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AMTSVEJINSPEKTØB HANS JENSEN
27. April 1885 —- 22. November 1944.

Amtsvejinspekter Hans Jensen, Vejle, var født i gl. Sole I ø.
Snede Sogn I Vejle Amt, hvor hans Fader, Gaardejer Jens Peter
Jensen, var en kendt og anset Mand, som I mange Aar var et betyde
ligt Medlem af Vejle Amtsraad.

Han blev polyteknisk Kandidat 11908 og var I Aarene 1908—1915
beskæftiget ved Havne-, Vej- og Jernbaneanlæg forskellige Steder
i Jylland.

Fra I .Januar 1915—1 .Juni 1928 var han assisterende Ingeniør ved
Vejle Amts Vejvæsen og derefter til sin Død den 22. November 1944
Amtavejinspektør I Vejle Amt.

Amtsvej inspektør Jensen har saaledes inden for Vejvæsenets
Rammer gennemlevet hele den rastløse og krævende Tid, der fulgte
med Automobiltrafikkens hurtige Udvikling efter sidste Verdens
krig, og han blev netop Vejvæsenets Chef pan et Tidspunkt, hvor
Udviklingen stillede de allerstørste Krav til hans administrative
og tekniske saa gode Evner.

Amtsvej inspektør Jensens Forganger, Amtsvejinspektør Sehinith,
var en kendt og anset Amtsvejinspektør, og Vejle Amts Landeveje
var i hans Tid kendt for den Akkuratesse og Præcision, hvormed
Vedligeboldelsesarbejdet, navnlig Vejmandsarbejdet foregik, men
store )laterialmængder brugtes ikke.

Da Automobilrafikken satte ind for Alvor, slog selv det bedst
organiserede Vejmandsarbejde (Stuepigegernlngenc) ikke til, og
Vejene brød sammen.

Ssmmenbrudet var vistnok værre I Vejle Amt end i mange andre
Amter, fordi man havde de store Bakker, den fede Lerjord og
manglede den fornødne Bund til nye Automobildæklag.

Netop paa dette Tidspunkt blev Jensen Amtsvejinspektør, og han
maatte i bogstavelig Forstand begynde fra Bunden af. Han tog med
Energi og Beslutsomhed fat paa den nye Opgave, og han var den
fuldtud voksen.

I Løbet af et forholdsvis kort Aaremaal, kom Vejle Amts lande
veje igen blandt de bedste i Landet og har stedse været det siden.

Efter den første vanskelige Periode med de bestaaende Vejes
Istandsættelse, fulgte den næste med de store nye Vejanlæg for
Vejfondsmidlerne, hvor der skulde projekteres og administreres
baade for Amt og Sogneraad.

Mangfoldige smaa saavel som store Opgaver har været ham over
draget, og han har løg dem med anerkendt Dygtighed.

Amtsvejlnspektør Jensen var saa at sige sin egen Førstemand.
Han gik ikke at Vejen for Tegnebrædtet og, foruden sit admini
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strative Arbejde som Amtsvejinspektor, Bivejsinspektor og Vand
løbsinspektor ud førte han selv et stort Proj ekteringsarbejde. Han
arbejdede ofte til sent ud paa Aftenen, eller var paa Farten til
Møder i det uclstrakte Amt.

Han elskede sit Arbejde og sit Amt og dets Befolkning, og Arbej
det var ham ikke en Byrde, men en Glade.

Han var præcis og punktlig og taalte ingen Slinger i Valsen eller
for meget Snak.

Han var præget af den Befolkning, han var udgaaet fra og arbej
dede iblandt. Han kendte dens Synspunkter og Væremaade og
havde den bedste og mest levende Kontakt baade med Amtsraad,
Sogneraad og Befolkning. At dette blev respekteret og værdsat frem
gaar bl. a. af de smukke Mindeord, Amtmand Herschend udtalte i
Amts raad et.

Blandt Kollegaer var Am tsvej in spektør ,Jen sen meget respekteret
for sin Dygtighed.

Han deltog gerne i Amtsvejinspektormøderne, men han hørte
ikke til dem, der talte. Han satte mere Pris paa Diskussioner pan
Tomandshaand eller i mindre Grupper.

Hans noget barske Væsen mildnedes ved et lunt Glimt i øjet.
Han var vellidt og afholdt blandt Kollegaer, der alle dybt beklager,
at han skulde gaa bort endnu i sin bedste Alder. i P. Grimslrnp.

VEJ REGLERNE
Foredrag af Overvejinspeklor 7’. .1, Helsled ved Ainlsvejinspeklor

foreningens Aarsmode i Fredericia den 15.——lh. .luni 1944.

Naar jeg skal sige et Par Ord om Vejreglerne,
hat’ jeg anset det for rigtigst, at jeg ikke overfor
denne Forsamling, som jeg forudsætter nøje har
studeret Reglerne og pan enkelte Omraader prø
vet dem i Praksis, foretager detailleret Gennem
gang al Bestemmelserne, men derimod søger at
give Dem et Begreb om, lwoi’for de enkelte fast
satte Maal og Regler har faaet den bestemte Ud
formning. Jeg mener, at der herigennem mulig
vis kan blive Grundlag for en teknisk Menings
udveksling, som kan have Interesse, især for
dem, der har følt sig uenige med et og andet i
Reglerne, eller som muligvis hat’ taget sig til
Hovedet ved Tanken om de formodede vold

somme Merudgifter, som Reglernes Praktisering vilde medføre.

T. J. Helsted,
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I. Indlednin gen.
Denne indeholder intet som helst nyt eller ovreraskende, da der

kun i første Stykke fastslaas, at Reglerne gælder for de Arbejde,
for hvis Vedkommende Planerne skal godkendes af Ministeriet for
offentlige Arbejder, og her har Ministeriet jo ogsaa hidtil, dels i
Kraft af gældende Lovgivning, dels gennem Vilkaar for Tilskuds
ydelse, haft den afgørende Indflydelse paa Projekternes Udform
ning.

I Indledningens følgende 3 Stykker har Juan ønsket, at Reglernes
Bestemmelser ogsaa skulde være vejledende ved Kommunernes
egne Vejarbejder, samt ved nogle nærmere angivne private Veje og
ved Anlæg af offentlige Stier, fordi det af Hensyn til Ensartetheden
i Vejbygningen er praktisk at ucistrække Reglernes Virkning over
saa store Omraader som muligt.

Af Indledningens sidste Stykke fremgaar, at Reglerne ikke er rent
skematiske og ufravigelige, og det vil sikkert af alle føles som noget
ganske naturligt, at der er givet begrænset Adgang til at opnaa Dis
pcnsationer.

II. Grundlæggende Principper.
Om dette Afsnits Berettigelse kan jeg ikke tænke mig, at der paa

noget Sted har været Uenighed med Udvalget.

III. Vejenes Inddeling
l)ette Afsnits Udformning har taget en meget lang Tid af Udval

dets Drøftelser, hvilket iøvrigt er meget naturligt, da Fastsættelsen
af Hastighedsfaktorerne og Kapacitetstallene er grundlæggende for
saa godt som alle øvrige Bestemmelser i Reglerne.

Jeg skal først behandle Sporgsmaalet om Hastighedsfoktoren.
1)enne er sat til 100 km/Time for de Landeveje, der er afmærket som
Hovedveje. Færdselslovens Maksimalhastighed er i øjeblikket 60
km/Time, men det er vel ingen Hemmelighed, at den ofte overskri
des. Færdselsudvalget har i det offentliggjorte Forslag til en ny
Færdselslov foreslaaet Grænsen for den tilladte Hastighed sat ved
80 km/Time, og man kan endvidere ikke undlade at holde den Mu
lighed aahen, at kommende Lovgivning kan gøre Hastigheden fri i
Lighed med, hvad der er Tilfældet i Sverige, og hvor hurtigt vil der
da blive kørt. Ja, det er der ingen der ved, men Automobilfabrik
kerne gjorde sig allerede inden Krigen store Anstrengelser for at
bygge Vogne, der var benzinøkonomiske ved meget store Hastighe
der, 100—120 km/Time for almindelige Personvogne. Hvor hurtigt
køres der i Dag? En Analyse med Hensyn til Hastigheden foretaget
efter Færdselstællingen i 1939 for Strækningen Nyborg——Odense
viste, at af de Ca. 3.000 Personbiler, der gennemkørte hele Stræk-
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ningeri, kørte Ca. 5 % med en Hastighed paa over 100 km/Time
udenfor de bymæssige Bebyggelser, godt 9 % iued en Hastighed paa
over 90 km/Time og ca. 27 % med en Hastighed pan over 80/km
Time.

Der kan herefter næppe være Tvivl om, at de vigtigste Veje, Ho—
vedvejene, maa udbygges til att kunne befares mccl en Hastighed
paa 100 km/Time.

Dernæst skal jeg vende mig til Kapacitetstallene. De vil her
have bemærket, at Reglerne for det første fastslaar, at der ved Di
mensioneringen skal regnes med den maskimale Timefærdsel, der
forekommer med nogenlunde Hyppighed og ikke med 1)ognfærdse-
len. Grunden hertil er de omfattende Undersøgelser, hvorom der er
oplyst i Bemærkninger til Reglerne, og som resulterede i, at der
ikke er nogen lovmæssig Regelbundethed mellem Dognfa’rdsel og
maksimal Timefærdsel.

For det andet vil De have bemærket, at de i Reglerne fastslaacde
Kapacitetstal udelukkende er baseret paa Tællinger og Iagttagelser
og ikke paa nogen af de talrige Formler, (ler i Lærel)øger og anden
Litteratur er opstillet til Beregning af en Korebanes Kapacitet. Be
tragtningsmaaden ved Reglernes Udarbejdelse har været denne, at
alle Beregninger over Kørebaners Kapacitet hviler paa en Definition
af Kapaciteten som det Antal Køretøjer, der i en Time kan passere
et bestemt Profil af Vejen. Vi har ment, at der til praktisk Brug
maatte opstilles en Definition, der lyder saaledes: En Vejs Kapacitet
ei naaet, naar en Forogelse af Trafikintensiteten inedforer en væ
sentlig Formindskelse af Hastigheden. Dette, at Kapaciteten er af
hangig af Faldet i Hastigheden og ikke som ved de fleste Formler
forudsat afhængig af selve Hastigheden, er for Vejbyggerne en meget
vigtig Omstændighed, og det medfører, at Kapaciteten ikke er en
Størrelse, der kan udregnes, men den maa findes ved Iagttagelser og
Tæl linger.

For CykI estiers Vedkommende har Vej regeludvalget ladet foretage
omiattende Tællinger og Prøvekørsler for at finde Kapacitetstallene.
Fremgangsmaaden ved disse Undersøgelser skal jeg ikke komme
nærmere ind paa, da de sandsynligvis senere vil blive offentliggjort i
et Tidsskrift.

Jeg skal endelig opholde mig ved endnu et Punkt under dette Af
snit, nemlig Spørgsmaalet om, hvor der skal anlægges Cgklestier,
idet Reglerne bestemmer, at der ved Anlæg eller Ombygning af Ho
vedveje bor anlæegges Cyklestier, naar Cyklefærdselen er over 300
Cyklister pr. Døgn og ved Anlæg eller Ombygning af øvrige Veje,
Haar Cyklefærdselen er over 500 Cyklister pr. Døgn samtidig med en
Vogntærdsel paa over 300 Køretøjer pr. Døgn. Dette betyder i Hen
hold til Færdselstællingen i 1939, at der bor anlægges Cyklestier ved
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Ombygning af Ca. 1350 km af de Ca. 2000 km Hovedveje, der i Dag
ikke har Cyklestier. De Hovedvej sstrækninger, hvor der ikke skal
anlægges Cyklestier, ligger hovedsagelig i Vest- og Nordjylland. For
de almindelige Landevejes Vedkommende betyder Reglerne, at Ca.
1000 km af disse ved Ombygning skal forsynes med Cyklestier. I
Forhold til det nuværende Antal Cyklestier lyder det jo meget stort,
men jeg skal dog tilføje, at med de senere Aars store Udbygning af
Cyklestier staar vi i Dag med Cyklestier langs 350 km Hovedvej og
275 km almindelig Landevej.

IV. Tiacéeiz.
Reglerne bryder her med den hidtil gængse Opfattelse, at en Vejs

rl1.acé kun er dens Forløb i Planen, idet det udtrykkeligt fastslaas,
at Tracécn omfatter saavel Linieføringen som Længdeprofilet, altsaa
er Vejens Forløb i Rummet, og der er først udtalt nogle almindelige
Vendinger om Hensyntagen til Tilpasningen til Landskabet.

Mccl Hensyn til Linieføringen er der advaret mod en for stærk
Brug af lange rette Linier, cia de ved deres Ensformighed virker
trættende paa Trafikanternc.

Kurverne i Planen skal vare Cirkelbuer uden Overgangskurver,
men jeg skal ikke her komme nærmere ind iaa den ret udførlige
Redegørelse, der er indeholdt i Bemærkningerne, for at man ikke
har villet foreskrive Overgangskurver. Normaliadierne for Kurver er
fastsat paa en saadan Maacle, at man ved at anvende disse faar den
foreskrevne Oversigt i Indersiden at Kurven >foræretK<, fordi Over
sigtsarealet vil falde paa Vejens Areal. Der følger heraf, at man
selvfølgelig kan anvende mindre Radier, helt ned til de anførte Mini
mumsradier, men man maa saa blot tage i Betragtning, at man alt
efter Vejens Breclclcinddeling, først oog fremmest om Vejen er for
synet mcci Stianlæg, maa skaffe Oversigt over Arealer udenfor Vej
ens eget Areal. Normalradiernes Størrelse er ikke meget forskellig
fra de nu meget hyppigt anvendte.

Angaaende Længdeprofilet skal jeg kun sige, at Afrundingskur
verne for Hovcclveje er sat OP til 5.000 m, medens vi i øjeblikket for
Landeveje i det hele taget kun anvender 4.000 m. Iøvrigt indeholder
Afsnihet sikkert intet, som har overrasket Dem.

V. Tvæi’profilet.

De fleste at de til Opbygning at Tværprofilet forcslaaede Normal-
elementer svarer til de nu anvendte, dog skal jeg lige nævne et Par
Omraader, hvor der er indført noget delvis nyt. Det vil ikke længere
blive tilladt at bygge Hovedveje og andre Veje med stor Trafik med
mindre Kørebane end 7 m. Det har hidtil været almindeligt at an
vende 6 m, selvom baade 7 m og 8 m er forekommet. Vi har, navnlig
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af Hensyn til den store 1-lastighedsfaktor ment, at 6 ni er for lidt og
8 ni er et irrationelt Maal for en Kørebane. Endvidere søger Reglerne
at udrydde Anvendelsen af Kantsten paa Landevejcne og faa den
erstattet af Græsskillerabatter. 1)et er Kravet til Sikkerheden, dci’
har ført til disse Forskrifter.

I Overensstemmelse med en Resolution fra cleo internationale Vej-
kongres i Haag 1938 forbyder Reglerne fremtidige Anlæg af Cykle-
striber, idet l3eregninger har vist, at disse bliver lige saa dyre i An
læg som egentlige Cyklestier, og disse frembycier jo langt større Sik
kerhed.

Med Hensyn til Tværprofilets Form paa de lige Strækninger ind
fører Reglerne noget helt nyt, nemlig det togformede Profil afrundet
i Toppen med en 11/2 Grads Parabel. Under Reglernes Udarbejdelse
blev det især af Aintsvejinspektorerne indenfor Udvalget stærkt
fremhævet, at man maatte bort fra de »runde< Veje, og den hidtil
anvendte Bestemmelse af Vejens Form gennem Angivelse af en Brøk
for Oprundingen gav Profilformer, der havde for stor Hældning ved
Kanten af Vejen og desuden gav en af Bredden afhængig Form for
Tværporfilet. En Sammenligning mellem den almindeligt anvendte
2. Grads Parabel, Nohrs Profil mccl de to Parabler og et tagformet
Profil med en 11/2 Grads Parabel i Toppen gav cia til Resultat, at
den sidstnævnte maatte foretrækkes, naar man graduerecle Taghæld—
ningen efter de forskellige Belægningers Jævnhecl.

Reglerne for Tværprofilets Form i Kurver og for Udvidelse i Kur
ver er sikkert gamle Bekendte for Dem allesammen.

Forskrifterne for den fri Højde over Tværpiofilet skal jeg der
imod lige nævne, fordi der her dels er indført et større Maal, 4 m,
for alle Veje end de hidtil anvendte 4 m for Landeveje og 3,8 ni for
Biveje, dels er denne fri Højde foreskrevet i Korehanens fulde Bred
de, hvilket vil sige, at der er indført et Fritrunzsprofil for Vejene i
Lighed med, hvad der findes for Baner, og (lette Fritrumsprofil
skal altsaa ogsaa være til Stede andre Steder end under Broer. Kra
vet er beskedent, idet vore Nabolande Sverige og Tyskland fore
skriver 4,5 ni og af Hensyn til fremtidig transiterende Trafik bur(le
de danske Regler ogsaa have haft dette Maal.

VI. Vejkryds— og Vejtilslutninger.

Der er her først givet nogle Regler for den tilsluttende Vejs Læng
deprofil, men det væsentlige nye i dette Afsnit er Forskrifterne om
Forsætningerne. Jeg tør vistnok aabenbare, og det fremgaar jo cia
ogsaa af Reglernes Form, at denne Regels Fortræffelighed ikke har
været vurderet lige højt af alle Udvalgets Medlemmer, og de Be
mærkninger, der ledsager denne Regel, har derfor nærmest faaet
Karakter af et Diskussionsindlæg. 1)er kan imidlertid næppe være
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Tvivl om, at der tidligere er sket sh)re Forsyndelser ved at udstyk—
ke langs de vigtigere Veje paa en saadan Maade, at der er anlagt
en Mængde grznske un(Ieror(Inede Veje med tværgaaende Skærm
ger til stor Gene for Trafikanterne l)aa den vigtigere Vej, og det er
saadanne Forhold,Reglerne vil afhjælpe, men som De ser, er det i
høj Grad underkastet et Skøn fra den enkelte projekterende, om en
Forsætning skal anvendes eller ikke.

Endvidere foreskriver Reglerne, hvad der ogsaa er noget nyt, at
der ved Vejindmunclinger skal anvendes ganske smaa Radier ved
Hjørnerne. De store Torve ved Vejindmundingerne anses altsaa
ikke mere for at være god Latin.

Hvad angaar Rundkorslei’ skal jeg først bemærke, at Reglerne
søger stærkt at begrænse disses Anvendelse overhovedet, først og
fremmest i Hovedveje. l)ernæst er der stillet meget vidtgaaende
Krav til deres Udstyr, hvorfor jeg særlig skal nævne Kravet om en
Diameter af Midterpartiet paa 40 m. 1)er ligger rundt om i Landet
mange saakaldte Rundkørsler med en meget mindre Diameter. Jeg
mener at have set dem helt ned til 2 m. Der er ingen rf7ivl om, at
disse Anlæg er forfejlede, og fra Ministeriets Side har man da og
saa i de senere Aar forlangt meget store Diamelre paa Rundkørsler,
men som sagt hør man mellem Linierne i Vejreglerne læse, at en
Rundkørsel i Almindelighed kun er et Anlæg, man griber til, naar
andre Muligheder er udelukket. De andre Muligheder er Regule
ring mccl Heller, og Forlægning af nogle af de krydsende Veje, saa
ledes at man uridgaar at faa 5—6 Veje samlet i et Krydsnings
punkt.

Jeg kommer herefter [ii nogle Forskrifter, som formentlig har
virket chokerende paa nogle af 1)’Herrer, og som i alle Tilfælde
ikke kan ventes at ville blive modtaget med udelt Tilfredshed af
Kommunalpolitikerne og af Lodsejerne, nemlig Reglerne om Over
sigt ved Vefudmundingerne. De hidtidige Regler, som De alle ken
der, var meget utilfredsstillende, ja var egentlig umulige at an
vende efter deres Formulering, fordi Oversigtsarealets Begrænsning
teoretisk var en Indhylningskurve. Reglerne er derfor rationelt om
arl)ejdede, saaledes at de under Heisyntagen til den forskellige
Hastighed paa den vigtigere Vej og paa den indinundende Sidevej
har givet Oversigtsarealet størst Udstrækning i den vigtigere Vejs
Retning. De meget udførlige Bemærkninger, der ledsager dette Af
snit, er delvis udarbejdet mccl Bistand fra Direktør Wittig fra
Forenede danske Motorejere, og De vil sikkert have faaet det Ind
tryk, at der udfra de opstillede Forudsætninger ikke er noget at
sige til Resultatet. Det næste Sporgsmaal er derefter, hvorledes de
vil virke i Praksis. Maa jeg her først nævne, at omtrent tilsvarende
Regler i flere Aar har været anvendt af Viborg og Hjørring Amts
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Vejvæsener og i den senere Tid tillige af Maribo Amts Vejvæsen.
Regnes der med en Sidevej pr. km og med halv Pris for Servitut
arealet, vil Udgiften i Forhold til tidligere Regler højst andrage
et Par Hundrede Kroner pr. km, hvis der ikke skal foretages Af
gravning af Arealet. I saa Tilfælde kan Udgiften muligvis naa op
paa Tusind Kroner pr. Indmunding. Set i Forhold til den normale
Udgift til en Vej, 80.000—100.000 Kr. pr. km, er disse Tal meget
beskedne. I Villakvarterer har det været nødvendigt at lempe Over
sigtsreglerne efter den Benyttelse, der i saadanne Kvarterer gøres
af Vejene, og i Omraader med høj Bebyggelse er der kun forlangt
den i de fleste Bygningsvedtægter foreskrevne ret beskedne Hjørne
afskæ ring.

VII. Broer.
Der er her som Hovedregel fastslaaet, at Vejens Tværprofil skal

gennemføres uændret ved Broer, hvilket i Forhold til gældende
Praksis maa anses for en meget væsentlig Forbedring, der vil mccl-
føre, at Broer, især Overføringer, ikke som hidtil bliver trafikhin
drende Foranstaltninger.

VIII. Stier i egen Tracé
behøver jeg ikke at omtale nærmere.

IX. Vejenes Udstyr.
De i dette Afsnit indeholdte Bestemmelser om Vejviseres Place

ring, Afmærkningssten i Kurver, Baggrundsafmærkning, Afstrib
ning af Kørebaner, Kantafmærkning samt Reglerne for Træers og
Masters Anbringelse, vil jeg anse det rimeligt, om D’Herrer succes
sivt faar gennemført ogsaa i,ecl de bestaaende Veje.

X. Kort, Planer ni. m.
Da det har Betydning at opnaa en vis Ensartethed i det Mate

riale, der forelægges højere Myndighed, har man givet visse Reg
ler herfor, uden at de dog ifølge Sagens Natur har kunnet blive
mere end rent skematiske.

Afslutning.
Jeg har nu søgt at give Dem et Billede af det Arbejde, der er ned

lagt i disse Regler.
Et og andet kan 1)e være uenige med Udvalget i, men om eet kan

vi vist alle være enige, at den Betydning, det har for saavel den
øverste Vej administration som for Kommunerne at have alminde
lige Regler for Vejes og Gaders Anlæg og Ombygning vanskelig kan
undervurderes.

Jeg skal derfor slutte med at ønske, at De ved nærmere at ar-
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hejde efter disse Regler vil se, at de ikke indeholder et ufravigeligt
Paahud fra oven, men giver Raaderum for den projekterende In
geniørs Fantasi og Initiativ.

Af Diskussionen efter Foredraget anfores:
Formanden: Det første Indlæg i ‘Droftetsen efter Overvejinspektorens

Foredrag bor være, synes jeg, •at der fra Forsamlingens Side rettes en
Tak bl Ministeriet for offentlige Arbejder for det udmærkede Initiativ,
Ministeriet tog, da det ‘i sin Tid nedsatte Vejregeludvalget. Det var et
særdeles nyttigt og effektivt Skridt, noget, vi alle har Glæde og Gavn af.
Offentligheden kan ogsaa forstaa Nytten af. ‘al der bliver udarbejdet
virkelig faste Regler for Projekleringsarbejdet. Som det var tidligere, vid
ste man ilke, hva;d man havde at rette sig efer,

Dernæst vil jeg bringe en Tak til Overvej’in’spektoren, (ler er Formand
for Vejregeludvalget og til Medlemmerne af Udvalget i det hele taget, idet
jeg mener, at man kan gralniere dem IH det udmærkede Arbejde, fler er
udført.

Det skulde ikke gerne forliigaas i Tavshed. Derfor maa maa i og for
sig paaskonne, om nogen giver ‘Bolden op til Diskussion af Sagen

Naar lert vise’r sig, at de Punkter, man har at kritisere, er ret periferiske,
tyder ‘det i Virkeligheden paa, at selve Grundlaget i Arbejdet ‘har fundet
en god og tilfredsstillende Losning.

Formanden nævnte derefter selv et Par Indvendinger: Udvalget er i
nogen Grad gaaet ‘ind for de 3-sporede Korebaner. Paa \Tejkongressen i
Washington i 1930 var man enige om, ‘at 3-sporede Korebaner burde man
ikke have. Kan en 2-sporet Korehane ikke klare Trafikken, bor man gaa
op til en 4-sporet af Hensyn til Fæ.rdselssikkerheden, da en 3-sporet Køre
hmie er meget farlig. Naar man dog er kommet ind paa at tale om 3-spo
rede Korebaner, er det vel af økonomiske Grunde.

Soni Repræsentant for det idyltiske Svendborg Amt maatte ‘Formanden
bemærke, •at de meget store Oversigsservitutter, Reglerne foreskriver, vil
lave en frygtelig Ravage i Idyllen. Det vil htive meget svært at faa Syd-
fynboerne til at forstaa Nødvendigheden af at reservere saa store Hjørne
are al er,

Formanden henslillede derfor, at man gik lidt varsomt frem ved Gen
n ern føirel sen ‘af 0v ers’i gtsregl erne,

Amtsvejinspeklor IC .-t, Jorgensen, Haderslev: Vedrørende Oversigts
servitutter skal jeg pege paa Amtsvejin’spektor Milners Henvendelse ‘til
alle Am’tsvejinspektorer angaaenide den ‘Forskel, ‘der er imeltem Oversigts
linier i Henhold ‘til Vejreglerne og ‘Byggelinierne efter Byggelinieloven.
D’et forekommer mig, at Amtsvej’inspektor Milner burde ‘have ‘fortsat i det
Spor, han var ‘inde vaa, idet j’eg mener at vi’de, at foruden ‘de to Bygge
liniesatser, v’i har ved handevejene 17’/ m, og ved Biveje 121/2 ni, bar



1945 DANSK VEJTIDSSKRIF’T 43

vistnok de fleste Amter ved Vejindmundingerne Skraalinier bestemt ved
Punkter beliggende 25 m henad Biveje og 35 m henad Landeveje. Visse
to Maal passer ikke med den ny Oversigtslinie efter Vejreglerne. Jeg synes
i og for sig, at selv om vi ikke kan komme ind paa at bruge Byggelinie
loven paa en saadan Maade, at den kommer a Overensstemmelse med Vej
reglernes nye Linier, kunde ihvervtfald Tallene 25 og 35 m, som de fleste
Amter bar, ændres, saa de kom mere i Overensstemmelse med \Tejreglerne.
Jeg henstiller tit Amtsvejinspektor Milner at fortsætte det Arbejde, ‘han har
paab egyn d t.

Med Hensyn til Vejreglernes Afsnit X om Kort, Planer m. v. er vi i
Sønderjylland særligt stillet, idet vort Kortmaleriale foreligger i 1:2000
modsat det ovrige Lands 1:1000. Da Maalestoksforholdet for Længdepro
filer for Længdernes Vedkommende skal være det samme som for Planen
og for Hojdernes Vedkommende 10 Gange saa stort, vil ‘det sige. •at vi ‘for
vort Vedkommende kommer ned paa et Maalestoksforhold paa 1:200 for
Hojder, og det er uheldigt. Der vil sikkert komme en Henvendelse til
Minisleriet om Dispensation fra Reglerne, da ‘det jo sikkert i’kke ‘kan være
Meningen, at vi paa Grund af de nye Vejregler skal tegne vore Planer
1:2000 om til 1:1000, særlig naar der henses til vort — i Mudsætning lil
det ovnige Lands — gode Opm.aal’ingsmateriale.

Amtsvejinspektor Stromming, Aahenraa: Vi har nu i ca. 1 Aar haft Lej
lighed til at arbejde med Projektering m. v. efter ‘de nye Vejregler. Det
er ‘derfor rimeligt at tænke sig, at der fra forskellig Side fremkommer
Indlæg angaaende Vanskeligheden ved Gennemforelsen. Selvom jeg har
været Medlem af Udvalget, skal jeg dog nævne et Par Bestemmelser, der
har givet os noget Hovedbrud ved Benyttelsen.

Der er forst Bestemmelsen om Forsætninger ved Vejindmundinger. Den
lyder sanledes: »Veje, der efter deres Karakter er af ringe Betydning, bør
ikke fores tværs over betydende Veje, men den mindre Vejs Indmundin
ger bor fortsættes for hinanden. Af Formuleringen ser man ikke helt klart,
om Veje af ringe Betydning< er absolut eller relativt, bor Veje som 2.
og 3. Kl. Biveje fortsætte ve’d Skæring med Landevej eller Hovedvej eller
bor f. Eks en 1. Kl. Bivej, der dog kan have en ret betydelig Trafik, men
alligevel en Trafik, der er væsentlig mindre end Hovedvejens, fortsættes
ved Skæring med denne? I det første Tilfælde er Reglen ‘ikke saa vidt
gaaende, men ellers kan den berede store Vanskeligheder.

Reglen om, at Indmundingsvinkelen ved Vejtilslutninger skal være
mindst 70°, hvi,s Beretligelse af Hensyn til Færdselssikkerheden kan for
svares, vil det sikkert volde Vanskeligheder i mange Tilfælde at faa gen
nemført, og det vil •ogsaa være vanskeligt at faa Folk til at forstaa e’t
saadant Arrangement. Forhaahentlig vil det være muligt at finde andre
Løsninger til at formindske Risikoen, der er ved et spidst Sammenlob
imellem to Veje.

Med Hensyn til ‘det tagformede Tværprofil for Kørehanerne maa man
9
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være forsigtig ved Fremstillingen, ellers bliver det let hult langs Yder-
siderne.

Amtsvejinspektor Danø, Holbæk, pegede paa Fordringen om Sikker
hedsrækværker paa Dæmn’inger over 1¼ m, der forekom et overdrevet
Forlangende, og Sikkerhedsrækværker vil ikke pynte paa Vejene.

Der er ikke forekommet noget i min Praksis, som tyder paa, at det er
farligt at have selv meget høje Dæmninger, naar blot man har Rabatter.

Amtsvejinspektor Hovrnand Madsen, Nykøbing F.
Vi har næppe endnu prøvet disse omfattende Regler i Praksis, men

jeg vil dog komme med Bemærkninger til et Par Bestemmelser. Cykle-
striber er et uartigt Ord i Reglerne. Jeg husker, at Amtsvejinspektor
Ellert, Holbæk, heller ikke var stemt for Cyklestriber, men i Praksis
lavede han dem alligevel. Paa en Tur fra Vordingborg til Næstved, [hvor
der er Cyklestier, har jeg paa hele Strækningen kun modt 3 Cyklister,
og de korte alle paa Kørebanen Vi har i Maribo Amt baade Cyklestier
og Cyklestriber. Cyklestriberne benyttes, men Cyklestierne ikke. For at
faa Folk ‘til at bruge Stierne maa man have en Politibetjent staaen’de med
visse Mellemrum. I teoretisk Henseende er jeg klar over, at Cyklestier er
mest færdeselssikre, men maaske kan Cyklestriberne faa en Opgave som
et Overgangsled, idet det er muligt paa en 6 m bred Korebane, hvor
man ønsker at gøre noget for Cyklisterne, at lægge en Stribe ‘til i ‘hver
Side, saa dcii samlede Bane passer til 3sporet Profil. Vi har i Maribo
Amt givet Striberne en anden Farve end Kørebanen, og det virker godt.
Mange mener, at Striberne er farlige, men har man nogen Statisti’k over,
hvor mange Ulykker der er sket ved Cyklestriher. Jeg er ikke enig me’d
Overvejinspektøren i, at Cyklestriber er lige saa kostbare at anlægge som
Cyklestier. Ved Stianlæg bliver ‘der Tale om Ekspropniationer, Indgreb i
Haver, Nedrivning af Huse o. s. v., men ved Anlæg af Cyklestriber har
man Arealet til Raadighed.

Ved Vejindmundinger er man i Reglerne gaaet bort fra Trekanterne i
Indmundingen. Jeg tror, at ‘det har lidt vel meget med Teori at gøre.
Det bestemmes, at Radius til Svingene i Indmundingen skal være 12—
15 m, det kan være svært for en stor Bil at køre rundt i en saa skarp
Kurve. Jeg kan ikke se, hvilken Fare der skulde være ved Indmundings
trekanterne, naar der er god Oversigt.

Om Sikkerhedsrækværkerne er Amtsvejrinspektor Danø allerede kommet
med Bemærkninger. Efter Reglerne skal der være Sikkerhedsrækværker
paa Dæmninger, naar der er under 5 m mellem Kørebanekant og Babat
kant. I Maribo Amt er der bygget mange Viadukter haade for ‘større og
min’dre Veje. Efter de nye Regler skal der ikke være Sikkerhedsrækvær
ker ved de store, brede Veje, men smaa Veje, der ikke har nogen Betyd
ning, forsynes med Sikkerhedsræ’kværker. Sikkertedsrækværker er for
Tiden meget kostbare.

Om Tværprofilet for Kørehaner ‘under Broer fastsætter R’egterne, at
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man kan sætte Pillerne i en Afstand af 0,5 in fra Kørebanen. Om Vejtræer
er bestemt, at de ikke maa staa nærmere end 1,5 m — for Hovedveje
2 m — fra Kørebanen. Man konstruerer allsaa en Vej til en Hastighed
af 100 km/Timen og kræver Afstanden Lii Trærækkerne 1,5—2 m, medens
Bropiller maa ‘slaa 0,5 m fra Korebanekanten til Trods for, at en enkelt
staaende Bropille er langt farligere end en Trærække Kommer man med
100 km Fart kørende forbi en Bropillie, antager jeg, at ens Passagerer vil
rejse sig af Skræk, — saa farligt er det. Dertil kommer, at der sker en
aerodynamisk Paavirkning, som foroger Chancen for Ulykkestilfælde. Pro
fessor Nokkenived har undersøgt Sporgsmaalet med det Resultat, at ved
100 km Fart bliver Bilen paavi•rket af en Sugning ind mod Pillerne
paa 100 kg.

Amisvejinspeklor Kjærgaard, Hillerød: Det er et stort og grundlæggende
Arbejde, Vejregeludvalget har udført, og der er saa mange og store Pro
blemer i Vejreglerne, at vi, hvis der ikke var andre Punkter paa Dags
ordenen, kunde faa hele Dagen til at gaa med Diskussion ‘herom og endda
ikke blive færdig. Derfor vil jeg •foreslaa, at v.i standser Diskussionen af
Vejreglerne og nedsætter et Udvalg til at gennemgaa de forskellige Ind
vendinger, ‘der kan være imod Reglerne, og at vi genoptager Diskussionen
ved vort kommende Møde.

Sagen er af den største Interesse for os, og hvor udmærket et Arbejde
der end er udført af Udvalget, siger det sig selv — og Udvalget har sik
kert heller ikke ventet andet — at der maa være visse Punkter, der rejses
Kritik imod.

Overvejirzspektøreiz: Med Hensyn til 3-sporede Veje kan en 10,5 m bred
Korebane kun virke som 3-sporet, hvis den er afstribet, og Cyklisterne er
fjernet. Det kan alan se paa Hovedvejen fra Odense til Middelfart, som
kun har Maalet 10,5 m fælles med en 3-sporet Vej.

Angaaende Byggelinielovens Anvendelse paa Hjorneservi tutter har jeg
med Interesse fulgt Amtvejinspektor Milners Undersøgelse. Hvor langt
man kan naa med Byggel’inielovens § i eller Krydsn’ingslovens § 7, ved
jeg ikke, men jeg synes, man skal gøre Forsøget og eventuelt faa nogle
Sager af denne Art ført frem Lii juridisk Afgørelse.

Vedroreride Forsætninger .af \Tejindmundinger er Meningerne saa stærkt
delte, og var det ogsaa i Udvalget, at jeg maa nøjes med at udtrykke min
personlige Mening, der er, at man skal ikke overdrive Hvor den gennem
gaaende Vej har en absolut Overvægt og den indmundende Vej er ganske
svagt trafikeret, e’r Forsætning ikke helt rigtig, især hvis den udføres til
venstre. Det kan ‘ikke være afgørende, om ‘den ene Vej er Landevej af en
eller anden Klasse og den anden Bivej. Det er Trafikkens Størrelse, der
skal ses paa, og der skal Forskellen paa de to Veje som sagt være stor.

AmtsvejinspekLtor Danos Bemærkninger om Sikkerhedsrækværkernes
Overflødighed paa Dæmninger har forbavset ‘mig meget. Hvis Vejregierne
havde undladt at give Regler fror rSikkerhedsrækværker, vilde De sikkert

9,
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have været den eneste, der var blevet tilfreds, og d alle Tilfælde vilde

Cyklistorganisationerne være faldet over os, fordi en Cyklist ikke kan

undvære et Rækværk paa f. Elcs. en 4 m høj Dæmning, naar han, som

•der staar i Frerdselsloven, skal holde sig paa den yderste Metre af Køre

banen. Man maatte i san Fald have en meget bred Yderrahat, men Vej-

reglerne foreskriver da ogsaa, at der ved 5 ni Afstand fra Korebanekant liii

Rækværk kun behøves et let Hegn.

Til Amtsvejinspektor Hovinand Madsen vil jeg sige, at jeg tror ikke,

at vi skal genoplive Diskussionen om Cyklestriber contra Cyklestier. Ud

valget havde blandt sine Medlemmer en søn svoren Stribetilhænger som

Amtsvejinspektor Ellen, og dog er Forbudet mod deres Anvendelse blevet

en af de mest kategoriske Bestemmelser i Vejneglerne, saa De kan deraf

se de øvrige Medlemmers klare Stilling.

Angaaende Trekanter i Vejindmundinger er De jo ikke den eneste Til

hænger af disse. Der bygges i Dag ogsaa i andre Amter smaa Kolonihaver

TejindmtndlingeI.ne Det er forkert. Man faar to Vejgafler i Stedet for

een Indmunding, og man faar en Radius, der er san stor, at der bekvemt

kan drejes med stor Hastighed ind i den gennerngaaende Vej, og begge

Dele er farligt.
Deres Synspunkt pan Pillers Afstand fra Kørebanekanten kan jeg sik

kert ikke ændre, men hvis De ønsker dem fjernet mindst 2 in fra Køre

banen, betyder det, at de skal staa mellem Cyklesti og Gangsti. Det giver

en irrationel Faginddeling for Broen, der bl. a. vil kræve større Køn

striiktionshøjcle i Midterfaget, og Højde er som Regel ikke noget, der kan

soldes med, naar der bygges TJnderføringer.

Amtsvejinspektor Grinistrup, Svendborg: Jeg er enig med Amtsvej

inspektør Danø i, at Sikkerhedsrwkværker er overflødige. I Alperne f. Eks.

er der pan Vejene hvide Afvisersten, men ikke Rækværker Det er et

Tegn pan det store Velstandsniveau, vi har levet i her i Landet, at vi

har Rand til ‘at tænke os Vejene udstyret med Sikkerhedsrækværker. Men

det er jo ikke værre, end at man kan faa Dispensation fra disse Vejregler,

hvis Pengene ikke slaar til, san til sidst ordner den Sag sig nok.

Amtsvejinspektor Hovmand Madsen, Nykebing F.: Naar man betænker

den meget høje Pris pan Sikkerheidsirækværker •til sman Veje, synes jeg,

at det er ulogisk, at man viger tilbage for at forøge Spændvidden med

1 eller 1,5 ni pan Broer, fordi det kan medføre en Merudgift paa 5—

10.000 Kr.
Jeg giver ikke meget for, at man udbygger Vejene til 100 km Fart,

naar man af og til placerer Bygværker, der forhindrer, •at man kan køre

100 km/Timen, først og fremmest paa Grund af den nævnte psykologiske

Virkning, men ogsan pan Grund af den af Professor Nøkkentved fundne

aerodynamiske Virkning. Hertil kommer et Forhold, som ogsan maa tages

i Betragtning ved Bygning af Broer over Veje med hurtiggnaende Trafik,

nemlig at der er et tilstrækkeligt stort aabent Pro’fil i Broen. Man hævder
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nemlig i en Ankel i et udenlandsk Vejtidsskrift, som omhandler aero
dynamiske Forhold, at det i Praksis var konstateret, at ved massivt byg
gede Broer mistede Gbattfføren Herredømmet over Vognen paa Grund af,
at Luften ikke kunde undvige hurtigt nok under Broen. Derfor var man
gaaet over til at bygge Broer over Motorveje af lette, gennemsigtige Kan
sruktioner, saaledes at Luften hurtigt kunde vi:ge ud til Siden. Dette er
et helt andet aerodyniami:sk Fænomen end det, jeg først talte offl. Her er
det Luften under Broen, der ikke kan vige hurtigt nok væk, og saa kom
mer der et Stod i Bilen, der kan medføre, at Ghaufforen mister Herre
dømmet over Bi1en Saavidt jeg ved, er man i Tyskland, i hvert Fald i
den sidste Tid, nogle Steder gaaet bort fra at anbringe Midterpiller i
Mellemrabatten ved Motorvejene, vel sagtens for at imodegaa de her om
talte aerodynamiske Forhold. Saa noget maa der vel være om Snakken.
Endvidere vil det se mærkeligt ud, hvis man pan en Vej med Planums
bredde 11 m og Kørebane 0 m bygger en Bro efter Vejreglerne, altsaa
med Spændvidde 7,0 m, lidet ‘Broens Piller derved kommer til at staa et
Stykke inde paa Vejens Rabatter, og attsaa ligesom vii bryde Vejens Flugt.

Tit det omtalte Udvalg valgtes:
V. 1-loumand Madsen, A. Kjærgaard, Ku. Sirøinzning og S. Valear Mellen.

ÆSTETISKE SYNSPUNKTER VED VEJBYGNING
Af Civilingeniør Mogens Selsoe Sorensen.

Indtil for faa Aar siden blev Vejbygning betrag
tet som en ren teknisk-økonomisk Opgave. Vejens
Indpasning i Landskabet blev betragtet som et uved
kommende Spørgsmaal, eller man havde slet ikke
øjnene aabne for, at det eksisterede. Det gjorde det
paa sin Vis heller ikke for de gamle Veje, der i
Almindelighed slutter sig meget nær til Terræ
net. Med deres smaa Kurveradier blev de nemt
ført uden om enhver større Hindring (en Undta
gelse er Kongevejene). De førte fra Gaard til Gaard,
og ny Bebyggelses Beliggenhed blev bestemt af
Vejens Forløb. Pan denne Mnade kom mange gam
le Veje til at ligge vel motiveret og derfor smukt
i Landskabet.

Det er først de moderne Veje, beregnet for hurtig Trafik (og dn
især Motorveje), der med deres vide Kurver og lange retliniede
Strækninger, og med de deraf følgende store Jordarbejder, der har

Mogens SelsØe
Sørensen.
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gjort Spørgmaalet om Vej enes Indpasning i Landskabet aktuelt.
Hertil kommer saa yderligere, at en Vej med lange retliniede
Strækninger ude af Kontakt med den omgivende Natur og det
Landskab, den er før igennem, virker sløvende og søvndyssende
paa Trafikanterne til Skade for Færdseissikkerheden.

De danske Vej regler af 1943 kræver da ogsaa Vejens Indpasning
i Landskabet medtaget i de for Projekteringen grundlæggende
Principper.

Til Sammenligning kan nævnes, at der i de svenske »normal
bestämmelser för vägbyggnad< som »Kungl. Väg- och Vattenbygg
nadstyrelsen< udfærdigede 1938 foreskrives: ». . att vid viigens
planliiggande hänsyn skall tagas till bl. a. turisttrafik, forn- och
kulturminnesvård, naturskydd m. m.<. Videre opstilles det Krav at:
>. .ifråga om såväl vägs inpassning i terrängen som dess utförande,
skall i förekommande fall hänsyn tagas 1111 naturens skönhets
värden... «. Da det meget ofte er vanskeligt at finde en god Løsning
paa Problemer vedrørende Vejen og Landskabet, blev i 1939 i
Sverige af »Kungi. Maj< bevilget Penge til Ansættelse af en »vag
vårdskonsulent<, Friherre S. A. Hermelin, der er uddannet som
Havearkitekt.

Oprindelig var det Tanken, at »vigvårdskonsulentenK< skulde an
sættes under »Kungl. Våg- och \Tattenbyggnadsstyrelsen<, men af
Frygt for, at dette skulde hindre ham i at arbejde frit, blev han
ansat under »Samfundet för Hembygdsvård<, der er et privat Sd
skal) med Statsstøtte. »Vägvårdskonsulentens< Virksomhed er af
saavel raadgivende som oplysende Art.

»Viigvårdskonsulenten< kan tilkaldes af Ingeniøren eller de bevil
gende Myndigheder. I Almindelighed er Konsultationen gratis, men
ved større Arbejder maa der undertiden betales en timelønnet
Assistent hos Konsulenten.

Den svenske Ordning har den Fejl, at »Vägvårdskonsulenten<
faar forelagt de færdige Vejprojekter og saa kun kan sige, hvad der
er godt set fra et vejæstetisk Synspunkt, og hvad der er saa daarligt,
at det maa laves om. Paa denne Maade slipper flere halvdaarlige
Ting igennem. Det bedste er, om der ved Udarbejdelsen af et Vej-
projekt fra første Færd ikke blot ses paa tekniske og økonomiske
Problemer, men ogsaa iaa æstetiske.

Dette kan gøres, hvis Ingeniørerne oplæres til at tage Hensyn til
de æstetiske Værdier. Ganske vist kan der ikke gives faste Regler
for Anlæg af smukke Veje, men mange af de Problemer, der ved
rører Vejes Udseende og Vejes Indpasning i Landskabet, er af en
saadan Art, at Ingeniører med blot nogen Viden om Terræn- og
Vejæstetik vilde have øjnene aabne for dem og selv klare dem eller

søge sagkyndig Bistand paa et tilstrækkelig tidligt Tidspunkt.
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En simpel Frerngangsmaade, der giver et perspektivisk Billede
af Vejens Forløb i Landskabet, er angivet af V. v. Ranke1) og bl. a.
benyttet af J.-M. Schenstrøm til Undersøgelser over de perspek
tiviske Krav til en Vej. 2)

I Følge v. Ranke bør man til Konstruktionen benytte Længde
maalestok 1:10000 for baade Plan og Længdeprofil, Høj demaalestok
1:400 for Længdeprofilet og Breddemaalestok 1:2000 for Planen.
Saaledes er Længdeprofilet forstørret 25. Gange og Planbilledet
5 Gange.

Billedet projiceres paa en Plan, der tænkes lagt i Afstand 200 m
fra øjepunktet. Øjet tænkes anbragt paa et passende Sted i Forhold
til Kørebanens Midtlinie, f, Eks. 1,50 m over højre Vejkant. Da
Plan og Længdeprofil er optegnet i forskellig Maalestok, maa de
bringes til at stemme overens. Det gøres ved at flytte de tilsvarende
Billedplaner saaledes, at man faar den fælles Maalestok 1:100.

Herefter afsættes ud ad to paa hinanden vinkelrette Akser Se
straalernes Skæringspunkter med Billedplanen. Skæringspunkterne
mellem rette Linier vinkelret paa Akserne gennem sammenhørende
Punkter forbindes, og man faar det perspektiviske Billede af Vejens
Midtlinie. Vejbredden i forskellig Afstand fra Øjet kan tages af et
Diagram, der er optegnet i v. Ranke’s Artikel,eller man kan selv
optegne et Diagram for den Vejbredde, man arbejder med.

En Vej er ofte ført retliniet ind i en Skov, og det karakteristiske
Skaar, der dannes herved, ses paa lang Afstand mod Horisonten og
giver Indtryk af Vejen som et Fremmedlegeme i Landskabet. Mange
er de Eksempler paa Veje, der er ført gennem Smaaskove og større
Plantninger paa denne Maade.

Føres en Vej ind i en Skov i en Kurve og ud igen i en Kurve, und
gaarman det aabne Snit i Skoven. Hvor det overhovedet er muligt,
bør man gaa frem paa denne Maade, naar en Vej skal føres igennem
en Skov, hvadenten denne er stor eller lille. Kan det ikke lade sig
gøre, saaledes at Vejen skal føres retliniet igennem, maa man ved
Fældning af de Træer, der staar nærmest ved Vejen og ved en
eventuel Nyplantning af Træer eller Buske afrunde Skaaret.

For de vej farende vil Skoven tage sig meget smukkere ud, naar
der ved Hjælp af indlagte Kurver skabes lukkede Billeder, end naar
man ad en lige Vej føres gennem Skoven. Vejen er i første Tilfælde
mere interessant at færdes paa, da der stadig dukker nye Partier
op, mens man ved den lige Vej kan overskue hele dens Forløb gen
nem Skoven.

1) V. v. Ranke: Raumperspektivu. Dir Strasse 1941. S. 137.
2) J.—M. SehenstrØm : Om de perspektiviska kraven på en våg. Vågen 1942.

5. 237.
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Føres Vejen gennem Udkanten af en Skov paa en saadan Maade,
at der afskæres et Hjørne, kan man med god Virkning fælde saa
mange Træer i den afskaarne Del, at de tilbageblevne faar Karakter
af en sluttet Trægruppe og ikke staar som et løsrevet Stykke af Sko
ven. Skovbrynet afrundes, og de Træer, der tydeligst viser, at der
tidligere har været tæt Skov, fældes.

Gamle Træer, der med deres Krone kan danne et Hvælv af Løv
over Vejen, giver en smuk Afveksling og bør derfor ikke fældes.

Hvor man i ældre Tid anlagde en offentlig Vej gennem en Skov,
blev afgravet Jord — overvejende Muld — opkastet til Diger langs
Vejen. Digerne dækkedes hurtigt af en frodig Vegetation af Træer,
Buske, Skov bundsplanter og maaske Bregner. Derved skabtes en
smuk og naturlig Overgang fra Vej til Skov, som uden at danne en
uoverstigelig Hindring dog førte Hovedmassen af den gaaende Færd
sel ad allerede anlagte Veje og Stier til Gavn for Skoven. Ved senere
foretagne Vejudvidelser har man mange Steder sløj fet Digerne og
med dem den Læplantning ,som Bevoksningen udgjorde. Herved
lettes Blæstens Adgang til Skoven, og den gaaende Færdsel faar
uhindret Adgang overalt, begge Dele til Skade for Skoven. Det vilde
være ønskeligt, om man ved Vejudvidelser flyttede Diget og dermed
undgik den Opsætning af skæmmende kunstige Hegn, som ofte bli
ver Følgen af Sløj fning af Diger.

Efter de danske Vejregler af 1943 kan det i visse Tilfælde være
ønskeligt, at Udgravningsdyhder afpasses saaledes, at Trafikanter-
nes frie Udsyn over Landskabet ikke hindres.

Ofte kan man selv afgøre, hvor dybt man vil grave Vejen ned i
en Bakke, eller om man maaske vil lade Vejen gaa helt op over
Toppen af Bakken. Den sidste Løsning giver det mindste Jord-
arbejde og ændrer det mindst mulige i Landskabets Karakter. Sam
tidig bevares for Trafikanterne det frie Udsyn over Landskabet.

Om det er muligt, afhænger af Bakkens geornetriske Form og af
Afstanden til efterfølgende Bakker af Betydning, idet Vejens Evne
til at følge Terrænet er begrænset af Minimumsradier for Vertikal-
kurver og af Vejens Maksimumsstigning. Lettest opnaas denne Til
slutning til Terrænet, naar der ikke benyttes lange lige Strækninger,
men en mere svungen Linieføring, der smidigt udnytter Terrænets
Muligheder. Den Fordyrelse, den lidt længere Vej betyder, vil i man
ge Tilfælde indtjenes ved det mindre Jordarbejde, og ofte vil ogsaa
den smidige Vejføring volde Grundejerne mindre Ulempe og derfor
bevirke mindre Erstatninger.

En eventuel Forringelse af Vejens færdselsmæssige Egenskaber
hestaar i, at Stigningerne gennemsnitlig forøges og i, at Stigningerne
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bliver længere. Tager man kun Motortrafik i Betragtning, vil det

at gaa over Toppen af større Bakker ikke forringe Vejens Drifts
økonomi. Dette viser en Redegørelse fra »Dansk Vejlahoratoriume
til Amtsvejinspektoren i Haderslev Amt 1936.1) Heri er meddelt, at

hvis Færdslen er lige stor i begge Retninger, vil det samlede Benzin-
forbrug paa en Bakke være praktisk talt det samme som paa en
vandret Vej, saalænge Bakkens Stigninger ikke er stærkere end
30 0/00.

Føres Vejen over Toppea af Bakker, kan det være nødvendigt
at grave af i Nærheden af Vejen for at fremskaffe de fornødne Paa
fyldningsmængder. Bedst er det, om Fylden kan hentes fra et Dyb
depunkt i Terrænet, som saa siden vil fyldes med Vand og paa
denne Maade ikke danner noget Skaar i Naturen. Bliver man nødt
til at tage Fylden fra en Bakke, maa man sørge for, at de frem
komne skarpe Kanter afrundes, og at den Del af Bakken, der er
blottet, dækkes med de Græstørv (eventuelt med den Muldjord),
der oprindelig er fjernet.

Ved mindre Udgravningsdybder vil en Affladning at Skraanin
gerne (Skraaningsanlæg: 5—8) og en Afrunding af den øvre Kant
skabe en naturlig Overgang til Terrænet, saaledes at Skraaningen
ikke virker som noget fremmed og skematisk i Landskabet. (Bedst
er det at forme Skraaningen som en stedse krummet Flade, der gaar
blødt over i Terrænet, altsaa som en S. Linie. Ved smaa Afgravriin
ger spiller dette dog ingen Rolle. Da lave Udgravninger er de farlig
ste for Snelæg, vil de forøgede Omkostninger ved den stærke Af
fladning af Skraaningerne antagelig senere bevirke en ikke ubety
delig Besparelse i de aarlige Udgifter til Snerydning.

Ved større Afgravninger (dybere end ea. 1,50 m) kan man i nogle
Tilfælde, hvis der er god Brug for Fyldjord, foretage Affladning af
Skraaningerne eller trække dem længere tilbage fra Vejkanten,
hvorved en eventuel senere Vejudvidelse lettes. Betingelsen for at
affiarle Skraaningerne er, at man har at gøre med et kuppelformet
Bakkedrag, hvor man forholdsvis hurtigt naar ud til Terrænets Ni
veau med de flade Skraaninger, saint at Bakken indeholder Fyld af
god Beskaffenhed.

Hvis der ikke gør sig særlige Forhold gældende, lader man Skraa
ningen staa med det sædvanligt brugte Anlæg. Den øvre Kant af
Skraaningen bør afrundes, dels fordi den ellers udtørrer, saa Græs
trives daarligt paa den, og dels for at fjerne det regelrette Præg, der
gør den tekniske Skraaning saa fremmed i Naturen. Er det om
givende Terræn skovbevokset, bør Skraaningerne heplantes. Ogsaa

i) Peer Holm Vej og Landskab, Vejæstetik 2. Stads- og HavneingeniØren 1941.
5. 165.
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uden for Skov kari man ved Beplantning af Skraaningerne skabe et
mere interessant Vejbillede.

For disse Beplantninger gælder, at man i Almindelighed ikke maa
plante eller saa noget, der er fremmed Vegation for Egnen. Det
smukkeste Resultat naas, naar de tilstødende Jorders Plantevækst
faar Lov til at brede sig ind mod Vejbanen. Eksempler herpaa er
Veje gennem Skove, hvor en Opvækst af Bøg har faaet Lov til at
brede sig paa Skraaningerne. Træer bør plantes saa srnaa som mu
ligt, det vil sige saa store, at Vejmanden ikke tager dem med Leen.
Hvor en eller anden vild Blomst — ikke Ukrudt, men vild Blomst
— optræder og passer til Forholdene, kan man faa den til at brede
sig pan Skraaningerne ved eventuelt at lade Planterne kaste deres
Frø, inden Vej manden lader dem falde for Leen. Maaske kan man
andetsteds fra skaffe Frø. De vilde Blomster, der kan være Tale om,
er f. Eks.: Rødhiadet Gederams, Slangehoved, Cikorie, Skabiose og
Oksetunge. De 4 sidste med blaa Blomst. Regnfang, Snerre, Konge
lys, Pastinak, Perikon, Gyldenris og Farvevisse, der alle har gule
Blomster, hvid Okseøje og vild Kørvel eller den røde Krageklo.

En Skraaning med et frodigt Flor af vilde Blomster kan være en
hel Oplevelse for sig i Modsætning til en Skraaning, hvor en eller
anden maaske for Egnen fremmed Græsart staar og ser trist ud.

Betingelsen for at opnaa gode Resultater ved Plantning og Saa
ning er, at man har taget Vare pan og benytter den Muld, der er
afgravet ved Vejarbejdets Paabegyndelse, til Afdækning af Skraa
ningerne.

Overgangen fra Skov til græsklædt Skraaning kan ofte mildnes
ved Plantning af Buske.

For Paafyldningsskraaninger gælder noget lignende som for Af
gravningsskraaninger. Ved mindre Paafyldninger vil en Affladning
af. Skraaningerne (eventuelt udformet som en aaben 5 Linie) i alle
Tilfælde kunne lade sig gøre. Ved større Paafyldninger vil denne
Frerngangsmaade ved de forøgede Ekspropriationsudgifter bevirke,
at man kun i visse særlige Tilfælde kan benytte den.

Den øvre Kant afrundes ikke, medmindre Færdsel paa Skraanin
gen er effektivt hindret.

Ogsaa om Beplantning af Paafyldningsskraaninger gælder, at den
skal harmonere med Plantevæksten paa de tilgrænsende Arealer, at
der altsaa ikke mere opretholdes en stedfremrned Vegetation.

En rigtig Beplantning kan mildne det haarde Indslag i Landska
bet, som en Dæmning er. Paa Hovedvej Nr. 4 ved Elverdarnssvinget
mellem Roskilde og Holbæk vilde saaledes en Beplantning paa
Dæmningsskraaningen i Forgrunden og paa den første Del af Af
gravningsskraaningen i Mellemgrunden med Buske og Træer af de
Arter, der findes i Skoven, samt Plantning af enkelte større Træer,
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eller inaaske Trægrupper paa de trekantformede Arealer mellem
den gamle og den nye Vej kunne skabe Forbindelse mellem Dæm
ning, Skov og Landskab.

Er en Vej ført parallelt med Niveaukurverne i et Terræn med
Sidefald paa en saadari Maade, at den ene Vejkant har Terrænkote
(Fig. 1), afrundes den øvre Kant af Afgravningsskraaningen ved

.2.

den anden Vejkant. Det betyder kun en meget ringe Forøgelse af
Jordarbejdet, men betyder meget for Udseendet. Ligger Vejen som
vist paa Fig. 2, skal den skraverede Jordmængde fjernes, saaledes

at der bliver en blød Overgang til Terrænet. Ligger en Del af Vejen

i Paafyldning, Fig. 3, bør der benyttes en saadan Paafyldnings
mængde, at Terrænet naas gennem en flad Skraaning (eller gen
nem en aaben S Linie).

Om Linieføringen i Landskabet har Friherre Hermelin opstillet

den udmærkede Regel, at Vejen bør have samme Bølgelængde som
Landskabet. Dermed menes, at i Slettelandskabet er lige Vejstræk

finger af nogle Kilometers Længde (3 à 4 km) og store Kurveradier
motiverede. I bølget Landskab med store Linier er den Vej smuk
kest, som i vide Kurver smidigt passes ind i Landskabet. Her er de
lige Strækninger fremmede og bør gøres saa korte som muligt. I
smaakuperet Terræn maa Kurveradien formindskes, for at Vejen
ikke skal virke for voldsom i Forhold til det lille Landskabsbillede.
Dette gælder baade for Horizontalkurver og Vertikalkurver.

Fig. 1.

Fig. 3.
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Ud fra en æstetisk BeLragtning kan man, naar det Landskab en
Vej skal føres igennem er kendt, ved en Henvisning til ovenstaaende
besvare Spørgsmaalene 15 og 16 i C. Q. Bay’s Artikel om Vejes Plan
og Profil1). Disse Spørgsmaal lød:

15) Skal man ved Vejanlæg tilstræbe meget lange, lige Stræknin
ger, eller skal man med kortere eller længere Mellemrum
indskyde Kurver.

16) Skal man tilstræbe lange Kurver, gennem hvilke Hastig
heden eventuelt maa nedsættes.

Føres en Vej retliniet over et Slettelandskab eller et svagt bølget
Terræn, fremkommer et trist Billede. Man ser kun Vejen, der som
en bred Kile sprænger Landskabet i to Dele. En saadan Vej virker
søvndyssende og nedsætter Trafikanternes Opmærksomhed. Efter
Mørkets Frembrud virker modgaaende Automobilers Lygter blæn
dende paa lang Afstand. Der er her næppe Tvivl om, at en Vej med
svage Kurver med gode Oversigtsforhold vil være at foretrække set
fra et trafikmæssigt Synspunkt. Desuden viser en æstetisk og tu

Fig. 4.

1) C. 0. Bay: Vejes Plan og Profil. Ingeniøren 1928. S. 436.
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ristmæssig Betragtning, at den slutter sig smukkere til Landskabets
Topografi, den kan lettere føres til Steder med særlige Seværdig
heder eller med en fin Udsigt, den kan lettere føres uden om
smukke Trægrupper, Oldtidsminder rn. m., og endelig bevirker den,

at Trafikanternes øjne under Kørslen stryger over Landskabet,
hvorved der skabes nogen Afveksling.

Veje, der paa lange Strækninger gaar over et fladt Terræn med
vidt Udblik, ligger ofte og »flyder« i Landskabsbilledet. Er det mu
ligt, bør de have en saadan Retning, at f. Eks. et Kirketaarn, en
Gaard, et enkeltstaaende Træ eller en Gruppe af Træer danner et
Maal for Vejen. Herved maa der tages Hensyn til, at en Bilists Syns
vinkel under Kørsel kun er Ca. 15° og ved større Hastigheder endnu
mindre.

Findes der intet Maal, Vejen kan rettes imod, kan man i mange
Tilfælde ved Træplantning selv skabe det.

I et Landskab, der er uinteressant og lidet afvekslende at færdes
igennem, maa man stræbe efter at gøre Vejen dominerende, at gøre
den til det Element, der gør Billedet interessant. Modsætningen er

Fig. 5.
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det rige og afvekslende Landskab, hvor Vejen skal tilpasses og un

derordnes.
Føres Vejen frem over en Slette med dyrket Land afgrænset af

Skove, vil den ligge bedst paa Grænsen mellem Agerland og Skov.

Ikke blot af Hensyn til Dyrkning af Jorden, men ogsaa fordi den

her ligger naturligt og velmotiveret i Landskabet og derfor ligger

smukt, Fig. 4.
Veje langs Sø- og Fjordbredder ligger altid naturligt og selvføl

geligt og hører ligesom egentlige Strandveje da ogsaa til de smukke

ste Veje. Vej reglerne giver i vid Udstrækning Mulighed for at lade

Veje følge Strandlinien. Ledningsmaster bør placeres paa Landsiden

af Strandveje, hvor de skæmmer mindst. For Veje langs et Skovbryn

gælder, at Ledningsmaster helst skal staa paa Skovsiden.
En Vej, der fører igennem en Dal i dennes Længderctning, ligger

i mange Tilfælde bedst der, hvor der findes en Bevoksningsgrænse.

Det vil som Regel sige, at Vejen i Højde kommer til at ligge noget

over Bunden af Dalen, og at den kommer til at ligge ved Foden af

de Højdedrag, der begrænser Dalen, Fig. 5.
Skal Vejen føres tværs over Dalen, sker det smukkest, naar den

føres i en S-formet Kurve. Den retliniede Overføring deler Land

skabsbilledet i to Dele og virker ulogisk, fordi den gaar vinkelret

paa Niveaukurverne. Særlig slem ser en retliniet Vej tværs over en

Dal ud, hvis den i dybe Afgravninger skærer ned i Bakkerne, og

Afgravningsmængderne er anvendt til en høj Dæmning over Dal-

bunden.
(Fortsættes).

NOGLE BEMÆKNINGER OM KOLLOIDER

OG OM NELLENSTEYN’S TEORI OM ASFALTBITUMENS

OG TJÆBES KOLLOIDKEMISKE OPBYGNING

Af Civilingeniør Axel 0. Bohn.

(Fortsat fra Side 30 og sluttet).

Kolloidkezniske Teorier.

Den kolloidkemiske Teori, som Nellensteyn har opstillet, hvorefter

Asfaltbitumenen skulde bestan af tre Bestanddele: det olieagtige

Medium, Beskyttelsesstofferne og det elementære Kulstof, er navn

lig værdifuld til Forstaaelse af Asfaltbitumens Forhold over for

forskellige OplØsningsmidler.
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Udfældning af den disperse Fase af Asfaltbitumen.
Sætter man Benzin med lavt Kogepunkt til en Opløsning af As

faltbitumen i Svovikulstof eller Benzol, bundfælles der nogle Stof
fer, som man har givet Navnet Asfaltener, det samme Navn, som
Boussingaizlt gav de egentlige Asfaltstoffer. Dette svarer tilsynela
dende til, at en Benzol-Spritblanding ved en Vandtilsætning afhian
des og udskiller det ikke vandopløselige Benzol. Der er dog den store
Forskel, at vd Asfaltenudskillelsen dannes der ikke nogen ny Fase,
thi Asfaltbitumenopløsningen er jo selv et tofaset kolloidt System.
Fældningen er simpelthen en Følge af, at Enkeltpartiklerne forener
sig til de større Partikler, hvoraf Bundfaldet bestaar. Forholdene er
ganske analoge med de Forhold, der bestemmer Emulsionernes Sta
bilitet. En Emulsion er ligesom Asfaltbiturnen en Dispersion. Olie
draaherne svarer til de ganske vist meget mindre Partikler af ele
mentært Kulstof. Oliedraaberne er beskyttet mod Koagulation af de
adsorberede Beskyttelsesstoffer ligesom Kulstofpartiklerne.

En Emulsions Bestandighed er afhængig af:
a) Draahernes elektriske Ladning. Bestandigheden stiger med

Ladningens Størrelse.
b) den disperse Fases Ledeevne; stor Ledeevne giver ringe Be

standighed.
c) Grænsefladespændingen mellem de to Faser; jo større denne

er, des mere begunstiges en Koagulation.
d) Beskyttelseshinden om Draaberne. Virkningen er afhængig af

dennes Sammensætning.
For Organosoler er a), b) og d) af mindre Betydning i Sammen

ligning med c), eller med andre Ord: Grænsefladespændingen mel
lem Micelle og Medium bestemmer i Hovedsagen Asfaltbitumenop
lØsningers Stabilitet. Den absolutte Værdi af denne Grænseflade
spænding er ikke bekendt. Efter Anatoiv’s Regel er Grænseflade
spændingen mellem to Faser under visse Forbehold lig Differensen
mellem de to Fasers Overfladespænding over for Luft. Heraf kan
sluttes, at en Tilsætning af en Vædske med relativt lille Overflade-
spænding (som f. Eks. lav.tkogende Benzin) vil formindske Mediets
O’verfladespænding og dermed forøge Grænsefladespændingen mel
lem Mediet og Micellen og dermed formindske Stabiliteten. Her er
Forklaringen pan Koagulationen fremkaldt af Benzin.

Nellenstegn har nu undersøgt den koagulerende Virkning af 36
organiske OplØsningsmidler med forskellig Overfladespænding.
Først i Rækken kommer Æter og lavtkogende Benzin med Over
fladespændingen a = 10,7 og 17,4 dyn/em. Midterst i Rækken kom
mer Vædsker som Tetraklorkulstof = 24,5 og Benzol a = 27,7.

En af de sidste Væclsker er Nitrobenzol a = 42,5 dyn/cm. Af disse
3*
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Vædsker vil de, der har en lille Overfladespænding, virke udfælden
de, og de, der har en hØj Overfladespænding, virke opløsende. Tetra
klorkiilstof ( 24,5) danner Grænsen mellem udfældende og op
lØsende Opløsningsmidler, idet Tetraklorkulstof overfor visse As
faithituinener virker opløsende, medens det overfor andre virker ud
fældende. Richardson har tidligere gjort opmærksom paa dette For
hold.

SkØnL Grænsen mellem oplØsende og tidfældende Reagenser er
ret skarp, vil dette dog ikke sige, at alle Opløsningsmidler med høj
Overflaciespænding opfører sig ens. Dette ytrer sig ved, at OplØs
finger i en Vædske med højere Overfladespænding ofte er finere
dispers.

Ogsaa mellem de udfældende Reagenser er Forskellighederne
store. Der indtræder ved ingen at dem en fuldstændig Fældning.
Selv ved Tilsætning af et stort Overskud af lavtkogende Benzin kan
man ikke faa udfældet de allerfineste, mest beskyttede Kijistofdele.
l)ette gælder for Vædsker, som er blandbare med Mediet og med
Beskyttelsesstofferne. Nogle Vædsker f. Eks. Alkohol og Acetone er
imidlertid kun delvis hiandbare me(l Mediet. Ved Tilsætning af saa
danne Vædsker vil der ske en Afbianding (jfr. det tidligere omtalte
Eksempel med Vandtilsætning til en Sprit-Benzolblanding), og det
opstaaede Bundfald bestaar ikke af Asfaltener alene, men af en
Blanding at Aslaltener og Medium.

Sammenhængen mellcnz Asfaithituniens Overfladespænding og den
kritiske Overfladespænding. ved hvilken der indtræder Udfældning.

Behandles Asfal[bitunien med en Række OplØsningsmidler med
aftagende Overfladespænding, naar man til et Punkt, hvor der netop

begynder at indtræde en Udfældning. Til denne kritiske Overflade-
spænding er der kn ttet stor teorelisk Interesse. Den maa staa i nær
Afhængighed af Grænseflaclespændingen mellem Micelle og Medium.

Størrelsen at denne Grænsefladespænding, hvis absolutte Værdi
ikke er kendt, kan man som tidligere nævnt faa et Indtryk af ved

at maale Overfladespændingeii at Mediet eller selve Asfaltbiturnenen.
Man vilde kunne vente, at man for Asfaltbitumener af forskellig

Oprindelse, men med samme Overfladespænding, vilde finde samme
Værdi for den kritiske Overfladespænding, og at Bitumener med

højere Overfladespænding vilde have hØjere kritisk Overfladespæn

ding.
Det er i Virkeligheden ogsaa Tilfældet.

Vellensleyn har rnaalt Overfladespændingen af en Række forskel

lige Asfaltbitumener og de tilsvarende Medier samt for Stenkulsbeg.

Overfladespændingen for Asfaltbitumenerne og deres Medier lim
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indenfor ret snævre Grænser (ca. 23—25 dyn/cm ved 200°), mensStenkulsbeg havde en højere Overfladespænding (ca. 35 dyn/cm ved200°). Den kritiske Udfældningsoverfladespænding laa for Asfaltbitumenerne ved 24—26 dyn/cm; ved Stenkulstjærebegen laa den
højere. Alment gælder Nellensteyn’s Lov: Behandles Asfaltbi.tumenermed Vædsker, der er blandbare med saa’vel Mediet som Beskyttelsesstofferne, faaar man en Udfældning, hvis Vædskens Overflade-spænding er lavere end 24 dyn/cm og en Opløsning, hvis Overflade-spænding er over 26 dyn/crn. Ved 24—26 dyn/cm er der et Grænseomraade, hvor OplØsningen eller Udfældningen afhænger af Asfaltbitumenmicellens stØrre eller mindre Stabilitet.

IrreDersibel Udfældning.
Behandler man et med lavtkogende Benzin ucifældet Asfaltenbundfald i længere Tid med en Række OplØsningsmidler med stigendeOverfladespænding, er det i Reglen muligt at faa fjernet Beskyttelsesstofferne i en saadan Udstrækning, at det er blevet umuligt atl)riflge Biindfaldet i (kolloid) OplØsning igen. Vanskeligst eller muligvis slet ikke lykkes det ved særligt stærkt beskyttede Asfaltbitumener; lettest gaar det ved relativt instabile Systemer som Stenkulstjære. ForsØgene bekræfter Paastanden om, at Kulstofferne ogBeskyttelsesstofferne er knyttet sammen ved en Adsorptionsbinding.De til Organosolerne svarende vandige Kolloider hedder Hydrosoler. Nyere Undersøgelser over saadanne Hydrosoler har sandsynliggjort, at det ikke er selve Beskyttelsesstofferne, men udelukkende de af Beskyttelsesstofferne dannede Dissociationsprodukter,som er fast forbundet med Kernerne. Xellenstcyn mener, at nogetlignende om end kun til en vis Grad gælder for Organosoler.Til Slut omtaler Nellenstegn nogle ForsØg, hvor han udsætterAsfaltbiturnen og de deri indeholdte Asfaltener for en Række kemiske Angreb. Resultatet af disse kemiske Reaktioner bekræfterNellensteijn’s Teori. Den umiddelbare Beskyttelse af Kulstoffet bevirkes af Beskyttelsesstoffernes Dissoca tionsprodukter. Disse erigen omgivet af Beskvltelsesstofferne selv, medens Mediet omgiverdet hele.

De Forskelligheder, der er mellem bituminØse Bindemidler, kanforklares udfra fysiske og kolloidkemiske Betragtninger. Der kanvære Forskelle, der betinges af stØrre eller mindre Finhed af Kul
stofpartiklerne eller af et andet kvantitativt Forhold mellem Micelleog Medium eller af Forskelle i Mediets Viskositet og Overfladespænding. Om Asfaltbitumenen indeholder mere eller mindre Svovl, omdet har et andet Forhold mellem Kul og Brint, eller om det viserandre kemiske Forskelligheder, er derimod af underordnet Betydning.
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Tjære.

Stenkulstj ære har en lignende kolloidkemisk Opbygning som As

faltbitumen. Mic.ellekernerne bestaar af Kulstof, og Mediet bestaar
hovedsagelig af en Kulbrinteblanding. (aromatiske Kuibrinter). Be
skyttelsesstofferne er ligesom ved Asfaithitumen af ukendt Sam
mensætning. Kulstoffet er til Dels meget grovere end ved Asfaltbi
tumen. ‘Overfladespændingen for Tjære og Stenkulstjærebeg ligger
væsentlig højere end for Asfaltbitumen.

Dette har som tidligere nævnt til Følge, at den kritiske Overflade-
spænding, ved hvilken der sker en Udfældning, ligger højere ved

Stenkulstjære end ved Asfaltbitumen. Derfor kan en Vædske, som

er et Opløsningsmiddel for Asfaltbitumen, godt virke ucifældende

paa Stenkulstjære. Det er Tilfældet med Kloroform, Benzol, Svovl

kulstof og forskellige andre Vædsker, som har en Overfladespæn
ding mellem 26 og 33 dyn/cm. Over 33 dyn/em er der et Grænse

omraade, der dog ikke er saa udpræget som ved Asfaithitumen.

Over 38 dyn/cm sker .der en Opløsning (Vædsker som Anilin og
Nitrobenzol).

Bindemidler med høj Overfladespænding vil stige relativt højt i

KapillarrØr, men vil relativt vanskeligt brede sig tid over jævne Fla
der. Efter dette skulde Tjære med sin store Overfladespænding være

særligt velegnet til Anvendelse sammen med porøse Stenmaterialer.
Man har da ogsaa i Holland gode Erfaringer med tjærede Højovns
slagger.

Ved Tjære finder man i Almindelighed en mindre Forskel paa

Draabepunktet og Brudpunktet end ved Asfalt. Iøvrigt giver sea-

danne fysiske Maalemetoder som Maaling af Brud- og Draabepunkt

ikke fyldestgørende Oplysninger om Tjærens Værdi. Bedre er det at

anvende Maalemetoder, der giver Oplysning om den kolloidkemiske

Opbygning.
Det kvantitative Forhold mellem Micelle og Medium kan man be

stemme ved at behandle Tjære med en Vædske med lav Overflade-

spænding og bestemme Bundfaldets Mængde. Hertil er Æter særlig

velanvendelig, da Æter er blandbar baede med Mediet og Beskyt

telsesstofferne. Lavtkogende Benzin er ikke fuldstændig blandbar

med Mediet, og kan derfor ikke anvendes. Nellensteyn deler de

dispergerede Stoffer i tre Grupper efter Partikelstørrelsen: De gro

vere Partikler, Mikronerne og Ultramikronerne. I Asfaltbitumen er

kun de sidste, i Mikroskopet usynlige Partikler, til Stede. Af Værdi

for Tjærens Egenskaber som Bindemiddel er frem for alt Ultrami

kronerne, som spiller den samme Rolle som ved Asfaltbilumen og

Mikronerne, som erstatter den fineste Del af Fyldstofferne i Vej-

materialerne. De grove Kulstofdele er uopløselige i Nitrobenzol (hvis
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Overfladespænding er 42,5 dyn/cm), hvori Resten af Kulstoffet op
løses.

Forskellen mellem den i Æter og den i Nitrobenzol uopløselige
Del giver Indholdet af »nyttigt< Kulstof. Til omtrent samme Værdi
kommer man, naar man i Stedet for jEter og Nitrobenzol nøjes med
at behandle Tjæren med een Vædske, Benzol eller Svovikulstof,
hvis Overfladespænding ligger mellem Æter og Nitrobenzol. I saa
Fald faar man ikke udfældet alle Ultramikronerne, men til Gengæld
alle de grovere Partikler, saa det kan gaa nogenlunde lige op. Man
maa dog gøre sig klart, at en Bestemmelse af det saakaldte friec<
Kulstof ved Behandliiig af Tjære med Benzol kun giver en tilnær
met Værdi for Indholdet af »nyttigt« Kulstof. Navnlig ved store Ind
hold af frit Kulstof er Overensstemmelsen daarlig.

Undersøgelsen af det frie Kulstofs Mængde bør suppleres med en
Undersøgelse af dettes Art. Dette kan ske ved en mikroskopisk (og
eventuelt ogsaa en ultramikroskopisk) Undersøgelse af en filtreret,
nitrobenzolisk Opløsning af Tjære.

UndersØgelsen foregaar i et Thoina’s Blodlegemetællekammer, og
man tæller, hvor mange Mikroner man kan se i en bestemt Brøkdel
af en Inm3. I de hollandske (og danske) Normer for Vejtjære stilles
der visse Minimumskrav til Indholdet af Mikroner. (Indholdet skal
‘ære over 10 Millioner Mikroner pr. mm3 Tjære). Disse Krav er
baserede paa praktiske Erfaringer.

Ikke alene Mikronernes Antal, ogsaa deres Art kan man bedøm
ine i Mikroskopet. Ligger Mikronerne i Klumper (»Drueklaser),
tyder det paa Instabilitet og begyndende Udfældning. Er Beskyttel
sen af Partiklerne god (Stabilitet), ser man Mikronerne ligge en
keltvis. En Fordel ved Mikrontællingen fremfor andre Undersøgel
sesmetoder er, at den kan tilpasses, saaledes at man direkte kan
undersøge tjærede Stenmaterialer.

Blandinger af Asfaltbituinen og Tjære.
Ved Blanding af Asfaltbitumen og Tjære opstaar der ofte inhomo

gene Blandinger.. Grunden hertil er, at Asfaithitumenes Medium har
en lavere Overfladespænding end Tjære og derfor vil være et ud
fældende Reagens for disse. Asfaltbiturnenmicellerne har en højere
Overfladespænding og vil derfor virke mindre kraftigt udfældende.
Tjæremediet vil derimod med dets høje Overfladespænding være et
godt OplØsningsmiddel for Asfaltbitumenmicellerne. Det har vist
sig, at Inhomogenitet særlig er tilbøjelig til at optræde, naar man
har at gøre med:

1) en Tjære med stort Indhold af frit Kulstof,
2) en lavtsmeltende Asfaithitumen.
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En lavtsmeltende Asfaltbitumen vil være relativt rig paa det olie
agtige, udfældende Medium og relativt fattig paa de mindre kraftigt
udfældende Miceller. Fjerner man det frie Kulstof fra Tjæren ved
en Benzoludfældning, forsvinder Inhomogenitetsfænomenerne i Re
gelen ogsaa.

Hvorvidt der ved Siden af Udfældningen sker en Afbianding ved
disse Blandinger af Asfaltbitumen og Tjære, er et SpØrgsmaal. I de
fleste Tilfælde indtræder der sikkert ingen Afbianding.

Trinidadasfalt, som er en Blanding af Asfaltbitumen og fint Ler,
er bedre blandbar med Tjære end mange andre Asfaltbitumener. Det
skyldes dels Trinidadasfaltbitumens høje Smeltepunkt og dels den
relativt høje Overfladespænding.

rrilsætningen af Asfaltbitumen til Tjære har i Almindelighed det
Formaal at gøre de olieagtige Bestanddele mere bestandige. Da As
faltbitumen i Reglen ikke indeholder Mikroner, vil man ved en
saadan Tilsætning af Asfaltbitumen faa formindsket Tjærens Mi
kronindhold.

Man kan bøde herpaa ved fortiden Asfaltbitumen at tilsætte noget
fint Filler. De naturlige Asfalter som f. Eks. rrrinidadasfalt inde
holder selv Filler og er ogsaa derfor velegnede.

Ved Tjærer med lavt Indhold af frit Kulstof som Vertikalretort
tjærerne er det i Reglen ikke forbundet med særlig store Fordele at
anvende Trinidadasfalt fremfor Jordolieasfaltbitumen.

En Tilsætning af Asfaltbitumen til Tjære med ringe Indhold af
frit Kulstof vil betyde en Forbedring, selv naar man faar inhomo
gene Blandinger. Udfældningen af Tjæremicellerne er ganske vist
ikke guns lig for de sammenbindende Egenskaber, men dette kom
penseres rigeligt ved Forbedring af Mediet. Hvis derfor en inhomo
gen Asfaltbitumen-Tjæreblanding i Praksis giver en bedre Vejbe
lægning end den rene Tjære uden Asfalthitumen, er dette ingen
lunde i Strid med Teorien.

Hermed slutter Omtalen af Nellensteyn’s Teori. Den har været
udsat for Kritik, blandt andet har Mikrontællingens Værdi været
stærkt diskuteret. Men det kan ikke nægtes, at Nellerzsteyn paa en
klar og elegant Maade har kunnet belyse de bituminøse Bindemid
lers Opbygning og Egenskaber.

Litteratur:

I) Kofloider og Dispersoider. Sven Palitzsch, Kohenhavn 1935
2) Dit Konstitution des Asfal[bitumeas. Dr. F. I. Nellensteyn, Asphalt

und Teer, Strassenbauteehnik 1935, Hft. 10-11-14-15.
3) Asfalthitumen en Teer. Neltensteyn en Lornan. A:msterdam 1932.
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STUDIER OVER KURVERADIENS STØRRELSE
I VEJES PLANE FIGUR

Af Civilingeniør Ingvard Christian sen.

De hurtigt voksende Kørehastigheder har bevir
ket, at nye Synspunkter og Principper med Hensyn
til Vejenes Tracering har gjort sig gældende.

I det følgende skal der nærmere gøres rede for
nogle af de Retningslinier, man følger ved Udform
ningen af Vejenes plane Figur.

Den plane Figur af en Vej sammensættes af rette
Liniestykker og Cirkelbuer, idet man indskyder
Overgangskurver mellem Strækninger med forskel
lig Krumning.

Grundhas lighed.

Ved Nyanlæg og Ombygning af Veje tilstræber man en Linie
føring, som gør det muligt at befare alle Strækninger af Vejen med
en vis konstant Hastighed, i det følgende kaldet Grundhastigheden.

Størrelsen af Grundhastigheden maa fastsættes under Hensyn
tagen til den kommende Trafiks Art (Nærtrafik, Fjerntrafik) og
til Terrænets Beskaffenhed (Sletteland, Bakkeland, Bjergland). Den
maa naturligvis være mindst lige saa stor, som den eventuelt i Lov
givningen anførte Maksimalhastighed, og hvis der er blot nogen
Udsigt til, at en fremtidig Lovgivning vil sætte denne Maksimalha
stighed op, bør Grundhastigheden ligge tilsvarende højere.

Under Indtrykket af de senere Aars hurtige Udvikling af Auto
mobilet advarer Couprie’) mod Valg af for lille Grundhastighed.
Haim foreslaar

Almindelige Veje: Vq 80 km/h
Veje med god Tracé: Vq 100—105 km/b
Veje med særlig god Tracé: V = 140—150 km/b

(V0 km/h er Grundhastigheden).

Ingmird
Christiansen.

1) Cozzprie: Note sur les caractéristiques des routes modernes. »Annales des
Ponts et Chausséese, 193$, II, Side 179.
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De tyske Motorveje er beregnet for følgende Hastigheder2)
I Sletteland (Klasse I) V 160 km/h
I Bakkeland (Klasse II) V = 140 km/h
I Bjergiand (Klasse III) V = 120 kmjh

I »Engineering News Record« 27. September 1934 læses føl
gende3)

Vej myndighederne i Staten Oregon har vedtaget en Plan om at
tracere og bygge Hovedvejene for en Hastighed af 150—160 kmfh.

I Indiana har Vejvæsenets Chef fremsat Krav, om at Vejen og
Automobilet skal konstrueres for samme Fart, en Vej passende for
en vis Maksimumshastighed og en Vogn, som er gjort ude af Stand
til at overskride denne Hastighed.

I Artiklen er iøvrigt fremsat den Anskuelse, at Hastigheden paa
Landevej ene sandsynligvis vil finde sin praktiske øvre Grænse ikke
langt fra de Hastigheder, som man er naaet frem til paa de vigtigste
Jernbaner. En sund Regel vil det da være, at tracere Hovedvej ene
saaledes, at de er tilpasset for Hastigheder inden for det Omraade,
som bruges i Jernbanepraksis.

Herhjemme foreskriver »Vejregler« følgende Grundhastigheder4)
(Vejreglernes Benævnelse for »Grundhastighede er »Hastighedsfak
tor«)

»Landeveje, der er afmærket som Hovedveje 100 km/h
Landeveje, der uden at være Hovedveje, danner

Forbindelse mellem Købstæder eller mellem disse
og Hovedvejene, eller Landeveje, som i trafikal
Betydning maa ligestilles hermed 80 km/h

øvrige Landeveje 70 km/h
Biveje af større Betydning 50 km/h
øvrige Biveje 40 km/h

Veje, der kan forventes oprykket i en højere Klasse, udbygges ef
[er de til denne højere Klasse svarende Regler.«

Fastsættelse af Miniinumsradius.
Efter at Grundhastigheden Vg er fastlagt, beregnes Vejens Mini

mumsradius, som Radius til den Cirkelbue, i hvilken der netop
endnu kan køres med Hastigheden V,.

2) Vorlåufige Anweisung fflr die Durchführung der Bauarbeiten hej den Reichs
autobahncn. Die Strasse, 1937, Side 228 (Amtlicher Teil).

3) Artiklen refereret i »Meddelelser fra Veidirektören, 1935, Side 41, Vei
bygging og kjØrehastighetç

4) Vejreglerne af 10. August 1943, Side 6.
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Egenvægt og Centrifugallcz’aft i Koinposanterne G* og C.
C =G.v/yR
G= Gcos a + C sin a = G cos a (1 + ty av2/gR)
C= C cos a—G sin a = Gcos a (v/g R

—
ty a)

ty = C*/G*= (v2_ ty og R)/(tg a• u + gR)

Vi betragter en Vogn (Fig. 1), som kører med Hastighed ø m/sek
i en Cirkelbue med Radius R m, i hvilken den eensidige Sidehæld
ning er lgci.

Længdefaldet er 0 0/00. Vognen er, foruden af Tyngdekraften G
kg, der angriber i Tyngdepunktet T, paavirket af en vandret udad-
rettet Centrifugaikraft, C kg, som ogsaa gaar gennem Tyngdepunk
[et, og hvis Størrelse er:

c— .f2
, R

(g = 9,81 m/sek2 er Tyngdens Acceleration).

Opløses Resultanten, K, af disse Kræfter i en Komposant G* vin
kelret paa Kørebanen og en Komposant C parallel med Kørebanen,
finder man:

G* = G cos ci + C sin ci = G cos ci (1 + tg a o2/ti R)
C = Ccosa—Gsina = Gcosa(v2/gR—tgci)

Resultantens Vinkel, , med Normalen til Vejbanen kan bestem
nies af Ligningen:

tg ip = C*/G*
= (v2/gR— Ig o) 1(1 ± ig v2/gR)

———

/

I

Fig. 1. Opløsning af

6 —==—‘ I

tgp=(v2—gRtgx):(gR---v2tgo)
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Af dette Udtryk for tg 99, eller direkte af Fig. 1, udledes:

R— .

1—Igotgp
(1

ig(c+q) g tg±tg g

Indføres Hastigheden i km/h: V, kari Ligningen skrives:

(la)
— tg+/qp 36g tg+tgp 127

Figur 2 giver en grafisk Fremstilling af Afhængigheden mellem
V, tga, tg og R, som den kommer til Udtryk i Ligning (1 a). For
givne Værdier af tre af de fire Variable kan af Diagrammet umid
delbart den fjerdes Størrelse aflæses.

Minimumsradius, R min, findes ved at sætte v = v og indføre de
maksimale Værdier af a og

.

Fastsættelsen af disse maksimale Værdier maa ske under Hen
syntagen til Vejens Karakter.

Paa Veje med blandet Trafik maa tg ct af Hensyn til langsomt
kørende eller holdende Vogne med højtliggende Tyngdepurikt (Høst
vogne) vælges temmelig lille. örley angiver5) for saadanne Veje:

max tg a = 0,04 — 0,05

De danske Vej reglero) foreskriver:

max tg a = 0,06

Hyppigt anbefales og anvendes dog noget højere Værdier.
En øvre Grænse for Tværfaldet faar man ud fra den Betragtning,

at en holdende Vogn ikke maa glide paa tværs af Vejen, selv naar
Vejbelægningens Tilstand er ugunstig. Ligevægtsbetingelserne gi
ver da

tg a < f min

hvor f min er den minimale Friktionskoefficient mellem Hjul og
Kørebanebelægning.

Ret uafhængigt af Belægningens Art kan f min ved Sne og Isslag,
ifølge Maalinger foretaget af Schenck7) naa ned pan en Værdi af
f min ‘ 0,1. Tilsvarende Minimumsværdier har Andersson og Lunde
berg8) inaalt (for Vogne uden Snekæder).

) Leopold Ôrley: tbei’gangsbogen bei Strassenki’dnimungen. Volk und Reicis
Verlag, 1937, Side 52.

6) Vejreglerne al 10 . August 1943, Side 21.
7) Rudolf Sclzenck: Die Fahrhalinreihung und Sclsldpfrigkeit der Strassen an

Kraftwagenverkehr, Techn. Verlag, 1930.
8) G. Andersson och E. Lundeberg: Undersdkningar röraisde bromsilingden fOr

bilar vid olika vSglag. Svenska Viiginstitutet, Meddelande No. 35. 1931, Side 17.
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RAL) angiver i Overensstemmelse hermed
max tgc = 0,1,

idet der dog i vanskeligt Terræn tillades højere Værdier (indtil
0,15).

Paa de tyske Motorveje har man valgt max tg c = 0,08.
Royal-Dawson angiver’0) at Tværfaldet i Almindelighed er min

dre end 1/15 — 1/16 0,07, og at eensidige Sidehældninger paa
1/12 — 1/10 kun undtagelsesvis er anvendt, og kun paa korte Stræk
ninger. Han anbefaler”) ved Bygning af nye Veje at vælge max
tga = 0,1.

I fransk Nordafrika har Malegariel2) indført et Tværprofil i Kur
ver, i hvilket de yderste Dele af Kørebanen har en mindre eensidig
Sidehældning end det midterste Parti. Det bliver herved muligt at
anvende større Sidehældning (tga ‘-. 0,20) paa den Del af Køreba
nen, som fortrinsvis tjener den hurtige Færdsel.

Vi skal dernæst undersøge, hvilke Værdier, der maa indføres i
Ligning (1), som øvre Grænse for tgq.

(Fortsættes)
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