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DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALTS

L4BORATORIUM FOR VEJ- OG JERNBANEBYGNING

SAMT BYPLANLÆGNING.

Af Professor A. R. Christensen.

Dels polvtekniske Læreanstails Vejlaboratorium begvlldte sin

VirksDnhlw(l i Foran ret 1937 I Ti(len fra Lab( ira lunds Oj) ret tel se i
1937 og til 1. April 1949 er blevet udført fledeIIIIæVIlIe større Under—

sogelser. Lignende Fortegnelser fremkoHillier al og til fra tilsvarende

udenlandske Laboratorier.
Fortegnelsen omfatter følgende Arbejder med Angivise at Aar og

Forfatternavn.

1937. (Olaf Kofod)
Der 1( iretoges en Maa Ii lig al \Tj5j_15jI elens Tempera tora fhængig—

hed for to Vejtjærer med følgende ViskosimeLre: Tjærekonsistome_

Incl, I luichinson junior Tjærespindel. Englers Viskosimeler. Raa—
schous Viskosimeter, Redwoods Viskosimeler 1 og 2 og Faldende
Kugle Vikosimeler. A flnvngigheden mellens Maaletideriie og Tempe
raturen optegnedes i et log t tog T Diagram, som kan benyttes til

Om regning al ResLil taler al Viskosi letslnaa Ii uger.

1939. (A. Mygind Sorensen)
De Metoder, der anvendes til Færdseisreginlering i (iadeskæringer

i de forskellige Lande blev sammenlignet. Nogle Overvejelser, der
bor foretages, naar man vil danne sig et Skøn over, om det vil være

formaalstjenligt at eLablere en Færdselsregulering i et Gadekryds.
opstilledes. Især blev Rundkorsler behandlet indgaaende, og en For

mel til Beregning af disses Kapacitet blev angivet. Endelig under
siregedes, at de danske Færdselsregler hindrer enhver Plads i al
fungere som en egentlig Rundkørsel.1)

lflf i\Ivginil Surensen Fa’I(lselsIegillering i Gadeskteringet. lijuhen
havn 1940. 1(i’. 2,00.
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1941. (C. C. Bechgaard)
I )(‘l’ luiti ( )(S (Ii (kSj)cii mciii el Sa inmenl igning mel lem de Mc—

Luder, nui ii hai• lii at IJel 1 ufl mc Adhasioiien mellem S Ieii og I hiide_
110(1(1(1 lui’ nogle (laliSke Stciinialeiialer og (11 Hække (tilJnol

asfal ler. K )rrela I n men mel lem (le b ijskel lige Pioveine l( deI va i’ ccl
god, dog gav Adsorptioiispruven (1 iei’ W’ilhelini - l)ow fiildsla.’ialig
afvigende Hesiillat er. Al de iiiolersugle Sleiiarler viste la’iusk Basall

(le liedsle Adli siliseg(Iiskal)er og al (iilb:ukaslalleiiu var de. der

var lieinstillel lll(’(l Tja’I(Oli(I’ soill Fuiivn(lillgsmoldel I)e(Iie (11(1 de.
der vat’ lilsa I Miiieialoliedeslilla(ei.

1941. (N. A. Fusdal)
Foriiieii og SIuiielseii al llI(lflv(l(’Isesonlraa(I(r lur Bvliaiiei og

Spoiveje blev heregiiei, og il(llrH visse F’OilI(lSWIlliIigel visle, al en

By flwd Opland i alle Heliiiiiger kan have iIi(llil Hadialliiiiei’ (By—
bauer), tiden al der bliver Tale ouii Overdækning lui I nclllvdelses—
oinraaderiits Ve(ll.omIllelIde 4)

194.1, (E. tiulslad)
Metoder Iii H(SlellIlfIelSe ill VIpS 1\HI)acilel lil( ti I1(l(’ikasl(l cii

kritisk Sa,iinwiiligiiiiig. l)ei fllaksinlale Aiilal Voguie P ‘l’iliie tand—
Les for ccii Vognliaiie sum ell F’iiiil I ion al Kurt’hasliglieden. I F’ur—
bindelse med Bestemmelse al kapacileleii al en Kolelolne, hvis

Bredde (i’ lIlle VOgIil)all(’r. l)elialI(ll((les S)urgSl1Iaalel (HU fleregiiiiig
al’ den iiodvciidige Ovcrlialiiigslæiigde. Til Si(lSt ii(lall)ej(le(l(’s ell

l(I0(l( til Bestemmelse al’ eli Kiinbaiies Bredde udfra kendte
Trafiklal. )

1941. (Mygind Mikkelseui)
l)er loreluge’s (Ii ()Ii(’Iilei’ell(le Sa iuuiieiiligiiiiig mellem en Hwkke

Metoder til I e kun melse al Eni ti lsi )ners Bi’vd iiingsegeiisk abeu’, I )e
Lin(lersogle \lelO(lei’ tI’ Vafldlortvn(liiigspruvell. Filli’ei’papirpi’oven.
I aI)il liv test, \\eJ)er og Bech im’s Mek de, N Ii iikmaii ns 5 tale i loiii el er
og Kl iiikiiianns I )ilferen I ialstal)ilolnetei’. l3urise.’t Ira Lbi lily test gav
de lem n iidersogle Emulsioiier i’et ()ve.1’(’HSS teflIlTlefld(’ H(’Sti I la [er. Al’

(le undersøgte Slenma lci’ialer viste lærosk Basali sig ni være (let mest

ak live og ha ni iiier— og Bonnegi’anil (le ni iiidst aktive.

194-1 ((irethe Reck)
1)e vejlygiii ngslekiiiske Egenskaber a I en Hække Asla II ljæiei’

l1Ie(l vat’ieren(le Asla Ii koncenl ni I ion tindersugles. i)el la iidtes, al

Vejrrnods I ands(lvl igheden steg, og al \‘iskosi I dens rf(Iil l)erI lur—

) Niels Atne Fosdnl 111(11] vdelsesot ii;t;idei for Spoivejc’ og Tern hnii
Kjobenh;ivii 1911. Kr. 0,TiO.

) Erik Gulsiad: Vejes Kapacitet. Kjobe]iliavn IPil. Kr. 2,00
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folsomheci faldt med voksende Asfaithiturnenindhold. Derimod aftog
Modstandsdygtigheden mod Vandfortrængning. De ved Fremstillin
gen opstaaecle Inhomogeniteter var større ved Horizontalovnstjæren

end ved Vertikalovnstjæren, men kunde ikke paavises ved Tryk

stvrkemaalinger at skade de mekaniske Egenskaber.
1942. (0. M. Borch)

Vejes og Gaders Tværprofiler er gjort til Genstand for en Under
søgelse især med Henblik paa danske Forhold. Man kom til nogle

Regler, der dog kun er tænkt som en Rettesnor, idet lokale Forhold,
Træers og Snebunkers Anbringelse m. m. ikke er taget i Betragtning.

Xaar man enten efter en Færdselstælling eller efter et Skøn kender
den Færdsel, en Vej skal kunne optage. kan man ved lTjælp af disse
Regler finde Forslag til Tværprofilets Inddeling og Dimensionering

for 1.) Veje udenfor Bebyggelse (herunder Autoinobilveje), 2.) Veje

gennem landskabelig Bebyggelse, 3.) Færdselsgacler udenfor By-

kernen, 4.) Gader i Bykernen, 5.) Beboelsesgader. 4)

194.2. (Børge Hansen)
Vejes. Gaders og Jernbaners Længdeprofiler er gjort til Genstand

for en nøje Undersøgelse. Man fandt den forsvarlige Maksimal

hastighed for et Automobil som Funklion af Kørebanens Stigning

og Friktionskoefficient. Tillobsrampers tilladelige Højde beregnedes

for Veje. Formler for Afrundingskiirver for Ve.je blev opstillet saavel

for Kurver med Konkaviteten opad som for Kurver med Konkavi

teten nedad. For Veje fandt man iøvrigt, at Stigningsreduktion i

Kurver er unødvendig, og at Veje for Automobiler helst ikke bør

have større Fald end 50 %o.
For Jernbaners Længdeprofil resulterede Undersøgelserne lige

ledes i en Formel til Beregning af Afrundingens Størrelse. Endelig

vistes, at det er unødvendigt at indlægge vandrette Strækninger mel

lem Stigninger i modsatte Retninger.5)
194.2. (Kaj Pedersen)

Der foretoges en Undersøgelse al’ Muligheden for delvis at erstatte

Tjæreolie mccl Naflalin i Vejtjære for dermed at anvende et Naftalin

overskud fra Industrien. 1)et viste sig, at foroges Naftalinindholdet

til højst 7 % pan Bekostning al den naftalinfrie Mellemolie. vil der

ikke i Laboratoriet kunne paaviscs. at man faar Tjærer, der er rin

gere end normale T,jarer med Hensyn til Fordampningshastighed,

Klæbeevne og Konsislensændrimig ved I leimsland ved lave Tempera

turer.

4) Oluf Malthc Borch: Vejes og Gadeis Tvætprofil. Med afsluttende Be
ma’ikningec af I-I. i-I. Ravn. Kjøbenhavn 19.42. Kr. 2,00.

) Børge I-Jansen: Vejes, Gadeis og Jemnhaners Længdeprofil. Med afslut

tencie Bemærkninger af H. I-I. Ravn. Kjøbenhavn 1942. Kr. 2,00.
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1942. (Grethe Beck)
1)er furet uges med III nga hiv iii ngs ilieI( )(Ieu (‘Ii i Fid(i’S( igelse a

Overfladespændingen al ell Række Asla II tla’rer ved forskellig Tern
peratur. Overfladespætid ingen fa iidles — i Overemissleminelse iimed
kl i nkinanns Forsog — at a ftage ved s ina a Tilsætni nger al As fa II—
bilunien til Vejijære for sitlen al stige. Hingalrivniiigsmeloden var
upraktisk tom’ Bifl(lelrIi(ller mmmcd stor \iskosi tel.
19 i3. (Arne Chrislenseni

l)er foreloges (‘ii Beiloininelse at Asfall Ijiciers Lviii lii I optage
Afhindingsinaterialer. I )er laIm(Ites en sla’rk ‘l’eilIlwralllra fha»iigiglied.
mcii ikke nogen klam’ _-lhæmigiglied al Biinlemmi idlels ()verfladespæii_
tung eller Slenmaterialels Sti’nkliii’.
1944.. (1. (Zhrisliaimsen)

En Rela lion mellem Kurveradieims Slorrelse i Vejes plamie Figur
og dcii till:idle korehaslighed. korehaimebela’gimiiigemis Fi’ikliuiis_
koel i iciemil og Si(lelimt’l(Iiiiilg(Ii i kLii\eii hle’ ol)slillel. lli mmmii reg—
miede mimeti mille Vii’keii(le Krmuller, hiii(llms l.’(ll m’vk for kIimvcra(liens
Minimumnsslorrelse. I lerunder tog mami dels et vist I leimsvmm til Pas—
sa gtre riles kom biri. dels regnedes der med cmi Xi k kerlied mod Væl I —

ning og mod Glidning. Ve(l al se bort fra nogle mlliIi(lre l)elv(lende
Led i tie lundne Ldtrvk kunde ina mm udlede en Række al de fra
Lii teratnren kendte Formler og hudomme disses Nojaglighed. 9
1944.. (Carsten Pedersen

l)er foreloges med et llöpplei’s komisislonieler en Uimdersogelse md
en fraklionerel Fillers Indflydelse paa Viskosilelen at Filler—Asfall_
I)lnndinger. I )er fandtes, at hom’iist ojrelsens I3el yd ni ng var ii iidem’—
ord iw I. i hvert Fa 1(1 ned lii 2,5 ji. Forskvd ni 11 gens Æn d ri mg med For—
skydni ngsspænd ingen forløb paa tilsvarende \i a a de lur del Ii I lerise—
rede og del ikke lii ierisere(le Bh midemu i(l(lel.
1945. (Poul Jensen)

Der l’oretoges en Række Maa Ii uger aF I )ielek i rici lelskonslanten af
en Serie Vejl jærer ø f forsk el lig Sam ininsa’l mi ing O liii’ nogle Asta II —

I jæl’er. Maa Ii ngeruie lord oges med el Appa rim I lrems Iii let paa Labo—
mii lund. 1)er iagtloges 1)ieleklriciietskonstanleiis Aflmæumgiglied at
Temperatur, Frekvens og Asfa I thi tumineimindbold. I)el isle sig, al (let
næppe er muligt udtra eli Manling al Dielektnicitelskonslanlen at be
regne Asfmmltbilumemiindholdel al en Asfalltjære, uden al man kender
I ‘dga migsma lena lernes 1)ielek i nn telsk mnsta ni.
1945. (Schack)

Der foretoges med Mikroskopels I ijælp en I’ndersogelse af Vands
Indvirkning paa Vejijære. I Overemissiern nielse nme(l Leroimx’ Besu I—

9 Ingvard Christiansen: St uI(Iiel over Kurveradiens Størrelse i Vejes
plane Figur. Kjøbenhavn 1944. Km’. 2,00.
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taler i Frankrig fandtes, at man paa denne Maade kan iagtlage, at
(ler sker vidlgaaencle ÆIl( Iringer i Tjæren, selv om (tisse iEnd ringer
ikke kan iagl lages ved makroskopisk Umidersogelse. l)eriniod hk—
kedes (let, ikke eksperinienlel I al l)eki’æfte Lei’ou x’ Te ol (itu, al (tel
ikke et’ tilraadeligl at anvende slæi’kl LdS0I’l)eI’el1(le Fillet’ i Forliiii—
(h’lse nle(l et sviigl adSOl’l)ei’eflde Stenma [eriale.
194/i. (Zabel)

l)er II )rel( ges en i’ ml(l(’rsngeI se a f en Række Kla’loh rlwdreres og
-\nlioksy(lationslni(llei’S \‘irkiiiiig ioi:i Vejiperes Sl0(lsl:iiHlS(JVgliglW(I
1110(1 Aiigreli al VaiI(l og Ve,ji’Iig. B(’(lst BIslilla I al’ dl IllIllersogte
ll1l)(lOrl)((l I’(l’(’ gav SleariiIl)eg’ og Moiila iivoks, 111(deIls (le under—
sogte AIIlioksvdaliollsIili(ller ikke ktiIi(le al loi’Iadr’e Vej—
tjai’eiis lksli tidigliril ()vt’m’lor Vejiliglis I l1(ll1’VdelSe. I )(‘Ii at
forhedi’eriiv l’rei1ikil(lle l’()roge(l(’ Mo(lsla ilds(Ivglighed 1110(1 ‘O iidfoi’_
treiigiiimig loIg’(s kuii i ringe (ii’ad al’ (Ii tilsvireiide ÆIi(Iring at
0 verfladespamidi lig o4 ( i’aiisel’la (lespaIi(l i og Va i md— lii iitleiiiiddel. En
Pai’alletilel nielleni ‘l’ianiis lviie Iii II iiI(Iedaiilielse og (1(115 Mod—
staml(lsdvgtighed mod Vii ud f( )i’f I’æIIglI ing kim mie hel let’ ikke paavises.
1946, (P, P, Herskind)

I Anledning at eli paal ank I Ansk a [felse at en Maskine iii Piov—
Iii lig at Skiurvers Slags lyrk e ti tidersogles del, hvilke Meto( ler, mi ii i
lo rskellige Lo ude har brugt til Skærveprovning. Efter Erhvervelsen
al’ til 51) kg Faidhammer foretoges nogle indledende Forsøg for al
finde (1(1 al’, I1VOI’le(les Skærvei’s Slagslvrke a fhæiiger al Hammerens
Faldhojde og al’ Faldenergien. Forsogene viste, at naar Faidhujden
va m koilsla ilt, var KnliSlliIIgsgi’a(leIl 01111 reiil pi’oI)oI’lioIla i med Fald—
energien, I Ivis ina ii VO ritr((le Fa Idhojden og a l’pa ssede Anla Ilel at
Slag, saa ledes at den sa nlle( le Fa ldemiergi Ved iit le F irsog var 1(011—
sI a nI, fa 11(11 1Ui Ii flieg(t nar sainulie Knusningsgrad.
1946, (Niels Christian Pedersen)

l)er undersogtes Muligheden for al hedoiii nie Størrelsen a f (leil
imomuhyllede Overflade al’ ell Steulmaleriale—iiimnleniiddelI)lu I1(lillg ved
at l)edonime Adsorpl bilen at Farveslol’fel Smfra nin. Su Iraninel ah—
venciles i en vandig Opløsning, og Adsoi’1ilioiieii fandtes ved al maale
LvsabsorpLioiien med et fotoelektrisk kalorimeler. Meloden fandtes
at ære hehæl’l et med saa sk)re Usikkerheder, al demi ikke kim ude siges
al l’rembvde tiogen Fordel frem for cii visimel le(tun1n1else.
1947. (I lolger Rohde)

fler foretoges cii Undeisogelse al’ Sammenhaimgen mellem Bilmi
meimeiniui 51( mem’s Egenskaber og Eni ii Iga I orsa ni mensa’t ni ugen for (Ii
Kokke sæheslahilisei’ede Emitisiotier fremstillet paa Laliora Ioi’k’l.
I)e miiidem’soglt’ Egenskabem’ var Stabilitet. Middelp:mu’likehlianieter,
Overfladi’spæuiding samt \‘iskositel. Bortset fra iskosiltlens Ved
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kommende fandtes de nævnte Egenskaber at stan i ka rakt eristisk
Afhængiglied al K1CeIi[flhti(Jliei’IIe al (le n(lganeiide lZinu lgator_

bestanddele: Alkali og Fe(l tsyre.

1947. (S. Thorskov)
Med ovenfor omhU le Faidhammer 1 ireioges en Sammenligning

mellem Slagstvrkerne for (ii:I nu ska’ iver med i iul ti I 10 % Ii id hold al
Flinteskærver. Iiiiisiiingsgraden var praklisk laget oa fha’ngig al

Fi b ti n dhol (le i.
Efter Anska ffelseii ni en mindre Faidha mmer med 14 kg I lani—

mer genioges FOrs(4gene, i(lel FI i HI i i]dhOl(le i (lOu Oil Va rieiedes Ira

0 lii 100 %. 1)el visie sig. ni Kiiiisoingsgradens FOrIIiiiHlskelS(’ var

P10P01liOluhl IIle(t IIuhIIoi(lei al Fliiii. l)ei ser saale(ies Lid iii. al (1(11

lille Faidhammer vil give m erenilveinielige Besiilia ler end (leil store.

1948. (Tvede Jensen)
l)er forel oges en M nul ing al’ T. El. S. (Iii n(lesmel I epunk I erne fur

kunstigt ældede Tjærer) elter den i de franske Normer tor 7ejlja’re

angivne Mel ide for ell Ræk lo’ Tja’rer me i varierende F( )r(la m p—
ningsegenskal er. I)e Tja’i’er. der ti ti re issi ii ler (le Ira oslo’ om krav

er væsenilig langsommere tor(ia mpeinle end de i l):inmark anvendte

Tjærer. lorda ifl pii i ngens Ind tlydelse lur Vejl ja’rers Konsis t ensa’n —

dring med Tiden (Ætdning) fa n(lles al v ære slorre end Ill ni ngeiis

indflydelse selv for lenol rige Tjærer.
1948. (II. II. Ravn)

el’ LI(lloi’t nogle [Ildersogelser e(iiOi(il(l(’ ,JOi’(lIIl{’I’S ()drys_

ning. l)erlil er anskaffet en l)el Apl)araleI’ og iI](lhOstet san mange

Erfaringer. al Laboratoriet mi er i Sl:iiid til al lwdomme foi’elig_

gende Pi’Ol)lemLr ve(l i’OreiI(le (lette Eiiine. I )er el konsluimerel el mivt

Apparat til Sediiiientaiionsamialyse og en miv Proveheholder lil Jord—

prover, (ler skal fryses i Fryseskab. saint el Appara I. (ler automatisk

regis I rerer J( ird pn’eiis Frost hævn i og. I )et er Ivk ke les al fryse ii

slvrre(le Joi’(IpiOve i cii speciel lieh dder.
EmIdvi(lere er (1(11 keIl(lle Permeanleler—KonslrLiklion a’il(Ir(’l san—

ledes, al ina mi al tid kan foretage eii I erinea b iii letsbes lem nielse tor de

Jordarter, der har Interesse ved Frostundersogelser, i Lohel al’ Ina

Minutter.

En Anvendelse al’ Modelloveiw har vist, al man i mange Tilfælde

udfra de i Lal)oratoriel luimdiie Froslha’viiimiger knii regne sig til (le

i Nu lu ren forekommende. En omia tiende Undersogelse al’ l’ros I —

fn ii ige Jor(la net Ira 1)annui rk viste I .) al II ævn inger her i La n(Iet

oftest 01)staa r i leret Niorænesa nd el ler sa n(let M ora’neler ; del er lige

frem sjældent. al Froslhævninger skyldes Aflejringer al de meget

frostfarlige Jordarler Finmo og G i’ovmjiila. 2.) at Kornstorrelses—

lordelitigen ikke er den væsentlige Faktor, der influeret paa Frost-
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farligheden; lonbelægningen er af overordentlig stor Betydning,
hvilket intet Frostkrilerium hidtil har taget 1-lensyn til, 3.) at det
ikke er muligt at maale Kapillariteten for mange frostfarlige Jord-

arter med kendte Kapillarimetre.
Forsøg i Laboratorie[ mccl danske Joidarter har endelig vist, at

Tilbøjeligheden til Opfrysning kan formindskes væsentligt, og sand
synligvis varigt, paa to forskellige MiLa(ler, nemlig enten ved elek
troosmolisk Dræning eller ved en Udbytning al Ion foreLaget i For—
bindelse med en Elektroosmose.
194-8. (Vadskjær)

Der foretoges en Sainineiil igning mellem en Bække Emrilsiommers
Egenskalwr i Praksis og i Laboratoriet. F( r Evnen til at faslbindc
Slenniaterialet fn midtes cii Uoverensslemumuelse mellem (le praktiske
Forsøg og Forsøgene i Laboraloriet. Vandforlvndiimgsproven viste

sig at være mindre egnet til al karakterisere en Emulsions Anvende

lighed end f. Eks. Weber & Bechiers Forsøg.

OMNIBUSSER PAA FORSTADSLINIER

Af Professor A. R. Christensen

en stor By vil Ilyhaimer og Sporveje være (le kollektive ‘Fra mis—
portmicller, (ler kan befordre (let største AHtal Passagerer. Radial

linierne i (lette Net vil kunne forlænges 0(1 Forstæderne, saa langt
som Økonomien tillader; men hvor l3yhaner og Sporveje ender, er

(ler endnu store tæt hehyggede Kvarlerer, hvor andre rp1.lnspom.t_

midler har deres Plads. 1-ler kan Aulolnis og rFl.olleyl)us anvendes
ved Siden af Omegnsbarier; (le kan enten fores radialt ud i Om

egnen eller som Ringlinier forhinde visse Knudcpunkter.
Autobussen kan finde sin Plads pan ilovedlandevejene, hvor

den generer mindre end Trolleybussen, der er bundet til sin Køre-
ledning.

Trolle bussen kræver visse faste Ammlæg, rFi.1flSff)i.iWI lorstat b—

ner, Fødeledninger og Koreledniimger, som Aulohimssen ikke Ijehø—
‘er. Den kræver derfor en vis Benyltelsesgrad for at arbejde øko
noinisk, men hvor Grænsen ligger, er (let vanskeligt at sige. Trol
levbussen hør derfor kun bruges l)ila Linier med en vis Trafik og
ikke pan svagt trafikerede Linier.

En Autohus hør foretrækkes for en Trolleybus, hvis Trafiken
ikke er stor nok til at bære Udgifterne til Bygning af Luftledninger.
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Trollevhussen gør ingen Støj og lugter ikke, der er ingen 1-Iv-
slelser, Konsli’uklioneui er simpel, SaiL \edligehol(lelsen bliver let
tere, og Trollevhussen holder (lerfor længere end en Autohus.

Elekiromoloren ei’ (leH be(lste liii ken(lle Motor, uden frem- og
I ilhagegaaende Bevægelser, 1i(leIl kOIflj)liCere(le og skrøbelige lIjæl_
peoigiii’; (len gun r i Gang ved simpel Lukning al en Forbindelse,
uden Hjælp al en ydre Kun Et: den kan Laale en kortvarig betydelig
Overbelasl ning. der er ingen Ski fteiu Gear, og Motoren kan bereg
nes efter den Kraft, den normalt skal v(le og ikke efter dens
Muksimum.

Trollevhusser egner sig til Brug i bakkel Terrain. I fladt Ter
rain kan en Trollevhiis trække en Bivogn og endda l)evare stor
Rejsehastighed. En Trolleyhns med 55 Pladser, der trækker en Bi
vogn med 35 Pladser, giver el Tog’ med 90 Pladser.

Om ii ibushol dep la (15Cr ligger ol’te for tæt ved den skærende
Tværga de, saa (le kommer I il at genere deut øvrige, ilre jende Kør
sel. Men Omnibusholdepladser bor helst lægges ind i »Lommer
i Forlovet, for at de ikke skal virke til Gene for den øvrige kørende
l’a’rdsel. Og til sanda nne I Mmmer hør der i hvert Fald i Yder—
kvarterer være Plads. En Lomme bor være 2,8 m bred, og Læng
den maa svare til det Antal Omnibusser, der samtidig skal benytte

Fig. 1.



1949 DANSK VESTIDSSKBIFT 91

(leo, dog ikke under 30 in. Saadanne iJoldeplnlser hør alene benyt
tes al. Omnibusser og ikke af andre Køretøjer.

I Kjøbenhavns Yderkvarterer er i I3egvndelsen al (lelle Aar
sket enkelte Ændringer i de kollektive Transportmidler, som maa-
ske kan have nogen Interesse.

Sporvejslinie 14, der hidtil er gaaet over Charlottenlund til en
Endestution ved Klampenborg, ender i Fremtiden om Hverdagen

Fig. 2.

ved Charlottenlund, og Sporvejslinie 15. der hidtil har gaaet ad
Bernstorfsvcj over Femvejen [ii Ordrup Slalion, nedlægges helt
paa Strækningen mellem Femvejen og Ordrup Station.

I Stedet for de saaledes nedlagte Sporvejsstrækninger oprettes
en Omnibuslinie CharloLtenlund—Klampenborg-—Ordrup Station
—Femvejen. Strækningen Charlottenhind—Klampenborg drives
dog som Sporvejslini e om Søndagen.

Det er de økonomiske Forhold, der har gennemtvunget denne
Ændring. Sporvejsdrilt har vist sig at være for dyr.
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Den nye Omiiibusliiiic drives med de i Fig. I viste Oiiiiiibusser.
Disse Omnihusser er Dieselbusser, 8,60 ni lange, 2,44 ni brede

og 2.98 ni boje. Der er Plads til 26 siddende og 16 staaencle Pas
sa ge rer.

Karosseriel Cl’ bygget her i Landet pan et engelsk AEG-Chassis
med en 6-cylindret, 7,7 I Dieselmotor, der udvikler 95 HK.

Omnihusserne har 6 Dæk al Dimension 10,00.20 og luir en
Egenvægt af 7,5 ts og en Totalvægt med fuld Last Pan 11,5 ts,
hvoraf 3,8 ts falder pan Forakslen og 7,7 ts pan Bagakslen.

De danske Sin Ishaiier har sat en uv 2-Elages Omiiihus (Fig. 2)
i (iang pan Ruten Kjobenhavn—Greve SLrand—Koge.

1)enne Omnihus’ vigtigste Data er følgende:
Chassis CD6, l)aimler, Engla ud; Karosseri lloe, Engla 11(1; Læng—

(le 7925 mm: Bredde 2400 mm: ITojde 4400 mm: Egenvægt 8500 kg:
største Last 5500 kg; 56 Siddepladser, 14 Slaapladser.

Motoren er cii Daimler Dieselmotor med 8,60 I Slagvolumen,
slorsie Drejningsmoment 48,5 kgm ved 1200 °/min. og største
Bremsehestekraft 100 1-lk. ved 1650 °/miul.

Bussen er forsynet med Gearvælger (pre-sclcctivt) i Forluiiidclse
mccl Vædskekobling og Wilson Gearkasse.

Bremserne er luft—hydrauliske, automa I isk indstillelige.
Varmeanlægget er et Va ndva rmeanlæg i begge Elager. Vandet

ptiiiies i en Kedel at Udstødningsgassen og cirkuleres at cii
Pumpe.

Karosseriet er bygget helt i Stanl. Bagperronen, tIer er lukket,
er forsynet med Foldedor. 1)esuden er der en Skydedør mellem
l3agperronnen og 1. Etage.

Begge Etager er rigeligt forsynet med Skvdeviuiduer.
Sæderne er at Slaalrorslel med Hairlock-Polsiring, helrukket

med opskaaret Plys og Læder.
Den elektriske Belysning er udført for 24 Volt.

BETÆNKNING
FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN VEDR.

VEJVÆSENETS FORHOLD

(Fortsat fra Side 79 og sluttet)

Dei er overfor kommissionen oplyst. al de gældende regler for
iværksættelsen af de omhandlede arbejder otte har medført, at der

fra det tidspunkt, hvor andragende om tilskud indgives, og indtil
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dcii eiiclelige afgørelse foreligger, hengr sä lang tid, at dcii arbejds_
loshedssituation, iler har Iremkaldt det pigældende konkrete til
fælde, hvor andragell(Ier om iværksæl lelse af arbejdet’ lii a fhjælp—
ning al’ sæsonniæssig ai’hejdsloslied (vinter) forsi har foreligget be—
vilgeile i april—juni mned. d. v. s. pi el tidspunkt, hvor arbejds—
lusheileri ikke mere gjor(Ie sig gæl(len(le. l)et er hævdet, at det er
ii ri incl gi. al selv (le ni indsie ari ejder ska I behandles og godkendes
:i I’ cciii rat ni v nd igheden : n ar de opfvl der visse al mini lelige hel ingel—
ser, skulle de kunne afgøres al en lokal i ns ta ns, i ar der luret igger
cii principiel beslutning om sada line a rbe,jders iværksællelse og ge
nerel le ret niiigslinier lur deres udfurelse, Speciell er det fremhævet,
at b rsi ii kelseriie virker særlig tungt, lur sa vi dl a rigar vejfonds—
arbejderne, der har en noget anden karakter end beska’fligelses—
arbejderne og som let lere kan plan lægges med fremtiden for øje.
For vejtundsarbejdernes vedkommende må det a lises for uheldigl,
at I es lem melsei’ne om regu leri lig at a ii iejilsforhi klene med deri
lie rat følge ude ø ife tillige anvisning al a rbe jd sk ra tt har’ medført, at
der ugsa udkræves I illadelse fra arbe,jdsmi riisteriet til arbejdets
iværksættelse, I )el le trækker dcii endelige a fgore Ise yderligere i
la ngd ra g. og i rihen lelse al’ materialet il ladelser h s de ina lena lehe—
vilgell(le mvn(lighe(ler er olle meget I idkrævcll(le.

Kommissionen erkender det uheldige i de fremdragne forsinkel
ser og er at den (ipfa I telse, at der både under lwnsvn lii samfundet,
de a i’hejdsledige og (le i iii i ia I ivlageiide myrul igheder er gru ud til at
stige ti )rr’e lii i ngsga ilg(’ii ved i VVrksWt tilse al savel vij Ii iiids— Som
beskæfl igelsesa rl)ej(ler gjort så enkel, som del ii tider hensyn til sta—
le ns i nI eresse i overblik og tilsyn er ni itt igt konim issinnen mener
dug ikke, at der for tiden i så henseende er en ikke uvæsentlig l’or—
sket incl lem vej l’onilsa rbejderne og beskæf’I igelsesa rbejderne. For
disse sidsle gæl(Ier (let, at der har været anledning til at henvise en
I e lv lel ig mængde a rlwjder Iii en beredskabsl isle, og at tie forhold,
suiji da ii tier forudsætningen herfor, s lad ig er’ lii stede, idet det ved—
varende kari være nødvendigt at afhjælpe en lokalt eller sæsonmæs
sigt. optrædende arbejdsløshed ved frigivelse al’ arbejder på berecl_
sknl)slisten, der må være under en centralmvndigheds kontrol. Så
længe delte er lilfældet, skønnes dej’ ikke anledning til at ændre
de iiugældende i’egter fur disse arbejder’s godkendelse, men kommis
siotieri henstiller til arbejdsministeriet at have opmærksomheden
henvendt 1ifi gennemførelsen af den mest enkte forretningsgang.
sål’reni t en mere langvarig arbejdsioshedsperiode skulle udtomme
den nuværende beholdning af beredskabsarbejder, 1-leruricler bor det
i så fald nøje overvejes i videst muligt omfang at hentægge afgorel
serne til tokale myndigheder. 1)et bemærkes iøvrigt, at det overfor
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udvalget et’ oplyst, at der af arhejdsministeriet er gjort et stort ar
i )ejde for al lii om tei’ og 1(0 inmu ner til at være opmærksomme p
event tiel I k nu iuende betydelig ledighed og al i I1( lseiide a ndrageiider
nin I ilsktl(l lii ivæi’ksæl telse al’ l)esktefligelsesam’l)ejeler i god tid.

iværksællelsen al vejfondsarbejder belinges generelt al’ den al-
mi ndel ige lieskæl’l igelsespol i tik og mal eria leh )rli( (1(1(1w, medens dem’
i om I un igv is for de enkelte a nbej(ler ni ä tages hensvit til de b ka le

)Ih( (I (1, (leruilder (le )agældeflde vejes I us land, og ka rakt em’en al’ det
lii godkendelse indsend le projekt. Kommissionen liiii’ ovei’vejel.
hvoi’vi(ll man ktmniie iIfl(llade ifldiVi(liIeI go(lkeil(l(lSe al samtlige
1)J’OjekIei’, idet ministeriet Int’ offentlige ai’l)ejdem’ i (le sakal(lle yep—
t’eglem’ lmai’ fastsat meget (lelaill(ne(le regler tom’, lIVOi’h(ltS alle am’ta’j_
der skal tidfmmres. Noget kunne (leL’lOl’ tale tor alene il loi’lamige god
kendelse til lii fælde al’ a fvigelse fra disse regler. nwii ki mmli miSSioliell
ham’ dog ikke villet stille forslag heroin, idet man hat’ hafl Ion oje,
at den olllllaiI(llede behamidlimig og gOdkeii(lelse otte vii have et vi—
dei’egaemnle format end del i’eiil tekniske. jfr. heimma’rkmmimmgeii lot’an
side :i om ministeriet for offeni lige a L’bejdel’s praksis med hensyn
tit vejl’ondslilskml og de herved i Ira l’ikniæssig henseende opniiede
i’esultalem’, Hertil kommer, at der vil a’i’e emi vis miinlighed for oj)—
arbe,jdelse at Cii beholdning al’ godkemidte arbejdet’ eller for iværk
sæl lelse af a i’bejclei’. hvor godkende Isen vil kunne meddeles tiden
tom’sinkelse al nogen ai’l. Arbejdet’ al’ siclstmevnle ka legoi’i vil yder
ligere olie have den fordel ikke at væm’e ina lerielk m’ævende.

l)e beskæfligelsespoliliske hensyn ki’wvei’ megen ovem’vepilse og

konrdinem’ing, og dej’ han (lel’for pa delle Ofl]i’a(ie tmilviklel sig el
vidlstra 1(1 og måske I il Ii (let’ noget I imnglvi rkende — samarbejde
mellem sv(’l (le centrale myndigheder indbyrdes som mellem disse
og (le lokale myndigheder. Et resultat hem’af er (let 1)1. ti,, at (let’
som foran nævnt udkræves tilladelse fra ai’bejdsminislei’iet lii ivæi’k—
sætlelse at’ godkendte vejfondsarhejden. Da disse :inbejder imidlem’lid
for en dels vedkommende eraf den beskaffenhed, al de kan udl’om’es
ima fhængigt al’ vejret, kan de i mange ti] fælde med loi’del anvemles
lii imodegielse af den fornævnte sæsonledighe(l. For at opni del
l)edSle resultat i sâ henseende cm’ (let imidlertid nødvendigt, at arbe,j
(lerne kan ivæm’ksæt tes med ganske kort varsel; vejrfoi’holdene ka ii

ikke forudses for ret lang tid, l)a arbejderne derhos næppe kan have
afgørende vægt i den samle(le 1)eskæfl igelsesmæssige bedømmelse,
f’oreshr kommissionen, at cii 101(01 myndighed, i dette tilfælde amt
manden, bemvndiges til at meddele tilladelse lii iværksættelse al
visse godkendte ve,jfnnds_ og besktvfligelsesarbejder, fom’tm’insvis ikke-
ina lei’ielkrævende ; til vejledning for aiii tiuWml(t(’nt’ ‘e(l a fgom’elsen
kan udsledes generelle dinekliver amigimemide bl, a. am’Iiej(isloshCdte1ls
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SlOtl(lSe, O4 lii bemvn(ligelSell bor knyttes iti(Ib(’(’lltiligS)ligl over
for a rbe jdsin i nisterie [. Ved en sii(la n )rd Oj lig vil ina n ell er kom mis—
siolleils opfattelse kunne tindga forekomsten al de for itævnle uhel—
(lige enkelt tilfælde uden at skade a rbejds liii nisteriets oversigt og
koiilrot med ai’bejdssiltialionen.

1)et stiir udvii lgel klart. at (ler ikke kan indvendes noget imod.
at iiian i den lii(l lii rå(lende vanskelige lim [erialesituation har mål—
tel udove kolltr()l liie(I iiil Lel’ialeforl)rLiget også til ‘ejarbe,jder. linid—
leil i(l nmeiier koni Ifl iSSi( (i l(’Ii. at iiii t&iia I(’Si Ina I loitelm efter de forelig—
gende oplysiiinger er æn(lreI ikke tivæsen lugt. således at (ler ma
Inreligge mulighed for ikke at holde U(1lOrelsefl af vejarbejder til—
Ifl) ge ilit’ al itiii tetialemæssige 1tCnsV ii. ti Vis (leti tie tid Vi kling f( ni—
sæl les. hut imitetialera tioneringeim lur vejarbej(lers ‘e(lkomiimelId(
hel I ophæves, sale(les at den kontrol, (ler nu uduves at iniimisteriel
lui’ byggeri og boligvæsen. kati bort falde. l)en lieskæftigelsesinæs
sige kontrol bor alene udføres al arbejdsminisleriei.

I )eii oiiislæimdiglmed al arl)ej(lskraften til 11(1 lorelse al vejfni itls—
o the jder skal anvises gennem dcii offentlige arbejdsa nvisni lig, (de
offentlige arbejdsanvisningskontorer, (le kommunale beskæfligelses_
udvalg og (le statsanerkendie ii the jdsloshedskasser) medfører næppe
i sig selv særlige l)rakliSke vanskeligheder I de senere år er der
i ni id terti(I vderl i gere anvend den regel at (le ved sådanne arbejdei
beskæftigede a ll)ejdere betragtes som tilmeldt den offentlige arbejds
anvisning, sålænge urbejdiel vrer. og således efter vedkommende
aiivisniimgsmviidigbeds beslutning omgående må afgå fra arbejdet,
når deres orl)ej(lSkialt måtte være nødvendig i (let priVate erhverv.
I )el le forhold koim virke meget generende for dispositionerne iited
hensyn til arbejdets ud lorelse og vil kit mie Forsinke og fordvre ar—
l)ejdet hel lel igt

Uli(l(i’ den iiii væreii(le immangel på oil)ejdskro II er det næppe nin—
ligt al ændre dcii sidst nævnte besletitinelse. idet hensynet til (1(11
storst mulige ilm(lsa Is i pI0(ltIkliohmen ina go forud fut oiilwgsorbejdei
al diii her otmihatullede karakter. Ændres arh)ej(lSkra flsiliialionen
(le rhc ii, at (ler i stedet lur ina ngel frem koni mer le lighed, vil 1 )estem—
iTlelSen næppe længere virke særlig geitereinle, imicim kommissionen
vii dog henstille til de interesserede ministerier i sit til fælde at tage
spørgsmålet oiii liesteitimelsens fskatfelse op lii nærmere over
vejelse.

1)et er overfor knmnmissioiieii oplyst, at (le respektive iiiiiiislerier
soni alm iii del ig regel lorhi uger de heromima ndlede I rbejder bort —

liciterede l)et hævdes, at denne praksis i en de] tilfælde medfører
unødig ti(lsspilde og besvær, navnlig hvor det drejer sig om fort
sæiteisesarbejder eller arbejder al mindre omfang. I sådanne tilfælde
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har licitalionen ingen betydning; priserne ligger gennemgiiende last

og er kendt af ve,jniyndighederne, hvorhos I’ortsætlelsesarhe,jder altid

vil blive over! aget af hoveden I reprenoren, og omkostningerne ved

arbejder af mindre omfang uden vanskelighed kan overses og be

dømmes af vejmvndighederne.
Der er i kommissionen enighed om, at anvendelse af licitation

‘ecI alle arbejder ikke er hensigtsmæssig. Kommissionen foreslar

derfor, at man indskrænker kravet om afholdelse af licitation til

alene at anger (le større nye arbejder, medens spørgsmålet om, hvor

vidt licitation iøvrigt skal anvendes, afgøres 11(1 fra de særlige for

hold, som måtte foreligge i de enkelte tillælde.

tul 3. Forskellige rC1)isionsXpOr(/si)1il.

under kommissionens gemienigang al’ vejva’senels adininisl ra

tionsforhold er opmærksomheden blevet henl(’(lt på, at den nuvæ

rende ordning med hensyn til revision al’ regnskaber for (le forskel

lige ve,jarhe,jder ikke synes at virke tilfredsstillende. l)er er her

navnlig fremhævet forholdene vedrørende de særlige vejarbejder.

der udføres med tilskud fra vejfondene, og det er påpeget, at revi

sionen arbejder for langsomt og forekommer unødig delailleret.

I denne forbindelse er det også overfor kommissionen frem

hævet, al den nuværende revisionsordning set fra el revisionsmæssigl

synspunkt langt fra kan betegnes som effektiv. Der er henvist til,

at der ikke foregår nogen systematisk revision af alle regnskaber

for arbejder, der udføres med tilskud fra vejfondcne m. v., men

alene en stikproverevision. Det er gjort gældende. at revisionen prin

cipielt burde omfatte alle arbejder af denne art og fastlægges gen

nem almindelige retningslinier.
Kommissionen har gjort disse mere principielle spørgsmål til

genstand for orienterende droflelser. l)et er herunder oplyst, at hele

forholdet vedrørende omfanget og rækkevidden al’ statens revision

af arbejder og foretagender m. v., der udføres me(l eller støttes ved

lilskud fra stolen, er laget op til cn generel uiidersogelse i kommis

sionens hovedudvalg 4, der heskæ fliger sig med kontrollen med

statsforvattningen.
Kommissionen har herefter lwslutlet al udskyde sine droflelser

af revisionsspørgsmålene. indtil der foreligger underretning om re

sulfo let a I den generel le ii ndersngelse.

Nærværende betænkning vil derefter blive SUI)pleret med en ud

talelse vedrørende revisionsspørgsmålet.

od 4. •Sporqsin7l oe(lroren(le oninibiis— O(/ fr(uJtlnan(lskor.sel.

Meddelelser’ af tilladelser til oinnibus- og fragtrnandskorsel gives

efter en procedure, der er en kombination af decentraliseret og een-
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traliseret myndighed. Den egentlige beslutning om tilladelsen træffes

af de lokale ve,jmyndigheder, men meddelelse om beslutningen skal

forelægges ministeriet for offentlige arbejder, ledsaget af en nærmere

redegørelse, navnlig vedrørende tilladelsens vilkår. Ministeriet for

offentlige arbejder skal derefter undersøge, om kørslen kan få be

tydning for bestående jernbaner, postruter eller koncessiorierede

sporveje. Hvis delle ikke er tilfældet, står den kommunale beslut

ning fast, i modsat fald skal sagen påny forelægges vedkommende

kommunale råd, og dette kan cia kun med 3/4 af rådets stemmer

træffe en endelig afgørelse af sagen. 1-Ivis beslutningen ikke er truf

fet med sådan majoritet, kan ministeriet træffe den endelige afgo

ret se.
For tie lokale myndigheders vedkommende kan reglerne udtryk

kes således, at de kommuner, gennem hvis veje en given rute fører,

skal have lejlighed til at udtale sig om sagen; i tilfælde af uenighed

bliver tiet ministeriet, der har den endelige afgørelse.

Kommissionen er klar over, at det centraliserede led i denne ad

ministration har til formål at sikre, al der kan lægges en ud over

de enkelte kommuner gående trafikplan for hele landet, og når man

tager i betragtning, at en sådan trafikplan kræver et snævert sam

arbejde mellem centraladministrationen og kommunerne, hvis ord

også her må have betydelig vægt, mener kommissionen ikke, at (ler

er noget at indvende imod selve de principielle hovedlinier i den nu

gældende ordning. Derimod er man af den opfattelse, at der med

hensyn til reglernes praktisering måtte kunne finde nogen forenkling

sted.
Reglen om, at samtlige tilladelser skal forelægges for ministeriet

fra offentlige arbejder, forinden de gives, betyder en væsentlig for

sinkelse af de mange forskellige ekspeditionssager, tier fremkom

mer, Forholdene landet over er efterhånden stort set faldet ind un

der bestemte rammer, således at den, der har fået tilladelser i alniin

delighed fâr disse fornyet.

1-Tertil kommer. at der er opstået en tendens til at give tilladet

serne for et kort tidsrum — på et vist ti(lspunkt ønskede ministeriet

for offentlige arbejder endog tillaclelserne givet for kun eet år ad

gangen. Dette skyldes, at hele trafiksporgsmålet i en årrække har

været underkastet diskussion med henblik på reformer, men dette

betyder, at der til at holde de almindelige koncessioner i gang kræves

et meget omfattende skriveri, idet man med korte mellemrum for

hver enkelt rute skal indhente udtalelser fra samtlige kommuner, fra

(le lokale jernbaner, derpå f’orelægge dem for ministeriet, der påny

forelægger dem for postvæsenet o. s. v., hvilket er både tids- og ar

bejdskrævende.
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I praksis viser (let sig (lesu(leli, at (1(1 format, som i:m soger at
i)pflt Ve(1 at give be’.’i II ingerne for korTe I i(lsI’tim, i rca Iii et en ikke
i)IiVei’ opnieI, (la (let i’et sjældeiil liæmler, al man nægter al forny cii

til Ia(lelSe, som (ilii ii er givel , Og som ili(leliiiveielm la kl isk har lie_
flyttet i længere I kl, uden at dcii pigældeiide uiidei’ en el ler anden
form opnir okunuin isk komnpeiisal ion herfor. I )el synes (kilor ri mc—
ligi at overveje, om del ikke vil være heusigtsinæ.ssigl. i Imveri fald
imai’ ruterne er konmniel Lii at ligge P hæii(lei’, hvor inaii ngliei’ iil((l.
at de er nogenluin le faste. al give koneessi m p belvdel ig luiigere
tid (11(1 nu.

BesI emmelserne om fragtma iii lsru ler er f rovrigt h irhi d tisvis
Telte at omg, og en meglelse al’ tilladelse ‘il (lerfor kunne inedinie.
at ruten i realiteten alligevel vil blive forTsat, mcii en iiiide, soiii
formelt ikke kræver koncession. For person ru terimes vedkoni niende
kan omgåelse miske vanskeligere finde sle(i, men hvad enten laTin
er om Cragtma nds— eller perso ii ru [er, er forhol (lene dog al (Tell be
skaffenhed. al (let er vanskeligl for de a(iiiliiiistraLive ilivim(Iighed(i’
at gen nem føre nægtelse af koimeesso om. i )el le sky h les del vis, al reg
lerne for uden ej- uklai’e. I )e[ mfi deL’fol’ a iises lur megeT oiiskeligl.
at (ler pi detle omri7ide Ii I ve jebri uges effek live og klare i’eglei’. iler
svai’ei’ lii (le praktiske foi’holcl, og som kaim danne et tilfredsstillende
grundlag for administrationeims arbejde.

Ser man bort fra de særlige forhold, som under krigen har 1w—
virket, at koncessionerne kun er blevel givel for megel kort I id,
I)esteinmes m ifll5i’itdC’fl(5 nHværen(le l)raksis a I’ reglei’ime i cirkulære
af I juli 1928 fra ministeriet for offentlige arbejder.

lieri fastsættes:
al ti lIidelsei- iii oninihus_ og frugt niandskoisel 11(11- gives f( i’ et ti(ls—

ruin al’ indtil 5 Sr,
al en tilladelse lil omnimihiis og fragliiiindskursel er :11 IR’lragte Solil

cii personlig lilladelse, siledes al denne, nar i’ii leim skifter inde
haver, vil vare al forelægge in iii istei’iet i overenss I ciii indse med
de fora ii givne regler, og

at sa gerne påny skal Ii n’el aggts iii i Ti IS leriel foi’ o ffei ill ige ill_I iejdei’,
nar dci’ sker væsen Llige andri uger i koreplaiiei’iie lui’ omnihus—
r ii ler i i (‘.

For su vidt ilimgar (leR sidsle al iimiimislei’iet fastsatte foi’elæggel—
sesi’cgel l)emærkes, al der lii i’ værd Ivivl oiim, hvorvidt der i loven
er hjemmel for ministeriet til al kræve en sa(lail forelæggelse. og (‘ii’—

kulæi’els hesteniinelse ina foriiieiillig ogsa normalt opfattes som cii

herislilling.
l)et ci’ oplysl l’oi’ kommissionen, al Iiesleiiimnelsen om, al fore

læggelse skal ske, iiii’ ruten skifter indehaver, har væeI udsat fur



1949 DANSK VEJTIDSSKRIFT 99

nogen kritik, idet juan fra visse amtsråds side har været af den op
fattelse, at tilladelser til, at cr1 anden person fortsatte kørslen på en
tidligere al ministeriet goclkendi. rute, ikke skulle forelægges mini

stenet. Den af disse amtsråd påtænkte aktion blev dog hurtigt op

givet, og det må formentlig al hensyn lii mulighederne for at gen

nemføre en lrafikplan for hele landet efter kommissionens opfattelse

anses for ønskeligt, at tilladelsernes personlige karakter hele tiden
understreges stærkt.

1-Ivor rutebilkoncessioner er overdraget privalbaner eller andre
offentlige trafikselskaber, skønnes det imidlertid urimeligt, at man
Iile(l få ars mellemrum skal rejse spørgsmålet om disse koncessioners
foi’iivelse, hvorved bemærkes, at selv en simpel fornyelse al en sådan
rute, som ikke vækker modstand al nogen art, kræver indhenlelse al
udtalelser fra ina uge invndighedr’r. forelæggelse i kommunalbesty

relseniies moder ø. s. v.. hvilket i virkeligheden er overflødigt ar
bejde. nar rul en ligger ga Hske fast.

l)et skal derfor henstilles til iiiiiiisteriet for offentlige arbejder,

at ina n går med lii at forlænge tilladelser al den nævn Le art for et
tids juim på i hvert fald 10 år.

Desuden er det formentlig rundi omkring i la iidet el princip, at

egentlige byruter ligger nogenlunde last på offen Ilige eller eventuelt

l)rivate trafikselskabers hænder, (venluelt hos priva Ipersoner, så
ledes al der ikke er tale om at overd rage dem I il andre. Også for
sådanne riller kunne der være grund lil at overveje forlængelse for
længere tid end uld i (‘iikulærel nævnte år.

Det er muligt, at der ogsa udover disse to tilfælde kan være tale
om, at mari har fundet cii så fast og sikker fordeling at’ rulernes pla
cering, at man kan indføre en tilsvarende regel, men det må selv
følgelig for de private ruters vedkommende være klart. at der ikke
er tale om. at offentlige tralikvirksomheder ønsker at overtage dem,
eller at det offentlige al anden grund ønsker at have det stærke hold
på deni, som de kortvarige bevillinger indebærer. Hvis sådanne fin
des, kunne tidsrummet også her forlænges.

Desuden kunne den i rutebillovens § 3, stk. 1, omhandlede under
søgelse, om ruterne kolliderer med bestående jernbaner, postruler
eller koncessionerede sporveje, formentlig uden skade foretages lo
kalt. 1)ette kunne ske på den, måde, at den koncessionsgivende myn
dighed, altså normalt amtsrådet, selv indhentede udtalelser fra jern
banerne og postvæsenet, således al koncessionen kunne gives uden
forelæggelse for ministeriet for offentlige arbejder, når der var enig
hed mellem de kommunale myndigheder og jernbanerne og post
væsenet.
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Såfremt man ikke mener at kunne indføre denne regel for alle
tilfælde af tilladelse Lif omnibus_ og rulehilkoneessioner, miil[e del
i hvert fald være miii igt at anvende en sadan Pi’od1I’e ved alle
h )rnyelSer a f i idi igere givne rutebiltil la(ielser samt ved disses over
gang til ny indehaver u nder foriidsæl n ing al, al al le Llfl(lei’Oi’d nede

iiivndigheder er ful(lslændig enige herom.
Da som nævnt dcii al lovervejencie del a f samtlige ru [er ganske

regelmæssigt fornyes ii nder alle iii leressei’e( le ia vI ei’s ensl eni ifl ige
I ilslul ning, ville man pi (lenne mide kunne spa le ekspedi liuiieii via

ni in is [end lui’ oftenitI ige arl)ejder.
Al. iniiiislei’iel tor offentlige arbejder skal have gode nitiligheder

lui’ al gøre sig gældende, si snarl der overliovedil el’ iieiiiglied lii
stede, synes no(lveli(ligI, og reglen oiii :1/4

nialOl’ilel i del koui(’essiuIis—

giveiide koiuniiiiiale l’a(i liiit anses for bereltiget. Men al iuiiiisteriel

overhoveilel skal beskæflige sig med sagen, iim’ alle interesserede
parter er enige, ja endog selvom der ingeiisoinlielst nlo(lkall(li(lal
lindes Ii! iLl teii, 1iVI(1 dei’ ilieget 1 )lte ikke gni’, k:i ii ikke anses for
nødvendigt el ler i’imel igl

Man gfir ogsfi 11(1 fra. a I, iii iii ist eriel s normale belia ndl lig al disse

sager ku ii i ndsk raniker sig til al k( iiisl :i lei’e en igliedeii mel lem de
interesserede, og en si(lali koiislatering kunne iiiaii foi’meiitlig u(leli

risiko ovei’ladc lil dcii kohi(’essiollsgiveiide iuviidiglied. I Ivis nogen
blev tilsidesat ved a l’gorelsen, ni fl le (ler vare adga iig lii at k ge Ii I
iii j nis teriet.

i[edens niiiiislei’iel tidligere selv linje har uli(lersogl, (1111 (ler ogsi
l’an(lles lilsluliiing Ira alle koiiiiiiiiiiale niyli(liglIe(ler, mii’ minisleriel
i de senere iii• i nogle tilfælde allveli(ll dcii form al meddele tilslul—
iliiigen uiidei’ loi’tiilswl iling al’, al sanillige koinniiiiiale myndigheder
har meddelt deres sam tykke. A[ del le generel le forl)ellolcl tages ogsi

i det til fælde, hvor der omhyggeligt ved sagen er vedlagt enklæi’iiiger

Ira samtlige kommuner, viser kun, at minisleriel som naturligt el’.

har langt sværere ved at koiisla tei’e, hvilke kom mii ner (1(1’ I om ‘es
al’ dcii enkelte rute end de lokale mvndighedei’.

Det synes ud fra disse synspunkter rimeligt, at man i si sior
udstrækning som muligt overlader de beføjelser, hvor forudsætnin
gerne i alt væsentligt beror P lokale lorhold lii (le kommunale mvii—
ilighedei’, hvorved både disse og ministeriet lii tages lui’ overflødigt
eksl)d(litioiIeI’, og hvorved der spa les I i(l for (le I iiteresseretle parter.
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NORMERNE FOR STEN- OG GRUSMATERIALER.

Rio Foranledning af Sveriges Granit iiidustriförbuncl et der fra svensk
Side fremsat Ændringsforslag til Standard for Brosten og Kautsten.

1. Forslag til Ændringer af Brostens Dimensioner og Betegnelser
(1) 5 136).

li’orslltget vil fremgaa at følgende Tabel.

Betegnelse og Dimensioner

efter D S 136 efter svensk Ændringsforslag

b 13—15 b 13—15

A 3 1 15—25 B 3 i 18—22
h = 13—15 h = 13—15

b = 12—15 b 12—14

B 2 I 15—25 B 4 I 18—22

h = 12—15 h 17—14

b 9—11 b 12—14

B 3 I — 15—25 B 2 I = 18—22

b 14—16 h 14—16

Brosten ii ‘Fypo C skulde udgaa, saaledes at Standard omfattede føl
genclo Typer, ordnet, efter 1-løjdo indenfor hver Gruppe:

A I, A 2, B 1, B 2, B 3 og B 4.
I Een er A 1, A 2 og B i sam’et I vad nngaar Betegnelse som Dimen

sioner de samme i D 5 136 og- det svenske Ændingsforslag.
I Danniark Inges navil ig Typerne A i, A 2, B i og B 2, og man ser

ikke gorm’ cii -Endri lig, især ikke lvn’l iiiigaar Længden fra IS- —25 cm
til 1—22 Cii, ila dette vilde nedfore cii .Endriiig i de gældende Arbejds—
overenskomster med Fordvrelsc at Stenene.

2. Forslag Ill Bestenunelse ved roiende Bindere.
Det er ioieslaaet, at iler sk I leveres FU ndeie lii St cii, 1 vor Længden

:‘ntlres fra 15—25 em til 18—22 rio. Ændres Længden, som ovenfor nævnt,
vil Bindere være nødvendige.

3. Forslag tfl Ændring af Behugningsgraden for Faskantsten (D S 138).
Fra svensk Side er foreslaaet, at Behugningsgraden for Faskantsten

ændres fra Grad i til Grad Ob. Forslaget skyldes sikkert 1-lensyn til de
mange smaa svenske Stenbrud, der ikke har Specialmaskiner til Beliug
ning.

Forbrugerne er imod en Forringelse at Behugningsgraden, da man san
lige sna godt kunde bruge klovede Kantsten som Faskantsten med Behug
ningsgrad Oh.

4. Forslag om Ændring at Højden af Vinkelkantsten (D S 139).
Fra norsk Side er fremsat Forslag om Ændring al Vinkel kantstens

Flojde fra henholdsvis 30-- 33 og 20-— 23 til 29-- 32 og 19- 22.
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Vinkellcantsten anvendes meget lidt i Dan mark.
5. Forslag om Indførelse at en n Sl oi’relse Vinkelkanlslen (1) 8 130).
Fra norsk Side er foreslanet lndtdml’else at en Vinkelkamitsien miied

Bredde 30 ciii og Højde 14—10 cm.
(i. Forslag fra Sverige Om Ændring af I-Iojclen af klovede 1(mmlsten

(DS 140).
Forslaget gnam ud pnn at wndre Tiojden at Høje klavede Knn Isleim [ma

30—33 ciii til 29—32 cm.
I Danmark ligger et stort Antal Gader og Veje uden Lengdefald, og

iler kliPves derfor en stor Højde at Kanlstenene ved Bcndeslenenes Dybde-
punkter. Mon løn derfor fastholde Højden 30—33 cmii, uens dem fommoemmilig
ikke vil vane noget i Vejen for at emidme I lim den af hive kliivede Kimmmlslemm
fra 25— 28 cm til 24—27 cm.

7. Forslag vedrørende Forsiden at kløvede Kimmitsten. (1)8 1 ‘iO).
Fra norsk Side fomeslaims, ;mt Forsiden fin cmi i)ylole nf 15 cmii mmmdci

i liivedflndemi slcal vimme retvimiklel pan demimie ellem’ immilfmldemmde imemletmem.
I)ette vil vwme cii I’omliedmiHg tif Stemmemme.

c.

0. Nielsen & Co, Kbhvn.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

*

- o CIlalIs%ebro%delI%fabrik
Stenlmggcrier

Vang — Bornholm.

*

.HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 — København.

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

KALVEBOD BRYGGE
OASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TELBC1RAMADR.: MAKADAM TELEFON: CENTR. 8636 & 4729

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten,

Leverandør til Kommuner Landet over.

i

•



f p


	1
	2

