
DANSK VEJTIDSSKRIFT
REDAK T.I ON: Civilingeniør, Professor A. R. C H RISTEN SEN (ansv.)

Skovvangen 17—Charlottenlund — Telefon Ordrup 2570
Amtmand P. CHR. v. $ T E MAN N og Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. G AR D E

EKSPEDITION: Teknisk F1ag, V. Farimagsgade 29 København V. Tlf. Palæ 1004, Cent. 4557. 4528

NUMMER 6 - JUNI 1950 27. AARGANG

BARBER- GREENE
Udlægningsmaskine

Haandudlægning

Moderne Vejhelæqninq
PHØNIX Staalslagger

PHØNIX Bilugrarnt

PHØNIX Bitural

MEXAS Asfaltemulsion

PHØNIX Cutbacktiære

PHØNIX Vejtjære

Fabriksanlæg i Vejen. Kolding. Immervad (Haderslev Amt) Vejle,

Hobro, Nørresundby, Oddesund, Odense, Frederikssund og Herlev

AIS PhØNIX VEJEN
Dansk Vejmaterialefabrik, Frederikssund. Tlf. 303

A S Københavns Vejmaterialefabrik, Tlf. Yrsa 101

AS Fyns Vejmaterialefabrik, Odense. Tlf. 683-2483



DANALITH
KØBEN HAVN

Al
‘s

AALBO R G AAR HUS

Betonej, Sæby.



DANSK VEJTIDSSKRTFT
REDAKTION : Civilingenior, Professor A. R. CHRISTENSEN (ansv.)

Skovvangen 17— Charlottenlund —Telefon Ordrup 2570
mtmand P. CHR. v. ST E M A N N og Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder 5. G A R D E

EKSPEDITION: Teknisk Forlag, V. Farimagsgade 29, Kobenhavn V. Tlf. Palæ 1004, Cent. 4557, 4528

NUMMER 6 JUNI 1950 27. AARGANG

Vej udgifterne og disses Financiering
i 1948/49.

Det samlede Provenue af Automobilbeskatningen udgjorde i 1948/49
i alt 224,7 Mill. Kr., der fordeler sig saaledes:

Mill. Kr,

Afgift af Benzin 150,3
Tillægsafgift paa Benzin 20,7
Benzinafgift i H. t. Lov Nr. 115 af 8-4-1932 (Stor

stromshroen) 4,2
Benzinafgift i H. t. Lov Nr. 191 af 17-4-1941 (Motor

vejen fra Rødbyhavn til Storstromsbroen) 4,2
Afgift af Motorkoretojer 36,4-
Omsætningsafgift af Motorkoretojer

Ialt 224,7

Tillægsafgiften paa Benzin indgaar i Statens almindelige Indtægter
paa Linie med de ovrige Skatter og Afgifter i Modsætning til de ovrige
Automohilafgifter, hvis Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Oversigt

Afgift Omsæt
nings
afgift
Mill.
Kr.

1) Til Drift af Vejlaboratorium og Forsøg
med Vejbaner, Vejrnaterialer m. v

2) Til Lillebæltsbroen
3) Til Sikring af Vejkryds m. m
4) Vedligeholdelse af Statsveje
5) Til Dækning af Opkrævn.omkostninger
6) Til Dækning af Udgifter t. Vejkontor..
7) Til Snekastning

0,1 — 0,1
0,5 — 0,5
2,0 — — 2,0
0,1 — — 0,1
0,2 2,3 0,1 2,
0,1 0,2 — 0,3
0,3 1,2 0,1 1,6

Vægt- af
afgift Benzin
Mill. Mill.
Kr. Kr.

I alt
Mill.
Kr.

7,2At overføre 3,3 3,7 0,2
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Overført
8) Til Afdrag til Vejfonden
9) Til 1 % til Vejfonden af Resten af

Vægtafgift og Afgift paa Benzin
10) Statens Tilskud i H. t. Lov af 8/4 1932
11) ,, ,, ,, ,, ,, 17/4 1941

Rest til Kommunerne

88,3 Mill. Kr. af de samlede Automobilskatter blev, som det frem

gaar af Oversigten, overført til Vejfonden eller paa anden Maade reser

veret til bestemte Formaal efter Ministeriet for offentlige Arbejders nær

mere Afgørelse. Af de af nævnte Ministerium administrerede Fonds m. v.

er der i 1948/49 udbetalt følgende Beløb som Tilskud til Udførelse af

Vejarbejder m. v.

I. De fra Motorafgifterne stammende Beløb:
Mill. Kr.

a. Vejfondens Tilskud (Lov Nr. 123 af 23-7-1932 §9, stk. 2) 0,4

b. Til Gennemførelse af de i Lov Nr. 123 af 23-3-1932 § 9,

Stk. 3 omhandlede særlige Vejarbejder 1,3

c. Drift af Vejlaboratoriet og Forsøg med Vejbaner, Vejrnate

rialer m. v 0,1

d. Sikring af Vejkryds 2,4

e. Vedligeholdelse af visse Veje tilhørende Staten 0,1

f. Vedligeholdelse af Storstrømsbroen og Oddesundbroen 0,2

g. Anlæg af Motorvej fra Rødbyhavn til Storstrømsbroen 0,3

h. Anlæg af Motorvejnet om København 0,6

I alt I 5,4

Tilskud fra Millionfondene (ekskl. 2 Million-Fonden) 7,5

Tilskud til visse Vejarbejder i Sønderjylland (2 Mill.-Fonden) 0,1

Tilskud fra Viaduktfondene 0,7

Tilskud til Snekastningsudgifterne 1,5

I alt I—V. 15,2

Omsæt

nings

afgift

Mill.

Kr.

0,2
3,3

I alt

Mill.

Kr.

7,2
71,6

Afgift

Vægt- af

afgift Benzin

Mill. Mill.

Kr. Kr.

3,3 3,7
13,3 55,0

0,2 0,9
— 4,2
— 4,2

I alt .. 16,8 68,0
19,6 90,7

I alt .. 36,4 158,7

— 1,1
— 4,2
— 4,2

3,5 88,3
5,4 115,7

8,9 204.0

II.
III.
IV.
v.
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Foruden de Tilskud, der ydes til Vejarbejder af Ministeriet for offent
lige Arbejder administrerede Fonds, yder Beskæftigelsesfonden Tilskud
til Vejarbejder.

Beskæftigelsesfonden har i Finansaaret 1948/49 ydet 24,2 Mill. Kr.
som Tilskud til Iværksættelse af offentlige Arbejder; heraf kan Ca. 10,0
Mill. Kr. anslaas at vedrore Vejarbejder.

Som foran nævnt var der i 1948/49 115,7 Mill. Kr. til Raadighed
til Fordeling til Kommunerne, og heraf anvendtes 55.7 Mill. Kr. til
Afdrag paa de af Staten under Krigen ydede Forskud paa Motor
afgifterne. Resten, 60.0 Mill. Kr., fordeltes til de forskellige Kommune-
grupper som vist i ncdenstaaendc Opstilling.

Mill. Kr.

Kobenhavn 3,0
Frederiksberg 0,9
Gentofte (beregnet efter Fordelingsreglerne for Sogne-

kommuner) 0,4
Kohstæderne 4,9
Sognekommunerne (ekskl. Gentofte) 20,9
Amtskommunerne 29,9

I alt 60,0

De nyeste Oplysninger over samtlige Kommuners Udgifter til Vej-
anlæg og Vedligeholdelse af Veje og Kloaker vedrører Regnskabsaaret
1947/48 og er gengivet nedenfor. Udgifterne omfatter ikke Forrentning
og Afskrivning af de bestaaende Vejanlæg.

Kommunernes Udgifter i 1947/48 til Vej- og Kloakvæsen efter Fradrag af
Tilskud fra Staten og Vejfonden herunder dog ikke de Kommunerne

tilfaldende Andele af Motorafgifterne.

Mill. Kr.

København 15,1
Frederiksberg 2,9
Gentofte 2,7

I alt i Hovedstaden 20,7

Kobstæderne 31,3
Sognekommunerne 74,9
Amtskommunerne 39,3

I alt 166,2
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Oversigt over forskellige Forhold,
(ler har Interesse for Vejvæsenet.

Efter Redaktionens Anmodning har fungerende Sekretær i Vejdirek
toratet, cand, oecon. Bernth Andersson udarbejdet nedenstående korte
Fremstilling:

Antal biler.

Medens krigen og besættelsen for en tid standsede den rivende ud
vikling i biltallet, som havde fundet sted op til 1939, nåede det sam
lede automobiltal med udgangen af 1948 op på førkrigstallet, 161.000
vogne. Udviklingen fremgår iøvrigt af nedenstående skema:

antal antal
person- last
vogne vogne: ialt:

30/9 1930 79.500 30.600 100.100
30/9 1939 118.600 43.200 161.800
30/9 1947 105.500 46.100 151.600
31/12 1948 111.100 50.600 161.700
31/12 1949 114.900 54.300 169.200

Samtidig er motorcykletallet steget fra Ca. 23.000 i 1930 over Ca.
30.000 i 1939 til 36.100 ved udgangen af 1949.

Til lastvogntallet bor bemærkes, at den udvikling henimod tungere
vogne, som kunne konstateres allerede før 1939 er fortsat i meget ud
præget grad efter krigen, således at lastbiler med en egenvægt på over
2000 kg idag udgør ca. 42 % af samtlige vare- og lastbiler mod kun
ca. 25 % i 1939, samtidig med at der i vægtklasserne 2500—4000 kg
findes 5 gange så mange vogne som i 1939 og i vægtklasser over 4000 kg
lige ved 10 gange så mange. Jævnsides hermed er dog også sket en for-
skydning henimod de helt lette varevogne — under 800 kg egenvægt —

hvis antal i forhold til for krigen er fordoblet. Samtidig er antallet af
påhængsvogne steget fra 2285 i 1939 til 5736 i 1949.

Bestemmelser om motorkorefojers bredde og vægt.

Bestemmelserne herom findes i § 18 i færdselslov nr. 129 af 14. april
1932, der fastsætter en maksimumsgrænse for bredden af motorkoretojer
på 2,30 m og i lovbekendtgorelse nr. 131 af samme dato, der fastsætter
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en maksimumsgrænse for totalvægt på 8 ts og akseltryk på 6 ts. Disse
bestemmelser er dog ved justitsministeriets cirkulære af 9. august 1947
blevet lempet noget, og man står iøvrigt overfor en revision af disse
bestemmelser, idet man må anse det for ønskeligt, at Danmark for visse
vejes vedkommende kan tilslutte sig de internationale regler, der på
dette område ventes vedtaget i en række lande.

Motorafgifterne.

a. Omsætningsafgiften (lov nr. 25 af 31. januar 1946), svares ved
første indregistrering her i landet af ethvert personkøretøj. Dog er rute
biler fritaget, se lovens § 6.

Afgiften svares af køretojets værdi efter en progressiv skala fra 20 %
af værdien for de billigste køretøjer op til Ca. 50 % af de dyreste vogne
— lovens § 3.

Omsætningsafgiften indbragte i finansåret 1948/49 8,9 mill. kr.

b. Vægtafgiften (lovbekendtgørelse nr. 123 af 23. marts 1932).
Af ethvert motorkøretøj svares en årlig afgift i forhold til køretøj ets

vægt.
Afgiften udgør alt efter den samlede egenvægt for personvogne fra

10 til 25 kr. pr. 100 kg og for lastvogne fra 13 til 30 kr. pr. 100 kg

( 6).
Provenuet af denne afgift var i 1948/49 36,4 mill. kr.

c. Almindelig benzinafgift (lov nr. 132 af 29. juni 1927 med senere
ændringer).

Af al benzin, der anvendes til drift af køretøjer, svares efter, at af
giften nylig er blevet nedsat med 6 øre, 34 øre pr. liter. (Oprindelig
var afgiften kun 7 øre pr. liter).

Denne afgift indbragte i finansåret 1948/49 150,3 mill. kr.

d. Tillægsafgift (lov nr. 243 af 19. oktober 1931, § 16, med senere
ændringer).

Denne afgift er en ren forbrugsafgift og svares med 5 øre pr. liter
benzin (,,benzinfemøren”). Den indbragte i finansåret 1948/49 i alt
20,7 mill. kr.

e. Andre benzinafgifter.
Til dækning af udgifterne ved bygning af Storstrømsbroen og til hen

læggelse til en fond til broens fremtidige drift samt til dækning af ud
giften ved oprettelse af en afløsningsfond for bortfald af broafgiften ved
Limfjordsbroen, opkræves i henhold til lov nr. 115 af 8. april 1932,
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6. og lov nr. 105 af 30. marts 1935, 4, en afigft på 1 ore pr. liter
benzin.

Den samme afgift opkræves i henhold til lov nr. 191 af 17. april
1941 og lov nr. 168 af 11. april 1942 til dækning af udgifterne ved
anlæg af en motorvej på Lolland og en ringvej ved Kohenhavn samt
anlæg af Horsholmvejen.

Disse to afgifter indbragte i 1948/49 i alt 8,3 mill. kr.

Fordelingen af motorafgifterne.

Reglerne om fordeling af provenuet af de til vejformål opkrævede
afgifter (omsætnings-, vægt- og den alm. henzinafgift), findes i § 9 i
lovbekendtgorelse nr. 123 af 23. marts 1932 om afgifter af motorkore
tojer og i § 22 i lov nr. 25 af 31. januar 1946 om omsætningsafgift af
motorkoreto jer.

Forlods tages af motorafgifterne forskellige helob til særlige formål,
såsom drift af vejlaboratoriet, opstilling af færdselstavler, sikring af
færdselen i vejkryds og ved jernbaneoverskæringer samt til dækning af
snekastningsudgifterne, og endvidere fradrages 4/ af den del af afgifts
provenuet, der overstiger 33 mill. kr. Denne andel stilles til rådighed
for ministeren for offentlige arbejder, der ifolge afgiftsloven skal an
vende af belohet til særlige vejarbejder. hvorved forstås kommunale
vejarbejder. der navnlig har hetdning for forbindelsesveje eller adgangs
veje til landevejene, medens den ene trediedel anvendes til henlæggelse
til en vejfond til dækning af udgifterne ved anlæg af sådanne nye veje.
som har betydning for landets vejnet som helhed.

De heloh. der herefter stilles til rådighed for kommunerne, fordeles
med

6,5 Ç til Kobenhavn og Frederiksberg
8,0 ¶4 til kobstæderne

39,5 ¶4 til sognekommunerne
50,0 ¶4 til amtskommunerne,

dog fordeles provenuet af omsætningsafgiftsloven med

6,5 ¶4 til Kobenhavn og Frederiksberg
8,0 ¶4 til kobstæderne

42,5 ¶4 til sognekommuoerne
43,0 ¶4 til amtskommunerne.

Fordelingen mellem de enkelte kommunegrupper sker for sogne- og
amtskommunernes vedkommende i forhold til kommunernes vejudgifter
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i de nærmest foregående år og for kobstædernes vedkommende i for
hold til dels den i hver kobstad indbetalte afgift, og dels længden af
kobstadens landevejsgader.

Den de enkelte kommuner tilfaldende andel af motorafgifterne skal
i sin helhed anvendes til vejarbejder.

Snekastningsloven.

I henhold til lov nr. 58 af 13. april 1938 om snekastning er der på
lagt kommunerne ret store snekastningspligter på de offentlige veje, men
ifølge lovens § 19 kan halvdelen af en kommunes udgifter til lejet ar
bejdskraft til snekastning refunderes af ministeren f. offentlige arbejder.

I henhold til denne bestemmelse blev der i 1948/49 udbetalt kom
munerne ca. 700.000 kr., hvilket beløb som foran anført forlods blev
fradraget fra motorafgifterne.

Vejkrydslov.

I lov nr. 28 af 1. februar 1930 er der givet ministeren f. offentlige
arbejder bemyndigelse til at anvende et beløb på indtil 2 mill. kr. om
året til sikring af færdselen ved farlige vejkryds eller vejsving på offent
lige veje, ved ubevogtede krydsninger mellem jernbaner og veje, ved
broer, som fører veje øver vandarealer samt ved viadukter, som fører
veje over eller under jernbaner.

De penge, der anvendes hertil, hidrører som foran anført fra motor
afgifterne, og det er fastsat som en betingelse for deres anvendelse, at
et i henhold til lovens § 2 nedsat lokaludvalg har afgivet erklæring
om, at sikringsforanstaltningen er af væsentlig betydning for færdselen
med motorkøretøjer.

Iøvrigt er det i lovens § 7 pålagt de enkelte kommuner for egen reg
ning at fjerne faren for motørfærdselen ved vejkryds eller vejsving, og
tilskud fra krydsningsmidlerne gives kun, hvis foranstaltningen vil med
føre uforholdsmæssig stor udgift for vedkommende kommune.

For at skabe ensartede afgørelser for hele landet er i henhold til lovens
§ 4 stillet et sagkyndigt udvalg til rådighed for ministeren for offentlige
arbejder.

Byggelinielovgivning m. v.

De alm. regler herom findes i lov af 28. november 1928 om fastsæt
telse af bygge-linier ved veje og gader, således som den er ændret ved
lov af 29. marts 1939.
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Iøvrigt gælder for så vidt angår landeveje fremdeles § 80 i vejforord
ning af 13. december 1793, der bestemmer følgende:

,.Ingen må egenrådig anlægge overkorsler fra vejen til sin jord,
langt mindre igennem dens tørre grøfter, under straf fra 2 til
10 kr. foruden skadens erstatning.

Derimod skal de nødvendige overkorsler indrettes ved vejens an
læg på almindelig bekostning når nogen, efter at vejen er blevet
færdig, ønsker flere sådanne overkorsler. da bør han melde sig
derom hos amtmanden, og dersom hans forlangende findes billigt,
så at det indvilges, bor han selv udrede bekostningerne på de sten
kister som desformedeist må anlægges.”

Efter ministeriet for offentlige arbejders formening hjemler denne be
stemmelse amtsrådene ret til dels af saglige — herunder færdselsmæs
sige — grunde at nægte tilladelse til tilslutning af sideveje og overkors
ler til landeveje, dels at stille sagligt begrundede vilkår for tilladelser til
sådanne tilslutninger. Den endelige afgørelse af hvorvidt dette stand
punkt er lovmedholdigt må dog ligge hos domstolene.

Om spørgsmålet foreligger iøvrigt fra landbrugsministeriet to cirku
lærer af 17. august 1946 og 15. juni 1948.

I henhold til § 2 i lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner kan
det bestemmes, at planlagte betvdeligere veje gøres facadelose, hvilken
bestemmelse i områder, som by- eller markplanlægges, også kunne an
vendes på landeveje, men det må i denne forbindelse understreges, at
amtsrådene, under hvem administrationen af landevejene henhører, ikke
har hverken direkte eller indirekte byplanmyndighed.

For så vidt angår områder i nærheden af større byer kan bestemmel
serne i lov nr. 210 af 23. april 1949 angående regulering af bymæssige
bebyggelser kunne være af betydning, idet den i loven foreskrevne op
deling i visse zoner kan influere på bebyggelsen langs vejene.

Bernth Andersson.

Bituminose Belægninger paa Kørebaner
i Københavns Kommune.

Stobeasfah.
Belægninger med Støbeasfalt anvendes i de asfalterede Gader, der har

den stærkeste og tungeste Trafik. Støbeasfalten udlægges som Regel paa
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et 23 cm tykt Betonfundament udført i et Blandingsforhold, der om
trent svarer til 1:4:6, hvoraf de 6 Dele Sten omtrentlig bestaar af 2
Dele Nøddesten og 4 Dele Singels. Det fordres, at Betonen skal have
en Bøjningsstvrke paa mindst 15 kg/cm2.

Asfaltbelægningen udføres i Reglen i en Tykkelse af 5 cm, idet dog
Arealet mellem Sporvejsskinnerne, hvor saadanne findes, udføres i en
Tykkelse af 4 cm. En 5 cm Belægning bestaar af et ca. 1 cm tykt
Bundlag af Tæppebelægningsmateriale, over hvilket der lægges Ca.
33/4 cm Støbeasfalt, i hvilken der nedtromles 6—10 kg bituminerede
15/20 mm Granitskærver for at opnaa en større Ruhed af Belægningen.
Den samlede Tykkelse af Asfaltbelægningen bliver da Ca. 5 cm.

Støbeasfalten er fremstillet af formalet Kalksten og som Regel uknust
Granit og Flint fra Grusgrave eller fra Søen. Det er sjældent, at der
anvendes Granitskærver. Den indeholder ca. 9 % Bitumen, der bestaar
af Olieasfalt tilsat Trinidadasfalt. I Reglen benytter man den gamle
Støbesafalt, der fremkommer ved Opbrydninger eller Reparationer, til
at blande sammen med de nye Materialer; dog tillades det ikke at
benytte mere end 40 % gammel Stobeasfalt i nye Belægningcr.

Som Eksempler paa Belægninger med Stobeasfalt kan nævnes:
T’esterbrogade ved Raadhuspladsen. Trafik 14193 Koretojer pr.Dogn,

eller 1706 t/m af Kørebanebredden, heraf 0,8 % Jernringetrafik. Ga
dens Bredde, der er 44,6 m, er inddelt i 2 Fortove paa hver 5,00 m.
2 Lokalkorebaner paa hver 5,50 m, 2 Korebaner paa hver 8,00 m samt
et af Refuger begrænset Sporareal paa ialt 7,6 m.

Amager Boulezard udfor Seruminstituttet. Trafik 11805 Koretojer
pr. Dogn eller 1546 t/m af Kørebanebredden, heraf 1,9 % Jernringe
trafik. Gadens Bredde er 37,69 rn og er inddelt i 2 Fortove paa hen
holdsvis 3,05 og 4,84 m, 2 Cyklestier paa 3,60 m, 2 Korebaner paa
7,70 m samt et særligt Sporareal paa 7,20 m.

Fredensgade v/ Ryesgade. Trafik 9332 Køretøjer pr. Dogn eller
1812 t/m af Korebanebredden, heraf 0,7 % Jernringetrafik. Gadens
Bredde er 15,60 m og er inddelt i 2 Fortove paa henholdsvis 2,2 og
2,4 m samt en Korebane paa 11,00 m.

Asfaltbeton.

Belægningen med Asfaltbeton anvendes ligesom Stobeasfalt paa Kore
baner med stærk og tung Trafik; de er udført saavel paa Fundamenter
af Beton som af Makadam. I de senere Aar er Asfaltbeton især anvendt
paa Makadamfundamenter i Tilfælde, hvor man enten af økonomiske
Grunde har ønsket at benytte en eksisterende Makadambelægning som
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Fundament, eller hvor man paa Grund af Forbud mod at anvende
Cement har været nødsaget til at udføre et Makadamfundarnent. Me
dens der tidligere anvendtes saavel Enkeitlags- som Dobbeltlagsbelæg
ninger af Asfaltbeton, har de i de senere Aar udførte Asfaltbetonbelæg
finger alle været Dobbeitlag med et Bundlag paa 2Y2—3 cm og et
Slidlag paa 2’/2 cm. For at opnaa en større Ruhed af Belægningen bli
ver der nu altid nedtromlet Ca. 5 kg/m2 bituminerede 5/10 mm Granit-
skærver i Overfladen. Som Eksempler paa Belægninger med Asfaltheton
kan nævnes:

Dæmningen orer Skt. Jørgens Sø. Trafik 6190 Koretojer pr. Døgn,
eller 1117 ton/m af Korehanebredden, heraf 1,5 ¶/c Jernringetrafik. Ga
den har en Bredde af 30,00 m, der er inddelt i 2 Fortove paa hver
5,75 m, 2 Cyklestier paa hver 3,0 m samt en Kørebane paa 12,50 m.

Tagensrej vi Studentergaarden. Trafik 5438 Køretøjer pr. Døgn, eller
1046 t/m af Korebanebredden, heraf 1,0 % Jernringetrafik. Gaden har
en Bredde af 25,00 m, der er inddelt i 2 Fortove paa tilsammen 11,82 m,
en Cvklesti paa 2,49 m samt en Korebane paa 10,80 m.

Øster Voldgade vi Østerbrogade. Trafik 4559 Koretøjer pr. Døgn,
eller 893 tim af Korebanebredden, heraf 2,9 % Jernringetrafik. Gaden
har en Bredde af 25,0 m, inddelt i 2 Fortove paa henholdsvis 3,0 og
4,0 m, 2 Cvklestier paa henholdsvis 3 og 3,5 m samt en Korehane paa
11,5 m.

Asfalfmakadam.

Belægninger med Asfaltmakadam udføres altid paa Makadamfunda
menter og anvendes især, hvor Bundforholderie er mindre gode, eller
hvor en eksisterende overfladebehandlet eller tæppebelagt Makadam har
vist sig for svag til Trafikken. Ved at fjerne det øverste Skærvelag og
erstatte det med en Belægning af Asfaitmakadam. opnaar man baade
at forøge Befæstelsens Bæreevne og samtidig at faa et Slidlag. der kan
holde til en noget tungere Trafik end en Tæppehelægning eller Over
fladebehandling.

Belægninger med Asfaltmakadam har som regel en Tykkelse paa
5 cm. Paa det afrettede Makadamfundament udlægges et Lag 45/60 mm
Granitskærver i en Tykkelse af 7—8 cm løst Maal, og dette Skærvelag
tromles med en 8—10 tons Tromle, indtil Laget er komprimeret til
strækkeligt. Derefter hældes der Ca. kg/m2 Asfaltkompositiori opvar
met til Ca. 2001 ud over Skærvelaget, og med en Kost fejes det ned i
Mellemrummene mellem Skærverne. Til Slut afdækkes med Ca. 10 l/m2
Emulsionssten (0—8 mm) eller 5/10 mm Granitskærver. der tromles.
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Den anvendte Asfaltkomposition bestaar som Regel af Ca. 25 Asfalt
bitumen (Jordolieasfalt tilsat Trinidadasfalt) samt Ca. 75 fint for
malet Kalksten. Undertiden blandes der ogsaa formalet gammel Stampe
asfalt i Kompositionen.

Som Eksempler paa Belægninger udført med Asfaitmakadam kan
nævnes:

T/ester Farimagsgade v/ GI. Kongevej. Trafik 8407 Køretøjer pr.
Døgn, eller 989 t/m af Kørebanebredden, heraf 0,7 % Jernringetrafik.
Gadens Bredde er 23,2 m inddelt i 2 Fortove paa henholdsvis 4,7 og
4,0 m og en Kørebane paa 14,5 m.

Han2lnerichsgade v/ Testre Boulevard. Trafik 4140 Køretøjer pr.
Døgn, eller 864 tim af Korebanebredden. heraf 1,8 Jernringetrafik.
Gadens Bredde er 20,65 rn, der er inddelt i 2 Fortove paa henholds
vis 4,65 m og 1,70 m, et Parkeringsareal paa 5,30 m samt en Køre-
bane paa 9,0 m.

Tuborgvej v/ T’iadukten. Trafik 3211 Køretøjer pr. Døgn, eller
869 t/m af Kørebanebredden, heraf 0,7 % Jernringetrafik. Gadens
Bredde er Ca. 19,7 m inddelt i 2 Fortove paa henholdsvis Ca. 6,0 og
Ca. 2,0 m, en Cvklesti paa 1,60 m samt en Kørebane paa 10,1 m.

Tæppebelægninger.

I de sidste 15 Aar er en meget stor del af de mindre stærkt trafi
kerede Korebaner blevet befæstet med Tæppebelægning paa Makadam
underlag. Ved at anvende Tæppebelægning i Stedet for Overflade-
behandling opnaar man en Belægning, der, naar Trafikken ikke er for
stor, uden nævneværdig Vedligeholdelse kan holde i 10—iS Aar. Ved
Nvanlæg eller Omlægning af Kørebaner, hvis Trafikbelastning er af
en saadan Størrelse, at man tidligere vilde have benyttet overflade-
behandlet Makadam, udfører man nu i de fleste Tilfælde en Tæppe-
belægning; man opnaar derved en jævnere Belægning.

Der anvendes saavel Enkeltlags- som Dobbeltlagshelægninger, og man
udfører som Regel en Overfladebehandling med Asfaltemulsion og Af-
dækning af almindeligt Stenmateriale, forinden selve Tæppebelægnin
gen udføres. Tæppebelægningsmaterialet til Enkeltlagsbelægninger og
Toplag bestaar som Regel af knust eller naturligt Stenmateriale med
Kornstørrelser fra 0 til 5 à 8 mm, blandet med 5—6 % blød Asfalt
bitumen. I Bundlag er Kornstorrelsen noget større, op til 15 mm eller
mere, og Bitumenindholdet 4—5 %. Til en Enkeltlagsbelægning anven
des 25—35 kg Pulvermateriale pr. m2 og til en Dobbeltlagsbelægning
Ca. 30 kg Bundlag og Ca. 25 kg Slidlag pr. ni2.
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Som Eksempler paa Korebaner med Tæppebelægning kan nævnes.

Aalekisteuej z/ Damhussoen. Trafik 2873 Køretøjer pr. Dogn, eller
595 t/m af Korebanebredden, heraf 0,7 % Jernringetrafik. Gaden hai
en Bredde af 24,82 m, der er inddelt i 2 Fortove paa henholdsvis 3,5i
og 3,13 m, 2 Cvklestier paa henholdsvis 4,25 og 2,73 m samt en Køre-
bane paa 11,18 m.

Ellebjergrej udfor Rensningsan!æet. Trafik 2744 Køretøjer jr.
Døgn eller 556 tim af Korebanebredden, heraf 1,2 ¶ Jernringetrafik.
Gadens bredde er 30,0 m, der er inddelt i 2 Fortove paa hver 3,0 m,
2 Cvklestier paa hver 3.0 rn, 2 Græsrabatter paa hver I ,5 m samt en
Korebane paa 15,0 m.

Irlandsrej r/ Englandsr’ej. Trafik 2082 Køretøjer pr. Døgn, eller
858 t/m af Korebanebredden. heraf 0,5 jernringetrafik. Gadens
Bredde er 18,83 m, der er inddelt i 2 Fortpve paa henholdsvis 7,0 ru
og 3,83 m samt en Korebane paa 8,0 m.

Toplagsfyldning.

Belægninger med Toplagsfvldning. hvortil der bruges 3,5—5.0 kg
Asfaltemulsion pr. m udføres som Regel ikke i Københavns Kommune.
Derimod gives de nye Makadambelægninger, der senere skal forsynes
med Tæppehe]ægning, en Overfladebehandling med 2’/2—3 kg Asfalt
emulsion pr. m2 afdækket med 2/8 mm Emulsionssten. Ved rene Bolig-
veje, der udføres søm private Veje, og hvor man ønsker saa lille An
lægsudgift som muligt, bliver der undertiden ikke udført en Tæppe-
belægning, men i Stedet faar Kørebanen endnu en Overfladebehand
ung med 111/2 kg Asfaltemulsion pr. m2 afdækket med 2/8 mm
Emu]siønssten.

Men Hensyn til Priserne i 1949 før de foran omtalte Belægningstvper
kan oplyses følgende:

5 cm Stobeasfaltbelægning bestaaende af Ca. 25 kg/m2 Pulvermate
riale som Bundlag klæbet til Fundamentet med ca. 0,7 kg/m2 Asfalt
emulsiøn, 33/4 cm Støbeasf alt samt 6—lO kg/m2 bituminerede Granit-
skærver, der nedtromles i Overfladen, koster ialt 15,00 Kr./m2 (ekscl.
Betonfundament).

5 cm Asfaltbeton bestaaende af 21/2 cm Bundlag og 2¼ cm Slidlag
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samt 5 kg/m2 bituminerede Skærver, der nedtromles i Overfladen, ko ter
ialt 15,00 Kr./m2 (ekscl. Fundament).

5 cm Asfaltmakadam med 33 kg Asfaltkomposition pr. m2 koster ca.
13,00 Kr./m2 (ekscl. Fundament).

En enkeitlags Tæppebelægning med Ca. 30 kg Pulvermateriale pr. m2
koster Ca. 4.00 Kr./m2.

En dobbeitlags Tæppebelægning med 30 kg Bundlag og 25 kg Slid-
lag pr. m2 koster Ca. 6,50 Kr./m2.

Ved vej og sti
Af havearkitekt Johannes Tholle.

(fortsat fra Side 97)

10. Stokroserne og slyngroserne.

De to plantearter hedder begge noget med roser, men de har ellers
ikke meget tilfælles, og botanisk er de vidt forskellige, — stokrosen a
katostfamilien og ikke med i rosernes fine verden. Men begge opfylder d.

- .----.
----

Stokroser og slyngroser på fortovet i den lille by.
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gerne det ønske, som J. P. Jacobsen engang udtrykte i de fine linjer
om, at ,,der burde være roser”. Billedet her viser både den ene og den
andens slags af disse roser i fortovet foran præsteboligen i den lille by
iEroskobing, og det er ikke underligt, at turister dåner af beundring,
når de ser dette gadebillede. Det ånder fred, fryd og skonhed. Og så
er det dog så enkelt et middel, der giver denne store virkning.

Lad det da med et sidespring være fortalt, at under genopbygningen
af Rønne fandt arkitekthjælpen, der var statens repræsentant og hjælper
i denne sag, under arkitekt m.a.a. Willi’ Hansens ledelse ud af, at der
også måtte plantes noget, og helst skulle det være noget, der gav husene
et ansigt udadtil. Så fik man kommunen til at hjælpe, og så plantede

man stokroser både inde og ude og valnodder bag de hegnende mure.

Så velvilligt tog kommunen på sagen, at den betalte plantningen, hvad

enten det skete på offentlig eller privat grund, — blot det gjordes un
der det synspunkt, at det forskønnede gadehilledet. Og det gjorde stok-
roserne forneden og valnødderne, som kiggede ud foroven. Og da dette

lykkedes, gentog man spøgen i Nexø, og også her gik kommunen med.
Som et værdifuldt lille bidrag til genopbvgningen må det glæde, at

man også har fundet på at ,,sige det med blomster”, — og de to kom

muners eksempel måtte gerne smitte andre steder, så der af det offent

lige plantedes med bestemte synspunkter for øje til fælles glæde og fæl

les fordel, uanset at det skete på privat grund. Måtte eksemplet smitte,

så stadigt flere byer kunne få prædikatet af den blomstersmykkede by.

FRA MINISTERIERNE

Ministeriet for offentlige arbejder.
Vejdirektoratet.

Skrivelse af 11. marts 1949
til amtmanden over Randers amt.

Ved at tilstille hr. amtmanden hosføl
gende, fra landbrugsministeriet til udta
lelse modtagne sag angående regulering
af grænsen mellem den offentlige lande
vej Randers—Hobro og matr. nr. 1 f,
Holmgård by, Glenstrup sogn, Norhald
herred, Randers amt, samt approbation
på udstykning af nævnte ejendom, skal
man, forinden videre foretages, udbede
sig en udtalelse over sagen, idet bemær
kes, at nærværende ministerium for sit

vedkommende er af den opfattelse, at
der ikke i henhold til de gældende vej-
love er ‘:rnmel for amtsrådet til at
nægte udkørsel fra den i sagen omhand
lede parallelvej langs parcel 2 og 3, for
så vidt udkørslen etableres til bivejens
areal.

Ministeriet må endvidere anse det for
særdeles tvivlsomt, om parallelvejens an
læg vil være i strid med bestemmelsen
i byggelinielovens § 1, stk. 1, in fine.

Man skal endelig ikke undlade at hen
lede opmærksomheden på, at Glenstrup
sogneråd i henhold til byplanlovens § 11,
litra d, ved udarbejdelse og tinglysning
af en markplan for det pågældende om-



1950 DANSK VEJTIDSSKRIFT 119

råde, eventuelt i forbindelse med et af
ministeriet for byggeri og boligvæsen i
henhold til samme lovs § 9 nedlagt fore
lobigt forbud, eventuelt vil kunne hindre,

at nævnte parallelvej bringes til ud
forelse.

Da ministeriet for offentlige arbejder

med amtsrådet er enigt i, at den projek
terede adgangsvejs udmunding i vejkryd

set er særdeles uheldig, skal man hen
stille, at det foranlediges undersogt, hvor
vidt der vil være mulighed for at pla
cere adgangsvejen langs pareellernes ost
ligste skel, en losning som nærværende
ministerium for sit vedkommende i og
for sig ville finde forsvarlig.

Ministeriet for offentlige arbejder.
\Tejdirektoratet.

Skrivelse af 25. april 1949
til amtnmanden over Aabenraa
Sonderborg amt.

I skrivelse af 25. januar d. a. (j. nr. A.

IV. 4149) har hr. amtmanden forespurgt,

hvorvidt amtsraadet efter en den 18.

s. m. afholdt licitation over en parcel af

omkorselsvejen ved aabenraa bor antage

det billigste tilbud, der forudsætter an
vendelsen al maskinkraft, og som ligger

ca. 157,000 kr. billigere end det laveste

tilbud, der forudsætter anvendelsen af
haandlæsning.

Det fremgaar af sagen, hvorom man

underhaanden har indhentet supplerende
oplysninger, at der til det paagældende

arbejde er tilsagt tilskud af ,,50 millions
fond II” paa indtil 85 pet. af en nær
mere angiven oversigtssum, og at der i de
for tilskuddet fastsatte vilkaar med hen
syn til arbejdskraften ikke er stillet krav
om anvendelse af haandlæsning eller lig
nende, medens det er krævet, at arbejdet,
hvis det ikke udfores ved amtsvejvæse
nets egen foranstaltning, skal bortgives i
entreprise efter stedfunden offentlig li
citation.

tilsagte tilskudsbelob i forhold til de ud
gifter, der vil fremkomme ved antagelse
al det ved lieitationcn afgivne laveste
konditionsmæssige og iovrigt sagligt an
tagelige tilbud.

Ministeriet for offentlige arbejder.
Vejdirektoratet.

Skrivelse af 19. juli 1949
til stadsingenior, cand, polyt.
E. Andreassen, Roskilde.

I skrivelse af 4. marts d. å. (j. nr.
1347 EAWM) har De meddelt, at Ros
kilde byråd i henhold til lov af 14. april
1865 om istandsættelsen og ved1igehol
delsen af private veje, til hvis afbenyt

telse flere er udelukkende berettiget, har
afsagt kendelse om, at der på det med
den dermed fulgte skitse angivne, al
Roskilde domsogns kirkegårdsbestyrelse
udstykkede vejareal, matr. nr. 2 bo, vil
være at udfore et vejanlæg i overens
stemmelse med et projekt, som er ud
arbejdet på foranledning af et flertal al
grundejere langs arealet.

De har derhos forespurgt, hvorvidt det
kan antages, at nogle af de i den af in
denrigsministeeiet under 26. juni 1934
stadfæstede ,,Vedtægt for styrelsen al de
kommunale anliggender i Roskilde kob
stad” indeholdte bestemmelser afgiver
hjemmel for byrådet til at træffe bestem
melse om udforelse af det omhandlede
vejarbejde.

I denne anledning skal jeg herved
meddele, at ministeriet er af den opfat
telse, at byrådet under hensyn til, at vej-
arealet, som det fremgår af sagen, fak
tisk har tjent til brug for flere særskilte
ejendomme, rettelig burde have behand
let sagen i overensstemmelse med de i

§ 30 i ovennævnte vedtægt fastsatte reg
ler, idet loven af 14, april 1865 efter
ministeriets formening ikke kan finde an
vendelse, for så vidt angår kummuner,
for hvilke der er stadfæstet vej- eller sty
relsesvedtægter, som indeholder bestem
melser, svarende til § 30 i styrelsesved

I denne anledning skal man meddele,
at ministeriet kun vil kunne beregne det
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tægten for Roskilde, jfr. herved oftnævn
te lovs § 12 sammenholdt med § 8, stk.
i, i lov af 14. december 1857, jfr. § 23
i lov nr. 87 af 25. marts 1933.

Ministeriet for offentlige arbejder.
Vejdirektoratet.

Skrivelse af 12. november 1949
til landsretssagfører E. Kromann
Thomsen. Komm. til Slagelse byråd.
Københavns magistrat.

For fabrikant 5., Slagelse, har hr.
landsretssagføreren under henvisning til

§ 22 i den af indenrigsministeret under
10. august 1935 stadfæstede vedtægt for
styrelsen af de kommunale anliggender i
Slagelse kobstad protesteret imod, at der
i forbindelse med overtagelse af Rolig
hedsvej som offentlig vej i henhold til
en af Slagelse byråd truffen beslutning er
pålignet fabrikant 5. som ejer af matr.
nr. 53 x af Slagelse kodstads markjorder,
fra hvilken ejendom der findes 2 udkørs
ler til Rolighedsvej, andel i udgifterne til
øtandsættelsen af denne vej, idet De har
påberåbt Dem, at der ikke på den på
gældende ejendoms blad i tingbogen er
anfort nogen forpligtelse for ejeren af
ejendommen til at deltage i udgifterne
ved en sådan istandsættelse.

I denne anledning skal man efter sted-

funden brevveksling med Slagelse byråd
og med bemærkning, at afgorelsen af det
nævnte spørgsmål henhorer under dom
stolene, meddele, at ministeriet for of
fentlige arbejder er af den formening, at
der i § 2 i kap. 8 i vedtægten for sty
relsen af de kommunale anliggender i
Slagelse kobstad er den fornødne hjem
mel for byrådet til at påligne ejeren af
en til privat vej stødende ejendom bi
drag i forbindelse med denne vejs over
tagelse som offentlig, uanset at der ikke
på ejendommens blad i tingbogen er ting
lyst nogen bestemmelse herom, idet ting
lysning af sådanne bestemmelser vel kan
være af betydning ved fordelingen af
eventuelle ved privat foranstaltning af
holdte vedligeholdelsesudgifter mellem de
enkelte grundejere indbyrdes, men må
anses for betydningsløs for de forhold
mellem grundejerne og kommunen, hvor
om bestemmelse er optaget i vejvedtæg—
ten.

For så vidt De har anfort, at ejeren
af ejendommen ikke har været bekendt
med, at Rolighedsvej er privat vej, skal
man derhos meddele, at denne omstæn
dighed efter ministeriets formening ikke
kan have nogen betydning med hensyn
til kommunens ret til at påligne grunden
bidrag, idet det må påhvile ejeren selv
at skaffe sig de fornødne oplysninger an
gående dette forhold.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vägföreningens Tidskriff

Nr. 2 — 1950. Jårnvågskorsningar
na. — Försök med snåplogar, av Civil
ingeniør Gosta Kullberg. — På våst
europeiska vågar, I, av Civilingenjor B.
Liljeqvist. — Gummiringar oeh trafik
shkerhet, I, av G. M. Sprowls. Såker
heten vid korsningar i plan indIan jårn
våg och våg, av Byrådirektor T. Hård.
— Vågadministrationskostnader i Upp
sala lån, av Vågdirektur G. Ekberg. —

Vintervågdagar i Östersund, referat av
åverinspektor K. Kinch. — Från riks
dagen. Boknytt. Aktuellt. — Ur
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maskiner? av Direktör W. Kruse. — Par
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Liljeqvist. — Gummiringar och trafik
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dess uppkomst och bekåmpning, av
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mastere Stig Linde. — Aktuelit. — För
eningsmeddelanden: Svenska vågfdrenin
gens instruktionskurs. — Boknytt. —

Från riksdagen. — Från depnrtement
oeh verk. — Ur faekpressen.

Nr. 4 — 1950. Bensinavgifter oeh våg
planering. Vägtrafik i USA, I, av
Överingenior N. v. Matern. — Vågtra
fik i USA, II, av Civilingenjör Erik Syl
vén. Våg- oeh gatusplanering, av
Vågingenjör Nils G. Bruzelius. — Tra
fikråkningar i USA, av Överingenjdr N.
v. Matern. — På våsteurnpeiska vågar,
III, af Civilingenjhr Bertil Liljeqvist. —

Dansk vågtjæreforskning efter kriget,
av Civilingenjör 5. Hailberg. — Sand
ningsheredskap mot ishalka, av ÖvervSg
mhstare 5. Mattsson. — FOreningsmed
delanden: Styrelseherättelse för år
1949, program fdr årsmhtet. — Aktuellt.
— Från riksdagen. Från departement
oeh verk. Ur faekpressen.
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prover og Fornyelser 1949. Snofresing
og hogfjellssvegene. — Kullosforgiftning
i hensinbiler. — Ny Taeoma Narrow bru.
— Svenske bilister knuser årlig 300 jern
banebommer. Amerikas bilproduksjort
setter ny rekord i 1949. — Vegdekke på
jordfyllingar, af Avdelingsingenior 0. A.
Froholm. — Reparasjon av vegrekkverk,
af Overingenior Rasmus Værn. — Bel
gisk vegpolitikk. Transport av stål
bjelker. Litteratur. — Personalia.
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av Cveringenior Rolf Wattne. •— Bilenes
årlige kjorelengder, av Sivilingenior Otto
Kahrs. — Forsert arheidskraft for veg til
kraftanlegg HauL’sjåsund—Eikom (Dyn
jafoss), av Overingenior R. Værn. — Bil
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tongbru i Brasil. — Personalia. — Num—
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LITTERATUR

Aktieselskabet
Københavns Asfaltkornpagni.
I Anledning af sin 50 Aars Dag den

26. April d. A. har Aktiesleskahet Kohen
havns Asfaltkompagni udsendt en meget
smuk lille Bng: ,,Gaden, for og nu
Fra Brosten til Asfalt”, forfattet af Aksel
Dahlerup.

I forste Afsnit gives en malende og
morsom Skildring af Gaden paa Hol
bergs Tid: der fortælles om Rendestene

og Rendestenshrædder, om hvorledes
Snavs blev kastet paa Gaden og fik Lov
til at blive liggende, og om mange andre
interessante Ting fra svundne Tider.

I andet Afsnit fortælles om den Op
sigt, Østergades Asfaltering i sin Tid
vakte som det forste af den Slags Arbej
der, Asfnltkompagniet udforte, og der
efter gives en kort Fremstilling af den
Revolution i Vej- og Gadebygningen,
Anvendelsen af Asfalt har bevirket.

Den lille Bog er nydelig og fortjener
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at blive læst. Den fremkalder mange
Minder hos den, der interesserer sig for,
hvorledes Byerne saa ud i gamle Dage,
og hos den, der har oplevet de sidste 50
Aars Udvikling.

,,Dansk Vejtidsskrift” har modtaget:
Statens Vkginstitut, Stockholm. Med

delande 78. Vidhaftningcn mellan bitu
minOsa hindemedel och sten i nårvaro
av vattea, av Sten Hallbcsg. 140 Sider
med 71 Figurer. Stockholm 1950. Pris
3 svenske Kroner.

Dansk Vejtidsskrift har fra Departe
ment af scientific and industrial Rese
ateh. Road Research Loboratory, Lon
don, modtaget:

— Road Research Lahorator,
Technical Paper No. 17:

— The Compaction of Soil. A Study
of the Performance of Plant. Londots
1950. 46 Sider. Pris 1 s. 6 d.
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