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NYERE SPORVOGNSTYPE I{
Kjo benlzuun.

Kjøbenhavns Sporveje har i de senesfe 20 Aar gennelngaael en 1)e-
lv(lelig Tdvikliiig. Ma ii har illael del mege[ yndede TaksIsysleill.
ejlej hvilken man kali l)eilVlIe en Olns[igIliIigsI)ilIeI i I ‘l’illie. 11115:1:1
(lk’r deii Tid, 1111111 IIgd’I Plads i Sporvognen .I)e tie er (II ltIIiOll(l
Ordning at Oinsligniiigssysieniel. og def er vel ogsaa derfor. bande
Sporvejene og Ptiblikii m har Im (ila’de a f Ordningen.

Da Vogntypeii og islUl ‘ogi IS Iorrelseii har End llvdelse U11l et Sp r—
vejsforetagendes økonomi, skal i (kl ftilgende gives nogle f:m Oplvs
ninger om de nyeste i Kjøbenhavn allveIl(lle Vugnfvper.

I Aarene 1930—I 941 hyggede inaii de Jive lire:lkSlede Vogne (F’ig.
1—4) , hvor den bærende l\(IilSi Ill kl 1011 i VOglildaSSell er en Plade
jernsdi’agei’; i Boggievognens Vugnkasse illdgan I d(Slldell en I)el
S fa:d 50111 kolISlilik live Led. Buggiev( igiw 1W 1111 i 4 sl (ii I )i i i Ca. 2
K\V. Vognvægleiie er for Boggievoglu lur \lotorvogneii (II. I 7.3 -Is.
br l3ivo4fleJ1 Cli. 12,3 Is.

Fig. 1. JIOLO1l’Ogfl. hode! 19.30. 28 Sidde pIo(lsei og 5 Sloopludsei inde i ‘iog_
nen, 26 Staupladset pua Perron, ialt 59 Pladser,
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Kjøbenhavns Sporveje ejer 108 fireakslede Molorvogue og 83 fire
akslede Bivogue at denne Type. Med Undtagelse at nogle at de først
anskaffede fireakslede l3ivogne er alle clise Sporvogne byggede pan
Sporvejenes Værksteder med slors I mulig Anvendelse ali ndeiiland
ske Materialer og dansk Arbejde.

Prisen for de sidste anskaffede l3oggievogne har været for Motor-
vognen ca. 82.000 Kr. pr. Stk., og for Bivognen ca. 46.000 Kr.

I et Vogntog, der bestaar af en saadan Motorvogn Type Mv 502 +
en Bivogn Type 13v 1502 er der følgende Antal Pladser:
Motorvognen. 28 Siddepladser + 5 Staapladser inde —I— 26 paa Pcrroii

59 Pladser
Bivognen: 26 Siddepladser + 20 Staapladser inde + 22 paa Perron

= 68 Pladser

I de seneste Aar, d. v. s. Aarene under og efter Krigen har maii
ikke kunnet skaffe Materialer lii den fireakslede Vognivpe; men dii
Presset paa Sporvejene netop under Krigen blev stort, da saa mange
andre Transportmidler, Omnibusser, Automobiler og selv i el visl
Omfang Cykler gik i Slaa, har Sporvejeiws Ledelse megen Ære af.
at man dog har kunnet skaffe visse Materialer, saa en Række Nod
sporvogne har kunnet bygges.

Disse Nødsporvogne (Fig. 7—9) er toakslede Vogne, hvor ligesom
i de lireakslede Vogne den bærende Konstruktion i Vognkassen er CII

Pladejernsdrager, medens Vognkassen især er bygget af Træ; de to
akslede Motorvogne har 2 Motorer à Ca. 32 KW. Vognvægten er for
Motorvognen ca 11,8 Is, for Bivognen ca. 8,6 ts.

Fig. 2. illolnreogn. MOd(’l 1930. \ngiu’izs Indie.
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Fig. 4. Bivoyiz. Model 1930. Vognens liulie.
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1i(J. 7. illoloii’oqn. Se,ie ÀI, XII OÇI XIII, l)Jgg(’1 IIIZ(I(’l O(J e[Iei’ Kiigeii.
22 Siddepbidsei og 5 Slouplmlsei’ inde i Vognen; pnu Perron )r(In i 2, bog—

j)Q(t I Simipludser.

Fig. S. Bivogn, bygget undei’ og efter Krigen. 22 Siddepladser og 6 Stouplad—
ser inde i Vognen, pan Perron foran 17, bagpaa 16 Staapladser,
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Sporvejene ejer 24 (oakslede Motorvogne og 45 looksiede Bivogiw
af denne nye Type, og desuden er 20 Motorvogne og 20 Bivogne Un
(let’ Bygning. Vognene el’ Olie hyggede P° Sporvejeiti’s Værksieder.

Prisen for (IiSSC loakslede Vogne er lur Moiurvognen ua. 70.000 Ki•.

og for Bivognen ca. 35.000 Kr.
I Motorvognen er (ler foran 12, bagpaa 14 Slaapladsei, og inde i

Vognen 22 Siddepladser + 5 Slaapladser, alisan ialt 53 Pladser.
I Bivognen er (let’ folOH 17, 1)agpaa 16 Sinapladset’ og inde i Vog

nea 22 Sl ddepl adse i + (i S tanpi adser, ialt al isa a (ii P 10(1 ser.

Det er morsomt at se, hvorledes Siddepladserne er indrettede. Be
stræbelserne er gaaet ud P’ haade at gøre dem saa 1)ekVelfllTle Som

muligt og at faa anbragt saa stort et Antal Passagerer som muligt
siddende paa (let givne Areal.

De danske Statsbaner har i den Retning meget at lære al, Spor—
vejene baade i Kjøbenhavn og i andre store Byer. Den Maade, hvor
paa Sæderne er anbragt i Nærbanevognene ved Kjøbenhavn er ikke
tilfredsstillende. I-Iver Plads fylder for meget, og det er uheldigt, al
Passagererne sidder med Ansigterne imod hinanden; sundhedsmæs
sigt kan der rejses vægtige Indvendinger herimod. Og Bænkene er
uhensigtsmæssige og fylder for meget.

1”i(j. 9. 13Ilfl)Çfl (1’i(/. S). \oqIa’its lo(lj’(’.

(Iortætte&)
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FRA FRANSK BYBYGNING

Al kre(le paa el I idligl Tidspunk I 1)1ev der bygget Broer over Sej—
iiei i i 1 a ii s. Tre Broer førte over hølre Sej nea rm Pon t—Notre-1)aine,
Poul—au—Change, Pout—aux—Meuniers ; to gik over den venstre, lille
Auto: Pont-Sainl-Miehel og Petit-Pont, I)e viii’ alle af Træ med smaa
liti Ii ksli Lise 1i iigs Si(Ierne. Eller eli Ulykke 1)1ev Poiit—Notre—J)aine
bygget nin al Sleit O 1)1ev færdig I .iD7. Ogsaa langs Siderne af den
blev dci’ hyggel lbulikshtise. (ler t’orsl l)lev reve[ ned i 1 787—88.

I’o ni—Netif ci’ (let) a’lds te al’ de nu eksisterende Broer: (lel 1)1ev
Paris’ l’tirste Bro al stoi’l Foi’itial. (Itu gik over hele Seiiieui og blev
straks fra Begviulelsen bygget sol)) uiLI)en Slenbro tiden Buulikshuise
langs Siciertie.

Xii ar der ikke paa dcii blev bygget Bu tikshuse, var det al. Ira l’ikal e
(iu’uunde. dii (let ove Trafikmiddei. 1arosserne, krævede Plads. I Mid—
I en ;i I. del i (i Aai’lin tid rede ]wgviidle ina ii i Paris at bruge Vogne
l)aa(le til Belurdriiig af Personer og G()dS, c)g store Vogne kunde ikke
ituides im a Broer belemrede ni ed Thi Likshuse.

Poiil—\eiui har 8 Buer over hojre Seinearm. 4 over venstre; hen—
rik Ill (1 i74——— I 589) godkendte Forslaget til Broen den I 9. Februar
l57.

1l tog 2$ Aar al bygge Broen, først under I Ieuirik IV blev Arhe,j—
(1(1 færdigt. saa Bi’oeii kunde aabiies for Færdsel i I 606. Broen blev
en Oplevelse for Befolkningen. dcii var ikke som sine Forgængere

Fig. i. Pont—Netif. I-husene lii venstre i Billedet er fra (lejl g(onle Place.
Dauphine.
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iii I ni ng I a .ssa gr: diii I i 1ev si iaks I vens mrs VI idede Pronieiiade,
frit soiii den I igger ved den nedre Ende if Seineøeii. med fri l’d—
sigt ind ad den brede Ft ( d. med I ‘ds i gI til ho,jre til Lou vres ga iiile
1 01 iges I tit.

Henrik (1 589———1 (ilD) var som sin Saniliclige Christian IV en
101’ llvglieii’e, (ler ikke alene vilde I)vgge Slotte lii sig selv, meli

ogsaii niiskede al høj lie den alini iidel ige St a oda rd. Og sa a viii haii
pralis anlagt. I laos >vlivgiiiiiger skiil(le vai’e til Nytte, og de
skulde kIIlIStiI(risk g(nll(inarI)ej(les. I-Ian havde en storartet Evne til
at sti ifl iii en’ (leil j)riva le Fore lagsOilllW(l og til at fa a sine Ideer ud—
lort, sIa ledes som haim ønskede (let.

Siiarl eller, al Poiit—’\etiI var blevet færdig. begyndte han al la’IIl(e
paa, hvorledes man skn Ii le skabe emi sin uk Ha ni nie oil] den. Og i
flegviidelseii al’ del i 7 .Aa rim ud i’ede blev ved (leil i)vgge[ (leli to ist i’
i’egelniæssige Rena’ssa iieeplads og tli’n tøi’sle pai’isiske l( iiigepla (IS.

l)et Areal, der tja Seiimeneum. Ca (ilè. løber frem mod den nye
Pont—Neuf, lilhui’le kongen. I-ler laa allerede i Fbmiertiden den Horg.
der i det (i . Aarhnnd rede blev kungernes lliil ig. og hele \l iddelalde—
ren igeiullelll laa her (let kongelige Slot > Le IUl(1iS . Sol]] a r Non—
gernes Opholdsstid i Paris. i)e I var forst I’rons I (151 5—1 547, der
endeligt l,tyt lede fra Le Palais til Louvre. Øst Lur I e Palais, ned mod
Sei uieui. la a den kongelige II ave. Sa a bl uji kni tiverel og saa elsket var
denne 1-lave, at. da (leil 1)1ev (Ifl’et tor at give Pla(ls tor (leim ntivæ—
rende Pluce Duiipliiiie, 1)1ev (lel’ l)iIil \la I’llI ii lecliiis (lleiirilç I V’s

1J Iii
!r

JL L
“p, !:!‘

— 1.

I”iq. 2. I’iI ,‘iisli’ ilu qoiiili’ huse piiu Pillet 1)mip]uiu.
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I )ronhiiiig) Ønske i i 608 u(Igivc[ en l3og med 7 Planer. paa hvilke
var a thildel alle de smukke og sjældne Blomster, som voksede i
denne I-lave.

Allerede i 1584 havde Henrik Ill givet Ordre til, at de I luse, der
slud paa Grunden, skulde rives iiecl for at man kunde bygge en
Plads omgivet af ensartede 1-luse. Mcii først under l-Ienrik IV kom
Arbejdet rigtigt i (ja tig. i I 606 b(gvli(llc ina ii t lCIfle (lct sloii
Omraude, hvor (len kongelige I lav( havde ligget. biria at IIe(iiui
liav(le nemlig i i (iOS Jwstemt sig lii at vil ic rejse cii B tterstatue at
I-Een rik IV paa Pori 1—Neti f og forære denne Statue lii Byen Paris,
og i Forbindelse med (lellilt Bvtlerslalnc skulde Pladsen behvggs.

Ilen ii k IV I iesleiu ii, at I ltl yggeiseii ved Pia cisen skulde benyttes
i kobiiiand og Bank icuer. 11 an har uden Tvivl selv i)es lem t lie—

bvggelseiis Foriii heipan lvdci dels dens iJrak i iske I ii(IIel mug og
dels dens origi imle og primitivt Form, der ikke kan være foresla ad
at cii professionel Arlileki. I I (107. inden Pladsen var bebygget.
kai dl e han den Pluce L)uuphiiie til Æ ic for si ii Søn. dcii senere Lu d—
vig Xlii (1610—I(54W

I la dsen er trekantet. in ed Spidsen mod I roen. PIa nen fulgte meget
hær den Form. som den kongelige Have havde, og dcii er lagt saa—
ledes, al det ia a tænk le koiigeinonuinent staar i dcii spidse Trekanis
yderste Vinkelspids. Geniieni Trekanlen er trukket cii Midtegade ret

lige mod Moiiii mcii let.

Jjj :k Til Ii ttJi’’ / I ‘‘‘ l’ lite tO Pit tt (‘ Dttii J) b i t’, iii i ‘ti IS tit
Heiti’il I Vs HyHeis(olia.

\
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I lenrik IV fik liel)vggelsen iidlort paa dcii 1aade, at lian overlod
G rLlnden lii Forma uden i Paris’ Paula men I -l (hille (l(’ 1-1(111(11/ mia
den Belingelse, al han skulde lade den bebvgge me(I Kobmandshuse
eller Tegninger, der blev udleveret lii ham; lii Gengæl (1 skulde Im ii

have den TTusleje, smil iobinæuideiie belalle. Ai’bejdel skulde udfores
i Løbet al 3 Aar: Da Indersiden var bebygget, gik man videre; del
1)1ev overdraget en anden Formand i Parlamen let Pierre ,leaniiin

al bygge Husrækkerne ud mod Kiujerne, og suinrl var hele Arbejdet
færdigt.

Alt 1)1ev ti(llort eller de udleverede Tegninger. Faca(lei’iie blev Ing—
get i fransk—hollandsk Slil, Ilenrik 1V Sl hen, der meget minder om
(hiislian I V’s l3vggemaade. med Mure a I Teglsleii med I uidfalningei’,

Licener og Feller al Sa nds[eii. Pan Sl neelagens ilner er oplorl 2
Elager, Tagel er sle,jll og smykket med rige Kupler. Den lukkede
Trekant havde en smal Aabniiig mO(1 Broen.

Pladsen slaar endnu i sin oprindelige lidslra’kniiig. mcii Griiial
linien i Trekanten er revet ned. san Pladsen er blevet cii meget ori
ginal Forplads lil det bagved liggende Palais (le i uslide. \Ien II Lisene
er blevet stærkt ombvggede, san der ikke er meget tilbage af den
oprindelige Liisa ilellued. husene iTrekaiflens Spids er (Ing beva rede
i nogenlunde den oprindelige Form. (Fig. 2).

i)et var henrik IV’s store I nleresse l’oi’ Pont—Neuf, der bevirkede.
at Maria af Medici fik den originale Idé, just pan (lellile liro at rejse
et Monument for sin Mand. Hun fremsatte Planen i 1605, og det blev
bestemt, at Monumeiutets Plads skulde være ITdhvgningen over Van
de[. (Fig. 3—4).

i. rOO lon1—iVeii) med J[enril i Is liyl/m’m’.s(miliie.
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I )a F’ra nkrig ikke pa i (lette Tidspniik I hav(le cii Bille(]hLlggcl’. dr
k tinde ta i4e SiL Arbej(lei. blev (lii ovtrdra gel til den 81 —an rige
i IHilenske i3ilIedhiigger (,iol’(lIlii( (1(1 l$Olo’/Im. (leT’ vI 1’ blevet herOin
tor sin herlige BvlIel’sIalIi(’ if Slurlieritig (osinio I af 1’lorens.\Ee n
del lucy 13o1ogiiis Elev Pjetro l’(lc(’(1. (ler gj rde Mon iiiuieiilel Iwi’dig(
og den 23 Augtis[ 1(314 1)1ev det ii Islorel paa R ml— Netif. Eii uden
Elev Pjerre (le F1((iUj11(’l)ille (‘I’ \ I I el tOT’ (len Sokkel, hvorpa a Sin —

I uien sind, og lou’ de Heliel ler, dci’ blev nuibragl pan Soklen. og som
I’remsiillei’ i iennk IV’s Sejre.

Senere fik Fra nquevil le som Opgave al a nhringe 4 haghund lue S iii—
vem’ ve(l Sokleuis Fod. I )e skulde foresti lie. al ii enrik IV havde (le 4
Verdensdele i sifl Magt. En Mængde Sin kieu’ mundt om i Europa 1)1ev
II(ISIVI’ei pila liguiende \iiuu(Ie efler delle herounle Forbillede.

[mider llevoiuiiouuen blev Siatueju den 13. Auigiusl I 792 vællel. og
I )ele al’ den en(lle i IMLIV re Mc fl al Iere(le 1818 1)1ev Leniolx Sin lime
ii’ lLeuui’ik IV, dci’ nu slaar Hii lli’oeli, rejst.

I”iq. n. Udigi fin .Ponl—Vt’u)’ ned od Seinen mod den gamle Slobejeins
(;ungbi’o Pont—dcs—A ris.

Paa Pluce Les Totu’iielles, der Ina i Nærheden a f Iiasiillen. var
Henrik 11 (1547—1559) blevet dræbt ved en Tui’nei’ing dcii 3O. Juni
1 559. Ved Pladsen Ina Po/nis (les Toui’imelles. Hans 1)ronning Kain
rina 10(1 15(35 delle triste \iiuude om Mandens 1)od rive ned og ud
sikkede det gamle Slolsomuraade i Byggegrunde.

1)et var ved denne Tid, I-lenrik 1V var begyndt at tænke paa Place
Dauphine og dennes ensartede lehyggelse. Og noget lignende vilde
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hau saa l1(Ifore lier. Men denne nye Plads skulde ogsaa ære I2i-oiiw-
iiadeplads for Pariserne.

Arbejdet blev overdraget Claude de Cliustillo,i. som arbejdede her
mellem 1607 og 1612.

Massikeriw ‘itriwiux og Alberti havde lai-I, at de gamle Torve
var kvadratiske, og al (lette var den foriwnisle Form. Reiiæssaiweiis
Slolsgaarde, f. Eks. Louvres, var derfor kvadratiske.

Fig. G. Paris’ anden gamle Bio Poul—Royal — fra Ludvig XI Vs Tid, el Iiali’l
Ilizndi’ede .tai- z]iujr’ ciul Poiil—Vi’uf. Til ltojrc Loiiiire.

Fig. 7. Ved Cliamps-Elysée har Hestedrosker erstattet Automobildrosker.
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Ploce (le’s TOS(J(’S, 50111 1)11V den iive Platis i\avii, si titter (lcnlli’
ldvik ung. 1)ens Side er 140 m tang, og om liadseii er bygget 38 ens
flvLniIige1’, holdi i fra nsk—holla iidsk 1\[ursteiisslil nied Sandsleiis—
01110 iiiefl [(‘i’. I S tiieetagen ci’ eli 001)111 Buega ii_. og hvert II os har
sit eget stejle ‘fag. Kim de pna Nord- og Svdsidens i idte liggende
kongelige Bvgningem’ er højere, bredere og rigere udstyret: de var
bvgge[ op over Indgaiige fra de tilgra’nsende Gader, og oprimideIi
Vor disse (le enesi e I iidga lige. itu Fa’rdselsga (le, RO e (le I’ Lulni rpe,
1)1ev senere fort igennem ved, at et 1-lus 1)1ev revet ned, mcmi den
go at’ sa a di ski’et i tid po ii PIa dsen, al man ikke mæm’ker denne (idi—
ii i’iiili i’v (I Hill ]4.

Pa:i Pladsens iiidle htei rcjsl (‘ii Bvtlerslatiie al Ludvig XIII; dcii
hti’ vællel dcii 12. Àiugtmsl I 792 og i 1829 ersla i let al cii ny al’ DllpuI!J.

—11.

FÆRDSELSSIKRING VED VEJINDMUNDINGER

Aiiitsvejinsiektor P. ilh. Pec[erseii, Randers.

Foredrag ved Am isvepnspeklm’lom’eningens Aai’smode i Svendborg
den 3. Sep lember i 94(i.

Vejiiidtiiii iidiiigei’mie og Vejkrydsene er de Steder, hvor der er størst
CIia iie for Færdselsulvkker, og det er derfor naturligt, at Ministeriet
for offentlige Arl)ejders Vejregler af 10. August 1943, der nævner
i lensvnet til Færdseissikkerheden som grundlæggende ved Reglermies
I_da i’I )ej(idlse. beskiUftigdi’ sig (Ii i )el iii ed Vej i 11(111111 tid i liget’.

I )e kotisi nik live I-teiisyii, dem’ bor lages til Sikring a f denne Færd
sel nævnes i Ve,ji’eglei’iies Afsnit VI. 1—ler nævnes det blatidt a iidet,
at Sidevejemies Længdeprofil skal tilsluttes den vigtigere Vejs Tvær—
1)i’Ofit geilui(ln \erlikalkttrver med Radius 100 m for saavel opad—
gaaeiide soiti for miedadgaaeiide Knæk. Varierende efler den vigligere
Vejs l-Iaslighedsfiiklor faslsæltes det, at Sidevejens Fald eller Stig
iiiiig imod hen vigtigere Vej pan de nærmeste I 5—25 ni ikke maa
være slorre end fra i 5—25 Sidevejslilslutiiingem’ bor placeres paa
Sted cm’, hvin, den gen nemga a ende Vejs Længde tal (1 dF højst 25 %,
hvis Sidevejeii er cii vigtig Vej eller 35 %, hvis Sidevejen er mi midre
vigtig. Sideveje bor ikke tilsluil tes i Ydersiden al’ Kurver.

Veje al ri lige Betydning bor ikke fom’es tværs over betydende Veje,
mcii Indmutndingerne bor forsættes mindst 50 m loi’ hinanden.

Kot’ei ia iiek aut en a tiT ndes ve(l Hjo rnerne med Radius paa 8—12 m
ved vinkelret te l-[jorner. og itadiern(’ lurmitidskes ellet’ forøges pas—
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sende ved henholdsvis spidsvinklede og stuinpviiiklede lljorner. 1-lel—
ler maa udenfor bebvggede Oniraader — kun aiil)ringesSaale—
des, at Færciselen ledes højre nin dem, og saa freiifl de begrænses at
Kantsten. skal de forsynes med Færdselsfvr eller belyste Tavler.

1)er gives endvidere Regler lui’ eventuelle Cvklesliers Føring rundt
om 1-Ijoriieriie, hvore fler nævnes den vigtige Regel, al Vinklen niel—
lem Vejakserne ikke bor gøres iniiidre end 700 al I lensvn tit Over
sigten, med ni ind i’e malt i’egtil erei’ I iidni ii ud ingen el ler Vejgiflen
mia Maa (ler, (ler i iærinere re(hg() res for i Vejreglerne.

Jndknrsltr til priva le Ejeiid un mc el ler Vejindm u udi uger. tlei’ kan
ligeslilles hermed, maa kun gøres 4—5 ni I irede tg skal placeres
iniidst ) ni Ira Vejlilslul niiigens ‘l’auigentptink lei’.

Efler nogle Regler for Færdseissikring ved I Ija’lp at lhiiidknrslir
oinliiler Vejreglerite det meget vigtige Bidrag til Fwrdselssikriiigeii ved
Vejindiii uiidinger. det’ opulaas ved Fremnska ffelse at fri 0 versigi, og
der angives forskellige Mani for Oversigtsa realeriies Begr:ensiii ng.
Ved Veje ii tleii 1\I idi erraba I kan del Eksempel i mvi les. at iia ar Side—
vejen ima[ui’lig[ har Vigepligl for dcii genneinga aen de Vej. 1 )egrænses
Oversigtsarealet at en Linie, der forbinder Punkter, der lnsteinnmes
ved, at man fra 1orel)anekafllei’imes Skæriiigsaiiiktei’ inaaler 25 iii

ad Sidevejen og 100 ni ad dcii vigtigere Vej, miaitr dennes I [astigheds
faktor er I 00 km pr. Time.

Endvidere skal (ler være fri Oversigt over el Areal, der begrænses
al’ en Linie. (ler forbi iidei’ Pu tik lei’. l)el iggetitit a a de sa ni inc 1’o le—
baneka n Idi’ SOlli nævnt foran. in cii SOlil lws temnies ved cii Als la ud
at 5 mn ad Sidevejti i og 230 ni til Vens I re sam i I 60 ni lii II ni re pa a
dcii vigligere Vej. miaitr dennes I lastighedsfaktor er 100 kiii ir. ‘I’iiiit.

Fui’ Veje med \lidlet’i’ahai gives tilsvarende Regler. — I Ivis ‘(jeuie
har sinituie Betydning faa t’ Oversigtsareatet ell anden Form, idI
man niaaler lige langt tid ad kurehaiiekatih’rne 1. Blis. -10 iii

ved Ltiidevejt. Sikriiigen ved lii Oversigt skal her koiiibineres med
cii Atniarkning vtd Opsat ning at Advii’selstavier.

i aaheii og lav Bebyggelse gives tilsvarende l{iglei’ nied mindre
NI ia

Ned \lsalnmg :if OversigIsareilei’ne tages ilei’ i lensvii lii l’orven—
lede l:dvidelsei’. saaledes at Afstandene i’egnes Ira tie fremtidige
Korehaiiekanlei’. saafrenmi (let le giver slui’i’e Oversigtsarealer.

Oversigtsarealet skal. saa frem I (let ligger højere eiid cii Flade.
l)estem I ‘‘(d (le to skæ i’eiide Vejniidter — eller Vejkanter, hvis disse
ligger højere end Vejm idlen, ved Afgra viii ng i’egnl eres i 111 jde med
denne Flade, og (ler maa ikke, hverken varigt el let’ iii i (Ilert (lig I paa
Arealet anbringes Genstande eller forefindes iievcdsiiing, der l’agel’
mere end 1,0 m op over denne Flade. Besteiuitnelserne omfatter dog
ikke Sne ellei’ Kom’mia fgroder pan Roden. Veja fimmærkiming, Master og
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Træer maa forefindes paa Vejarealet inden for Oversigtsarealet.
Alle Amisvejinspekkirer har vist arbejdet med de forskellige Ele

menter i Færdseissikring ved Vejindmundinger, naar det drejer sig
om Nyanlæg, og de Problemer, der dukker op i dette Tilfælde, er
vist blevet tilstrækkeligt grnndigt druliet ved tidligere Forhandlinger
om Vejregleriie. bande her i Foreningen og i Iiigeniorforeningen.

Naar jeg derlor vover at tage mine hollegers r1ic1 med at tale
om Sporgsinaah[ her i Dag, er det fordi vii Randers Amt har prøvet
pan at gennem ture disse Regler ved hes(aaende Veje over længere
Strækninger: og del er de Erfaringer. vi har hoslet ved dette Arbejde.
jeg men le inaaske kunde have Interesse. Nvbvgniiigerne vil nemli ‘.

altid blive forholdsvis korte i Forhold til (le beslanende Vejanlæg,
og (lel’for er del vigtigt at faa geniiemfor[ cii Færdselssikring ved
Veji ndm imclingerne pa a disse snares ni uligt.

Vi sikrede Veji ndniundi ugerne pan Ii ovedvej 10: Aa ihus—Banders
——Hobro pan de Strækninger, der ikke I idligeic var sikrede pan
Gin ud al Vejregtilering.

S[rækniugeii var en. 35 kni og omfattede 52 Vej indmundinger,
heraf adskillige Korsveje, saaledes at der servilullagdes 104 Hjørner.
72 al 11 jorneine var Mark jord og 32 Im ver, heriblandt et enkelt
Gartiieri med Læpla ntning.

Pan 18 l-ljøincr ligger der l3vgiiiuger inden for Oversigtsarealet.
7 Steder har det været nødvendigt al foretage Forlægning al lii—

vejen for at faa en I iidniundingsvinkel pan 70°, medens det næsten
alle 5 ledei var nødvendigt at ret le pan Sidevejens Læiigclepro til og
Ru rveradier veol I ud mn udi ugen.

Vt(l 10 Iljoriier el der t( retagel storre Algravim inger af Oversig[s—
arealet. heribla midt el enkelt Sled i cii II a ve.

Udgifterne har været en. 22000 Kr. lii krsialiiiimger fur Serviljil
og LJlenipei og en. .000 Kr. for Amiliegsarhejdermie. ialt en. 110.0(1(1
Kr. el ler gciimicmsnitligt 2000 Kr. pr. Vejimidiumi ndiiig eller en. 300()
Kr. pu. km s i kiel I [ovedvej.

Arbejdet beslimar ni:
1) Opmaal ing og Pro jtk le ii mig a I Veji ndn i midi ugeine,
2 Eksproprialioii—, Foiligs— og Taksatiumisfoiretning.
3t Arbejdernes Udførelse,
4 ()twelielse al l)eklnralionei, i’immglvsmmimmg,
5) Freimi lidigt Tilsyn med Overholdelse al Dekla mal bilerne.
Opmaalingeu og Projekteringen loretoges af Amlsve,jvæsenel, og

dernæst skred man til Ekspiopriation. der sum bekendt sker i Hen
hol(l til luv Nr. 28 al 112 1930 om Sikring al Færdselen ved Vej
ki’vdsninger samt Krydsninger mellem Veje ol Jernbaner mn. v. Lo
vens § 7 nævner ligefrem, at det puahuiler de kommunale Myndig
heder at foranledige, at Gærder, Hegn, Beplantiiing samt Skure,
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Lysthuse og deslige, der hindrer dcii frie Oversigt, fjernes ellej’ hol
des i passende Højde, saint giver den fornødne Ekspropriations
hjemmel ti’ Servituthelægning, eventuelt i Forbindelse med Areal-
erhvervelse in. v., alt under Iagttagelse af tIe i tie gældende Vejlove
bestemte Frenigangsmaader for Jords Afgivelse lii Vejanlæg.

Der kan opstaa visse Vanskeligheder, inar det er en offentlig
i3ivej der udmunder i en Landevej, dii Bivejen og Landevejen admi
iiistreres af forskellige kommunale Myndigheder. og Eontorehef Si
inoni i Overvejinspektoratet var os behjælpelig med Fortolkniiigeii
af disse Spørgsmaal.

Der kan f. Eks. opstaa Tvivl om, hvorvidt det er Amtsrandet eller
S giieraadet. der har Eksprcpriationsmvndigheden, mcli Synspit i ik
let maa være. at de Foranstaltninger, der træffes for at sikre Færd-
selen pan Landevejen, maa Amtsraadet kunne foretage.

Amlsnaadet har altsaa Ret til ved Eksproprinlionen at paaliugge
Oversiglsservilutter ved beslaaencle i3ivejes Indmundiug i Lande-
vejene, eventuelt at erhverve Arealerne. snaledes a I (IiSSC bliver Amts—
kommunernes Ejendom. Arealet kan anvendes til og overdrages til
hvad eller hvem som helst, blot Ekspropriationens Formaal al be
vare den frie Oversigt ikke forrykkes. At bruge det som egentlig
rejareal maa dog betragtes som en Forrykkelse af Forholdet.

Hvor del. saaledes som det hyppigt er Tilfældel. som et Led i Sik
ringen er nødvendigt at. forlægge liivejen for at opnaa en passende
Skæringsvinkel er Forholdet et andet — navnlig cia denne Forlæg
ning i Almindelighed gaar et Stykke uden for Servitutarealet.

I-Jer maa Sognekommunen medvirke, idet Sogneraaclet dog selv
følgeligt kan bemvndige Am lsraadet til at foretage Ekspropruationeii
paa sine Vegne, men Arealet maa erhverves i 1-lenhold til Reglerne i
Loven af 20. August 1853 om Jords Afgivelse til offentlige Biveje.

Saafremt Sogneraadet skulde nægte at medvirke, maa Aintsraadel
gaa frem efter Reglen i § 12 i Loven af 21. Juni 1867, men delle
bliver vist i de flesle Tilfælde for omstændeligt.

I Randers Amt, hvor vi ved de omtalte Sikringsforanslaltninger
forhandlede med ca. 100 Lodsejere, opnaaedes Forlig undtagen i 4
Tilfælde, hvor der ikke var Tale om Arealafstaaelse 111 Vejforlægning.

I et Tilfælde modsatte Sogneraaclet og Lodsejerne sig den fore
slaaecle Enciring af Bivejens Linie fo ting, hvorimod de intet havde
imod Oversigtsservitutterne. Spøi’gsmaalet var imidlertid i tiet le Til
fælde kædet sammen med andre vigtige Sprn’gsmaal, hvor vi naaede
en tilfredsstillende Losning, hvorfor man indtil videre slog sig til
Taale med at lade Vejen blive liggende, og ikke prøvede pia at tvinge
Sogneraadet.

Vi gennemførte overalt Ekspropriauionen i fuldt Omfang efter
Vejreglerne, undtagen hvor Vejhjornel var bebygget, idet det 1w-
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vilgede Beløb ikke var Stort nok til il loreliige Nedrivning af Byg
niliger, hvilket i øvrigt ogsan var forbudt ian del paigældende Tids—
punkt.

Bnade bel)Vggede og ubel)vggede I-Ijoriier havde i 1934 faaet paa
lagt og tinglyst den sædvm1ige 1)eklnrnlion imod l3ebyggelse i I leii—
hold til Bvggelinieloven efter en Skraalinie mellem Punkter, maall
30 ifl ad Bivejeus og 50 ni iid Landevejeiis Midle. 1)isse Deklara I buer
I diver 1111 aflyst og for (le l)ehvggede I ljoiiiers \edkom niende ændret
efter Overenskomst med Lodsejerne. suiIedes at den fremlidige hyg
gelinie bliver sammenfaldende med Oversiglsliiiien. hvilket i flere
Tilfælde betyder en Let lelse for Grimdejerne. idet (let seivi [utlagte
Areal bliver mindre.

()versigtsservitu [lerne I ra’der al san pan disse Steder først i Kun tt

i sit fulde Omfang, uanu Bygningerne rykkes lilbage efter Neclbrycl
ning eller h3ra ncl, medens de pan Arealel foran Bygningerne allerede
nu er virksomme.

lrslalningen var 25 Nr. for en Servilijl paa i’en i\larkjord i I lojde
iiied eller under Vejen, 2—500 Kr., hvor tier skulde foretages Af—
gravning og 800—1500 Kr. for Haver og Læbiulter.

Arealerne blev i intet Tilfælde erhvervede, idet man har Erfaring
tor, at erhvervede Arealer alligevel lwiivlles a f Lodsejerne 1)1. ø. for
at de kan blive holdt rene, og derved kan Ejerforholdet i Aarenes
Loh forf]vgtigedes. Ej heller 1)1ev Arealerne særskilt matrikulerede,
livilkel (I’ uinodveiidigt

I )ei’ blev lorelagel let betydelige .Jordarbejder i l’orbiiidelse 1111(1
Sikringen. dels ved Forlægningen og Oinprofileii lig af Ilivejene, men
navnlig ved Afgravning af Servitularealerne. Vi gjorde det paa dcii
I\laade, al Arealerne afgravedes til luilul l)vbde, og Skrauuingeii i
Oversiglslinien ii[gravedes saaledes, al Servilnlinale[ kunde drkes
i Forbindelse med Arealet bagved, i(let l iildjonleii kastedes lilhige.
Det ser godt ud. men Jordarhe det forøgeS meget væsentligt, og jeg

[ror (let vil være billigere kun at a fgrave Oversiglsarealet og give
Lodsejerne ell Erstatning for Skraaiiingens Tilstedeværelse.

[ordarl)ejdet er i Almindelighed I cia mel ig (ly ri i (let man ikke, som
ved Veja rbejder i Al ifl i ndel ightd. Im i’ nogen St eder at anbringe den
afgravede J o’d, hvilket inedfo rev nye Lrs li [ni ngsk rav el ler lauge
F’lvlteafslancle.

Selve Arbejdet giver ikke Anledii i iig Iii sært ige I kiii a’i’kii inger. i )e

aliven(lte Kurveraciier pan S—i 2 rn synes temmelig smaa i Forhold
Iii (let, man tidligere var vant til at forstaa ved en reguleret Vejind—
mn udi ng. men jeg [ror de udmærket tjener Formaalet, nemlig al

nedsætte Hastigheden ved Udkorsel pan en vigtigere Vej og imndgaa
(le uheldige trekantede Arealer, man tidligere san i Midten al cii

reguleret Vejindmunding, og som man kører venstre om.
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Udfærdigelse af Deklarationerne foretages at den Landinspektør,
der 1ncclvirk(r ved Ekspropriationsforrei ni iigei i.

Da Oversigisservitutlerne er paalagl ved Ekspropriation, kan Dc
klarationeriie udformes sandan. at Lodsejerne ikke skal Ufl(lerSkrive
dem ,inen Underskri f[en forelages a C Ami nin uden, der heinvnd igs
hertil al Amtsraadet. Tinglysningen sker ved Amtsraadets Foranstalt
ning og pan dettes Bekostning, og da Forpligtelsen er Iruffen i 1-len-
hold til en LOvl)eSfemmelse. gaai’ dcii forud for al Paniegæld i Rico
dommerie.

Amtsraadet faar Paa[aleret. og Tilsvnel med Overholdelsen fore
tages at Vejvæsenel. Det er at stor Betydning, at de servittitbelagk’
Arealer afmærkes omhyggeligt med solide Betonpæle i alle Skel, der
skæres at Servitutliulen.

Randers Amlsraad har som nævnt pan denne Mnade sikret Vej-
i iidmundingerne pan 1-lovedvej 10 : Aarhus—Raiiders——-[-lobro, og
tdgiften afholdtes uden Tilskud at Vejfondene. Xaar Amtsraadet gik
ind for dette, var det dels i Erkendelse af Opgavens Vigtighed, og dels
fordi cii Vejforvaltning, der hekender sig til Troen pan det kom
munale Selvstvres Fortrin inden for Vejenes Omraade. selv maa
kunde løse en Opgave som denne og ikke bor henvende sig til Gen
tralinyndighederne om Tilskud, hver (mug der er en Opgave lidt
ud over det almindelige, der kræver sin Løsning.

i Tilknytning til Anitsvejinspcktor P. Vilh. Pedersens Foredrag om
Færdseissikring ved Vejindmundinger fandt følgende ])roftelse Sled.

rlintsvejinspekloi’ N. L. Dum: 1-lar De i alle Tilfælde kunnet opretholde de
Krav, der stilles efter Vejreglerne? Oversigtsliniens store Længde langs Ib
vedvejene medfører mange Gange, at man vil komme til al skære en hel
Række Parceller, mens man ved at komme incl l)a Kompromislosninger
niaaske kan slippe for en Del Losejere. Vi har hos os i (le sidste Par Aar
forlangt Udsigten sikret baade for Overkorsler og for hver liv Vej, ogsaa
Privatvej, og (let har ikke kunnet undgaas, al man samtidig maa gaa lidt
pan Akkord med sin Saniviltighed. Man kan ikke godt al en Privatmand for
lange, at han skal tinglyse en Ovei’sigtsservitut over en Nabos Grund.

De Oversigtslængder. (ler er fastsat i \‘ejm-eglei’ne, er baseret i)ai l3renise-
afstand, Beaktionstid ø. s. v. Men anni- vi vil tage Iicstekoretojer i Betragt
ning, og det er vi nødt til. san snart vi kommei- til beskeclnere Vejes Ind
munclinger, passer det Beregningsgrundlag, der findes i Vejreglerne, ikke.
Vel er selve Breunscla’uigclen ikke særlig stor for 1-lestekorelojer, nim 1-le—
aktionstiden for hest + Kusk maa blive noget storre end for en Chauffør.
En Beregning viser, at lloveclvejsfærdselen skal kunne ses i en Afstand at
4—500 ni, for at Hestekoretojerne kan naa at komme tv:ui-s ovei- Vejen.

AlnlsL’ejmspektor I’. Horniuiid l1odseiu: Man kan være mere eller mindre
Tilhænger al 700 Regelen ved \‘ejindmuuuclinger. leg hører tit Modstanderne
af den og mener, at den kan være noget mindre, Vi har den Regel hos os,
at naar vi udvider en Inclmunding, eller der bliver lagt Servitut pan en
lndmuncling, betaler Sognekounmunerne det halve; det er en for Amtet sær
deles god Losning.
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.tmtsvejsiiisprktoi’ Kn. Slroniining: Reglen om den 70°’s Indrnunclingsvin_kr1 er en af de vanskelige, for ikke at sige del vanskeligste Problem i Vej—i’egierne Jeg [tor ikke, at man sil provc’ tit komute ndenoiii den, muir(let drejer sig om (le Srnaa Vejes Indinundinger. I Tilfælde, hvor Trafikener stor mm begge Veje og (lej er Vanskeligheder af forskellig Art, som gm’,at det kan vtci’e hekosteligt at gennemføre 70°’s Vinklen, findes (ler en Me—[ode til Begulei’ing at lndniundinger, som jeg kunde tænke mig vti i’ bruge—lig til a[ skalle nogenlunde færdselssikrc Forhold. Jeg omtalte denne i\le—[ode ved (let sidste vej— og kommunallekniske Kursus,tni(sucjinspcklw’ P. i tik. Pedersen: Vi hat’ fulgt Vejreglerne helt udmed Hensyn til Oversigtsarealer, men vi har ikke reflekteret over hestenesog Kuskenes Beaktionstid.
Vi har dog i’ecluceret Afstanden ud langs llovedvejen, hvis Ovei’sigtsarealet ellers vilde forsvinde bag en Bakke. I modsat Fald bør man efterVejreglei’ne omhvgge Landevejen, men det bliver for vidtgaaende.Ved de eksisterende offentlige Indmundinger, vi beskæftigede os med,foretog vi Ekspi’opi’iationei’, saa vi behøvede ikke at tage hensyn til, om(ler var mange eller faa Lodsejere.
\‘ed private Sidevejes indmunding kan der komme Vanskeligheder. Jeger enig i, at 70°’s lndmundingsvinkel ci’ et meget stærkt Krav, og vistnok forstærkt. Det var dog kun l’aa (aitgee, vi nia a [te flytte Sidevejen, og (let varher muligt at genneinl’oi’e 700’s Reglen.
Jeg er ikke helt klar over Samnienh:engen mellem Færdselslovens Be—stemmelser, dci’ giver Politiet Ret til at »stnclses l3evoksningen i Vejkryds,og Vejkrydslovens Bestemmelser om at Kommunerne har Pligt til at holdellovoksningen nede.
.tin1soejinspeIioi’ .t, P. Grinisii’up: Jeg kan oplyse, at dej’, cia vi fik dennye Færdselstov. hos os var en Politimester, som mente, tit htiii nu havdeMidler til at deki’elei’e en Nedskæring, men den Mand, Nedskæringen skul—de gaa ud over, nedlagde Protest, Politiet vilde san selv foretage Nedsk:uringen, men Politiniesteren var san forsigtig at spørge Justitsministeriet, om(le!’ var 1-Ijemmel (tertil, Det sagde Ministeriet Nej til. Sno snart (tel’ nedlægges Paasta ii d om Erstatning, (len være sig nok saa lille, skal Sagen læ—handles efter Vejkrvdslovens Regler.
Aini,svejiiispekioi’ P, i’iili. Pedersen: I et Tilfælde har .Justitsininistei’ictsendt vedkommende Politimester en Skrivelse, hvoraf fremgik, at mankunde bruge Fæi’dselsloven, naar (let gjaldt Nedskæring tit BevoksningOmfanget blev ikke nævnt — men Vejki’vclsloven, naai’ det’ vti i’ ‘I’ale om titfjerne Bevoksning. Der nævnes intet om Erstatning. Det ci’ sikkert en mel’r[tirbor Vej foi’ Lodsejerne at forlange Erstatning, san Tilfæ Idet faldet’ indunder Vejkrvdsloven.
.tnhisi’ejilmsp(’k(nr i’’, L. Dorn: lbs os praktiseres (let saadan ud lun Færd—selsloi’ens Bestemmelser, at dcii Bevoksning, som er vokset op efter ll)32,da Loven blev vedtaget, litir Politiet i enkelte Tilfælde forlangt fjernet udenErstatning, men det, der findes fra føj’ dette Tidspunkt, kan ikke forlangesfjernet.
Jeg vil gei’ne spørge, ørn (tel’ mc’ne, at man har Ekspi’opri;itionshjeminelefter Vejkrydsloven til at skaffe Oversigt ved nye private Vejindmundinger,hvis Oversigtsarealet strækker sig ind over en Nabogrund, (ler ikke støderOj) til Sidevejen.
.1intiejinspekioi’ J. P. Gi’inistrup: Vi har haft en Erstatningssag i Svend—borg Amt, l’ordi en Fei’iech’eng blev kort ned pan Odense—Svendborg Lau—(levej pan et Sted, hvor der ingen Ovei’sigt var. Drengens Forældre rejsteErstatningskrav over for Amtsraadet, men af Ilensyn til Konsekvenserneafslog vi det. Jeg vil tro, at det kan holde. Ved tusindvis at 1-Ijorner er der
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ingen Oversigt, og jeg tror ikke, at Amtsrnndene I den Anledning er er
statnlngspligtige.
.tmtsvejuupektor K. i Jorgensen: Politiet har hos os for Krigen brugt
Færdselslovens § 34, og min Erfaring er, at man kan non vidt pan denne
Maade. Det burde tages op, at den lokale Politimand eller Vejsusslstent
tager rundt engang om Aaret. Det er forbavsende, hvor megeL der kan naus
ved Forhandling med Folk.

Kontorchef L Bang: Som det er fremhævet, er der Ikke hjemmel I
Færdselslovens 5 34 til at give Erstatning, og allerede deri ligger, al det kan
er meget begrænsede Indgreb, der kun være Tale om at gøre over for
Lodsejerne, selv om det Ikke er helt udelukket, at de kan punfore Lods
ejerne Tab.

Naturligvis er det ikke afgørende, om Lodsejeren synes, han skal have
Erstatning. Politiets Beføjelser er utvivlsomt noget mere vlderegnaende, end
at de kun kan anvendes paa nyt hlegn, der er vokset op efter Fænlsels
lovens Vedtagelse. Det kan ganske givet gribe ind ogaaa overfor du eksi
sterende Beplantninger. Grænsen for, hvor vidt man kan gan henhorer un
der Domstolenes Afgørelse.

Meningen med Affattelsen af Vejkrydslovens 4 7 er jo, at det paahviler
de kommunale Myndigheder at foranledige, at der foretages Foranstaltnin
ger ved farlige Kryds. Det har utvivlsomt været Meningen aL pan-
lægge Kommunerne en Pligt til at se efter, om der er farlige Steder, hvor
(let er nødvendigt at gore noget, for som eL Modstykke 111 denne Pligt staar
det udtrykkeligt i Loven, at I Tilfælde at at Gennemførelsen at foromhand
lede Bestemmelse vil medføre uforholdsmæssigt store Udgifter for ved
kommende Kommune, kan Krydningsfonden træde til.

Der maa givetvis være levnet Kommnnalbestyrelserne et ret vidt Skoa
over, hvilke Kryds der er rairlige, san jeg vil tro, at det skat være grovt
Tilfælde, hvor l)oiustolene virkelig vil statuere Erstatningapligt for en
Ulykke, der finder Sted, f. Eks. i Titfælde, hver Opmærksomheden gen
tagne Gange har it’ret hentedt pan Forholdene uden at disse er blevet for
bedret og der snu sker en Ilykke.

Referat v. Amtsvejlnspektor 1’. Viih. Pedersen.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Ydgfdreningens TidskriJl
1916. Nr. 10. — Ökade anslag 1111
viigbelflggnlngnr. — Väg- och vatten
bvggnadsslvreisens anslagsåskande
til våguncferhåil och vAgbyggnader
får bndgetåret 191748 av Byråehe
fen Kj. Westmnnn. — Professuren I
vügbvggnad oeh kommunikations
teknfk vid Kungl. Tekniska Ilåg
skolun av Civllingenjår N. Wibeek.
— Fårseglin nv bituminåsa belagg.
ningar siv CtvilingenjOr Pr. Schûtz.
— Vltg- och vattenbyggnadsverkets
fårrådsfond. Referat av Kungl.
Maj:ts propositlon av Kansllsekre
terare C.-A. von Schéele. — Erfaren
heter från spridartankar Mr bltumi

nåsa bindemedel av Clvlllngenjår 5.
Sundqvist. — Ruitsfull, referernde
ar kanslisekreterare C.-Å. von
Seh&le. — Boknytt. — Notiser.

Meddelelser ra Vegdireklåren 1916.
No. 12.

Hvilken belastning tåler våre
hvelvbruer? Sv dr. techn. Arne Sd
berg — Fvlkes- og herredsvegenes
vedilkehold 1041—15. Av sekretær
l’t Gotsje. — ‘eglovene av 1831,
fortsatt fra nr. 10, side 112. — 1411-
•frafik I sommer. — Teknisk no
menklatur. — Mindre meddelelser.
— Personalia. — Litteratur. —Num
mererte rundskrlv 1946.

0. Meka & Co., taiws.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 262()

KØBENHAVN

*

%kcrve - o Chau%sebro4cnsfabrik
Stenhu.(hriCl’

Vang — Bornholm.

*

HOLM & STROYBEI{G
Nr. Xol(lgade 54 — Kobenbavii.

i
=1 H.POULSEN&CO.A/s I

KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 -- KØBENHAVN V

— TELEORAMAI)R.: MAKADAM TELEFON: CENTR. ‘8636 4729

Grus og Sand,
Gran itskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kansten,

Leverandør til Kommuner Landet over.

i



er Resultatet af 35 Aars Erfaring paa dette specielle

Omraade. Phønix Asfalt-Blanderen opfylder al le de

Krav, man med Rette kan stille til en saadan Maskine,

baade hvad angaar Levetid, praktisk Konstruktion og

hurtig Tømning. Alle disse Fordele er samlede i den

ovenfor afbildede 4 Tons Blander, men selvfølgelig

har de andre Typer paa 1-, 1,5-, 2-, 2,5- og 3 Tons

nøjagtig de samme Fordele. Skriv eller telefoner efter

Prospekt og nærmere Oplysninger hos

Generalrepræsentanten

A. EDM. HANSEN
Købmagergade 22 . København K . Telefon Cenfr. 14.777

PHØNIX ASFALT-BLANDEREN

0. Nielsen & Co., Kbhvn.
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