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Amtsvejinspektorforeningens årsmøde
i Tønder den 27. maj 1952

(sluttes)
Referat ved amtsvejinspektør K. A. Jørgensen.

PUNKT 1. MØDEDELTAGERNES BEMÆRKNINGER
TIL FORMANDENS BERETNING

I tilslutning til den i Dansk Vejtidsskrift i juli 1952 optagne årsberet
ning fra amtsvejinspektorforeningens formand, refereres hermed kort
fattede uddrag af modedeltagernes bemærkninger til beretningen, der
var udfærdiget og udsendt til medlemmerne før mødet og ved dette
blev drøftet punkt for punkt.

1. Foreningens almindelige stilling:
Ingen bemærkninger.

2. Arefs vejarbejder:
Jorgensen bemærkede det ønskelige i, at der i højere grad ble’ lukket op for

import af materialer og forskellige vejmaskiner fra udlandet.
Danø gav oplysning om, at forbruget af asfaltpulver er gået frem fra 129.000 tons

til 197.000 tons, at tjæreforbruget er gået tilbage fra 4.500 tons til 3.500 tons og
emulsionsforbruget fra 12.500 tons til 7.900 tons.

Hovmand Madsen undrede sig ikke over tilbagegangen i emulsionsforbruget, efter
at man var gået over til at foretage topfyldning med asfaltpulver.

Kristensen gav oplysning om skaderne, særlig sporkoring af kørebanerne på grund
af den intense og meget tunge og overvægtige lastbiltrafik fra brunkulslejerne. Det
kan blive et stort økonomisk spørgsmål.

Grimstrup: Skal man klare skærene, har man kun en vej at gå, og det er: Sten
og penge.

Danø: Vejene skal naturligvis betjene den trafik, der har lov til at køre på
vejene, men der burde være mere kontrol med overbelastning.
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Vejdirektor Bang: Der er tale om overlæs på 70 % og mere. C’entralmyndig

hederne i U.S.A. går ind for et axeltryk på 8 tons. Bestemmelserne om axeltryk

overholdes heller ikke i Amerika, og den er iovrigt ikke gældende i alle stater. I

Europa er grænsrn de fleste steder 10 tons op til 13 tons. Der forhandles for

ojeblikket med justitsministeriet, ons at få en bedre kontrol på dette område. Det

er svært at holde en grænse, hvis ikke alle kommunalråd og i særdeleshed amtsråd

hjælper til med at holde grænsen. Der bør ikke gives dispensation uden efter for

handling med os.
I diskussionen angående forbedringsarbejder var Dam af den opfattelse, at man

desværre nu udvider og udjævner korebanerne i en dårlig traesi og i hurtigst mulige

tempo, fordi det er absolut nodvendigt. Hvis man overhovedet skal se noget resul

tat, er der ikke råd til at foretage nodvendige samtidige ændringer i traeéen. Man

må imodese, at det man laver, har en kortere levetid end ønskeligt.

Overvejingenior Larsen mente, det var forkert at ofre for store penge på for

bedringsarbejder, når vejene bagefter eventuelt skal bygges om, og mente, at man

burde agitere for flere penge til anlægsarbejderne.

3 a. Vejplanlægning og vejenes benyttelse:
Dano nævnte forslag om vejvæsenets brug af eller samarbejde med et eventuelt

udvidet færdselspoliti, f. eks. til patrouljetjeneste under glatforeforhold og til kon

trol med akseltryk. Til dette forslag var Pedersen lidt betænkelig, idet han ikke

mente det var passende at anvende vejfondsmidlerne til oprettelse af et vejpoliti,

hvorimod Hovmand Madsen ikke havde noget imod oprettelsen af et evt. vejpoliti,

der bl. a. også kunne tage sig af eyklisterne.

Jorgensen mente, man burde have mere politi til færdselen, da det nuværende

færdselspoliti ikke var tilstrækkelig til at dække hele landet, og at der f. eks. burde

være et par færdselsbetjente i hvert amt.

Vejdirektor Bang udtalte, at det i hoj grad var aodvendigt at få mere politi ud

på vejene, og at man burde agitere for mere færdselspoliti.

Grimstrup var af den opfattelse, at trafikken på vejene ville kunne foregå på en

anderledes betryggende måde, hvis man forhindrede randbebyggelsen ved vejene.

3 b. Vejadministration:
Jorgensen fandt det ønskeligt, hvis der kunne findes en ordning vedrorende

pensionssporgsmålet, der kunne medvirke til en udveksling af vejteknikerae mellem

de forskellige amtsvejvæsener, bl. a. af hensyn til en bedre indbyrdes orientering ons

de forskellige amters virkemåde.

En sådan ordning kunne Hovmand Madsen og overvejiagenior Larsen for så

vidt anbefale indfort, men understregede, at der måtte være såvel Ion- som pen

sionsmæsige problemer at tage i betragtning.

4. Vejvæsenets økonomi:
Med hensyn til lånepolitiken mente Hovmand Madsen ikke, at den måtte over-

drives, og var ikke tilhænger heraf, med mindre låoene kunne afdrages på kort

tid, f. eks. 5 år, og lånene ville da være en øjeblikkelig hjælp.
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Dano mente heller ikke lånepolitiken burde overdrives og foreslog at overveje
anvendelse af vejfonden sum finansieringsinstitut, hvor man kunne låne penge.

.5. Vej lovgivning m. v.:
I diskussionen om de nye bestemmelser i den ændrede lov om motorkoretojer var

der enighed om, at henholde sig til Danos bemærkninger, bl. a. med hensyn til
underretning til forsikringsselskaberne om, at den hidtidige forsikring fortsat anses

for gældende også for traktorer og vejmaskiner.

6. Prisforhandlinger:
Ingen bemærkninger.

7. Foreningens øvrige virksomhed:
Med hensyn til sne- og eejrneldingstjenesten foreslog Danø, at bestyrelsen bemyn

diges til at træffe afgørelse, hvortil vejdirektør Bang oplyste, at der var forskellige

hensyn at tage nsed spørgsmålet om vejmeldinger, bl. a. overfor motororganisatio

sserne, men at en forhandling, hvortil amtsvejinspektorforeningen ville blive indkaldt,

stod for døren.
Danø og Milner mente, det var nf stor betydning, at trafikanterne, navnlig ved

grænseovergangene, blev orienteret om vejenes farbarhed.
Vedrørende spørgsmålet om indførelse af vejrøarslingstjeneste mente Holm, at

man kom for brat ind i en sådan ordning, ved at vedtage den nu, idet den for

nødne tid til tilrettelægning af ny varslingstjeneste og de fornødne midler indenfor

amtsvejvæsenerne ikke var til rådighed. Hovmand Madsen frygtede for, at de store

udgifter ordningen ville medføre ikke ville være til nogen nytte. Og Rasmussen

forklarede ved et eksempel, at uheldige vejrprofetier fra Meteorologisk Institut en

gang havde vanskeliggjort og forøget omkostningerne ved snerydningen i Viborg

amt. Danø oplyste herefter, at bestyrelsens forslag til ordningens indførelse blev

trukket tilbage.
1-lerefter blev forskellige andre forhold angående foreningens øvrige virksomhed

droftet, herunder bl. a. om amtsvejinspektorforeningens henvendelse til amtsråds
foreningen om en styrkelse af forhandlingsorganisationen angående arbejdslonninger
— en henvendelse rettet på basis af forskellige forhandlinger med entreprenor- og
arbejdsgiverforeningen.

Som afslutning for drøftelsen af formandens beretning forespurgte Jorgensen, om
der var stemning for at poblicere foreningens drøftelser, hvortil Hovmand Madsen
mente, at hvis man onskede noget bragt frem for offentligheden, kunne der evt.
indbydes nogle journalister til foreningens moder. Danø kunne ikke sanktionere
disse fremgangsmåder og mente, at foreningens henstillinger først og fremmest skulle
virke over for ansvarlige myndigheder, og at særtryk evt, kunne sendes til mini

steriet og nogle af rigsdagens medlemmer.
Endelig takkede Milner for formandens udmærkede beretning og henstillede, at

man fortsatte med ved fremtidige årsmøder at tilstille beretningen forud til med
lemmerne.



252 DANSK VEJTJDSSKRJFT 1952

PUNKT 2. VEJDIREKTØR K. BANG: MEDDELELSER

Beløbene, der er gået ind i år i ordinære motorafgifter udgør ialt
kr. 236,9 millioner.

Amtskommunemes dækningsprocent i henhold til loven er på 99,
hvis man derimod regner det ud i forhold til sidste års udgifter, så
bliver dækningsprocenten kun 66, eller lidt under 70, som vi måske
fremtidig skal regne med.

For sognekommunerne bliver det tledes. at de får en dæknings
procent, der efter loven er 53, men i forhold til sidste år er det kun
41,7.

Jeg kan også nævne, at vejfondenes beholdning har overskredet de
400 millioner kroner.

Med hensyn til anvendelse af navnlig vejfondene er vi jo inde på et
sparesystem, idet det er regeringens hensigt at indskrænke anlægsarbej
derne så meget som muligt, ligesom i fjor. Jeg kan dog oplyse, at
aktiviteten ved vejfondsarbcjder er noget storre, end den var for et år
siden. I slutningen af april måned var vi oppe på små 1000 arbejdere.
som var beskæftiget ved vejfondsarhejder, medens der kun var 700 for
et år siden.

Igangsætningsspørgsmålet har givet anledning til misforståelse i
enkelte tilfælde. Jeg vil gerne her bede de herrer om at være med til
at passe på, hvor der kommer sporgsmål om at igangsætte arbejder.
som tidligere har fået tilsagn om tilskud, men som er blevet holdt til
bage. Jeg tror, det er klogt først at undersoge grundlaget for arbejdet
nøje og i tvivlstilfælde spørge os — ikke mindst, når det drejer sig om
sognekommunale arbejder, hvor visse skrivelser kan gå uden om amts
vejvæsenet.

Det skulle jo være sådan, at når vi har fået lov til at sætte arbejder
igang, kunne vi også være sikker på at få materiale til det. Men der
kan være vanskeligheder med at få materialebevillingen frem også i
sådanne tilfælde.

Når formanden vender sig imod den for tiden herskende anlægs
politik, kan jeg godt forstå ham. Vi så jo allerhelst en jævn anlægs
politik. Det er noget af en onskedrom at få det på den måde.

Vi kan ikke regne med, at vejvæsenet er den eneste faktor i landet.
Vejvæsenet er kun en af brikkerne. der skal passes ind i hele billedet.
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Man må gøre sig klart, at man må regne med en konjunkturpolitik,
ognu har vi jo i mange år mærket den kedelige følge af konjunkturen.

Jeg må ligeledes gøre opmærksom på, at når De ikke får store vej
fondstilskud og store direkte andele i motorafgifterne, er det fordi rege
ringen ønsker at holde igen med anlægsarbejder. Jeg ved ikke, om det
så er helt rigtigt for amtsrådene alligevel at søge på alle mulige måder
at fremme investeringen. Jeg synes, man skulle tænke lidt over det,
inden man går alt for vidt i den retning.

De fleste af de herrer har jo været i udlandet og kan jo se, at vort
vejvæsen ikke står tilbage for vejene i udlandet. Jeg tror, det er en
uløselig opgave, man har sat sig for, at få overbevist folk om, at netop
nu skal vi investere de mange penge i vejene. Det viser sig jo også, at
så snart vejvæsenet ikke tilfredsstiller, skal kravene nok komme. Vi må
naturligvis ikke komme for langt bagefter, og en reserve kan jo hurtigt
blive spist op. Men man må kunne forlange en lille smule tålmodighed
i disse spørgsmål.

Der bliver sagt, at vi har ikke imødekommet de fremsatte ønsker
om nedsættelse af et udvalg angående grusningsforholdene. Det er af
den grund, at det var formuleret sådan, at det var det økonomiske
grundlag, der skulle undersøges, og det har vi nu motorafgiftskommis
sionen til.

Der står endvidere i formandens beretning en bemærkning om, at
vi ikke altid henvender os til amtsvejinspektørforeningen. Det gør vi nu
som regel, men det kan jo være, at meningerne i en sag er så diver
gerende, at der slet ikke findes nogen fælles opfattelse i foreningen, og
i andre tilfælde er det netop en bestemt person, hvis evner man ønsker
udnyttet.

Jeg mener, at vi i de fleste tilfælde drøfter sagen med formanden,
men vi kan naturligvis ikke binde ministeriet til en sådan fremgangs
måde.

Danø rettede herefter en tak til vejdirektøren for redegørelsen. Danø
fandt det vigtigt, at amtsvejinspektørerne (foreningen) fremførte deres
synspunkter, og mente det var berettiget, når der blev reageret mod
for meget konjunkturpolitik. Danø fremhævede endvidere det uheldige
i den sidste motorskatsfordeling, og nævnte, at der med hensyn til grus
ningsundersøgelsen formentlig var enighed om, at man ikke burde for-
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dybe sig mere i den tekniske side af sagen, medens det er muligheden

for en animering af grusningen gennem øget tilskud, der er foreslået

overvejet nærmere.

Herefter fremkom overvejingenior Larsen med forskellige interes

sante oplysninger angående vejplanlægningen. Der var bevilget de for

nødne penge til planlægningen og tilladelse til køb af foreløbig 4 ameri

kanske tælleapparater var givet. Fortalte om en studierejse til Sverige,

hvor trafikken er dobbelt så stor som i 1939. I Sverige er der en bil

for hver 17. indbygger, og i 1960 regnes der med en bil for hver 10.

indbygger. I\’Ian regner i Sverige ved projektering med en 4-dobling af

1939 trafikken.
Nævnte herefter om indkob af radioanlæg på vogne til brug ved må

ung af oversigtslængder i kurver og på bakker.

Endelig fremkom overvejingenioren med forskellige orienterende op

lysninger om kantafmærkningen på vejene. Fremhævede at det var en

forudsætning for fjernelse af træerne ved vejene, at der blev foretaget

afstribning af kørebanen eller (og) afmærkning af vejkanterne. I vej

regeludvalget var der vedtaget at anvende de små, flade hollandske

sten med rød trekant foroven som kantafmærkning. Stenene skal an

bringes i en højde af 50 cm over vejbanen og skal i kurver stå 70 cm

over vejbanen, ligesom de i kurver skal være reflekterende.

Endelig udtaltes, at regler for afstribning af kurver snarest ville blive

udsendt.

PUNKT 3. PROFESSOR H. H. RAVN: MEDDELELSER

Først vil jeg gerne sige et par ord om vejlaboratoriets tidsskriftindeks. På for

anledning af en forespørgsel fra en amtsvejinspektor kan jeg oplyse, at oplaget er

på 141. Af amtsvejinspektorer er der 18, der abonnerer, af stadsingeniorer 63.

Indekset kan benyttes på flere måder. Man kan efter modtagelsen af kortene

læse de kort igennem, som man interesserer sig for, og derefter sætte kortene ind

i et kartotek i rækkefølge. Det er dog ikke nødvendigt at gøre så meget ud af

det. Man kunne også tænke sig at pille de kort fra, som man interesserer sig for

i øjeblikket, og lade resten gå i papirkurven. Efter hver udsendelse får vi en hel

del anmodninger om fotografiske kopier af de artikler, der er behandlet i udsendel

sen. Vi har også en hel del forespørgsler, som vi har nemt ved at ekspedere, idet

vi blot slår op i vort eget kartotek. Jeg mener altså, at der er en del interesse for

dette tidsskriftindeks.
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Dernæst vil jeg gerne sige et par ord om bæreevneundersøgelser. Det er et meget

aktuelt emne, som har været strejfet tidligere på dagen. En af de vigtigste faktorer

ved bedømmelsen af bæreevnen er underlagtes beskaffenhed. Den må man være

helt klar over, hvilket man ikke tidligere har lagt så stor vægt på. Man moder

gang på gang modstand fra forskellige mennesker, også ingeniorer, når man fore

slår, at de skrevne arbejdsbetingelser nøje skal overholdes. Det har jo i masser af

år ikke været eoutume at kræve de foreskrevne lagtykkelser af jorden i påfyldninger

overholdt. Dette er ganske forkasteligt. Jeg er klar over, at det vil blive vanskeligt

at få entreprenørerne til at gå med til at overholde betingelserne, men begyndelsen

er allerede gjort. Nogle af de største bygherrer for tiden er som bekendt militæret.

Dette går absolut ind for en hensigtsmæssig komprinsering af undergrunden og vil

af entreprenørerne kræve de skrevne betingelser nøje overholdt. Jordens tæthed an

gives i kg pr. liter jord og bedommes ved at sansmenligne den med den tæthed,

man opnår ved at sammenstampe jorden i en cylindrisk form ved anvendelsen af

en nærmere defineret komprimeringsenergi. Det viser sig da, at der vil være et

vist vandindhold, ved hvilket jorden lader sig komprimere til den storst mulige

tæthed. Dette vandindhold kaldes for det optimale vandindhold.

Ved et eksempel skal jeg nu vise, hvilken betydning tætheden og dermed kom

primeringen har for en vejbelægnings tykkelse. Vi har udtaget nogle jordprøver her

i Jylland og har fundet, at der til en komprimeringstæthed af 195 kg/l svarer en

belægningstykkelse på 18 cm, til 190 kg/I svarer 23 cm, og til 185 kg/l svarer 32 cm

belægningstykkelse. Det vil heraf ses, at der kan opnås store økonomiske fordele

ved at komprimere undergrunden godt.
Grunden til, at jeg meddeler dette nu, er dels den, at jeg mener, at der bor

gores en indsats på dette område, dels for at gøre opmærksom på, at vi nu kan

udfore de tilhorende undersøgelser.

I forbindelse med disse undersngelser vil jeg lige nævne, at det nu er absolut
nødvendigt at kontrollere koretnjernes vægt på vejene i større udstrækning end hid

til; men hvorledes det skal ske, ved jeg ikke. I adskillige stater i U.S.A. har man

et færdselspoliti, der er underlagt vejmyndighederne; det tager sig af kontrolvej
ningerne og andre færdselsforhold på vejene. Jeg nævner det kun, fordi vi muligvis

kunne bruge vejpengene til mere færdselspoliti. I USA. er man udmærket tilfreds

med denne ordning. Hvor stor betydning man derovre tillægger kontrolvejninger,

kan man se af en metode, man lige er begyndt at anvende. Den går ud på, at

man på visse veje installerer permanente vejningsanlæg, og de er indrettet således,

at man slet ikke behøver at standse bilerne for at få dem vejet. Vognene kører

med deres normale hastighed og opdager slet ikke, at de bliver vejet. De instru
menter, der er nedlagt i vejbanen, foretager vejning af foraksel for sig og bagaksel

for sig. Det kan altsammen klares teoretisk set på en simpel måde, men der er visse

praktiske vanskeligheder.

_____________

Professor Ravns indlæg gav anledning til nogen diskussion. Danø gik stærkt i

breehen for tidsskriftindekset, som han fandt overordentlig værdifuldt for modtager

nes orientering. Var enig med professoren i betydningen af dimensioneringen af

belægningstykkelser, og kunne tænke sig et mere udbygget samarbejde med færd

0
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selspolitiet, så der kunne tages hensyn til forskellige onsker, herunder også onsket

om indførelse af vægtkontrol.

Med hensyn til frosthævninger spurgte I-Iovmand Madsen, om man kunne kom

primere en invrigt frostsikker dæmning så stærkt, at den blev frostfarlig. Hertil

svarede professoren henægtende og udtalte: Hvis en jordart kan suge vand kapillært.

op, vil den gore det, hvad enten der er mange eller få hulrum i dæmningen. For

der er nemlig ikke noget i vejen for, at vandet kan ledes igennem jorden uden om

eksisterende hulrum, og denne ledning vil foregå tilstrækkelig hurtigt, selv om der

er ret store hulrum til, at der kan dannes islinser i frostperioder.

Kristensen mente, at entreprenorerne ikke rigtig havde noget at komprimere med

og efterlyste et rigtigt komprimeringsapparat, som kunne bruges, selvom jorden vae

fugtig.

Lovstrand anbefalede en almindelig, stor jydsk hest som komprimeringsapparat.

Professor Ravn nævnte fårefodstromlen og lignende konstruktioner, og mente, at

ville entreprenorerne ikke frivilligt benytte et sådant komprimeringsapparat, måtte

man forlange i arbejdsbetingelserne, at det blev benyttet.

Holm mente ikke, det var vanskeligt at få entreprenorerne til at benytte kom

primeringsapparater, og mente heller ikke det ved store jordarbejder ville blive af

skrækkende dyrt at have en traktordreven fårefodstromle korende. Holm nævnte i

den forbindelse også de uheldige forhold, bl. a. med hensyn til vejrliget, og at iltre

fodstrosnlen ikke kunne kore, når jorden havde stort vandindhold, og folgelig ville

arbejdet fordyres ved evt, langvarige ,,regnvejrsstop”.

Dano mente, at fårefodstromlen var bedst brugelig om sommeren i tort vejr, og

noget vanskelig at anvende i vort klima, hvor jorden er leret. Nævnte, at man i

Sverige nu ofte brugte eenvalset vibreringstromle. Også gummihjulstromlen mente

Dans måtte tages i betragtning ved komprimeringsopgaver.

PUNKT 4. FOLKETINGSMAND EDVARD SØRENSEN:

VEJ POLITIK

PUNKT 5. AMTSVEJINSPEKTØR CHR. KIRKEGÅRD:

VEJENES KILOMETRING

PUNKT 6. AMTSVEJINSPEKTOR P. BIRKEGÅRD:

TØNDER AMTS VEJVÆSEN

Forannævnte foredrag under punkt 4 og 5 er gengivet i Dansk Vej

tidsskrift fra september 1952. Foredraget under punkt 6 er gengivet i

samme tidsskrift fra november 1952 tillige med et af ingenior Egebo

ved årsrnodet holdt foredrag om eventuel indforelse af et nyt system

med hensyn til rutenummerering af landevejsnettet i Danmark.
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PUNKT 7’. BERETNING FRA U]DVALGENE

A. De af amtsvejinspektorforeningen nedsatte udvalg:

1. Udvalget vedr. amtsvejvæsenernes administration:
Danø: Udvalget har trods tilstrækkelige arbejdsopgaver — først og fremmest

med arkivordning, hvor et forarbejde er gjort, herunder fremskaffelse af et respon
sum fra AIS Nordisk rationalisering — intet foretaget sig i det forløbne år på
grund af manglende tid. Jeg vil i morgen foreslå mig erstattet af et andet medlem.

2. Udvalget vedr. standardisering aj sneplovsbejæstelser m. v.:
Danø: Udvalgets standardforslag har i 2. omgang været forelagt medlemmerne

til kritik med oplysning om tidligere indkomne indsigelser, og det er derpå vedtaget
af bestyrelsen og i januar 1952 tilstillet Dansk Standardiseringsråd med anmodning
om, at forslaget behandles med henblik på godkendelse som foreløbig Dansk Stan
dard. Jeg har forleden drøftet sagen med standardiseringsrådet, der ventes snart at
ville nedsætte et udvalg desangående. Forslaget er vedtaget af bestyrelsen.

3. Udvalggt vedr. reklameskilte:
Valeur-Meller: Havde intet at berette.

4. Udvalget vedr. færdseislovgivning:
Valeur-Meller: Der er ikke sket noget siden sidste snode.

5. Vejes bidrag til kloak-anlæg ni. v.:
Grimstrup: Der har ikke været afholdt moder endnu, vi afventer materiale.

6. Vejskelafmærkninger:
Pedersen: Jeg tror ikke, at der er noget at bemærke til det.
Dano: Til udvalgets udsendte betænkning vil jeg gerne bemærke, at jeg kan

anbefale betænkningen vedtaget på alle andre punkter end med hensyn til skelstene
nes størrelse, som jeg finder for lille. Det er vist sandsynligt, at skelstenene hurtigt
vil forsvinde. Vor hidtidige pæl i Holbæk amt havde en grundflade på 15 X 15 cm
(225 em), et forslag vi for udvalgets nedsættelse havde forhandling med matrikuls
direktoratet om, og som jeg har medbragt et eksemplar af, har et tværsnit på
10 X 15 cm (150 cm2), medens de foreslåede pæle kun er 10 >< 10cm (100 cm2).

Jeg foreslår, at sagen tilbagesendes udvalget til nøjere prøvelse af disse synspunkter
og til forhandling med matrikulsdirektoratet om godkendelse af en større pæl til
vejskelafmærkning. Systemet med hul for anbringelse af jernstang i jorden mod
optrækning er ikke videre godt, når man som vi skal nedgrave mange pæle, idet
det kræver aflange huller, der ikke kan bores.

Pedersen: Der er mulighed for at få standardiseret et dæksel, der nemt kan
optages af jorden, i stedet for det, vi bruger i øjeblikket.

Jorgensen: Vi har lavet et stort arbejde med disse skelstensafmærkninger, og er
blevet enige med landinspektorforeningen. Jeg vil gerne høre en udtalelse fra for-
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samlingen, hvad man mener, om man vil følge amtsvejinspektør Danø eller udval
gets betænkning.

Milner: Der er stemning for, at vi får det udsat til efteråret og så tiltræder det.
Hvis vi alle er enige, er det tiltrådt.

Jorgensen: Jeg vil blot bemærke, at dette udvalg jo har arbejdet efter henstilling
fra landinspektørforeningen, idet vi har måttet anmode om deres bistand, fordi det
hele var uensartet, og vi har så gjort et forsøg på at få noget mere ensartet frem.
Vi er blevet enige med landinspektørforeningen om et forslag. Om man så vil bruge
det, det bliver jo de herrers egen sag.

7. Udvalget vedr. vejmandsinstitutionen:
Holm: Der har været udfærdiget og også behandlet et nyordningsforslag vedrø

rende vejmandsarbejder. Resultatet blqv, at ,de enkelte medlemmer nu overvejer
forslaget nærmere, og vi venter så at kunne afgive en beretning inden alt for lang
tid.

Milner: Der er ingen bemærkninger hertil, så vi går over til punkt B.

B. Amfsvejinspektorforeningens repræsentanter i andre udvalg,
foreninger og sammenslutninger.

1. Nordisk vejteknisk forbund:
Grimstrup: Der afholdes som bekendt kongres hvert 3. år. Den sidste kongres

blev holdt i Finland i 1949, og nu skal den næste kongres, den 5., afholdes i Stock

holm den 12.—15. juni 1952. Sverige har udsendt program og indbydelse, som jeg

går ud fra, at De kender. Der er indtegnet over 80 danske deltagere, deriblandt
6 amtsvejinspektører. Jeg venter, at kongressen, som de fire foregående, vil blive
interessant og udbytterig, og tillige af stor betydning ved den kontakt, der under

kongressen skabes mellem de 5 nordiske landes vejteknikere.

2. Den permanente spildevandskornité:
Grimstrup: Jeg har nu været medlem af komitéen et års tid og deltaget i et

plenarmøde og nogle udvalgsmøder. Det, der særligt har interesse for os, er jo veje-

nes bidrag til kloakering, eller endnu mere specielt bidragene til rensningsanlæg,
overfaldsbygværker og sandfang. Komitéen har ikke taget nogen endelig stilling
til sagen, men vedtaget at anstille undersøgelser over, hvor forurenet vejvandet er,
altså om det trænger til rensning, eller måske er ligeså rent som det hus-spildevand,

som er gået igennem rensningsanlægget.
Københavns kommunes kloakafdeling har påtaget sig en undersøgelse af vejvan

dets forureningsgrad og har både i 1950 og 1951 foretaget målinger på over 100

forskellige steder, såvel i den indre by som ude i periferien med ret åben bebyggelse.

Det siger sig selv, at forureningen er meget varierende, og forureningen må vist
siges at være større, end man mange steder på forhånd ville være tilbøjelig til at
tro. Helt åbne landevcjsstrækninger er ikke målt, men bidrag til kloakanlæg fore

kommer vel også kun, hvor der er en bebyggelse, og evt. fortove. Når der er ind-
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samlet tilstrækkeligt materiale, vil det blive behandlet i komitéen. Det af amtsvej
inspektorforeningen nedsatte udvalg vil vanskeligt selv kunne foretage undersøgelser,
men jeg kan holde mine to kolleger, Dano og P. V. Pedersen orienterede, så kan
vi drofte sporgsmålet med hinanden.

Hovmand Madsen: Det spnrgsmål har vel mest betydning, når det skal afgores,
om vejvæsenet skal bidrage til rensningsanlæg. Jeg er ikke i tvivl om, at vejvandet
er forurenet, men jeg tvivler på, at vejvandet bliver renset ved at passere en af de
almindelige rensningstanke. Jeg synes, det har stor betydning at se lidt på de to
ting: 1) hvor rent er vandet, når det flyder fra vejea, og 2) hvor rent er vandet
fra rensningsanlægget. Det sidste forekommer mig mange gange mere urent.

Dam: Jeg kan ikke rigtig se, at det tilkommer os at rense vejvandet. Alt hvad
der hedder fejning påhviler jo de tilstndende grundejere. Kan man ikke sige, vi
skal sorge for, at vejene er i orden, men alt hvad der har med det sanitære at
gore, komnser ikke os ved. Kan konsekvenserne ikke blive, at skal man være med
til at rense spildevandet, må man også være med til at feje.

Pedersen: Var det ikke en idé at etablere forsogsstationer ude i landet.
Dano oplyste om en sag, hvor afvandiogskommissiunen havde pålagt Holbæk

amtsråd andel i udgiften til rensningsanlæg uden en sådan specifikation i kendel
sen, at denne kunne anfægtes ad rettens vej. Kendelsen var inappellabel, og der
var intet at gore. Underhånden påberåhte koromissionen sig tilskud fra amtsrådet
af rent saoitære grunde, der er vejvæsenet uvedkommende.

Grimstrup: Med hensyn til afvandingshassiner og sandfang har kommissionerne
været tilbøjelig til at domose vejvresenet. Sagen bliver nu undersøgt og droftet, men
der sker sikkert ikke noget fra spildevandskomitåen for næste mode. Men hvis
Pedersen kunne tænke sig at foretage nogle undersøgelser, så ville det være ud
mærket.

3. T7ejlaboratoriets tilsvnsråd:

Danø: Der er andre kanaler end tilsynsrådet, gennem hvilke sager kan startes,
og der er f. eks. fra denne forsamling i tidens løb påvist mange presserende opgaver,
men der synes at maogle udbygning af laboratoriet for at kunne gå hurtigt i gang
med dem. Rutineundersogelser bor måske kunne foretages af de enkelte amtsvej
væsener. I Holbæk amt afsætter vi plads i en nybygning dertil.

Pedersen: Jeg forstår ikke rigtig, at det skal gå så højtideligt til for at få fat i
vejlaboratoriet. Jeg synes ikke, der er noget at kritisere over. Vi havde f. eks. for et
på år siden nogle store undersøgelser. Vi ringede kun derover, og dagen efter kom
br. Ludvigsen og foretog undersøgelserne. Det hele kostede 250 kr., så det var jo
ikke slemt. En enkelt saodprove koster 30 kr. at få undersøgt. Jeg synes nu, de yder
al den service, man kao forlange. Men det er jo sikkert sådan, at de har meget
mere at lave, end de kan overkomme.

Overvejingenior Larsen: Man kan ikke springe fra det vejlaboratorium, vi havde
tidligere i Riis’ tid til en mægtig stor institution. Der må være en naturlig udvik
ung. Man kan ikke springe direkte frs blot 100.000 kr. om året og op til 6—800.000
kroner.
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Hovmand Madsen: Man kan ikke sammenligne med de forskellige lande. For
holdet er jo ikke det samme. Der, hvor der er statsveje, bestemmer staten, hvad
laboratoriet skal foretage. Her er der jo 24—25 forskellige institutioner, som hver
kan bestemme, om de vil bruge vejlaboratoriet eller ej. Hvis vi allesammen brugte
vejlaboratoriet så meget, som vi havde brug for, ville der blive nok at bestille.

4. T’ejknrsus:
Valerur-Meller: Vi har ekstraordinært afholdt vejkursus, og det omfattede et

bestemt emne.

.5. Dansk byplanlaboratorin ;ns repræsentantskab:
Valeur-Meller: Jeg har ikke været indkaldt til noget mode, så jeg ved ikke, om

det er mig, der skal svare her.

6. jydsk byplanlaboratoriums repræsentantskab:
Jorgensen: Der har været afholdt mode i april, hvor man har diskuteret en ny

kommuneadministration efter svensk monster. Jeg mener ikke, det har særlig interesse.

7. D.I.F.’s udvalg vedr, udnyttelse af slagger og aske:
Orum: Der har ikke været indkaldt til nogen moder.

8. Dansk st al? dardiseringsudvalg vedr. belysning:
Valeur-Meller: Der er afgivet betænkning for nogle år siden Arbejdet er jo

færdig, så der sker jo ikke noget videre.

9. D.I.F.’s udvalg til fastsættelse af nye normer for bit uminose
binde midler:

Dano: Som det er meddelt medlemmerne, har ,,fællesbetingelser for udforelse af
helægninger med asfaltmakadam, asfaltbeton og stobeasfalt” været fremlagt til kritik
og kan ventes udgivet. Jeg har ikke været indkaldt til moder om andre sporgsmål
end dette men ved, at et underudvalg arbejder med andre materialer.

Kirkegård: Man har indtrykket af, at jævnhedsbestemmelserne trænger til revision,
de er ikke spor værd.

10. D.I.F.’s udvalg til revision af ,,Vejståbien”:
Pedersen: Den kommer snart, den er i trykken. Det er måske et ret uheldigt tids

punkt, fordi der er så mange af de mål, der står for revision.

11. Det teknisk-videnskabelige forskningsråd:
Dano: Jeg har deltaget i repræsentantskabets mode den 15. juni 1951, hvor der

aflagdes beretning om virksomheden, der omfatter ‘/2 mill. kr. til forskning og
150.000 kr. til forskningsstipendier, uden at der dog synes at være større mulighed
for at understøtte forskning inden for vort område, der betragtes som havende mu
lighed for at fremskaffe de fornodne midler selv, og det er vel rigtigt.
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12. D.I.F.’s udvalg for udarbejdelse af betingelser for jordarbejder:
Grimstrup: Udvalget har i det forlobne år holdt moder for at prove på at få

sagen bragt til en afslutning, men endnu er det ikke lykkedes. Det er gået sådan,
at det, man ikke har kunnet blive enige om, har man måttet lade udgå og så hen
vise bygherrerne til at anfore det manglende i de særlige betingelser på den måde,
som de nu onsker disse affattet. Hvis det til sidst lykkes at få vedtaget nogle fælles-
betingelser, bliver de ikke særlig omfattende og heller ikke af vital betydning.

Grimstrup: Man kan jo ikke forvente, at der skal kunne laves jordarbejdsbetin
gelser, som vi alle er enige om. Det må skrives i særlige betingelser, hvis der er
nogen, der har nogrt afvigende.

Dano: Betingelserne bor ndformes for forskellige klasser af jordarbejder, hvor-
imellem der kan vælges i de særlige betingelser.

Jorgensen: Jeg synes, vi bor lave vore egne betingelser for jordarbejder og ikke
bryde os 001 hverken statsbanerne, ingeniorforeningen eller entreprenorforeningen.

Grimstrup: Jeg vil gerne sige, at vi i sin tid har udarbejdet et sæt virkelig gode
betingelser, og det er et godt grundlag at starte på for amtsvejinspektorforeningen.

Milner: Amtsvejinspektor Jorgensen sporger, om vi ikke kan få nedsat et udvalg
til at tage sig af disse sager.

Grimstrup: Kan vi ikke få ingeniorforeningen til at tage sig af denne sag?
Jorgensen: Det synes jeg ikke.
Dano: Bestyrelsen har henstillet til Grimstrup at forsoge opnået resultat i ud

valget.
Hovmand Madsen: Med hensyn til tilsynsrådet har jeg ikke opfattet det som til

synsrådets opgave at lave normer og betingelser. Jeg er villig til at være med til alt,
hvad der horer under vor opgave.

Overvejiogenior Larsen: Det sporgsmål har vi diskuteret i tilsynsrådet, og det er
ikke tilsynsrådets opgave at lave normer og betingelser. Det må blive gennem Dansk
Ingeniorforening, det sporgsmål skal ordnes, eller af et af ministeriet nedsat udvalg.

13. Boligministeriets udvalg vedr. b’ggelovgivning:
Grimstrup: Udvalget er færdig med et forste udkast til en landsbyggelov, samt

med dertil horeode vedtægter og reglementer. Udvalget har undersogt forholdene
i Sverige og Nbrge, og man vil nu soge at komme i forbindelse med praktiserende
arkitekter og kommunale teknikere forskellige steder i landet, for at få dem til at
undersoge, hvorledes de foreslåede bestemmelser vil virke i deres praksis. Der ventes
ikke forelobig fremsat nogle forslag i rigsdagen, og det er jo beklageligt, for så vidt
som det er hårdt tiltrængt at få raodbebyggelseo langs vejene bremset. Jeg har
forsogt, om det er muligt at få en lov om -randbebyggelse igennem.

14. Katastrofefonden:
Orum: Det sædvanlige årlige mode har ikke været afholdt endnu.
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15. Ministeriet for offentlige arbejders udvalg vedr. beplantntng
ved veje:

Kristensen: Vi har udfort arbejdet og udsendt den grønne betænkntne Jeg har
ikke set noget til, at den er udsendt til de kommunale bestyrelser endnu.

Overingeniør Larsen: Det er rigtigt, vi har afgivet betænkning, og der er givet
forslag til cirkulære til samtlige amtmænd med henstilling om at fælde de træer,
der anses for trafikfarlige. Ministeriet ville se reaktionen, før disse cirkulærer ud
sendtes. Amtsvejinspektorforeningen har ikke ment at kunne tiltræde dette, hvor
imod repræsentanter fra naturfredningsforeningen har tiltrådt det. Jeg håber, vi får
disse cirkulærer ud i den form, som udvalget har foreslået.

Valeur-Meller: Jeg mente, at man var enige om, at træerne man steder var
farlige for trafikken, og man gik ind på at få træerne fældet. Så kan eg ikke for
stå, at amtsvejinspektorforeningens repræsentant i dette udvalg kunne gå ind for,
at man skulle bevare træerne. Vi må dog vide, hvor farlige disse vej træer er, og
hvor mange ulykker de er anledning til. Jeg kørte for nogen tid siden over Ribe
og bemærkede de mange telefonmaster, der jo også er farlige for trafikken. Disse
telefonmaster burde også flyttes.

Dano: Til Valeur-Mellers indlæg vil jeg besnærke, at Kristensen i januar søgte
direktiver fra os, men ikke fik dem og derfor var berettiget til at handle efter egen
overbevisning. Cirkulæret vil få stor virkning, når det udsendes.

Kristensen: Jeg er ked af, hvis jeg har skuffet Valeur-Meller, men jee fik det
indtryk fra januar-mødet, at jeg selv skulle tage stilling til spørgsmålet.

Jorgensen: Betænkningen vil få stor betydning for beplantningen ved vejene.

16. D.I.F.’s udvalg til udarbejdelse af retningslinier for [rem ti/ung af
vibreret beton:

Dano: Udvalget har gennem et intenst arbejde, hvori jeg har deltse;t i sidste
runde, udarbejdet et forslag, der er forelagt hovedbestyrelsen i DIF. i slutningen
af 1951.

17. D.I.F.’s forskrifter m. v. for afløb fra ejendomme:
Orum: Der har ikke været afholdt mode.

18. Fabrikkontrollen:
Hovmand Madsen: Vi har haft de sædvanlige moder, hvor vi har konstateret dr

sædvanlige fejl. Det er nogenlunde det samme år efter år. Det er jo mest emulsionen,
det er galt med.

19. Ministeriets udvalg vedr. tjæreforskning:
Grimstrup: Udvalget har udgivet to beretninger om sit arbejde, een for tidsrum

met indtil 1. januar 1950 og een for tidsrummet indtil 1. januar 1951. Formålet
med udvalgets arbejde er jo at virke vejledende ved fremstillingen og anvendelsen
af vejtjære. Udvalget kom i sin 2. beretning til det resultat, at smeltepunktet for
destillatioasresten ved destillation til 300° C burde være mindre end 45° C, samt
at den såkaldte eutbaektjære måtte anses for bedre end vejtjære I og 2.
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Disse resultater var man knmmet til på grundlag af forsøg, anstillet i Svendborg
amt i 1948 og 1949. I 1950 udførtes 2 nye forsøgsstrækninger, een i Holbæk amt
og een i Frederiksborg amt. I Holbæk amt er der på en ea. 5,6 km lang strækning
udlagt ialt 126 forsøgsstykker med overfladebehandlinger. Der er fluxet både med
forskellige nsellemolier og med antraeenolie, og man kan nok se, at man bør bruge
antraeennlie til fluxningen; men resultatet er gennemgående alt for dårligt, og det
gælder både strækninger, som er behandlet med specielt fremstillede produkter, som
strækninger, behandlet med materialer af den løbende produktion fra en række
førende firmaer. Det virkede nedslående på udvalget, og der udkom ingen beretning
for 1951 .Nu mener man, at årsagen til de dårlige resultater måske bør søges i, at
vejen blev overfladebehandlet i 1948, men alle stenene sprang af, og der sad en
tør og glashård tjærehinde på vejen. Den kan have suget olierne fra den tjære, der
blev påført i 1950, og gjort tjæren hård.

Udvalget har forsøgt at friske sådanne tørre tjærcstrækninger op med antracen
ølie, som sprøjtes ud i en mængde på 20—30 gram pr. mC, og resultatet har været
godt.

Forsøgene går nu videre i ret stor stil i Holbæk amt i år.

Ved forsøgene i Frederiksborg amt er der ikke brugt så mange slags tjære, men
der er afdækket mcd forskelligt stcnmateriale Alle strækningerne ligger forbavsende
godt, omend der er megen forskel, og det kan blive interessant at følge de forskellige
stenkvaliteter igennem nogle år.

Tjærcforskningsarbcjdet har lidt et alvorligt afbræk derved, at civilingeniør Fred-
sted i fjør forlod vejlaboratøriet og gik øver i en anden virksomhed, og der er endnu
ikke fundet en afløser til ham. Det var meningen at gentage en del af forsøgene fra
Holbæk anst i Sorø i år, men det har ikke været muligt at gennemføre det, fordi
vejlaboratøriet mangler ingeniorassistance til kontrol.

Jeg skal lige nævne, at udvalget er kommet stærkt i tvivl om betydningen af
mikrontallene i tjærenormerne. Jeg for min part tror ikke merc på mikronerne.
Udvalget har arbejdet med en forbedring af udlægningstcknikkcn. Allerede i 1949
fik man fremstillet en doseringspumpe, således at tjæremængden blev afhængig af
kørchastigheden, idet den var monteret til tankbilens hjul.

Udlægningen på tværs er imidlertid meget ujævn. I 1950 prøvede vi de be
kendte Etnyresprederc, idet vi lånte en svensk maskine, men den spredte ikke jæv
nere i tværretningen end vore egne gamle flapperspredcrc.

Takket være udmærket assistance fra Holbæk amts vcjvæsen er det i år lykkedes
at få fremstillet en flapperspreder med en række forbedringer, så vi håber, at der
herved er opnået et betydeligt fremskridt. Både asfalt og tjære er jo nu på regional
friliste, det vil sige, at man kan købe al den asfalt, man ønsker. Fluxasfalt koster
425 kr.Jt ab fabrik, og cutbacktjære ca. 100 kr. mindre pr. t.

Der bruges imidlertid så meget mindre asfalt pr. m2, at det nu er billigere at
csvcrfladcbehandle med asfalt end mcd tjære, og der er ingen som helst tvivl om
— i hvert fald ikke hos mig —, at asfalten varer længere.

Jeg er bange for, at tjærens tid som vcjmateriale er ømme, og jeg har overvejet
at trække mig tilbage fra udvalget og lade vor noget optimistiske formand Danø
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komme til i mit sted, eller eventuelt suge ham optaget i udvalget, som jeg mener

hør fortsætte, i hvert fald så længe man kan hoste erfaringer af de allerede udforte
forsogsstrækninger.

Danø: Jeg har arbejde nok i forvejen, men jeg takker udvalget for et godt ud
ført arbejde. Tjæren er ved udvalgets fortjeneste nu bedre end før krigen, og der
kan nemt komme de tilfælde, da tjære enten er bedre at bruge end asfalt, eller at
vi er henvist til tjære. Da må vi være rustede bedst muligt, og derfor må udvalgets
arbejde føres til ende.

Overvejingeniør Larsen: Jeg forstod på amtsvejinspektør Grimstrup, at nu, da
tjære og asfalt var på friliste, kunne man få heraf, hvad man vil. Jeg vil da gerne
spørge, om det er så nødvendigt med de store prøvestrækninger med tjære.

Danø: Jeg vil gerne så stærkt som muligt pointere, at det er nødvendigt. Når
man har påbegyndt et forskningsarbejde og ført det så langt, som vi har, skal vi
ikke stoppe midt i det hele. Det kan jo ikke være så forfærdelig kostbart. De penge,
mener jeg, er særdeles vel anvendt.

Grimstrup: Det er jo også nødvendigt at have en vis viden om det. Det har
ikke kostet vejlaboratoriet andet end referat af de forskellige møder og diæter til
os, så det kan jo ikke være så galt.

20. Industrirådets udvalg vedr, tjære og asfalt:
Jørgensen: Der har ingen møder været afholdt.

21. D .I.F.’s udvalg vedr. standardisering of kloakstobegods:
Lintrup: Det er et udvalg, der er blevet nedsat fornyligt, og der har kun været

eet møde for 14 dage siden.

22. ,,Byplan”s redaktionskomité:
Valeur-Meller: Jeg har haft besøg af en mand, der gerne vil gå ind for, at der

kommer flere reklamer i Byplan-tidsskriftet.
Pedersen: Jeg vil nu gerne sige, at vi er mest interesseret i, at vi reklamerer i

Dansk Vejtidsskrift. Det må vi holde fast på.

23. Udvalget ang. sikring af skæringer mellem veje og visse spor:
Hovmand Madsen: Det er et udvalg, der er oprettet under ledelse af vejdirektør

Bang som formand. Der har været afholdt et møde, og det varer sikkert ikke så
længe, inden der kommer en afgørelse.

PUNKT 8. EVENTUELT
Grimstrup: Det kniber altid med at få møderne afsluttet. Skal vi ikke se, om

der ikke fremtidig kune blive tid til at aflægge beretninger fra udvalgene. Der er
jo meget stof dår. Jeg har været glad for, at vi i dag har haft to timer til at drøfte
udvalgenes beretninger.

Overvejingeniør Larsen: Jeg vil gerne sige, at jeg håber, betænkningen om vej
viserne kommer meget snart, men det er jo et mægtigt arbejde.

Milner: Hermed sluttes årsmødet, og vi går over til generalforsamlingen.
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Amtsvejinspektørforeningens generalforsamling
i Tønder, onsdag den 28. maj 1952

PUNKT 1. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING

a. Bestyrelsen har afholdt 7 moder i det forløbne år. Som det er medlemmerne be
kendt, er der foretaget en vidtgående kassation af overflødige arkiv- og tryksager,
tilhørende foreningen, efter at der er givet lejlighed til at rekrivere det ønskede
af t’ksager.
Vedrørende referentassistance var det billigst — som på januar-modet — at vælge
referenter af forsamlingen, men vi har ikke turdet bebyrde hermed.
Til næste januar-mode regner vi dog med et par medlemmers velvilje.
Et andet sporgsmål er udsendelse af referater. Bestyrelsen regner med et forkortet
referat af årsmødet i vejtidsskriftet som sidste år og uden udsendelse til med
lemmerne af det stenografiske referat, der ikke skønnes af stor værdi.
Januar-mødet foreslår vi refereret som i år: ved udsendelse til medlemmerne
alene, dels for at bevare mødets interne karakter, dels for ikke at overbebyrde
vejtidsskriftet med foreningsstof, medmindre der kommer ting af særlig interesse,
som er modne til offentliggørelse.
Kan medlemmerne tiltræde det? (Ja.)

b. Man har (aug. 1951) rettet henvendelse til eivilforsvarsbestyrelsen ang. amts
vejvæsenernes stilling til civilforsvaret i krigssituationer, idet man mener, at vej
væsenet vil kunne gøre god nytte med sit personel, materiel og lokalkendskab i
sådanne situationer og under evakuering, men at det kan være hetænkeligt, at
amtsvejinspektørerne og deres medarbejdere i mange tilfælde er tilknyttet spe
cielle tjenestegrene under civilforsvaret eller hjemmeværnet, hvorved der kan ske
en for vidt dreven desorganisation. Man mener, at vejvæsenet burde have forud
fastlagte opgaver, og man har henledt opmærksomheden på en særlig svensk
vejorganisation. Civilforsvarsstyrelsen har trods rykker ikke ladet høre fra sig.
Amtsvejinspektør Dam har udarbejdet en evakueringsplan for Hjørring amts vej-
væsen, der formentlig burde efterlignes, men iøvrigt ikke dækker, hvad vi har
tænkt på med vore henvendelser.

c. Det har mand og mand imellem været drøftet, om amtskomrnunernes indberet
ning af regnskahsmæssige vejudgifter foregik efter tilstrækkelige entydige retnings
linier, og der kan nok være anledning til tvivl derom. Der har for været uenighed
om, hvorvidt kobstadkommunale tilskud til landeveje eller biveje uden for køb
staden skulle fradrages som indtægt. Det er dog en betryggelse, når indberetnin
gerne i realiteten udarbejdes af amtsvejvæsenet, der må antages at have de
bedste forudsætninger derfor, men bestyrelsen har, gennem et af amtsrådsfor
eningens sekretær på vor foranledning foretaget rundspørge, bragt i erfaring,
at i 2 amter udarbejdes indberetningen om amtsfondens vejudgifter alene af
amtsrådets kontor,
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at i 4 amter udarbejdes indberetningerne um sugnekommunernes regnskabsniæssige

vejudgifter på amtsrådets kontor, i de to dog nsed bistand af amtsrevisor.

I de øvrige amter enten udarbejdes eller gennemgås indberetningerne af amts

vejvæsenet. Man kan også sporge, hvor meget sognekommuner med teknisk for

valtning medtager af udgifter, der er vejvæsenet uvedkommende, men vanskeligt

kan udskilles.
Der er for bestyrelsen at se næppe tvivl om, at der ikke hersker stor ensartethed,

idet der ikke findes nogen samlet vejledning. For staten er det kun et spørgsmål

om fordeling af bestemte beløb mellem kommunerne. Bestyrelsen vil gerne fore

slå, at sagen tages op til droftelse i et internt udvalg eller et udvalg, der foran

lediges nedsat af vejdirektoratet og derved kan få større relation til andre kom

munegrupper og til ministeriets afgørelser.

Milner: I henhold til vedtægterne i § 5 skal vi konstatere, at generalforsamlingen

er lovlig indvarslet. Den skal indkaldes med en måneds varsel. Har nøgen noget

at indvende imod indkaldelsen? Det er ikke tilfældet.

PUNKT 2. REGNSKABET FOR 195 1/52.
Indtægt:

Kassebeholdning fra forrige år kr. 3.899,05
Amtsrådenes bidrag - 4.650,00
Tilskud fra vejdirektnratet - 700,00
Medlemskontingenter - 180,00

Indtægt fra Dansk Vejtidsskrift - 2.669,18
Renter - 25,41

Udgift:
Årsmøde i Ålborg kr. 1.571,30
Årsmøde i København - 405,50
Bestyrelsen - 690,35
Kontorudgifter - 1.018,76
Tilskud til deltagelse i vejkongres - 5.600,00
Udvalgsmnder - 1.295,25
Kontingenter og abonnement - 553,49
Repræsentation, gaver, blomster - 479,50
Kassebeholdning pr. ‘4 1952 - 809,49

Balance kr. 12.423,64 kr. 12.423,64

Dam: Som De vil se af det omdelte regnskab, har der været en formue-tilbage
gang på 3.000,— kr., idet vor kassebeholdning nu er svundet ind til et minimum.

Det skyldes i høj grad bidrag til studierejse til Lissabon kr. 5.600,— kr.
I øjeblikket fører jeg regnskabet på den måde, at kassebogen er delt i 2 dele,

konto F og konto 5.
Nu er der kommet en 3. konto til, nemlig vejtidsskriftet.
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Jeg henstiller nu til forsamlingen at få lov til at fore regnskabet således, at de tre
konti: egne midler, vejtidsskriftets midler og stats- og amtsmidler, afskaffes. I stedet
foreslås udgifterne opdelt efter deres karakter.

Efter bemærkninger fra Pedersen og Dano godkendtes regnskabet og Dams for
slag.

PUNKT 3. BUDGET FOR 1952/53, HERUNDER
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Danø: Jeg foreslår, at kontingentet forbliver uændret. (Tiltrådt.)

PUNKT 4. VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR
Dam: Foreslår, at det overlades til bestyrelsen. (Tiltrådt.)

PUNKT 5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM
Milner: Amtsvejinspcktor Dans er genvalgt.

PUNKT 6. VALG AF PERSONLIGE SUPPLEANTER
Milner: Der foreslås Kirkegård for Dam, Birkegård for Jorgensen og Parho for

Danø. (Vedtaget.)

PUNKT 7. ANSØGNINGER OM TILSKUD TIL
STUDIEREJSER

Danø: Spørgsmålet er af bestyrelsen udskudt til generalforsamlingens afgørelse,
idet oplyses, at der hos sekretæren foreligger ansøgninger fra 3 medlemmer om til
skud til deltagelse i N.V.F.s kongres i Stockholm, fra den ene ansøger subsidiært til
en uspeeificeret rejse i Vesteuropa.

Bestyrelsen vil helst give tilskud til rejser med klarere defineret studieobjekt,
selv om de også bliver dyre, men skal der gives tilskud til Sverige, bor alle deltagere
i kongressen fra vor forening have lige store tilskud. Pengemidlerne er ikke store
efter tilskudet til Portugalrejserne. Jeg vii gerne bede om udtalelse fra forsamlingen
hertil.

Jorgensen: Jeg synes ikke, der bør gives tilskud fra foreningen til smårejser til
Sverige på et par hundrede kroner. Tilskudene bor gives til studierejser som f. eks.
til Lissabon på 1000 kr. eller lignende.

Milner: Sagen er overladt til bestyrelsen.

PUNKT 8. VALG AF REVISOR
Milner: Foreslås genvalg — ingen bemærkninger.

PUNKT 9. VALG AF REDAKTIONSUDVALG TIL
DANSK VEJTIDSSKRIFT

Milner: Foreslås genvalg — vedtaget.



268 DANSK \7EJTIDSSKRIFT 1952

PUNKT 10. VALG TIL DE AF AMTSVEJINSPEKTØR
FORENINGEN NEDSATTE UDVALG

a. Udvalget vedr. arntsvejvæsenernes administration (Danø, Skovby Nielsen og K. A.

Jorgensen).
Danø: Jeg vil gerne anmode om at få lov til at træde tilbage og foreslår Birkegård

i stedet.
Genvalg, dog således at Birkegård valgtes i stedet for Danø.

b. Udvalget vedr. standardisering af fastspændingsanordning for sneplove (Danø og

K. A. Jorgensen). Genvalg.

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

Danø: Jeg vil gerne henstille, at Kristensen fortsætter i dette udvalg.

Milnvr: Der er foreslået ophævelse. (Vedtaget.)

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

(Foreslås ophævet.)
Danø: Det synes jeg bestemt ikke, vi kan.

Milner: Udvalget fortsætter.

g. Udvalget vedr. vejinandsinstitutionen (Holm, Kirkegård og Dano). Genvalg.

PUNKT 11. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL UDVALG,

FORENINGER OG SAMMENSLUTNINGER
a. Nordisk vejteknisk forbund (Grimstrup). Ikke på valg.

b. Den permanente spildevandskomité (Grimstrup). Genvalg.

c. Dansk vejlaboratoriums tilsynsrdd (1-lovrnand Madsen, P. V. Pedersen). Genvalg.

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

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

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

g. D.I.F.s udvalg vedr. udnttelse 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 biturninøse bindernidler (Parbo,,

Danø). Genvalg.
k. D.I.F.s udvalg til revision af ,,T7ejstdbi”en (P. V. Pedersen). Genvalg.

I. Det teknisk-videnskabelige forskningsrdd (Danø). Genvalg.

ni. D.1.F.s ndvalg for udarbejdelse af betingelser for jordarbejder (Grimstrup). Gen-

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

ø. Katastrofefonden (ørum). Genvalg.

p. Min. f. off. arb.s udvalg vedr, beplantning ved veje (Johs. A. Kristensen). Gen

valg.

q. D.1.F.s retningslinier for fremstilling af vibreret beton (Danø). Genvalg.

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

s. Fabrikkontrollen (Hovmand Madsen). Genvalg.
t. Ministeriets udvalg vedr. tjæreforskning (Grimstrup). Genvalg.

u. Industrirddets udvalg vedr, tjære og asfalt (K .4. Jørgensen, Hovmand Madsen).

Genvalg.



Vej og Kloakarbejder

Entreprenør

J. K. Heshe

TAPPERNOJE Tlf. 70

Vognmand

Oluf Petersen
Skibinge — Præstø

Al Kørsel fra 1—10 Tons

Tlf. Præstø 272

NIELS HANSENS SONNEH. lIG
BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER

VIG 19 VIG 250
RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 400

VASKEDE STØBEMATERIALER

\‘EJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL

F. C. SCHULTZ & CO.

Civilingeniør - Entreprenør

Er, Schultz, Ove Schultz,
Kornvej 15, Strandvej 77,

Kbhvn., Charl., Middelfart,
Tlf. Ordrup 1213 Tlf. 276

7750

ROSKILDE

MASKINFABRIK

Emil Andersen

Roskilde Tlf. 1429

Privat: Tlf. 2465

JOHS. RASMUSSEN
Vognmand

Enighedsvej 19 - Sorø
Telf. 185 - 362

Udfører Jord-, Vej- og Entreprenør-
kørsel med Lastvogne fra 2—16 Ton.

Levering at Sten, Grus
og Vejmaterialer.

Entreprenor

JENS NIELSEN
Nørregade 11 Nykøbing Sj.

Leverandør af ALT I BETON

V e j a r b e 5 d e r

Tlf. Nykøbing 320

XIII



E.KØHLERT Johs.Hansen
Lov

Vognmand

Levering af Slen og Grus
Al Vognmandskørsel

med 37/2_51,4 Tons Vogne Al Enfteprenørkorsel

AAKIRKEBY Telefon 246 u Tlf. Lov 19

H. JØRGEN PETERSEN
Vognmand

Hillested pr. Maribo

B ET0 N VA R E R Telf. Hillested 17

Lastvogne fra 31/2 til 5 Tons

Levering af
Sten, Grus og Vejmaterialer

Rør - Brende - Fliser

_________________________________

Kantsten - Hvide Vejpæle

Cyklebaneiliser

JENS LARSEN
Entreprenør

Frisegade 16 — Nykøbing F.
Tlf. 2069

Hans Henrichsen & Co. AIS

Nykøbing F - Tlf. 45 og 124 Asfaltarbejde
Kloakarbejde

Jernbeton
Betonveje

Vognmand EJNAR JENSEN
H. P. Jensens Eftfl.

Kirsebærvej 28 N VK Ø B I N G F. Telefon 915

*

Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer.

XIV
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D.J.F.s udvalg vedr. stondardisering at kloakstobegods (Lintrup). Genvalg.
x. ..Byplan”s redaktionskomité (Valeur-Meller). Genvalg.
v. (idvalget ang. sikring af skcrrznger mellem veje og zisse spor (Hovmand Madsen).

Genvalg.

PUNKT 12. FASTSJETTELSE AF TID OG STED FOR
MØDET I SOMMERHALVÅRET 1953

Dano: Bestyrelsen foreslår Næstved.

PUNKT 13. EVENTUELT:
Milnie: Jeg vil lige til slut gerne sige et par ord. Vi har her vor udmærkede

forening, som ledes af en udmærket bestyrelse. Men der er et punkt, hvor vi har
vanskeliet ved at modet. Der er folk her, der siger ,,du’ tit hinanden, og andre,
der siger ..De”, og der er stor forvirring om, hvornår vi siger ,,du”. Jeg synes, vi
er så lille en kreds her. I Stads- og Havneingeniorforeningen har man vedtaget, at
er man medlem at denne forening, er men ,,du”s, og da nu vi h’r, der er tilbage i
foreningen, er nogenlunde af samme alder, vil jeg gerne lufte det forslag, at man
enes om, at vi medlemmer af amtsvejinspektorforeningen er ,,du”s, og jeg vil gerne
stille dette problem til debat efter aftale med bestyrelsen. Er der nogen, der har
noget at indvende herimod?

Hovmand Madsen: Det forslag har min varmeste tilslutning.
Milner: Vi må så meddele de medlemmer, der ikke er til stede, at det er ved

taget. Det vedtages altså, at man som medlem af amtsvejinspektorforeningen tiltaler
hinanden med ,,du”. Og hermed er generalforsamlingen hævet.

Nogle målinger vedrørende færdselen på

danske landeveje
DK 656.1(083.4)

Som en del af en storre opgave har man på Polt teknisk Læreanstalt
ladet en 4uderende ndfore nogle færdselsmålinger. der måske kan have
interesse for en videre kreds.

A. Hvilken hastighed kører automobilerne med?
På den vejstrækning, hvor man vil måle hastigheder, anbringes to

obcnatorer med en kendt indbyrdes afstand (50 à 100 m). Hver obser
vator har til sin rådighed to elektriske kontakter (trykknapper), der er
i ledningsforbindelse med en kronograf. Denne har en strimmel af voks
papir, der al en elektromotor fremfores med konstant hastighed (1 m
pr. sek.). Fire skrivere med gramniofonstifter, der ridser linier i ‘oks
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laget på papiret er i forbindelse med hver sin af de omtalte trykknap
per. Ved et kortvarigt tryk på en af trvkknapperne vil den tilsvarende
skriver markere en lille tværstang på vokspapiret. Kronografen har en
femte skriver, der dirigeret af et urvæk giver en tværstreg hvert tiende
sekund.

Når et automobil passerer den ene observatorpost. trykker man på
den ene knap (nr. 1), hvilket giver en tværstreg f. eks. på linie i på
vokspapiret. I det øjeblik, autoen passerer post 2, trykkes på knappen
(nr. 1) her, og man får en tværstreg på f. eks. linie 2. Hvis man måler
afstanden mellem de to tværstreger og sammenligner den med afstan
den mellem to 10 sekund-mærker på linie 5, kan man let beregne bilens
hastighed. For færdsel i modsat retning bruger begge poster trykknap
nr. 2.
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Ingeniør — Entreprenør

Hunderupvej 202 ODENSE Tlf. 8000

Entreprenør EILER HEIDE

NIELS KROGH Maskinfabrik

Ofterup Rep. af Vejbygningsmaskiner,
Snespredere m. m.

JORD- OG VEJARBEJDER
Galtrup pr. Erslev

Tlf. Otterup 271 Tlf. Øster Jølby 5

VEJTJÆRE
ÅSFALTEMULSION
FLUXBETON (Tæppebelægning)

R• TA
Tlf. 331Ringe

Fabriken i Odense: Tlf. 10531
Fabr, i Rudkøbing: Tlf. 461
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Ved denne fremgangsmåde er det muligt at måle de enkelte vognes
hastighed og indbyrdes afstande for hver retning for sig. Usikkerheden
på hastighedsbestemmelsen er antagelig 2 à 5 /, størst ved store hastig
heder, mindst ved små.

Målingerne blev foretaget dels på Strandvejen lidt nord for Skods
borg badehotel i to perioder à en halv time i tiden mellem kl. 16,30
og 17,40 fredag den 11. juli, dels på Roskildevej nær 1 -milestenen
tirsdag den 12. august kl. 16,30 til 16,50. Strandvejen er det pågæl
dende sted tosporet og retlinet med en 6 m bred korebane. Roskilde
vejen har delt korebane og cvklestier: hver korebane er 7,5 m, og der
måltes kun hastigheder for færdselen mod København. Trvkknapperne
med betegnelsen nr. i blev benyttet for ovcrhalingsbanen, de andre tryk
knapper for hovedvognbanen.

Da bearbejdningen af måleresultaterne er ret tidskrævende, har det
ikke været overkommeligt at foretage flere målinger, Materialet er så
ledes statistisk set ikke ret stort, hvorfor man skal være noget varsom
med at drage altfor vidtgående slutninger på det foreliggende grund
lag; men en vis retningslinie kan man nok få.

På Strandvejen passerede ialt 380 biler i løbet af 59 minutter (begge

80

60

40

20

20 30 40 S0 60 70 80 90

/ kn t?

Fig. 2.
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retninger); på Roskildevej taltes 163 biler i 28 minutter (een retning).

Hastighedsfordelingen ses af fig. I, hvor abscissen angiver hastigheden

og ordinaten den procentdel af bilerne, der korte med den ved abscissen

givne hastighed. Den fuldt optrukne kurve, der er en udjævnet kurve

for de sorte punkter, gengiver forholdene ved tællestedet på Strand

vejen; den punkterede kurve og de ikke udfyldte cirkler er fra Roskilde

vej.
De samme forhold er fremstillet på fig. 2, hvor ordinaten til et punkt

på ,,sumkurven” angiver hvormange pct. biler, der kører langsommere

end den hastighed, som er angivet ved punktets abscisse. Den stiplede

kurve stammer fra U.S.A.; den er typisk for tosporede landeveje i sta

terne. Formen er den samme som for de danske kurver, blot er hastig

hederne ca. 15 km/h større, hvilket skyldes, at der i U.S.A. kun færdes

biler på vejene; der er hverken cykler. motorcykler eller hestevogne.

ligesom vognbanebredden i 1J.S.A. er storre end her i landet. Den stip

lede kurve i fig. i er fordelingskurven for den amerikanske landevej.

B. Hvor mange automobiler kører i ,,karavane”?

Også det spørgsmål kan belyses på grundlag af ovennævnte målinger

fra Strandvejen. En karavane opstår, når en bil korer langsommere end
de efterfølgende onsker at kore, hvis der samtidig ikke er mulighed for
overhaling. Regner man med, at en bil kører i karavane, når dens for-

ende passerer tællcposten mindre end 4 sekunder efter at den foran

korende hils førende er passeret, samt at hastighedsforskellen for de to

vogne er mindre end 5 km/h, får man den i fig. 3 viste sammenhæng

mellem karavanens længde og forerbilens hastighed.
De længste karavaner opstår efter vogne, der korer 50 km/h. De

langsomtkorende vogne er altså ikke de værste; de kan nemlig over
hales på en kort strækning. En bil, der kører omkring 50 k-m/h er der
imod vanskeligere at overhale, da der kræves en stor overhalingslængde
og dermed et langt ophold i den modgående færdsel.

Af de 273 biler med retning nordpå. der er talt, har 123 (=45 %)
kort i karavane; for de mod syd kørende biler er tallet 50, d. v. s. 36 %.
Det samme kan udtrykkes på en anden måde: 29 ¶i- af de nordgående
biler har på grund af forankorende vogne ikke kunnet holde den hastig
hed, de helst ville kore med; for de sydgående vogne var tallet 22 ¶.
Det skal her gentages, at materialet er lovligt lille til at udarbejde en
pålidelig oversigt; men man får i alt fald et fingerpeg.
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Fig. 3.

C. Hasfigheden under overhaling.

Udfra måleresultaterne fra Roskildevej kan man for de vogne, der
overhalede på målestrækningen, finde hastighedsforskellen for den over
halende vogn og den overhalede vogn. For 42 bilpar fandt man:

Hastighedsdifferens i km/h 0-5 3-10 10-13 13-20 20-25 25-30
Antal bilpar 4 10 10 9 8 i

Det kunne tyde på, at ,.ekstrahastigheden”, der anvendes ved over
haling er nogenlunde jævnt fordelt over området 3—25 km pr. time.

Alle målingerne samt bearhejdelsen af resultaterne er foretaget af
stud, polyt Peder Kjær.
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Glat brolægning kan gores ru
DK 625.82:625.7.035

Een af den gammeldags brolægnings ulemper er, at stenene kan

blankpoleres af færdselen. Alle bjergarter er naturligvis ikke lige slemme;

Fig. 1.
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men mange har nok i årene efter krigen stiftet bekendtskab med de
berygtede hasaitsten i Holsten, og der er mange eksempler her fra lan
det på glatte granit-brosten og -kantsten. I Nordtvskland har man blandt
andet søgt at forbedre nævnte basalt-chaussebrolægnings ruhed ved at
give den et tyndt bituminost overtræk. En anden tysk metode er for et
par måneder siden kommet her til landet.

På grundlag af tyske erfaringer har AIS Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik
i Horsens sogt at gøre et mindre areal brolægning og nogle meter kant-
sten ru under anvendelse af ilt-acetylen-flammer. Forsøget er udfort på
en ret stejl strækning af Havneallé i Horsens. Metodens effektivitet er
ikke let at bedomme, da man ikke kan vide, hvor længe stenene vil
forblive ru, og da man her i landet endnu kun har udført mindre
arealer, der altid må blive forholdsvis dyre.

På fig. i ses apparatet, der trækkes med håndkraft. En række tæt
siddende brændere af speciel konstruktion føres på en bestemt måde



hen over brolægningens overflade med det resultat, at der sprænges en
hel del småstumper af stenene, således at disse bliver tydeligt rillede
og meget ru. Et nærbillede af brænderen ses i fig. 2.

Rillerne skal helst gå i gadens længderetning, da udskridning derved
lettest forhindres. Hvis man kunne tænke sig at gore stenene ru ved
behugning, ville det være meget vanskeligt at behugge helt ud til stene-
nes kanter uden at slå hjørner af stenene; et tilsvarende problem eksi..
sterer åbenbart ikke ved den nye metode.

276 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1952

Fig. 3.

Fig. 3 viser et behandlet areal ved siden af et ubehandlet, og i fig. 4



Aiaders Bach 4/s
Havnens Nordside

Vejle
Tlf. 386 (2 Linier)

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

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

ADOLF MADSENRingkjobing og Videbæk
I-lo mum

Cementvarefabrikker

Sten og Grus — Transport

ALT I B ET 0 N VAR E R Tlf. Hornum 9

efter Ing.foren. normer

Ingeniørberegnede Element-broer A I V o g n m a n d s k ø r s e i

efter opgave
NIELS CHR. CHRISTENSEN

pr. Nibe

N. SKYTTE
Sten og Grus

Tlf. Ringk. 601—602 - Videbæk 214

Tlf. Vokslev 39

Entreprenør - Vognmandskørsel

4 Lastvogne til 13 Tons

Marinus Lund
VIGGO PETERSEN

Laasby Skive

Levering af Vej materialer

Tlf. 15

XXI



Udenlandske
tekniske

bøger

Beifrag zur Ser echnung kreuzweise gespannter

Fahrbahnplatten im Stohlbrückenbau

af dr. ing. Gerhard Fischer

Pris kr. 18,00

Brückeneinslürlze und ihre Lehren

af Conrad S±amm, dipi. ing. ETH

Pris kr. 21,25

Betongefüge und Rissebildung

in Befonfahrbahndecken

Undersogelsesberetning af Rudolf Dittrich

27 sider, illustr., pris kr. 8,65

Bøgerne kan fås til gennemsyn fra

TEKNISK FORLAG

V. Farimagsgade 31, København V. Tlf. Byen 9288

XXII



1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 277

har man behandlet en krum granitkantsten uden at beskadige beton-
fliserne på fortovet eller tæppebelægningen på kørebanen.

Fremtiden vil vise, om det på denne måde vil lykkes at redde ellers
dodsdomte brolægninger.

Kontrollen med fremstillingen af bitumiøse

bindemidler
DK 625.7.06

Efter en overenskomst mellem Arntsvejinspektorforeningen, Stads- og
Havneingeniørforeningeri og Dansk Vejtjære- og Emulsionsfabrikant
forening har der siden 1941 været ført en vis kontrol med fremstillin
gen af tjære til vejbnig samt asfaltemulsion. Kontrollen forestås af et
3-mands udvalg med een repræsentant for hver af de nævnte organi
sationer, og Dansk Vejlaboratorium har været antaget til udøvelse af
det med kontrollen nodvendige arbejde med proveudtagning og labora
toriernæssige prøver.

Fig. 4.
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Kontrollen omfatter nu 24 firmaer*) med 33 fabrikker, og for øje
blikket undersoges vejtjære, cutbacktjære og asfaltemulsion. Muligvis vil
fremstillingen af cutbackasfalt blive inddraget under kontrollen.

Prøveudtagningen foretages uanmeldt af de på salgslager liggende
varer. Senest een måned efter proveudtagningen sendes undersogelses

resultaterne til vedkommende fabrik. Hvis der er fundet større afvigel
ser fra normkravene, udtages en ny prøve, efter at fabrikken har haft
lejlighed til eventuelt at ændre sin fabrikation. Ved sæsonens slutning

afgiver udvalget indberetning til de tre organisationer.
Udvalget har i år givet tilladelse til offentliggørelse af undersogelses

resultaterne, dog naturligvis uden omtale af fabrikkernes navne.

Der blev i år udtaget prøver af 19 vejtjærer, 12 cutbacktjærer og

62 asfaltemulsioner (alle labile). Der blev udtaget 2 ekstra prøver,

fordi den normalt udtagne prøve udviste væsentlige afvigelser fra norm-

kravene.
De 19 vejtjærer fra 11 fabrikker havde ialt 14 afvigelser fra nor

merne:

Antal afvigelser:

Viskositet 4

\7ægtfylde 3
Tungolieindhold 2
Fenolindhold 2
Mængde af ,,frit kulstof” 2

Mikrontal 1

12 cutbacktjærcr fra 7 fabrikker havde 14 afvigelser fra tjæreforsk

ningsudvalgets krav:
Antal afvigelser:

Viskositet 3
Vægtflde 3

Tungolieindhold 2
Indhold af mellemolie + tungolie
Fenolindhold 4

Mikrontal 1

*) hvoraf 2 firmaer dog ikke er tilsluttet ovennævnte organisation.
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De 62 emulsioner var fra 30 fabrikker og udviste ialt 52 afvigelser
fra normkravene:

Antal afvigelser:
Emulgatorindhold 4
Asfaltindhold 3
Manglende stabilitet 16
For lille viskositet 28
Siprovning I

Af 50%, emulsionerne havde 7 af 13 for lav viskositet
Af 55% ,, ,, 18 ,, 31
Af 60’Ç’ ,, 3 ,, 18

Det er i hovedsagen de samme fejl, der går igen; men det er ikke de
samme fabrikker, der begår fejlene.

FRA DOMSTOLENE
Byplanvedtægt.

Højesteret afsagde den 17. juni 1952 dom i sag nr. 224/1951.
Aalborg kommune gennemførte en byplanvedtægt, som i alt væsentligt alene om

fattede nogle A tilhørende centralt beliggende grunde på ialt ca: 52.000 rr2, og som
forbeholdt de pågældende grunde til bygninger og andre anlæg, der tjener offentlige
formål. Antaget, at det ikke var stridende mod lov nr. 181 af 29. april 1938 om
byplanlægning — nu lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 — at vedtægten
i alt væsentligt alene omfattede de nævnte grunde, at den alene indeholdt bestem
melser henhørende under lovens § 2, stk. 2, nr. 4, og at den ikke indeholdt speeificeret
angivelse af de bygninger m. m., for hvilke grundene forbeholdtes.

Fodgængers fald på fortov.

Civilretten for Haderslev m. v. afsagde den 8. januar 1952 dom i sag nr. 755/1951:
En ejer og en lejer af e6 byejendom anset erstatningsansvarlige for skade over

gået en fodgænger, som en aften efter mørkets frembrud snublede over en 3 å 4 mm
tyk jernplade, som af lejeren med ejerens kendskab dertil var anbragt løst ovenpå
en jernrist, der ragede 1,5 cm op over en lyskasses overkant på et fortov af bredde
1,36 m. Jernpladen var anbragt skråtliggende for at forhindre regnvand fra en utæt
tagrende i at trænge ned i lejerens kælder.
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Sammenstød mellem tog og automobil.

Retten for Nykøbing, Falster m. v. har den 28. februar afsagt dom i sag nr. 9J1952:

i
.. j ,. .

______

.:

Det kan sommetider ‘ære forfriskende at prøve på at e temmelig mange år

frem i tiden. Det har den internationale vejforening gjort i sin ,,World Highway

Report” vol. III no. 19, hvor nedenstående vejmaskine er afbildet under overskriften

,,Road Buildiug Wizard of 19?? or 20??”. Olien til at drive maskineriet tilføres

under arbejdet fra helikoptere. Maskinen udfører såvel jordarbejde som belægnings

arbejdet, ja selv afstribningen med en hastighed på 50 km om dagen.

Nå, det lyder nok lidt for fantastisk; men sagde vi ikke det samme om Jules

Vernes romaner, da vi læste dem for 30—40 år siden? Nu er meget af det gået i

opfyldelse, ja endog overtruffet.

Føreren af et motortog på en privatbane frifundet for overtrædelse af færdsels

lovens § 2 ved på linien mellem 2 stationer at have passeret en overkorsel over en

vej uden at have bemærket, at det ved denne anbragte blinklys ikke fungerede, og

uden at give signal, hvorved der skete sammenstød mellem toget og et på vejen

kørende automobil. Udtalt, at færdselsloven som hovedregel ikke finder anvendelse

på kørsel med jcrnbanetog på linen mellem to stationer.

Fremtidens vejbygning
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vibreres alt

Vihy betonrørspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter

Ingeniørforen. normer. 52.

Tlf. Tjæreborg 21

Midfjydske

Betonvarefabrilcker

Telf.: Herning 476 . Lind 45

Lager af mrk.

Betonvarer

OVEARKIL
CVII.INGENØR - ENTnEPREØR

HADERSLEV

H

-

(I-)

BETON FLISER 30x30 cm

TIL CYKLESTIER OG FORTOVE

BRDR. DAHL’s

Vognmandsforretning
Mølby . Tlf. Sommersted 37

5 Lastbiler fra 3 til 15 Tons

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev

Leverandør til samtlige sønder-

jydske Amter

Til. Kliplev 8716

XXIV



IIIIIUIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIiIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(IIIIIIIIIIIVIfIIIIlIlIIDhIIIPIIIIUIIIIIiIlIIllhIIIllhIIIIIIIIII

H. POULSEN& CO.
KALVEBOD BRYGGE

OASVKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V
TEIÆGRAMADR.: MAKADAM — TELEFON: CENTRAL S66 & 4729

Grus og Sand,
Granifskærver,

Kajsfen, Singels,
Brosten og Kan/sten

Leverandør til Kommuner Landet over.

i

Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 Telf. 2620

KØBENHAVN

Kantsden Ifrosten

Skærwe- o ChaussebrostenifabrIk
Stenhugerier

Vang — Bornholm

4

HOLM STR ØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København



LUXOL KEMISKE FABRIKKER
NÆSTVED—MOGENSTRUP-—-ROSKILDE—K0BENHAVN

ÅR H US H ER N I N G

HOVEDKONTOR: NÆSTVED TELEFON 1800*

Christtreus bogtrykkeri, K,benhavn

-

LUXOVIT
— DEN LYSE KØREBANE




