion har
gjort god Fyldest til at hindre 1)rivedannelser pan Vejene, selv i
Tilfælde, hvor Skærmene først opstilles, efter al Sneen er begyndt
at falde. Som Følge heraf og under Hensyn til, at Faren for, at
Veje fyger til, er større nu end end forhen, fordi man i stort Om—
lang forbedrer Vej enes Længdeprofil, hvorved der fremkommer
flere Udgravninger end hidtil, er der i Loven h,jemlet Kommunerne
Ret til at kunne anbringe Sneskærme og træffe lignende forebyg
gende Foranstaltninger paa de til Vejene stødende Arealer imod,
at der ydes en passende Erstatning herfor. Derimod er (ler ikke
l)aalagt Kommunerne nogen Pligt til at foranledige iværksat tore—
hyggende Foranstaltninger , hvilket er meget naturligt, da Anven—
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delsen af Sneskærme her i Landet næppe endnu kan siges at have

forladt ForsØgsstadiet, men man maa gaa ud fra, at Kommunerne

ved Tilrettelæggelsen al en rationel Snerydningstjeneste vil gøre

Brug af ethvert tjenhigt Middel og snalecies ogsaa benytte Sne—

skærme i det Omfang, som de Erfaringer, (ler indhØstes i Frem

tiden, godtgør Sneskærmenes Anvendelighed. I Lighed med, at man

allerede i November Maaned udlægger midlertidige Veje paa Steder,

hvor de sædvanlige Vej forbindelser normalt spærres, naar der ind -

træffer stØrre Snefald, hør man paa Steder, hvor Vejene erfarings

mæssigt er meget udsatte for at fyge til, søge al hindre delte ved

allerede om Efteraarel al anbringe Sneskærme o. lign, i passende

Afstand fra Vejene.

I strenge Snevintre har (let, naur det sædvanlige Overfartssted

l)I mindre Øer pan Grund af Isforhold ikke har kunnet besejles, vis!

sig nødvendigt at Lldlægge midlertidige Veje til et interimistisk Over—

fartssted paa Øen, hvorfra (let er muligt al iværksætte SØtransporter

for paa den Maa(le at komme i Forbindelse med Omverdenen. For

om muligt at opretholde Forbindelsen ad SØvejen mellem mindre

Øer og det nærmeste Opland hjemler Lovens § 17, Stk. 3, nu de

kommunale Raad Ret til i del le Øjemed at kunne udla2ggc’ san—

danne mi(llertidige Veje.

Hermed har jeg omtalt de vigtigste af de ved dcii ne Snekasi—

ningslov foretagne Ændringer i Forhold til den hidtil gældende

Snekastningslovgivning og skal til Slut blot pege paa Bestemmelsen

i Lovens § 21, hvorefter Ministeren for offentlige Arbejder som den

Øverste administrative Myndighed med Hensyn til de i Snekast—

ningsloven omhandlede Forhold bl. a. afgør Klager over, at en

Amtskommune ikke foretager Snervdning ved Maskiner i (let Om-

tang, hvori det er muligt, og saaledes kan paalægge den at anskaffe

det fornØdne Antal Maskiner. «

SAMMENLIGNING AF’ NOGLE VISKOSIMETRE

Til Maaling af bituminØse Vejmaterialers Viskositet er der i Ti—

(lens Løb fremkommet en Mængde forskellige Maaleapparater, og

det vil derfor være af Betydning at kende Omsætningsfaktorer, saa

ledes at man kan omregne Resultater fundne mccl et Apparat til

et vilkaarligt andet Apparat.
Man har Metoder, hvorved man kan maale en Vædskes Viskosi

tet i absolut Maal (Poises ) , d. v. s. Kraften i Dvn pr. cm2, der med—
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gaar til at J)urallelforskvcle to parallelle Grænseflader i cm i Se—
kun(let, og heraf kan den »specifike Viskositet<, ved hvilken Visko—
siteten at rent Vand ved 200 C er Enhed, beregnes. Viskositetens
1)imensioner ci’ M. L.- T._1 (Masse )< Længde >< Tid

Ved hitumind)se Vejmaterialer udtrykker man san godt som al
drig Viskositeten i absolut Maal ; men har udarbejdet empiriske Mc—
[oder til 1)cstemmelse af Viskositeten ; disse giver intet san(lt Bil—
le(le al Materialernes indre Gnidning, men derimod et godt U(ltryk
for deres tekniske Anvendelighed.

Pan den ])olytekniske La’reanstalts Vej laboratorium er der fore
taget en I)el Mualinger med de Viskosimetre, Lwreanstalten er i Be—
siddelse af. Manlingerne er uclfurt saavel med Asfal t—Em ulsion som
mcd Tjare (bande Nr. i og Nr. 2) . l)e Resultater, man derigennem

kommet til, giver et Grundlag til Bestemmelse af Omsa’ tnings—
faktorer mell cm de prøvede Apparater.

Med A sfal LEm ul sion er der foretaget Viskosite[smaalinger mcd
Engler’s og Rcdwood Nr. 2’s Viskosimetre, da disse 2 Apparater i
sa’rlig Grad egner sig til Undersøgelser af saa letflydendc Vwdsker
50111 Asfal[—Emulsion.

Med Tjarer er der loretaget Viskosite(smaalinger med 13. K. ‘I’. A.
( Tjare Konsistonleter), Raaschoiis Tjæreviskosimeter og HuL
clii nson «101 lou’s Viskosi mel er.

.1 ppuiulei’ jnooedc med .4 s/ulI—Enmiilsion.
Redwood. (Figur Nr. 1)

Redwoods og Englers Viskosimetre er Apparater at samme Type.
de ci begge Udlobsviskosiiuetre, d. v. s. at man ved l)egge Appa
rater mnaaler den Tid. (let tager to i’ en given Vadskemangde at
bbc ud.

ltedvvoods \‘iskosiinetei’, (ler er standardiseret al: ‘Institutiomi
f Petroleum Technologists:. fiilcles i 2 Modifikationer, nemlig Red—

wood Nr. 1, der anvendes til meget letflydende Vw(lsker, og Red—
wood Ni. 2, der anvendes til mere tvktflydencle Vadsker.

Nr. i og Nr. 2 er ens i Konstruktionen; de l)estaar begge at en
tvlindrisk Beholder, hvori den Vaciske, hvis Viskositet skal under—
soges, haldes. Beholderens Dimensioner er 46,’i mm i I)iameter og
90,() mm i Højden. l3eholderen er forsynet med en cylindrisk Ud—
lobsaahning, og er anbragt i Midten at et cylindrisk Vandbad . Ud—
bohsaahn ingen s 1)imensioner ci’:

Nr. 1 Nr. 2
Lwngde 10,0 Ill mii .50,() mm
l)iamnetcr 1.62 — 3,81) —
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I l)egge Apparater lukkes Udlohsaabn ingen ved Hjalp al en Metal—
kugle, der er fastgjort paa en Metalstang.

Den Vædske, som skal praves, opvarmes i en Beholder for sig
nogle faa Grader unilei’ den ønskede Provetemperatur, og Vand—
hadet opvarnies til noget ovei’ Pruveteinperaturen. Vancibadet kan
enten opvarines ved at anbringe en Glasflamme under de dertil ind
rettede nedadrettede Horn, som Vancibadet er forsynet mcd, eller
elektrisk ved Hjælp af en Varmeplade. Lareanstaltens Redwood—
Viskosiineti’e er begge forsynede med en Varineplade.

Væd sken hæl(les derpaa i PrØvebehold el’en til Vædsk estandsmær—
kel. Termnomelre anl)ringes sanvel i Vandbadet som i Prøven, og

naar denne i en vis Tid har haft (len ønskede Temperatur, ud
føres Forsøget, ved at man h4ftei’ Kugleventilen, hvorved Vædsken
strømmer ud i en 50 cm’s Maalekolbe, (lej’ er anbragt lige under
UdlØbsaabiiingen. Ved Hjælp af et Stopur tager man den Tid, der
mneclgaar, fra Kugleventilen aubnes, til Vædskens Overflade naar
50 cn’s Mærket paa Maalekolben : Antallet af Sekunder, det tager.

er da et ManI for Væ(lskens Viskositet ved (leo givne rlem1)cI.ah1r

)‘i1. I.
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2. En qlerx Viskosinieter. (Figur 2).

Englers Viskosimeter l)estaar af en Messingbeholder, der i Bun
den har en nøjagtig dimensioneret Uclløhsaahning, der kan lukkes
med en Træstang. Beholderen er anbragt i et Vandbad, og bande
Vandhadet og l3eholderen er forsynede med Termometre. Vædsken.
der skal prøves, hældes i l3eholderen op til Vædskestandsmærket

(240 cmx), og ved Hjælp al en elektrisk Varmeplade, som Vand—
hadet er anbragt pan, sættes Temperaturen op til den ønskede For
søgstemperatur. Naar Prøven en Tid lang har haft (len ønskede
Temperatur, maales Udløbstiden for 200 cm3 ved Hjælp af et Stop
ur, idet Stopuret sættes i Gang, naar Ventilen (Træstangen) an!)
nes, og standses, naar Vædskens Overflade naar 200 cm3’s Mærket
pan Maalekolhen. Kolhen, som \Tæclsken løber ud i, er udformet
som 2 Kugler med en snæver Hals imellem, Kuglerne indeholder
hver ca. 100 cm3, og Mærket for 200 cm3 sidder pan en Hals over
den øverste Kugle. Denne Anordning gør det muligt at maale Ud
lohstiden ikke alene for 200 cm1, men ogsaa for de første 100 cm.
Udløbstiden for 200 cm3 af Prøvevædsken divideret med Udløbs—
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tiden for 200 cm3 Vand af 20° C er Viskositeten udtrykt i de saa
kaldte Englergrader ved den paagælclen de TemI)eratur al Prøve
va’dsken.

Tiden for \Tand af20’ C skal ligge mellem 54) og 52 Sektililler,

hvis Apparatet er korrekt.
Resultater vedrørende Undersøgelser mcd AsfaIt-Einulsioii fore

taget med Apparaterne : Redwoocl Nr. 2 og Englers Viskosimetei’.

Redwood Nr. 2
Prøve va Tempera ur Ud) ubsi bl

Asfalt-Emulsion 20° ( 32,4 Sek.
35° C 23,4 —

Englers \iskosinieter
Pre evadske Uemperalur Udløbstid

V!Ifl(l 20° C 51,6 Sek.
. 1ihlel

— C 51,2 51 4 Sek.
—C 51,4—

Asfalt-Emulsion 20° C 507,4) — 9,8 Englergrader
351 C 325.6 — =-

Sammenligning mellem Redwood Nr. 2 og Etglei giver følgende

Resultater:

I’tniperaltir Iledovood l:iigler ll_,l\v,enl X X Iiigltr
x

20 C 32,4 Sek. 507,0 Sek. 15,6 Middel =

5° C 23,4 — 325,8 — 13,9 J ISo Sek.

eller i1gl1igi1der )< X Hed WOoll

x
20° C 32,4 Sek. 9,8 E. G. 3,3 Middel

35° C 23,1 — 6,3 — 3,7 3,5 Sek.

- 1)I)arte1 piwede ni (‘(1 Tja’rL’.

B. B. T. .4. (Tja’rekonsistoineter). (Figur 3).

13. 14. ‘1’. A. eller Tjarekonsistometer er en inodificeret Foriii al

Redwood Viskosimeter, der som mevnt er et Udløhsviskosiineter.

(Angaaendc Apparatets Beskrivelse og Brug kan henvises til : Vej—

komitéens Skrift Nr. 15 (Side 26——31) . Den Beholder, (ler skal op—

samle den udlØbne Tjære, er et almindeligt 100 cm3’s Maaleglas,

hvori man inden Forsøget hælder 20 cni Mineralolie : man maaler

ve dH,jælp af et Stopur Udløhstiden for 50 cm3 ‘l’jære. Tiden maa—

les paa følgende Maade : (ler aabnes for Ucllobsventilen og Stopurel.

sættes i Gang, naar Olieoverfladen passerer 25 cm3’s Mærket, og

Uret stoppes, naar 75 cm’s Mærket passeles. 1)en moolte Tid an

giver da Tjærens Viskositet efter 13. 14. T .A. ved den paagaldendc

Tenipera[ur.
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2. Ho tclzinson .Jun ioi. ( Figur 4)

Tidligere anvendte man meget Hutehinsons Viskosimeter, dci’
er beskrevet i : Vej koinitéens Skrift Nr. 15 (Side 12) nu er man
gaaet over til en mindre Form af samme Apparat, nemlig det saa
kaldte Hutchinson Junior. Dette Apparat har den store Fordel frem
for (let tidligere anvendte, at (ler medgaar langt mindre Tja’re til

Hutchinson Junior er, bortset fra de ændrede MaaI, gan—
Hutehinson, og Arbejdsgangen ved Prøvens Udførelse er
den samme.

3. Raaschous l’iskosiineter. (Figur 5)

Raaschous Tjæreviskosimeter bestaar af et forniklet Messing
ror af standardiserede Dimensioner (»Ingeniorenr Nr. 28, 1923),
(let kan lukkes i begge Ender med let aftagelige Metalpropper, dci’
fastholdes ved Hjælp af et l3ajonetlukke, saaledes at de hurtigt kan
aftages. 2 cm fra Rørets 2 Ender er der anbragt tynde Metalkna
ster pan tværs igennem RØret, disse Knaster virker som Vædske—
sta n (Is mærker.

Prøven.
ske som

ii (4,j agtig

l”I(. i.



DANSK

VEJTIDSSKRIFT

1938

15. AARGANG

FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s
KØBENHAVN K



prr JiCTFENSEERGSKE TABL. $EHVN



DANSK VEJTIDSSKBIF’l’

1)en ene Prop aftages, og Røres fyldes me(l Tjære, indtil det
øverste Vædskestandsmærke lige er synlig i Overilacien, Proppen
paasættes, og der indesluttes derved en Luftboble mellem Tjære-
overfladen og den paasatte Prop; Viskosiinetret anbringes derpaa
i et Vandbad, der gives den ønskede Prøvetemperatur, og efter ca.
et Kvarters Henstand vil Tjæren have faaet Vandhadets Tempera
tur, hvorefter Viskositeten kan bestemmes. Røret udtages og at-
tørres og vendes, idet man samtidig sætter et Stopur i Gang. Den
nu øverste Prop fjernes, hvorefter man standser Uret, naar Luft-
boblen lige viser sig i Tjæreoverfladen. 1)enne saakaldte Bobletid
er et Maal for Tjærens Viskositet.

Resultater vedrørende Undersøgelser med Tjære (Nr. I og 2)
foretaget med Apparaterne: B. R. T Hutchinson Junior og Raa
schous Tæreviskosimeter.
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Pacischous rev,s/wsrn7eter.

20

f0
1.

Ftq. l’q.



230 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1938

B.R.T.A.
Provevmtsken Temperatur Udlohstii

Tjære Nr. i 25° C 28,7 Sek.
— —

- 30° C 15,2 —

— —

- 35°C 7.8
ilære Nr. 2 25° C 166,8

—
- 30°C 71,4 —

— —
- 35° C 26,0 —

ffutcIiin.sort Junior.
Proveva1skeii Temperatur Udlobslid

Tjære Nr. I 25° C 10,4 Sek.
--

- 30°C 62 —

— —

- 35 C 3.5 —

Tjære Nr. 2 25° C 72,2 —

— — - 30° C 28,4
—

- 35°C 14.2

l?uuselzons ijæreviskosirneter
l’rovevaclsken Te nipera tur Udlubstid

Tjære Nr. i 25° C 31,4 Sek.
30° C 16,3
35° C 9,1 —

Tjære Nr. 2 25° C 200,6 —

30° C 90,3 —

35° C 29,5 -

Sammenligning mellem B. R. T .A., Hutchinson Junior og Raa
schousTjæreviskosimeter pan Grundlag af de her nævnte Resultater.

‘Ii:ere Nr. i i. 11, ‘1’. A. IIuteliinsoi, Haasehou

25° C 28,7 Sek. 10,4 Sek. 31,4 Sek.
30° C 15,2 — 6,2 — 16,3 —

35° C 7,8 — 9,1 —

Ijære Nr. 2

25° C 166, — 72,2 200,6
30° C 71,4 — 28,4 — 90,3 -

35° (: 26,0 14,2 — 29,5 -

Optegnes disse Resultater i et Temperatur-Sekund Diagram (Fi
gur 6), ser man, at man mellem B. R. T. A. og Raaschous Viskosi
meter kan finde enOmsætningsfaktor for hele Intervallet 250__350C,
da de 2 Kurver paa det nærmeste er parallele, dette lader sig der
imod ikke gøre med Hutchinson Junior overfor de andre Viskosi
metre, da dennes Kurve i det valgte Forsogsinterval ikke er paral
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le! med de andre Kurver. Omsætningsfaktoren mellem B. R. T. A.
og Raaschou bliver for Tjære

Nr. i: ved 25° C 1,10
— 30°C 1,07 Middel: 1,1
— 35°C 1,17

I I Middel kari rnm sige, at for rijUI.e Nr. i’s Vedkommende i For—

sogintervallet 250_350 C skal man multiplicere Resultatet for

B. R. T. A. med 1,1 for at faa tilsvarende Resultater udtrykt efter
Raaschous Viskosimeter.

Otusætningsfaktoren mellem B. B. ‘1’. A. og Raaschoiis Viskosimeter bliver
br Tjære Nr. 2: ve(l 25° C 1,20

— 30°C 1,26 Middel: 1,2
— 35°C 1,14 i

13. B. T. A. Sek. >< 1,2 Baaschou Sek.

Det har vist sig, at Viskositeten af Tjære varierer med Teinpe
raturen med Tilnærmelse efter følgende Ligning:

T’° =

hvor 1’ er Viskositeten udtrykt i Sekunder, 7’ Temperaturen, n en
Konstant, der varierer fra Tjære til Tjære, og endelig a en Appa
ratkonstant.

Tager man Logaritmen til denne Funktion, faar man:

logV+nlog T=loga,

og man ser cia, al. denne Funktion i et log V — log T Diagram vil
repræsentere en ret Linie.

Overfører man dette paa de opgivne Resultater, faar man:

Tjære Nr. I
tog II. II. ‘1’. A. tog Hutchir,soi, tog Boisehou

25°C 1,5579 1,0170 1,4969
30°C 1,1818 0,7924 1,2122
35° C 0,8921 0,5441 (1,9590

Tjære Nr. 2
25° C 2 2222 1,8585 2,3023
30°C 1,8537 1,4533 1,9556

3j0 C 1,4150 1,1523 1,4698

IndfØres disse Resultater i et log V—log T Diagram (Fig. 7), ser
min, at der er ret god Overensstemmelse med ovenstaaencle Lov.

Omsætningsfaktorern e Niver da:



232 1)ANSK \‘1.1T1l)SSKH1FT

Tfure Nr. 1.

25° C log B. II. ‘I’. A. >< 1,03 log Raascliou
30” C —

—— )< 1,03= — Middel: 105
35°C

— X1,08.= —

lag B 1?. i’. :1. X 1,05 lag Rausehon

25° C Tog Flutehinson >( 1,43 = log 13. 13. ‘I’. A.

30° ( — X 1,49 Middel: 1.5
35°C — X1,64=

loq iIiileliiiioii )< l,.
- loq B. Ii. 7’. .1.

‘.,. ‘,

Tjære i’ Tjære Nr 2

,L5 2,0

I”O,. 7

25° C lag II titcliiiison )< 1,47 lag Biusehou
30°C

— )< 1,52
— Middel: 1,6

:15’ C X 1,78 - —

lag Fliitehiiisugi X 1.( lag Ruusrhou

TjL’i’e iV, 2.

25° C lag 13. 11. ‘I’. A. Y 1,01 Tog l1nasclioii
30” C —

— >< 1,06 Middel: 1,05
35” C

— >( 1,04 = — —

lo(/ B. 1?. i. >( 1,0. 101! fl(IUsrhOll

25 C lag Hulehinson >< 1,19 = Tog B. 13. ‘I’.
30°C - X 1,28 —-

— Middel: i 2
35 c — — X 1,21

Im) Iltilchuzsoii X 1.2 Ioq B. l. 7’. .1.

25° C lag H utehinson X 1,24 lag 11u:ischoii
300 C -

— >( 1.35 = —

— Middel: 1,3
35 C

— X 1,28 = — —

loq Hulehinson )K 1,.’i loq I?u,.sehait
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8. INTERNATIONALE VEJ KONGRES I HAAG 1938
(;ENEHALHAPP0RT

Af Ingen lur T. 11. van Wineltngh, Overingeniør 1 Vejva’senel.

1. Sektion: Konstruktion og Vedligeholdelse.
1. Forhandlingsemne.

A. Fremskridt, opnaaet efter Kongressen i Mftnchen, med Hensyn
til Anvendelsen at Cement i Vejbeiægninger.

B. Belægninger af Formsten.
C. Belægninger at særlige Materialer saasom StØbejern, Sinai og

Gummi.
A. Fremskridt, opnaaet efter Kongressen i Milnehen, med Hen

syn til Anvendelsen at CemenL i Vejbelægninger.
Angaaende delle Emne har 18 Lande afgivet Rapport.
Cement anvendes ved Udførelsen af Veje, navniigt paa følgende

Omraader.
I. I Betonbelægnlnger.

TI. I Betonmakadam.
III. I Betonfundamenter for andre Belægninger.
IV. Til Fabrikation at Brosten og Betonfiiser.

i. Betonbelægninger:
Det fremgaar at Rapporterne, at Betonbelægninger i de fleste

Lande udføres I større og større Udstrækning. I flere Lande er der
siden 1934 udført et meget stort Antal Betonveje, i Tyskland f.
Eks. omkring 14 Millioner m2 i Labet at Aaret 1936.

Som allerede konstateret i 1934, udføres der i de forskellige
Lande tekniske og videnskabelige Forsøg for at opnaa Vejkon
struktioner at høj Kvalitet uden Revner og dog økonomiske i An
læg og Drift.

Disse Forsøg har været fortsat, men der er ikke fremkommet
nye Synspunkter i Tabet at de sidste 4 Aar. Forsøgene har været
begrænset, navnlig til Fuldkommengørelsen og Fortsættelsen at de
allerede kendte Metoders Anvendelse.

I flere Lande lægges der mere og mere Vægt paa Forbedring
af Byggegrunden, saaledes at den bliver veldrænet og yder ens
artet Modstand over for Belastning og Frost.

Betonbelægninger udlægges næsten altid uden Fundament. Naur
Byggegrunden bestaar af Ler, henlægges der I Almindelighed et Lag
Sand.

I Argentina erstatter man undertiden Sandet med et tyndt Lag
Asfalt, som henlægges pas en Byggegrund at Ler, selv naar Grund-
vandet er saltholdigt.
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I Danmark og Ungarn henlagde man indtil for nogle Aar siden
Belonbelægninger paa Skærvelag, i Schweiz henlægger man dem
pan et Lag Grus af 15 cm Tykkelse. I Luxembourg henlægges, at
Hensyn til Cyklisterne, en Betonbelægning af 8 cm Tykkelse paa et
tromlet Stenfundament, dækket af et Lag Slagger med Tjære som
Bindemiddel. I Polen og Czekoslovakiet benyttes ofte gamle Veje
som Fundamenter.

Cement. Der anvendes næsten altid gode Normaicementer. I
Tyskland er der foregaaet en Udvikling med Hensyn til Prøvnin
gen at Cementen. I Stedet for den normale Prøve, der udføres
med Sand af samme Kornstørrelse, anvender man nu fugtige Mørt-
ler med Sand at forskellige Kornstorrelser. Bøjningsprøven er
traadt i Stedet for Trækpreven, og Bestemmelsen af Svindet har
i den senere Tid ogsaa været optaget i Undersøgelsen. Belgien om
taler nogle Undersøgelser, som er gjort med det Fonnaal at bc’
stemme hvilken Forbindelse, der er mellem Kornsterrelse, Ce
mentsort og Svind.

Tilslagsmaterialer. I alle Lande lægger man den største Vægt
pan at reducere Hulrummene saa meget som muligt, og fortsætter
Undersøgelserne for at bestemme de bedste Blandingsforhold af de
forskellige Kornsterrelser i Sandet. I de fleste Lande er der tore-
skrevet et bestemt Blandingsforhold. Undertiden forlanges Sandet
og Stenene leveret sorteret efter Kornztørrelse. Belgien er at den
Mening, at det vilde være en Fordel at anvende større Sten, og
Sand med større Korn.

Fugeofstande. Længdefuger anvendes næsten overalt i Belæg
ninger at mere end 4—5 Meters Bredde, Idet kun Ungarn I sin
Rapport angiver, at Belægninger af 6 Meters Bredde udføres uden
Længdefuger.

Længdefugerne er i de fleste Tilfælde Svindfuger. I Australien,
Argentina og England anvendes ogsaa fortandede Fuger.

Afstanden mellem Tværtugerne er meget variabel, og afhænger
Sf Temperatursvingningerne og Byggegrundens Beskaffenhed.

Feltlængden er f. Eb. i Japan pan 6—7 Meter, og 10 Meter naar
der anvendes Armering. I Ungarn var den tidligere 15—20 Meter,
nu 8—12 Meter ligesom I Polen, I Argentina og Schweiz 10, I Au
stralien og Belgien 15, I Tyskland og Holland 15—20, og i Ame
rika 12—40 Meter. Tværfugerne er Dilatatlonsfuger. I Tyskland
har man paa visse Strækninger anvendt en Afstand mellem Dila
tationsfugerne pan indtil 40 Meter, idet man san derimellem yder
ligere anbragte en Presfuge. Amerika anbefaler ligeledes at an
vende lange Fugeafstande, og at anbringe Preafuger med 6—9
Meters Afstand mellem Dilatatlonsfugerne.
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I de fleste Lande forbindes Betonfelterne indbyrdes med Dybler

gennem Fugerne (korte Jernstænger indstØbt i Betonen).

Fgldmateriule til Fugerne. I de fleste Lande fortsættes For

søgene med forskellige Fyldstoffer til Fugerne. Bituminøse Stoffer

af forskellige Saminensætninger anvendes i stor Udstrækning, men

det synes, som om man endnu ikke er naaet frem til et virkeligt

godt Materiale. Man anvender ligeledes Stoffer som Kork, Træ.

Træfiher og Filt imprægneret med Asfalt, samt Gummi.
Den danske Rapport omtaler et Fyldmateriale med organisk

Bindeiniddel, som giver bedre Resultater end Asfaltblandinger.

Fejlen ved næsten alle de nævnte Stoffer er, at de enten ved
for stærk Varme presses ud af Fugerne, eller i koldt Vejr ikke

tilstrækkeligt udfylder disse, saaledes at der kan trænge Vand ned

i Fugerne, hvilket formindsker Grundens Bæreevne i Nærheden

af Fugerne.
Amerika og Holland omtaler Forsøg, hvor Fugerne fyldes med

Luftpuder af Kobberplade. 1)er anvendes ligeledes bØjede Plader

af Zink og Kobber, der indstobes i Betonen.
Tværsnit. Tykkelsen af Belægningen er meget variabel, og af

hænger af Trafikkens Omfang, af Byggegrunden og af de klimati

ske Forhold. Den varierer i de fleste Lande mellem 15—25 cm. I

England udføres undertiden Belægninger, der har en Tykkelse paa
indtil 35 cm. I Ungarn derimod er Tykkelsen sædvanligvis kun

13 cm, og i Argentina endog helt ned til 6—10 cm i Tilfælde, hvor

Betonfelterne armeres.
I Amerika, Australien og Holland forstærkes Kanterne næsten

altid, hvilket ogsaa undertiden gøres i Tyskland og enkelte andre

Lande.
Jernarmering anvendes nu i større Udstrækning end tidligere.

I Amerika, Argentina og England anvendes oftest et Armeringsnet,

og i de fleste Lande anvendes Armering i Tilfælde af daarlig Byg

gegrund. 1 nogle Lande (Australien og Holland) forstærkes Felt-

kanterne altid med nogle Arrneringsjern.
I Ungarn anvendes Armering kun som Forsog, idet man i dette

Land anser Armering for unyttig.
Cernentindhold. Hvor Belægningen henlægges i 2 Lag, svinger

Cementindholdet mellem 200 og 300 kgjm3 i det nederste Lag, og
mellem 300 og 440 kg/m3 (let Øverste Lag. I den franske Rapport

angives det, at et Indhold paa 700 kg/m3 tidligere var det alminde

lige. Naar man henlagde Belægningen som et enkelt Lag, . Cc
inentindholdet paa 300—400 kg/mm.

Maximumgræn sen ses saaledes at være noget lavere end i 1934

angivet.
Den amerikanske Rapport angiver, at i de Stater, hvor der er
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koldt Klima, er Cementindholdet gennemsnitligt højere end i de
sydligere Stater.

Konstruktion. Flrtallet at Rapporterne angiver, at Udførelsen
i 2 Lag giver visse Fordele, og Henlægning i kun ét Lag anbefales
kun i Ungarn. I de øvrige Lande anvendes begge Konstruktions
metoder. men som oftest Metoden med Udførelse i 2 Lag.

Der anvendes nu større Omhu end tidligere paa at gøre Bygge
grundén egnet til at tjene som Underlag for Belægningen.

Haandblanding anvendes næsten ikke mere, idet saavel Tilbi”
i eclningen som Stampningen af Betonen mere og mere foretages
maskinelt. I forskellige Lande anvendes Vibratorer. Amerika og
Holland angiver, at man ved Hjælp af Vibratorer opnaar en mere
kompakt Beton end ved Stampemaskiner, og at der derved opnaas
den samme Styrke med et mindre Cementindhold. I Amerika ti %.
i Holland 10 % mindre). Nogle Lande angiver, at Anvendelsen at
Maskiner navnlig byder den Fordel, at Betonen kan tilberedes
mere tør.

Flere Lande er af den Mening, aL maskinel Tilberedning giver
lielægningens Overflade en større Ensartethed.

Tyskland melder om gode Resultater opnaaet ved Brug al Wie
landeisenic I Fugekonstruktionen, og Belgien har opnaaet gode Re
sultater ed Anvendelse ad særlig tildannede Fuger.

Vandindholdet reduceres i alle Lande til det mindst mulige.
Overalt lægges der meget stor Vagt paa Efterbehandlingen af

Belægningen.
For at undgaa at Vandet fra det friske Betonlag trænger ned i

Grunden, og for at formindske Friktionsmodstanden mellem Be
lægningen og Grunden, anvendes i nogle Lande et Lag Papir.

redligeholdelse. I de fleste lande begrænses Vedligeholdelsen
LII Fyldning af Fugerne med bituminøse Stoffer.

Slidet er i alle Lande særdeles ringe. Revnedannelsen er for
inincisket ved Anvendelsen af en bedre Betonblanding og en bedre
Stampnlng, samt ved Anvendelsen af Armering og passende Fuger.

Enkelte Tilfælde af Udskrldning omtales som stammende fra
l)annelsen af en Ceinenthinde paa Overfladen, eller fra Anvendel
ac n af Grus i Stedet for Skærver.

Holland angiver, at glatte Belægninger igen kan gøres ru ved
Behandling med Saltsyre. Danmark og Holland melder om hel-
(lige Forsøg med Iaftning af Betonfelter, der havde sat sig sou
Følge af daarllg Byggegrund.

II. Betonnrnkadrun.
Fra 6 Lande er der fremkommet Rapport angaaende dette Emne.
Amerika angiver, at denne Udferelsesmsude anvendes mindre
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og mindre, idet man dog i (le sidste Aar har gjort en 1)el Brug af
den for at skaffe Arbejde til Arbejdsløse.

Koinprimering efter Vandtilsætningen giver den største Styrke.
Komprimering ved Stampning er bedre end ved Tromling, fordi
Tromlingen bevirker, at Stenene presses ned i Byggegrunden. Man
har ogsaa gjort Brug af Vibrering. Der bor drages Omsorg for, at
Komprimeringen udføres netop i det rette øjeblik.

Australien melder om gode Resultater fra Anvendelsen af 13e-
[onmakaciam med Armering. Andetsteds er udført tromlede Be
tonbelægninger. I sidstnævnte Tilfælde forstærker man Overfla
den med Cementmørtel (1 Rumfang Cement til 2½ Rumfang
Sand), naar der anvendes en Beton med ringe Cementindhold. 1)er
anvendes ingen Fuger, og kun ved Arbejdsdagens Slutning dannes
der en Svindfuge. De ældste Strækninger. udført paa denne Maa-
de, har nu eksisteret i 6 Aar, og har været tilfredsstillende i en
hver Henseende.

Tyskland angiver, at Veje, udført med Betonmakadain efter
i g33 mere og mere har veget Pladsen for Betonveje. De indtil
nævnte Tidspunkt udførte Belægninger har ikke altid vist sig til
strækkeligt modstandsdygtige overfor (1CH almindelige Trafik. Som
Forsøg har man udført Bela’gninger. hvis Tykkelse er valgt noget
større end tidligere.

I England har man, efter Kongressen i Münchcn, udfurt flere
Veje med Betonmakadam. Det angives, at deres Overfladeruhed er
en Fordel, idet de derved bedre egner sig pan Steder, hvor der i
stor Ud strækning anvendes Transport med Hestekraft.

I Japan anvendes disse Belægninger endnu kun lidt. Sandwich
metoden foretrækkes frem for Penetrationsmetoden. Til Veje mcd
iniddelstor Trafik anses disse Belægninger for tilstrækkeligt gode.

I Polen anvendes disse Belægninger i nogen Udstrækning.
Ungarn angiver, at man tidligere foretog Udførelsen efter Pene
trationsmetoden, men at man nu anvender Sandwiehmetoden, o
at Skærver egner sig bedre end Grus, idet (le hinder sig bedre [ii
(:eiiieiiten.

111. Betonfuiutuinentei.

Forskellige Lande angiver, at Beton anvendes som Fundament
for andre Belægninger saasom Asfalt, Formsten og Brosten. Hvad
Sammensætningen og Udførelsesmaaden angaar, meldes der ikke
om større Forandringer siden Mfinchenkongressen.

I del store og hele kan siges, at man nu anvender et Blandlings
lorhold med noget ringere Cementindhold, nemlig i 75—2(B) kg/m3,
i Holland helt ned til 100 kg/m3.

Tyskland omtaler et Forsøg mccl Stenfundament udstobt med
Ceinen [mortel, hvilket Forsøg synes at love gode Resultater.
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IV. Brosten og Betonfliser.
Nogle Lande omtaler Anvendelsen at Brosten og Betonsten, som

oftest uaa et l3etonlag med Fuger udfyldt med Asfalt eller med
CementmØrtel. Denne Udførelsesmaade kommer navnligt i Betragt
ning, hvor Vejene hurtigst muligt skal overgives til Trafiken.

Czekoslovakiet omtaler en Udførelsesmaade, hvorved Betoufli
ser, støbt i Form paa 50 50 cm, henlægges paa Vejbanen, før
Betonen er hærdnet, hvorefter der over Fliserne henlægges Cc
mentmørtel, og den saaledes dannede Belægning stampes.

Denne Udforelsesmaade er billig og anvendes i større og større
Udstrækning i Czekoslovakiet.

I Holland udfc4res et stort Antal Cyklestier med Betonsten.

Konklusioner.
1. Dc Konklusioner, der kunde uddragcs at Münchenkongres

sen angaaende Betonbelægninger, er alle gældende den Dag i Dag.
2. I næsten alle Landd er Revneciannelsen blevet formindsket

som Følge al en bedi’e Tildannelse af Byggegrunden, en bedre
Sammensætning og en hecli’e Stampning af Betonen, san vel som
ved Anvendelsen af Armering og passende Fuger.

3. I de fleste Lande har man siden 1934 i nogen Grad fortuind—
sket Cementindholdet.

4. Fugerne er stadig det svage Punkt i Betonbelægningerne, saa—
vel pan Grund af Felternes Bevægelse i Nærheden af Fugerne som
paa Grund at, at Fugerne ikke forhindrer Vand i at trænge ned i
Byggegrunden.

5. Anvendelsen at l)vbler (korte Jernstænger indstpbt i Betonen)
er forøget, idet en saadan Anvendelse formindsker Felternes ind—
byrcies Bevægelser.

(i. Det vilde være Ønskeligt, om man kunde mia hen til at kon
struere Fuger, dci’ var fuldstændigt vandtætte. og som dog ikke
var alt for kostbare.

7. De Betonhelægninger, dci’ er udfort for 1934, har næsten
overalt vist sig tilfredsstillende. I de fleste Tilfælde har Vedlige
holdelsen varet begrænset til en Udfyldning at Fugerne, naar and—
tages de Steder, hvor en blod Grund har bevirket Sætninger i Vej—
banen.

8. Som Følge at at betonbelagte Veje har vist sig at være varige,
ensartede og tilstrækkeligt ru til at forhindre Udskridning, maa
det forventes, at denne Belægningsart vil vinde større og større
Udbredelse.

9. Anvendelsen af Betonmnakadam er kun tiltaget lidt i Omfang.

Naar der anvendes gode Materialer, en god Betonblanding og om
hyggeligt A rbej de, kan man ved denne Metode opn an Belægn uge r,

der er tilstrækkelige for en micldelstor Trafik.
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10. Der er kun sket lidet betydningsfulde Ændringer i Metoderne,
der anvendes ved Udførelsen af Betonfundamenter for andre Be
lægninger. Der har været udført Forsøg med Beton, (ler kun inde
holder 100 kg Cement pr. Kubikmeter.

ii. Anvendelsen af Betonbrosten kommer kun i Betragtning,
hvor Vej ee hurtigst muligt skal overgives til Trafikken.

12. Belægning med Betonfliser er fordelagtig pan Cyklestier.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT M. V.

I FINANSAARET 1937-- 38

Det samlede Beløb at Motor-Afgifter, som paahviler Motoikeretejer her

i Landet, og som fordeles mellem Landets Kommuner, hat i Finansaaret

1937/38 andraget 64.531.007 Kr.
orde]ingen stiller sig saaledes:

Til A ‘ii I sko ni ai i ii ci ialt 19.208.425 Ki., mienilig:

i..

Iii Københavns .-\intskoiii- Tinsted 603007
rnune 976.681 Aalhorg 744.153

Roskilde 774.950 Viborg 1.235.022
Frederiksborg 980.315 Randers 687.927
1-lolhæk 662.199 Aarhus 471.087
Sorø 755.837 Skanderborg 065.052
Præstø 892.345 Ringkøbing 824.979

Bornholm 400.058 Vejle 943.498

Maribo 974.551 Ribe 1.003.587

Odense 783.186 I [aderslev 895.406

Assens 185.000 Aabenraa 614.580

Svendborg 893.367 Sønderborg 649.440

1-Ijortirig 700.650 Tønder 570.625

Til 5 og n e k oBi m ii n er ialt 14.085.715 Kr.. nemlig:

lr. Kr

Til Sognekoniaiunerne i II olbak 771.301

l{ ohenha vns A mntsra ads- Sorø 526.228

kreds 2.116.174 Præstø 742.837

(heraf Gentofte Korn- Bornholm 125.332
mune . . . 1.053.807 Kr.) Maribo 669.553

Roskilde 341.982 Odense 456.947
Frederiksborg 699.942 Assens 245.330



Kr.

Svendborg 512.010 Ringkøbing .
Iljoi’ring 698.864 Vejle
Thisted 251.220 Nibe
Anihorg 621.214 Haderslev
Viborg 509.322 Aabenraa
Randers 594.398 Sønderborg
Aarhus 620.290 Tønder
Skanderborg 487.585

‘(‘ii K ø Ii s I w d e i ialt 3.147.864 Kr., nemlig:

Koge
Roskilde
Frederikssund
Frederiksværk
1-lelsingør
(-lillerøci
Holbæk
Kalundborg
Nykøbing, Sj
Korsør
Ringsted
Skelsko r
Slagelse
Sorø
Næstved
Præstø
Stege
Storehedinge
Vordingborg
Ankirkeby
Allinge-Saml vig
1-lasle
Nekse
Rønne
Svaneke
Maribo
Nakskov
Nykøbing, F’
Nysted
Rødby
a kskøb ing

24(1 DANSK VEJ TIDSSKRIFT 1938

Kr.

617.653
629.012
588.961
513.054
248.468
179.461)
287.964

Kr.

11.141
13.363
12.876

279.027
15.621
29.241
17.874
24.424
19.910
80.427

4.105
18.938
24.399
14.00%
35.390

7.4 14
24.967
31.43 i

125.481;
19.036
7.098

18.635
35.674
.18.675
17.781
33,749

8.11%
97.872

8.039
238.406

87.898

1Cr.

27.292
51.434
23.264
16.350
66.381
45.047
43.256
25.913
14.389
24.724
40.083
17.789
63.054
14.693
46.012
12.595
12,414
11.007
19.172
7.123

10.055
6.148

10.343
52.178

4.860
19.882
50.003
49.686
7,937

20.677
9.046

Stubbekøbing
Bogense
Kei’terninde
(.)clense
Assens
Middelfart
Faaborg
Nyborg
Rudkøbing
Svendborg
Ærøskøhing
Brønderslev
Frederikshavn
1-Ijorring
Skagen
Sæby
Nykøbing
Thisted
Aalborg
Løgstør
Nibe
Nøi’resundby
Skive
Viborg
Grenaa
Hobro
Mariager
Randers
Æbeltoft
Aarhus
1-Torseus
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Hesten at de iiidgaaede Afgiftsbeløb tilfalder dels Koljenliavns og

Frederiksbergs Kommuner med henholdsvis 1.967.415 Kr. og 590.224 Kr..

dels Statskassen til særlige Vejarhejdet’ in. v. og til Dækning af Udgifter

vedrørende Opkrævnirigen.

FRA MINISTERIERNE

Cirkulære at 6. Juli 1938 fra Mi
iiisteriet for offentlige Arbejder til
samtlige Amtmænd om S n e k a s t
n i n g e n:

»Man skal herved anmode Di-ler
rer Amtmænd om hver for sit Om
made at ville henlede Amtsraade
nes samt Byraadenes og Sogneraa
denes Opmærksomhed paa Bestem
inelserne i den i Særtryk vedlagte
Lov Nr. 158 ni 13. April 1938 om
Snekastning, at Hensyn til hvis
Gennemførelse man har fundet An
ledning til følgende Bemærkninger
vedrørende de stedfundne Endrin
get’ i den hidtil gældende Snekast
iiingslov af 22. April 1904.

I Henhold til den nugældende
Snekastningslov er den Pligt til at
sørge for Snekastningen paa Lan
levejene, som hidtil har paahvilet
Sognekoinmunerne, overgaaet til
.mtskommunerne, medens Pligten

il at drage Omsorg for Snekast
ningen paa Bivejene og de offent
lige Gangstier stadig pa.ahvi ler
Sognekommunerne.

For (len Amtskommunerne pea
hvilende Snekastning paa Lande
vejene er det i Lovens § 1, Stk. 1,
fastsat, at denne skal foretages ved
Snerydningsmaskiner i den Ud
strækning, hvori dette er muligt.
Der er derhos i Lovens § 2, Stk. 1,
paalagt Amtskommunerne en Pligt
til at lade den Snerydning, som
ikke kan udføres ved Maskinkmaft,
tinde Sted for Kommunens Reg
ning — efter afholdt Licitation,
Akkord underhaanden eller ved
lejede Folk — i det Omfang, i hvil
ket dei kan fremskaffes Mandskab
dertil. Kun, saafremt den Amts
kommunerne paa1ii1ende Snekst
ning ikke kan gennemføres ved
Hjælp af Snerydningsmaskiner og

Silkeborg (5.169 ilibe 16.589

Skanderborg 13.670 Varde 25.570

Herning 49.506 1-laderslev 87.074

holstebro 51.161 Christiansfeld Flække 5.332

Lemvig 26.476 Aabenraa (36.168

Ringkøbing 17.912 Sønderborg 40.331

Struer 13.187 Augustenborg Flække 4.897

Fredericia 44.135 Nordborg Flække 7.480

Kolding 100.506 Tønder 44.416

Vejle 91.714 1-lejer Flække 6.715

Fsbjerg 86.052 Løgumkloster Flække 12.141
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lejet Arbejdskraft, kan Amtskom
innnerne lade det sn ekastnings—
pligtige Mandskab tilsige til Natu—
‘alarbej de pa a Landevej ene. Del vil

derfor vaire udvendigt, at An Is—
kommunerne, foruden at frem
skaffe det til den maskinelle Ryd
ning paakrævede Materiel, i god
Tid, forinden Snefald kan forven
tes at ville indtræde, træffer rie for
beredende Fora nstaltninger, som er
fornodne, for at Snekastningeit kan
finde Sde i i Overensstemmelse med
Lovens L3aabud. Materiellet maa
saaledes placeres paa passende
Steder i Amtet, for at man straks
kan iværksætte maskinel Rydning
paa rie Vejstrækninger. hvor Sne—
fald gør (let paakrævet, ligesom
man paa liorhaand maa sikre sig,
at man, naar det maatte være ned
vendigt at foretage Snerydning ved
l-Iaandkraft, vil kunne raade over
den Arbejdskraft, som kan lejes til
Udførelse af (lette Snekastningsar
bejde. Amtskom ø unerne har tie im
lig som nævnt kun Ret til at
anvende det snekastningspligtige
Mandskab til Naturalnrbejde paa
Landevejene (let Omfang. hvori
dci’ ikke til dette Arbejde kan lejes
Arbejdskraft, og det maa være en
Følge af Lovens Bestemmelser, at
(ler maa være tilbudt denne _\r
bejdskraft overenskomstmæssig Be
taling foi’ Arbejdet, forinden det
kan betragtes som konstateret, at
der ikke kan fremskaffes lejet Ar
bejdskraft, og Naturalarbejde der
for bringes til Anvendelse

Idet man herefter maa gaa ud
fra, at Snekastningen pna Lande-
vejene i Almindelighed vil tinde
Sted ved Hjælp af Maskinkrnft og

lejet A hej dsR ratt, skal man hen—
st lift, at Sn erydningsarbejdet paa
l.andevejene fordeles over Stræk
ninger at passende Størrelse og
finder Sted under Ledelse at sær
lige af kmtskomiounen antagne
.\rbejdsledere, der hver forestaar
Snerydningen ved hjælp at Maski
ner og lejet Arbejdskraft paa de
paagældende Strækninger, og som
er hemyndiget til at træffe Afge
relse i de almindeligt forekommen
de Spnrgsinanl vedrorende denne
Snekastnings Ud b irelse, idet tiet
som Regel vilde være upraktisk i
(hsse Tilfælde at benytte Snefog
dorn e til at forestaa Snekastningen
Ian Landevejene. I øvrigt vil Mini—
siei’iet finde det hensigtsmæssigt,
om Ophygninget ( at Amtskommu
i Pines Snekastningsorganisation
blev gjort til Genstand for For
handling Amterne imellem.

Uanset at det’ med Hensyn til
Anvendelsen at Snerydningsmato
riel ikke er indvtntdei tilstrække
lige Erfarhtger til, at man paa nu
værende Tidspunkt ni ed Sikkerhed
kan ndtale sig nn, hvor meget
Materiel at sandan Art en Amts
kommune er pligtig at anskaffe
eller sikre sig er til Raadighed
gennem Aftaler ned \mogmnænd og
lignende, mener Ministeriet dog at
lnaatte tilraade. at (ler for hver ‘25
km Lanclevej findes mindst een
Snerydningsma skine i (led dertil
horencle Betjeningsmandskab, der
inden for et kort Tidsrum kan
være til Raadighed, for at Sneryd
tungen kan iværksættes snarest
nttligt ved indtrædende Snelæg.
(lej’ maa hetrygtes at skabe Trafik
vnnsldelieh eder. Ari en og Omfanget
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at Snerydningsmatririellet maa i

ovrigt være afhængig af Vejefles
færdselsmæssige Karakter og llred

de. Det maa anses for hensigts
rntessigt, at Snerydningsmaskiner
ne ledsages af et passende stort

Mandskab, der foruden at betjene

Maskinerne kan være til i-Tjælp Ved

vanskelige Passager.

I Modsætning til, hvad der gæl

d ci for Amtskommunerne, kan

5 og n e k 0 ifl ni u n e r n e frit træffe

Bestemmelse om, bvorvi ilt Sn ekast

ningen paa l3ivejene og de offent

lige Gangstier skal finde Sted for

Kommunens Regning eller som

Naturalarhejde. Sognekommunerne
kan ligeledes bestemme, at (len

nævnte Snekastning skal udfores

delvis for Kommunens Regning og

delvis som Naturalarbejde. En Kom

inune vil saaledes for et llegnskabs
nar kunne bevilge en bestemt Suiii

til Snekastning ved lej et Arbejds

kraft og derefter, saafrenit denne

Bevilling ikke strækker til, lade (let

resterende Arbejde u(lfnre som Na

I uralarhejde.
Det paahviler Køb s t a (11(0 ni iii u

ii e r n e som hidtil at snige for Sne—
kastningen paa de inden for Køb

stadens Grænser værende Lande

vejsstrækriinger, Landevejsgader og
Biveje. Der er i Lovens § 14, Stk. 1,

aahnet Adgang for Kominunalhe
styrelserne til under visse Forud

sætninger at lade Snerydningen
paa de i iævute Vejstrækninger
foretage at (le tilstodemle Grund

ejere. Selv om der maatte blive gi
vet Grundejerne et saadant Paa
læg, bortfalder dog ikke herved
den Pligt, som vedkommende Køb

stadkommune i 1-fenbold til Lovens

i ci pligtig at sørge tor Sin’-
at sorge for Snekastningen paa
\Tejen.

Man skal dernæst fremhæve (le
i Lovens §, 19 indeholdte Bestem
indser om don Refusion, der til-
kommer saavel Amts som Køb-

stad- og Sognekomniunerne med
Flensyn til deres Udgifter til Sne
kastning:

A. Nato’ cii Koniniune anvender
lejet Arbejdskraft til Sne

iydningea paa (le Veje, ioi a hvilke

Kommunen i henhold til Lovens

§ 1 er pligng ilt sørge for Sne-

kast ningen. refunderes II alvdelen

at det dertil niedgaa ende l3elnb for

lods at Motarafgifterne. hvad ent en

Arbejdet udfares at Komnitmen

selv eller i Entreprise og uanset,

om Mandskabet benyttes til Iljæll

ved dcii maskinelle Rydning eller

som Snekastere eller ved andre i

Loven omhandlede Foranstaltnin

ger til Afhjælpning eller Forebyg

gelse at Ulemperne ved Snelæg

paa \Tejene. Det er dog en Forud

sætning, at Arbejdet udføres under

Iagttagelse af folgende Regler:

i. Som Arbejdskraft anvendes

fortrinsvis Familieforsorgere og

blandt disse fortrinsvis Lonar—

hej dere. »Fortrinsvis» maa for—

staas saaledes, at alle Familie

forsorgere og inden for disse

igen i sinarbe dere gaar forud

tor anden Arbejdskraft. Som

Lonarbejdere betragtes Arhej—

dere, som i henhold til Lovhe

1(endtgorelse Nr. 185 at 14. Maj

1937 om Arbejdsanvisning og

Arhejdsleshedstorsikring m. ni.

anses som T.onaihejdere.
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2. Arbejdet vederlægges med den
Betaling, der i Henhold til
Overenskomst mellem Arbejds
givere og Arbejdere inaatte
være fastsat for dette og til
svarende Arbejde. Denne Over
enskonist maa være indgaaet
melleni Kommunen og Dansk
Arhejdsmands Forbund, even
tuelt dennes lokale Afdeling.
Hvor saadaTl Overenskomst
ikke foreligger, maa det kræ
ves, at Arbejdet betales efter
den almindelige Landsoverens
konist mellem de paagældende
Arbej cl sgivere og Arbejdere,
Landsoverenskomsten mellem
Entreprenørforeningen og Da ‘ask
Arbejdsmands Forbund.

Det er yderligere en Betingelse,
at der inden hvert Aars 1. Juni til
Ministeriet for offentlige Arbejder
Paa et af dette udfærdiget Skema,
hvoraf Eksemplarer vedhæftes,
indsendes Oplysning om Størrelsen
af de i det sidst forløbne Regn
skabsaar afholdte Udgifter, som
anmeldes til Refusion efter foran
staaende Bestemmelser. Ministeren
for offentlige Arbejder afgør i
Tvivlstilfælde, om en Udgift kan
medtages ved Refusionen.

J)e Udgiftsbeloh, som refunderes
iiaa den her anførte Maade, kan
ikke medregnes blandt Kommuner
nes reguskabsmæssige Vejudgifter
ved Beregningen af Kommunens
Andel i Motorafgifterne.

Man finder Anledning til udtryk
keligt at henlede Opmærksomhe
den paa, at Udgifterne til den til
B o r t k ø r se I af Sne lejede Ar
bejdskraft herefter ikke kan an
iiielcles til Refusion efter foran-

staaende Regel, ligesom disse Ud
gifter som nævnt nedenfor heller
ikke kan medregnes blandt Kom
rnunernes regnskahsmæssige Vej-
udgifter.

B. Den Del af de af Kornmii
nerne anmeldte Udgifter, som ikke
refunderes paa den under A. nævn

te Maade, samt de af Kommunerne
i øvrigt afholdte Udgifter af en
hver Art vedrørende de i Loven
omhandlede Foranstaltninger, der
træffes for at afhjælpe eller fore
bygge Ulemperne ved Snelæg pan
Vejene, f. Eks. til Anskaffelse og
Drift af Snerydningsmaskiner og
til Opstilling af Sneskærme, kan
som Vejudgifter medtages blandt
Kommunernes regnskabsmæssige
Vejudgifter. Udgifter til Bortkørsel
af Sne kan derimod ikke medtages
blandt disse Udgifter.

Da Landevejene i 1-lenhold til
Lovens § 2, Stk. 4, skal ryddes
først, medmindre anderledes i sær
lige Tilfælde bestemmes af Amt-
manden, f. Eks. for saa vidt au
gaar Biveje, der fører til Mejerier,
Sygehuse, Stationer og lignende, el
ler hvis Farbarhed skønnes nød
vendig af Hensyn til offentlige Be
fordringsmidler eller Postens Frem
forelse, vil det være nødvendigt, at
der mellem Amtskommunen og

de i Amtsraadskredsen beliggende
Sognekommuner tilvejebringes for
nødent Samarbejde i 1-lenseende til
Foretagelsen af Snerydningen Pa
de offentlige Veje i Amtet, hvad
enten denne foregaar ved Hjælp at
lejet Arbejdskraft eller ved Anven
delse af Naturalabejde, for at Sne-
rydningen til enhver Tid kan blive
foretaget hurtigst muligt og i Over-
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enssteminelse med Lovens For

skrifter samt saalecles, at haade

let Mandskab, som kan lejes, og

(let snekastningspligtige Mandskab,

som vil kunne tilsiges til Natural

arbejde saavel paa Landeve,jene

som paa Bivejene, benyttes paa

den mest hensigtsmæssige Maade.

I dette øjemed bør Sogneraadet,

i iaar Incicielingen i Arbejclskredse

er foretaget, give Amtsvejvæsenet

Meddelelse om Størrelsen af de
Kredse, i hvilke der forefindes

Landevejsstrækningei, samt med

dele, hvem der i disse Kredse et
beskikket til Snefoged. I denne

Forbindelse skal man henlede Op
(nærksomliederi pan Lovens § 3,
Stk. 1, hvorefter Arhejdskredsenes

Storrelse i Almindelighed skal fast

sættes sanleiles, at Længden af de
Strækninger, paa hvilke det paa—
hviler en Arbejdskreds at sørge for

Snekastningen, ikke overstiger 7
km. Ved den forestaaende Omlæg

ning af Arhejdskredsenc, som er en
Følge heraf, maa man endvidere

tage hensyn til, at Snekastniugen

paa Landevejene kun i Undtagel

sestilfælde kaii forventes at ville
finde Sted som Naturalarbejde.

Sognekommunerne skal som
hidtil udarbejde sædvanlige For

tegnelser over det snekastnings

pligtige Mandskab, idet der saavel

for Amtskommunerne som for

Sognekommunerne kan forekomme

Tilfælde, hvor det ikke vil være
muligt i rette Tid at faa freinskaf
fet tilstrækkeligt lejet Mandskab.

saaledes at den nødvendige Sne
kastning ikke vilde kunne fore
tages, saafreint man ikke ved

Hjælp at Fortegnelserne kunde til-

sige Mandskab til Naturalarbejde.
Saadanne Fortegnelser skal derfor

ogsaa udarbejdes selv i de Til
fælde, hvor Snekastningen i en

Arbejdskreds er bestemt til at

skulle finde Sted for vedkommende

Kommunes Regning. i Overens

steininelse hermed maa der beskik

kes Snefogder i de enkelte Arhejds

kredse, hvad enten Snerydningen

paaregnes udført ved lejet Arbejds

kraft eller som Naturalarbejde.

Mcd henblik paa dcii Snekasi

ning, der vil blive ucifoit Soni Nu—
turalarbejde, har man fundet An
ledning til at gøre folgende Be

n iærkn inger:
Ved selve Paaligningen af No

turalarbejdet er foretaget den Em
dring. at 6000 Kr. Ej endomsskyld

regnes lige med h Mands Folke

hold i Stedet for som tidligere i

Mands F’olkehold, hvilket vil med
føre, at F’olkeholdet i højere Grad

end tidligere nina komme til An

vendelse som Ligningsgrundlag.
Med I-hensyn til (le Fradrag, som

skal foretages, er der sket. den

Ændring i Forhold til Ministeriets
Cirkulære af 22. November 1920, at
man nu skal anvende de til enhver

Tid i de gældende Skattelove hjem-

lede Fradrag, jfr. for Tiden Lov
Nr. 188 af 20. Maj 1933 § 3. Grund-

værdien kan dog fremdeles ikke
fradmages.

Ved Ligimingen af Smiekastnings

ydelserne pan tie snekastningsplig
tige mona det erindres, at Ejen
domme, hvis Skyldværdi, efter al
che lovlijemlede Fradrag er foreta
get, ligger mellem 0 og 6000 Kr.,

ikke kan fritages for at deltage i
Snekastningen. men at dej maa lig-
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nes en toiholdsniæssig Ydelse paa
saadanne Ejendomme. Under hen—
syn lii, at de Ejendomme, hvis
Skylclvæ idi pnn Grund at tie i.uevn—
le Fradrag bliver 0, i henhold
lii Lovens § 7, Stk. 3, som hidtil
lunt piaia’gges indtil i Stiekast
ningsdag hver Vinter. maa tier ef—
tel Sagens Natur lignes en sterre
\delse aa den forstnævnte G oppe
ii f Ejendoi i en 0 etici paa den sidst—
i iiiviite Gruppe af Ejendomme.

For videst muligt Omin og at
sik ic I andbrugse endommene imod
at skulle afgive niereManciskah,
end Ejendommene under forneden
i [ensyntagen til cleies Drift kan
afse, ci’ iler i § 4, Stk. 2, og § 9,
Stk. I, optaget forskellige Bestem
melsei, dci dels iovfæster hidtil
gældende Praksis, dels anviser an—
lie Veje til Opnaaelse at nævnte
Forninal. Det skal saaledes i lion—
hold til § 4, Stk. 2, ‘ecl Fastsæl teI
sen at Steii’elsen af den Ydelse, der
skal lignes paa hver 6000 Er. Ejen
(ioinsskyld eller dertil svarende
l”olkehold, tilstræbes, at cl el Àntal
Mand, som udskrives i Omgangen.
cml rentlig svarer til den Arhejds—
slyrke. der maa pililregneS f alt ti s
at være til Stede, I denne Foi’bin
delse maa dci’ tages 1-lensyn til, om
de kommunale Read i Mecifot’ at
Lovens § 2., Stk. 3, helt eller delvis
har fri taget G lun dej cm e for deres
Snekastningspligt i Omgangen. Pan
Grund af tie stærkt varierende For
hold i henseende til i3efolknings-
i æthed og Ej endont i ienes Værdi in—
den for tie enkelte Amter, maa tiet
(herfor anses for tilraadeligt, at
.\mtsraadene fremtidig get’ Brug af
den Ret, Loven hijeinler dem, til at

uclfac’dige tIere Regulativem’, saab—
(les al timen kun lader eet Reg ola—
ti’ gtelcie for de Egne, hvor tie For
hold, det’ kommer i Retragi tung
ved Fastsættelsen af Omgangens
Stinielse, el’ iiogeni iiiide ensom—
ede.

iiid videre skal i et’ ii u i \I eclfor
at § ‘t, Stk. 2, i Regulativem’ne fast
sættes et stomste Maab for tIet An
mi ‘ilanci. der pr. Dag kan afkma’
ves de enkelte snekastningsplig
tige, f. Eks. aftrappet efter Ejen
dom nsskylcl (Folkeliold), saalecies at
(le snekastningspligtige under nor—
niale 1”orhiold kan opfylde deres
i”orphigtelsc, uden at Drift en at dei’es
ijendoniiiae generes, eiler tit de hen
vises til et ineatte leje Folk til at
innde for sig. Endelig skal i i len—
hold til Lovens § 9, Stk. 1, Onigan
gen ligesom efter dcii hidtil gæl—
lentle Praksis inddeies i et pas

sende Antal Afdelinger, sanledes at
(le snukistiiingsphigtige kun pi’æ—
stem’er en foi’holdsnitussig Del if de
(lem paahvilei id e Snekastnings—
dage i hvem’ at de enkel le Afdehin—
gem.

I Snekasmiiingsi’egulativet’ne vil
let være naturligt at optage tie af
Anitsraadet i I lenholth til Lovens

§ 16, Stk. 2, trufne Bestemmelser
om. i hviiken Bi’ecide Vejene skal
kastes. kastningens 13t’edde bor ef—
ter \linistericls Formening paa de
som I lovedveje atinærkede Lande
veje være mindst 6 ni, pan andre
Landeveje og stærkt befærdede Bi
veje mindst 5 mii og tina de ovrige
llivej e mi iindlst 3 rn.

I nyligt skal man for saa vidt
:iiigaam’ Uilfa’mdigelsen at Snekast

ningsi’egula tiverne henvise til lige—
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dan Itegulativ, idet can skal hen—

ledes vedliæftede Udkast til et san-

stille, at Snekastningsregulativerne

a ffattes pan Grundlag (lerat.

B ari skal dernæst henleil e tip—

otærksoinheden pan fi uge ud e lie—

stennnelser i Loven

§ 1, Stk. 5, og § 2, Stk. 3, hvor

eft ei Sneka stn iii gen henI ioldsvi s

pan \eje. (ler ikke er offentlige,

men doe i abc e for alnnn delig

Færdsel, og pan offentlige Veje i

Landkornrnunerne i visse Tilfælde

kan paalægges de ti ls foden (le

Grundej eve. Den Amtskommunerne

i Henhold til Lovens § i paahvi

lende Forpligtelse til Anvendelse

af Snerydningsotaskiner, ligesom i

det hele taget Aottskonnuunernes

og Sognekonininnernes Forpligtelse

til i Medfo i af i iævnt e Paragraf at

sorge for Snekastningeti pan tie of

fentlige Veje, ci uloriot at (lejl clii—

talte Ret for kom iinnerio til tut—

iler visse Cii istæntliglieder at lade

Snekastningen foretage af Grund

ejere.

§ 17, Stic 3, livoreft er (tel er

aahnet Adgang til paa en (I at

kunne ii nlegg e midlertidige Veje

til et Overfartsst cd hvorfra det ci

otuligt at kunne iværksatte nod—

ventlige Transporter, saafrenit (let

normale Cvertartsstecl pan hen

ikke kan miii des pan Gruiicl at Is—

vauiskeligli eder se rat

§ 18, Stk. 1, 0111 Iværksættelse

af forehygg ende l’eiatistaltni uger,

der navnlig tænkes bragt i Anven—

ulelse pat Steder, hvor Vejene er—

faringsniæssigt er udsat for at fyge

til, idet der hjemles (le kommunale

liaad Ret til at lade opstille flytte—

tigeSneskærine eller træffe and ic lig—

nende Foranstaltninger at in i til e r—

ti cli g Ka rdcter pan (le til Vejene

stedet id e Arealer. Da B inisteriet er

at cleo Fornietnng, ilt en udbredt

Aiiveitulelse at flyttelige Sneskær—

inc vil være særdeles forntaalstjen—

lig, skal 111(111 lienstil le, at man i

fornoden Udstrækning træffer For—

a nsta Itninger af den her ori iband—

lede Art. Endvidere kan der i sær

lige Tilfælde efter (le i Lovens §, 18,

SIR. 2. indeholdte B egl er opstilles

teste Sneskæriio og anlægges Sne

bælter. Snevolde, Beplantninger og

I igneutde ru iige Fora nsta I tninger i

se ninie t )jenieil, men den dertil

fornaulne Ekspropriation kim kun

foretages, naar der forinden er ind

hentet Tilladelse (lert il for Amts—

kort itu ni ie itt es og Ki ihstæ tI cm es

Vet I kon itu cml e fra B inisteren for

offentlige Arbejder og for Sogne

konni i nu erutes Ved 1(0111 niende fra

tni tsraadet.

Sluttelig henvises til Lovens

§ 21, hvorefter Ministeren for of

fentlige Arbejder smti den overste

adnnnistrat tve II yndigheil ti ied

I lensyn til (le i Sneknstningsloven

omhandlede l”orliold bl. n. afgoi

Klaget over, ilt en Anitskonunnne

ikke foretager Snerydning ved Ma

skiner i tiet I tmfaog. hvori tiet er

ti uligt, og saaledes kan panlægge

den ilt anskaffe det fortiodne An

tal ilaskiut ti.
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DANSK VlJT1DSSKHlFT
Imi iiiodaget:

I-laanclbog for Bygniiigsindustrien 1938.
Atter i Aar er denne fortroffelige Bog blevet gennemarbejdet og ud

videt; den omfatter nu 1092 Sider.
Skal vi henlede Opmærksomheden paa noget, som især mnaatte interes

sere dette Tidsskrifts Læsere, skulde (let vEere Afhandlingen om »Grund
køb» og den Samling Priser til Overslagsberegning, der for første Gang
bringes. — \i kan anbefale denne Udgave, ligesom vi ha anbefalet (lens
Fmga’ngeie.

Dansk Tidsskrift-Index 1037.
I3iblioi eksdirektør Døssing og Biblioteksinspektor Itobert L. hansen liai

udsendt 23. _-\argang af denne ntlige Ib an dhog. i )en bringer foruden
meget andet en Fortegnelse over (le i Aaiet 1037 i danske Tidsskrifter
fremkomne Artikler vedrørende Vej— og Jernhanehvgning, Byleknik, Jord-
arbejde ni. m. Allsaa alle de Eiiiner. der interesserer (lette Tidsskijft
Læsere.
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