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Anvendelse af flade skråninger i mindre

afgravninger ved vejanlæg.
Af civilingenior Johannes Larsen.

DK 625.736

I de sidste ti år er man ved Haderslev Amts Vejvæsen ved udbyg
ning af nye vejanlæg gået over til at anvende større skråningsanlæg på
de udvendige skråninger i lave afgravninger i stedet for som tidligere
at gennemføre et anlæg på som regel 1,5. Ved denne affladning (i det
følgende betegnet ved sneafgravning) får normaltværprofilet det i fig. i
viste udseende. Der anvendes et skråningsanlæg på 5—8, som regel be
gyndende 0—40 cm under planum. Ved afgravningsdvbder større end
ca i ‘/ m udføres i almindelighed ikke sneafgravning, med mindre sær
lige forhold taler derfor, f. eks. hvis terrænet falder stærkt bort fra vejen.

Fig. I.

Der skal i det følgende gives en redegørelse for de tekniske og æste
tiske fordele, der opnås ved sneafgravning, samt et overslag over ekstra-
udgiften hertil og endelig et skøn øver de forskellige besparelser, som
samfundet kan forvente i tidens løb.

Det primære ved sneafgravning er, som navnet siger, at den anvendes
til imødegåelse af snedriver, der som bekendt navnlig optræder ved min
dre afgravninger. Affladningen bevirker nemlig, at hvirveldannelser kun
optræder i ubetydelig grad, og erfaringen har vist, at man så godt som
helt undgår, at der under snefog lægger sig sne på vejbanen. Dette
betyder selvsagt en kraftig reduktion af snerydningsudgifterne og en stor
fordel for trafikken, der kan forvente sneafgravede vejstrækninger far
bare i vejrlig, der ellers ville have bevirket trafikstandsning.

De pågældende lodsejere har den fordel af sneafgravning, at der ikke
eksproprieres så stort areal fra dem, da de flade skråninger (beklædt med
mindst 20 cm muld) overlades dem efter afgravningen (der ydes dem
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en passende erstatning, hvorom senere). Endvidere kan der på de pågældende strækninger, såfremt disse ikke ligger i kurve, opsættes retlinede hegn, et forhold, der gør det lettere at etablere og vedligeholdedisse og at dyrke jorden, og som regel også giver vejen et merc tiltalendeudseende fremfor de snoede hegn, der ellers fremkommer, jfr. fig. 2.

I visse tilfælde, hvor man mangler fyldjord, kan man med fordel foretage sneafgravning frem for at tage fylden uden for vejen i en sideudgravning, der som regel ikke pynter i landskabet og ofte bevirkerstørre flytteafstand.
Oa de ydre grofteskråninger (med normalanlæg = 1,5) formindskesbetydeligt, hvor der anvendes sneafgravning, bliver der ikke så stort etskråningsareal at vedligeholde, selv om påfyldningsskråningerne bliveren smule større på grund af den større mængde fvldjord. der bevirkeren hævning af vejen.
Næst efter hensynet til snefaren har hensynet til det æstetiske væretafgørende for overgangen til sneafgravning. I almindelighed kan detfastslås, at sneafgravning giver vejen et mere tiltalende udseende i forhold til det omgivende landskab *). Mindre afgravninger med stejleskråninger virker uskont, navnlig i jævnt bolget terræn, idet man får

*) (Jfr. Stads- og havneingenioren 1941 nr. 9, s. 157, P. Holm: Vejæstetik. Endvidere kan henvises til ministeriets vejregler, afsnit IV, s. 10).

Fig. 2.
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fornemmelse af, at der er gjort vold mod naturen, ligesom det omgi

vende landskab i mange tilfælde skjules delvis for den vejfarcnde. Ved

sneafgravning opnås for det første en generel hævning af vejen, og man

får for det andet elirnincret indtrykket af, at der er begået et brutalt

indgreb. Dette ses på fig. 2, hvor sneafgravningcn (a= 8) er foretaget

sidste år, så man endnu kan skelne afgravningens omfang (se den ind-

tegnede pil). I dette tilfælde er der desuden etableret god oversigt for

en tilstodendc sidevej ved gården i baggrunden. I fig. 3 er der foretaget

sncafgravning (a = 8) mellem de to hegn. Fig. 4 og 5 viser et eksempel

på, at der kun er udført sneafgravning (a = 8) i den ene side af vejen

(billederne er taget henholdsvis fra vest og ost af samme parti). Den

stejle afgravning syd for vejen virker måske ikke ligefrem uskon, da den

er beplantet, men man kommer jo ikke uden om, at udsigten er betyde-

lig bedre mod nord. Grunden til, at man foretog afgravningen her, var

forøvrigt, at man manglede brugbar fyld til en nærliggende vejforlæg

ning.
Fordvrclsen af et vejprojekt med sneafgravning hidrører fra det større

jordarbej de, muldjordsbeklædningen af sneskråninger og ulempeerstat

ningen til lodsejerne. Til gengæld kan der som nævnt regnes med en

besparelse på grund af, at det normale skråningsarcal samt ekspropria

tionsområdet formindskes. Storrelscsordencn af disse faktorer varierer

Fig. 3.

naturligvis en del efter vejens og landskabets karakter, og når der i det
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følgende skønnes nogle talværdier, er disse et udtryk for det omtrentlige

gennemsnit af hidtil udførte vejanlæg i Haderslev amt.

Med hensyn til jordarbejdet har det ved gennemregning af nogle eks

empler vist sig, at dette foroges fra 10—20 % med sneafgravning, når

længdeprofilet i hovedtrækkene skal forlobe med omtrent samme stig

ninger og fald. Det bør bemærkes, at jordarbejdet også kan blive noget

vanskeligere at udfore på grund af flere sporflvtninger, hvilket dog ikke

hidtil har givet sig nævneværdigt udslag i jordenhedsprisen, men for at

Fig. 4.
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der kan tages hensyn hertil, bliver det fra vejvæsenets side opgivet hvor
meget jord, der hidrorer fra sneafgravning, hvilket plejer at variere fra
20—25 % af den samlede jordmængde.

For beklædning med 20 cm muld af sneskråningerne betales som regel
det dobbelte som for beklædning med 10 cm muld af rabatter og grofte
skråninger. Ulempeerstatningen til de pågældende lodsejere ligger sæd
vanligvis omkring grundskyldsværdien.

Som eksempel udregnes nu den gennemsnitlige ekstraudgift pr. km
af en vej med 9 m planumsbredde, der er udbygget med sneafgravning
(a=8, begyndende 30 cm under planum) i et jævnt bølget terræn:

Med sneafgravning blev arbejdet igangsat ud fra flg. forudsætninger:

Overslag 165.000 kr.
Jordarbejde 6000 m3 à 4,00 kr., heraf 1400 m’ sne

afgravning.
I\Iuldjordsbeklædning 8000 m2 med 10 cm muld à 0,40 kr.

3500 m2 mcd 20 cm muld à 0,80 kr.
Areal- og ulempeerstatning . 15.000 kr., heraf 400 kr. for sneafgravning.

Uden sneafgravning ville abejdet kunne udføres med:

Jordarbejde 5200 m3, d.v.s.-+- 800 m3
Muldjordsbeklædning 8800 m2, d.v.s.± 800 m’ med 10cm muld
Forøget vejareal 700 m2 à 0,40 kr.

Ekstraudgiften for sneafgravning beregnes da således:

Jordarbejde 800 m’ à 4,00 = 3200 kr.
20 cm muldjordsbcklædning 3500 m’ à 0,80 = 2800 kr.
Ulernpeerstatning for sne

afgravning = 400 kr. 6.400 kr.

Formindsket areal med
10 cm muld 800 m’ à 0,40= 320 kr.

Formindsket vejareal 700 m2 à 0,40 = 280 kr. 600 kr.

5.800 kr.
Forøgelse af administrationsudgifter m. rn 700 kr.

Ialt: 6.500 kr.
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Det vil altså sige, at vejanlægget i det pågældende tilfælde er blevet

4 % dyrere.
For til sidst at få klarlagt, om det i det lange løb kan påregnes at

blive en økonomisk gevinst at anvende sneafgravning, må man danne

sig et skøn over de besparelser, der kan forventes, set fra et samfunds

mæssigt synspunkt, nemlig:

1) mindre snervdningsudgifter,

2) mindre vedligeholdelsesudgifter til skråninger,

3) udbyttet fra de arealer, man undgår at ekspropriere,

4) billigere hegn at opstille og vedligeholde, og

5) besparelserne for trafikken.

Ad 1): Da sneafgravning hidtil kun har fundet anvendelse ved udbyg

ning af nye veje, har der ikke været lejlighed til at undersoge,

hvor meget snervdningsudgifterne reduceres, men skønsmæssigt

anslås dette til 75 %. I ovenstående eksempel, ligesom for de

fleste veje, der er udbygget med sneafgravning, er der tale om

en vej, der i betydning formentlig vil komme til at svare til

en arntsvej. For amtsvcjene i Haderslev amt har den gennem

snitlige årlige sncrvdningsudgift i tiårct 1939—49 andraget

320 kr./km, når der tages hensyn til prisstigningen. Der skøn

nes da en reduktion på 75 af 320 kr. = 240 kr.

Ad 2): Udgifterne til vedligeholdelse af skråninger anslås til 1,5 øre/m’

årlig.

Ad 3): Nettoarealudbvttet anslås til 600 kr./ha årlig.

Ad 4 og 5 : ) Angivelsen af disse besparelser beror udelukkende på et

skøn, der sættes til 25 kr./km årlig.

For det foreliggende eksempels vedkommende skulle der da kunne

opnås en årlig besparelse pr. km vej på:

1) 240 ki’.

2) 0,015 . 800 = 12

3) 0,06 700 42

4og5) 25

Ialt 319 kr.
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Denne besparelse kan med 42 % p. a. forrente og afdrage ekstra-
udgiften 6.500 kr. i løbet af 56 år.

Der kan altså næppe være tvivl om, at sneafgravning efter den anførte
metode i mange tilfælde vil være økonomisk forsvarlig set fra samfun
dets side over en længere årrække, og når det så samtidig tages i betragt
ning, at man får en smukkere vej, kan det anbefales at gå over dertil
i videst mulig udstrækning.

Hvorfor ikke hos os?
Af havearkitekt Johannes Tholle.

DK 719

Det var en af sensommerens dage. På et besøg hos nogle gode venner
i Skåne kom vi ud at køre og lagde vejen om ad Alnarp, hvor der på
det derværcndc landbrugs- og mejcriinstitut (som i nogen grad svarer
til vor kongelige veterinær- og landbohøjskole) netop skulle åbnes en
lille havebrugsudstilling, hvis væsentligste formål var dels at give ele
verne lejlighed til at vise, hvad de havde kunnet yde og opnå, dels at
skaffe penge til deres studierejse til Danmark.

Blandt det udstillede materiale var der nu også noget, som eleverne
ikke dircktc havde produceret eller forarbejdet, og lærerne havde blandt
fornøjelige skitser af forskellig slags også ophængt nogle propaganda-
plakater for brug og avsætning af havebrugsprodukter m. ni. Iblandt
dette propagandamateriale var der en plakat på størrelse med de gængse
biograftcatcrplakater, som er beregnet til plakatsøjler m. m., og som det
fârekom mig i ganske særlig grad slog igennem, og som altså i hvert
fald reklame- eller propagandamæssigt var særlig heldig. Den var tyde
ligt stærkt impressionistisk udført, og som hovedmotiv viste den et træ
med stamme og noget af både roden og kronen, på en af grenene sad
der en lille pipfugl og kiggede ind imod kronen på træet. Gik man nær
mere på, opfattede man tillige,at der i venstre del af plakaten var ind
sat nogle detailtegninger med nummer, og til disse var der knyttet nogen
text, som kort og knapt fortalte om det, som detailtegningerne skulle vise,
nemlig hvordan træer bør beskæres, og hvordan dette så ofte udføres
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Markedsgade 8 MATERIALE
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fejlagtigt. Dette forklarede den hoje text, som var sat ovenover træet.

og hvor der på svensk stod: Skona träden (altså: skån træerne). Nederst

på plakaten sås dens kunstnernavn (S. Ljungman) og tilblivelsesåret

(1948), og så stod der klart, omend beskedent: Utgiven av kungi. väg

och vattenbyggnadsstyrelsen. — Plakaten var trykt med ikke mindre end

4 grønne farver, en blå, en gul og en sort.

Og så er det man spørger: Hvorfor ikke hos os?

Og man spørger på flere måder.

Den første er den, at vejtræerne i Sverige talmæssigt betyder langt

mindre end i Danmark. Man skal fare mange, mange svenske mii (og

altså 10 gange så mange danske kilometer!), for man i Sverige finder

væsentlige vejstrækninger med træer i vor almindelige forstand (allé-

træer o. 1.). Man har dem i nogen grad i Skåne, hvor der ellers fra æld

gammel tid (altså en tradition fra dengang, Skåne endnu var dansk)

findes nogle stvnede (eller stævnede) pile; men disse bliver sjældnere

og sjældnere, selvom det må erkendes, at såvel naturfredningsmvndig

heder som f. cx. også Malmö stads styre egentlig gør meget for at be

vare dem, og som også på en smuk måde har fået dem til at indgå i

nyere ,,stadsbilder”; og man kan også i Skåne finde nogle vejstræknin

ger med egentlige allétræer, men især findes disse dog til opkorsels

veje for herregårde, bruk og andet lignende, — på lignende måde kan

de findes som alleer, der forer imod en stor bygning, i Småland og nogle

få andre steder i det sydlige Sverige; men der er som sagt langt, langt

imellem alleerne, og længere oppe er de endnu sjeldnere for i adskillige

nordlige len formentlig overhovedet ikke at kendes.

Altså spørger man: Hvorfor har vejvæsenet i Sverige givet sig i lag

med at udføre propagandaplakater for at skåne træerne, når de som

allétræer er så sjeldne, og hvorfor gør man det ikke i Danmark, hvor

vi har mangfoldige af allé- og vejtræer, og hvor de vitterligt bliver

temmelig hårdt behandlet (for at sige det på en mild måde)?

Og man spørger: Hvorfor ikke hos os, — på endnu eet basis? Thi

hvem er det, som i Sverige tager sig af disse sager? På plakaten står

der (som allerede angivet): Kungl. väg- og vattenbyggnadsstyrelsen.

Og den har altså det officielle ansvar, — men den er alligevel ikke så

direkte interesseret i sagen, som man af dette må formode; der er også

en anden institution, og det er: Samfundet for Hembygdsvård, — der

oversat til dansk vil sige sådan noget som Selskabet til beskyttelse af



132 DANSK VEJTJDSSKRIFT 1951

hjemstavnen. Måske studser læseren, — kan det nu også være rigtigt,
at et sådant selskab tar sig af vejtræernes bevaring og beskæring?

Sagen har imidlertid sin rigtighed, og forklaringen er følgende:

I Sverige er opfattelsen af, at landskabet er en del af hjemstavnen
langt mere levende end den er det i Danmark. Litteraturen, arbejdet
med vejenes indretning og bevaring af existerende veje, vejdetailler (så
som broer) og endnu mere viser en udbredt forståelse heraf. Man har
også forståelsen af, at det er samfundsmagtens opgave at gore et arbejde
i så henseende, enten på den ene eller på den anden måde, eller på
flere måder. Det naturligste ville derfor være, at man lod det være en
pligt for vejvæsenet overalt at rådfore sig med de organer, der har at
gøre med hjemstavnen i snævrere forstand, eller som i mere udvidet
forstand arbejdede med landskabet, for at der ikke ved vejarbejder skete
nogen landskabelig skade. Noget sådant har også foresvævet svensk lov
givning; men da Sverige er så umådeligt udstrakt et land, at f. cx. rej
sen fra Malmö til Stockholm kun udgør en tredjedel af rejsen til rigs
grænsen, har man i hvert fald indtil videre ikke kunnet forlange, at
ethvert vejstykke har skullet approberes af sådanne myndigheder som
ovenfor nævnt.

Man er derfor gået en anden vej. Det existerende Samfund for Hern
bgdsvård har fået en særlig statsbevilling til at opretholde et kontor
for vejkonsultationer, og til dette er knyttet en havearkitekt; den første
var friherre Sten E. Herinelin, og dennes efterfølger er den nuværende
vägv&rdskonsulent Segerros. Denne havearkitekt kan da af lokale vej-
myndigheder tilkaldes for at bese og domme om vejenes forlob, profi
lering, beplantning o. m. a. og udtale sig om disse sagers betydning for
landskab og hjemstavn. Endvidere er han benyttet til at holde beskære-
kursus etc. for vejmænd, hvilket ifølge sagens sammenhæng kun har
været nødvendigt i Skåne og enkelte andre dele af Sydsverige.

Og derfor sporger man atter: Hvorfor ikke hos os?

En undervisning af vejmænd i det her nævnte emne turde være af
endnu storre betydning hos os end i Sverige, og der er adskillige amter,
hvor det endnu ikke er almindeligt, at der tilkaldes en havearkitekt ved
tilrettelæggelse af nye veje. Blot dette at de pågældende teknikere søger
havearkitektbistand til de gartneriske arbejder, hører stadigt til sjelden
hederne, — og oftest indskrænker det sig til det (for vedkommende min-
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dre tilfredsstillende), at der søges hjælp til at pynte lidt med plantninger
på en vej, der allerede er lavet, mens det rette dog er at konsultere sag
kundskaben på projekteringsstadiet. Dette sidste hænder, men det er
uhyre sjeldent, og om nogen pligt eller ret til at konsultere statslige eller
officiøse organer, findes ikke.

Overskriften til disse linjer skulle være at opfatte som en opfordring
til, at man på rette sted svarede positivt: Også hos os. —

H ollandsfliser som cyklestibelægning.
Af amtsvcjinspcktor K. A. Jorgensen.

DK 625.711.4:625.815.5

Fabrikation af betonfliscr i formatet 30 >< 30 cm specielt beregnet til
belægning af cvklcstier blev i efteråret optaget her i landet af civilinge
niør, entreprenør Ove Arkil, på en specielt indrettet betonfabrik i Vojens.
Med hensyn til flisernes fremstilling og anvendelse i Holland saiit de
normer, der dernede er gældende for deres fremstilling, skal jeg henvise
til professor Ravns artikel i ,,Beton-Teknik” nr. 4, 1949.

Haderslev amts vejvæsen har sidst på efteråret fået udfort en belæg-.
ning på en c klesti, hvor jordarbejdet tidligere var udført. Udforelsen
var overdraget ingeniør Arkil, som var frit stillet med hensyn til udførel
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sesmåden. Da denne er noget afvigende fra den hollandske, hvor læg
ningen normalt sker som almindeligt brolæggerarbejde, skal jeg her give
en kort beskrivelse af arbejdet.

Belægningen er udfort i en bredde af 1,95 m, bestående af 6Y2 flise,
således at man ved skiftevis at anbringe den halve flise i den ene eller
anden side undgår at få gennemgående længdefuger.

Under udførelsen anbragtes som ved stobning af betoncyklestier
— indfatningsjern, som flugtedes ind i side- og hojderetning. Derefter
skovledes bundsandet ind og blev aftrukket i en plan nogle centimeter
under indfatningens højde. Det blev derpå vibreret med en planvibra
tor og atter aftrukket i nøjagtig plan.

Derefter foretoges lægningen af fliserne, idet fliselæggeren gik på de
allerede lagte fliser og med et særligt værktøj med omtrent samme ud
seende og efter samme princip som en murstenstang lagde fliserne tæt
op til de allerede lagte og til det ene indfatningsjern. For hver tre til
fire rækker bankedes fliserne tæt sammen på begge ledder, således at
fugerne blev ganske minimale.
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Levering af Vejmaterialer — — Al Kørsel
(3 Lastvogne til 6 Tons)

HARRY JENSEN

Roskilde Telf. 681

Al Entreprenør- og Tipvognskorsel

PETERSEN & ANDERSEN med Biler fra 5 til 14 Tons

Roskilde

Maskinfabrik PAUL NiELSEN

Ringsted Tlf. 592
Roskilde Tlf. 1429

Leverandor af Sten og Grus

I Entreprenorkorsel Frode Jørgensens

Vognmandsforretning
VIGGO CHRISTIANSEN

Munke-Bjærgby Magleby pr. Skælskør

Tlf. Bromme 24
Al Korsel og Levering af

Sten og Grus leveres Sten, Grus og Vejmaterialer

J I f J I
B E M Æ R K : Fra 1. februar har vi overtaget herr Poul Tholstrups

(Roskilde) fabrik og patent for HALMSNESKÆRME og anbefaler os

med disse sneskærme til sâvel tidligere som nye kunder. Samtidig

anbefaler vi vore træsneskærme. Forlang vor prisliste.

Sorø Saki1fabrik . Tlf. 32
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Efter lægningen var overfladen ikke ganske plan. da der dels kunne

være en mindre variation i flisetykkelsen og dels ujævnheder i funda

mentssandets overflade. Fliserne blev derpå vibrerede på overfladen med

den samme planvibrator, som brugtes til sandunderlaget. Derved op

nåede man for det forste at få en jævn overflade, men navnlig opnåede

man at få en fuldstændig ensartet understotning af fliserne på hele

undersiden. Hvad dette sidste betyder illustreres bedst ved, at man et

par måneder efter lægningen har ladet en såvel ulæsset som læsset last

bil kore skråt ind over og på langs med flisebelægningen, uden at det

bagefter har været muligt at konstatere hverken sætning eller revnedan

nelse.

Vejplanlægning i U.S.A.

set i relation til udarbejdelse af en dansk vejplan.
Diskussion efter overvejineenior K. 0. Larsens foredrag.

DK 625.7(73)

Dirigeuteu, amtsvejinspektor Dano takkede indlederen for det indholdsrige fore

drag og fremhævede det værdifulde i, at den tekniske chef for landets veje var i

besiddelse af denne viden og interesserede sig for disse planlægningsprohlemer. I-Ian

anforte, at der også blev fremstillet gode betonveje i USA., og at man ikke alle

steder derovre var afvisende over for 3-sporede veje. I Californien betegnede man

f. eks. disse som et værdifuldt overgangsled.

Han nævnte, at planlægningen i USA. jo nærmest beskæftigede sig sued at fast

slå behovet for reguleringer m. v. samt at klassifieere upgaverne, og spurgte, om man

her i landet ville gå endnu videre eventuelt således, at man også søgte at fast

lægge vigtigere linieforinger og sikre de fornødne arealer.

Overingeniør Anders Joeobsen fremhævede betydningen af den i Amerika anvendte

regel om fuldstændig stop ved indkørslen til en vigtigere vej eller rade.

En stor stotte var den i USA. ligeledes anvendte afstribning af vejmidten og

meget værdifuld den særlige dobbelte afstribning, som forbyder overhaling for køre

tojer i den ene eller i begge retninger.

Professor Rovss anforte, at man i U.S.A. flere steder har betonkorebaner, som har

ligget i op imod 30 år uden revnedannelse.

Amtsvejinspektor Grinsstrop var imod de 3-sporede veje samt imod de hojtsiddende

vejtavler og vejvisere. Det havde glædet ham at høre om alle registrerings- og færd-
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selstællingsapparaterne, som han håbede, vi snart fik at se her i landet. Nu har der
jo på grund af restriktionerne og senere zonegrænserne ikke været afholdt større
tællinger i en længere periode, men dette spørgsmål måtte nu tages op påny, da
færdselstællinger i virkeligheden dannede det eneste forsvarlige grundlag, når man
skulle fastsætte dimensioner på sine veje og afgøre, hvilke opgaver der trængte sig
mest på.

1-Ian mente, at pligt til fuldstændig stop ved indkørslen til mere betydende veje
burde indføres også her i landet, og udtalte sig mod tilvejebringelsen af øversigts
arealerne i det omfang, vejreglerne foreskriver.

Afdelingsingeniør H. Halberg mente, at hvis motorpengene skulle fordeles efter
vejenes indtjeningsevne, ville København få broderparten og anførte, at der måske
var grund til at lægge vægt på, i hvor høj grad de forskellige veje benyttes af last
biler, hvis erhvervsmæssige kørsel vel gennemgående er af større samfundsmæssige
værdi end personbilkørselen. Desuden må man ikke glemme, at vejene i visse tilfælde
har en værdi, som ikke kan måles med en økonomisk målestøk.

Han fandt, at man her i landet burde bibringe offentligheden kundskab øm ameri
kanernes forbløffende resultater med hensyn til nedsættelse af trafikulykkernes antal
trods den stadig voksende trafikmængde og spurgte, øm overvejingeniøren kunne
give nøgen oplysning om, hvorvidt antallet af trafikulykker også er gået ned i byerne.

Civilingeniør Ernst Jessen anbefalede bestemmelsen øm absolut stop ved indkørslen
til vigtigere veje og slog ligeledes til lyd for lavtsiddende færdselsskilte. Han var
forbløffet over, hvør langsomt erfaringerne fra USA. udnyttedes her i laudet. De
lavtsiddende skilte har været benyttet i staterne i 20 år, og stophestemmelsen er
mindst 30 år gammel.

Vejingeniør Buclzzeald Christensen spurgte, om den amerikanske øffentligheds ind
stilling øver for vejsporgsmål var en anden end den danskes, og øm der i Amerika
var bedre mulighed for tilvejebringelse uf de midler, som var nødvendige til effek
tiv løsning af trafikproblemerne.

Baneingeniur Cadskesen fremhævede færdselsundersøgelsernes betydning for en ra
tionel fordeling af de pengemidler, der kan anvendes. Hvor betydningsfulde sådanne
undersøgelser var fremgik bl. a. af, at tællinger ofte gav ganske overraskende resul
tater.

Han udtalte sig til gunst for fri oversigt også selv om en stopregel skulle blive
indført her i landet og anbefalede anvendelsen af tykkere stolper til færdselstavler,
således at disse ikke så let undgår bilisternes opmærksomhed om natten. Han bekla
gede, at myndighederne her i landet ikke havde magt til at beskytte hovedfærdsels
årerne mød randbebyggelse, udtalte sig til gunst for 3-sporede veje samt til gunst
for indtegning af færdselsstriber på disse, men fastslog, at man ved anlæg af 3-spo
rede veje altid burde indrette disse, således at de senere kunne ændres til 4-sporede
veje; derfor var f. eks. betonkørebaner ikke hensigtsmæssige på 3-sporede veje.

Amtsvejinspektur Kristensen erklærede sig som tilhænger af 3-sporede veje og
udtalte endvidere, at han ikke havde megen tillid til oversigtsarealerne, da talrige
eksempler viste, at påkørsel alligevel fandt sted.

Kømmuneingeniør Seendsen, Rødøvre, ønskede, at indfaldsvejene til København
ville blive ført længere ind i byen og henviste bl. a. til det spild af tid, der finder
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sted ikke mindst for lastbilerne på de nuværende alt for smalle gader ind til een

trum.

Jo dlederens bemærkninger til diskussionsindlæggene:

Ved udarbejdelse af en vejplan her i landet må man formentlig også i vist om

fang foretage skitseprojektering — bl. a. fordi man skal vide, hvad arbejderne om

trentlig koster — og soge vigtigere anlæg sikret, men hertil er lovhjemmelen for

tiden ganske vist meget begrænset, idet man hertil kun bar mark- og byplaner. For

mentlig vil man dog få den nodvendige hjemmel i den kommende vejlov.

Efter min og de andre kursusdeltageres opfattelse fremstiller amerikanerne som

oftest deres hetonbelægninger i for våd tilstand og anvender derfor ikke stampe-

maskiner eller vibrator.

Fuldstændig stop passer vist ikke til dansk mentalitet, men foranstaltningen kan

eventuelt tænkes kombineret med oversigtsprineippet, således at stopskiltet fortrins

vis opstilles, hvor fornøden oversigt ikke kan tilvejebringes. På mindre trafikerede

veje med god oversigt, f. eks. i det vestlige Jylland, vil man sikkert ikke kunne få

folk til at stoppe helt op, og i så fald nedbrydes respekten for stopreglen, og man

bliver dårligere stillet end nu. Stopreglen bliver i USA. respekteret tilfredsstillende

i de østlige stater, men i de vestlige og mere tyndt befolkede stater kniber det mere.

Den dobbelte afstribning, som forbyder overhaling på strækninger, hvor der ikke

er oversigt, vil blive indfort her i landet, men en afmærkning af vejinidten i øvrigt

må formentlig indføres lidt efter lidt. Vejregeludvalget tor ikke gå længere end til

at anbefale den.

Ved beregninger af indtjeningsevnen foe en vej er der jo i nogen grad taget hen

syn til lastvognene derved, at disse betaler større motorafgifter pr. vognkilometer

end passagervognene.

Dødskoeffieienten er for de amerikanske byer faldet fra ea. 5,4 i 1946 til lidt

under 4 i 1948.

Man er i USA. meget bagefter med vej- og gadenettets udbygning, hvilket er

let forståeligt, når man betænker, at trafikmnængden derovre er steget med ea. 30 94

i løbet af den fireårige periode 1946—50. Især i de store byer og i disses omegn

er det slemt — ikke mindst med hensyn til parkeringsforholdene. Der er en tendens

til at flytte de store magasiner ud i byernes udkant, hvor man kan tilbyde parkerings

plads. I en enkel stat, New Jersey, hvis vejlængde er ea. halvdelen af Danmarks.

regner man f. eks. med at være 10 år — eller 200 nsill. dollars — bagud med vej

nettets udbygning.

Den offentlige mening er i Amerika langt mere velvilligt indstillet overfor vej-

udgifterne end her i landet. Derovre har jo praktisk talt alle familier egen bil, hvor

for bilkorslen og dermed vejene langt mere end her indgår i dagliglivets problemer.

Det er en trafikal nødvendighed at få Københavns indfaldsveje fort længere ind

i byen som hurtigveje, idet man må erindre, at en forøgelse af de lave korehastig

beder i byen vil betyde en meget større tidsbesparelse end den sasnme forøgelse af

de større hastigheder på vejene ude på de fri strækninger.

Den afmærkning, vi har fur tiden, duer ikke. Der kan dog være tale om at bibe

holde de nuværende høje skilte, bl. a. fordi der mange steder, f. eks. hvor vejen cc



138 DANSK VEJTIDSSKRTFT 1951

indrammet af eyklestier eller fortove, ikke er plads til de lave skilte, men så må
man til gengæld gøre skiltene reflekterende, så de kan læses ved natkorsel.

I mange af de amerikanske stater benytter man således udelukkende reflekterende
skilte.

3-sporede veje kan tage mere trafik end 2-sporede, vel at mærke når de er af
stribede, men de er meget uelastiske med hensyn til kapacitet og farlige i sikker
hedsmæssig henseende, navnlig når trafikken når op i nærheden af kapaeitetsgræn
sen, hvorfor man bor foretrække at gå direkte over fra 2- til 4-sporede korebaner,
når en udvidelse er nødvendig.

NYE BØGER
Vejenes retsforhold. Af A. E. A b i t z. Dolctorafhandling (446 sider).

G. E. C. Gads forlag, Kbhvn. 1950.

DK 34:625.7
Afhandlingen der er udarbejdet med særligt henblik på landdistrikterne og køb

stædernes forstadsområder er den første virkelige juridiske bearbejdelse på dansk
af vejenes retsforhold og afhjælper et stort savn, fordi vejlovgivningen er så over
ordentlig kompliceret. Forfatteren tager først og fremmest sigte på at give en sam
menhængende fremstilling af de konkrete regler, der gælder for det offentliges
forhold til de private og offentlige veje, men betragter dem samtidig i en videre
sammenhæng af hensyn til løsningen af forskellige principielle spørgsmål.

Der indledes med en oversigt over vejenes retsforhold efter fransk, tysk og en
gelsk ret, idet der i disse lande er tradition for en samlet behandling af vejretlige
forhold (selvom retsreglerne er opbyggede udfra afvigende principper, da de er af
hængige af historiske og retlige forudsætninger). Formålet hermed har været at
optrække nogle af de hovedlinier i disse retssystemer, som det er hensigtsmæssigt
at have for oje ved en gennemgang af dansk ret på dette område.

Behandlingen af vejenes retsforhold efter dansk ret er inddelt i følgende hoved-
afsnit: ejendomsretten til offentlige veje, de offentlige vejes bestyrelse, allemands
brugen, facadeejernes retsstilling, herunder adgangsret og naboret, samt tilladelse
til særlig benyttelse af vejene.

Af de emner, der behandles og som er af betydning for et vejvæsen i det daglige
arbejde, kan eksempelvis nævnes: ekspropriation af arealer til vejanlæg, vejenes
vedligeholdelse, overtagelse af private veje som offentlige samt nedlæggelse eller
forlægning af offentlige veje, erstatningsansvar for vejene, grundejerbidrag til ende
lig belægning på en offentlig vej m. m.

Afhandlingen er forsynet med litteraturfortegnelse, registre over de citerede lov
bestemmelser, administrative afgørelser og domme samt sagregister. Den er desuden
forsynet med talrige fodnoter til uddybning af teksten. Poul Goelé.



Orla Sonne
Gudhjem Cementstøberi Vognmand

I. Møller
Al Vognmandskørsel

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

Levering af Sten og Grus.

Gudhjem Telf. 117 Aarsballe - Tlf. Klemmensker 151

I den smukke, slidfaste og ensartede blaa Rønnegranit
leverer vi

Ch aussébrosien

Brosten

Klo vede Kan tsleii
Renhuggecie Kanisten

Als De forenede Granitbrud
R ø N N E Telf. 110 - 223

Salgskontor for Sjælland, Lolland-Falster:

Skovshoved Havn, Charlottenlund, Telefon Ordrup 7604

Kaj Høj egaard E. K ø H L E R T

Vognmand Vognmand

Al Vognmandskorsel Al Vognmandskorsel

med 3’/2—5’/s Tons Vogne. med 3’/2—5’/2 Tons Vogne

KNUDSKER - Tlf. Rønne 397 AAKIRKEBY Telefon 246 u

XIX



V. Studsgaard Niels Pedersen

Vognmandsforretning Vognmand

Nørregade 40 - RØNNE - Tlf. 961 A I Vo gn man d s k ø r s e i

med 3—4 Tons Vogne.
3 og 4 Tons Vogne.

Levering af Sten og Grus.

Leverer Sten - Grus - Vejmateriale. NEKSØ Telefon 96

Entreprenør
ANTON NIELSENNIELS KROGH

Otterup Ringe

Tlf. 263
JORD- OG VEJARBEJDER

Tlf. Otterup 271 AL KØRSEL — STEN OG GRUS

S m e d e m e s t e r

BERNH. PEDERSEN & Co. Tegn abonnement på

Tlf. 156 - Nygade - Tlf. 156
,,DANSK VEJTIDSSKRIFT

Hjørring

REP. AF ALLE MASKINER kr. 12,00 årligt for 12 numre

SKAFTE-HANSEN
GJØL-BJERGS-GRUSGRAV Entreprenor

Levering af Vejrnaterialer Vestergade 3 Telefon 1422
Hjørring

Tlf. 59 U Glol. Privat: 82 Ulsted Asfaltering - Tæppebelægninger -

S. M. Nygaard, pr. Gandrup Rep. af Veje - Jord- og Vejarbejde
Kloakering - Broarbejde - Jernbeton

xx
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Review of Co-operative Research. Road Tar Bulletin nr. 3, udgivet at

British Road Tar Association. 1950, 31 s.
DK 625.7.061T.001.5

I dette hefte gives der en kortfattet oversigt over det forskningsarhejde på vej

tjærens område, der er blevet udfort i de sidste 15 år i England af det engelske

vejlaboratorium og af den engelske vejtjæreforening.

Formålet med forskningsarbejdet var at forbedre vejtjærens egenskaber og at for

bedre overfladebehandlingerne og tjæretæpperne og endelig at udarbejde nye vej

tjærenormer, men under arbejdet er der stadig dukket nye opgaver op. I oversigten

er forskningsresultaterne anfort indenfor forskningsområderne: tjære, tjæreemulsion.

tjærestenblandinger og overfladehehandlinger.

A. Tjære.

Vejtjærens sammensætning.

Vejtjære består væsentligst af aromatiske forbindelser med molekylevægt fra 200

—500. I oliedestillater fra lavaromatiske tjærer findes der visse paraffinske stoffer

og relativt mange fenoler. De hojmolekulære stoffer i en lavaromatisk tjære som

versikalovnstjære har en mindre vægtflde. et lavere kulstof/brint forhold og et hujere

fenolinindhold end de tilsvarende stoffer i en hojaromatisk tjære. Vejtjæren er en

kolloid dispersion, hvor de mest komplekse stoffer i tjæren svæver i en kontinuert

oliefase, der består af de mere simpelt sammensatte stoffer. De mest komplekse stof

fer er assoeierede, og assoeiationen aftager med voksende temperatur, hvad der be

tinger vejtjærens karakteristiske boje viskositet/temperatur koeffieient. Det er næppe

muligt ved en simpel kemisk behandling at formindske vejtjærens temperatsirfolsons

hed.
Vejtjærens vægtfylde er en funktion af viskositeten. Henfort til en standardviskosi

tet kan den bruges til at klassifieere vejtjære efter dens oprindelse.

l7ejtjærens fordampning.

Fordampningen af letflygtige tjærekonstituenter bidrager til afbindingen af vej

belægningerne. Senere kan en fur stor fordampning gore belægningerne sprode.

I snorke vil tjæreoliernes begyndelsesfordampningshassighed være afhængig af den

hastighed, hvormed olierne kan diffundere gennem tjæren. Fordampningen afhænger

derfor mere af tjærens viskositet end af sjæreoliernes kogepunkt.

Udsættes tjære for vejrligets indflydelse, vil der efter en eller to ugers forlob

dannes et skind ved den kombinerede virkning af lys og ilt på tjæren. Denne over

fladehinde hæinmer sjæreoliernes fordampning stærkt.

Trafikkens komprimerende virkning vil bevirke en formindskelse af det areal af

tjæren, der er udsat for luftens indvirkning.

Man eksperimenterer med specielle tjæretyper, som afbinder særlig hurtigt. De

er tænkt anvendt som bindemidler på veje med stærk trafik og til koldt blandede

tjæretæpper. Til varmt blandede tæpper er man ved at undersoge brugbarheden af

langsomt afbindende vejtjærer. -
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Viskositetens ten1peraturafhængzghed.
Man har forsøgt at formindske tjærens viskositetsfolsomhed ved kemiske midler:

behandling nsed svovlsyre og formaldehyd eller ilt eller svovl ved høj temperatur,
men virkningen er kun ringe. Med klor får man større virkning, men det dannede
produkt bliver skort under vejrligets indflydelse.

Man har også forsøgt med visse iblandinger. Bitumen kan kun tilsættes i mæng
der på op til 20 ¼, hvorfor virkningen kun bliver ringe. En fillerisering reducerer
temperaturfolsomheden. Det samme gør små iblandinger af opløselige hojpolymere
stoffer som klorkautehuk og polymetylmrtakrylat (,,perspex”). Samtidig får tjæren
visse elastiske egenskaber, hvis praktiske betydning endnu ikke er udforsket. Andre
stoffer, man har undersøgt er aluminiumstearat og stearinbeg. Begge forøger viskosi
teten. Aluminiumstearat bibringer tjæren tixotrope egenskaber, mens stearinheg redu
cerer temperaturfolsomheden.

A ]ls e’sio ø.

Ved passende viskositet og temperatur er det let at få tjære til at hæfte til tørre
sten. Vand har imidlertid tilbøjelighed til at fortrænge tjære fra stenenes overflade,
en proces der afhænger såvel af stenen som af tjærens egenskaber. Tjærens hydroksyl
grupper modvirker processen. Medens denne vandfortrængning sjældent spiller nogen
rolle for tjærebetonbelægninger, kan den virke meget uheldigt på overfladebehand
linger, særligt i koldt vejr, når det regner umiddelbart efter udspredningen. Man har
i England ikke kunnet forbedre tjæren i den henseende ved direkte at sætte klæbe
forbedrere til tjæren. Det var nødvendigt enten at anvende sten, der forud var om-
hyllet med en opløsning af klæbeforbedreren eetylpyridinbromid i tjæreolie eller at
sprøjte en sådan opløsning ud på tjæren inden afdækningsmaterialet påføres.

Det kan lade sig gøre at blande våde sten med tyndflydende tjærer, når stenene
først er blandet med kalkbydrat og andre klæbeforbedrere.

Man er ved at undersøge ældet tjæres klæbeegenskaber.

Tjærens styrkeegenskober.
Man har interesseret sig for tjærens — også ældet og filleriseret tjæres brud-

styrke, og man har påvist, at viskositeten ved brudpunktet er ea. 5 X l0 poise. Nær
brudpunktet bar tjæren elastiske egenskaber, et forhold, der måske har betydning
for tjzereveje ved lav temperatur.

Udkrystaliseringer i vejtjwre.
Ved henstand ved 15a, øges tjærens viskositet og temperaturfolsomhed som folge

af udkrystalisering af stoffer som naftalin og antraeen. Udkrystaliseringen forsinkes
ved tilsætning af trinidadasfalt. Ulempen undgås ved at anvende præpareret tjære,
fremstillet af tjæreolier, hvorfra naftalin og antraeen er fjernet.

Vejtjæres reoktion med ilt.
Ilt angriber vejtjære selv ved atmosfærens tryk og ved de temperaturer, der frem

kommer på vejen. For åbne og delvis åbne vejtjærebelægninger er modstandsevnen
mod iltning i høj grad bestemmende for belægningens levetid. Iltes tjæreolier i labo
ratoriet, finder man, at ved temperaturer under 65a er det navnlig fenolerne, der
iltes. Samtidig stiger viskositeten. Da det navnlig er vertikalovnstjærerne, der er



C. CARLSEN

Sæby

Al Kørsel m. 3 Lastbiler til 12 tons

LEVERING AF STEN OG GRUS

Tlf. Sæby 27

Afvandings- og Jordarbejder

Entreprenør

NIELS MADSEN NIELSEN

Vester Hjermitslev

Ill. 97 Tlf. 97

CHR. NIELSEN & SØNS

BETONVAREFABRIK

Slagterigade — Tlf. 112
Brønderslev

Alt i Betonvarer efter Ingeniør-
foreningens Normer

BLAKSHØJGAARDS

GRUS- OG SKÆRVEFABRIK

Alt i Vejmaterialcr

GARUM

Tlf. 68 Lendum

HOLGER VILLADSEN

Pandrup

Al Vognmandskorsel til 5 tons

Tlf. Pandrup 46

ARNE IVERSEN

Kørsel og Levering al

RAL

Skallerup pr. Hjørring

Tlf. Skallerup 22

HIRTSHALS

CEMENTSTØBERI

Harald Andreasen

Alt i Ccm entvarer

Tlf. Hirtshals 51 - 142

Vogn m an d

OSKAR E.NIELSEN

Øster Vraa

Lastbilkørsel til 9 tons

Lev. af Vejmaterialer

Tlf. 42

XXI



ALT I BETONVARER

efter D. S. 400

42 STORT LAGER

JOHS.HANSEN&SØN

Omgaaende Levering

MARIUS OLSEN KLIM STRAND

GRUSKOMPAGNI
Brovst

Entreprenør

CEMENTSTØBERI . GRUSGRAV
Holger Krogh

Al Kørsel
Thorupstrand Telefon

Tlf. 48 pr. Klim Thorupsfrand 7

Vognmand Al Kørsel

NIELS KRAGELUND NIELS CHRISTENSEN

pr. Suldrup vester Hornum

AL VOGNMANDSKØRSEL pr. Aars Tlf. V. Hornum 28

AGNER CHRISTENSEN JO HS. N I E L S E N

Nørager . Tlf. 32 Haubro

Entreprenørkørsel Al Kørsel til 6 Tons
(4 Lastvogne til 12 Tons)

Til. i Tlf. i
Lev. af Vejmaterialer

XXII
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fenolrige, har man søgt at forbedre disse tjærer ved ekstraktion af tjæren ved for
højet tryk og temperatur med natriumhydroksyd eller ved at blæse dem med luft
ved 75° C i nærværelse af 1 % natriumhydroksyd. Forsøgene er endnu ikke afslut
tede.

Iadoirkningeo of ilt og lys pd tjæreo.
Som tidligere nævnt, dannes der en hinde på tjære, når den udsættes for lys og

luft. Denne hinde nedsætter fordampningen stærkt. Ved fortsat udendørs belysning
vil denne hinde revne, hvorefter fordampningen igen stiger. Reaktionen sker i tjære
uverfladen, og det er endnu ikke undersøgt, om der sker noget nede i tjæren.

Udvikling af en kealitetsprovenietode for eejtjære.
Der er blevet gjort et betydeligt arbejde for at finde en laboratoriemetode, som

skulle vise tjærens anvendelighed. En metode, som viser god overensstemmelse med
resultaterne af proveveje med tjæretæpper er iltbombeproven, hvor vejtjæren ud
sættes for indvirkningen af ilt under tryk ved 65° C. Man sammenligner brudpunk
tet før og efter forsøget. Er brudpunktet steget væs ntligt, er tjæren mindre velegnet
til tjæretæpper. Der arbejdes på at finde en bedre metode til at bedomme tjæren
på end brudpunktsmålingen. I visse tilfælde har man dog fundet dårlig overensstem
melse mellem de praktiske vejforsøg og iltbombemetoden. Det har så drejet sig om
tjærer med stor tilbøjelighed til udkrystaliseringer. En måling af krystaliseringstilboje
ligheden bor derfor muligvis inkluderes i kvalitetsbedommelsen.

Man undersøger også genindvundne tjærer fra tjæretæpper, der har været udsat
for vejrligets indflydelse. Et af problemerne her er at finde en bekvem metode til
at genindvinde tjæren, uden at dens egenskaber ændres.

Virkningen af visse tilsætninger.
En tilsætning af asfaltbitumen formindsker viskositets-temperaturkoeffieienten lidt

og hæmmer krystallisationen i visse hojaromatiske tjærer og forbedrer tyndflydende
vertikalovnstjæres afbindingsegenskaher. De praktiske vejforsog har imidlertid ikke
vist, at veje med asfalttjærer er mere holdbare end almindelige tjæreveje.

Man savner en pålidelig prøvemetode til at undersøge asfaltindholdet i vejtjærer.

B. Tjæreemulsioner.

Vejforsog med tjæreeosulszoner.
Praktiske vejforsog med en række fabriksfremstillede emulsioner har vist, at tjære

emulsioners stabilitet under lagring og transport er noget upålidelig, og at emulsio
nerne ikke giver tilfredsstillende resultater ved arbejde om vinteren. I varmt og tort
vejr kan tjæreemulsioner anvendes med held, blot det er muligt at sorge for, at
trafikken holdes borte fra vejen, til emulsionen er tørret.

Brydningsbesteosnzelse for tja’reemulsioner.
Vejforsogene viste, at der var brug for en god metode til at bestemme tjæreemul

sioners brvdningsevne. Man. arbejder med en metode, hvor man måler hvor godt
emulsionen kan fastholde skærverne i en bakke, som anbringes i en simpel vindtunnel
ved en kontrolleret temperatur.
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C. Forblandede materialer.

Der har været udført en række vejførsøg før at finde det optimale bindemiddel

indhold øg den bedste kørnkurve før stenmaterialet. Man har bl. a. fundet, at blan

dinger, der skulle udlægges med Barber-Oreene udlægningsmaskiner, bør indeholde

lidt mindre tjære end blandinger, der udlægges manuelt.
Koldt udlagte tjæretæpper fremstilles bedst med en ganske lav viskositet (15 sek.

ved 30° C).
Man har endnu ikke fundet en måde at fremstille koldtblandede tjæretæpper udfra

fugtige stenniaterialer, således at man får samme slidstyrke søm ved varmtblandede

belægninger.
Laboratorieforsog har vist, at jo finere en filler er,jo bedre er vejrmodstandsdyg

tigheden af en tjære-fillerblanding. I praksis har man dog ikke kunnet finde en for

bedring ved at anvende særlig fint formalede fillere.
Til at bedømme fillere foreslås det, dels at måle sedimentationsvolumenet i benrol

og dels at måle hulrumsproeenten i komprimeret tilstand.

Til i laboratoriet at studere de mekaniske egenskaber af belægningerne har man

anvendt: den triaksiale kompressionsprove samt en strækningsprnve, hvor materialet

påvirkedes af en konstant kraft og endelig en stabilitetsprove, hvor man målte, hvor

dybe spor der fremkom i belægninger ved kørsel med en lille, belastet vogn. Det

optimale bindemiddelindhold, man finder ved disse prøver, stemmer godt med det,

man finder på vejen.
Endvidere har man udarbejdet metoder til at genindvinde tjære fra belægninger

med det formål at studere tjærens mængde og egenskaber.

D. Overfladebehandlinger.

Ers række praktiske vejforsog har vist, at det vigtigste er at anvende den rette

tjæremængde. Er denne i orden, er det af underordnet betydning, om tjæren er en

lsorizontalovns- eller vertikalovnstjære, og om iltningstilbojeligheden er lidt storre

eller lidt nundre (derimod har iltningstilbojeligheden indflydelse på levetiden for

åbne tjæretæpper).
Det er en vis fordel at anvende tørre afdækningsmaterialer. Det er endvidere for

delagtigt at anvende kubisk stenmateriale i stedet for flageformet.
Regnvejr er skadeligt for nyligt udlagte overfladebehandlinger. Virkningen af fug

tigt vejr kan modvirkes ved anvendelse af passende klæbeforbedrere. Det er ikke nok

at sætte klæbeforbedreren til vejtjæren, man må enten først omskylle stenene med

en opløsning af klæbeforbedreren i tjæreolie eller sprøjte en sådan opløsning på den

tjærede vej, inden afdækningsmaterialet påføres.
Man er ifærd med at undersøge tromlingens indflydelse: hvorvidt man bor tromle

med almindelige jerntromler, med gummihjulstromler eller om man slet ikke skal

tromle.
Der er blevet udviklet kontrolmetoder til at måle ensartetheden af fordelingen af

tjære fra tjærespredere, såvel i vejens tværretning som i dens længderetning.

Til slut bringes der en liste over de 22 enkeltrapporter, som har dannet grundlaget

for oversigten. De fleste af dem er desværre ikke publiceret.
Axel 0. Bo/sø.
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S. Boye
Vognmand

.‘llingaabro . Telefon 31

Lastvognskorsel

Levering af Vejmaterialer

Cementvarefabrik

ANDERS OLESEN

Randers Tlf. 3948

AL TRANSPORT

med 7 Lastvogne fra 1—13 Tons

VE JA R B EJ D ER

Lev. af Grus og Sten

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

Udfører Entreprenørkørsel med Hestevogne og J.astbiler

fra 2 til 12 Tons.

Leverer Sten . Grus og Vejmaterialer.

CARL NIELSEN

Borup, pr. 1-lalkær

Al Vognmandskørsel

G r u 5 o g S t e n

Tlf. Borup 17

ADOLF MADSEN

Hornum

Sten og Grus — Transport

Tlf. Hornum 9

Prima Vibr. Betonvarer

Kantsten Fliser m. m.

STBEAI 0

Frederiksborg Alle 4

Normsvarer - alt udføres efter opgave

Al Entreprenorkørsel
(3L—1O Tons)

NIELS PETERS

Assens pr. Mariager

Tlf. Cementcentralen 30

XXI\T
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Ingeniør- og Entreprenørfirma

RANDERS
*

JORDARBEJDER JERNBETON

BETON ASFALTARBEJDER

JØRGEN NIKOLAJSEN Mørke Vognmandsforretning

Feldballe AAGE JENSEN

Al Vognmandskorsel
Lilleb iler m / u Fører

(fra 1—17 Tons)
Al Lastbilkorsel Tlf. 12

Tlf. Centralen Lev. af Grus og Sten

VIGGO BRINK CHR. HANSEN
Vognmand

Hornslet Tlf. 65 Vejlby pr. Riisskov

Tlf. Riisskov 9332

4 Lastbiler til 4 Tons
Al Kørsel med 4-5 Tons Vogne

LEV. AF VEJMATERIALER Levering af Vejmaterialer

Brabrand
Vognmandsforretning

v/ Brdr. Møller

Tlf. Brabrand 41

Entreprenorkorsel - Levering af Grus og Stenmaterie]
udføres med Vogne fra 3—4——5----lO Tons.

xxv



På

Tjæreborg Cementstoberi
vjbreres alt

Viby betonrørspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter

Ingeniørforen. normer. 52.

Tlf. Tjæreborg 21

TH. ROBDRUP

Vognmand

Mortelværk — Kalkbrud

Al Kørsel

Grenaa Tlf. 561

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus

Telefon 13259
Giro 67 446

1Tejbygiiiiisinaskiner
Asfaltemulsionsspredere — Asfal 1- og Tjæremaskiner
Fejemaskiner — Græsslaamaskiner — Sneplove og

Grusspredere.

M. LAIGÅAHD
1\’lejlgade 38 ÅaiIi.i Telf. 139

Aage Sørensen
Vognmand

Thorning pr. Kjellerup
Tlf. Thorning 68

Al Kørsel med Biler fra 3-10 Tons

— Lev. af Vejmaterialer —

Aalesfrup Cemenivarefabrik

v/ Murermester Jens Bertelsen Jensen

AALESTRUP
Telf. 128

Rør, Vejkantsten og Fliser

D. S. — 400
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Anders Ilaeli Å/s
Havnens Nordside

YcUe
Tlf. 386 (2 Linier)

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

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

Vognmand

Ole Olesen REGNAR K. SØRENSEN

Entreprenør

RAVNSTRUP — Tlf. 5 Brande. - Tlf. 89

Sportspladser —. Brobygning —

Al Transport med Vogne Vejarbejde — Jernbeton og

fra 3—8 Tons Kloakarbejder

TRANHOLM & CO. HANS SØRENSEN

v. R. L. Nielsen og Søn Egebjerg - Hansted
Cementstøberi

Brogade 2, Vejle - Tlf. 966 Vognmandskorsel til 4 Tons

(4 Lastvogne)
Betonvarer efter Dansk Ingeniørf.s

Normer. DS 400 Lev. at Grus og Sten

Alt i Terazzoarbejder Tlf. Hansted 59

Entreprenør - Vognmandskørsel B R D R. H A N S E N

4 Lastvogne til 13 Tons Farre

VIGGO PETERSEN
Al Kørsel til 5’/ tons

Laasby
Lev. af Vejmaterialcr

Levering af Vejamaterialer

Tlf. 15 Farre pr. Sperup Tlf. Farre 42
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Stenbrud og Skærvefabrik Vognmænd og Entreprenører

Peter Moldt og Nic. Stolberg
NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev
J o r d a r b e i d e r

Al Entreprenørkørsel til 10 Tons
Leverandør til samtlige sønder-

Egen Grusgrav
jydske Amter

Mjang pr. Kirke-Hørup
Tlf. Kliplev 8710 Tlf. Kirke-Hørup 42

Entreprenør

Chas. Findsen Schou CHR. KROGSGAARD

Sønderborg

Entreprenør
A s f alt- og Jord a r b ej der

Kongevej 63 Tlf. 3940
Louiselund, Lunding

____________________________

Tlf. Haderslev 23435

Kontoret, Gravene 4
Tlf. Haderslev 23969

Værksted
Tlf. Haderslev 23188 B R D R. D A H L’s

Vognmandsforretning

Melby - Tlf. Sommersted 37

Sten og Grus
5 Lastbiler fra 3 til 15 Tons

J. W. Madsen Andr. Lauritsen
Vognmand Vognmand

Løgumkloster Løgumkloster

Tlf. 123 x Tlf. 123 x

Al Kørsel fra 5—16 Tons
AL KØRSEL MED BILER

Tlf. Løgumkloster 96 fra 5—10 Tons
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Aktieselskabet

De Danske Granillirud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

4

Skærwe - og ChaussebroscnsfabrIk
Stenhuggerler

Vang — Bornholm.

4

HOLM & STRØYBERG

• Nr. Voldgade 54 — København.

H. POULSEN & CO. Als
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHÀVN V
TEIEGRAMADR.: MAKADAM — TELEFON: CENTRAL 86S6 6 4729

Grus og Sand,
Granifskærver,

Kajs/en, Srngels,
Bros/en og Kanfsfen

Leverandør til Kommuner Landet over.



Høj!rekvens Vibratorer
til Vejbygning

HØJFREKVENS

FORM-VIBRATORER

UDLÆGNING
AF BETONVEJ
MED
HØJFREI(VENS
STAV-VIBRATOR
MED I STAVEN
INDBYGGET
H0JFREKVENS-
MOTOR
9000 OMDR.
I MIN.

GEBRÜDER WACKER K.G.

Ener’præsen1ant for 1)anrnurk:

A. El)M. HAN S EN
Købmagergade 22 - København K Telf. C. 14.777

VIBRATIONSBJÆLKE

PAAMONTERET 3 .2-

Christtreu’s Bogtrykkeri, Kobenhavn


