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Vejplanlægning i U.S.A.

set i relation til udarbejdelse af en dansk vejplan

Foredrag i Dansk Ingeniorforening den 11. januar 1951

af overvejingenior K. 0. Larsen.

DK 625.7(73)

Indledning.

Baggrunden for mit foredrag her i aften er et 4-måneders kursus i

amerikansk vejbygning og vejadministration, som jeg deltog i sidste

sommer. Kursuset blev givet af Bureau of Public Roads, d. v. s. den cen

trale vejadministration i Washington, og omfattede ca. 50 deltagere fra

20 forskellige nationer. Godt halvdelen af tiden tilbragte vi i Washing

ton, hvor vi havde en lng række forelæsninger, væsentligt af embeds

mænd fra Bureau of Public Roads, og resten af tiden var vi på rejser,

hvor vi beså en mængde nye vejanlæg og besøgte forskellige staters vej-

ad minis trationer.

Vejadministrationen i U.S.A.

Forinden jeg kommer ind på mit egentlige emne, vejplanlægningen,

skal jeg — for at sikre forståelsen — kort omtale vej administrationen i

USA. For så vidt man betragter USA som et enkelt land — hvilket i

øvrigt i de fleste henseender er forkert — er vejstyret decentraliseret. Det

vil sige, at samtlige veje og gader tilhører enkeitstaterne og byerne, og i

mange stater er de mindre kommunale enheder, counties og townships,

også selvstændige vejmyndigheder.

Bureau of Public Roads, den federale vejmyndighed i Washington,

ejer, administrerer og bygger derfor ikke veje undtagen i nationale par

ker og skove. Hermed være dog ikke sagt, at Bureau of Public Roads

ingen indflydelse har, det har de i høj grad. De sidder nemlig på penge-
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kassen, idet der til udbygningen, men derimod ikke til vedligeholdelsen,
af alle de vigtigere veje — d. v. s. dem der omfattes af de såkaldte pri
marv og secondarv systems —• ydes tilskud fra den federale regering i
Washington, som regel 50 %, undtagelsesvis højere, og disse pengemid
ler fordeles af Bureau of Public Roads. der stiller sine betingelser for
ydelsen.

Forholdene i USA ligner i høj grad de danske, der som her bruges
pengene i mangel af tidssvarende lovgivning. Lad mig dog straks sige,
at det amerikanske centralstvre er langt stærkere udbygget og mere ef
fektivt end det danske, en kendsgerning der simpelt hen har sin rod i
behovet herfor, nemlig den enorme udvikling af trafikken i USA, bl. a.
kendetegnet ved et automobil for hver 3,5 indbyggere (i Danmark for
hver 24) d. v. s. gennemsnitlig et for hver familie. Man har i USA auto
mobiler nok til at tage hele landets befolkning ud at køre samtidig.

Regeringen i Washington opkræver forskellige motorskatter, der
iblandt en benzinafgift på 1,5 cent / gall., desuden skat på olie og på
fabrikation af vogne og gummi, men disse penge går direkte ind i stats
kassen, og kun et beløb på ca. halvdelen heraf anvendes som tilskud til
vejbygnirigen, højst 500 mill. $ årlig.

Disse penge fordeles til de enkelte stater med 225 mill, til primary
system, 150 mill, til secondarv system og 125 mill, til byer med over 5000
indbyggere, det sidstnævnte beløb i forhold til byernes indbyggerantal
og de to førstnævnte beløb med i forhold til de enkelte staters areal,
i/t i forhold til befolkningsmængde og i forhold til længden af post-
veje. Planer, overslag og tilbud for alle arbejder med federalt tilskud skal
godkendes af Bureau of Public Roads, der tillige fører et vist tilsyn med
arbejdernes udførelse.

De enkelte stater udskriver også motorskatter, således skal på nummer
plader, der fornves hvert år, skat på hyrevogne — det være sig for per
soner som gods samt en benzinskat, varierende fra 2 til 9 cent / gal1.,
som regel 4 cents, hvorved benzinen i alt kommer til at koste Ca. 40 ore
pr. 1, eller efter dansk prisniveau omkring 15 øre / liter.

Det er almindeligt, at samtlige motorskatter til enkeitstaterne går til
vejformål, men enkelte stater bruger dog også deres motorskatter til
andre formål, et forhold der i øvrigt kritiseres stærkt.

Pengene til countv- og township-veje samt veje og gader i byerne fås
væsentligst gennem ejendomsskatter, d. v. s. for veje i landdistrikterne
almindelige skatter på fast ejendom, i byerne derimod også gennem spe



ANKA AS FALTSTEN

EMU LSION

VEJTJÆRE

ASFALTPU LVER

IPAN-BETON

Kastrupfabriken
Hans Nissensvej 12

Telefon: Kosfrap 1228

Nordhavnsfabriken:
Stubbelabgade 20, ø
Telefon: Ryvang 6227

Hovedkontor:

HANS NISSENSVEJ - KASTRUP

TELEFON KASTRUP 1228

v



St øb e a sjat t

Gade- og Vejbelægning

Dafoleum
Asfaltgulve i Farver

Dansk Asfaitfabrik A/

ø. Tegigade — *Central 16.848

HELGE LINDHARTH A

Havnegade 53 - København K.
Telefon Central 1740 - 10.089.

KLOAK-STOBE000S
Alle modeller leveres omgående

fra lager.

Leverandør til amter,
kommuner og entrepre
nører over hele landet.

Godkendt af Stads- og Havneingeniorforeningen

Hovedkatalog sendes paa forlangende.

Nr. 1005 A, fly model, 150 mm høl, anvendes
i stedet for nr. 1010 A, der ,,klaprer.

VI



1951 DANSK VEJTIDSSKRIFT 69

delle skatter på tilstødende eller nærliggende ejendomme, der skønnes

at have fordel af vejens anlæg eller istandsættelse. I enkelte stater har

byerne og endda counties dog også ret til at udskrive indregistrerings- og

henzinafgifter.
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Fig. i viser vejudgifterne fra 1921 til 1948, samt hvorledes pengene

hertil fremskaffes.
Jeg må i forbindelse med financieringen også nævne toll-roads og toll

bridges. d. v. s. veje og broer, der bygges af offentlige vejmyndigheder

eller koncessionerede selskaber, og for hvis brug der betales direkte afgift

af trafikken. Def findes en mængde broer, hvor der opkræves afgift, og

nogle enkelte veje, nogle af de mest moderne veje de har derovre, således

Pennsylvania Turn-pike og Merrit Parkwav, som jeg begge havde lej

lighed til at se.
Pennsvhania Turn-pike er i øjeblikket 250 km lang, heraf ii km

tunnel. Den kostede 75 mill. $ og blev fuldført i 1940 efter en byggetid

på kun 23 måneder. Man kan i denne forbindelse ikke lade være med at

tænke på vor egen Horsholmvej, der er 17 km og foreløbig har været i

arbejde i 16 år uden udsigt til snarlig fuldfølelse.
Pennsvlvania Turn-pike byggedes af et koncessioneret selskab, der dog

har fået et tilskud fra Bureau of Public Roads på 30 mill. $. Den vil nu

I



blive forlænget i begge ender med yderligere 250 km. Til trods for, at
der lober en statsvej parallelt med den, hvor der ikke betales vejafgift,
har den en daglig gennemsnitstrafik på 10.500 vogne.

En anden toll-road er Merrit Parkway (fig. 2) i Connecticut, bygget
af Connecticut State, en af de smukkeste moderne veje, jeg har set.
Denne vej vil dog gå over til fri vej, når de nuværende afgifter har betalt
vejens fortsættelse. Denne vejs dogntrafik er ca. 20.000 vogne (udeluk
kende personvogne).

Jeg har nævnt, at benzinen er meget billig derovre, og da en ny stan
dardvogn som Ford eller Chevrolet kun koster en arbejder et halvt års
løn, vil man forstå, at antallet af biler stiger stærkt.

11946 havde man 34 mill. biler, og man anslog, at antallet i 1960,
altså i løbet af 14 år, ville være steget til 45 mill., men allerede i 1950,
altså i løbet af kun 4 år, var man oppe på 44 mill., d. v. s. en stigning
på ca. 30 i løbet af 4 år. Den prøcentvise stigning er i øvrigt størst
for lastvogne øg busser. Tallene viser, hvor vanskeligt det er at lave prog
noser før fremtiden, også hvør man ikke har restriktioner.

Til trods for, at man bruger meget betydelige beløb til udbygningen af
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det amerikanske vejnet i 1949 lå vejudgiften på 3,4 milliarder $ —
kniber det meget at holde trit med udviklingen i trafikken, og man har

derfor været nødsaget til at gå ind i en systematisk planlægning af vej-

udbygningen, man kan simpelt hen ikke tillade sig fejlinvesteringer, idet

dette mange steder vil inedfore totalt sammenbrud af trafikken. Trafik-

mængder på 30-40.000 pr. dag, ja helt op til 80.000 er ikke ualminde

lige i nærheden af de større byer.

Lad mig i denne forbindelse også nævne færdselsulvkkerne. For krigen

var man oppe på 1,3 mill, sårede og 38.000 dræbte om året, et tal som

man dog nu ved forskellige foranstaltninger har fået nedbragt til Ca.

31 .400. Til trods for denne betydelige nedgang opgives det amerikanske

samfunds tab ved trafikulvkkerne til 2,8 milliard 8 om året. d. v. s. 85

af samtlige vejudgifter, også et tal, der opfordrer til en tilfredsstillende

planlægning. For krigen var tallet i ovrigt 135 , men siden er ulvkkes

antallet faldet, og vejudgifterne steget meget stærkt.

Planlægning.

Der var 3 ting vedrorende veje, der imponerede mig i Amerika: Den

kollossa!e trafik, den udstrakte brug af maskiner og ikke mindst deres

panlægning. Den første har jeg kort omtalt, den anden forekom mig

sommetider overdreven, men skal i ovrigt ikke omtales her, og jeg skal

derfor vende mig til den tredie ting, planlægningen.

Som allerede nævnt, yder den federale Washingtonregering — siden

I 921 — tilskud til udbygning af et forud valgt system af hovedveje. I

;-

Fig. 3. Udfartsvej fra Washington.
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1934 vedtog Congressen imidlertid en lov, hvorefter hver stat har ret til
mod tilsvarende eget bidrag — at anvende indtil 1,5 c/ af deres

federale tilskud til tekniske og financielle undersogelser til brug for den
fremtidige planlægning. Dermed fik det systematiske planlægningsar
bejde, omfattende hele landet, sin start og hver stat har nu specielle ad
ministrationsafdelinger, der kun giver sig af med planlægningsarhejder.

Bortset fra financielle studier, som jeg ikke skal komme ind på her,
opererer man ved vejplanlægningen i USA med følgende 4 faktorer:

a) Traffic-Surr’ev.
Færdselsundersogelser, d. v. s. undersøgelser vedrørende fardslcns
mængde, art, retning, hastighed og vægt m. v.

b) Policr.
Færdslens vejmæssige behov, fastslået i forskellige vejregler, tildels
på grundlag af omfattende undersøgelser.

c) Inr’entorV.
Oplysninger om eksisterende vejes karakteristik, d. v. s. trae, tva’r
profiler, stigninger, oversigtsforhold, belægninger og broer ni. v.

d) Sufficiencv.
Undersogelser af eksisterende vejes tilstrækkelighed.

Når man har foretaget de under a) og c) anforte undersøgelser af de
enkelte veje og i sine vcjregler har fastslået, hvilke krav (b) den pågæl
ciende færdsel stiller til vejen, kan man ved sammenligning mellem b) og
c) finde d), nemlig i hvor høj grad ens vejnet tilfredsstiller de opstillede
krav, og på baggrund heraf finde ud af, hvad man skal foretage sig for
at gøre det tilstrækkeligt. Dette lyder jo meget simpelt, men nægtes skal
det ikke, at de omtalte undersøgelser, udstrakt over et større vejnet. re

præsenterer et meget betydeligt arbejde, men et arbejde der efter min op
fattelse lonner sig, ja som man simpelt hen ikke kan forsvare at lade ligge.

Man kan i denne forbindelse blot tænke på ringvejene om København.
Man begyndte her omtrent samtidig at bygge 3 ringvcje til et samlet
beløb, der med nugældene priser beløber til til omkring 70 mill. kr. En
virkelig forhåndsundersogelse af trafikbehovet ville formentlig have vist,
at man kunne have klaret sig med en af dem — jeg skal ikke sige hvil
ken — og besparelsen herved kunne have betalt tilsvarende undersogel
ser for hele landet i vor levetid og have sparet mange andre, må jeg sige

uovervejede” udgifter.
Jeg skal nu omtale de fremgangsmåder, man bruger i USA ved de for-



VII

Befæst vejene med:

Stualslagge-Stohias - Kvartsit-Stahias - Granit-Stahios

Ru Granif-Stahias - Asfaltgrusbeton

Tarox Asralitjære - LV F Cutbackijære

Icobif AsFaltemulsion 50°o, 55°o, 6000

Aktieselskabet

JENS VILLADSENS FABRIKER
Kcbenhovn - Ringsted - Dortheasminde - Randers

Telefoner: C. 9706 Ringsted 513

Uldum 25 - Randers 1488



hvilke krav der stilles til sand, grus og sten til beton
hvilket blondingsforhold De skal anvende
hvor mange materialer De skal onskaffe
hvordan beton bliver vandtæt

hvorledes støbeskel bør udføres

hvad De bør iagttage ved støbning i koldt vejr
hvornår De kan afforskalle

hvorledes De kan pudse m. m.

Fås gratis ved henvendelse til
CEMENTFABRIKKERt4ES TEKNISKE OPLYSNINGSKONTOR

Kalvebod Brygge 4 København V

VIII



1951 DANSK VEJTIDSSKRIFT 73

skellige undersøgelser idet man stadig må huske, at USA ikke er et
enkelt land, men en samling stater, hvorfor fremgangsmåden varierer fra
stat til stat — og samtidig komme med nogle bemærkninger om meto
dernes mulige anvendelse her i landet.

a. Færdselsundersøgelser.

Færdselsundersøgelserne omfatter såvel almindelige færdselstællinger
som vejning og hastighedsundersogelser og — for byernes vedkommende
— de såkaldtr ,,Origin and Destination Sun’eys”, d. v. s. undersøgelser
af de enkelte bilers ruter, hvorfra de kommer og hvorhen de kører.

Færdselstællingerne foretages ikke som her i landet, hvor man med års
mellemrum tæller over hele landet samtidig. I Amerika tæller man hele
året rundt med fast mandskab og i størst mulig udstrækning med me
kaniske tælleapparater. De fornemste af disse er de såkaldte ,,elektriske
øjne”, fotoelektriske apparater, der virker på den måde, at bilerne bry
der en lysstråle mellem 2 apparater, et på hver side af vejen.

Disse apparater er ret kostbare og i øvrigt ikke alt for driftssikre og
bruges derfor kun i begrænset omfang. Enkelte steder bruger man også
elektro-magnetiske apparater med spole indstobt i vejbanen (pris ca. 800

men det almindeligste er dog transportable tællere, der aktiveres ved,
at bilerne passerer hen over en luftfyldt gummislange lagt tværs over
kørebanen. Disse apparater er i modsætning til de tidligere omtalte per
manente apparater billige, og de kan let flyttes fra sted til sted. De
bruges såvel med tælleapparater, der simpelt hen opsummerer antallet af
biler i den tid, de er udlagt (pris ca. 40 $), som med tællere der opnote
rer dette for hver time, eller hvilken tidsenhed man nu ønsker (ca. 300$).

De permanente tælleapparater bruges til at finde de fornødne koeffici
enter for overgangen fra tællingsresultaterne fra de transportable tællere
til døgntrafik og maksimal timetrafik, og manuelle tællinger bruges nor
malt kun til at give en klassificering af trafikken, d. v. s. af dennes ret
ning og dens fordeling mellem vogne af forskellig art, og hvad man ellers
måtte ønske at vide.

Til hjælp ved klassificeringen virker også vejestatiønerne, hvør man
ikke alene vejer vognene og øpnøterer antallet af aksler og akselafstand
m. v., men tillige interviewer chaufføren om ladning, bestemmelsessted,
rute m. v. Vejestatiønerne drives uden politihjælp for ikke at førskrække
trafikanterne og friste dem til at benytte en anden rute.

Søm et eksempel på færdselstællingerne skal jeg omtale fremgangs
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måden i Colorado, en stat med et fladeindhold 6,4 gange så stort som
Danmark, en befoikningsmængde på 1,25 mill, og en samlet vejlængde
— uden for byerne på 120.000 km, hvoraf omtrent 20.000 km er stats-
veje, medens resten ligger under counties. Vejlængden er altså godt dob
belt så stor som Danmarks.

Man har delt staten op i 4 tælledistrikter, hver med sit mandskab, og
hvert distrikt er igen delt op i 12 omraader.

I hvert område tælles 4 gange om året —. en uge hver gang, hvilket
vil sige, at man kommer til hvert område hver 13. uge, idet man har en
mellemliggende uge for reparationer af materiellet.

I hvert område har man normalt 4 kontrolstationer, 2 på statsvejene
og 2 på countyvejene — og på disse stationer tæller man hele ugen. dels
ved hjælp af tæfleaparater med grafisk timeangivelse og dels manuelt
for at få den fornødne klassifikation af trafikken.

Samtidig med tællingerne på kontrolstationerne tæller man desuden
på et antal sekundære stationer, normalt omkring 30 stationer hver gang,
d. v. s. ca. 120 forskellige steder i hvert område i løbet af et år. Her bru
ger man normalt tællere uden tirneangivelse, idet resultaterne senere
ekspanderedes ved hjælp af kontrolstationerne, men man vil dog efter
hånden gå over til også her at bruge tællere med tidsangivelse.

På kontrolstationerne tælles som nævnt hele ugen. På de sekundære
stationer tælles i kortere tid, dog mindst 2 døgn. Kontrolstationerne er de
samme hvert år.

Foruden de nævnte tællestationer har man desuden 26 faste tælle-
poster, der arbejder med selvregistrerende tællere året rundt.

Man disponerer i alt over 9 fotoelektriske og 36 andre tidsregistreren
de tæfleapparater samt over 60 ikke-tidsregistrerende apparater, i alt 105
tælleapparater. Hvert af de 4 mandskabshold har en vogn og består af
3—4 mand.

Der foretages som nævnt samtidig og af samme mandskab en manuc
tælling for at få en klassificering af trafikken, dog kun een dag hvert sted
og først og fremmest på kontrolstationerne, men dog også på andre ste
der, hvor man har interesse af trafikkens art. Ved manuel tælling an
vendes små additionsmaskiner, som man får i elementer, svarende til an
tallet af ting, man ønsker at tælle samtidig.

Resultaterne bliver derefter bearbejdet på kontoret, væsentligst ved
hjælp af sorterings- og tabuleringsmaskiner, samme system som vi brugte
ved færdselstællingen i 1939. På kontoret anvendes 9 mand — nærmere
betegnet girls.
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Helt uden for de nævnte tællinger foretog trafiksikkerhedskontoret

tællinger og undersogelser, herunder hastighedsundersogelser, på stræk

ninger med særlig stor ulvkkesprocent. Der opstilledes hastighedstavler i

de forskellige kurver, angivende den hastighed, man under normale for

hold med sikkerhed kunne befare den pågældende kurve med, et princip

jeg dog ville være betænkelig ved at få indfort herhjemme.

Der er næppe tvivl om, at man vil få væsentlig bedre resultater ved

kontinuerlig tælling med fast, øiet mandskab end ved de nuværende

periodiske tællinger, hvor man jo helt anderledes er afhængig af vejret

end ved kontinuerlig tælling, ligesom man ved denne har mulighed for

at følge trafikken fra år til år. Vi har en lille begyndelse til den kontinu

erlige tælling, idet der rundt om i landet er opstillet 8 af ingeniør Malvigs

seivregistrerende tælleapparater. Vi bør sikkert gå videre hermed.

Spørgsmålet er, hvad koster det i forhold til de hidtidige periodiske,

manuelle tællinger.

Jeg har prøvet at regne lidt på det. Markarbejdet ved tællingen i 1939,

inkl, analysen, kostede 267.000 kr. eller med nutidspriser ca. 1/2 mill. kr.

Da man under normale forhold talte hvert 5. år, vil det altså sige en ud

gift på 100.000 kr. årlig.

Da Danmarks vejlængde er Ca. halvdelen af Colorados og derfor kun

skulle behøve det halve mandskab og materiel, må anvendelsen af det i

Colorado brugte system her anslås at ville koste højst 90.000 kr. pr. år,

altså omtrent det samme, som det vi hidtil har benyttet.

Der blev anvendt noget ændrede systemer i andre af de stater, jeg

besøgte, og de var muligvis noget billigere end Colorados. Vi vil nu i vej-

direktoratet arbejde videre med spørgsmålet for at finde det for Dan

mark bedst egnede system.

Der er endnu en ting vedrørende færdselstællingerne, jeg må omtale,

det er de såkaldte ,,Origin and Destination Survevs” (hvorfra og hvor

hen), der væsentligt udføres for at få oplysning om trafikken ikke alene

til og gennem byerne, men også om trafikken inde i byerne, udføres for

en væsentlig del ved hjælp af interviews.

Der lægges en linie rundt om byen og langs denne interview’es ud-

kørende bilister på alle betydelige veje, f. eks. i et antal svarende til en

dags trafik, om hvilket sted eller hvilke steder, de har besøgt i byen og

om formålet dermed, ligesom man noterer vognens art og last og bilistens

beskæftigelse, køn og race, og hvad der i øvrigt måtte være af interesse.

Der anvendes hertil i mandskabshold.
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Samtidig foretages interviews i selve byen, dels i hjemmene, f. eks. i
hvert 10., og dels — for taxi’s og lastvognes vedkommende i de på
gældende virksomheder. Disse interviews er nødvendige af hensyn til den
interne trafik. Byen er i forvejen delt op i småzoner, og det man inter
esserer sig for, er ikke hvilken rute, man benytter ,men mellem hvilke
zoner, man kører.

Som kontrol tæller man trafikken, der passerer en, helst naturlig, skille-
linie gennem byen, en såkaldt Screenline, f. eks. en jernbane, en flod el.
lign. Det må bemærkes, at undersøgelsen ikke sker på en enkelt dag, men
kan strække sig over flere månder, således at man ikke behøver noget
større mandskab. Der benyttes i øvrigt mest unge piger. De bliver bedst
modtaget! For så vidt angår interviews i hjemmene, er beboerne blevet
adviseret et par dage i forvejen. Undersøgelsen gælder dagen for inter
view’et.

Man tegner derefter kort op af de såkaldte ,,desirelines”, d. v. s. linier,
der angiver den direkte retning, man ville have kørt, hvis der havde
været en vej. Ian får derigennem et klart billede af, hvilke veje og gade-
forbindelser der er ønskelige.

Visse steder, f. eks. i Columbus, Ohio, havde man i stedet for inter
views i hjemmene benyttet tilsendte spørgeskemaer. Svarprocenten var
her over 60.

Jeg havde med mig derover vor færdselstællingsbog fra 1939. Ameri
kanerne var meget interesseret i vore analyser, men kan ikke bruge vort
system med aflæsning af nummerplader, da lastbiler og busser somme
tider har 3—4 forskellige plader samtidig, og iøvrigt er nummerpladerne
fra de enkelte stater så forskellige, at det altså ikke kan lade sig gøre.
Vort system er meget godt, når det blot drejer sig om at fastslå mængden
af gennemkørende trafik, men kan ikke bruges, når man begynder at
interessere sig for, hvad trafikken foretager sig inde i selve byen, bl. a.
den trafik, der kun kører til og fra punkter inde i selve byen.

Jeg tror, at vi ved sådanne undersøgelser med fordel kan tage det
amerikanske system i anvendelse. Det kan selvfølgelig varieres på forskel
lige måder; jeg havde en ret omfangsrig litteratur derom med mig hjem.

Inden jeg forlader færdselsundersøgelserne skal jeg nævne, at man
foretager udstrakte målinger af korselshastigheden, og hertil så jeg bl. a.
anvendt et transportabelt radaranlæg, Electro-Matic, ved hjælp af hvil
ket man kunne aflæse den forbikørende vogns hastighed direkte på et
speedometer eller få hver enkelt vogns hastighed optegnet grafisk. Appa
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ratet er bygget op på den egenskab ved mikrobølger, at frekvensen æn

dres ved tilbagekastning fra en genstand i bevægelse, og ændringen i fre

kvensen er direkte proportional med genstandens — i dette tilfælde bi

lens hastighed. Vejvæsenets interesse i hastigheden er dels fastsættelse

af oversigtsreglerne, dels kapacitetsundersogelser. Prisen for apparatet er

med grafisk registrering godt 1000 $.
Endelig skal jeg nævne, at jeg i Washington så en af Bureau of Public

Roads bygget maskine, der registrerede såvel hastigheden som bilens pla

cering i tværprofilet. Den angav 39 forskellige hastighedsintervaller og 12

forskellige placeringer i hver vognbane, foruden at operatoren kunne

registrere køn og race og andre mærkelige ting. Maskinen kodede samt

lige oplysninger direkte til at sætte på Holerithkort og brugtes til tvær

profilundersøgelser og fastsættelse af kapacitetstal. Den havde kostet

50.000 $, men en ny — uden tilhørende vogn — ansloges at koste 3.000

$, resten var betaling for erfaringer.

Man førte overalt en omhyggelig statistik med færdselsulvkkerne, og

disse blev grafisk og statistisk lokaliseret på de enkelte vejstrækninger, så

ledes at man år for år havde kotrol over, hvilke ulykker der skete på

de enkelte steder, og omfanget af ulykkerne indgik som et vigtigt led i

planlægningen. Om ulykkerne skal jeg her endnu blot nævne, at de nor

malt ikke indberettes af politiet, men af bilisten eller bilisterne, der var

involveret i ulykken.

b. Trafikkens vejmæssige behov (Policy).

I USA som i Danmark har man seMolgelig vejregler, de såkaldte

Policies eller Manuals. Nogle af dem er udarbejdet af Bureau of Public

Roads, men de fleste er udarbejdet af American Association of State

Highway Officials, i hvis komiteer der sidder medlemmer fra såvel

Bureau of Public Roads som fra samtlige State Highway Departrnents.

Reglerne bruges dog ikke generelt, idet de enkelte staters selvstændigheds

trang også her gør sig gældende. Medvirkende hertil er også stternes

forskellige lovgivning om vognes vægt og bredde, og så selvfølgelig hen

synet til de pengemidler, man råder over.

Det er umuligt for mig her at gå dybere ind i disse regler, men ad

skillige ting vil være af interesse for os ved den igangværende revision af

de danske vejregler, og der vil ved revisionen blive taget hensyn hertil.

Der er dog enkelte principielle ting vedrørende de amerikanske vejreg

ler, jeg vil nævne.
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1) Hastighedsfaktor.

For veje med federalt tilskud regnes — uden for bjergegne — med
50—70 miles/h (80—110 km/t) og for motorveje med 70 miles/h
(110 km/t).

Man regner ikke i fremtiden med større maksimalhastighed, men der
imod med storre gennemsnitshastighed ved gennem forbedrede veje at
formindske antallet af langsomtkørende bilister, der sinker de øvrige.

2) Tværprofii.

Man regner for vigtigere veje, hvor der er en del lastvognstrafik og for
alle veje i bebyggede områder med en vognbanebredde af 12’ = 3,65 m,
når trafikken på en 2-sporet vej er over 300 køretøjer / t og for andre

:
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Fig. 4. Fem og tyve års udvikling af tværprofiler for amerikanske veje.
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veje over 200 køretøjer / pr. vognbane. For ringe lastvognstrafik og for
ringere antal af køretøjer med 11’ 3,35 m.

Vi ligger her i landet noget lavere, nemlig henholdsvis på 3,50 og 3,0
m. Med den stigende bredde af vognene, bør vi måske for veje med stor
hastighed overveje at gå lidt højere op.

Når man spurgte om 3-sporede veje, så amerikanerne undrende på
een. Det hørte ikke til god tone. Der findes dog enkelte, jeg så bl. a en i
nærheden af Washington, men den brugtes nu på den måde, at 2 baner
var for indadgående trafik om formiddagen og 2 for udadgående om
eftermiddagen , men de byggedes ikke mere af hensyn til færdsels
sikkerheden. Det samme var i øvrigt tilfældet i England, som jeg be
søgte på hejmrejsen. Jeg kunne ønske, at den samme opfattelse ville slå
igennem her. Jeg så enkelte steder på bratte stigninger — anvendt en
3. vognbane for opadkørende lastvogne. Man fik derved 2 opadgående
baner og 1 nedadgående. Ideen fortjener opmærksomhed.

Mange steder så deres vejskråninger forfærdelige ud, uden beklædning
og overgivet til erosion. Man er dog nu ved at ændre dette forhold, bl. a.
af æstetiske hensyn. Det anbefales derfor at gå over til fladere anlæg, i :4
eller endog 1:6, i hvert fald hvor højderne er ringe. Dette har den prak
tiske fordel, at man kan fremstille og vedligeholde skråningerne med
maskine, men samtidig får man et overordentlig smukt vejbillede, jfr. fig.
4 og 5.

Fig. 5. Moderne amerikansk vej med flade skråninger.
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Jeg ville ønske, at man kunne overføre dette princip til Danmark, men

det vil sikkert støde på en del modstand fra landmændene, jorden er jo

mere værdifuld her end i USA. Måske er der dog den udvej at gøre de

lavere skråninger så flade, at de kan dyrkes. Spørgsmålet vil blive taget

op i vejregeludvalget.

3) Orersigtsforhold.

De amerikanske oversigtsregler er langt skrappere end de danske, idet

de for overhalinger kræver ca. den 3-dobbelte sigtelængde som vi. Hvor

denne ikke kan skaffes, og på de eksisterende veje, hvor den ikke findes.

foretages overalt afmærkning af vejrnidten efter et ganske udmærket

princip, som vi formentlig også vil gå over til her i landet, jfr. fig. 6.

Princippet i denne afmærkning er, at man må overskride den fuldt op

trukne linie, når den punkterede ligger en nærmest, men derimod ikke.

når den ligger på modsat side af den optrukne linie.

Derimod kræver man ikke oversigt ved indmundende sideveje, idet

man der næsten altid har stoptavler. Dette system lod til at virke tilfreds

stillende, idet de amerikanske bilister er langt bedre disciplinerede end de

danske. Hovedvejsprincippet er anvendt i meget stor udstrækning der-

Fig. 7. Decellerationsstriber indlagt i midterrabat.
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ovre ,også i de store byer. Efter min mening skulle vi gøre det samme her
i landet i stedet for at tale om at nedlægge de allerede eksisterende hoved
veje gennem byerne. Dog tror jeg ikke, vi skal gå over til ,,stop”, men
bevare ,,forsigtig udkorsel”, men med større ansvar for sidevejstrafikanter
end hidtil praktiseret. Stopreglen passer vist ikke for dansk mentalitet —

endnu—, medmindre vi får nogle flere færdseispoliti-patruljer.
Der lægges megen vægt på at gøre vejene facadelose, og de fleste sta

ter har nu lovgivning herom. Det blev fortalt os, at man i Amerika havde
begået skæbnesvangre undladelsessvnder på dette punkt, og at vi burde
tage deres erfaringer med hjem og ikke gøre de samme fejl som de
hvilket vi jo desværre gør i stor stil her i landet.

Ved indmundende sideveje etableres ofte accelerations- og decellera
tionsstriber, såvel i vejens yderside som i midterrabatten for at give svin
gende vogne lejlighed til at mixe sig ud af trafikken eller afvente mulig
hed for krydsning af modgående trafik (fig. 7). Dette princip bør op
tages i rore vej regler.

4) Kapacitet.

Herom har Bureau of Public Roads udgivet en diger manuel, baseret
på meget indgående studier af trafikken bl. a. ved hjælp af den maskine,
jeg tidligere har omtalt. For en vej i åbent terræn og bygget efter reglerne
er man her tilsyneladende kommet til væsentligt højere kapacitetstal, end
vi regner med, nemlig for

2-sporet vej: 900 personvogne / time i alt
3-sporet vej: 1500 — —

4-spo,ret delt vej: 1000 personvogne / time pr. vognbane.

Forudsætningen herfor er en ,,operating speed” — d. v. s. den største
hastighed hvormed en vogn kan gennemkore strækningen under de givne
forhold uden at overskride hastighedsfaktoren — på 70—80 km / t. øn
skes den nævnte hastighed forøget til 80—90 km / t, vil kapaciteten for
en 2-sporet vej formindskes fra 900 til 600 vogne pr. time og de andre
kapacitetstal tilsvarende.

Tallene gælder i øvrigt kun for ren personvognstrafik, for 3,65 m brede
vognbaner, ingen forhindringer langs vejkanten og uhindret oversigt.
Er disse forhold ikke til stede, må der foretages reduktioner, der kan være
meget betydelige, jfr. figurerne 8, 9 og I 0.
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Kapacitet i personvogne pr. time

Procent af vejlængden, hvor oversigten Største gennem- Største gennem-
er mindre end 1500 snitshastighed*) snitshastighed*)

70—80 km/time 80—90 km/time

0 900 600

20 860 560

40 800 500

60 720 420

80 620 I 300

100 500 160

Fig. 8. Virkningen af begrænset oversigt på kapaciteten af 2-sporet vej.

ø) D. v. s gennemsnitshastighed for en vogn der under de givne forhold prøver at køre med største
forsvarlige fart uden at overskride vejens hastighedsfaktor.

Som eksempel kan nævnes, at ved en 2-sporet vej i bakket terræn, med

6,0 m kørebane, med vejtræer fjernet 1,5 m fra kørebanekanten, 20 %
lastvognstrafik og med utilstrækkelig oversigt på 20 % af vejen, vil kapa

citeten falde fra 900 til 400 vogne / t, hvilket i øvrigt svarer til reglerne

for udbygningen af det internationale vejnet. Det er et spørgsmål, der

bor overvejes, om vi i stedet for de hidtil anvendte regler ikke bor gå

over til at anvende amerikanernes mere differentierede kapacitetsregler.

Amerikanerne projekterer efter timetrafik, men ikke efter maksimal

timetrafikken, derimod efter den 30. højeste timetrafik, der indtræffer i

løbet af et år. Begrundelsen herfor er af økonomisk art, og ses af fig. 11,

der viser antallet af timer om året, hvor timetrafikken er større end de

Kapacitet udtrykt som procent af personvogns
Lastvogne i procent af kapacitet i fladt terræn

total trafik - -_-_
- - -

Fladt terræn Bakket terræn

Procent Procent Procent

0 100 100

10 91 77

20 83 63

Fig. 9. Virkningen af lastvogne på kapaciteten af snangesporet vej. (På 2-sporet vej

er virkningen Ca. 25 % større end på mangesporet vej).
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Afstand frs Kapacitet udtrykt som procentsats af kapaciteten af to 12’
‘ vognbaner uden opstående genstande langs vejkantenkorebanekant

til opstående Opstående genstande på Opstående genstande på
genstande een side begge sider

12’ 11’ 10 9 12’ 11’ 10’ 9
vogn- vogn- vogn- vogn- vogn- vogn- vogn- vogn-
bane bane bane bane bane bane bane bane

Kapacitet af 2-sporet vej

6’ 100 86 77 70 100 86 77 70
4’ 96 83 74 68 92 79 71 65
2’ 91 78 70 64 81 70 63 57
0’ 85 73 66 60 70 60 54 49

Kapacitet af 2 vognbaner på 4-sporet vej mcd midterrabat

6’ 100 97 91 81 100 97 91 81
4’ 99 96 90 80 98 95 89 79
2’ 97 9 88 79 94 91 86 713
0’ 90 87 82 73 81 79 74 66

Fig. 10. Kombineret indvirkning på kapaciteten af vognbanebreddc og afstand fra
korebanekant til opstående genstande langs denne.

iodret angivne procenttal af årsdogntrafikkcn. Kurverne har et udpræ
get knæk omkring 20—30 timer, hvorfor man har valgt den 30. højeste.
Man tager så overbelastningen af vejen i de pågældende 30 timer, en
overbelastning, der i en enkelt time eller to kan blive op til .50 %.

Princippet om 30. højeste timetrafik er i øvrigt akcepteret af Genève
for bygningen af det internationale vejsvstem i Europa i hvilket en
del af de danske hovedveje indgår og vi bor formentlig også optage
det i vore vejregler. Forovrigt er det næppe ret langt fra den nuværende
praksis herhjemme, idet reglen, så vidt man kan skønne, nogenlunde
svarer til, at vi i praksis bruger 3. eller 4. højeste spids i vore timedia
grammer.

Med hensyn til prognoser for den fremtidige trafikudvikling var det
ikke muligt at få meget at vide i USA. Ja, man brugte kurver for stig
ning i bilantal, motorbrændsel og befolkningsmængde. men naturligvis
kan man heller ikke sige noget sikkert herom, når bilantaliet som for
nævnt kan stige 30 på 4 år i stedet for som ventet på 14 år.



Slagelse Cementstøberi
E. J o r g e n s e n

Betonvarer i henhold til Ingeniorforeningens normer

Leveres overalt på Sjælland

Telf. Slagelse 288

JOHS. RASMUSSEN
Vognmand

Enighedsvej 19 - Sorø

Telf. 185 - 362

Udfører Jord-, Vej- og Entreprenør-

kørsel med Lastvogne fra 2—16 Ton.

Levering af Sten, Grus
og Vejmaterialer.

Al Entreprenorkorsel

VIGGO CHRISTIANSEN

Munke-Bjærgby

Tlf. Bromme 24

Sten og Grus leveres

VALD. NIELSEN
Vognmand

Algade 9 Vordingborg

AL LASTBILKØRSEL

(3 Vogne til 10 Tons)

Tlf. Vordingborg 270

Vognmand

HARTVIG LARSEN

ø. Kippinge pr. Nr. Alslev
Tlf. ø. Kippinge 17 x

Al Kørsel med Biler Ira 3—10 Tons

Eggerl Pedersen% Plante%kole Å/

SUNDTOFTEGAARD - NYKØBING F. - TLF. 590

Buske og Allétræer, Roser, stedsegrønne Planter føres og leveres til

Parkanlæg, Sportspladser, Vejbeplantninger m. m.

Største Udvalg i alle Arter al Planteskoleartikler.

XV



H. JØRGEN PETERSENSVEND PLOUGH
Vognmand

Vognmand Hillested pr. Maribo
Telf. Hillested 17

Al Kørsel med Biler fra 3—lO Tons

Lastvogne fra 3’/ til 5 Tons
Nr. Vedby pr. Nr. Alslev

Levenng afTlf. Orehoved 26 v
Sten, Grus og T7ejmaterzaler

HANS KØLLE

BETONVARER
Vognmand

Horslunde - Tlf. Horsi. 41

Al Entreprenørkørsel med Biler
fra 3h/2_5h/2 Tons

Rør - Brønde - Fliser

Kantsten - Hvide Vejpæie

JENS LARSEN
Entreprenør

Frisegade 16 — Nykøbing F.
Tlf. 2069

Hans Henrichsen & Co. A/S Vejbygning

Nykøbing F - Tlf. 45 og 124 Asfaltarbejde
Kloakarbejde

Jernbeton
Betonveje

Tonmand EJNAR. JENSEN
H. P. Jensens Eftfl.

Kirsebærvej 28 N Y K ø B I N G F. Telefon 915

*

Levering af Sten, Grus og Vejrnaterialer.

XVI
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Mere teknisk betonet sagde man, at man byggede vejene fm :n levetid

på 20 år, for til den tid var de alligevel slidt op.

c. Eksisterende vejes karakteristik (Inventory).

Når man er nået så vidt, at man kender trafikken og har fundet ud

af, hvordan vejene bor være, må man også vide, hvordan de virkelig er,

det amerikanerne kalder inventorv, og som med en lidt tvivlsom over

sættelse kan kaldes inventarielister. Opgaven går ud på at samle alle tek

niske data om de pågældende veje og angive dem i diagramform, på

kartotekskort eller i anden let tilgængelig form. I Amerika betyder det

også optegning af kort, et problem vi jo ikke har her i landet.

F,q. 1!. Pelation mellem maA-s,mcw t/metrafm Og

år! øg ti-afiji på vej i land/igt terrce,,

fSkede

ennei,.5,,

ken

verJJredel vej 85 5

b

Antal af timer i et år med &-afi.4 større eno’ vist
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Oplysningerne omfatter tværprofilinddeling, stigningsforhold, kurver
i planen, sidefald i kurver, begrænset oversigt i kurver og på bakketoppe.
helægninger, gennemlob og broer m. m. samt trafikulykker. I Amerika
omfattede det også bebyggelsen langs vejen samt den erhvervsmæssige
udvikling af de tilstodende områder samt opgørelse over, hvad der hidtil
er investeret i hver enkelt vejstrækning og hvornår, en opgave der er ulige
lettere i Amerika end i det gamle Europa. Det er jo ikke så let at opgive,
hvad der blev investeret i de gamle romerveje og heller ikke særlig
nødvendigt.

Så vidt muligt blev arbejdet i marken gjort ved mekanisk hjælp, og
jeg skal her indskrænke mig til at omtale målingerne af oversigten, af
kurveradier samt af længde- og tværfald.

I ) Ouersigl.
Man brugte her, i hvert fald i Connecticut, Minnesota og Ohio, hvor

jeg så det — det anbefales i øvrigt i en manual fra Bureau of Public
Roads — to vogne, forsynet med radiotelefoner og meget fint justerede
og synkroniserede kilometertællere. Der var to mand i hver vogn, i Min
nesota dog kun een, idet den ene vogn her var forsynet med diktafon.
forbundet med den anden vogn gennem radiotelefon. Den forreste vogn
var forsynet med en lysende lanterne forneden i bagenden, der brugtes
som sigtepunkt. Vognene følger efter hinanden i den afstand, der skal
være fri oversigt i kurven, henholdsvis på bakken, og når den forreste
vogn forsvinder, stoppes den af vogn nr. 2 gennem telefonen. Derefter
fortsætter vognene i en sådan afstand, at 1. vogn kan se nr. 2, indtil af
standen igen bliver den foreskrevne fri oversigtslængde.

Stationeringen og de fornødne oplysninger skrives ned på specielle
blanketter, henholdsvis indtales i diktafonen, og sådan fortsættes vejen
igennem i begge retninger. Oplysninger optegnes i diagrammer, der gi
ver de strækninger af vejen, hvor oversigten er mindre end den fore
skrevne. Da alle vigtigere veje i USA er afstibet, såvel hvor oversigten er
tilfredsstillende, som hvor den ikke er det men naturligvis ikke på
samme måde — bruges de således indhentede oplysninger direkte ved af
mærkningen af strækninger med begrænset oversigt.

2) Kurveradius måles ved hjælp af et retningsgvroskop, som det bru
ges ved luftnavigation. Det er installeret i en af de omtalte vogne. Gyro
skopet viser direkte storrelsen af kurveradius (eller derovre graden) og
angiver også omtrentlig tangentpunkterne.



NIELS ANDERSEN & SØN

Horbelev - Tit. Horbelev 68 og 38 y
Vognmand

Biler fra 3’/—10 Tons
Al Kørsel udføres

F. C. SCHULTZ & CO.

Civilingeniør - Entreprenør

Fr. Schultz, Ove Schultz,

Korcivej 15, Strandvej 77,

Kbhvn., Charl., Middelfart,

Tlf. Ordrup 1213 Tlf. 276
7750

EJNER RASMUSSEN
Vognmand

AL KØRSEL MED LASTBILER

til 6 Tons

12—14 Personers Turistvogn

Ebberup Tlf. 38

H. VILDRIK-SØRENSEN

Ingeniør - Entreprenør

Hunderupvej 202 Tlf. 8000

Odense
CARL NIELSEN

Killerup

ALT VEJ- OG KLOAKARBEJDE

Slagbrovej 28, Odense - Tlf. 6983

Vejmaieriuler
Vejtjce re,
Asfaltemulsion

Telefon,

Fluxbeton (Tæppebelcegning) Ringe 331 . Odense 10531

R.T. A. Vejmaterialer
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A/s Fyns Vejmaterialefabrik
(MEXAS)

ODENSE — Tlf. 12.882

Vejmaterialer, Vejtjære, Asfaltemulsion, Tæppebelægninger

N. WILLUM NIELSEN

Odense

Al Kørsel (4 Lastbiler til 10 Tons)

Leverandor af Vejmaterialer

Enghavegaard, Eltnelundsvej

Tlf. 11.314

Entreprenor

NIELS KROGH

Ofierup

JORD- OG VEJARBEJDER

Tlf. Otterup 271

JOHS. NIELSEN

Jydby

AL KØRSEL

Tlf. Otterup 109

EDV. JØRGENSEN

Haarby

AL ENTREPRENØRKØRSEL
(4 Lastbiler)

Leverandør af Sten og Grus

Tlf. Haarby 158

Vognmand

A. 0. JOHANSEN
Entreprenorkorsel

Leverandør af Vejmaterialer

Rudkøbing Tlf. 202

ANTON NIELSEN

Ringe

Tlf. 263

AL KØRSEL — STEN OG GRUS

XVIII
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3) Stigninger og tuærfold måles på forskellige instrumenter bygget
efter libelleprincippet.

Hele udstyret for de to vogne, ekskl. radiotelefonerne, som man havde
lånt fra politiet, men inkl. diktafonen, kostede 1.000 $. Det var selvføl
gelig meget varierende, hvor meget man kunne nå på en dag. Man havde
været helt oppe på 250 km / dag, men normalt lå dagsarbejdet på 40—
60 km. I Minnesota var det gennemsnitlig 100 km / dag.

Vi må have udarbejdet lignende inventariefortegnelser her i landet,
det er simpelt hen nodvendigt for at kunne arbejde planmæssigt. Med
hensyn til brofortegnelser skal vi forovrigt af andre grunde fremskaffe
disse omgående. Mange af de nodvendige oplysninger kan vi sikkert få
fra de lokale vejmyndigheder, idet disse formentlig allerede har dem,
resten må vi skaffe os i marken. Her vil jeg tro, at den amerikanske me
tode til bestemmelse af oversigten vil kunne finde anvendelse, herved
forudsat, at arbejdet centraliseres. Ved målingen af horizontalkurveme
vil man sikkert også med fordel kunne benytte retningsgyroskopet; der
skal jo kun bruges et for hele landet, og prisen er overkommelig.

d. Eksisterende vejes tilstrækkelighed (Sufficiency).

Nu er man nået så vidt, at man kender trafikken og ved, hvordan vej
ene bor være, og derefter har man undersogt, hvordan de er — så skulle
resten jo være let. Det ville det også være, hvis man havde penge nok og
simpelt hen ombyggede de veje, der ikke tilfredsstiller kravene. Men man
har aldrig penge nok — heller ikke i Amerika og derfor må man
finde ud af, hvor man skal begynde, med andre ord, hvilke arbejder der
har prioritet.

Der kan jo tænkes så mange systemer, f. eks. lokal arbejdsløshed, poli
tisk indflydelse, eller hvilke amtsvejinspektorer man synes bedst om —

naturligvis kan man også bruge sit bedste skøn —, men ingen af disse
systemer kan siges at være særlig rationelle set fra et trafikalt synspunkt.
Man må finde et rationelt system herfor, det har amerikanerne gjort, vel
igen fordi trafikkens størrelse simpelt hen har tvunget dem dertil, hvil
ket naturligvis ikke hindrer os i at lære af dem i tide.

Et system, som bruges i flere stater, bl. a. i Colorado, hvor jeg stiftede
nærmere bekendtskab med det, og som er anbefalet af Highway Research
Board, er følgende:
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Man opdeler vejens forskellige egenskaber i grupper og tildeler hver af
dem et antal points, i alt 100 når vej en i alle henseender er tilfredsstil
lende, d. v. s. tilfredsstiller standardreglerne (fig 12).

Points
1. Kørebanens tilstand (beskaffenhed og vedligeholdelse) 40
2. Trafiksikkerhed

a. Rabatbredde uden faste genstande 8 points
b. Karebanebredde 7
c. Oversigt for stop 10
d. Ensartethed i tracé (horiz. + vert.) 5

30
3. Service

a. Linieføring (horizontal) 12 points
b. Oversigt for overhaling 8
c. Kørebanebredde 5
d. Korselskomfort 5

30

Ialt 100

Fig. 12. Pointskala for en vejs ,,tilstrækkelighed”. (Tallene angiver pan, d.v.s. points-
antal for en i enhver henseende ,,tilstrækkelig” vej).

Gør den ikke det, formindskes de enkelte points i overensstemmelse
med visse på forhånd fastsatte regler, jfr. fig. 13, og ved at addere de
derved fundne points får man et samlet antal points for vejens tiLstrække
lighed.

Selv om der allerede i de standards, der danner baggrund for fastsæt
teisen af pointsantailet, er taget noget hensyn til vejens trafikmængde,
foretager man dog en yderligere justering af pointsantallet i forhold til
vejens trafikmængde, idet man vil give de stærkere trafikerede veje en
forrang i forhold til mindre befærdede veje, der har samme afvigelser
fra sine standardregler som de vigtigere veje fra sine. Justeringen fore
tages ved hjælp af de på fig. 14 viste kurver.

Som jeg har nævnt, svarer 100 points til opfyldelse af standardregler
ne, og det gør eksisterende veje jo aldrig, selv om de er i en sådan stand,
at de er nogenlunde tilfredsstillende i øjeblikket.

Man har derfor opstillet et sæt nadrendige (tolerable) standards, ud
trykkende hvor meget man kan skære norrnalfordringerne ned uden at
svække kravene til sikkerhed og komfort utilladeligt. Det har herved vist
sig, at sådanne standards svarer til 70 points af normalreglerne, hvorfor
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man sætter alle vejstrækninger med points under 70 i forste række med

hensyn til ombvgniiig, men selvfølgelig kan der være tilfælde, hvor man

må tage individuelle hensyn ved bedømmelsen.

Fig. 13. Retningslinier for fastsættelse af points for en vejs ,,tilstrækkelighed”.

1. KØREBANENS TILSTAND. Pan = 40 points.

Points = 40 ÷ (points for vedligeh. + points for beskaffenhed).

c. Oversigtslængde for stop. Pan 10 points.

Begrænset oversigt sjælden
lejlighedsvis
hyppig
vedholdende

= 8—9 points

= 6—7 ,,

= 3—5 ,:

flere
pr. mile) = 0—2

d. Ensartethed i tracening (honizontol og vertikal). Pan = 5 points.

Ensartet god = 5 points

Ensartet dårlig = 4

Lejlighedsvise overraskelser = 1—3

Dodskurver etc = 0
(Tabellen fortsættes på næste side).

I 951 89

2. TRAFIKSIKKERHED. Pan = 30 points.

a. Rabatbredde uden faste genstande. Pan = 8 points.

Rabatbredde: Rabatbredde:

Standard- Virkelig Points Standard- Virkelig

bredde (ft) bredde (ft) bredde (ft) bredde (ft)

10 10 8 4 4

10 8 7 4 3

10 7 6 4 2

10 6 5 4

10 5 3 3 3

10 4 1 3 2

10 1—3 0 3 i

8 8 8 3 0

8 7 7 2 2

8 6 6 2 1

8 5 4 2 0

8 4 2 i I

8 1—3 0 I 0

b. Korebanebredde. Pan 7 points.

Points = 7 -- (Standardbredde ± virkelig bredde).

Points

8
6
3
0
8
5
2
0
8
4
0
8
0

(i pr. mile)
(2—3 ,, )
(4—5 ,, ,,

(6 el.
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Sjældent under standard
Lejlighedsvis under standard
Hyppigt under standard
Vedholdende eller hasarderet

(1 pr. 3 miles) 10—11
(I pr. 2 miles) = 8—9
(3 ell. 4 pr. mile) 4—7
(5 ell, flere

pr. mile) = 0—3

b. Oversigt for overhaling (overhalingsmulighed). Pan = 12 points.

Total længde længde under standard
—- X 8, ellerTotal længde

Hastighedsfaktor

km / t.

50
65
80

100
115

Oversigt
for stop

m
63
95

130
175
220

Oversigt
for overhalinsr

m
200
335
490
700
980

Kurver
Erad Radius (in)

24° 75
14° 125
8° 30’ = 200
5° =350
3° =580

For broer o. lign, har man et tilsvarende system, som jeg dog ikke skat
komme nærmere ind på her.

Resultaterne for såvel veje som broer sættes naturligvis som alt andet
på Holerithkort, så man kan svare på etizr’ert sporgsmål, som enht’er kan

3. SERVICE. Pan 30 points.

a. Lintefoning (honizontale kurver, sikker hastighed). Pan = 12 points.

Sjældent under standard
Lejlighedsvis under standard
Hyppigt under standard
Overalt under standard

c. Korebanebredde. Pan = 5.

(1 strækning pr. 3 miles) = 7 points
(1 ell. 2 strækning. pr., ) = 5—6
(3 ell. 4 ., ,,

,, ) = 2—4
(5 ell, flere ,, ,,

,, ) = 0—1

Points = 5 ÷ (standardbredde -5- virkelig bredde).
Bemærkning: Når trafikmængden kræver 4 vognbancr skal en vej med 2 eller

3 vognbaner ansættes til 0 points.

d. Korselskom fort. Pan = 5 points.

Udmærket = 5 points
God
Tålelig
Dårlig

STANDARDKRA V.

= 3—4
= 1—2
=0
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Støbeasfalt

Asfaltpulver

Asfaltemulsion

Isoleringsasfalt

Dafoleum Asfalt Gulve

L. Gregersen
Vognmand . Torvegade 6 . Nr. Sundby . Tlf. 1103

Udfører Entreprenørkørsel med Hestevogne og 1.astbiler
fra 2 til 12 Tons.

Leverer Sten . Grus og Vejmaterialer.

NO VEJ FA
NORDISK ÆJMATEILIALE -FABRIK A/S

AALBORG

Telefon 7701 - 7702

* -y

Belægningsarbejder

VEJMATERIALER
Levering fra eget Værk med egne Vogne af knuste Granitskærver
i alle Sorteringer — Perle — Nodde — Singels — Bundsten — samt Vejgrus

og Stenmel

Al Entreprenørkorsel udføres

SVEND E. RIISAGER
V E N D S Y S S E L Telf. Bindslev 48
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forhold til tr.rlhmn:ve (7. trODS PF. 005°, 75.800 00800 Dr. d.Iot.

finde på at stille. Desuden indtegnes resultaterne på geografiske kort.

hvert 10 points interval med sin farve, hvorved man får et godt indblik

over de enkelte vejarbejders indbyrdes prioritet.

Den omtalte klassificering af vejnettet gentages hvert år.

Jeg nævnte for, at man efter at have fundet pointsantallet for en vejs

tilstrækkelighed, justerer dette for trafikrnængden, idet man onsker at

give de stærkere trafikerede veje en vis forret for svagere trafikerede veje

med samme pointsantal.
Dette onske er begrundet i visse okonomiske overvejelser, som jeg tror

det vil være af interesse at gå lidt nærmere ind på.
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Vejtype Anlægs- Årlig vejudgift. Døgn- Køretojs- Vejudgift Indtjening
udgift Afskrivning trafik miles pr. køre- pr. køre-

(30 år) + vedlige- pr. år tojsmile tojsmile
holdelse

(gennemsnit 1946)
s $ cts.

i fritSvej
I 6.000 637 50 18.250 3,50 0,44
I —

— 100 36.500 1,75

.1 mtsuej
2 13.218 645 100 36.500 1,75 —

2 200 73.000 0,87 —

2 — — 300 109.500 0,58
2 — — 400 146.000 0,44 —

Slaisvej

3 49.865 1675 500 182.500 0,92 —

3
— 1000 365.000 0,46 —

3 —
— 2000 730.000 0,23 —

Statsvej
1 72.643 2188 500 182.500 1,20 —

-4 — — 1000 365.000 0,60 —

4 — — 2000 730.000 0,30 —

4
— 3000 1.095.000 0,20 —

Fig. 15. Minnesota 1946. Sammenligning mellem vejudgift og indtjening pr koretojs
mile. Ved indtjeningen forstås de fra den pågældende vejstrækning hidrorende stats

lige motorafgifter (ekscl. federale afgifter).

fQ

— An/csg4udgf( pr Jg’-etajsmde pr dag

co
2000 3000 4000 5000 7 0 __- f00

ÅrsdgnFcerdset
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E tARi-i us S1EN - &I — CftUSKO?1PAGNI.
FnFI<

Telefon 13259
Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vej bygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej I I Aarhus

IT e ih ninsma skin er
Asfaltemulsionsspredere Asfalt- og Tjæremaskiner
Fejemaskiner — Græsslaamaskiner — Sneplove og

Grusspredere.

1YI. LAIGAÅRD
Mejigade 38 lariau% Telf. 139

Brabrand
Vognmandsforretning

v/ Brdr. Møller

Tlf. Brabrand 41

Entreprenørkørsel - Levering af Grus og Stenmateriel
udføres med Vogne fra 3—4---—5—--1O Tons.

XXI



TH. ROBDRUP
CHR. HANSEN

Vognmand vognmand
Vejiby pr. RiisskovMortelværk — Kalkbrud
Tlf. Rijsskov 9332

Al Kørsel
Al Kørsel med 4-5 Tons Vogne

Grenaa Tlf. 561 Levering af Vejmaterialer

ô4vLsecekvcwzket

DANSK AUTO-VÆRN

giver større Færdseissikkerhed

Aage Sørensen
Aalesfrup CementvarefabrikVognmand

vi Murermester Jens Bertelsen Jensen
Thorning pr. Kjellerup

AALESTRUPTlf. Thorning 68
Telf. 128

Al Korsel med Biler fra 3-10 Tons
Ror, Vejkanslen og Fliser

— Lev. af Vejmaterialer
— D. s. — 400
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Fig. 17. ,,Indtjening” på danske veje.

Jeg stotter mig her til forskellige uncIerogelser. foretattet af \Iinnesota

Highvav Department, som jeg besøgte.
Man beregner her de enkelte vejes ..indtjeningsevne” (carnings), idet

man definerer denne som ..det beløb af motorbeskatningen, der hidrører

fra den pågældende vej”, altså dels beskatningen af den benzin, der bro

ge på den og dels dens forholdsmæssige part af de faste motorafgifter,

idet det pågældende heloh repræsenterer vejens andel i de motorafgifter.

(ler anvendes til det samlede vejnets udhgning og vedligeholdelse.

Idet man forudsætter, at den gennemsnitlige motorafgift er 0,44 cents

pr. koretojsmile, er i fig. 15 såvel vejudgiften som indtjeningen pr. kore

tojsmile beregnet for fire forskellige vejtYper med forskellig trafikintensi

tet. En sammenligning mellem vejudgiften og indtjeningsevnen viser.

hvad nogle af os vidste i forvejen, at de såkaldte ,,luksusveje” er dem, der

giver det bedste udbytte.
Diagrammet på fig. I 6 viser det samme fra Connectieut.

På skemaet og diagrammet i henholdsvis fig. 17 og 18 har jeg prøvet

at foretage sammenligning for nogle danske veje med forskellig trafik-
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intensitet og anlægsudgift. Resultatet er det samme som for de amerikan
ske veje.

De anforte betragtninger viser, at det giver bedre bonus at ofre store
penge på stærkt stafikerede veje end små penge på svagt trafikerede. I
ovrigt er det betragtninger, som man formentlig bor tage hensyn til ved
udformningen af den nye motorafgiftsiov, idet de efter min opfattelse
viser, at en væsentlig del af udgifterne til de svagt trafikerede veje bor
bæres af lokale skattemidler og ikke af motorafgifterne.

Ved hedommelsen af vejprojekter bruger man i USA også ..users bene
fit”, d. v. s. en vurdering af trafikanternes økonomiske fordel, men der
som her kan det være vanske’igt at fastslå, hvor meget trafikanterne spa
rer ved en vejforkortning, en mindre stigning og færre ulykker m. v., og
jeg havde i ovrigt indtrykket af, at man endnu ikke var kommet helt til
bunds i dette problem. Forresten er det vanskeligste ved en sådan under
sogelse vist også at få folk til at tro på resutatet deraf. Fordelene bliver
gerne for overraskende store, men det er ikke desmindre et problem, man
bor have opmærksomheden henledt på. Hovedopgaven ved moderne vej-
bygning bor nemlig være at få summen af vejudgifterne og transport-
udgifterne til at blive minimum. Highwav planning is transportaton
Jilanning, sagde amerikanerne og med rette.

Iq.
,k,,, j

Fig. 18. ,,Indtjening” på danske veje.
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Fig. 19. Sammenligning mellem ,,dodskoefficient” og koretojsrniles på amerikanske

veje. (Fra The Presidents Highway Safety Conference)

Jeg har omtalt, hvorledes man kan give vejene points efter deres større

eller mindre tilstrækkelighed. Denne metode kan bruges ved udarbejdel

sen af et langtidsprogram men gennemforelsen af dette afhænger af de

til rådighed værende midler og tager som regel længere tid end onskeligt.

Der er imidlertid aktuelle opgaver, der melder sig og kræver hurtig los

ning, dels som følge af gentagne trafikulykker på visse steder og dels som

følge af overtrafikering, et problem der dog —- Kobenhavn undtaget —

ikke er særlig aktuelt her i landet.

Med hensyn til trafikulvkkerne har jeg tidligere nævnt, at det ameri

kanske samfunds udgifter hertil for tiden opgøres til 2.8 milliard $ om

året. En tilsvarende undersøgelse skal vi også have foretaget her i landet,

da dodsprocenten, d. v. s. antallet af dræbte for 100 millioner koretojs
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41 CARLSEN
Ingeniør- og Entreprenørfirma

RANDERS
*

JORDARBEJDER JERNBETON
BETON ASFALTARBEJDER

Prima Vibr. Betonvarer
S. Boye

Fi
Vognmand

Kantsten/4\\ser

.Mlingaabro Telefon 31

Lastvognskørsel
0 STØIEI 0

Levering af Vejmaterialer
Frederiksborg Alle 4

Cementvarefabrik
Normsuarer - alt udføres efter opgave

Vognmand Mørke Vognmandsforretning
J. M. KJÆR-JENSEN

AAGE JENSEN

Mariager Tlf. 111
Lillebiler m / u Fører

Al Lastbilkorsel Tlf. 12
Lev. af Grus og Sten Lev. af Grus og Sten

ANDERS OLESEN Fa. J. F. Nielsen
Randers Tlf. 3948 Entreprenør & Vognmandsforretning

A L T R A N 5 1.’ 0 R T Vorup pr. Randers

med 7 Lastvogne fra 1—13 Tons Telf. 2614

VEJARBEJDER Levering af

Lev. af Grus og Sten VEJMATERIALER
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VIGGO BRINK CHR. ØSTERGAARD

Hobro
Hornslet Tlf. 65

Al Kørsel (3 Lastvogne til 5 Tons)

4 Lastbiler til 4 Tons
Lev. af Vejmaferialer

LEV. AF VEJMATERIALER Sdr. Allé 4 Tlf. 465

JØRGEN NIKOLAJSEN Al Entreprenorkorsel

(3—lO Tons)
Feldballe

NIELS PETERS
Al Vognmandskorsel

Assens pr. Mariager(fra 1—17 Tons)

Tlf. Centralen Tlf. Cementcentralen 30

Henry øsfergaards
Vognmandsforretning REGNAR K. SØRENSEN

Entreprenør
Nørregade 7 Brande. - Tlf. 89

Hadsund - Telefon 79
Sportspladser — Brobygning —

Al Kørsel og levering af
Vejarbejde — Jernbeton og

Grus, Sten & Vejmaterialer
Kloakarbejder

fra egen Grusgrav.

Anders Bach %
Havnens Nordside

Vejle
Tlf. 386 (2 Linier)

Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bygningsmaterialer, Terrazzo,

Tagsten, Væg- og Gulviliser etc.
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miles er 3 gange så stor her som i USA. I Amerika er der i øvrigt langt

mere forståelse for betydningen af bekæmpelsen af trafikulykkerne end i

Danmark. Inden der her i landet kan gores noget effektivt, må vi have

udryddet noget af den nuværende ,,hva—ka-—det----—nytte”-mentalitet, og

sandsynlig sandsynligt

Gennenmsnitlig nedsættelse antal ulykker,
Trafikgruppe. Gennemsnitlig ulykkeskuefficient’ t ulykkes- der kunne være

knefficienten
Antal koretojer ulvkkeskueflicient på de landeveje) ved forbedring undgået ved

pr, dag - forbedring al
(anslået 20 år frem pa alle der opfylder af alle lande-

landeveje standard- , alle landeveje
i tiden) betingelserne eje tsl til standaed—

standard- betingelserne
betingelserne

Under 750 daglig 288 200 88 160

750—1450 daglig 330 183 147 1110

1500—2950 daglig 356 233 123 1380

3000 daglig — 510

pr. time i hovedfærd- I

selsretningen 365 299 66 590

520—790 pr. time i

hovedfærdseisretnin

gen 353 274 79 1010

800—1450 pr. time

i hovedfærdseltret- I

ningen 301 121 180 2090

2300 ng derover pr.

time i hovedfærd

selsretningen 248 120 128 1330

I
(anslået)

Ialt på landeveje i åbent terræn 7770

Ifolge tilsvarende undersogelse for veje og gader i byerne 8200

Sandsynligt antal ulykker, der kunne være undgået i årene 19+5—48 15970

Overfort til året 1950: 84 dodsfald og 2600 kvæstelser kunne være undgået, hvis vej

nettet havde været ombygget til standardbetingelserne.

Fig. 21. Sasnmenligning af ulykkesantallene for årene 1945—1948 på ntatnvejene i

Conneetieut i ubebyggede områder under hensyntagen til de pågældende vejes op

fyldelse af standardbetingelserne.

(Ulykkeskoeffieient = antallet af ulykker pr. 100 millioner knretojsmiles).
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her kan en påvisning af ulvkkernes nationalokonomiske omfang sikkert
have betydning, folk har jo her som i Amerika — gennemgående
større forståelse for penge end for de mere immaterielle værdier som men
neskeliv og menneskelige lidelser.

I Amerika føres i de fleste tilfælde en meget omhyggelig kontrol med
trafikulykkerne, de registreres, analyseres og kortlægges — og bruges, dels
vel løsningen af konkrete trafikproblemer, og dels som erfaringsgrundlag
ved udarbejdelsen al de forskellige vej- og afmærkningsregler. Foruden
at bruges som grundlag for vejbygning bruges de selvfølgelig også som
grundlag for opdragelse og politimæssige foranstaltninger, og resultatet
af den kæmpemæssige kampagne, man med præsidenten i spidsen har
sat ind i kampen mod trafikulykkerne, fremgår af fig. 19, hentet fra rap
porten fra The President Highway Safety Conference. Man ser, at til
trods for, at antallet af koretojsmiles er steget enormt, er antallet af
dræbte samtidig faldet stærkt.

Man har i Amerika påbegyndt en analyse af trafikulykkerne for at
finde ud af, hvor meget de enkelte vejelementer bidrager til ulykkerne

—

et meget betydningsfuldt, men samtidig meget vanskeligt arbejde, idet
de fleste ulykker som regel skyldes flere årsager, en kendsgerning man
ofte glemmer herhjemme. Diagrammet i fig. 20 viser ulvkkeskoefficien
tens variation for kurver med forskellig radius og for varierende antal
kurver pr. mile.

Jeg kan desværre ikke her komme nærmere ind på sikkerhedsspørgs
målet, og jeg skal blot vise et par billeder, der illustrerer, at ulykkerne går
ned, når vejene ombygges efter de udarbejdede stadards, hvorfor ulyk
kesstatistikken i høj grad har betydning for planlægningen.

Tabellen i fig. 21 er taget fra en meget omfattende undersøgelse al
ulykkerne i Connecticut, en undersøgelse der er foretaget til brug ved
planlægningen af den stats vejnet. Tabellen viser en sammenligning mel
lem ulykkeskoefficienten for samtlige veje i Connecticut og veje, ombyg
get efter standardreglerne. Desuden er angivet, hvor mange ulykker man
kunne have sparet i 4-året 1945—1948, hvis alle vejene havde været om
bygget. Overført til året 1950 ville dette have betydet 84 færre dræbte
og 2.600 færre sårede. Vejlængden er Ca. 1/ af Danmarks.

Billedet på fig. 22 viser Pentagen-Network, et motorvejssystem der fø
rer trafikken ind til Pentagon. d. v. s. krigsministeriet i Washington.
Dodskoefficienten er her kun 1,5, medens gennemsnittet for hele landet
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er 7,4 (her Ca. 25). Flere af de ensrettede kørebaner har en daglig trafik
på Ca. 25.000 vogne. Hele systemet blev bygget på mindre end 2 år og
kostede 75 mill. $ og blev bygget på 14 måneder. Der arbejder 40.000
mennesker i den, og der er parkeringsplads til 7.500 vogne.

Konklusion.

Jeg har nu gennemgået de forskellige faser i vejplanlægning i USA.
Det har ikke været muligt for mig at gå i dybden i de enkelte problemer,
adskillige af dem kunne give stof til et helt foredrag for sig.

Det er imidlertid min overbevisning, at vi kan og bør lære en hel del
af de amerikanske planlægningsmetoder. Amerikanerne er nu engang
foran os med hensyn til trafikkens udvikling og har betalt dyrt for ad
skillige af deres erfaringer, og de har foretaget mange undersøgelser, som
et lille land som Danmark ikke har råd til.

Først og fremmest mener jeg, at vi bor ændre vore metoder for færd
selstællinger til kontinuerlige tællinger med fast, øvet mandskab og i størst
mulig udstrækning anvende mekaniske hjælpemidler. De amerikanske
,,Origin and Destination” undersøgelser kan sikkert også med fordel an
vendes ved trafikundersøgelser i vore større byer.

Fig. 22. Motorvejsanlæg ved det amerikanske krigsministerium (Pentagon Network).
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Inventarielisterne er basis for enhver planlægning og må fremskaffes
på den ene eller anden måde. Jeg har tidligere spekuleret på, om det ikke
ville være muligt at foretage de forskellige målinger ved hjælp af et auto
mobil, og så det nu virkeliggjort i USA. Navnlig vil jeg tro, at vi med
fordel vil kunne benytfe deres metoder for måling og afmærkning af over
sigt i kurver og på bakketoppe — måske kan vi også måle kurvernes
størrelse ved hjælp af et retningsgyroskop — hvis der da ikke allerede
findes tilstrækkelige oplysninger herom i vej administrationerne ud over
landet.

Med hensyn til vejregler er der ikke spor af tvivl om, at vi kan hente
mange gode ideer i de amerikanske regler, og vejregeludvalget vil gen
nemgå disse med henblik på revisionen af de nugældende regler. De
amerikanske afstribningsregler har udvalget allerede vedtaget med
visse mindre ændringer.

Og endelig er der metoderne til fastsættelse af vejarbejdernes prioritet.
der synes mig at indeholde værdifulde oplysninger. Den danske vejplan
skal nemlig indeholde en tidsmæssig klassificering af de enkelte arbejder.
Dette blev foreskrevet for år tilbage, da ministeriet gav ordre til dens ud
arbejdelse.

Af økonomiske grunde vil det endvidere være klogt at erindre ideen
om de enkelte vejes indtjeningsevne, der jo kun er et andet udtryk for de
investerede kapitalers afkastning.

Til slut et lille slogan, jeg fandt på et administrationskontor derovre:
,,You pay for good roads whether you have or not”, hvilket er udlagt:
,,Du betaler for gode veje, enten du har dem eller ikke — nemlig i form
af forøgede kørselsudgifter, tidsspilde og — ulykker.”



Johan Clausen
Entreprenør- & Vognmandsforretning - Tlf. 10 - Skærbæk Sdrj.

Al Kørsel og Levering af

S teIn=, Grus og Vejmaterialer

Vognmand Chas. Findsen Schou
CHR. PETERSEN Entreprenør

Over Jerstal - Tlf. 58

Louiselund, Lunding

Tlf. Haderslev 23435

Kontoret, Gravene 4

Tlf. Haderslev 23969

Værksted
Tlf. Haderslev 23188

Al Entreprenørkersel

med Lastbiler fra 5 til 10 Tons

Sten og Grus

W. Ewald Madsen G
0. Jensen BRDR. DAHL’s

Ingeniør- & Entrepreriorrirn,a Vognmandsforretning

Tlf. 156 . Vojens . Tlf. 171 Melby - Tlf. Sommersted 37

Jord-, Vej-, Kloak- & 5 Lastbiler fra 3 til 15 Tons

Betonarbej de.
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Tjæreborg Cementsiøberi
Niels Pedersen

vibreres alt
Vognmand

Al Vognmandskersel
Vihy betonrørspresse vibrerer og

med 3—4 Tons Vogne.
presser rør i alle størrelser efter

Ingeniørforen. normer. 52.
Levering af Sten og Grus.

Tlf. Tjæreborg 21
NEKSØ Telefon 96

J. W. Madsen
Vognmand

V. Studsgaard
Vognhandsforretning

L ø g u m kl o s ier Nørregade 40 - RØNNE Tlf. 961

Al Kørsel fra 5—16 Tons 3 og 4 Tons Vogne.

Tlf. Løgumkloster 96 Leverer Sten - Grus - Vejrnateriale.

Gudhjem Cementsfoberi
Orla Sonne

Vognmand

J. Møller
Al Vognmandskorsel

Sten - Rør - Brondringe
med 4—5 Tons Vogne.

Levering af Sten og Grus.

Gudhjem Telf. 117 Aarsballe - Tlf. Klemmensker 151

E. KØHLERT Kaj Højegaard
Vognmand Vognmand

Al Vognmandskørsel Al Vognmandskorsel

med 3Vs—5’/s Tons Vogne med 3Ys—54 Tons Vogne.

AAKIRKEBY Telefon 246 KNUDSKER - Tlf. Rønne 397 v
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De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Til. 2620

KØBENHAVN

Skær’ve- og CIiausebrosensfabrik
tenhuggerier

Vang — Bornholm.

4

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København.

H.POULSEN&CQ.A/s I
KALVEBOD BRYGGE

QASVÆRKSHAVNEN 156 — KBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM -- TELEFON: CENTRAL 8636 & 4729

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosfen og Kanfsfen

Leverandør til Kommuner Landet over.
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