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KUNGL. VÅG- OCI-1 VATTENBYGGNADS
STYHELSENS 100-AARS JUBILÆUM

Under Karl XIV Johan, den 6 . August 1841, oprettedes »Styrel

sen för allmdnna Vilg- och vattenl)yggflader.
Dens Forgængere maa antages at have været >kommittéen for

väganlåggningar i rikets norra 1andskap< samt »strömrensnings

kommittéen<. 1)en første 1)1ev nedsat allerede 1813 for at foretage en

Undersøgelse af Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af en Vejforbin

delse mellem Rigets sydlige og nordlige Provinser. Strömrensnings

kommittéen af 1819 havde til Opgave ved Fremskaffelse af Vand

transportveje at fremme en øget Produktion og Afsætning af Land

1)rugsprodukter. Kommitteen blev opløst 1827, og dens Arbejde gik

over til det da nyindrettede »Storamiralsåmhetets tredje avdel

ning, der fik Overtilsyn med og Kontrol over alle Vandbygnings

arbejder i Landet. Landet blev inddelt i Kanaldistrikter med sag

kyndige Chefer. Inden Storamiralsämbetet 1)1ev nedlagt i 1840, hav

de dets tredje Afdeling fremlagt omfattende Betænkninger om Ka

nal- og Havnebygninger saint Strømreguleringer, som man ansaa

for værdige til Statsunderstottelse.
Ved Storamiralsämhetets Opløsning indrettedes provisorisk » sty

relsen för allmiinna vattenbyggnaderK(, som skulde tage sig af de

Vandbygningsarbej der, som hidtil havde paahvilet Storamiralsäm

betet. Ved Bekendtgørelsen af 6. August 1841 blev det desuden over

draget til denne Styrelse at overtage alle Arbejder vedrørende Ny

bygning, Omlægning og Forbedring af offentlige Veje, hvorfor Sty

relsens Navn ændredes til »Styrelsen för allmänna väg- och vatten

byggnader<, der snart blev til »Vdg- och vattenbyggnadsstyre1sen<.

Styrelsens Arbejdsomraade 1)1ev fastlagt ved en ogsaa den 6. Au

gust 1841 udstedt kgl. Resolution i Henhold til hvilken Styrelsen

under Chefen for Civildepartementet skulde overtage de tekniske og

administrative Opgaver, der angik:
— Anlæg og Forbedring af Kanaler, Sluser, Veje, Broer, Færger

samt andre Vand- og Landkommunikationer,

— Havnebygninger og Opmudringsarbej der,
— Strømrensningsarhej der,
— Arbej (ler ved Vandstand sreguleringer og Inddigninger.

De paagældende Arbejder 1)1ev efter den kgl. Resolution delt i to

Hoveciafdelinger, nemlig dels de Arbejder, der helt blev udført paa

Statens Bekostning og ved dens Myndigheder, og dels de Arbejder,

der blev udført af andre med Understøttelse af offentlige Midler,

og i dette Tilfælde var Styrelsens Opgaver alene kontrollerende.

Denne Deling er stadig gældende for de Arbejder, Styrelsen nu be

skæftiger sig med.
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Efter Ordningen af 1841 bestod Väg- och vattenl)yggnadsstyrelsen
af en Overdirektør som Chef, af en Kontorchef for de tekniske Ar
bejcler og cii Kasserer. Personalet omfattede endvidere to Tegnere,
en Rontorist og en Vagtmester. Under Styrelsen sorterede fem ude
i Landet ansatte Distriktchefer, en som Chef for hvert af tie fem
Distrikter, hvori Landet var inddelt. Naar det blev nødvendigt, kun
de fornødent Hjælpepersonale ansættes.

Det er betegnende for Kommunikationernes Art og Betydning for
100 Åar siden, at det var Vandkommunikationerne, der spillede den
storsle Rolle.

Et tydeligt Udtryk for dette Forhold er det i Aarene 1809—1832
udførte Arbejde ved Anlæg af Göta Kanal, der kom til at sætte sit
Præg paa Kanalhygningen i Sverige langt op i Tiden. Nye Metoder
maatte anvendes, for at man kunde overvinde de Vanskeligheder,
Arbejdet frembød. Det Personel, der blev uddannet ved dette hane
brydende Arbejde, kom senere Landet til stor Nytte, især ved den
fortsatte Udbygning af Sveriges Vandveje. I den paafølgende Tid
blev bygget en samlet Længde af Kanaler og Vandveje paa ca. 1200
km, eller omtrent saa meget som Afstanden fra Ystad til Hapa
randa.

De Bygværker, især Sluser, der ved disse Arbejder kom til Ud
førelse, vakte megen Opmærksomhed og har modstaaet Tidens Tand
saa godt, at de den Dag i Dag er i omtrent samme gode Stand, som
den Dag de blev taget i Brug.

Det kan nævnes, at Slusen i Stockholm, der oprindelig blev byg
get af Træ i 1634 og første Gang blev bygget om i Aarene 1744
—1753, anden Gang blev bygget om fra 1845—1850.

Den livlige Virksomhed paa Kanalhygningens Omraade blev af
største Betydning for Udbygningen af de svenske Havne. De Havne,
der fandtes ved Begyndelsen af det 19. Aarhundrcde, var ikke læn
gere tilfredsstillende. En Mængde Havne, ogsaa i det indre al Lan
det, blev derfor bygget om, saa de kunde betjene Skibe al den Stør
relse og med det Dyhgaaende, som Kanalen blev bygget for. Ogsaa
nye Havne blev bygget.

Ogsaa de Vandveje, som Tømmerflaadningen benytter, var Gen
stand for Statsmagternes Interesse, og den Udbygning, der fandt
Sted, har været en af Forudsætningerne for den svenske Træindu
stris Blomstring og den betydelige Eksport, som denne Industri har
givet Anledning til.

Den første Periode i Väg- och vattenhyggnadsstyrelsens Historie
har saaledes faaet sit Præg af Virksomheden for Udbygning af
Vandkommunikationerne. Den anden Periode er især karakterise
ret af Jernbanel)ygningen.
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Allerede før 1850 var der blevet fremsat Forslag om Bygning af

Stambaner i Sverige, men det store Flertal ansaa dette som urime
ligt. Man mente, at det i et saa bjergrigt Land som Sverige vilde
være umuligt at bygge Jernbaner, og den Anskuelse kom til Ud
tryk, at Jernbaner vilde blive til mere Skade end Gavn.

Staten begyndte Bygning af Stambanerne i 1855, og dette Ar
bejde blev i Begyndelsen overdraget til en selvstændig Organisa
tion »Styrelsen över statens jirnviigsbyggnader<. Da denne Styrel
ses Virksomhed ophørte ved Udgangen af 1882, gik den øverste Le
delse af Statens Jernbanebygning over til »Väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen<. Denne Ordning blev bibeholdt indtil Ledelsen af og
Tilsynet med Statens Jernbanebygning i 1888 blev flyttet over til

den i 1863 oprettede Styrelse för statens järnvågstrafik<, hvis

Navn derfor ændredes til »Kungl. järnvägsstyrelsen<.

De private Jernbaner — deri nu indbefattet Sporveje og For

stadsbaner — har fra Jernbanebygningens første Tid været under-

lagt Vilg- och vattenbyggnadsstyrelsen og været kontrollerede af
denne, og dette Forhold bestaar endnu.

Det er sikkert kendt, at de private Jernbaner i Sverige spiller
en meget betydelig Rolle,

Betydelige Arbejder ved Nybygning, Omlægning og Forbedring
af de offentlige Veje blev foretaget allerede ved Väg- och vatten
hyggnadsstyrelsens Oprettelse. Dette Arbejde blev udført i voksen
de Omfang, saa Styrelsen fik Lejlighed til planmæssigt og maal
bevidst at arbejde for det svenske Vejvæsens Udvikling.

Fra Automobilernes Fremkomst omkring 1900 kan man regne
den tredje Periode i Styrelsens Historie; Landevejstrafiken 1)1ev re

volutioneret. I Sverige fandtes i 1914 et Automobil for hver 1200

Indbyggere, i 1939 for hver 25. De offentlige Veje i Landet havde

i 1914 en samlet Længde af 63.000 km; i Tiden 1914—1939 blev

Længden forøget med 25.000 km, og i samme Tid blev det sven

ske Vejvæsen gennemgribende omdannet.
Denne Omdannelse blev fulgt af en fuldstændig Ændring i Vej

lovgivningen, og Hovedpunkterne i denne Udvikling skal nærmere

omtales.
Efter Vejloven af 1891 foregik Vejvedligeholdelsen in natura.

Efter Automobilernes Gennembrud viste det sig snart, at den Or

ganisation, der var opbygget under helt andre Forudsætninger, ikke
kunde tilfredsstille de Krav, som de ændrede Forhold stillede. Vej
spørgsmaalet blev derfor i første Linie et Spørgsmaal om Ændring

af Vejlovgivningen.
Den saakaldte Vejkommission fik allerede i 1911 overdraget at

behandle Vejprohlemet i hele dets Omfang. Kommissionen afgav
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1916 en Betænkning med Forslag til fly Vejlov. Som Følge af Kri
tik, der fremkom, blev det paalagt en Kommission nedsat 1920 at
underkaste Spørgsmaalet fornyet Overvejelse og omarbejde Vej
kommissionens Forslag. I 1921 afgav denne Kommission Forslag
til ny Vejlov og paa Grundlag af dette Forslag blev der i 1922 i
Rigsdagen forelagt en ny Vejlov. Forslaget blev forkastet i Rigs
dagen med faa Stemmers Flertal.

En vigtig partiel Ændring i Vej loven blev dog vedtaget af Rigs
dagen 1921; den foregreb ikke den endelige Ordning, men gav dog
Vej distrikterne større Mulighed end hidtil til at lægge Vejvedlige
holdelsen ind under Vejkassen. Og takket være den Oplysnings-
virksomhed, som blev iværksat baade fra Stats- og kommunale
Myndigheder og desuden fra private Sammenslutninger først og
fremmest fra den i 1914 stiftede Svenska Viigföreningen flyttedes
Vejvedligeholdelsen i stadig større Udstrækning over til Vejkassen.
Og ved at Vejkassen overtog Vejvedligeholdelsen blev den første
Grundsten lagt til et moderne Vejvedligeholdelsesarbejde.

Det økonomiske Grundlag for Vejvæsenets Udvikling danner den
i 1922 vedtagne Automobilskattelov, hvis Udbytte fordeles til By
og Land i et vist Forhold. Ligeledes har man ved Hjælp af Auto
mobilskatten kunnet tilføre Vejvedligeholdelsesarbej det teknisk
Sagkundskab, idet Staten fra og med 1924 har stillet visse Beløb til
Raadighed for Amtsraadene til Ansættelse af Vejkonsulenter, og
hertil er i Hovedsagen blevet anvendt Väg- och vattenbyggnadssty
relsens Distriktstjenestemænd.

Jævnsides den forcerede Byggevirksomhed maatte nye Arbejds
metoder og Byggernaader udarbejdes, og til svenske Forhold pas
sende Arbejdsmaskiner, Vejhøvle, Tromler o. s. v. maatte anskaf
fes og indsættes i Arbejdet for at muliggøre Overgangen til en til
Automobiltrafikken afpasset rationel Vejvedligeholdelse.

Normalbestemmelser med Arbejdsbeskrivelse og Normaltegninger
blev udarbejdet for forskellige Vej typer for at muliggøre en hen
sigtmæssig og ensartet Ombygning af det svenske Vejnet og tilpasse
det efter Automobiltrafikkens Krav. Ogsaa for Broer blev udar
bejdet Normaltegninger og Belastningsskemaer. I Samarbejde med
andre tekniske Myndigheder blev udarbejdet Forskrifter for Jern-
og Betonkonstruktioner.

For at faa tilvejebragt modstandsdygtige Vejbaner blev der fore
taget systematiske Undersøgelser af Grusmaterialet for at mulig
gøre Bygning af tilfredsstillende Grusveje. Og for Veje, hvor Grus
ikke var tilstrækkelig modstandsdygtigt, blev der i Samarbejde
med Statens Väginstitut udarbejdet Forskrifter for Bygning af an
dre Vejbaner.

Automobiltrafikkens ønske om, at Vejene skal være passable og-
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saa om Vinteren, har krævet en særlig Vintervejvedligeholdelse med
en Mængde Problemer af organisatorisk og teknisk Natur.

Forst og fremmest fur at tilvejebringe en Differentiering af Vej
nettet og Vejbygningsbehovet samt for paa laig Sigt at muliggore
en progressiv og rationel Udbygning af forskellige Vejbygnings
typer med Korel)aner, Cyklestier og Gangstier og andre Indretnin
ger til Fremme af Færdselssikkerheden arbejdes der med Opstil
ling af en Generalpian for Sveriges Hovedveje.

I Forbindelse hermed kan nævnes, at den i de seneste Aar stærkt
voksende Cykletrafik baade har skærpet Kravet om øget Færclsels
sikkerhed og nodvendiggjort Bygning af Cyklestier. Der var i Sve
rige i Slutningen af 1939 gennemsnitlig i Cykle for hver ottende
Indbygger, mens der nu er i for hver anden eller tredje.

Efter Love vedtaget af Rigsdagen 1929 og 1930 afvikledes Väg
och vattenbyggnadsstyrelsens Distriktsorganisation og erstattedes
fra og med den 1. Juli 1930 af den nuværende Amtsorganisation
med Vejingeniører hos Amtsstrelserrie (Lenene). For Centralsty
relsens Vedkommende blev foretaget visse provisoriske Ændringer
især for at skaffe Personel til nødvendigt Tilsyn, medens Sporgs
maalet om en eventuel Omorganisation af Väg- och vattenbyggnads
styrelsen er blevet udskudt, til man ser, hvorledes den lokale Or
ganisation kommer til at virke i Forholdet til Centralstyrelsen.

Ved Rigsdagsbeslutning af 1934 blev Vejloven af 1891 erstattet
med den nu gældende Lov om offentlige Veje og om Vejdistrikter,
hvilke Love med en vis Overgangstid traadte i Kraft i fuld Ud
strækning fra og med den 1. Januar 1937, og fra dette Tidspunkt
er Landdistrikterne inddelt i 170 Vejdistrikter. Efter Vejloven af
1934 fører Styrelsen det centrale tekniske og økonomiske Tilsyn
med Vejvæsenet.

Ved den saaledes foretagne Omorganisation fik Styrelsen to tek
niske Kontorer, et Vejkontor og et Brokontor, samt tillige en Vej
trafikinspektør. Da Styrelsen i 1936 fik det Hverv at være Chefs
myndighed for de Automobilsagkynclige, 1)1ev Vej trafikinspektoren
Chef for det Kontor, der fik dette Arbejde overdraget. Ved Omor
ganisationen i 1934 bibeholdt man Jernbariekontoret til Behandling
af Sager vedrørende private Jernbaner, hvilket Kontor i 1936, da
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ogsaa blev Luftfartsmyndighed,
blev det nuværende Jernbane- og Luftfartskontor. Det i 1913 op-
rettede Havnekontor, der under sig havde haft Statens Bygning af
Fiskerihavne, har faaet andre Hverv underlagt sig som f. Eks. Byg
ning af Falsterbokanalen, Bygning af Lagerrum saavel over som
under Jorden for flydende Brændsel samt Bygning af Vand- og
Spildevand sI edninger.
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Som Følge af det efter 1934 forøgede Arbejde findes der nu in
denfor Styrelsen en særlig Sagkyndig i Spørgsmaal af geoteknisk
Natur, en Afdeling for Sager vedrørende private Veje, en Vedlige
holdelsesinspektion, en Afdeling til Administration af Statens Lager
af Brosten, en Forraadsafdeling saint en Militærafdeling.

Viig- och vattenbyggnadsstyrelsen har nu som Chef en General
direktør, seks Kontorchefer, af hvilke en tillige er Broinspektør og
en tillige Vej trafikinspektør.

Ved kgl. Resolution er Styrelsens Arbejde fastlagt som oinfat
tende tekniske, økonomiske og administrative Forhold ved

— Bygning, Ombygning eller Forbedring samt Vedligeholdelse af
Veje, Broer, Færger, Kanaler, Sluser, Flavne og andre lignen
de,

— Søers og Vanddrags Indretning til Sejlads, Flaadning eller
andre industrielle Behov og i Forbindelse hermed nødvendige
Anlæg ligesom Bygning af Vand- og Spildevandsledninger,

— Beskyttelsesforanstaltninger mod Oversvømmelser m. m. af
saadant Omfang og Beskaffenhed, at de bør udføres af Staten
og paa Statens Bekostning,

— Private Jernbaner, indrettede for offentligt Brug,
— Vejtrafik,
— Automobiltilsynet,
— den civile Luftfart.
Under normale Forhold forhandler Styrelsen i Sager af militær

Betydning i Krig eller Fred med Chefen for Forsvarsstaben, Chefen
for Hæren, for Marinen og for Flyvevaabnet.

Ovenstaaende Fremstilling af Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
100-aarige Historie’) og nuværende Organisation er i det væsentlige
Uddrag af et Foredrag, som Styrelsens højt ansete Souschef Oberst
lieutenant Valsinger holdt ved en Fest, der den 18. September blev
afholdt i Stockholm med Anledning af Jubilæet.

Under fremragende Chefer og med udmærkede Medarbejdere har
Styrelsen gennem de 100 Aar med den Dygtighed, Pligttroskab og
Loyalitet, der kendetegner svensk Administration, med Ære bidra
get sit til det høje Stade, svensk Teknik indtager.

A. R. Christensen.

1) Se endvidere Statens offentliga utredningar 1925:33, Kommunikationsde
partementet: Betånkande och förslag angående åndrad organisation av våg- ocis
vattenhyggnadsvåsendet, avgivet den 30. september 1925 av inom kommunika
tionsdepartementet tilikallade sakkunniga.

2) Teknisk Tidsskrift Maj 1936 i anledning av Svenska TeknologfOrenin
gens 75 hrsjnbileum: GeneraldirektØr Nils Bolinder: Landsbygdens vågvåsende.
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EN SVENSK KOMMISSION AFGIVER BETÆNKNING
OM STATENS OVERTAGELSE AF VEJVÆSENET

Af Am[sraadssekretær, cand. jur. E. A. Abitz.

Det er ikke blot her i Landet, at Sporgsmaalet om Statsadmini
stration af Vejene er til Debat, ogsaa i Sverige arbejder man med
dette Spørgsmaal. En Kommission af særlige sagkyndige, der blev
nedsat af Trafikministeren i 1938 med det Formaal at fremsætte
Forslag til Statens Overtagelse af hele \Tejvæsnet, har for nylig af
givet sin Betænkning, der foruden en teoretisk Drøftelse af alle de
Problemer, der knytter sig til en saadan Overtagelse, indeholder
to alternativt udformede Forslag til, hvordan den kunde tænkes
udført i Praksis, der selv om de ikke er formede som egentlige
Lovforslag dog indeholder en meget grundig Stillingtagen ikke
alene til alle de principielle Sporgsmaal, men ogsaa til de mange
praktiske Detailler ved den nærmere Gennemførelse.

Det er saaledes Emner, som ogsaa for Tiden er til Drøftelse her
i Landet, der er Genstand for Kommissionens Behandling, og selv
om Vejmyndighederne i Sverige ofte har Problemer at arbejde
med, der adskiller sig stærkt fra dem, som vi kender her i Lan
det, saa er der dog al Grund til at sætte sig lidt ind i, hvordan man
ser paa de almindelige administrative Sporgsmaal i Forbindelse
med Vejvæsnet i et Land, der som Sverige staar os saa nær i sin
almindelige Indstilling til Samfundsproblemerne. Vejstyret er jo
ikke et Spørgsmaal om Teknik alene, men ogsaa om Tilpasning
til’ de Former, under hvilke Landet iøvrigt administreres. De even
tuelle tekniske Forskelligheder i de to Lande er derfor ikke til
Hinder for, at en Sammenligning mellem de grundlæggende admi
nistrative Principer for Vej styret i disse kan være frugtbringende,
navnlig da de iøvrigt har samme Styresæt, og en Sammenligning
derfor her vil falde mere naturlig end med andre Lande, som maa-
ske kunde friste en eller anden, hvis de tekniske Hensyn var de
eneste afgørende.

En mere dybtgaaende Undersøgelse af Forholdene i (le to Lande
vilde derfor ogsaa kræve nærmere Oplysning om Landets Forvalt
ning i Almindelighed, end det her er muligt, men der skal dog
for at give et Indtryk af Baggrunden for den svenske Kommissions
Forslag gives et kort Referat af den nuværende Ordning af Vej
styret i Sverige, navnlig paa Grundlag af de Oplysninger herom,
som gives i Betænkningen.

Det lokale Selvstyre pan Vejvæsnets Omraade udøves i Sverige
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under Former, som afviger noget fra, hvad vi er vant til at tænke
os her i Landet. Det sker gennem særlige Distrikter, der er dan
nede med det ene Formaal at udgøre et Omraadc for Vej acimini
strationen; Ledelsen udøves af folkevalgte Organer, der kun har
til Opgave at administrere Vejvæsnet, og de almindelige kommu
nale Institutioner paa Landet har saaledes ikke som Amts- og
Sogneraadene i Danmark noget med de egentlige offentlige Veje

de allmänna väga at gøre. I Købstæderne behandles Vejene
dog som et almindeligt kommunalt Anliggende.

Indtil 1934 faldt Vcjdistriktcrne paa Landet i Hovedsagen sam
men med Herrederne, men ved en almindelig Omorganisation af
Vejvæsnet, som fandt Sted i dette Aar, blev der dannet en helt ny
Inddeling af Landet, saaledes at Vej distrikterne blev noget mere
ligestillede i Størrelse og Opgaver.

Landdistrikterne er herefter inddelt i 170 Vej distrikter af noget
vekslende Størrelse, saaledes at disse i Gennemsnit omfatter Ca. .50()
km Vej. Den almindelige Ledelse udoves af en Forsamling af Re
præsentanter, valgt af de til Vejdistriktet hørende KolTununer. Den
ne Forsamling skal holde Mode to Gange om Aaret; det ene til
Drøftelse af Regnskab og Beretning for det forløbne Aar, og det
andet til Fastsættelse af Overslaget for det kommende Aar og Valg
af Medlemmer af Vejstyrelsen.

Da Vejforsarnlingen saaledes kun fastlægger de almindelige Ret
ningsningslinier, ligger hele den daglige Forvaltning hos Vejstyrel
sen, der har fra 3 til 5 Medlemmer, hvoraf et vælges af Lenssty
relsen — hvilket svarer til Amtet her i Landet, og de øvrige
af Vejforsamlingen. Det er gennem dette, at Vejvæsnets Midler
forvaltes; det er Vejstyrelsen, der bringer de Beslutninger, som
Vejforsamlingen træffer, til Udførelse, ligesom den forbereder og
tilrettelægger de Sager, som skal behandles i Vejforsamlingen, og
det er i det hele taget hos Vejstyrelsen, at det praktiske Arbejdes
Tyngdepunkt ligger.

Saavel Vejforsamlingen som Vejstyrelsen, der er det lokale Selv-
styres Repræsentationer, staar imidlertid under et Tilsyn af Sta
ten, som er af noget mere indgribende Karakter end det overord
nede Tilsyn med Vejvæsnet her i Landet. Ikke alene skal der som
her indhentes højere Myndigheds Tilladelse til Optagelse af Laan
og ved nye Vejanlæg, men de lokale Repræsentationer er i det hele
underkastet et mere almindeligt Tilsyn, dels af Lensstyrelsen, dels
af Ministeriet.

Ministeriet fastsætter saaledes almindelige tekniske og teknisk-
økonomiske Anvisninger og Normalbstemmelser, der skal følges
af de lokale Vejmyndigheder, og i Samarbejde mellem Lensstyrel
sen og Ministeriet oprettes der Fleraarsplaner for Bygning og For-
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bedring af Vejene, der navnlig lægges til Grund ved Fordelingen af

Statens Bidrag til Vejvæsnet.
Statsbidrag ydes dels til Vedligeholdelsesudgifterne med et fast

Procentbeløh, normalt 85 %, af det foregaaende Aars Udgifter, dels

som et Udligningsbidrag i Forhold til Vej skattebyrden, og endelig

som Tilskud til Nybygningsarbejder, der fordeles paa den i Sve

rige ogsaa paa andre Omraader benyttede Maade, at det er Lens

styrelsen, der inden for hvert Len fordeler det til Raadighed væ

rende Beløb imellem de enkelte Vej distrikter.

Det er imidlertid karakteristisk, at hele det overordnede Tilsyn

udelukkende er af embedsmæssig Karakter, og man har saaledes

ikke noget, der svarer til Amtsraadenes Tilsyn med Sogneraadene

her i Landet; ogsaa den Omstændighed, at Lensstyrelsen vælger

det ene Medlem af Vejstyrelsen, styrker det embedsmæssige Mo

ment.
Siden 1929 har der desuden af Staten været ansat en Vejingeniør

i hvert Len, og denne er foruden at være ansat af Staten og som

saadan forpligtet til at følge Ministeriets almindelige Anvisninger,

i sit daglige Arbejde underordnet Lensstyrelsen, og har som sin

vigtigste Opgave at føre Tilsyn med Vejbygningen og Vejvedlige

holdelsen i Lenet. Han skal imidlertid i denne Virksomhed ikke

alene være Raadgiver for Lensstyrelsen og Ministeriet, men ogsaa

i det Omfang hans Virksomhed tillader det, bistaa de lokale Vej-

styrelser med Vejarbejdernes Tilrettelæggelse og Udførelse.

Det er imidlertid klart, at Vej ingeniørens Muligheder for ogsaa

at udføre dette Arbejde er forholdsvis begrænsede, og Vejstyrel

serne anvender da i stort Omfang ikke-statsansatte praktiserende

Ingeniører, der vælges blandt Personer, der er autoriserede af Sta

ten hertil, og som i deres Virksomhed skal samarbejde med Sta

tens Vejingenior paa Stedet.
De statsansatte Vejingeniører udgør saaledes et fast Bindeled

imellem den lokale og den centrale Vej organisation, og som det

fremgaar af de givne Oplysninger, har Staten i det hele taget et

fastere Hold paa de underordnede Vejmyndigheder end her i Lan

det, hvilket forøvrigt synes naturligt, da Sveriges Størrelse og Be

byggelsesforhold maa kræve en væsentlig fastere Organisation, for

at Staten skal kunne gennemføre en tilsvarende Kontrol som her i

Landet, hvor alle Forhold er mere overskuelige.

Naar der imidlertid nu er Planer fremme om at gennemføre et

fuldstændigt Centralstyre af Vejvæsnet i Sverige, — hvad der for

ovrigt har været flere Gange før uden noget Resultat —, saa skyl

des dette karakteristisk nok i første Række ønsket om at tilveje

bringe en økonomisk Udligning af Vejudgifterne i de forskellige

Dele af Landet, samt den Omstændighed, at nogle Vejdistrikter
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faar saa store Statstilskud til deres Vejvæsen, at den lokale Indsats
kun udgør et ganske lille Minimum.

Saalænge Vejeries Opgaver kun var af mere eller mindre lokal
Karakter, kunde det kun med ringe Vægt kritiseres, at der bestodForskelligheder imellem Udgifterile til disse i de forskellige Dele
af Landet; men efterhaanden som Lanclevejstrafiken bevæger sig
over stadig længere Strækninger, har ønskerne om en Udligning
af Udgifterne faaet større Vægt, og Nødvendigheden af at gennem
føre større Vejanlæg ogsaa i de tyndest befolkede Egne, har un
dertiden medført, at selv om kun en ringe Brøkdel af Udgifterne
paalignes den stedlige Befolkning, bliver dette en større lokal Byr
de, end man med Rimelighed kan forlange af Skatteyderne paa
Stedet, navnlig da Vejene netop i de tyndest beboede Omraader
vel som oftest vil være af mindst Interesse for den lokale Trafik.

De store Forskelligheder, i Bebyggelsesforholdene, som findes i
Sverige, skaber saaledes her Problemer, som vi kun kender i ringe
Omfang her i Landet, og de store Statsbidrag, hvoraf en Del som
nævnt udredes netop med det Formaal at udligne Byrderne, har
ikke formaaet at bøde tilstrækkeligt herpaa. Derfor er det, at øn
skerne om at tilvejebringe en økonomisk Udjævning i første Ræk
ke har været de drivende Kræfter i Bestræbelserne paa at gennem
føre en Vejreform i Retning af Statsovertagelse, hvilket fremgaar
ikke alene af Kommissionsbetænkningen, men ogsaa af de Oplysninger, som man ad anden Vej har kunnet faa, og naar dertil
kommer, at Forholdene er saaledes, at der kan nævnes et Eksem
pel paa, at et Vejdistrikt kun selv har udredet i pCt. af samtlige
Udgifter til Vejvæsnet, vil man selvfølgelig ogsaa heri finde væg
tige Argumenter for Indgreb fra Statens Side.

I det Omfang disse særlige svenske Forhold spiller ind, vil Kom
missionens Betragtninger selvfølgelig være uden Anvendelse paa
danske Forhold, men bortset herfra vil Overvejelserne i mange
Henseender kunnee bruges direkte af os.

Naar Ministeren i 1938 tog Initiativet til Kommissionens Nedsæt
telse, skyldtes det, at han havde modtaget en Henvendelse fra en
Kommission, der behandlede Spørgsmaalet om Gennemførelse af
en Kommunalskattereform bl. a. med det Forrnaal at skabe en Ud
ligning mellem Kommunerne. Denne fremhævede, hvor nødvendigt
det var, at netop Vejudgifterrie blev udlignede, og Ministeren tog
heri Anledning til at anmode de sagkyndige om at undersøge hele
Spørgsmaalet om et Statsstyre af Vejene.

Til 11edlemmer af Kommissionen udnævntes Generaldirektør G.
Nalm, der tidligere har været Chef for Vandfaldsstyrelsen og Med
lem af forskellige Kommissioner vedrørende Vejvæsnet, Chefen for
Vejvæsnets Centralstyrelse, Generaldirektør Nils Bolinder, Lands-
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høvding Lidén, to Landsdommere og en Kontorchef, samt Forman
den for de svenske Vejstyrelsers Sammenslutning.

Allerede i Kommissoriet fremhæves det, at Undersøgelsen for
trinsvis bor være rettet mod Statens fuldstændige Overtagelse af
Vejene, og Kommissionens Bemærkninger om dette Spørgsmaal ta
ger da ogsaa Afstand fra en Ordning, som gik ud paa, at Staten
kun overtog de Veje, som bruges af den gennemgaaende Fjern-
trafik og for hvilke Samfærdsiens Behov er størst. Man henholder
sig i denne Henseende ikke alene til Ministerens Bemærkninger
ved Kommissionens Nedsættelse, men ogsaa til tidligere Under
søgelser i dette Emne, der munder ud i, at en saadan Ordning vil
være fordyrende og i det hele taget uhensigtsmæssig fra et admi
nistrativt Synspunkt, derved at Ansvaret for Vejene deles imellem
flere Myndigheder i Stedet for at koncentreres, og det vil i Stedet
for at udligne Udgifterne mellem Vejdistrikterne kunne forøge
disse, derved at Distrikternes Fritagelse for Forpligtelserne over
for de Veje, der bliver Hovedveje, kan medføre meget forskelligartet
Lettelse for de forskellige Distrikter. Det angives ogsaa i Betænk
ningen, at Erfaringerne i Norge, hvor man i nogle Aar har haft
en saadan Ordning, har bekræftet, at denne skaber større i Ste
det for mindre Uligheder imellem de kommunale Distrikter.

Kommissionens Forslag er saaledes i denne Henseende meget ra
dikalt. Men uanset, at man saaledes i den egentlige Administration
mener, at kun den fuldstændige Statsovertagelse vil være hensigts
mæssig, saa fastholder saavel Ministeren som Kommissionen, at
denne ikke maa genilemfores paa en saadan Maade, at de lokale
Vejinteresser ikke faar Lejlighed til at gøre sig gældende side
løbende med Statens Interesse i en i teknisk-økonomisk Henseende
effektiv Ledelse.

Det fremhæves herom i Betænkningen bl. a., at Planlæggelsen
af Vejbygningsvirksomheden maa ske med Tilgodeseende af Sam
fundets Behov og Interesser, samt under Hensyntagen til de næ
ringspolitiske og sociale Synspunkter, som spiller ind i denne For

bindelse, og at det derfor ved Opbygningen af den Organisation,

som kræves ved Statens Overtagelse af Vejvæsnet, maa sikres, at

der skabes en Forvaltningsorganisation, som evner ikke alene i

teknisk, forretningsmæssigt og økonomisk Henseende at beherske

den omfattende Bygge- og Forvaitningsopgave, som foreligger, men

som ogsaa giver tilstrækkelig Plads og Indflydelse for saadan Sag

kundskab, som sikrer Vejnettets Tilpasning efter Samfundets Be

hov og Interesser.
Dette er Kommissionens Programerklæring for sin Løsning af

Opgaven, og selv om i hvert Fald en dansk Læser vil synes, at den

i selve Udformningen af sit Forslag giver den teknisk-økonomiske
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Side en betydelig Overvægt over de næringpolitisk-sociale og al
ment samfundsmæssige Hensyn, saa er det dog særdeles bemær
kelsesværdigt, at Kommissionsforslaget, uanset hvor gennemgri
bende dens Forslag er paa andre Oniraader, ikke for nogen Kate
gori af Veje ønsker, at det overvejende teknisk bestemte Stats-
styre skal være eneraadende.

Naar Staten som foreslaaet af Kommissionen skal overtage hele
Vejvæsenet maa det blive Ministeriet, der faar den øverste admini
strative Myndighed i alle administrative Forhold, medens Rigs
dagen udøver sin regulerende Indflydelse gennem sin bevilgende
Myndighed, og i Overensstemmelse med det foran angivne Pro
gram skal de Opgaver, der er af overvejende teknisk-økonomisk
Natur varetages derved, at våg- och vattenbyggnadsstyrelsen ud
bygges til en Centralstyrelse for Vejvæsnet, saint ved Oprettelsen
af et Antal Distriktsforvaltninger rundt omkring i Landet.

Den øverste Chef maa dog, fremhæves det, ikke alene besidde
den nødvendige tekniske Kompetence, men ogsaa have særlige For
udsætninger for at bedømme Sporgsmaal af social og økonomisk
Karakter, og da de Faktorer i den foreslaaede Ordning, som skulde
repræsentere de aLmindelige samfundsmæssige Interesser, kun til
lægges raadgivende Myndighed, vilde det i Virkeligheden ogsaa
blive Centralstyrelsens Chef, der blev (len endeligt afgørende i alle
Vejsporgsmaal, idet disse kun i særlige Tilfælde vilde kunne føres
frem til Ministerens Afgørelse.

Forvaltningen i Distrikterne skal ledes af en i hvert af disse an
sat Vejdirektør, der maa have Myndighed til med stor Selvstæn
dighed at behandle Vejsporgsmaalene far at Centralstyrelsen ikke
skal blive alt for helastet og hele Vej systemet for meget centralise
ret og derigennem Faren for hureaukratisk Behandling af Sagerne
øget. Men her opstaar Spørgsmaalet, hvorledes Landets Inddeling i
Distrikter skal udformes.

Kommissionen har ikke her villet indskrænke sig til at frem
sætte et enkelt Forslag, men har nævnt to Alternativer, som frem
sættes sideordnet. Det første ligger dog tydeligt nok Kommissionens
Hjerte nærmest, selv om man vel indser, at dette inaaske vil være
for gennemgribende til at kunne gennemføres, og det andet For
slag er derfor nærmest fremsat for at tillempe Kommissionens
Ideer noget mere efter de nuværende Forhold, saaledes at Bruddet
med disse ikke vilde blive for brat.

Efter Alternativ I tager man mindre Hensyn til Landets almin
delige administrative Inddeling end til de specielle Fordringer, som
en Inddeling alene af Hensyn til Vejadministrationen maatte stille.
Dette resulterer i, at Landet opdeles i 12 Distrikter, der vel bliver
paa Størrelse som to Len af Normalstørrelse, men som i næsten
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alle Tilfælde faar andre Grænser end Lenene, og ofte bliver dan
net ved en Sammenlægning af Dele af indtil 4 forskellige Len.

Herved opnaas, at man kan gennemføre en fuldstændig ensartet
Organisation af samtlige Vej distrikter. Deres Størrelse bliver saa
nær som muligt lig hinanden, baade med Hensyn til Vejlængcle og
Vedligeholdelsesudgifter, samt de øvrige Faktorer, som indvirker
paa Arbejdsopgaverne. Personalet bliver derfor nøjagtig ens hos
alle Vej direktører, og kan organiseres paa samme Maade i 4 Afde
linger, der tager sig af henholdsvis Vedligeholdelse, Projekteringer,
Bygningen af Vejene, samt af den finansielle Forvaltning. Deres
gennemsnitlige Vejomraade vilde blive omkring 7.000 km og deres
aarlige Udgiftsbeløb 10—12 Millioner Kroner hvor omfattende de
res Virksomhed vilde blive faar man et Indtryk af, naar man er
farer, at der ved hvert Vejdirektørsembede skulde fastansættes et
Personale paa 26 Personer, herunder 3 Ingeniører, foruden det løst
ansatte Personale, som navnlig skal tage sig af Vejbygningsarbej
derne og hvis Lønninger afholdes paa disse Konti. Aarslønnen til
det fastansatte Personale ved hvert Vejdirektørembede anslaas til
170.384 Kr.

Som nævnt er Kommissionen dog klar over de Betænkeligheder,
der maa forudses at ville rejse sig mod en Vejorganisation, som
paa denne Maade fastsættes uafhængigt af den almindelige admi
nistrative Ordning, og har derfor skitseret en anden Organisation,
hvorefter Vej distrikterne følger Lenene med Undtagelse af to, der
i deres Helhed lægges sammen med andre Len. Fra et teknisk-øko
nomisk Synspunkt bliver denne Ordning mindre hensigtsmæssig;
Distrikterne bliver af uensartet Størrelse, næsten alle mindre, med
forskelligt Personale og forskellige Opgaver, saaledes at man ikke
paa samme Maade kan arbejde med en ensartet Vejdirektørinsti
tution i hvert Vejdistrikt.

Set fra et alment samfundsmæssigt Synspunkt vil Samarbejdet
med de Institutioner, som den statlige Vejorganisation skal samar
bejde med udadtil, utvivlsomt forme sig mere hensigtsmæssigt ef
ter Alternativ II, og denne Ordnings Fordele fremhæves da ogsaa
stærkt i en Særudtalelse af Kommissionens ene Medlem, Lands-
høvding Liden, ligesom Formanden for Vej styrelsernes Forbund
foretrækker denne.

Kommissionens Forslag forudsætter nemlig som berørt, at saa
vel de lokale Vejdirektører som Centralstyrelsens Chef har et nøje
Samarbejde med den almindelige lokale Sagkundskab, navnlig paa
det næringspolitiske og sociale Omraade, og at det her først og
fremmest maa blive Lensstyrelserne, der træder til, og dette i saa
høj Grad, at de selv bør tage Initiativet til Vejundersøgelser og
nye Vejanlæg, hvis de anser dette for nødvendigt.



1941 DANSK VEJTIDSSKRIFT 175

Hvorledes dette Samarbejde nærmere er tænkt udført i Detail
ler, skal ikke her nærmere udredes; (let sker hovedsagelig ved
Udarbejdelse af 4- og 5-Aarsplaner for Vejarbejderne, og det for
udsættes, at der er den nøjeste Kontakt imellem Lensstyrelserne
ikke alene ved deres Udarbejdelse, men ogsaa ved deres Udførelse
og Administrationen i sin Helhed.

Lensstyrelserne har fra gammel Tid haft og har ogsaa under den
nuværende Ordning en afgørende Myndighed til at beslutte, hvor
og hvorledes de offentlige Veje inden for Lenet skal bygges, og
naar den nuværende Ledelse af Vej distrikterne derfor efter For
slaget tænkes erstattet med et Vejnævn, der kun faar raadgivencle
Myndighed betyder dette saaledes i denne Henseende ingen Æn
dring i den lokale Repræsentations Myndighed, selv om naturligvis
Indførelsen af en statslig Organisation, der helt overtog Arbejdet
med Vejene, vilde medføre en kraftig Beskæring af deres Indfly
delse paa andre Omraader.

I’4Ien helt afskaffe det folkevalgte Elements Indflydelse har alt
saa end ikke denne paa andre Omraader saa radikale Kommission
villet gøre. De lokale Vejforsamlinger og Vejstyrelser foreslaas er
stattet med et folkevaigt Vejnævn i hvert af de nuværende Vej-
distrikter, medens Formændene i disse Nævn sammentræder i et
Distriktnævn for hele Vejdirektorens Omraade, og disse Nævn til
lægges der da en omfattende raadgivende Virksomhed med Ret til
at tage Initiativ, og en forholdsvis betydningsfuld Indflydelse paa
Spørgsmaalet om, i hvilken Rækkefølge de forskellige planerede
Arbejder inden for Distriktet bor komme til Udførelse.

Endelig kan det nævnes som en karakteristisk svensk Ordning,
at alle Arhejdsplaner med Overslag, saa snart de er færdige, i en
vis Tid skal være tilgængelige for Almenheden, der har Ret at
gøre de Indvendinger, som man maatte finde Anledning til. Den
samme Regel findes nu og er i det hele taget Udtryk for et Offent
lighedsprincip, som ogsaa findes paa andre Omraader af Admini
strationen.

Naar Kommissionen efter en Undersøgelse af samtlige Forhold
er kommet til det Resultat, at den eksisterende Administration af
Vejvæsnet bør ændres til Fordel for den foreslaaede, skyldes det
navnlig, at man mener, at der under de nuværende Forhold stilles
saa store Krav til den teknisk økonomiske Ledelse af Vej væsnet,
at disse ikke mere kan tilfredsstilles af de kommunale Myndig
heder. Man er klar over, at et saa stærkt Brud med den eksiste
rende Ordning ikke bør foretages, medmindre stærke Grunde ta
ler herfor; men man mener, at den Omstændighed, at Trafiken
ikke længere i Hovedsagen er lokalt betonet, og at Staten nu bærer
den alt overvejende Del af Vejudgifterne, er saa tungtvejende, at
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Forudsætningerne for Bevarelsen af den eksisterende Ordning er
bortfaldet.

Man søger ogsaa at gendrive de Argumenter, som tidligere har
været anført imod Statsovertagelse, og da har været afgørende,
navnlig Ulemperne ved den stærke Centralisation til Hovedstaden,
Faren for Overorganisation og Bureaukrati og manglende Hensyn
tagen til de lokale Forhold, idet jo alle Veje uanset deres even
tuelt stærkt stigende Betydning for den almene Trafik vil bevare
en stærkt betonet lokal Interesse. Kommissionen mener dog, at
disse Betænkeligheder i hvert Fald ikke længere bØr være nogen Hin
dring og mener navnlig ved Henvisning til Erfaringerne paa andre
Omraader, hvor Staten udøver økonomisk Virksomhed som f. Eks.
Jernbaner, Telegraf og Vandfald at kunne afvise Betænkelighe
derne. Det indrømmes dog, at Vejvæsnet er temmelig svært at ad
ministrere centralt paa Grund af Nødvendigheden af at tage Hen
syn til de skiftende smaa lokale Forhold, og Henvisningen til Er
faringerne fra de øvrige Statsvirksomheder har da ogsaa i den
Diskussion, der er opstaaet i Sverige efter Kommissionsbctænk
ningens Offentliggørelse givet Anledning til den Bemærkning, at
denne Sammenligning ikke rigtig dækker, idet Forholdene er væ
sensforskellige for disse forretningsdrivende Virksomheder og Vej
væ sn et.

Der er heller ikke fuldstændig Enighed blandt de sagkyndige
om flere af de vigtigste Spørgsmaal. Som nævnt har Landshøvding
Lidén taget Afstand fra Inddelingen i Distrikter, der ikke følger
Lensgrænserne, og Formanden for Vej styrelsernes Forbund har
fremsat en Særudtalelse, der inunder ud i, at Kommunernes og
Befolkningens Interesser burde være varetaget paa en langt mere
effektiv Maade end sket i Flertalsforslaget. Han mener, at Forsla
gets Gennemførelse maatte befrygtes at ville medføre et ensidigt
Ingeniørsvælde med en sandsynligvis overdreven Begunstigelse af
Hovedvej ene og en vis Modstand mod Bestræbelserne paa at faa
ogsaa de mindre Veje paa Landet udbyggede og forbedrede i pas
sende Omfang. Han kunde i det hele taget have ønsket en mere
fordomsfri Undersøgelse af alle Muligheder for at rette de Mang
ler, der maatte klæbe ved den nuværende Ordning, saaledes at
man ikke skulde være bundet til kun at behandle den ene Mulig

hed, fuldstændig Statsovertagelse.
Forslaget er nu for Tiden til nærmere Drøftelse hos de interes

serede Myndigheder, saaledes har det været til Behandling paa et
Mode mellem Landshøvdingene, og det vil da vel bl. a. afhænge af

disse Myndigheders Indstilling, om Kommissionens Tanker fører

til nogen Lovgivning i Overensstemmelse med Forslaget. Hvorledes

Udfaldet af disse Overvejelser vil blive, er det selvfølgelig ikke
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muligt herfra at danne sig noget Indtryk af, navnlig er det ganske
usikkert at vurdere, i hvor høj Grad et Moment som ønskerne om
Skatteudligning vil influere paa den endelige Afgørelse i Sagen.
Hvordan denne nu end falder ud, og hvad enten man billiger Kom
missionens Betragtninger eller ej, saa bør det være en selvfølgelig
Sag, at man ogsaa her i Landet følger de Overvejelser, som finder
Sted i Sverige i et saa vigtigt Emne som dette. Den skandinaviske
Lovgivning er paa mange Omraader helt ensartet, og selv om det
naturligvis ikke er af saa afgørende Betydning, at disse Lande føl
ger hinanden paa et Omraade som det heroinhandlede, hvor navn
lig de geografiske Forskelligheder spiller en saa stor Rolle, saa er
(let dog ønskeligt, at man skal kende Udviklingen i de andre Lan
de, og som det f. Eks. fremgaar af de ovenfor gengivne Udrednin
ger om (let lokale Selvstyres Betydning over for Emhedsstyret,
Hovecistadsadministration over for Lokaistyre indebærer selv et
Emne som Vejadministrationen Momenter, der griber ind paa de
Omraader af Retssystemet, hvor vi gerne vil have, at de skandina
viske Lande skal følge hinanden og muligvis støtte hinanden i Be
varelsen af de Idéer, som de hidtil har haft fælles.

UNDERSØGELSE I LABORATORIET AF TJÆRE,
B1TUMEN OG ASFALT

Smneltepunktet.
Tjære, Bitumen og Asfalt har ikke nogen bestemt kemisk Sam

mensætning, men er Blanclinger af et stort Antal Stoffer, og har
derfor ikke noget nøjagtigt defineret Smeltepunkt. Et saadant
Stof, der kan være haardt og skørt ved almindelig Temperatur, bli
ver, naar det opvarmes, mindre og mindre fast, og l)iiver mere og
mere blødt, indtil det tilsidst bliver flydende, uden at man nøjag
tigt kan sige, ved hvilken Temperatur, det er gaaet over fra fast
til flydende Form.

De Metoder, som man anvender for at bestemme Smeltepunktet
for Stoffer af denne Art, er altsaa vilkaarlige og indbefatter en De
finition af ren sædvanemæssig Art.

Man maa derfor, naar man omtaler Smneltepunktet for disse
Stoffer, samtidig nævne den Metode, der er anvendt ved Bestem
melsen. cia Resultaterne for samme Stof kan variere betydeligt for
de forskellige Metoder.
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Materiale med højt Smeltepunkt er som Regel mindre folsomt
over for de almindelige Temperaturforandringer end Materiale med
lavt Smeltepunkt; de er derfor mere tilfredsstillende til Forseg
lingslag eller som Bincierniddel end Materialer med lavt Smelte-
punkt.

Smeltepunktet kan bestemmes ved -

1) Kugle- og Ringmetoden,
2) Kriimer Sarnoxvs Metode.

1) Kugle- og Ringrnetoden.
Smeltepunktet efter Kugle- og Ringmetoden er den Temperatur,

ved hvilken en Staalkugle har deformeret en Bitumentablet til en
Sæk af bestemt Længde.

Apparatet bestaar af to Messingringe, to Staalkugler, et Stativ
til at holde Ringene, et Bægerglas og et Termometer. Messingrin
gene anbringes paa Glaspladen, Bitumenprøven smeltes og fyldes,
naar den flyder let, i Ringene med Top, hvorefter overskydende
Materiale fjernes med en varm Kniv. Bægerglasset fyldes halvt
med Vand paa 50 C. Ringene anbringes i Stativet og dette i Bæger-
glasset. Kuglerne lægges med Pincet midt paa Prøverne, og Ter
mometret midt mellem Prøverne. Derefter paabegyndes Opvarm
ningen, og man sørger for, at Temperaturen stiger 50 C i Minuttet.
Smeltepunktet er den Temperatur, man afLæser, naar Materialet
rører den nederste Plade.

2) Kråmer Surnows Metode.
Smeltepunktet efter Krämer Sarnow er den Temperatur, ved

hvilken en given Kviksølvmængde kan gennemhryde en Bitumen
prop med givne Dimensioner.

Apparatet bestaar af fire Glasrør, der med en Stump Gummi-
slange kan forlænges med fire korte Glasrør (saakaldte Bartarør),
et Stativ, et Termometer og Kviksølv og to Bægerglas. Bartarørene
anbringes paa en GLasplade. Bitumenproven smeltes og fyldes, naar
den flyder let, i Bartarørene med Top, hvorefter overskydende Ma
teriale fjernes med en varm Kniv. Bartarørene forlænges med Glas
rørene. Der hældes Vand i begge Glas. I hvert Glasrør hældes 5 gr
Kviksølv. Derefter paahegyndes Opvarmningen, og man sørger for,
at Temperaturen stiger 10 C. pr. Minut. Smeltepunktet er Middel-
tallet af de Temperaturer, man aflæser, naar Bitumenpropperne
gennembrydes af Kviksølvet.

Draabepunkt efter Ubbelohde.
Draabepunktet efter Ubbelohde er den Temperatur, ved hvilken

en i en MetaLnippel anbragt Bitumenprøve bliver saa blød, at en
Draabe falder ud af Niplen.
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Apparatet bestaar af to Nipler, to Termometre, to Reageusglas

og et Bægergias.
To Nipler anbringes pia en Glasplade, Bitumenproven smeltes,

og naar den flyder let, hældes Niplerne fulde med Top. Niplen sæt

tes fast paa Termomeret; den Bitumenmængde, der herved pres

ses ud af Niplen, skæres aL Prøven køles til Termometret viser

Stuetemperatur. Termornetret anbringes derefter ved Hjælp af en

opslidset Korkprop i Reagensglasset, der anbringes % neddykket i

det med Vand fyldte Bægerglas. Opvarmningen foretages derefter

saaledes, at Temperaturen stiger 10 C. pr. Minut, og Draabepunk

tet er den Temperatur, ved hvilken den første Draabe falder.

Duktilitet (Smidighed).

Duktiliteten er den Strækning, man kan underkaste et Provele

gerne af visse Dimensioner og en vis Form, før det brister.

Duktilimetret er et langt Trug, der er fyldt med Vand af +25° C;

Prøven, der skal undersøges, tages af to Kæber, af hvilke den ene

Fig. 1. Englers Tiskosizneter (Udløbsuiskosirneter).



180 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1941

er fast, den anden bevægelig. Den bevægelige Kæbe er monteretpan en Skrue, saa den jævnt, med en Hastighed af 5 cm pr. Minut,kan fjernes fra den faste Kæbe. Vandet i Truget skal staa 2,5 cm
over Prøven og holdes ved et Røreværk paa ensartet Temperatur.
Røreværket udkobles inden Strækningen begynder ved Indkobling
af Fremforingsmotrikken.

Ved Strækningen forlænges Provelegemet, bliver tyndere og bry
des itu. Man aflæser paa Maalestokken den Længde, som Prøven
har naaet i Brudojeblikket. Dette Tal i cm er et Maal for Smidig
heden af det Stof, der proves, ved den Temperatur, ved hvilken For
søget er blevet udført.

Penetration.
Penetrationsprøven er en af de ældste Prøver og en af de Prø

ver, der mest almindeligt bruges til at bestemme Konsistensen af
de faste og halvfaste Stoffer. Der findes et stort Antal Penetro
metre, som det automatiske Penetrometer, Standard- og Minia[urc
pen et rometret.

Ved Penetrationen forstaas Indtrængnirigsdybden ved bestemt
Temperatur i Tiendedele Millimeter for en bestemt formet Naal,
der i 5 Sekunder belastes med 100 g. Naalen, der er lodret, holdes
tilbage ved en særlig Indretning, saa den ikke trænger længere
ned, end man ønsker.

Naalen bliver fri, san den kan trænge ned i Prøven, ved at man
sætter en Udløser i Virksomhed, og derpaa griber Udløseren igen
Naalen efter den givne Tids Forløb.

Prøven foretages i Almindelighed ved +25° C., idet Stoffet anl)rin
ges i ‘Vand af denne Temperatur, men man kan selvfølgelig ogsaa
udføre Prøverne ved andre Temperaturer, hvis man finder dette
nyttigt.

Det er af Betydning, at man udfører Forsøgene med Prøver, der
altid har samme Form og Dimensioner; derfor støber man som Re
gel Stoffet ud i en cylindrisk Æske med flad Bund med 55 mm Din
meter og 35 mm Højde.

iIan bør med samme Stof udføre mindst 3 Prøver og derefter
tage. Middeltallet af Resultaterne. Ved disse Maalinger bør Naalen
være mindst 10 mm fra Siderne af den Æske, hvori Prøven er, og
(ler bør mindst være et Mellemrum paa 10 mm mellem de Steder,
hvor man ved disse Prøver efter hinanden anvender Naalen.

Ved det automatiske Penetrometer føres Armen paa Penetro
metrets højre Side ned, og Fjedren udløses ved et Tryk paa en
Knap. 5 Sekunder efter standser Naalen automatisk. Neclsynknin
gen aflæses direkte ved Hjælp af en Nonie.
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Ved Standard- oq Miniaturepenetrometret føres Tandstangen, der
bevæger Viseren paa Penetroinetret ned til Naaleholderen, og Vise-
rens Stilling aflæses. Paa Stopuret aflæses, naar Viseren paa Uret
passerer 5 Sekunder, og i dette øjeblik trykkes Trykknappen ind;
naar Viseren passerer 10 Sekunder slippes Trykknappen. Viserens
Stilling paa Penetrometret aflæses igen, og Differencen er Ned
trængningen i Penetrationsgrader.

Viskositeten af et flydende Stof inaales, ved at man bestemmer
dets Modstand mod at løbe gennem en Afløbsaabning af en bestemt
Størrelse ved en given Temperatur og et givet Tryk — og ved at
sammenligne med Modstanden for Udløb af et lige saa stort Rum
fang Vand.

Englers Viskosimeter.
Englers Viskosimeter er det, der i Almindelighed bruges (Fig. 1).

Det bestaar af en cylindrisk Kobberbeholder med et Laag, og i

Fig. 2. Bedwoods l’jskosirneter (Udløbsviskosiineler).

Viskositet.
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Bunden af Beholderen er boret en Udlohsaabning med 2,9 mm
Diameter. Denne Udløbsaabning forlænges med et let konisk Rør,
der er 20 mm langt, og hvis Diameter er 2,9 mm foroven og 2,8 irun
forneden. Udløbsaabningen og Røret kan lukkes ved en bevæge-
lig Stang.

Den udvendige Væg i Beholderen har 3 fremstaaende Spidser,
der gør det muligt nøjagtigt at regulere Indholdet, saa man faar

netop det Rumfang (200 cm3), som skal undersøges. I Laagei er
der to Huller; igennem det ene af disse stikkes den omtalte Stop
per, igennem det andet et Termometer.

Apparatet er anbragt i et Kar, fyldt med Vand af + 20° C ± 0,25°
C; Afløbsrøret gaar igennem Bunden af dette Kar.

Naar Vædsken er fyldt paa Viskosimetret, giver man den den
ønskede Temperatur + 200 C, og derefter løfter man Stopperen.
Vædsken løber saa ud gennem Afløbsaabningen og Røret; den op
samles i et Maaleglas, og man maaler den Tid, der er medgaaet

Fig. 3. Hutchinsons Tjæreuislcosizneter (Hutchinson Junior). Spindlen, hvis
Nedsgnkningstid, man mauler, ligger til højre paa Bordet.
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til, at et bestemt Rumfang f. Eks. 200 cn13 er løbet ud gennemAfløbsaabningen.
En Gang for alle har man med samme Viskosirneter, bestemt denTid 200 cm3 Vand ved + 20° C l)ruger for at løbe ud.Ved en Vædskes Viskositet i Englergrader forstaas Forholdetmellem Udlobstiden for 200 cm3 Vædske og Udløbstiden for 200cm3 Vand af + 20° C.

Pipetteviskosiinetret.
Ved Brug af Glaspipette til Bestemmelse af Viskositeten maalerman, hvorlænge en bestemt Mængde Prøvevædske er om at løbeud af en Glaspipette af særlig Konstruktion. Apparatet brugesisær til Undersøgelse af Emulsion.
Man suger Emulsion af Temperatur + 200 C ± 20 C op i Pipettentil det angivne Mærke; Udlobsticlen bestemmes med Stopur.Udløbstiden multipliceret med en Omsætningskoefficient giverViskositeten i Englergrader. Omsætningskoefficientcn er for Pipette 14: 0,090 Engler°/Sck., for Pipette 15: 0,071 Engler°/Sek.

Fig. 4. Tjærekonsistoinetret (Udløbsuiskosinieter).
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Hutchinson Juniors Viskosirneter.

Ved Hutchinson Juniors Viskosirneter bestemmes Viskositrten

ved Maaling af den Tid, det tager for et Legeme af bestemt Form

(Fig. 3) at synke et vist Stykke ned i Provevædsken f. Eks. Tjære.

Viskosimetret bestaar af en Kobberbeholder med Onwører, en

Hutchinson Junior Spinciel, et Vandbad og to Termometre til at

maale henholdsvis Tjærens og Vandbadets Temperatur.

Tjæren hældes i Viskosimeterbeholderen, der anbringes i det til

+ 250 C opvarmede Vandbaci: det ene Termometer anbringes i Tjæ

ren, det andet i Vandbadet. Omrøreren anbringes i Tjæren, der

af og til omrøres. Naar Tjæren i ½ Time har haft den fastsatte

Temperatur + 250 C, fjernes Omrorer og Termometer i Tjæren.

Spindelen anbringes midt over Tjærebeholderen, og man lade den

derefter ved sin egen Vægt synke ned i Tjæren. Ved et Stopur maaler

man den Tid, der medgaar fra Ringen A til Ringen B berører Tjæ

rens Overflade. Forsøget gentages, og Gennernsnitsværdien af de

to fundne Tider er den søgte Viskositet.

Tjwrekonsistonietret.

Tjærekonsistometret benyttes til Stoffer, der er for faste til, at

de let kan undersøges i et Viskosimeter.

Apparatet (Fig. 4) ligner noget Englers Viskosimeter. Det bestaar

af en cylindrisk Kobberbeholder, hvori der i Bunden er boret en Ud

lobsaabning med 10 mm Diameter, der kan lukkes med en bevægelig

Kugleventil, hvorpaa er anbragt en Vædskeniveautap.

Apparatet er anbragt i et Kar med Bundhane, hvorigennem der

kan ledes Trykluft til Omrøring af Vandet i Vandkappen.

Tjærens Temperatur maales paa et Termometer, hvis Beholder

anbringes midt i Tjæren.
Viskositeten maales, naar Tjærens Temperatur i mindst 20 Mi

nutter har været + 300 C ± 0,10 C. Naar Maalingen skal foretages,

fjernes det Termometer, der er anbragt i Tjæren, og det kontrol

leres, at Tjærens Overflade staar lige ud for Midten af Vædske

niveautappen paa Viskosimeterbeholderens Kant.

Tjæren løber ned i et 100 cm3 Maaleglas, der staar under Ud

løhsaabningen, og hvori der er hældt 20 cm3 Mineralolie; med et

Stopur maaler man den Tid, der gaar fra det øjeblik Olieniveauet

passerer 25 cm3 Mærket, til det passerer 75 cm3 Mærket.

Tjærens Viskositet maalt i Tjærekonsistometret ved + 300 C er da

den fundne Tid i Sekunder.

Raaschous Viskosirneter.

Raaschous Viskosimeter (Fig. 5) bestaar af et forniklet Mes

singrør af standardiserede Dimensioner; det kan lukkes i begge
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Ender med aftagelige Metalpropper, der fastholdes af et Bajonet
lukke, saa de hurtigt kan tages af. 2 cm fra Rørets to Ender er
anbragt tynde Metalknaster paa tværs igennem Roret; disse Knaster
virker som Vædskestandsmærker.

Den ene Prop tages af, og Roret fyldes med Tjære, indtil det øver
ste Vædskestandsmærke lige er synligt i Overfladen, Proppen sættes

oI

flfl
‘00

0
=

Raaschouä rpv,S?(os/rneer

Fig. 5. Raaschows Tiskosimeter.

paa, hvorved der indelukkes en Luftboble mellem Tjæreoverflade
og Prop. Viskosimetret anbringes derefter i et Vandbad med den
ønskede Prøveteinperatur; efter ca. et Kvarters Henstand vil Tjæren
have faaet Vandhadets Temperatur, og Viskositeten kan bestem
mes. Røret tages ud, aftørres og vendes, idet man samtidig sætter
et Stopur i Gang. Den nu øverste Prop fjernes, hvorefter man stand
ser Uret, naar Luftboblen lige viser sig i Tjæreoverfladen. Denne
saakaldte Bobletid er Maal for Tjærens Viskositet.

Flaiumepunktet.
Fluniniepunktel er den laveste Temperatur, til hvilken et Stof

maa opvarmes, for at de Dampe, der straaler ud fra det, kan an-
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tændes, naar der nærmes en Tændflamrne til det. Den Flamme, der
dannes, vil straks slukkes igen.

Opvarmes Vædsken (Stoffet) stærkere, vil man paa et vist Tids
punkt naa en Temperatur, hvor Flammen vedbliver at brænde, og
denne Temperatur kaldes A ntændelsespunktet.

Man forlanger, at Flammepunktet for et Bindemiddel skal ligge
mindst 500 C over den Temperatur, til hvilken det ved Anvendel
sen skal opvarmes.

Flammepunkt og Antændelsespunkt bestemmes enten i et Appa
rat med aaben Beholder (det danske Toidvæsens Apparat) eller i
et Apparat med lukket Beholder (Pensky-Marteris Apparat).

Det danske Toldaæsens Apparat.
Det Stof, der skal undersøges, hældes i Porcelænsdiglen; Diglen

anbringes i Sandbadet og Termometret i Prøven. Apparatet opvar
mes derefter jævnt 3040 C pr. Minut, og for hver Grads Tempe
raturstigning, føres den 10 mm lange Tændfiamme en Gang frem
i Løbet af i Sekund og derefter tilbage.

Efter at Flammepunktet er naaet, findes Antændelsespunktet
ved fortsat Opvarmning med samme Temperaturstigning.

Pensky-Martens Apparat.
Prøven hældes i Metalbeholderen, der har et Dæksel, som bærer

en Rører, et Termometer og en Aabne- og Lukkemekanisme, ved
Hjælp af hvilken en Tændmekanisme med en Tændflammne pan
4 min Længde kan føres ind i en Aabning i Dækslet og igen fjer
nes, idet Aabningen samtidig lukkes med et Skydelaag.

Temkeraturstigningen skal være 1 C pr. Minut, og for hver
Grads Temperaturstigning føres Tændfiammen ned i Prøven.
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FRA STATENS VÄG1NSTITUT I STOCKHOLM

I Tilslutning til Referatet af Besøget paa Statens Våginstitut i
Stockholm i Dansk Vejtidsskrift Nr. 4/1941 gengives her nogle Bil
leder.

.

Fig. 1. Statens Väginstituts Bygning.

Fig. 2. rærksted.



188 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1941

LANDEVEJEN HADELSLEV—CI-IR1ST1ANSFELD

Landevejen Haderslev—Christiansfeld er et Eksempel paa en af
vore nyere Landeveje, udbygget i en til Færdslens Størrelse vel af
passet Form. Kørebanen er 7,00 rn bred med Ca. 10 rn Afstand mel
lem Trærækkerne; udenfor Trærækkerne er paa hver Side en 2,00 rn
bred Cyklesti og en 2,25 m bred Gangsti. I Fig. i er vist et Tvær
profil af Vejen, i Fig. 2 Vejen ved Haderslev Købstads Nordgrænse,
Udsigt mod Syd og i Fig. 3 Vejen ved Fladerslev Købstads Nord
grænse, Udsigt mod Nord.

Fig. 3. Faldhainmer til Bestemmelse af Stenmaterialers Knusningsstyrke.
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FRA DOMSTOLENE

Højesterets Dom 18. Juni
1941 i Sag 174/1940.

H æ v d. — Et pan en Fru A til

hørende Ejendom i Taarbæk i

Skellet mod den Tømrermester T
tilhørende Ejendom anlagt Vej-

stykke var af T i alt Fald siden
1918 benyttet som Adgangsvej til

hans Tommerplads. Herefter, og
idet Vejstykket allerede ved A’s
Køb af hendes Ejendom i 1917

maatte være fremtraadt som —

alt Fald i dets Egenskab af Køre-
vej, alene bestemt til Brug for T,
fandtes denne at have erhvervet
Hævd paa den omhandlede Færd
sel. 1) A’s Krav om Fjernelse af to
af T ved en Ombygning i 1922 ud
til Vejen anbragte Laager samt
om Indskrænkning af Indkørslen

til Tommerpladsen til den oprin
delige Bredde 7 m ej taget til
Følge.

FRA MINISTERIERNE

Skrivelse af 26. Juni 1940 fra Mi

nisteriet for offentlige Arbejder til

Aa. Sogneraad.
I en hertil indsendt Skrivelse at

14. Februar d. A. har Sogneraadet i

i Forening med Sogneraadene i de

øvrige Forstadskommuner ved Aar

hus anmodet Ministeriet om at ville

paalægge Aarhus Amtsraad at lade
foretage Snerydning paa Cykle

stierne langs de gennem de nævnte

Forstadskommuner førende Lande

veje.
I denne Anledning skal man efter

stedfunden Brevveksling med Amt-
manden over Aarhus Amt tjenstlig

meddele, at det som anført i Skri

velse herfra af 28. September f. A.

tilkommer Amtsraadet endeligt at

afgøre Spørgsmaalet om, i hvilken

Bredde Snerydning skal finde Sted

paa Amtskommunens Landeveje, og

at Ministeriet herefter savner Hjem

mel til at paalægge Aarhus Amts-

raad at foretage Snekastning paa

fornævnte Cyklestier, jfr, herved
Ministeriets vedlagte Cirkulære af

14. December f. A.
For saa vidt Sogneraadene sam

tidig har forespurgt, hvorvidt det

paahviler Amtsraadet at lade fore
tage Rengøring af Landevejene ef
ter Vinterens Grusning, skal man

tilføje, at Indenrigsministeriet, med
hvilket man har brevvekslet med
Hensyn til dette Sporgsmaal, som
sin Formening har udtalt, at det
maa paahvile Grundejerne at sørge
for Fjernelsen af det omhandlede
Grus i det Omfang, hvori Ilereba

nens Benholdelse efter de paagæl

dende Sundhedsvedtægters For
skrifter i øvrigt paahviler dem.

Skrivelse at 27. Juni 1940 fra Mi
nisteriet for offentlige Arbejder til
Store M. Sogneraad.

I en hertil indsendt Skrivelse af
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3. d. M. har Sogneraadet forespurgt,
hvorvidt Store M. Kommune er be
rettiget til at erholde den i Snekast
ningslovens § 19, Stk. 1, omhand
lede delvise Refusion af Kommu
nens Udgifter til Anskaffelse af
Sneplov og Snehegn samt til Ar
bejdslon ved Kørsel med Sneplov og
Opstilling af Snehegn.

I denne Anledning skal man
tjeastlig meddele, at de ovennævnte
Anskaffelsesudgifter ikke er refu
sionsberettiget i 1-lenhold til Sne
kastningslovens § 19, Stk. 1, hvor
imod Refusionen vil kunne ydes
med Hensyn til de udbetalte Ar
hejdslønninger ved Kørsel med Sne-
plov og Opstilling af Snehegn un
der Forudsætning af, at der ved
Antagelsen og Aflonningen af de
derved beskæftigede Arbejdere har
været forholdt overensstemmende
med det i bemeldte Lovbestemmel
se anførte.

For saa vidt angaar Sogneraadets
samtidig fremsatte Forespørgsel
om, hvorvidt de af Kommunen for
skudsvis afholdte Udgifter til Leje
af Snekastningsmandskab for sne
kastningspligtige Grundejere vil
kunne medtages ved Beregningen
af den Kommunen tilkommende
Refusion, skal dernæst bemærkes,
at Spørgsmaalet maa besvares be
nægtende.

Skrivelse af 19. Juli 1940 fra Mi
nisteriet for offentlige Arbejder til
Anitmanden over V. Amt.

I Skrivelse af 12. f. M. (J. Nr. 1940
0. & E. 7) har Hr. Amtnianden bl. a.
henstillet, hvorvidt der vil kunne
ydes H.-G. Kommune den i Sne
kastningslovens § 19, 1. Stk., om-

handlede delvise Refusion med
Hensyn til de af Kommunen ifølge
det med Deres fornævnte Skrivelse
fulgte Anmeldelsesskema i Finans
aaret 1939/40 afholdte Udgifter,
2.230 Kr., til Kørsel med to Sne-
plove.

I denne Anledning skal man til
videre fornøden Bekendtgørelse for
I-I.-G. Sogneraad tjenstlig meddele,
at kun den Del af det onimeldte
Udgiftsbeleb, der udgør Chauffør
løn, vil kunne medtages ved Be
regningen af den Kommunen i
Henhold til fornævnte Lovbestem
melse tilkommende delvise Refu
sion, og kun for saa vidt Lovbestem
melsens almindelige Betingelser
med hensyn til Antagelsen og Af
lønningen af den eller de ved den
paagældende Kørsel beskæftigede
Chauffører i øvrigt er overholdt.

Skrivelse af 23. Juli 1940 fra Mi
nisteriet for offentlige Arbejdet til
Indenrigsministeriet.

Da der ifølge Lov Nr. 181 af 29.
April 1938 om Byplaner uden Mi
nisteriet for offentlige Arbejders og
vedkommende Amtsraads Samtyk
ke kan træffes Bestemmelser om
Vejes Beliggenhed, Retning og
Bredde, Byggelinier og Hjørneafskæ
ringer, Vejes indbyrdes Tilslutning
samt om, at der fra de til planlagte
Flovedveje grænsende Arealer ikke
skal haves Adgang eller anden Fa
caderet til Vejene — hvilke Bestem
melser kan være til 1-linder for el
ler vanskeliggere Gennemførelsen af
Vejanlæg, som paatænkes udført nu
eller senere efter Ministeriet for
offentlige Arhejders Godkendelse og
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eventuelt med Tilskud fra dette —

skal man herved anmode Inden

rigsministeriet om at vUle foranle

dige, at de paagældende Byraad og

Sogneraad under Udarbejdelsen af

Forslag til By- og Markplaner træ

der i Forhandling med vedkom

mende Amtsraad om de paagæl

dende Sporgsmaal, samt at ingen

By- eller Markplan godkendes, for

inden disse har været forelagt Mi

nisteriet for offentlige Arbejder til

Udtalelse.

Skrivelse af 29. Juli 1940 fra Mi

nisteriet for offentlige Arbejder til

Hr. Axel D.
I en hertil indsendt Skrivelse af

5. Februar d. A. har De forespurgt,

hvorvidt De, der har fri Bolig hos

Deres Forældre, med Rette er op

taget paa Fortegnelsen over det

snekastningspligtige Mandskab i V.

Kommune.
I denne Anledning skal man ef

ter stedfunden Brevveksling med

Amtmanden over P. Amt herved

meddele, at De efter det i Sagen

oplyste ikke er snekastningspligtig,

samt at der ikke ifølge Snekast

ningsloven gælder nogen Frist for

Fremsættelse af Klage over med

Urette at være ansat til Snekast

ning.

Det tilføjes, at Spørgsmaalet om,

hvorvidt De af Kommunen vil kun

ne kræve udbetalt Vederlag for det

Snekastningsarbejde, som De uden

saaledes at være pligtig hertil har

udført som Følge af Deres Opta

gelse paa Snekastningsfortegnelsen,

henhorer under Domstolenes Af

gorels e.

Skrivelse af 29. Juli 1940 fra Mi
nisteriet for offentlige Arbejder til
lTr. Lauritz 0.

I et af Socialministeriet hertil

oversendt Andragende af 26. Januar

1940 har De, som oppebærer Alders

rente, anholdt om Fritagelse for

den Dem som Ejer af en Ejendom

i Thorning paahvilende Snekast
ningspligt.

I denne Anledning skal man her

ved meddele, at der savnes Hjem

met til at fritage Dem for den om

handlede Snekastningspligt,

Skrivelse af 9. September 1940 fra

Ministeriet for offentlige Arbejder
til Dansk Arbejdsmands Forbund.

I Skrivelse af 27. Maj d. A. (Kom
munalt) har Forbundet ved at frem

sende Afskrift af en kombineret Ar

bejds- og Lejekontrakt, i Henhold

til hvilken en Person dels faar

overladt Brugen af et under en

større Gaard hørende Hus med Ha

ve, dels forpligter sig til at udføre
et nærmere angivet Arbejde paa

Gaarden, udbedt sig en Udtalelse
fra Ministeriet om, hvorvidt der

paahviler den paagældende Lejer

Sneka stningspligt,

I denne Anledning skal man efter

stedfunden Brevveksling med Amt-

manden over M. Amt herved med

dele, at Ministeriet efter det i Sagen

foreliggende ikke skønner, at der

foreligger en Brugsret, men at

Spørgsmaalets Afgørelse i øvrigt

henhører under Domstolene.

Pan den givne Foranledning til

føjes, at den Omstændighed, at det

angivne lejede Hus ikke er inntri

kuleret som en selvstændig Ejen
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(tom, ikke udelukker, at der kan
paahvile Huset Snekastningspligt,
jfr. herved § i Lov Nr. 158 af 13.
April 1938 om Snekastning.

Skrivelse af 11, September 1940
fra Ministeriet for offentlige Arbej
der til I{. Sogneraad pr. T.

I Skrivelse af 19. f. M. har Sog
neraadet forespurgt, hvilken Sne
kastningsydelse der i Medfør af
Snekastningsloven paahviler en
Ej endom, hvis Vurderingssum til
Ejendomsskvld udgor 4.000 Kr., her
af Grundværdi 500 Kr., idet samti
dig oplyses, at det i § 3 i Lov Nr.
188 of 20. Maj 1933 om kommunale
Ejendomsskatter omhandlede Fra
drag fra 3—5.000 Kr. er fastsat til
4.000 Kr.

I denne Anledning skal man her
ved meddele, at det nævnte Fra
drag paa 4.000 Kr. som hidtil skal
foretages fuldt ud i den paagæl
dende Ejendoms Vurderingssum
uden Hensyn til, hvorledes Ej en
dommens Værdi fordeler sig paa
Bygningerne og Jorden, saaledes at
den omhandlede Ejendom ikke kan
ansættes til Snekastning efter
Skyldværdi, men derimod i FI enhold
til Snekastningslovens § 7, Stk. 3,
kan ansættes til indtil een Snekast
ningsdag hver Vinter.

Skrivelse af 10. September 1940
fra Ministeriet for offentlige Arbej
der til I-I. Byrnnd.

I Skrivelse af 31. 11aj d. A. (B. I.
19-4-1940), jfr. Byraadets Skrivelse
af 9. d. M., har Randet forespurgt,
hvorvidt Udgifterne til Snefogedlen
(Tilsigelsesgebyr) og til Plovfoged

Ion (Korsel med Flesteplov pan of
fentlige Biveje — Hestespand og
Kusk) er refusionsberettiget i Flen
hold til Snekastningslovens § 19,
Stk. 1.

I denne Anledning skal man
tjenstlig meddele, at Udgiften til
Snefogedlen ikke er refusionsberet
tiget, og at kun den Del af det som
Plovfogedlen opførte Beløb pan 000
Kr., der er medgaaet til Aflønning
nf Kusken, er refusionsberettiget
under Forudsætning af, at de i §
19, Stk. 1, anførte Vilkaar med FIen
syn til Antagelsen og Aflønning af
den lejede Arbejdskraft er over
holdt. Af Flensyn til Beregningen af
den I-I. Kommune herefter tilkom
mende Refusion skal man udbede
sig Oplysning om Størrelsen af det
Beløb, der er medgaaet til Afløn
ning af Kusken, idet tilføjes, at man
vilde sætte Pris paa at modtage
Byrnndets Svar efter Omstændig
hederne snarest belejligt.

Skrivelse nf 23. September 1940
fra Ministeriet for offentlige Arbej
der til Dansk Arbejdsmands For
bund.

I Skrivelse af 25. Maj d. A. (Kom
munalt) har Forbundet forespurgt
Ministeriet, hvilken Snekastnings
pligt der paahviler et Medlem af
Forbundets N. Afdeling, Aage H.,
N., som Ejer af et 1-lus, hvis sne
kastningspligtige Skyldværdi er lig
0, efter at det lovhjemlede Fradrag
er foretaget.

I denne Anledning skal man her
ved meddele, at der i Flenhold til
Sneknstningslovens § 7, Stk. 3, kun
kan paalignes den omhandlede
Ejendom indtil een Snekastnings

4
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dag hver Vinter, jfr. Ministeriets

Cirkulære of 6. Juli 1938, Side 4,

Stk. 5.

Skrivelse af 1. Oktober 1940 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til K.-T. Sogneraad.

Under henvisning til Sogneraa
dets Skrivelse af 24. April d. A. til
Amtrnanden over A .Amt angaaen

de den af Dansk Arbejdsmands

Forbund for 11. M.. Medlem af

Forbu ndel s K.-T. Afdeling, indgiv

ne Besværing over, at Sogneraadet

har udbetalt \redel.laget for det at

B. M. udforte Snekastningsarbejcle

til dennes Husbond. Gaardejer 1-I.

F. C., 0. py. 1-I., skal man herved
meddele, at det er et Vilkaar for
Refusionen i Flenhold til Snekast
ningslovens § 19, Stk. 1, at Aibeds
lønnen udbetales til den, der har
udført det paagældende Arbejde,
idet det er den personlige Arbejds
ydelse, der skal vederlægges, lige
som det er vedkommende Persons
Egenskab af Familieforserger,
Lcnarbejder at. v., (ler er afgeren

de for, hvorvidt han i Flenhold til
Snekastningslovens § 19, Stk. 1,
Punkt 1, kan antages til Snekast
ning.

Med Bemærkning, at Ministeriet
efter Omstændighederne har ment
at kunne yde Kommunen Refusi

on, for saa vidt angaar dens Sne

kastningsudgifter i Regnskabs

aaret 1939/40, skal man som For

skud herpaa i Check (Nr. ) paa
I) anmarks Nationalbank fremsen

de et Belob af 2.670 Kr., idet dog

tilføjes, at (let er en Forudsætning
herfor, at de i Snekastningslovens

§ 19, Stk. 1, fastsatte Vilkaar for

den deri oml i andle de lie lus ion
fremtidig nøje overholdes.

Kvittering for Belobets Modta
gelse udbedes paa vedlagte Gen-
part af nærværende Skrivelse.

Skrivelse af 4. November 1940
fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til Hr. 5. P.

I en til Justitsministeriet ind
sendt Skrivelse af 30. Marts d. A.,
der er oversendt hertil, har De fo
respurgt, hvorvidt De i Flenhold
til det for F. Amtsraaclskreds gæl
dende Snekastningsregulativ er
snekastningspligtig i Deres Egen
skdi af Lejer af den 5 .J., ‘Estrup,
tilhørende Ejendom i 5.

I denne Anledning skal man
tjenstlig meddele, at Ministeriet
for offentlige Arbejder efter det
om Deres Brugsforhold oplyste
maa holde for, at De er snekast
ningspligtig som Bruger af den
paagældende Ejendom, hvorfor
det i Henhold til § 10 i Lov Nr.
158 af 13April 1938 om Saekast
ning paahviler Dem at godtgøre 5.
Bys Sogneraad de Udgifter, som
Sogneraadet har haft til Tilveje
bringelse af lejet Arbejdskraft

som Følge af, at De har undladt at
efterkomme den Dem givne Tilsi
gelse til Snekastning.

Sluttelig bemærkes, at den ende
lige Afgørelse af Spergsmaalet om,
hvorvidt De er snekastningsphg
tig, henhorer under Domstolene.

Indenrigsministeriets Bekendtgø
relse af 8. November 1940 om hvid

Afmærkning af Genstande af Hen

syn til Færdselssikkerheden.
»I Medfør ah § 3, 1. Stk., i Lovbe

kendtgørelse Nr. 405 ah 24. Juli 1940
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bestemmer Indenrigsministeriet her
ved følgende:

Det paalægges enhver Grundejer
at drage Omsorg for, at saadanne
ud mod Gade, Vej eller Pia cls ven
dende Kælderneclgange, Trappetrin,
Rækværker, Gelændere, Spræng
styksikringer af private Tilfiugts
rum o. 1., som springer frem fra
Floslinien, samt Trappetrin, der in
clenfor Tiuslinien fører direkte ud
paa Gaden, forsynes med hvid Af
mærkning, der tydeligt markerer de
paagældende Fremspring m. m.

Tilsvarende Afmærkning vil end
videre være at foretage af alle paa
eller ved Gade, Vej eller Plads væ
rende Alarmskabe, Brandhydranter,
Lygtepæle, Kantsten, Standere, Vej
træer, Sprængstyksikringer af of
fentlige Tilflugtsrnm ø. I. i det Om
fang, saadan Afmærkning skønnes
nødvendig af Flensyn til Færdsels
sikkerheden. Pligten til denne Af
mærkning paahviler de Myndighe
der eller andre, hvem den alminde
lige Vedligeholdelse af de paagæl
deade Genstande paahviler. Politiet
paaser, at Afmærkning finder Sted
i fornødent Omfang, og kan paa
lægge vedkommende at foretage
nødvendige Afmærkninger.

Overtrædelse af nærværende Be
kendtgørelse eller et i Medfør at
samme udstedt Paabud straffes med
Bøde eller 1-læfte og under skær
pede Omstændigheder med Fæng
sel i indtil 2 Aar.

1-landelsministeriets Bekendtgø
relse af 12. November 1940 om Til
læg til Bekendtgørelse Nr. 384 af
7. November 1939 om Rationering
at Benzin m. v.

»I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. Au
gust 1940 one erhvervsøkonomiske
Foranstaltninger, Va reforsyning in,
v. fastsættes efter derom af Mini
steriet for offentlige Arbejder frem
sat Anmodning herved følgende:

§ 1.
Motordrevne l3e fo rcl ringsmidle i

maa ikke anvendes som Drivkraft
fm Snepløve, ligesom det er forbudt
at anvende Benzin, Brændselsolier
eller andet Brændstof til Drift at
5 n eryd n ingsma skine r.

§ 2.
Denne Bekendtgørelse træder i

Kraft straks.

Indenrigsniinisteriets Bekendtgø
relse Nr. 679 af 16. December 1940
om Forbud mod Anbringelse at
Bomme og lignende paa private
Veje.

»i Medfør af Bestemmelsen i § 3,
1. Stk., i Bekendtgørelse Nr. 405 af
24. Juli 1949 at Lov on visse For
anstattninger til Beskyttelse at Ci
vilbefølkningen mod Følgerne af
Luttangreb forbydes det herved
Ejere af Private Veje at opstille
Bomme, Stolper m. v. paa disse Veje
uden Politiets Tilladelse, ligesom
det paalægges Ejere af saadnnne
Veje efter Ordre fra Politiet at fjer
ne opstillede Bomme, Stolper en. v.,
der i pnakommende Tilfælde kan
være til Ulempe for Politiets, Sani
tetsvæsenets, Brandvæsenets og
Luftværnets øvrige Tjenestegrenes
Motorkøretøj er.

Overtrædelse straffes efter Loven.
Denne Bekendtgørelse træ der

straks i Kraft.<
4*
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Skrivelse af 19. December 1940
fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til Hr. Invaliderentenyder
C. A., Vby.

I Skrivelser af 1. August og 17.
Oktober cl. A. har De besværet
Dem over, at der ikke er ydet Dem
Erstatning for den Skade, som ef
ter Deres Mening er paaført den
Dem tilhørende Ejendom i G. ved
Udførelsen af en nærmere angiven
Regulering og Udvidelse af Lande
vejen G.—ø. IC.

I denne Anledning skal man ef
ter stedfunden Brevveksling med
Amtmanden over \l. Amt tjenstlig
meddele, at da der efter det for
Ministeriet oplyste ikke er foreta
get Ekspropriation fra Deres
nævnte Ejendom som Følge af det
paagældende Vejarbejde, og da der
i øvrigt ikke ved dettes Gennem
førelse er sket saadanne Indgreb i
Deres Ejendoms Forhold, at der
efter Ministeriets Formening kan
tilkomme Dem nogen Erstatning
herfor, har man ikke fundet An
ledning til at foretage videre i Sa
gen.

Det tilføjes, at den endelige Af
gørelse af det af Dem rejste
Spørgsmaal henhorer under Dom
stolene.

Skrivelse •af 21. December 1940
fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til I-Er. Tømrer K. H. L. Sta
tion.

I Skrivelse af 22. Juli d. A. har
De, der i Vinteren 1939/40 har fun
geret som Snefoged i B. Sogne-
kommune, anmodet Ministeriet om

at ville afgøre, hvorvidt De har
Krav paa Betaling for det af Dem
som Snefoged udførte Arbejde.

I denne Anledning skal man ef
ter setdfunden Brevveksling med
Amtmanden over 0. Amt herved
meddele, at Ministeriet maa holde
for, at De, saafremt Antallet af
de Dage, hvori De har fungeret
som Snefoged, har oversteget Am
tallet af de Dem som snekastnings
pligtig paahvilende Snekastnings
dage, har Krav paa Betaling for
disse overskydende Dage overens
stemmende med den i Snekast
ningslovens § 6 fastsatte Takst,
samt at De, naar De selv har be
sorget Tilsigelserna til det snekast
ningspligtige Mandskab, er beret
tiget til at medregne den Tid, der
er rnedgaaet hertil, til det Tids
rum, hvori De har virket som Sne
foged, idet man efter det i Sagen
foreliggende gaar ud fra, at Sog
neraadet ikke har instrueret Dem
om at lade de øvrige snekastnings
pligtige hesørge disse Tilsigelser.

Skrivelse af 13. Januar 1941 fra

Ministeriet for offentlige Arbejder

til Københavns Magistrat og samt
lige Amtmænd.

»I Forbindelse med Cirkulærer
herfra af 3. Maj 1939 og 19. Juli f. A.
skal man herved meddele, at der
fra Ministeriets Side under de fo

religgende Forhold intet haves at
erindre imod, at Tilladelser til Om

nibus- og Fragtmandskørsel med
Motorkøretoj er, hvis Gyldighed i
1-lenhold til sidstnævnte Cirkulære
er forlænget til 1. Juli d. A,, eller
som efter deres Indhold udløber til

dette Tidspunkt eller tidligere, un

der Forudsætning af Enighed

blandt samtlige vedkommende

kommunale Myndigheder fornyes
indtil den 1. Juli 1942.
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Om Fornyelser, der maatte finde
Sted i Overensstemmelse med for
anstaaende, udbeder man sig Ind-
beretning indsendt, saavidt muligt
under eet.

Det tilføjes, at de til enhver Tid
gældende Bestemmelser om Tude
ung og Anvendelse af saavel fly
dende som faste Brændselsmidler
eller andre Frem d rivningsmidl er til
Omnibus- og Fragtniandskorsel med
Motorkoreto jer ikke berøres a f for
aastaaende, hvorhos Ruteindeba
vernes Opmærksomhed bedes hen
ledt paa, at de ikke ved Tillade!
sens Fornyelse er sikrede mod
eventuelle ved Gummimangel for
aaledigede Paabud om Indskrænk
ning i eller Opher af ICørslen.<

Skrivelse af 19. Marts 1941 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til 1-Ir. Landinspektør B., V.

I Skrivelse af 9. September f. A.
har FIr. Landinspekteren udbdt
Dem en Udtalelse herfra angaaen
de Spergsmaalet om, hvorledes
der vil være at forholde, naar der
under en i Henhold til § i Lov af
20. August 1853 angaaende For
pligtelse til Jords Afgivelse til of
fentlige Biveje afholdt Overtaksa
tionsforretning ikke har kunnet
opnaas Stemmeflerhed for en Af
gerelse.

I denne Anledning skal man
tjenstlig meddele, at Ministeriet
maa holde for, at der i et Tilfælde
som det angivne maa foretages

henvendelse til vedkommende
Dommer med Anmodning om, at
der af Retten maa blive udnævnt
4 andre Mænd til at afholde en ny
Overtaksationsferretning vedre
rende den paagældende Arealaf
staaelse.

Skrivelse af 22. Marts 1941 fra
Ministeriet for offentlige Arbejder
til Amtmanden over A.-5. Amt.

Ved Skrivelse af 31. Januar d. A.
EJ. Nr. B. IX. 7-41) har Hr. Amt
manden forelagt Ministeriet hos-
lagt tilhagefelgende Sag, hvori
Gaardejer A. B., L., der af IC. Sog
neraad er heskikket som Snefoged,
under Henvisning til de Sagen
vedlagte Lægeattester om hans
llelbredslilstand anholder om Fri
tagelse for det nævnte Hverv.

I denne Anledning skal man
tjenstlig meddele, at den endelige
Afgerelse af det omhandlede
Spergsiaaal, for saa vidt det ikke
maatte kunne indbringes for Dom
stolene, maa være overladt de
Myndigheder, i hvis Haand Be
skikkelsen af Snefogder er lagt
(Segneraadet under Stadfæstelse
af Amtsraadet), hvorfor Ministe
riet ikke har set sig i Stand til at
foretage videre i Sagen, idet man
dog skal tilføje, at Snefogedhver
vet efter Ministeriets Opfattelse
ikke bor overdrages til en Mand,
hvis I-Ielhredstilstand forbyder ham
at færdes ude under alle Slags
\‘ ejrforhol cl.
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dansk veibvgging. — Sprengstoffinspeksjonens innberetning om virksom
heten i 1940. — Veikanterne og cyklistene. — Antall arbeidere pr. 15. mars
1941 ved de av veivesenet administrert veianlegg. — Mindre meddelel
ser. — Rettsafgdrelser. — Personalia. — Litteratur.

Nr. 6. -— Norges tekniske liogskoles telehivingsforsak og deres akono
miske resultater. Av Kolbjarn I-leje. — Forpleining m. v. av arbeiderne.
— xreivisernes plaseriug. •— ilegistrerte motorkjoreteyer i Norge pr. 31.
desember 1940. — Gasgeneratorbiler i Nordlaud. —• Bilernes bremser og
kravene til disse.

Nr. 7. — Undersakelser av masseutskiftningsmaterialer for vei- og
jernbanebygging.Av A. Walzinger, E. Kindem og B. Michelsen. — Bil
rutetrafikken i Norge i 1938. Ved L. Andresen. — Forkjarsretten. — Bud
stikken Av Fritz Holland. — Overingeniar Meyer tar avskjed. — Ny
overingeniar i Finnmark. — Ny overingeniør i Nordlund. — Civilinge
niar E. Paul \Vretlind.
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De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade ‘54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

=1=

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54, København.
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 863

Gru. og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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EÉ3ZiJ©
BITUMEN
til moderne Asfolfbeton,
til OverflodebehandHng,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling af

Koldosfalt-Emulsioner,
til Fabrikation af

fjærefri Tagpcipper

pET OFFRNSBEROSKE TABL. $EHVN
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