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NUMMER 10 OKTOBER 1951 28. ARGANG

Amtsvejinspektørforeningens årsmøde

i Aalborg den 11. juni 1951
(forttat fra nr. 9).

Jorgensess, Haderslev: Jeg vil gerne henlede vejdirektørens opmærksomhed på,

at man endnu yder 50 ¼ tilskud til vejarbejder gennem beskæftigelsestilskudene

fra arbejdsministeriet, og at disse tilskud ikke skal fradragee ved beregningen af de

almindelige motorafgifter. Ellers vil jeg gerne give tilslutning til formandens ud

talelser, at mange sognekommuner trænger til en særlig hjælp. Det kniber for mange

sognekommuner at få eengangsistandsættelsen udført. Vi kan også sige det sådan,

at hvis Jylland var mere på højde med oerne m. h. t. at få asfalt eller tjære på

bivejene, så ville meget være vundet.

Vejdirekforen: Der bliver spurgt om muligheden af en vejfond II, eller hvad

man vil kalde det, en extra vejfond, til extra grundforbedringsarbejder i sogne-

kommunerne ø. 1. Det er en mulighed, som vi naturligvis må tage op til overvejelse.

Nu vil jeg gøre opmærksom på, at systemet her vil til en vis grad medføre, at der

er mindre brug for den. Når man anvender flere kroner pr. km vej, vil man nemlig

automatisk få større dækningsproeent. Det vil til en vis grad gøre behovet mindre.

Forøger man pludselig sit vejbudget til det dobbelte, får man ikke alene dobbelt

så stor refusion, man får også refusion efter højere procent. Iøvrigt er det muligt,

at man kommer ind på dette med en vejfond II af forskellige grunde, men nu

vil jeg gerne gøre opmærksom på, at for frokost hørte vi så stærkt, at vi måtte

ikke glemme landevejene, og trods alt kan der til syvende og sidst, selv om der

er så mange penge i fonden i øjeblikket, blive en vis konkurrence mellem de for

skellige krav. Jeg vil alligevel tro, at amtsvejinspektørforeningen i hvert fald vil

være enig med os i at sige, at - det er udmærket med vejfond II, men vi må først

og fremmest have penge til vejfondsarbejder på gennemgående veje. Det, der

måske kan blive loftestangen til en vejfond II, kan blive en omordning af bcskæf

tigelsesarbejderne. Jeg er nemlig enig i, at de stigende refusionsprocenter nu har

gjort finansieringen af de arbejdsministerielle vejarbejder uholdbar.

0
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Jeg vil takke for den gode modtagelse, vore tanker har fået, og jeg er meget
glad ved, at vi har udtrykt noget, der synes at være i så god overensstemmelse
med d’herrers opfattelse. Det var også vort håb. Jeg vil særlig takke Danø og
Dam, fordi De har regnet exempler igennem. Vi har regnet mange igennem,
men kan vanskeligt regne alle 1400 kommuner igennem. Jeg vil være taknemlig
for at få de udregninger, De har foretaget.

M. h. t. de kommuner, der får lav dækningsproeent til trods for, at de horer til
dem, der skulle hjælpes, fordi de har stort vejnet, som hos Dam, da er det klart,
at vi kan ikke hjælpe dem, for de afholder udgifterne. Såsnart de afholder flere
udgifter, vil de uvægerligt rykke op i en anden sats, fordi deres udgifter pr. km
vej bliver større, men de skal ikke have større hjælp, hvis de lader vejene ligge.

Til Grimstrup vil jeg sige, at kommunen får hjælpen med det samme. Jeg har
tæokt mig, hvis man ønsker at gøre det, at man kan simpelthen give et summarisk
tal indtil 1. april og sige: vi har afholdt de udgifter, og på grundlag heraf udbe
tales så refusionen. Senere skal opgorelsen gennemgås på en eller anden måde, det
bliver vel amterne, der gennemgår sognekommunernes udgifter, og hvis det viser
sig, at der er regnet galt, bliver det trukket fra næste år. Så skal de nok lade være
at regne forkert. Anvender de en million, får de refusion af en million, selv om
de kun har anvendt 100.000 det foregående år — det skulle det system kunne give.

Jeg vil lige nævne forstadskommunerne, og det vil jeg gerne nævne i videre
sammenhæng. Vi kan overhovedet ved et system, der bygger på fordeling af motor
afgifterne, meget vanskeligt tage hensyn til, hvilke kommuner der er nødstedte, om
jeg må sige, af den ene eller anden grund. Så kommer man ind i et helt andet
grundlag. Det er i virkeligheden en følge af det kommunale selvstyre, at hver
kommune skal være en økonomisk enhed. Så kan man have en almindelig udlig
ningsordniog, som man jo faktisk har. Derfor skal staten eller den kommunale
udligningsfond betale til dem, der ligger udenfor, hvad vi synes kan komme ind
under et fordelingsgrundlag for motorafgifterne. Vi kan sige, for at sige det skarpt:
vi kan stræbe imod, at udgiften pr. indbygger til vejvæsenet bliver nogenlunde ens,
men vi ksn ikke i motorafgiftsrefusionen gå ind på at finde ud af, hvorvidt ind
byggerne i den ene kommune er velhavende og i den anden ikke velhavende. Det
vil komplieere det alt for meget. M. h. t. forstadskommunerne vil jeg sige, at nåe
det er vejudgifter, der tynger dem, vil de få en stor vejudgift pr. km, men de
forstadskommuner, der bygger skoler og andet, der er vejene uvedkommende, vil
ikke få nogen højere procent. Vanskeligheden ligger i, at man altid har haft den
opfattelse, at kobstadkommunerne skal have en forholdsvis ringe dækningsproeent,
fordi der er så mange andre hensyn end automobilfærdslen, der spiller ind, på
grund af deres vejudgifter, og landkommunerne skal have en større. Så må man
naturligvis rangere forstadskommunerne ind derimellens på en eller anden måde,
og det må medføre, at de får mindre end de rene landkommuner, men de skulle
også på den anden side kunne få mere end kobstadkommunerne, medmindre de cc
af fuldstændig samme struktur.

Dirigenten: Vi takker vejdirektøren for de besvarelser, vi har fået, og vi kan
vist efter dette betragte diskussionen om dette punkt på dagsordenen som afsluttet.
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Punkt 5. Chr. Kirkegaard: Aalborg amts vejvæsen.

Aalborg amt er et af landets største, nr. 4 efter Ringkøbing, Ribe og

Viborg, med 2.924 km2.

Indbyggerantallet var uden for kobstæderne pr. 1/i 1950: 132.316.

I amtet findes 4 kobstæder: Aalborg (78.765 indb.) med forstaden

Hasseris (8.058 indb.), Nørresundby (8.815 indb.) med forstaden

Sundby—Hvorup (8.453 indb.) samt Nibe (2.432 indb.) og Løgstør

(3.209 indb.).

Desuden findes der i de 66 sognekomniuner adskillige storre bvmæs

sige bebyggelser og stationsbyer som f. eks. Svenstrup, Aars, Farsø,

Hvalpsund, Arden, Hadsund, Terndrup, Skorping og Stovring samt

Hals, Aabv bro og Lindholm—Nr. Uttrup nordenfjords.

Naturen er barsk, storladen og afvekslende med skonne udsigter fra

de mange store bakkedrag. Kattegat, Limfjorden og Mariager fjord

danner en malerisk indramning om landskabet, der skifter stærkt fra

de to vildmosers ejendommelige store flader til store, vilde hedebakker

omkring Rebild og skovene ved Rold. Hederesterne mod nordvest og

sandede, stormflugtshærgede marker med læplantninger veksler med 1.

klasses agro andetsteds, og rundtom stikker kridtunderlaget mere eller

mindre behageligt sin hvide kalot op mod overfladen.

Landevejsnettet tæller 20 veje med en samlet længde på 419,7 km

(nr. 5 af samtlige amter). Deriblandt findes 4 houedz’eje (nr. 10, 13,

14 og 17) med en længde på 117 km.

På landevejene findes folgende korebanebefæstelser:

Chaussébrolægning 32,2 km 7,7 %
Cementbeton 3,7

..
0,9

Tæppebelægning 77,4 ,, 18,4

Toplagsfyldning og overfladebehandling 306,4 ,, 73,0

419,7 km

Af biveje findes 2.808 km, hvoraf dog kun c. 580 km er forsynet

med toplagsfyldning, overfladebehandling eller tæppebelægning.

Amtets vejbudget ligger for året 1951/52 på kr. 3.350.000, deraf vej

fondsarbejder til kr. 1.828.000; der udskrives på arntsfonden kr. 657.000

og regnes med en motorskat på kr. 970.000.
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Udskrivningen er fra 1945/46 med kr. 376.000 steget til ovennævnte
kr. 657.000 svarende til en stigning på samlet budgetsum fra
kr. 1.069.000 til kr. 3.350.000, i sidstnævnte tal er includeret vejfonds
arbejder til et beløb på kr. 1.828.000, dette anvendtes ikke ved tidligere
budgetangivelser; men der er for mig ikke megen tvivl om, at amtets
egen udskrivning ikke har holdt trit med stigningen i de nodvendige
udgifter og må sættes i vejret, om vi ikke skal sakke agterud i forhold
til de andre amter.

A mtsvejvæsenets administrationspersonale omfatter 3 vejingeniorer
(civilingeniører), deraf i tjenestemandsansat, 1 bogholder og i kontor
dame samt 3 distriktsvejassistcnter, hvoraf 2 konstruktoruddannede.

Amtets ingeniorpersonale udfører i stigende omfang projektering af
sognekommunale vejarbejder som tjenstligt arbejde, idet fuldt ingeniør-
honorar tages og indgår i amtsvejvæsenets kasse. Og det må håbes, at
denne ordning mere og mere må afløse den hidtidige praksis, hvor land
inspektorer og entreprenører o. lign, udarbejdede projekterne.

Yderligere haves 17 tjenestemandsansatte, ikke pensionsberettigede
vejmænd, svarende til c. 25 km distrikt pr. vejmand, hvorfor man vist
roligt kan påstå, at vi nu er så langt nede med vejmandsantallet, at det
er et spørgsmål, hvad hele ordningen er værd, og dette er amtsrådet
også klar over. Vi er derfor meget interesserede i den undersøgelse, som
Aabenrå amts vejinspektorat har sat i gang angående udgifterne til vej
mandsmedhjælp og er indstillet på at tage hele dette spørgsniål op til
behandling og eventuel revision af vor vejmandsordning.

Af vejbygningsmateriel findes ikke meget, kun 7 tromler og 2 last
biler, 40 grusspredningsmaskiner samt 30 sneplove, hvortil kommer c.
60 km snehegn ellerc. 15 % af landevejslængden.

Maskiner til varm overfladebehandling findes desværre ikke.

Aalborg amt har en efter jyske forhold stor trafik, efter færdselstæl
ungen 1939, på hovedvej 10, syd for Aalborg: Augustdøgnfærdsel:
3178 vogne og 2398 cykler, med maximal søndagstrafik: 290 vogne og
320 cykler i timen, medens hovedvej 17, Thistedvejen (med forbin
delse til Blokhus og Løkken) havde en Augustdognfærdsel: 2520 vogne
og 2492 cykler samt maximal sondagstimefærdsel: 410 vogne og 520
cykler nærmest Aalborg og 360 vogne og 340 cykler ved Hjørring amts
grænse. På de mindre landeveje er trafikken selvfølgelig meget ringere.
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Alle hovedvejene ville efter programmet, hvis krigen og forsynings

vanskelighederne ikke var kommet, nu være udvidet til at have en

mindst 7,0 m bred tæppebelagt korebane (eller chaussébrolægning),

medens resten har 5,0 m bred toplagsfyldning, der vedligeholdes med

overfladcbehandling med asfaltemulsion.

Progianzmet er blevet stærkt forsinket, men trods alle vanskeligheder

soger vi at gennemføre det hurtigst muligt og tager nogle km hvert år

— men vi er godt klar over, at flere af vore landeveje faktisk allerede

nu er ved at være overbelastede, og at en udvidelse ikke kan vente alt

for mange år.
At vore landeveje er ret smalle, giver sig også udslag i, at der sågodt

som ingen vejiræer findes. Ganske vist er det barske, blæsende klima

heroppe heller ikke allerbedst for vejtræer — men alligevel savnes de

flere steder, og der vil forhåbentlig blive plads til dem nogle steder, når

vejene skal udvides.

Jeg tror at kunne sige, at een ting særlig karakteriseret’ alt det vej

arbejde, der hidtil er udfort i Aalborg amt, nemlig soliditet, som min

forgænger, amtsvejinspektor Troelseri, satte i hojsædet. Intet blev spa

ret, for at alle arbejder skulle blive velfunderede og holdbare, og resul

tatet har da også været, at få af de amter, der i krigsårene havde den

store værnemagtstrafikbelastning, er kommet så godt igennem disse års

voldsomme slid og nodtorftige vedligeholdelse!

Man kan strides om, hvorvidt det også skyldes, at der heroppe aldrig

har været anvendt vejtjære og der stiller jeg mig nu noget skeptisk

— men at korebanernes fundering og hele solide opbygning, som Troel

sen har æren for at have gennemfort, er hovedårsagen, derom kan der

vist ingen tvivl herske.

Der er — og har været — mange vanskeligheder med bundforhol

dene med frostfarlig ler og flydesand, det sidste særlig nordenfjords, og

endnu farligere kridtunderlag 10—30 cm under terrainet. Men adskil

lige km frostramte korebaner er rationelt gravet op og frostsikrede med

30—50 cm gruslag. Derovenpå er lagt 20 cm paklag afdækket med

singels og toplagsfyldt med 8 cm skærver og 5 kg asfaltemulsion, hvor

efter der sluttelig er overfladebehandlet mcd 2 kg emulsion eller tæppe

belagt — og det holdt!

Og amtsrådet gik i tide ind for at optage et meget stort rejlån, der
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finansierede en hurtig gennemførelse af dette store program for hele
amtet.

Det samme præg af soliditet, der har været over udbygningen af
landevejenes belægninger, har der også været over den førte vejpolitik
i alle de år, da de rigeligt flydende vejmillioner ellers nok kunne friste
en og anden til at lade midlerne falde jævnt fordelt som en mild regn
over stort og småt såvel i amter som i sognekommuner.

Man koncentrerede sig om de større opgaver, regulering af farlige vej
sving, forlægninger uden om byerne, vejudvidelser og afgravning af bak
ker. (Eks.: Gravlev, Sdr. Tranders). Og skønt meget endnu står til
bage, er dog uhyre meget nået, og flere godkendte projekter til større
arbejder af denne art ligger nu parat til en tid, hvor der vel igen bliver
stor arbejdsløshed. (Her skal nævnes en omkorselsvej ved Nibe til c.
2 mill. kr. og en stor vejomlægning ved Korup på Hadsundvejen til c.
800.000 kr., som vil forkorte landevejen med c. i km).

I sognekommunerne er den samme politik gennemført. Man har valgt
de store opgaver, større sammenhængende vejstrækninger er gennem
ført reguleret som vejfondsarhejder med 8,0 m’s planumsbreddc og
5,0 m korebane, alt solidt udbygget som ved landevejene, og ialt c.
140 km vigtige biveje er således moderniseret. (Her skal særlig nævnes
vejene: Aalborg—Egense, Korup—Als, Hadsund—Als, ø. Hurup—Als,
Hadsund—.Astrup, Astrup—Arden (dc to sidste dog først i arbejde nu),
Rold—Aars: ,,Tværvcjen”, V. Hornum—Overladc——Bjornsholm, Seb
bersund—Farstrup—-Lv. 13., Farso—Hojslev Ml. og Hals—Melholt).

Endvidere ligger der færdige eller halvfærdigc projekter til yderligere
c. 70 km lignende bivejsreguleringer, bl. a. Aars—Aggersund og Astrup
—Terndrup m. fi.

Når disse store arbejdet’ — og eventuelle andre — engang er gen
nemført, vil der foruden landevejsnettets 419 km findes et godt 200 km
stort supplerende net af sammenhængende biveje, som sognerådene gan
ske naturligt er meget interesseret i at få optaget som landeveje .Amts
rådet har dog hidtil ikke villet tage stilling til disse ønsker, idet man
bl. a. vil afvente eventuelle regler for landevejsoptagelse i en nv vejlov,
som vel må komme engang ad åre.

Sluttelig skal der siges lidt om omkorsels-cejen ved Aalborg lufthavn,
nordenfjords, som vi besigtiger i morgen.

Besættelsesmagten afbrod allerede i april 1940 Thisted landevej.
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hovedvej nr. 17, idet udvidelsen af lufthavnen skulle ske over dens

areal, og lufthavnen udvidedes snart til det nuværende store areal (c.

4000 tdr, land), og 1,5 km af landevejen fjernedes helt.

Til erstatning herfor anlagdes af besættelsesmagten en c. 5 km lang,

7,5 m bred beton-omkorselsvej udenom lufthavnen, endende i biveje,

der igen førte ud til Thistedvejen, og herpå har trafikken stadig fore

gået siden.
Betonen er imidlertid gennemrevnet på grund af manglende frost-

sikring, og vejen er i sig selv for smal til den store Vesterhavstrafik, så

en ombygning og udvidelse er stærkt nødvendig — og er altså nu i gang

som 85 % vejfondsarbejde i henhold til projekt af 1948 med en over

slagssum på kr. 2.150.000.

Vejen udbygges herefter med 5,5 km udvidelse og 2,5 km nyanlæg

med en 3-sporet, 10,50 m bred tæppebelagt korebane, 1,00 m brede

græsskillerabatter og derudenfor 1,80 m cyklestier og langs lufthavnen

yderligere 2,00 m bredt flisebelagt fortov. Incl. yderrabatterne bliver

planumsbrcdden henholdsvis 19,85 m med fortov og 18,40 m uden for

tov.

Forinden valget af korebanebelægning skete, foretog vi forskellige for

søg mcd afretning og afdækning af den eksisterende betonvej med asfalt-

lag efter 3 metoder.

1. C. 55 kg/m2 tæppcbelægning klæbet direkte på betonen. Fuger

og revner i betonen slog igennem i løbet af c. i måned.

2. Samme asfalttæppe, idet fuger og revner dækkedes med honsenet;

her kom revnerne igennem efter få måneders forløb.

3. Et 7 cm tykt toplagsfyldt skærvelag afdækket mcd 50 kg tæppe

belægning. Revner viste sig her først 1—1V2 år efter udlægningen.

Efter disse forsøg har man valgt at knuse den gamle betonbelægning

og benytte denne til paklag, dels igen på stedet og dels til udvidelsen

til 10,50 m, idet store betonrullebanearealer fra flyvepladsen yderligere

har været til rådighed til udnyttelse til knusning til udvidelse og ny

anlæg.
På grund af de meget vanskelige bundforhold og det store vandind

hold i underbunden efter det regnfulde år 1950, har store drænings

og frostsikringsarbejder været nodvendige, og der er efter samråd med

Dansk vejlaboratorium udført dræning i begge vejsider af c. 5000 m
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vej og sanering med 30—60 cm groft sandlag under paklaget i godt
1000 m vej, men herefter skulle man også kunne forvente at få en stærk
og stabil og ret billig korebanebelægning.

Denne udfores med 20 cm paklag (af knuste hetonflagcr), der af
dækkes med 7 cm singels, hvorovenpå udlægges — uden klæbning —

70 kg asfalttæppe (/22 mm delvis knust, lokalt materiale), der sluttelig
forsynes med 40 kg asfalttæppe, de to yderste 3,50 m brede striber af
lyst materiale /:5 mm, den inderste mørkere, 1O/21 mm.

Cvklestiernc skulle udfores med 10 cm tykt singelslag, afdækket mcd
30+12 kg asfalttæppe, men på grund af de vanskelige bundforhold
er det sandsynligt, at ialtfald en del af strækningen udføres med belæg
ning med små fliser efter hollandsk mønster.

Når dette store arbejde er afsluttet i 1952, vil det sikkert blive fort
sat mod nord til Hjørring amts grænse, så den store sommertrafik kan
få tilfredsstillende kår og samtidig vil forhåbentlig begrebet cyklestier,
der hidtil er ukendt her i amtet, have vundet hævd til anvendelse andre
steder.

Formanden takkede for foredraget, men var ikke helt klar over, om ikke 25 vej-
mænd var lidt rigeligt. I Maribo amt havde de 1 vejmand pr. 10 km.

Dana: Sporgsmålet er, hvad man bruger vejmændenc til. Hvis det er til rent
stuepigearbejde, kniber det med at finde beskæftigelse til dem. Det er en fordel
for amterne at have en veluddannet stab, således at nogle kan gå over til at være
formænd og maskinpassere. Stuepigearbejdet er en biting. Mente, det var fordel
agtigt, at de havde 10—12 km hver, men brugtes udenfor disti-ikterne, herunder
også på sognekommunale anlægsarbejder.

Dam: sluttede sig til det sidste. Vi har hos os i til hver 13 km. Det var lidt
taktik, og prisen for at få det gennemført. Vejmænd er mange ting, 1) er de
tillidsmænd på pladsen, 2) skal de rense op. Og endelig skal de på kursus. Hvis
man ikke har vejmænd, må man have en mand bagefter en anden mand med skur.
Hvis man erstatter vejmænd med arbejdsmænd, må man indstille sig på skurpenge.
Vejmændene har også vinterarbejde og efterser materiel. Jeg vil stræbe efter, at de
bliver så vel uddannet som muligt og kan gore god fyldest som vejmænd.

Formanden: Hvis vejmænd kunne uddannes som formænd, er det nødvendigt
at have et vist antal, men i et amt med 420 km vej er det ikke nødvendigt at
have 39 vejmænd, som er uegnede til at være formænd. Fordi han er en dygtig
vejmand, behover han ikke være en dygtig formand. Jeg synes ikke, det ene for
hindrer det andet. Vi har tænkt på at give vejmændene en længere distance ud fra
den betragtning, at de kan få hjælp, når det er nødvendigt — det må afhænge af
karakteren. Man må tage klimatiske forhold i betragtning; nu har Aalborg åben
bart haft et uheldigt klima, måske det næste gang bliver os sydpå. Tendensen må
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gå i retning af at give dem stnrre distance, men hvor ligger tallet, som er passende

— 15 km?

Jorgensen: Med 15 km landevej pr. vejmand må vejmanden på visse tider af

året have medhjælp. Jeg mener at have fundet ud af, at de 15 km pr. vejmand

giver den billigste ordning. Vi har også nogle ,,lose” vejmænd, som er på daglon.

De vejassistenter, der har ,,lnse” vejmænd, er meget tilfredse med dem.

Dam: For vi fik en ordning med 13 km, havde vi 10. De fik overenskomst

mæssig timelon. Der blev vrovl om, at de ikke kunne få deres understottelse. Vi

opsagde overenskomsten og havde fra den tid lose arbejdere, der fik deres penge

ugentlig. Vi fik ikke lang tid efter besked fra arbejdsdirektoratet om, at losarbejdere

ikke var tilstrækkeligt frie på arbejdsmarkedet. De kunne ikke få understottelse, når

vi lod dem gå. Derfor fik vi faste vejmænd.

Holm: Med undtagelse af 3—4 amter er medhjælpen lig nul. Jæger har haft

megen glæde af en ordning, hvor han samler vejmændene i kolonner; der ligger

et psykologisk moment i det. Jeg synes, der er grund til at underkaste sagen udvalgs

behandling.

Grinistrup: 400.000 kr. koster det om året at have 50 faste vejmænd. Det er

en institution, som jeg tror har overlevet sig selv.

Holm: Jeg holder på udvalgsbehandling af sporgsmålet.

Kirkegaard: For mig er der ingen tvivl om, at 25 er for meget.

Biering-Sorensen: Vi har kun 6 km pr. mand. De arbejder 3 dage hver uge i

Ca. 8 måneder og er arbejdsmænd i den ovrige tid. 25 km er for meget til at få

disse folk beskæftiget hver dag. Jeg synes ikke, vi har nok til dem.

Jorgensen: Jeg ved ikke, om man kan få noget ud af et udvalgsarbejde, men

vi kan vist ikke lade sagen falde, dertil er den for vigtig.

Kristensen: Vi havde 53 til 412 km vej, da jeg kom til Vejle. Jeg foreslog an

tallet reduceret med 20 9k. Forholdene er meget forskellige i amterne. Vore vej-

mænd har haft meget arbejde med at passe vejtræer, ralsatter, efterse grusmaterialer

og med nedskylning af sand fra bakker.

Man enedes sluttelig om at nedsætte et udvalg, bestående af Holm, Kirkegaard

og Dann. Udvalget valgte Holm til formand.

Punkt 6. Beretning fra udvalgene.

A. De af amtsvejinspektørforeningen nedsatte udvalg:

1. Udvalget vedr. amtsvejvæsenernes administration.

Dana: Udvalget har, efter at amtsvejinspektor Jorgensen har forhandlet med

A/S Nordisk Rationalisering, sagt forbindelse med dette angående arkivordning,

således at forstå, at selskabet for Holbæk amts vejvæsen og for dettes regning skal

behandle spnrgsmålet om arkivordning, hvorefter udvalget vil tage stilling til, om

det er noget, der har interesse for os. Undersogelserne er forlængst bestilt, men

det har varet meget længe, inden de blev påbegyndt — det sker på torsdag.
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2. Udvalget vedr. standardisering af fastspændingsanordning for sne
plove.

Danø: Der er udarbejdet og udsendt til kritik et forslag til standardisering.
Der er indtil nu kun indkommet få besvarelser fra amtsvejvæsenerne, og slet ingen
fra fabrikanterne, så jeg kan ikke sige noget om stemningen.

3. Udvalget vedr, belyste reklaineskilte.
Valeur Meller: Udvalget er færdigt med sit arbejde, et resultat af dette er

sendt ud til medlemmerne. Jeg troede iøvrigt, at udvalget var ophævet, da det
jo bar afsluttet sit arbejde.

Grimstrup: Udvalget har arbejdet med belyste reklameskilte, men der er også
reklameskilte, som ikke er belyste. Det er uheldigt, at benzinselskaberne i de sidste
2—3 år har indledt en reklamekampagne, hvorefter de opsætter nogle temmelig
store skilte, og det er klart, at de skal prøve at overgå hinanden, således at når
et firma har opsat et skilt, kommer det næste med et endnu større, som rager endnu
længere ud på vejen. I år er der en tredie, som er kommet med — en hel jern-
konstruktion, som rager langt ud over vejarealet. Vi har nede hos os taget det
standpunkt, at vi må være ejer af vejarealet, og vi vil ikke have disse skilte ragende
ud over vejarealet. I hvert fald på Fyn, hvor vi har smukke gamle landsbybilleder,
synes jeg, det er rædselsfuldt, hvad benzinselskaberne har tilladt sig, og jeg hen
stiller, at man fra foreningens side gør noget for at imødegå dette.

Vejdirektør Bang: Jeg skal ikke udtale mig meget om realiteten i det, udover
at jeg vil sige, at det vil være af meget stor interesse at få de klager og de hen
stillinger, der kan føres frem, til det lovgivningsarbejde, der foregår nu, hvad
enten det skal ske igennem andre bestemmelser i færdselsloven eller i den nye
vejlov. Det er af interesse at få frem nu, hvad der kan være tale om at rette. At
der er de vanskeligheder, er jeg klar over. Reklameskiltene inde på egen grund
har ofte form og farve som vejvisere. Det må vi have hjemmel til at forbyde. Der
kan være andre tilfælde, som man ikke kan sidde inde i København og være op
mærksom på. Derfor beder jeg Dem sende ind til os, hvad De har af tilfælde,
hvor der virkelig burde gribes ind, så skal vi se, om det er muligt at få noget
ind i lovgivningen herom. Det er et ømtåleligt område at gribe ind i, hvad folk
har lov til af den slags. Er der tilfælde, hvor man klart kan sige, at det er urime
ligt, vil vi se at få hjemmel ind i den nye lov til at forbyde det.

Jorgensen, Haderslev: Jeg er enig med Grimstrup. Vi har haft nogle lignende
sager nede hos os, og når amtsrådet giver tilladelse til at opsætte disse benzintanke
indenfor byggelinjen, knyttes der den betingelse til, at skiltene ikke må rage ud
over fortovet.

Dirigenten: Vi kender det også på Bornholm, hvor det er Gulf-reklameskiltene,
der har startet. Jeg har søgt gennem amtsrådet at få det forhindret.

Formanden: Kunne vi ikke henstille til vejdirektoratet at undersøge, om det er
muligt at få optaget en bestemmelse i den kommende færdselslov.

Biering-Sorensen, Thisted: Vi har vedtaget retningslinjer m. h. t. benzintanke og
taget det med om reklameskilte. For reklameskiltenes vedkommende er det ved-
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taget, at de må ikke anbringes således, at nogen del rager ud over amtets lande

vejsareal. Det bojer selskaberne sig for.

Dam, Hjørring: Kunne vi ikke i udvalgets titel slette ,,belyste”? Og så iøvrigt

lade udvalget sidde. Det kunne hedde: Udvalget vedrørende reklameskilte.

Dette vedtoges.

4. Udvalget vedr. færdselslougivning.

Valeur-Meller, København: Det lykkedes ikke at få et medlem i færdselslov

udvalget, og derfor var det eneste materiale, vi havde at arbejde med, det gamle

forslag til færdselslov, og til det forslag har ingeniorforeningen i sin tid afgivet

betænkning. Udvalget har arbejdet sammen med ingeniørforeningen og indsendt

de bemærkninger fra ingeniorforeningen i revideret form til det nye vejlovforslag.

Der er et spørgsmål, som vejdirektoren gerne ville have belyst, og det kan man

måske gøre her. Det er spørgsmålet om tilladelse for vejmaskiner til at køre imod

færdselsretningen. For mit vedkommende vil jeg gerne sige, at det er praktisk taget

nødvendigt, særlig for snerydningsmaskiner, at vi har tilladelse til at køre imod

færdseisretningen, når vi rydder for sne, særligt på de strækninger, hvor vi har

midterrabat.
Slutter man sig til min bemærkning om, at vejmaskiner må have lov at køre

imod færdselsretningen?

Det gjorde man.

5. Vejes bidrag til kloakanlæg m. v.

Grimstrup, Svendborg: Udvalget blev nedsat på sidste møde, og vi har endnu

ikke holdt møde. Jeg kan sige, at jeg af de to øvrige herrer er valgt til formand

for udvalget, og at jeg er indtrådt i DIF’s permanente spildevandskomité.

6. Vejskelafmærkninger.

Jorgensen, Haderslev: P. V. Pedersen er formand. Såvidt jeg ved, er der ikke

foretaget andet end at udsende spørgeskemaer, som vistnok er ved at komme ind.

Før dette materiale er gennemarbejdet, kan der vist ikke siges mere om dette

udvalgs arbejde.

B. Amtsvejinspektorforeningens repræsentanter i andre udvalg,

foreninger og sammenslutninger:

1. Nordisk vejteknisk forbund.

Grimstrup, Svendborg: Da vejkomitern blev ophævet i april ifjor, gled jeg ud af

forbundsledelsen, og dermed ud af nogle af de udvalgsposter, jeg havde. Omtrent

samtidig blev der optaget to nye sammenslutninger, nemlig Ingeniør-Sammenslut

ningen og Konstruktør-Sammenslutningen, der hver fik en repræsentant, således at

de nu har to. Fabrikantforeningen fik også optaget endnu en mand. Der er to for

eninger, en asfalt- og tjæreforening, og en asfaltforening, som vist hedder FAFA.
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Jeg havde den ære og glæde at komme til at repræsentere amtsvejinspektorforenin
gen efter Kjærgaard, og man kunne måske have forventet, at jeg havde fået nogle
af de udvalgsposter, som Kjærgaard havde. Det blev imidlertid kun i ringe omfang
tilfældet. I mine ojne er det således, at foreningen som den nu er, har fået en tem
melig kraftig slagside i retning af at være en entreprenørforening og fabrikantfor
ening.

Kjærgaard, Hillerod: Forholdet er det, at i det store fællesudvalg for samtlige
skandinaviske lande, der repræsenteres af formanden og næstformanden, har den
danske vejadministration, d.v.s. vejdirektoratet og amtsvejinspektorforeniogeo ingen
repræsentant, hvilket absolut er forkert. Ved fællesbestyrelsens sidste mode, hvor vi
blev særdeles godt modtaget, blev der givet forskellige oplysninger, bl. a. om det
kursus for vejpersooalet, der deroppe ordnes af vejdirektoratet — nu er det jo rent
centralstyre deroppe, så forholdet er lidt anderledes end her i Daomark. Jeg har
en oversigt over disse kurser og nogle bager, som bruges ved undervisningen; dem
vil jeg gerne overlade til amtsvejiospektorforeoingen, måske det kan interessere
d’herrer at se, hvorledes man lægger det an deroppe. Kurserne, der har været godt
besogt, har ikke alene omfattet vejosæod, som forholdet er her i landet, det har
også omfattet bajere arbejdsledere og tekniske tjenestemænd, ja, hele administratio
nen af tekniske embedsmænd indenfor vejvæsenet har gået et kursus igennem. I
kursus’et for arbejdere og formænd, der varede i 9 måneder, deltag 360 personer.
Her i landet har vi jo kun vejmandskurset; der er oprettet vejmandskursus i Jyl
land, så det skulle være tegn på, at der er trang for sådanne kurser. Ingeniarfar
enirigen afholder engang hvert 2. eller 3. år ikke egentlig det man forstår ved et
kursus, men man tager et eller andet vejemne op til diskussion.

Vejdirektoratet i Sverige, d.v.s. tjenestemænd under vejdirektoratet, udgiver sit
eget tidsskrift. Der står mange morsomme ting i det, bl. a. om, hvorledes de giver
præmier til de forskellige vejadministrationers folk, som kommer med småforbed
ringer o. I. Nogle af disse skrifter vil jeg gerne overlade til foreningen.

2. Den permanente spilde:andskonzité.
Amtsvejinspektar Grinsstrup, Svendborg: Der er ikke sket noget.

3. Vejlaboratoriets tilsynsråd.
Formanden: Et af de vigtigste problemer er stadig ruhedsmåleren. Efter hvad

professor Ravn har oplyst for mig, er der nu endelig udsigt til, at der kommer en
ruhedsmåler fra Frankrig, i labet af en 14 dages tid, og den skulle være til ejen
dom; den er konstrueret efter alle kunstens regler. Den er købt og forhåbentlig også
betalt. Vi har talt om indenfor tilsynsrådet, at vejlaboratoriet skulle foretage under
søgelser vedrarende vejgrusningen. Hvis man onsker flere oplysninger om tilsyns
rådet, har vi jo både formanden og professor Ravn tilstede.

Holm, Abenrå: Jeg talte med professor Ravn engang sidste år, og da udtalte
professoren noget om, at man ville lave to ordninger med analyser, således at man
kunne regne med vejlaboratoriet som en slags driftskontrol, få oplysninger særlig
hurtigt, hvis man betalte lidt extra. Vi er meget glade for analyser fra vejlabara
toriet, men det var rart, om arbejdet kunne fremskyndes noget mere.
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Professor Ravn: Må jeg sige, at det er noget vanskeligt, fordi det har vist sig

de to sidste somre, at der er kommet ganske kolossalt mange sager ind i sæsonen.

lår har vi prøvet at klare det ved at antage mere medhjælp, men det ligger meget

vanskeligt. Vort arbejde er stærkt personligt præget, så vi kan ikke rigtigt tage

ansvaret for at antage personale, således at det kan klare spidsbelastningen tilfreds

stillende. Lige efter pinse antog vi 4 polyteknisk studerende til at arbejde som labo

ranter, og vi har 2 heldagsfolk udover hvad vi ellers har af fast personale, netop

for at klare spidsbelastningen. Det kniber en lille smule med hurtige undersøgelser,

men jeg ved dog, vi har fået sat hastigheden op i forhold til det den har været

for, og vi skal anstrenge os yderligere for at sætte den endnu mere op.

Dirigenten: Vj takker for professorens tilsagn om hurtig expedition.

4. Angående vejkursus.
Valeur Meller, København: Der er fastsat vejkursus fra mandag d. 5. november

til torsdag den 8. november, begge dage incl. Emnet, der skal behandles, er bitumi

nose belægninger. Programmet har stået i ,,Ingeniøren”. Jeg vil tillade mig at hen

stille, at man moder så talrigt som muligt til disse kurser — det er en vigtig del

af vore opgaver — og sådan, at vi ikke alene selv moder, men også sorger for, at

vore vejassistenter kommer tilstede.

5. Dansk byplaniaboratoriums repræsentantskab.
Valeur-Melter, København: Jeg blev ifjor valgt til medlem i stedet for Kjær

gaard, men har ikke været indkaldt til noget møde.

6. jydsk bvpianlaboratoriums repræsentantska b.

Jørgensen, Haderslev: Der holdtes et mode i Fredericia den 13. april, hvor jeg

deltog. Der blev aflagt en længere beretning, hvoraf jeg særligt skal fremhæve, at

dette byplanlaboratorium har foranlediget afholdt nogle oplysningsmoder rundt om

i Jylland om byplanlægning, og at det arbejde vil blive fortsat i stationsbyer, f. Eks.

med 2—5000 indbyggere. Hvis det er af interesse for nogle af d’herrer at få så

danne moder afholdt, kan man henvende sig til sekretæren i Aarhus, der påtager

sig arrangementet.

7. DIF’s udvalg vedr, udnyttelse af slagger og aske.

Ørurn, Sorø: Der har været afholdt et mode i udvalget. Jeg kan nævne, at ud

valget i sin tid blev nedsat for at søge anvendelsesmuligheder for slagger og aske,

der navnlig fremkommer på gasværker, elektricitetsværker og højspændingsværker

i det hele taget. Det volder ingen problemer for værkerne idag at komme af med

slagger og aske, så derfor er der ikke sket noget i udvalget, men man har dog ment

at burde opretholde det, også fordi man ikke ved, hvordan forholdene udvikler sig.

8. Dansk standardiseringsudvalg vedr, belysning.
Valeur-Meller, København: Amtsvejinspektør Parbo ønskede at træde ud af dette

udvalg, og jeg blev valgt i stedet for.



224 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1951

9. DIF’s udvalg til fastsættelse af nye normer for bituminose
bindemidler.

Parbo, Roskilde: Udvalget er delt i to. Det udvalg, jeg er medlem af, er lige
ved at være færdig med sit arbejde vedr, normer til belægninger for stobeasfalt
og asfaltbeton osv. Vi mangler i virkeligheden kun det sidste afsluttende mode.

Danø, Holbæk: Det har fundet sted. Jeg er trådt ind i udvalget i stedet for Strom
ming. Jeg har kun deltaget i det ene mode, hvor det blev færdigbehandlet. I det
andet udvalg om tæppebelægninger er jeg også valgt ind, og det er også snart fær
digt med sit arbejde.

10. DIF’s udvalg til revision af ,,vejståbien”.
Udsattes til næste år, da amtsvejinspektor P. V. Pedersen var fraværende.

11. Det teknisk-videnskabelige forskn ingsrd.
Danø, Holbæk: Der har ikke været afholdt noget mode.

12. DIF’s udvalg for udarbejdelse af betingelser for jordarbejder.
Grinsstrup: Der er ikke sket noget de sidste to år, og jeg tror heller ikke, der

sker mere i udvalget. Hvis amtsvejinspektorerne tror, at der er brug for sådanne
betingelser, tror jeg nok, vi selv kommer til at udarbejde dem.

13. Boligministeriets udvalg vedr. byggelovgivning.
Grimstrup: Vi kan springe det over dennegang — det er ret omfattende.

14. Katastrofefonden.
Ørurn: Der har været afholdt et mode. Formanden for katastrofefonden, Holstein

Rathlou er gået af, og der er tale om, at katastrofefonden skal lægges direkte ind
under Rode kors, så der vil sikkert ske en del ændringer i katastrofefonden.

15. i’vlinisteriet for offentlige arbejders udvalg vedr, beplantning
ved veje.

Kristensen, Vejle: Der har været afholdt et underudvalgsmodc sidste efterår, hvor
vi så på vejtræer i Vejle amt. Senere har der været afholdt et mode i det samlede
udvalg, hvor overingenioren viste os lysbilleder fra Amerika og hvor vi så, hvor
smukt de havde det derovre. Men derudover kao jeg ikke se, at vi endnu har nået
et resultat.

16. DIF’s retningslinier for fremstilling af vibreret beton.
Danø: Der har været afholdt et mode, hvor jeg var forhindret i at deltage. Ar

bejdet var langt fremskredent, inden jeg indtrådte i udvalget, og der ventes egentlig
kun på et afsluttende mode, så nogen større indflydelse kan jeg ikke få — kun på
korrekturlæsningen.
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17. DIF’s forskrifter m. ti. for aflob fra ejendomme.
Grum: Der har ikke været afholdt noget mode.

18. pabrikskontrollen.
r?ormooden: Vi har afholdt et mode, hvor der blev gennemgået forskellige prø

ver. Der viste sig stadig fejl, og dem har vi påtalt. Vi forsoger efter bedste evne
at holde fabrikanterne i orerne. Mere kan vi vist ikke gøre ved det.

Dono: Hvis mats kunne få udvirket, at resultaterne udsendes til forbrugerne, ville
det være af stor betydning.

Gram: Hvordan med Cuthaek-tjære?
Formanden: Den er så ny. Jeg kan ikke huske, hvordan det stemte i forhold til

normerne. Normerne for Cuthaek-tjære er ikke mere end et år gamle.
Professor Roen: Der var ikke noget særligt opsigtsvækkende. Det passede meget

godt.

19. Alinisteriets udvalg vedr, tjæreforskning.
Grimnstrup: Udvalget arbejder stadig på forbedringer af tjæren; vi har afgivet

oeretning om arbejdet i 1950. Jeg skal kort sige, at den går ud på, at man bor
gøre ameltepunktet for deatillationsresten over 300° lavere. I den redegørelse vi ud
sendte for 1949, var smeltepunktet 52°. Det arbejde, vi har udført, gik ud påa at
få et noget lavere smeltepunkt til 450, og det har vi krævet i de nye normer. Der
ved mener vi, at vi har en mulighed, men også kun en mulighed for at forbedre
vejtjæren. De mange forsogsstrækninger, vi har udlagt, viser, at når vi følger denne
regel, bliver tjæren bedre. Det gælder for det vi har lavet i Svendborg og Frede
riksborg amter, det gælder desværre ikke for det, vi har lavet i Holbæk amt. Her
går det på tværs af al den erfaring og al den indsigt, vi hidtil har samlet os. Der
er udlagt eutbaektjære i Holbæk amt, som har det laveste smeltepunkt, som den
efter vor mening skulle have, og som har vist sig ikke at kunne fastholdes. Der
er mange andre fejl end m. b. t. smeltepunktet. Vi behersker altså endnu ikke situa
tionen m. b. t. fejlprøeenten. Om vi nogensinde kommer til det, ved jeg ikke, men
vi vil prøve at arbejde videre med det og gøre vort bedste. Der er sket det, at
ingeniør Fredsted, som er en udmærket tjæreforskningsingenior, er fratrådt vejlahora
toriet og gået over i privat virksomhed. Han udførte et ganske storartet forsknings
arbejde, og har i løbet af de år han har været ved vejlahoratoriet, fået stor indsigt
i tjæreproblemer. Det er bl. a. ham, der har udfundet dette her med smeltepunktet.

Jeg vil nævne en anden ting, som vi har forsøgt os med ifjor på tjærede veje.
Det ser ud til, at man ved at sprøjte dem med antraeenolieemulsion kan give dem
en impuls, så de opfrisker deres klæheevne, og at man derved kan om jeg så må
sige tilføre tjæren den olie, som i løbet af det sidste eller de sidste år er fordam
pet og gøre den klæbende og bindende igen. Vi begyndte på det sidste sommer
øg havde ikke megen tiltro til det til at begynde med, men efter den sidste vinter
vi har haft, ser resultatet meget lovende ud. Danø har lovet os, at vi må gøre for
søg igen iår. 25 eller 28 gram pr. m2 har på egnet korebane haft god indflydelse,.
når der er gået et år.
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20. Industrirådets udvalg vedr, tjære og asfalt.
Kjærgaard: Jeg mødte ved det sidste møde i tjæreudvalget. Amtsrådsforeningen

havde endnu ikke fået valgt den ny mand, hvorfor man bad mig om at mode. Der

var møde den 16. februar, hvor vi fik gennemført, at vi fik den asfalt, mao kunne

vente. Jeg vil gerne tilføje, at i asfalt- og tjæreudvalget var der selvfølgelig meget

høje røster om at bruge tjæren, navnlig under henvisning til vanskelighederne med

at skaffe hård valuta. Derfor er det af stor interesse at fortsætte med tjæreforsk

ningen.
Formanden: Det viser sig, at Grimstrups oprindelige tanke med at forbedre tjæren

vinder mere og mere indpas her i landet. Jeg kender personlig flere, som har kon
trakt med mejerier, hvor de afsætter hele deres tjæreproduktion til mere fordel
agtige priser end de kan opnå ved at sælge til tjærefabriken i Nyborg. Brændvær
dien af tjære er 10 % under almindelig brændselsolies, og det er dog et spørgs
mål, om vi ikke er bedre tjent med at brænde tjæren og indføre mere asfalt, som
er bedre. (Kjærgaard: Når vi har et produkt herhjemme, som kan bruges til vej-
bygning, nemlig tjære, og vi kan risikere ikke at få den asfalt, vi skal bruge, skal
vi ikke stile hen til at brænde tjæren). Jeg kan være enig heri, hvis det skulle
nægtes at få asfalt. (Kjærgaard: Det er der megen tale om i tjæreudvalget. Forbru
gerne indenfor tjæreudvalget måtte slå et stort slag for at få asfalt, og vi har heller
ikke fået det hele). Der er to ting at tage hensyn til, for det første, hvad man

kan blive tvunget til af hensyn til restriktioner 0.5v., og dernæst er der den nor
male situation, hvor man kan købe, hvad man vil, og det er den normale situation,

jeg taler om. (Kjærgaard: Det er ikke en normal situation der er tale om). Når
staten bliver stillet over asfalt ctr. tjære, og der ingen valtuaproblem er i det, og
det er der faktisk ikke, må jeg holde stærkt på, at staten må importere asfalt i
stedet for tjære.\7alutaproblemet forsvinder til dels, når tjæren er lige så god som

brændselsolien.
Civilingeniar Malvig: Det afhænger af 3 priser: prisen på kul, på tjære og på

asfalt. Under visse omstændigheder exporteres tjæren, når asfalten er forholdsvis

billig. Tjæreprisen ligger meget, meget højt i dag, 60 kg. pr t, og vi kan let

komme af med den. Kulprisen er også meget hoj, og på et vist tidspunkt betalte

det sig i stedet for at importere kul at brænde tjæren. Det hele er meget kompli

ceret. Jeg har forsogt i kurver at stille det op med bestemte asfalt- og kulpriser, så

man kan se, hvad det kan betale sig at gore i givet tilfælde.

Punkt 7. Eventuelt.

Overvejingenior K. 0. Larsen: Jeg har to ting, jeg gerne vil sige et par ord om,

nemlig afstribning af korebaner og skilte. I de nugældende vejregler er der optaget
bestemmelse om afstribning af korebaner, gående ud på, at man har en enkelt op

trukket streg som midterafstribning og i det hele taget til adskillelse mellem vogn-

banerne, og to fuldtud optrukne streger på bakketoppe og i kurver, hvor man har

begrænset oversigt. Jeg har aldrig været rigtig tilfreds med den afgorelse, og da vi
tog vejreglerne op til revision, har vi også taget dette sporgsmål op. Vi havde på
et vist tidspunkt efter engelsk mønster udarbejdet et ændringsforslag, som er sendt
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frem til ministeriet, gående ud på at ændre det sådan, at vi bibeholdt den enkelte

fuldt optrukne linje som spærrelinje, således som man hidtil har brugt, og til ad

skillelse mellem vognbanerne brugte en punkteret linje. Jeg var i sommer i USA

og så de systemer, de bruger derovre. Vi har, efter at jeg kom hjem, taget sporgs

målet op igen og er i vej regeludvalget nu blevet enige om at anbefale overfor mini

steriet at henstille til de kommunale vejmyndigheder at gå over til det amerikanske

system. Jeg har enkelte planer her, som d’herrer kan se; de er af vejregeludvalget

sendt frem til ministeriet — men endnu ikke godkendt. Kort fortalt går forslaget

ud på, at man bruger punkterede linjer som adskillelse mellem vognbanerne, og på

strækninger, hvor der er en begrænset oversigt, lægger man en fuldt optrukket linje

ved siden af den punkterede. Hvis man har den fuldt optrukne linje nærmest ved

sin vogn, må man ikke overhale. Det har i modsætning til tidligere systemer, både

det, der står omtalt i vejreglerne, og det tidligere omtalte engelske system, den for

del, at man må køre over spærrestriben ned ad bakken og ved udkørslen af kurven,

hvor man jo har tilstrækkelig oversigt. Systemet er derfor mere konsekvent end de

tidligere omtalte. Vejregeludvalget er derfor blevet enig om at anbefale det ameri

kanske system og har fremsendt forslag herom til ministeriet. Jeg vil mene, at mini

steriet godkender det og sender det ud i form af et rettelsesblad til vejreglerne.

M. h. t. vejviserne beklager jeg, at vi ikke er kommet længere. Skylden er min.

Jeg har dels været syg og dels været på rejse, og dermed er gået det meste af et år.

Vi har dog holdt ikke mindre end 42 moder og undersøgt, jeg tror, 70 skilte; det

er et arbejde, der næsten ikke er til at komme igennem. Der kommer stadig nye

materialer, og varighedsforsugene tager sin tid. Det ville være lettere, hvis det var

vejdirektoratet, der selv skulle købe skiltene og sætte dem op, så kunne vi ligesom

nordmændene vælge et bestemt fabrikat og sige: nu kober vi det, så er vi færdige.

Men da det er noget, der skal ud til kommunerne i form af officielle cirkulærer, har

vi videregående hensyn at tage. Vi er i færd med at udarbejde en provemetode for

de forskellige skiltematerialers optiske egenskaber, og derefter er det meningen at

udarbejde visse standardhetingelser for disse materialer. Det er derefter tanken at

invitere de forskellige interesserede firmaer til at lade deres materialer undersøge

og så autorisere de materialer, som opfylder disse betingelser. Dette arbejde er man

begyndt på for nogle nsåneder siden, og det tager vel nok 3 måneder, før man

kommer igennem det. Det er vanskeligt at give noget afgørende resultat i øjeblikket,

men jeg kan sige så meget, at udvalget foreløbig har vedtaget at bevare de bøje

vejvisere i størst mulig udstrækning. Der findes ganske vist en vedtagelse om, at

man også kan opsætte lave vejvisere, men jeg synes ikke, man skal have to for

skellige systemer. De lave vejvisere kan mange steder ikke benyttes, fordi der ikke

er plads til dem. Jeg vil mene, at vi skal bevare det system, som vi indførte i 1936,

men gå øver til et materiale, så vejviserne kan læses øm natten. Også det er meget

svært, fordi vingerne sidder i 22 m højde. Hvis jeg på grundlag af de allerede

foretagne forsøg skal vurdere de materialer, der er fremme, tror jeg, man kan sige,

at det bedste er Seotehlite. Men det er amerikansk, og det er dyrt. Der findes før

skellige andre materialer, både danske og udenlandske, som sikkert vil være bruge

lige, selv om de ikke er på højde med Scøtehlite, når det gælder læselighed i ret

stor højde. Vi skal så vidt muligt benytte danske materialer og undgå at indkøbe
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for fremmed, navnlig amerikansk valuta, men formentlig vil det senere blive muligt

at indkobe Scotchlite for engelsk eller fransk valuta. Vi har vedtaget, at alle hoje

vejvisere skal ‘ære reflekterende, og at advarselstavlerne også skal være det, bortset

fra skoletavler, parkeringstavler o. s. v., og naturligvis ikke inde i belyste gader. Vi

håber, at der i løbet af efteråret kan komme en foreløbig betænkning, således at vi

kan give d’herrer mere konkrete oplysninger. Jeg havde håbet, det var sket allerede

nu i foråret.
Dirigenten: Vi takker overvejingeniøren for oplysningerne.

Valeur-Meller, København: Når der nu er et så stort program, ville det da ikke

være rigtigt at holde et 3 dages mode i stedet for et 2 dages?

Dirigenten: Vi kan henstille til bestyrelsen enten at indskrænke programmet eller

holde 3 dages møde.
Hvis ikke andre ønsker ordet, er dagsordenen udtømt. Årsmødet er hævet.

Formanden: Vi takker dirigenten for den udmærkede ledelse af mødet.

Amtsvejinspektorforeningens ordinære

generalforsamling den i 2. juni 195 1.
Formanden, amtsuejinspektør Houmand Madsen åbnede generalforsamlingen.

Til dirigent valgtes Kirkegaard, der erklærede generalforsamlingen for lovlig ind-

varslet.
1. Formanden havde intet særligt at udtale til beretningen.

2. Regnskabet for 1950/51.

Indtægter: kr. kr.

Kassebeholdning fra forrige år 305,36 ± 2049,60, over

ført fra konto F i henhold til generalforsamlingsbeslut

ning af 9/6 50 2.354,96

Amtsrådenes bidrag 4.350,00

Tilskud fra vejdirektoratet for 49/50, 50/51 1.400,00

Annonceindtægt på årsberetning 3.000,00

Renter 9,91

Udgifter:
Årsmøde i Odense 1.225,10

Årsmøde i København 819,45

Bestyrelsen 448,90

Udvalgsmoder 737,55

Abonnement på ,,Stads- og Havneingeniøren” 180,70

Årsberetning 3.760,53

Kontorudgifter 232,50

Kassebeholdning pr. 1. april 1951 3.710,14

Balance 11.114,87 11.114,87
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0 D E N SE — Tlf. 12.882

Vejmaterialer, Vejjære, Asfaltemulsion, Tæppebelægninger

N. WILLUM NIELSEN

Odense

Al Kørsel (1 Lastbiler til 10 Tons)

Leverandør af Vejmaterialer

Enghavegaard, Elmelundsvej

Tlf. 11.314

H. VILDRIK-SØRENSEN

Ingeniør - Entreprenør

Hunderupvej 202 Tlf. 8000

Odense
CARL NIELSEN

Killerup
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Slagbrovej 28, Odense - Tlf. 6983
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F. C. SCHULTZ & CO.

Civilingeniør - Entreprenør

Er. Schultz, Ove Schultz,
Kornvej 15, Strandvej 77,
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Tlf. Ordrup 1213 Tlf. 276
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ANTON NIELSEN

Ringe

Tlf. 263

AL KØRSEL — STEN OG GRUS

Vognmand

A. 0. JO HANSEN
Entreprenørkørsel

Leverandør af Vejmaterialer

Rudkøbing Tlf. 202

Entreprenør

CHR. KROGSGAARD

Sønderborg

A s t a I t- og Jord a r b ø j der

Kongevej 63 Tlf. 3940

EILER HEIDE
Maskinfabrik
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Sncspredcre m. m.

Galtrup pr. Erslev

Tlf. Øster Jølby 5

ALT I CEMENTVARER
efter ng.foren. normer

VIGGO PETERSEN
Skovsted

pr. Thisted Tlf. Skovsted 11

Leverandor af\7ejmaterialer

HARALD NIELSEN

Kørsel til 7 Tons

Nykøbing Mors
Tlf. 759 Tlf. 759

Entreprenor

JENS MIKKELSEN
Hurup

Vejarbejder - Belægning - Broer

Tlf. 199
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Regnskabet for Dansk Vejtidsskrift er ikke medregnet heri.

Regnskabet for Dansk Vejtidsskrift lobende fra 117 til 31/12 1950 viser en

balancesum på kr. 18.233,87 og et overskud på 618 kr. Saldoen viser 1.669,18

i foreningens favør.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

3. Budget for 1951/52, herunder fastsættelse af kontingent og evtl. forhøjelse af

abonnement for vejtidsskriftet.

Overlodes til bestyrelsens bestemmelse.

4. Virksomhedsplan for det kommende år.

Overlodes til bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelsesmedlem (Hovmand Madsen afgår og kan ikke genvælges).

Danø valgtes.

6. Valg af personlig suppleant (J. Parbo afgår og kan genvælges).

Genvalg.

7. Valg af formand.
Danø valgtes.

8. Valg af revisor (Biering-Sorensen er valgt for 1950/51 og kan genvælges).

ørum valgtes.

9. Valg af redaktionsudvalg til Dansk Vejtidsskrift..

Bestyrelsen valgtes.

10. Valg til de af amtsvejinspektørforeningen nedsatte udvalg.

a) Udvalget vedr. amtsvejvæsenernes administration (Danø, Skovby Nielsen og

K. A. Jorgensen).
Genvalg.

b) Udvalget vedr. standardisering af fastspændingsanordning for sneplove

(Dano og K. A. Jorgensen).

Genvalg.

c) Udvalget vedr. reklameskilte (Valeur-Meller og Johs. A. Kristensen).

Genvalg.

d) Udvalget vedr. færdselslovgivning (Valeur-Meller, Hovmand Madsen og

Parbo).
Genvalg.

e) Udvalget vedr, vejes bidrag til kloakanlæg m. v. (Grimstrup, Danø og

P. V. Pedersen).
Genvalg.

f) Udvalget vedr. vejskelafmærkninger (P. V. Pedersen, ørum og

K. A. Jorgensen).
Genvalg.

g) Udvalget vedr. vejmandsinstitutionen.
Holm, Kirkegaard og Danø valgtes.

11. Valg af repræsentanter til udvalg, foreninger og sammenslutninger.

a) Nordisk vejteknisk forbund (Grimstrup).

Ikke på valg.

b) Den permanente spildevandskomité (Grimstrup).

Ikke på valg.
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c) Dansk vejlaboratoriums tilsynsråd (Hovmand Madsen og P. V. Pedersen).
Genvalg.

d) Udvalg vedr. vejkursus (Valeur-Meller).
Genvalg.

e) Dansk byplanlaboratoriums repræsentantskab (Valeur-Meller).
Genvalg.

f) Jydsk byplanlaboratoriums repræsentantskab (K. A. Jorgensen).
Genvalg.

g) D. I. F.s udvalg vedr, udnyttelse af slagger og aske (Ørum).
Genvalg.

h) Dansk standardiseringsudvalg vedr, belysning (Valeur-Meller).
Genvalg.

i) D. I. F.s udvalg til fastsættelse af nye normer for bituminose bindemidler
(Parbo og Dano).

Genvalg.
k) D. I. F.s udvalg til revision af ,,Vejståbien” (P. V. Pedersen).

Genvalg.
1) Det teknisk-videnskabelige forskningsråd (Dano).

Genvalg.
m) D. I. F.s udvalg for udarbejdelse af betingelser for jordarbejder

(Grimstrup).
Genvalg.

n) Boligministeriets udvalg vedr. byggelovgivning (Grimstrup).
Genvalg.

o) Katastrofefonden (Oruns).
Genvalg.

p) Ministeriet for offentlige arbejders udvalg vedr, beplantning ved veje
(Johs. A. Kristensen).

Genvalg.
q) D. I. F.s retningslinier for fremstilling af vibreret beton (Dano).

Genvalg.
r) D. I. F.s forskrifter m. v. for aflob fra ejendomme (ørum).

Genvalg.
s) Fabrikskontrollen (Hovmand Madsen).

Genvalg.
t) Ministeriets udvalg vedr. tjæreforskning (Grimstrup).

Genvalg.
u) Industrirådets udvalg vedr, tjære og asfalt (K. A. Jorgensen og

Hovmand Madsen).
Genvalg. (De er valgt af amtsrådsforeningen).

12. Fastsættelse af tid og sted for modet i sommerhalvåret 1952.
Det vedtoges at lade bestyrelsen afgore, i hvilket af de sonderjydske amter

næste årsmode skal afholdes.
13. Eventuelt.

En droftelse fandt sted om ministeriets revision af indberetningerne vedrorende
de regnskabsmæssige vej udgifter samt om randbebyggelsen ved landevejene.
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Danø udtalte en tak til formanden, Hovmand Madsen for det store arbejde han

har gjort som formand for bestyrelsen, hvilket arbejde han har udført på allerbedste

måde både indadtil og udadtil.

Hovmand Madsen takkede for de smukke ord og udtalte sin glæde over den tid

han havde været foreningens formand. Det havde været et både morsomt og inter

essant arbejde, som han ville ønske så mange kolleger som vel muligt lejlighed til

at prøve. Hovmand Madsen ønskede den nye bestyrelse tillykke med den nye for

mand og udtrykte håbet om, at samarbejdet indenfor bestyrelsen måtte blive lige så

kammeratligt og gnidningsløst som det havde været i den tid, han havde siddet i

bestyrelsen.
Dam takkede Biering-Sorensen for det arbejde, han har gjort som revisor i

mange år.
Biering-Sorensen takkede.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen.

Dansk Vejlaboratoriums nye ruhedsmåler,

Stradografen.

I 1937 anbefalede vejkomiteen Dansk Vejlaboratorium at anskaffe et

apparat til måling af vejbelægningers ruhed. Det nødvendige beløb blev

bevilget af trafikministeriet i 1934/35 og genhevifget adskillige gange,

da man stadig ikke kunne blive enig om, hvilken type ruhedsmåler der

måtte anses for mest velegnet. Et udvalg under vejkomiteen foretog i

1946 en studierejse til England, hvor man studerede det engelske vej

laboratoriums ruhedsmåler, som Englænderne imidlertid aldrig selv har

været tilfreds med. I 1947 var man kommet så vidt i sine overvejelser,

at civilingeniør Ingvard Pedersen udarbejdede projekt til en ruheds

måler efter samme princip (med skråtstillet hjul), som var anvendt i

England og Frankrig. Da det viste sig, at apparatet ville blive temme

lig dyrt, turde man dog ikke binde an med det foreslåede og besluttede

derfor at konstruere et simplere forsogsapparat. Dette blev færdigt i

1949 og er senere blevet gennemprøvet og ændret af vejlaboratoriet.

Resultaterne har været tilfredsstillende. selv om forsogsapparatet, der jo

også kun var tænkt som midlertidigt, ikke er robust nok til stadig brug.

I vinteren 1949-50 forhørte vejlaboratoriet sig hos de institutioner i
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Europa og Amerika, som havde en mangeårig erfaring med hensyn til
forskellige typer ruhedsmålere. Da svarene på de mange stillede spørgs
mål var indlobet, og den eksisterende litteratur var studeret, ansøgte
vejlaboratoriet trafikministeriet om bevilling til anskaffelse af en fransk
ruhedsmåler. Vejkomiteen var på det tidspunkt ophævet, men det ny
oprettede tilsvnsråd anbefalede anskaffelsen, hvorefter ministeriet bevil
gede det nødvendige belob, og vejlaboratoriet bestilte apparatet hos
firmaet: ,,Les fils d’Albert Collet” i Paris. På grund af vanskeligheder
ved leveringen af forskellige materialer blev leveringsfristen stadig ud
skudt, men apparatet er nu overtaget af vejlaboratoriet, som i ojeblik
kct foretager de første provemålinger.

Måleapparatet er fast monteret på en 4 t Citron lastvogn (fig. 1)
med en 75 HK motor, der tillader en målehastighed på indtil 70 km
pr. time. Vognen skal have den store masse for at muliggore en rolig
gang under mdingerne.

Fig. 1. Stradograf — mage til den danske — med målehjulene i hævet stilling. Måle
hjulene kan sænkes under korselen umiddelbart for målingens påbegyndelse.
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ALT I BETONVARER

efter D. S. 400

c..1OHS.HANSENSØN

STORT LAGER

Omgaaende Levering

ARNE IVERSEN MARIUS OLSEN

Korsel og Levering af Brovst

——— R A L CEMENTSTØBERI. GRUSGRAV

Skallerup pr. Hjørring A I K o r s e i

Tlf. Skallerup 22 Tlf. 48

KLIM STRAND SKAFTE-HANSEN

GRUSKOMPAGNI Entreprenør
Vestergade 3 Telefon 1422

Entreprenør Hjørring
Holger Krogh

Asfaltering - Tæppebelægninger -

Thorupstrand Telefon Rep. af Veje - Jord- og Vejarbejde
pr. Klim Thorupstrand Kloalcering - Broarbejde - Jernbeton

ilaandhornler med indbygget Motor

Comp. Feje- og Slaamaskiner med Motor

Grnsspredcre — Sneplove
leveres i eget Fabrikat i anerkendte og gennemprøvede Modeller

J. Mikkelsens Maskinfabrik
Soph. Thomsensgade 2 Hjørring Telefon 598

XVIII
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Selve måleapparatet består af (se fig. 2 og 3):

I. Anbragt under vognen mellem for- og bagaksel: Tværbjælken K,,
som er forbundet med chassiset gennem dynamometeret A. Tværbjæl.
ken slæber gennem cardanled B to eenhjulede vogne, hvis sidebevægel
ser gennem stængerne E overføres til olie-dynamometrene G. Længden
af E kan reguleres, således at hjulet M’s plan kan danne forskellige
vinkler med kørselsretningen (12° til 1 80). I almindelighed bruger man
15°. Under korselen vil det skråtstillede hjul søge at ,,rctte sig op”
(til ø ø°), men modtrvkket fra dynamometeret G virker så hurtigt,

Fig. 2. Skitse af målehjulenes anbringelse set ovcnfra. Den stiplede linie forestiller
koretojets lodrette midterplan (symmetriplan).

at ø ikke når at ændres nævneværdigt. Vognenes bevægelser såvel i
vandret som i lodret retning er dæmpet, uden at dette har indflydelse
på aflæsningernes middelværdier. De to vogne giver i virkeligheden to
af hinanden uafhængige, men samtidige målinger. Hver af vognene
påvirker hele koretojet med en sidekraft; men da de to sidekræfter er
modsat rettede, vil de praktisk taget ophæve hinanden og altså ikke
påvirke hele koretojets stabilitet. Eet skråtstillet hjul giver ved hastig
heder større end 25 km pr. time en urolig kørsel.

G

/Ç,-se,si’efrnn’
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Fig. 3. Stradografens indre set gennem den åbne bagdør. Til højre for førersædet

ses målebordet med registreringsapparatet og manometrene. Til venstre for førersædet

skimtes vandbeholder, trykluftbeholder og kompressor.

II. En instrumenttavle inde i vognen til hojre for chaufforen (fig. 3),

således at forsogslederen kan sidde bag tavlen og dog have frit over

blik fremover vejen. På tavlen findes:
1) En registreringstromle, over hvilken føres en strimmel paraffineret

papir 215 mm bredt. For hver m, vognen kører, afvikles 1 mm papir

ved bourdontræk fra akslen. Fem skrivere registrerer på papiret: a. side

trykket fra venstre stradografhjul (eet af dynamometrene 0), b. side

tryk fra højre stradografhjul, c. trækkraften fra hele den egentlige strado
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TRACTOR-FEJEMASKINE

til montering paa tractorer af alle typer.

Mejigade 38

Alt i kvalitets-vejbygningsmaskiner

M. LÅIGAÅHD
Aarliiis Telefon 139

- I ARHUS STLN-&
; I GRUSKO!1PAGNI.

Brabrand
Vognmandsforretning

vi Brdr. Møller

Tlf. Brabrand 41

Entreprenorkørsel - Levering af Grus og Stenmateriel
udføres med Vogne fra 3—4-—5—lO Tons.

XIX



Telefon 13259
Giro 67 446

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

Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus

BLAKSHØJGAARDS

GRUS- OG SKÆRVEFABRIK

Alt i Vejmaterialer

GARUM

Tlf. 68 Lendum

HIRTSHALS

CEMENTSTØBERI

Harald Andreasen

Alt i Cementvarer

Tlf. Hirtshals 51 - 142

Afvandings- og Jordarbejder

Entreprenør

NIELS MADSEN NIELSEN

Vester Hjermitslev

Tlf. 97 Tlf. 97

Mangler De en virkelig effektiv
SNEPLOV eller

SAN DSPREDER
saa er

Brdr. Sørensen B I L L I G S T
Maskinværksted

Kongensgade 1 HJØRRING
Forlang Tilbud I

HOLGER VILLADSEN

Pandrup

Al Vognmandskorsel til 5 tons

Tlf. Pandrup 46

Vognmand

KRISTEN JENSEN
Klim

Al Kørsel til 10 Tons

Leverandør af Grus og Sten

Tlf. 3

xx



1951 DANSK VEJTIDSSKRIFT 235

graf (dynamometer A), d. korehastigheden og e. specielle punkter på
vejen (med hånden trykker man på en knap, f. eks. når man kommer
ind på en belægning, hvis ruhed skal måles, og når målingen er slut:
derved frembringes mærker på papiret).

2) Fire manometre, der angiver trækkraften (dynamometer A), side-
kraften på venstre hjul, sidekraften på højre hjul og olietrykket i auto
mobilets hydrauliske bremsesystem (4-hjuls bremser).

3) Et termometer, der angiver lufttemperaturen udenfor vognen.
4) Et speedometer med kilometertæller.
5) To nåleventiler, der regulerer dæmpningen af de manometre,

som er i forbindelse med dynamometrene G, således at man kan aflæse
enten en middelværdi af trykkene eller få alle svingningerne med.

6) Rode signallys, der lyser, når stradografhjulene hviler på vej
banen og som er mørke, når hjulene er hævet over vejbanen under
transport.

III. Gearstang til betjening af en pumpe, som forsyner to dunkraftc
med olie, således at målehjulene kan hæves op over vejoverfladen, når
der ikke skal måles.

IV. Vandingsapparat bestående af en vandbeholder på 300 liter, en
trykluftbeholder på 140 liter og en luftkompressor drevet af cn benzin
motor. Vandet trykkes ud gennem spredeindretningerne ved at anbringe
et lufttryk på 3 à 5 at. over vandoverfladen i beholderen. En mindre
vandingsindretning sorger for at befugte målehjulene, hvis disse er sæn
ket ned på tor vej, inden målingen foretages; man undgår derved for
stærk opvarmning af gummien.

V. Vognen har elektrisk loftbelysning, stole og arbejdsbord, garde
robe og værktojsskab.

Af ovenstående vil det fremgå, at man måler den sidekraft, hvormed
vejbelægningen påvirker det skråtstillede hjul. Da man desuden kender
dette hjuls vægt, kan man hurtigt finde forholdet mellem disse storrel
ser og dermed ,,sidekraftkoefficienten” eller blot ,,ruhedskoefficienten”
eller ,,friktionskoefficienten” p.

Størrelsen af rp er afhængig af flere faktorer. Den kan ikke betragtes
som en materialegenskab for vejbelægningen, således at man i al al
mindelighed kan opstille vejbelægningerne i en bestemt rækkefolge efter
værdien af p. Gummiringens mønster, vejbelægningens fugtighed, stør
relsen af lufttrykket i ringen, lufttemperaturen og dermed årstiden og
korehastigheden er de vigtigste faktorer, der influerer på størrelsen af p.
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Da man ønsker at kende p under de ugunstigste forhold, har man
valgt altid at måle på en våd belægning med en helt glat gummiring
med luftryk 1,5 at. og ved en bestemt hastighed. Man får da forskel
lige resultater efter årstiden. Een af de opgaver, vejlaboratoriet agter
at løse i den kommende sæson er glatfore-grusningens indflydende på y,
men iøvrigt ligger der et stort arbejde i at følge de forskellige belæg
finger året rundt.

FRA MINISTERIERNE

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE
AR B EJ D E R

Almindelige betingelser.
Ministeriet har den 7. september i år udfærdiget nye ,,Almindelige betingelser for

arbejder og leverancer”.

Læskure for rutebilpassagerer.
I en til statsministeriets konsulent i naturfredningssager indsendt skrivelse af 16.

januar f. å. har hr. amtsvejinsprktoren forespurgt, hvorledes der vil være at for
holde med opstilling af læskure ved landevejene til brug for rutebilpassagerer.

I denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med statsministeriet og
justitsministeriet meddele, at den omtalte opstilling af læskure efter vejdirektoratets
opfattelse kun bør tillades på følgende vilkår:

1. Skurenes udseende (type) bor forud godkendes af amtsvejvæsenet.
2. Skurene må kun anbringes på de af amtsvejvæsenet udpegede steder. Herved

bor det sikres, at de ikke hindrer den frie oversigt ved vejsving eller vejkryds
og således bl. a. ikke forefindes inden for oversigtsarealer, og at afstanden fra
skurenes forkant til korebanekanten eller kanten af en eventuel cyklesti ikke er
mindre end 3 m.

3. Skurene bor være underlagt amtsvejvæsenets tilsyn og kontrol, herunder med
hensyn til anbringelse af reklamer. Med hensyn til spørgsmålet om reklamer
har statsministeriet henledt opmærksomheden på naturfredningslovens § 30,
hvorefter enhver anbringelse af reklamer på skurenes ydersider i reglen vil være
ulovlig, men at det vil ‘ære tilbojeligt til at mene, at reklamer, der er anbragt
i selve skuret og ikke er iøjnefaldende set udefra, falder uden for den nævnte
regel.

4. Tilladelsen bør være frit tilbagekaldelig, og eventuelle udgifter vedrørende re
tablering til vejenes tidligere tilstand eller skader på vejen må kunne kræves
refunderet vejvæsenet.



Al Entreprenorkørsel
C HR. H AN SEN (31’lo Tons)

Vognmand
Vejiby pr. Riisskov NIELS PETERS
Tlf. Riisskov 9332

Assens pr. Mariager
Al Kørsel med 4-5 Tons Vogne

Levering af Vejmaterialer Tlf. Cementcentralen 30

JØRGEN NIKOLAJSEN Mørke Vognmandsforretning

Feldballe AAGE JENSEN

Al Vognmandskorsel
Lillebiler m / u Fører

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

Tlf. Centralen Lev. af Grus og Sten

Prima Vibr. Betonvarer
VIGGO BRINK

Kantsten Fliser m. m.

Hornslet Tlf. 65

4 Lastbiler til 4 Tons
0 STØBIffi 0

Frederiksborg Alle 4 LEV. AF VEJMATERIALER
Normsuarer - alt udføres efter opgave

41 CÅHL%EN
Ingenior og Entreprenørfirma

RANDERS
*

JORDARBEJDER JERNBETON

BETON ASFALTARBEJDER

XXI



Ringkjøbing og Videbæk

Cementvarefabrikker

ALT I BETONVARER

efter Ing.foren. normer

Ingeniørberegnede Element-broer

efter opgave

N. SKYTTE

Tlf. Ringk. 601—602 - Videbæk 214

HENRY JØRGENSEN
Haderup

Vognmandskorsel

Tlf. 68

Aalestrup Cementvarefabrik
vi Murermester Jens Bertelsen Jensen

AALESTRUP
Telf. 128

Rør, Vejkantsten og Fliser

D. S. — 400
Tlf. 68

OLE MUNDBJERG
H aderu p

Al Kørsel med 4—10 Tons Vogne

Leverandør af Vejmaterialer

Tlf. 20

MEJNER MIKKELSEN
T a r m

Levering af Grus og Sten

AL KØRSEL

Tlf. 51 Tlf. 51

Aage Sørensen
Vognmand

Thorning pr. Kjellerup

Tlf. Thorning 68

Al Kørsel med Biler fra 3-10 Tons

— Lev. af Vejmaterialer —

Vognmand

AGNES LAURIDSEN
Sunds

Al Kørsel — Lev. af Sten og Grus

Tlf. 15
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Sluttelig tilføjes, at statsministeriet endvidere har udtalt, at fredningsnævnets til
slutning bør indhentes, hvor vejens omgivelser er fredet, eller hvor arealerne er af
den i naturfredningslovens § 1 nævnte karakter, hvorefter statsministeriet ville finde
det praktisk, om planer for læskures anbringelse på en vejstrækning altid blev fore
lagt vedkommende nævn.

(sign.) K. Bang.

/ Birger Johannsen.

Vejvisere for lejrpladser.
Under den 13. september 1951 har man tilskrevet Københavns Amts Vejinspekto

rat således:
,,I skrivelse af 17. juli f. å. har amtsvejinspektoratet udbedt sig en udtalelse om,

hvorvidt ministeriet har noget at erindre mod, at der opstilles nogle nærmere angivne
skilte som vejvisere til lejrpladser.

I denne anledning skal man efter brevveksling med justitsministeriet meddele, at
man må nære betænkelighed ved anvendelse af det udenlandske ord ,,eamping” på
de omhandlede skilte, ligesom man ikke vil kunne godkende anbringelsen af den på
den indsendte tégning viste blå trekant.

Man vil derimod ikke modsætte sig, at vedkommende vejbestyrelse opstiller et
skilt forfærdiget i overensstemmelse med de i cirkulære herfra af 18. marts 1936
fastsatte normer og med ordet ,,lejrplads” eller lignende som tekst ved adgangsveje
til lejrpladser.”

Hvilket herved meddeles.
F. U. B.

Birger Johanosen.

FRA OVERFREDNINGSNÆVNET
Den 6. august 1951 afsagdes følgende

kendelse:

I anledning af en projekteret udbygning af bivejen mellem Fuglebjerg og Sorø—
Næstved landevej blev der rejst spørgsmål om fredning af nogle ved Kastrup hoved
gaard beliggende stengærder, som i det udarbejdede vejprojekt forudsattes fjernet.

Ved kendelse af 25. januar 1947 iværksatte overfredningsnævnet fredning af det
sydlige stengærde, medens man ikke fandt anledning til at frede det nordlige gærde,
som allerede delvis var odelagt. Denne fredning blev uden krav på erstatning til
trådt af ejeren, godsejer Carl de Neergaard, som forpligtede sig og senere ejere til
at vedligeholde stengærdet.

Efter kendelsens afsigelse oplyste vejmyndighederne, at det for vejprojektets gen
nemførelse ville være nødvendigt at fjerne de østligste ea. 160 m af det fredede sten
gærde og henstillede, at overfredningsnævnet gav tilladelse hertil. Overfredningsnæv
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net fastholdt heroverfor den ved fredningskendelsen fastsatte ordning. Da det imid

lertid derefter for overfredningsnævnet oplystes, at det ikke var muligt at opnå en

tilfredsstillende ordning af forholdene på grundlag af andre projekter end det op

rindelige, tillod overfredningsnævnet flytning af de omtalte 160 m af stengærdet

således, at det genopfortes langs den nye vej.

Efter at dette er sket, har ejeren af stengærdet, godsejer Carl de Neergaard,

ansøgt om, at fredningen må blive ophævet, idet han anfører, at den landskabelige

værdi af stengærdet, efter at den smukkeste del er blevet flyttet, er gået tabt.

Overfredningsnævnet, som den 22. maj 1951 påny har besigtiget stedet, må give

ejeren medhold i, at den stedfundne fredning nu er uden væsentlig betydning. Fred

ningen vil derfor være at ophæve.

Thi bestemmes:

Den af overfredningsnævnet den 25. januar 1947 afsagte kendelse vedrørende

fredning af det sydlige stengærde ved vejen mellem Fuglebjerg og Sorø—Næstved

landevej ophæves.

KURSUS
Byplankursus i Haslev.

Det på Hnslev Haandværkerhojskole 10—25. august afholdte 6-dages kursus i

byplanlægning havde samlet ea. 40 deltagere. Kursuset var arrangeret af Dansk

Byplanlaborstorium i forståelse med boligministeriet og beregnet fortrinsvis for yngre

teknikere. Arkitekt Flemming Teisen varetog på fortrinlig måde hvervet som kursus

leder, bistået af ingeniør Malling. Ved tilrettelæggelsen af kursus havde man valgt

en form, gående ud på, at deltagerne gruppevis fik tildelt øvelsesopgaver i tilknyt

ning til de afholdte foredrag og diskussioner. Der blev herigennem anledning til at

beskæftige sig med problemerne på en langt mere aktiv måde end sædvanligt ved

sådanne kursus og få dem belyst fra flere sider.

Ved kursuset i år behandledes særligt bplanens forarbejder. Det er byplanlabora

toriets hensigt at søge lignende kursus afholdt hvert år, således at andre grene af

hyplanarbejdet senere skulle tages op, og man må meget håbe, at laboratoriet får

midler til at virkeliggore denne tanke.
Ingvard Christiansen.

Vejmandskursus.
Redaktionen har fra Jydsk Teknologisk Institut modtaget meddelelse om, at der

afholdes et dagkursus for vejmænd i tiden 5.—24. november 1951. Der undervises

i 132 timer, og prisen er 120 kr. Indmeldelse sker ved henvendelse til instituttets

kontor, Marselis boulevard 125, Aarhus.



BRDR. DAHL’s
Vognmandsforretning

Mølby - Tlf. Sommersted 37

5 Lastbiler fra 3 til 15 Tons

Chas1 Findsen Schou
Entreprenør

Louiselund, Lunding
Tlf. Haderslev 23435

Kontoret, Gravene 4
Tlf. Haderslev 23969

Værksted
Tlf. Haderslev 23188

Sten og Grus

REGNAR K. SØRENSEN

Entreprenør
Brande. - Tlf. 89

Sportspladser — Brobygning —

Vejarbejde — Jernbeton og
Kloakarbejder

OVE ARKIL
CI VI I.INGEIøI - ENTREPeE.JøR

HAD ERSLEV

H

5
C/)

BETONFLISER 30x30 cm

TIL CYKLESTIER OG FORTOVE
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Anders Bach 4/s
Havnens Nordside

TeIe

Tlf. 386 (2 Linier)

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

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

HA N S S ø R E N S B N Entreprenør - Vognmandskørsel

Egebjerg - Hansted 4 Lastvogne til 13 Tons

Vognmandskørsel til 4 Tons V I G G 0 P E T B R S EN

(4 Lastvogne) Laasby

Le v. a f Grus o g Sten Levering af Vejamaterialer

Tlf. Hansted 59 Tlf. 15

Christensen og Andersens Tinglev Vognmandsforr.
Grusgrave

P e t e r Fo g t m a n n

rlf. 37 Tjæreborg Tlf. 37 — Tlf. Tinglev 4016 —

Levering af: AL ENTREPRENØRKØRSEL

Grus-, Sten- og Vejmaterialer med Biler fra 5—10 Tons

På
Stenbrud og Skærvefabrik

Tjæreborg Cemenfstoberi
N ø R R B S M B D B B Y AIS vibreres alt

Vilsbæk pr. Kliplev
Vihy betonrørspresse vibrerer og

Leverandør til samtlige sønder- presser rør i alle størrelser efter
jydske Amter lngeniørforen normer. 52.

Tlf. Kliplev 8716 Tlf. Tjæreborg 21
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 Telf. 2620

KØBENHAVN

KanÉsien lJro%tcIl

4kærwe. og Chaussebrosten%fahrlk

Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

i
H. POULSEN & CO. Als

KALVEBOD BRYGGE

OASVKSHAVNEN 156 — KBENHAVN V
TEl EGRAMADR.: MAKADAM — TELEFON: CENTRAL $636 4729

Grus og Sand,
Grcznifskærver,

Kajsfen, Singels.
Brosfen og Kanfsfen

Leverandør til Kommuner Landet over.

i



J3rug kun

Hornbæk-snehegn
eller

snehegn FIKS

nem og praktisk

sparer arbejdskraft

Dahl Jensen og Bugge
Hornbæk pr. Randers

Telefon Randers 2755

Christtreus Bogtrykkeri, København


