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En opgave for sognekommunernes
vejadmifli st ration.

Af landsdommer, dr. jur. E. A. Abit2.
DK 351.811

Der var engang en sognerådsformand, der blev så led og ked af disse
evindelige indgreb fra de mange forskellige overordnede myndigheder.
Han sukkede mismodigt: ,,Vi må snart ikke bestemme noget uden
samtvkke fra en eller anden. Det eneste, vi ikke skal have tilladelse til,

er til at sælge vejgræsset, og det er der ingen, der vil købe !“

Dette er der mange, der har gentaget efter ham, og det er sikkert

rigtigt, at der af og til blandt kommunalfolk hersker en vis pessimi.sme

i anledning af de mange forskellige former for indgreb fra oven, og

denne pessimisme er sikkert også i stort omfang berettiget.

Den kan imidlertid ikke bekæmpes på anden måde, end ved at man
fra kommunernes side prøver på at lægge sig i spidsen for udviklingen
eller i hvert fald at være på højde med denne. Det er naturligvis en
fornøjelig sport at søge at hale så mange penge ud af statskassen som
muligt eller eventuelt at skubbe opgavernes løsning over på staten. ——

Disse to ting følges iøvrigt ofte ad, navnlig i den henseende, at kravene

om, at staten skal betale eller give tilskud, fører til større og større

uselvstændighed i kommunerne, foruden til mere og mere administation.

Men hvis kommunerne ikke selv tager initiativet til losning af de

problemer, der ligger for, tvinges staten på et eller andet tidspunkt til

at tage dem op, og dette kan kun ske på een måde, ved mere administra

tion og mindre selvstændighed.
Vanskeligheden er imidlertid den, at initiativ fra kommunernes side

som oftest vil være forbundet med store udgifter. Jeg mener imidlertid,
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at der findes et område, hvor der i hoj grad er brug for et initiativ
fra kommunernes side uden at det nodvendigvis behover at værc for
bundet med så store udgifter for kommunerne, at der af den grund er
anledning til at lade sig afskrække fra at tage opgaverne op.

Jeg tror, at mange sogneråd kunne gore en stor og betydningsfuld
indsats, hvis de provede at overveje deres kommunes vejproblemer i en
lidt storre sammenhæng end det hidtil har været almindeligt for
sognekommunerne at gore, og det vil da hurtigt vise sig, at der her ligger
store opgaver, som venter på at blive taget op, og som kunne loses,
selvom man ikke mener at kunne bruge store kommunale midler hertil.

Lad mig da først henlede opmærksomheden på, at vi lever i en tid,
hvor vejsporgsmålene har fået en ganske særlig stor betydning for sam
fundet, bl. a. fordi de opgaver, som stilles i den forbindelse, pludseligt
er blevet så store, at det vil tage flere generationer at løse dem, og
fordi der hertil kræves helt andre metoder, end dem, som tidligere
generationer kunne klare sig med.

Det er kun med store mellemrum, der opstår så store kriser på tra
fikens område, som den vi er inde i for tiden. I virkeligheden skal man
helt tilbage til det 18. århundrede for at finde en tilsvarende situation.
Dengang og i tiden umiddelbart for var vejene så slette, at de mange
steder var ganske ufremkommelige selv på vigtige hovedruter. Skil
dringer af disse forhold er så mangfoldige og almindeligt kendte, at jeg
ikke her behøver at komme nærmere ind på dem.

Disse skildringer har imidlertid ofte givet anledning til den mis
forståelse, at hvis vi gik længere tilbage i tiden, så ville vejene være
dårligere og dårligere jo længere vi gik tilbage. Intet kan være mere
forkert, og navnlig ville det være helt galt, hvis man antog, at det i
tidligere tid havde nogen større betydning, om visse vejstrækninger var
mere eller mindre vanskelige at passere.

Man må nemlig her først og fremmest have i erindring, at det først
er i nyere tid, at menneskene i almindelighed har fået hjul under
sig. Endnu i det 15. og 16. århundrede var vogne et befordringsmiddel,
der var forbeholdt de allerfornemste. De rige red, de fattige gik og de
allerfattigste holdt sig hjemme; hvad skulle de uden for deres bygd,
hvor de havde alle livets vigtigste fornødenheder. Vogne benyttedes
ganske vist til varetransporter, men normalt kun over ganske korte
strækninger.
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Alt dette holdt vejene udmærket til; det var i hovedsagen kun ved
overgangene over vandløbene og ved visse sumpede passager, der var
væsentlige vanskeligheder.

Det er først i takt med vognenes udvikling til et almindeligt befor
dringsmiddel, at vejproblemerne opstår og de løses først lidt efter lidt.
De fornemme, kongerne og herremændene får deres vogne, og der
bliver i tilslutning til de kongelige slotte landet over bygget særlige
veje til brug for dem og ingen andre, de såkaldte kongeveje i egentlig
forstand.

Men efterhånden blev det almindeligt, at også andre fik vogne og
kørte ud på de veje, der i virkeligheden kun var beregnet til at ride
og gå på. Så skete katastrofen, og resultatet blev i virkeligheden vejenes
fuldstændige sammenbrud.

Det interessante og det for os belærende er imidlertid, at man i vir
keligheden stod ganske famlende ikke alene over for de tekniske pro
blemer, som dette sammenstød mellem de nye trafikmidler og de gamle
veje rejste, men også over for de administrative spørgsmål, som opstod
i tilknytning hertil.

En fremgangsmåde var som nævnt, at kongerne og stormændene
byggede deres egne veje og forbød andre at køre på dem. En anden
var at kræve en afgift for benyttelsen af de nybyggede veje, ofte således,
at der var bomme, som man skulle betale passagepenge ved, med ret
korte mellemrum. Det var en fremgangsmåde, som man f. eks. i Eng
land i en årrække havde meget stor glæde af; den betød et stort
fremskridt, og forøvrigt skal man ikke betragte netop denne løsning
som noget alt for gammeldags. Det er en tanke, som man i de seneste
år har taget op igen i U.S.A. og Italien, hvor private firmaer har
anlagt store automobilveje, som man skal betale for at køre på. De
siges både at være meget populære hos bilisterne og at give et stort
overskud til deres indehavere.

Da man i den sidste halvdel af det 18. århundrede skulle reformere
det danske vejvæsen, var disse forskellige løsninger da også stærkt på
tale. Reformen blev gennemført af de mænd, som også var ledende i
landboreformerne, stavnsbåndets løsning o. s. v. Den første var den
ældre Bernstorff, og det af ham påbegyndte arbejde på at skaffe Dan
mark fordelene ved moderne vejbygning blev senere fortsat af A. P.
Bernstorff og flere andre; men det blev her som på så mange andre
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af datidens mest praktiske samfundsøkonomiske områder Christian
Frederik Ditlev Reventlow, der tilrettelagde den administrative ord
ning, som man byggede på mindst et århundrede senere.

Det er, tror jeg, ikke tilstræ:kkeligt forstået i hvor høj grad vcjfor
ordningen af 1793 fortjener at nævnes på lige fod med de andre store
landboreformer, herunder skovforordningen, til hvis navn Christian
Frederik Ditlev Reventlows navn er knyttet. Den bør imidlertid efter
min mening ganske sidestilles med disse; den betød på en gang en
skattereform, derved at den fordelte byrden ved vejarbejdet mere lige
ligt; den var et led i det, man kalder ,,Bondens frigørelse”, idet den
begrænsede pligtarbej det det hoven, som måtte udføres for det of

fentlige, og den lagde grunden til en varig udbygning og vedlige

holdelse af landets veje, som begyndte med hovedvejene og derefter

lidt efter lidt inddrog også alle de øvrige veje, som havde betydning

for den almene trafik, under det offentliges røgt og pleje.

Hele det 19. århundredes vejadministration byggede på denne lov
givning og i indledningen til den plan for en reform af vejvæsenet, som
Reventlow udarbejdede, fremsatte han en klar og velafbalanceret regc
gørelse for vejenes samfundsmæssige betydning, som endnu i dag kan
læses med stort udbytte.

Han fremhævede heri, hvor stor betydning gode veje har for et sam
funds produktivitet og for hele levestandarden derved, at de billiggor

varerne for forbrugerne samtidig med, at producenterne kan få dem

bedre betalt. Men han tilføjer, at det, som erfaringerne i udlandet viser,

lidet hjælper, at man bygger store veje, hvis arbejdet hermed og ud

gifterne hertil forarmer landet. Formålet må være, at finde en finan

sieringsform, der lægger bvrderne hos dem, der har den direkte nytte

af vejene (sml. her vore dages benzinafgifter), og en administrations

form, som passer til vej enes og samfundets struktur.

Dette lykkedes i høj grad med nvforordningen af 1793 og lige indtil
et stykke ind i det 20. århundrede, var vejvæsenet nu underkastet en
roligt fremadskridende udvikling, som jernbanernes fremkomst i slut
ningen af det 19. århundrede kun bidrog til at gøre endnu mere stabil.

Først da motorkøretøjerne i begyndelsen af dette århundrede trængte
igennem, skete der påny en sådan revolution af trafikken, at ikke alene
vejene hurtigt brød sammen, men også vejadministrationen var nu udc

af stand til at opfylde de krav, som de nye færdselsforhold stillede.
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Vi er nu påny inde i en sådan overgangstid på vejvæsenets område, som
den revenlowske vejlov i 1793 bragte til ophør, og når jeg har beskæf
tiget mig så udførligt hermed er det, fordi jeg mener, at der virkelig
for os i dag er en vis inspiration at hente i de synspunkter, som denne
lov hvilede på. Deres direkte anvendelse, således som de fandt udtryk
i lovgivningen, kan ikke opretholdes længere, efter at motorfærdselen
har rejst helt nye krav; men selve problemstillingen og de principper,
som er anvendt ved opgavernes løsning, kan vi i høj grad drage nytte
af i dag.

Mindst nødvendigt er det vel at understrege vejenes betydning for
landets økonomiske forhold i almindelighed. Der er dog her to forhold,
som der er grund til at fremhæve. For det første, at undersøgelserne
har vist, at de årlige udgifter til opretholdelsen af bilparken er mindst
5 gange så store som udgifterne til vejene. — Det var for krigen, da
bilernes gennemsnitsalder ikke var så stor som nu, nu er bilerne vel
endnu dyrere i drift. — Det vil altså sige, at ved en forbedring af
vejenes tilstand, bidrager man til en nedsættelse af den uhyre udgift,
som den årlige vedligeholdelse af bilerne er. Den var i 1938 450
mill. kr. om året, medens vejudgifterne dengang var 90 mill. kr.; for
1952—53 ventes vejudgifterne alene for amtskommunerne at blive ca.
81 mill. kr., så de samlede vejudgifter er vel end ikke steget til det
dobbelte af, hvad de var for krigen. Hvis man altså ved at forhøje
dem kunne formindske udgifterne til bilernes vedligeholdelse blot med
cn lille procentdel, ville disse penge måske være tjent ind allerede direkte
på motorkoretojernes vedligeholdelsesudgifterne, ganske bortset fra de
indirekte virkninger, som følger af vejforbedringerne. Desuden har vi
nu fået de mange gummivogne og andre forskellige landbrugsredskaber.
som kører på vejene; jeg tror, at også de er mere modtagelige for på
virkninger fra dårlige veje end de gamle jembeklædte vognringe. Når
disse kolliderede med den stenede og slidte vej, var det nok mere vejen
end vognen, det gik ud over. Med gummivognene er det sikkert
omvendt.

Det andet, jeg i denne forbindelse gerne vil fremhæve, står i for
bindelse med den gode presse, som de store autostradaer, storebælts- og
lignende broer altid har på bekostning af de mindre storstilede og min
dre fantasifulde vejprojekter. Selv for et land med Danmarks udstræk
ning og bebvggelsesforhold, vil der naturligvis være god brug for visse
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gennemgående nationale hovedruter. Det havde Reventlows vejforord
ning af 1793 også tager hensyn til. Men det er manges opfattelse, at
vi her i landet bor tænke mindst lige så meget på det sekundære vej-

net og sørge for, at dette kan opfylde sin kulturelle funktion, der
består deri, at alle egne af landet kan opnå en så tæt tilknytning til

hinanden, som dettes udstrækning og bebvggelscsforhold muliggør. Dette

kan være mindst lige så vigtigt som at spare mest mulig tid på de

store hovedruter, og mange er derfor glade for, at man efter al sandsvn

lighed stort set vil bevare den administrative ledelse, vi har af landets

vejvæsen, med tngdepunktet hos kommunalrådene og formentlig kom

binere den med en forøget andel af motorafgifterne til sognekorn

mun erne.

Dette fører os over i det andet led i den reventlowske vejreform,

den rette kombination af vejbestyrelsen og vejarbejdernes finansiering.

Da dette sorterer under lovgivningsrnagten og det efter indførelsen af

benzinskatterne i 1927 kombineret med de nye regler for deres fordeling.

som kan ventes, skal jeg blot påpege deres andel i den moderne revolu

tion på vejvæsenets område, hvis rækkevidde kun langsomt går op

for os og endnu langsommere lader sig gennemføre i praxis.

Også her kan man imidlertid henvise til erfaringerne fra vejrevolu

tionen i det 18. århundrede.
I Dagligt liv i Norden skriver Troels Lund om vejvæsenets tilstand

omkring år 1600, at det hele kun var et pengesporgsmål, man forstod
godt at bygge rigtig gode veje, og han anførte Frederik TI’s kongeveje

som bevis herpå.
Disse udtalelser underkender ganske betydningen af de omvæltninger

i landets samlede økonomi og administration, der skulle til for at skabe
baggrunden for en vejudbvgning, og navnlig betydningen af, at man
opnåede en vurdering af de nye transportrnidlers krav og hvad de kunne
udvikle sig til, når vejene blev indrettet til dem. Dette skete forst
opimod 200 år efter og forudsatte, at man blev klar over I), at de
nye veje skulle udbygges ikke til brug for kongen og enkelte stormænd,

2) at det ikke kunne nytte noget at have bomme for dem, så trafikan
terne skulle betale for det, hver gang de ville køre på dem, 3) at
administrationen lå, så den fremmede denne udbygning af vejene til

hele befolkningens gavn, og 4) at finansieringen var i orden.

Når vi derfor igen skal springe tilbage til nutiden, er det for at hen-
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lede opmærksomheden på, at vi i vejmæssig henseende i dag befinder
os i en brydningstid, der svarer til den, der gik foran den reventlowske
vejreform. Vi har endnu slet ikke fordojet den udvikling, som er sket
på trafikmidlernes område, og selvom vi ser bort fra det okonomiske,
har man endnu svært ved at forstå den situation, vi er i i dag.

Når man har lejlighed til at læse de gamle beretninger om vejenes
tilstand for 200 år siden, tænker man ofte: Det var dog forfærdeligt
så langt tilbage, de var dengang, og det er rart, at vi nu har det
meget bedre.

En nærmere eftertanke vil imidlertid vise, at dette er ganske forkert.
Vi har det meget værre i dag. Hvordan tror De, man vil se på vor
tid i færdselsmæssig henseende om 200 år, når man beretter om, at i
I Oå0erne blev der i Danmark på vejene dræbt gennemsnitlig 1 menneske
om dagen og såret 20. Jeg tror, at man vil ryste på hovedet, og
være ganske uforstående over for, at noget sådant kunne gå.

:3—-400 mennesker dræbt om året og over 7.000 sårede. Det lyder,
som en rapport fra et ikke helt lille slag under en krig, og det er blot,
hvad der sker på de danske veje og gader i lobet af et enkelt år.

For at undgå dette skal vejene bygges om; de veje, der blev bygget

til hestekoretojer, bliver ikke egnede til biler, fordi der kommer lidt
tjære på dem, og de bliver rettet lidt ud hist og her. Dette vedrorer

imidlertid mere den generelle udbygning af vejene, navnlig lande-

vejene og de gennemgående biveje, og hele dette sporgsmål vedrorer

mere administrationen af motorafgifterne end den kommunale admini

stration.
Der er derimod et helt andet område, som i hoj grad vedrorer kom

munerne, og hvis betydning der ikke synes at være tilstrækkelig for

ståelse for landet over. Det er den katastrofale bebyggelse langs vejene,

mm i meget hoj grad er et specielt dansk problem. og i det hele taget

den manglende forståelse af, at veje og veje i vore dage er to ting.

Når jeg siger manglende forståelse, mener jeg hermed, at ingen endnn

helt har forstået, hvilke konsekvenser man bor drage af udviklingen.

men jeg tror dog, at man kan se visse hovedlinier, der kan karakteriseres

ved, at man sikkert i fremtiden må nå hen til en klar adskillelse mel

lem heboelsesveje og færdselsveje.
Hvad ville man sige, hvis folk fandt på at bygge deres huse langs

jernhanelinien og lod deres horn lege på jernbaneskinnerne fra morgen

0
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til aften; men det er sikkert snarere farligere at bo ved de egentlige

færdselsveje og lade børnene lege på dem.

Det har sin naturlige forklaring deri, at husene var der først, og

børnene var der også før bilerne; men det kan ikke nytte i disse

situationer at henholde sig til, hvem der har den formelle ret på sin side.

Der er efter min mening på dette område en meget stor opgave for

sognerådene, at medvirke til, at der bliver sagt stop for alt, hvad der

hedder randbebyggelse inden for deres område. Det er en opgave, som

hvert sogneråd kan begynde på ganske for sig selv; den kan gennem

føres uden urimeligt store udgifter og den kræver ikke højere myndig

heders tilslutning. I hvert fald kun een gang for alle, og den tekniske

bistand til at tilrettelægge denne, kan sikkert fås hos vejvæsenet og dets

ingeniører.
Det kan gøres på den måde, at man i kommunen får vedtaget et

bygningsreglement og en vejvedtægt. Dette kræver de højere myndig
heders sanktion; men der findes normalvedtægter, som det er let at

få fat på, og som hurtigt kan sættes i kraft.
Når dette er sket, har sognerådet den retlige magt i sin hånd til

at træffe alle bestemmelser på dette område. Det vil imidlertid mode
en vis lokal modstand, fordi folk er vant til at bygge og bo ved de
offentlige færdselsveje gratis tror de, fordi de ikke med det samme
får præsenteret en regning i kroner og øre. Men betalingen har jeg

nævnt, det er en Stor del af de 3—400 dræbte og 7.000 sårede om

året, som jeg omtalte for. Det er efter manges mening ikke gratis, men

tværtimod meget dyrt.
Det bliver derfor en af sognerådets største og vanskeligste opgaver

at forklare dem, der ikke kan forstå, at de ikke må bygge ved færd

selsvejene, som de altid har gjort det, at dette må man nu ikke mere.

Men denne opgave vil lettes, hvis sognerådet prøver på at tage

udviklingen af beboelsesområdene i kommunen i sin hånd. Det kan

gøres gratis for kommunekassen, hvis man får indført de omhandlede

vedtægter. Så kan man kræve en vejplan og bebyggelsesplan, for

nogen får lov til at bygge, og man har ret til at forlange, at han selv

betaler alle udgifterne herved.
Det vil dog sikkert være det letteste og få nyordningen til at glide

bedst, hvis kommunen også økonomisk går ind i sagen, og giver tilskud
til beboelsesvejene eller betaler dem fuldt ud. Har man først de nævnte
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vedtægter, er der mulighed for mange forskellige okonorniske arrange

menter til fremme af de nævnte formål efter kommunens specielle

karakter. Det kan sognerådet selv bedre finde frem til end andre.

Den bedste forudsætning for en tilrettelæggelse af dette arbejde vil

være, at kommunen selv eller med bistand af vejvæsenets ingeniorer

irover på at udarbejde en samlet plan for vejvæsenet i kommunen. Ved

hjælp af denne må sognerådet først og fremmest gøre sig klart, hvilke

veje, der skal være færselsveje. Dernæst må det træffe bestemmelse om,

hvor beboelsen skal være, når det fremtidigt bliver forbudt at bygge

flere huse ved landevejene og ved de biveje, som færdselen skal gå ad.

En sådan plan kan sognerådet benytte lejligheden il at skitsere,

medens boligministeriet og amtsrådet behandler ansøgningen om god

kendelse af det ny bvgningsreglement og vejvedtægten, og når så de

to vedtægter er godkendt. må sognerådet bestemme, om det skal kræ

ves, at de mennesker, der vil bygge beboelseshuse, selv skal betale de

hertil hørende veje, om kommunen vil bygge dem for dem, eller om

man skal arbejde med et tilskudssystem eller en kombination af begge

eller alle tre dele.
Der ligger i virkeligheden her en meget stor opgave for sognerådene,

som de færreste af disse har taget op, til trods for, at den kunne loses

af dem på den bedste måde uden større indgreb fra oven, hvorved

den ville blive tilpasset både kommunens egne forhold og færselens

almindelige krav langt bedre end, hvis den først bliver sat igang, når

der kommer et rnagtbud fra oven.

Hvis sognerådene ikke viser deres interesse herfor i gerning, bliver

det andre, der tager sig af det, og så bliver det den centraliserede

administration med de følger, som en sådan centraliseret ordning vil

medfore, og som de færreste sogneråd sætter pris på.

Hvis man er tilhænger af decentralisation og kommunalt selvstyre,

kan man derfor kun onske, at de reformer, der skal foregå på dette

område, må blive i overensstemmelse hermed; men det kræver, at

initiativet kommer netop fra kommunerne selv, i dette tilfælde forst

og fremmest fra sognerådene.
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Moderne metoder til bedømmelse af
bituminøse belægningers stabilitet.

Af civilingeniør B. Walther Rasmussen.

DK 625.85

I lobet af de senere år er man i stigende grad blevet klar over, at de
hidtil anvendte empiriske metoder til bedømmelse af bituminose bc
lægningers stabilitet er utilstrækkelige.

Blandt disse empiriske stabilitetsmetoder skal trykstyrkeprovning samt
Hubbard Field — og Marshall machine — stability nævnes. Fælles
for de to sidst nævnte, der begge er en slags forskydningsprøver, er, at
stabiliteten bestemmes ved deformationshastigheder, der er langt større
end de i praksis ved parkering forekommende. Følgen heraf bliver,
at den i blanding af stenmateriale og bindemidel optrædende viskose
modstand bliver afgørende for stabilitetens størrelse.

På baggrund af ovennævnte kendsgerninger har man bestræbt sig
på at indføre mere eksakte metoder til bedømmelse af bituminøsc mas
sers stabilitet.

Ved hjælp af disse metoder søger man at bestemme visse material
konstanter i belægningsmaterialerrie, idet man i almindelighed har

hentet prøvemetoderne fra geoteknikken.

Forinden vi går over til at omtale de triaxiale forsøg, der har vundet

stadig større udbredelse, skal vi se på den fysiske betydning af de ved

forsøgene bestemte størrelser, nemlig kohæsionen og friktionsvinklen.

‘9

Fig. 1.

xx
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nbringer man en jordprove i en kasse (jvnf. fig. 1), og belaster rnar

prøven med P kg, kan man måle, hvor stor et træk T kg, der skal

til for at frembringe en forskydning mellem kassen A og rammen B.

Gentages forsøget med forskellige værdier af P, og afsættes de fundnc

værdier i et koordinatsystem, fås en kurve som vist på fig. 2, hvor p og t

er henholdsvis P og T divideret med jordprøvens tværsnitsareal, altså

kræfterne i kg/cm?

t

Ligningen for denne kurve kan skrives:

A c + p tg p

hvor c = forskvdningsstyrken ved ubelastet jord, i geoteknikken kaldes

den kohæsionen; p tg er den del af forskvdningsmodstanden, der

skyldes normalkraften og må derfor tilskrives friktionen mellem de

enkelte korn. tg çü er derfor friktionskoefficienten, og p kaldes friktions

vinklen.
Eksperirnentelt er det nemmere at bestemme friktionsvinklen og ko

hæsionen såvel på jordprover som på bituminose belægninger ved

triaxiale forsøg.
Princippet i det triaxiale forsøg er følgende (fig. 3): et cylindrisk

prøvelegeme, der er fremstillet af det foreliggende materiale, anbringes
inden i en celle, idet det er omgivet af en gummimanchet, der er fast
gjort til cellens top og bund. I mellemrummet mellem provelegemets
manchet og den cvlindriske celles væg befinder sig en vædske, hvis
tryk kan aflæses på et manometer, der er anbragt i forbindelse med
cellen.

Fig. 2.
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Provelegemet udsættes for et lodret tryk, hvorved det dcformeres,

og der vokser et sidetrvk op i vædsken, forudsat at trvkstangen har en

vis diameter. Deformationen ophorer, når der er ligevægt mellem lodret

tryk og sidetrvk. Dette gentages ved stadig større lodrette tryk, idet der

kræves mindst to sæt sammenhorende værdier af lodret tryk (o’) og

sidetryk (0:) til bestemmelse af kohæsionen og friktionsvinklen i ma

terialet. De sidstnævnte størrelser bestemmes ved hjælp af de Mohrskc

spændingscirkler (jvnf. fig. 4), idet man ud fra sammenhorende værdier

af o og 0 tegner spændingscirkler over o1 = lodret tryk

sidctrvk som diameter. Fællestangenten til spændingscirklerne tegnes.

Dens hældning kan påvises at være lig med tg , og det stykke, den

afskærer på ordinatakslen, er T (= c) ,,kohæsionen”.

Ved hjælp af r (c) og çt søger man at opstille et stabilitetsudtryk,

idet man overtager en bæreevneformel, der har vist sig at gælde for

jord, og prøver at vise, at den også gælder for biturninose blandinger.

Dise formler har i almindelighed formen:

0 = i- f ()
hvor o er bæreevnen i kgJcm2, og f (rp) er en funktion af friktions

Fig. 3.

vinklen.
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‘i:

Blandt de forskere, der arbejder på denne måde, kan nævnes V. R.
Smith, Mc Leod og L. W. Nijboer (jvnf. litteraturfortegnelsen).

Nijboer har det fortrin fremfor Mc Leod og Smith, at han ikke blot
angiver en metode til bestemmelse af friktionsvinkel og initial modstand
gennem triaxiale forsog samt viser, hvorledes bæreevnen kan beregnes
udfra tg i og r, men at han yderligere gor rede for den indflydelse,
en bituminos blandingsopbvgniug har på disse storrelser. Her skal bl. a.
nævnes:

1) filler-hitumenforholdet i den bituminose blanding;
2) bitumenens oprindelse og asfaltenindhold;
3) fillerens partikelstorrelse;
4) antallet af kontaktpunkter i den komprimerede belægning; ved kon

taktpunkter forstås heroringspunkterne mellem de enkelte partikler,
idet antallet angives pr. tværsnitsenhed;

5) indholdet af groft, kantet stenmateriale (k > 2 mm) i blandingen.

Endvidere kommer Nijboer ind på gradueringen af stenmaterialet i
blandingen samt doseringen af bindemidlet, idet han hævder, at man
opnår den mest stabile belægning ved at tilsætte så meget bitumen, at
tætheden i stenmaterialet bliver optimal.

Yderligere angives en metode til bestemmelse af porevolumenet i sten
materialet ud fra gradueringen samt til bestemmelse af filler-bitumen
forholdet ud fra sigtekurven under forudsætning af, at stenmaterialet
er lejret tættest mulig.

Fig. 4.
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Endelig har Nijboer behandlet tromlingen ud fra et nyt synspunkt.

Som det vil forstås er Nijboers bog yderst lærerig at stifte bekendtskab

mcd. Dog må det indrømmes, at den er vanskelig tilgængelig. Af denne

grund har vi på vejlaboratoriet og laboratoriet for vej- og jernbane-

bygning gennemgået bogen i studiekredsform og søgt at opklare nogle

af de mange uklare punkter, ligesom vi har haft lejlighed til at rådfore

os med Nijboer om andre problemer. For at lette læsningen af Nijboers

bog for andre interesserede, der på grund af ovennævnte vanskeligheder

hidtil er veget tilbage for at gå i gang med opgaven, har vi nu ned

skrevet disse kommentarer, der udleveres ved henvendelse til Dansk

Vcjlahoratorium, Øster Voldgade 10 G.

LITTERATUR.

1) Smith, V. R.: Triaxial Stability Method for Flexible Pavernent Design.,, Pro

ceedings of the Association of Asphalt Paving Techriologists”, bd. 18, 1949,

s. 63—94.

2) Public Roads: An Improved Triaxial Compression Cr11 for Testing Bituminous

Paving Mixtures ,.Public Roads”, bd. 9, 1951, s. 173—79.

3) Nijboer, L. W.: Plasticity as a Factor in the Design af Dcnsr Bituminous Road

Carpets.

4) Leod, Mc: A Rational Approach to the Design of Bituminous Mixtures.

,,Proceedings of the Association of Asphalt Paving Teehnologists’, bd. 19,

1950, s. 82—224.

Isfri veje.
DK 625.7.035:625.768.5

I dagbladene her i landet læste man omkring november 1952

forskellige meddelelser, der lod formode, at det nu var muligt at

fremstille en vejhelægning med den egenskab, at sne og is straks

ville smelte, når nedbør i disse former faldt på vejen.

Det var ikke muligt at komme i forbindelse med opfinderen Rade

macher, hvilket synes at skyldes, at der dengang endnu ikke forelå prak
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tiske forsogsresultater. I et fagtidsskrift1) kan man nu endelig læse
om nogle forsøg.

Opfindelsen går ud på, at der til bindemidlet (asfalt eller tjære)
sættes et stof (saltopløsning) ,,Elektroswa Ciorcatrinat 999 A”, hvis
sammensætning er hemmelig.

Før vinteren 195 1/62 udlagdes et provefelt, 6 rn2 stort, og cn 3 cm

tyk bituminos belægning med tilsætning af stoffet. Ved indtil 3 graders
frost viste det sig, at et snelag på 2 cm tøede på forsogsfeltet; ved 3—5
graders frost blev sneen liggende i samme tykkelse som udenfor feltet;
men på feltet var sneen blødere og vandholdig.

Opmuntret af dette forsøgs resulat udlagde man i efteråret 1952
ca. 1500 m2 af en 3 cm tyk bituminøs belægning med tilsætning af det
hemmelighedsfulde stof (8 % af bindemidlet). I november og de
cember viste det sig, at der ikke var forskel på strækningen med
midlet og de øvrige kontrolstrækninger.

Et tredie forsøg udførtes lige inden nytår. En 3 cm tyk belægning
med 14 % tilsætning til bindemidlet udlagdes på 50 m2. Det ser ud
til, at resultaterne kan blive som ved det førstomtalte forsøg; men
det er for tidligt at udtale sig endnu.

Kloss dementerer i artiklen de mange Rygter, der har været ud-
spredt om det nye stof. Hvis forsøgene om et par år har givet positive
resultater, er der imidlertid en række spørgsmål der må besvares,
inden vejmvndighederne i større udstrækning kan gå ind for det
nye stofs anvendelse: Hvor stor forrnindskelse i ulykkestallene kan
forventes? Hvor meget dyrere bliver belægningerne? Hvorledes influerer
stoffet på belægningernes levetid og på vedligeholdelsesomkostningerne?
Hvor længe bliver stoffet ved med at virke?

Det ser således ud til, at der hidtil har været for megen blæst om
denne opfindelse.

H. H. Ravn.

1) Strassen-, Asphalt- und Tiefbau-Tcchnik, rg. 6, nr. 5, 1953, side 114.
Kloss: Eisfreie Strassen.
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Vil vi virkelig trafikulykkerne til livs?
Af vejdirektor K. Bang.

DK 656.1.08

I 1938 havde vi 7800 dræbte og tilskadekomne i trafiken. I 1950
var tallet vokset til 10.800, d. v. s. med næsten 40 , medens vejtra
fikken i samme tidsrum var vokset med mindre end 20 %. For 1951
og 1952 foreligger Statistisk Departements opgørelse endnu ikke, men
avisernes daglige ulykkesnotitser taler deres tydelige sprog. Hvorfor har
vi så ringe held med at bekæmpe disse ulykker? Er vi forberedt på den
ulykkesbølge, der venter os, når automobilimporten efterhånden frigives,
og trafikintensiteten som følge deraf stiger? Eller rettere den yderligere
opsvulmen af en allerede stigende bølge. I betragtning af den utvivl
somme interesse, som offentlighed og presse viser disse forhold, vil man
måske uden videre være tilbøjelig til at gå ud fra, at her er da i hvert
fald en opgave, hvor alle gode kræfter er enige om at løfte i flok, og
lwor man ikke skvr nogen ofre. Men er dette nu i overensstemmelse
med de faktiske forhold? Vi beklager nok allesammen ulykkerne og
diskuterer gerne — særdeles gerne færdselsregler og færdselspro
paganda. Men vil vi virkelig pålægge os selv de bånd og de økonomiske
ofre, som er nødvendige forudsætninger for et effektivt felttog mod
færdselsulvkkerne?

Det behøver nu for det første ikke nærmere påvisning, at vi skatter
motortrafikkens økonomiske, sociale — og rent fornojelsesmæssige —

fordele så højt, at vi er vilige til at betale dem med en endog meget høj
pris, ikke alene i penge, men ogsaa i død og ulykke. Det har vi faktisk
gjort gennem mange år. Der er i denne verden grænser for, hvad man
vil ofre af penge og finde sig i af restriktive forholdsregler for at undgå
risiko for egne eller andres liv og lemmer. I det praktiske liv må der
en afvejelse til, men er vi ikke ved denne afvejelse for tilbøjelige til
at lade de udgifter og de præventive forholdsregler, som på en række
områder må til for at begrænse trafikrisikoen, veje urimeligt tungt i
den ene vægtskål, når vi i den anden lægger trafikulykkernes menneske
lige og økonomiske ødelæggelser? En gennemgang af indsatsen på nogle
af de vigtigste fronter i kampen mod trafikulykkerne vil vise, hvorledes
vi hidtil har foretaget denne afvejelse.
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Lad os begynde med et emne, som må indtage en central Plads:

offentlighedens opfattelse af problemet. For en rigtig stillingtagen er

her. som på så mange andre områder oplysning nødvendig. Oplysning

er imidlertid ikke det samme som propaganda. d. v. s. ensidig på.

virkning.
Den seneste tids debat har navnlig drejet sig om tre ting: Fri hastig

hed, ubetinget forkørseisret for hovedveje i modsætning til vigepligt

for sidevejene og fuldstændig STOP for udkorsel på hovedvej. Det

kan vist ikke nægtes, at i denne debat er agitation og propaganda sat

kraftigt ind lige til annoncekampagner. Og dog drejer det sig ingen

lunde om herhjemme at indfore regler, der anerkendes overalt i udlandet

eller blot i vore nabolande eller i lande med mere udviklede automobil-

trafik end vor. Reglerne er selv inden for USA varierende. Dette

skyldes naturligvis, at disse problemer ingenlunde er ligetil. Hvorledes

tænker man sig i grunden, at trafikanter i nogenlunde sikkerhed skal

krydse eller dreje ind på en hovedvej, når hovedvejsfærdsleri kommer

med ubegrænset hastighed og har en absolut ret til at komme først?

Man må erindre, at på vore veje er oversigten til begge sider fra en

sidevejsindmunding ofte ringe. På meget trafikerede hovedveje er des

uden hensyn at tage til ventetiden for trafikken fra sidvejene, der

også kan være kraftigt trafikerede.

Selv med den bedst tænkelige juridiske udformning af hovedvejs

reglen kan man dog ikke eliminere det faremoment, der opstår, når

sidevejstrafikken skal ind på hovedvejen. Mangelfuld overholdelse af

vigepligtreglerne (incl. STOP-reglen) anses i USA for årsagen til en

fjerdedel af de drab og lemlæstelser, der tilskrives fejl hos bilforerne,

hvilket er praktisk talt det samme forhold, der kan udledes af vor

statistik. I Amerika har man derfor allerede i mange år bygget og bygget

i stigende omfang façadelose notor’eje uden niveauskæringer mccl

sidevejene. Det er naturligvis kostbart og kun gennemforligt, hvor

trafikken er intens. Trafikken er imidlertid også i Europa steget så

meget, at man anerkender nødvendigheden af motorveje. Det gælder

ikke alene store lande som Tyskland og Frankrig, men også Holland,

Belgien, Sckwei: (kvstvejen Lausanne—Genève. der har omtrent samme

trafik som vor egen Kogevej, er under udførelse). Her i landet er

spørgsmålet om motorveje kun aktuelt omkring Storkøbenhavn (Hors

holmsvejen, omfartsvejen i Lyngby, Køgevej). En Vcjtvpe, der er noget
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mindre kostbart, er veje, hvor de modgående færdseisretninger er ad
skilt ved en midterrabat, d. v. s. typer om Lyngbyvej og Roskildevej
ved Kobenhavn (hvor dog midterrabatterne er for smalle og bcbvg
gelsesforholdene langs vejene utilfredsstillende). Disse 4-sporede eje med
midterrabat er en del mindre trafiksikre end motorveje, men dog væ
sentlig bedre end veje uden midterrabat, hvad enten disse så er si
brede, at de giver plads til fire koretojer (4-sporede) eller kun til tre
koretojer (3-sporede). Hosstående lille grafiske oversigt fra New Jersey
giver en forestilling om forholdene.

qj._ 2

30y4 /lo,.c/e

Lide-?

raerrcbc’t.
‘ei.s —

Ikke al vejhvgning kan ske for sikkerhedens skyld alene. Trafikken
skal frem med rimelig fart og korselsøkonomi, uden at man altid kan
udbygge vejene i den store stil. Det kan derfor ske, at vejforhedringcr
ikke bringer ulvkkestallet ned. Ulykkerne stiger nemlig, alt andet lige,
med trafikintensiteten og med korselshastigheden. Vokser f. eks. tra
fikken så meget, at en 2-sporet vej er utilstrækkelig, og man da af oko
nomiske grunde i stedet for at bygge en 4-sporet vej med midterrabat
blot udvider vejen til 3-sporet (eller 4-sporet uden midterrabat), kan
man risikere, at ulykkestallet stiger, jfr. følgende opstilling, ligeledes fra
New Jersey.

Veje ,ried Wocr’i-eje.

,,i

m g,7 r7? ed
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Dodsulykker pr. 1.000.000 kcretøjs-rniles.
Daglig

antal Aar

Type koretojer 1936 1937 1938 1939

2-sporet 3,000 11 12 11 10
3-sporet 8,000 18 23 12 13
4-sporet med Midter

rabat 12,000 12 9 9 8

Spørgsmålet om trafiksikre veje er ikke begrænsct til vejene selv.

Det rækker langt ind på byggeriets område. Arntsvejvæsener og amtsråd

kæmper for at holde landevejene fri for randbebvggelse, men jeg tror

ikke, det er forkert at sige, at de støder på sejg modstand hos bygherrer,

grundejere og mange andre, der er interesseret i udstykning og byggeri.

Jeg skal citere nogle avisnotitser fra de seneste måneder:

,,Masser af børn leger på hovedvej . . . 60 lejligheder ud til hoved

vej nr. 10 . . . Den lille dreng, der korte på gaden på en trehjulet

cykle . . . blev dræbt på stedet . . . Den 3-årige Jytte blev . . . dræbt

af en bil, da hun ville løbe over gaden i nærheden af sit hjem”.

Disse børn leger på gaden eller vejen, fordi deres hjem støder lige

ud til den, og de har måske ikke andre steder at lege. Lad gå med,

at biltrafikken mange steder har måttet føres igennem kvarterer, der er

bygget før motortrafikkens tid, men hvorledes er det med det omfat

tende og i mange henseender smukke og hensigtsmæssige byggeri, der

er udført i vor tid og stadig pågår i stor stil. Det er ikke alene lande

veje og andre store færdselsårer, der er trafikfarlige nu til dags, det

gælder også stamveje, f. eks. i villa- og rækkehuskvarterer. Jeg vil påstå,

at det er få tilfælde, hvor man ikke med begrænset bekostning og

ulempe kan gennemføre en bebyggelse, hvor boligadgang og færdsels

veje er tilstrækkelig adskilt, men hvor meget får dette hensyn lov at

veje i praksis?
Selv de ivrigste agitatorer for den fri hastighed hævder vel ikke, at

hastighedsgrænsens ophævelse ligefrem vil nedsætte trafikulykkernes tal.

Det menes jo, at ophævelserne ikke vil føre til større kørselshastighed,

end det ville blive tilfælde med en efter moderne forhold afpasset

hastighedsgrænse. Men hvis den optimistiske devise for denne tro:

,,Ikke fri hastighed, men forsvarlig hastighed” skal have realitet, må

der skrides ind også uden for de tilfælde, hvor en ulykke allerede er

sket, og muligheden for en sådan indskriden må ikke være alt for fjernt
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liggende. En bedømmelse af om kørslen efter de i det enkelte tilfælde
foreliggende konkrete færdsels- og vejforhold har været uforsvarlig, er
selvsagt en mere kompliceret sag end den blotte mekaniske konstatering
af, om en bestemt hastighedsgrænse er overskredet. Et sådant skøn,
udøvet af mindre kompetente personer, vil føles som en komplet
utålelighed, d. v. s. at skønnet kun kan udøves af særlig trænet politi.
Men hvorledes er det med politi på vore veje? Vort udmærkede færdsels-
politi er sørgelig fåtalligt og har mange andre opgaver, navnlig kontrol
med køretøjernes forsvarlige tilstand. Hastigheden er i øvrigt kun et
enkelt af de forhold, der motiverer ønsket om flere politipatruljer på
vejene. Man finder det naturligt i byerne at have patruljerende betjente
til at påse overholdelsen af de 101 forskellige småforskrifter, som gælder
for handlende og andre. Hvorfor så vige tilbage for tanken om et
patruljerende færdselspoliti over hele landet, som udmærket uden

unodigt rapportjageri kunne virke vejledende og dæmpende på uhel

dige eller letsindige elementer blandt trafikanterne. En sådan mobil

politistyrke ville desuden udgøre en højst nyttig reserve, som til enhver

tid kunne sættes ind på særlige opgaver, f. eks. ved eftersøgning af

farlige forbrydere, ved evakuering, mobilisering o. s. v.
Der synes nu at være kommet skred i færdselsundervisningen i sko

lerne og skolepatruljesvstemet er under udvikling. Vi har også et udvalg
for færdselspropaganda, som arbejder energisk. På undervisningsom
rådet gøres altså virkelig en indsats. Men hvorledes er det med forsk
ningen? Trafiksikkerhed er ikke blot et Spørgsmål om politi- og erstat
ningsbestemmelser eller blot om indbankning i folks hoveder af disse
regler. En god færdselsregel eller en god teknisk udformning af et vej-
anlæg er den, der faktisk bringer ulvkkestallet ned. Dette er fundamen

talt et videnskabeligt spørgsmål om menneskers fsiologiske og psyko

logiske reaktioner over for visse mekaniske foreteelser. Men har vi ofret

tilstrækkelig kraft på et objektivt studium af dette samspil, af vore

foranstaltningers objektive begrundelse og deres faktiske virkning? Der

er en rig mark for statistiske, fysiologiske, psykotekniske foruden vej-

og trafiktekniske undersøgelser. Vi kan ikke gennemføre alle under

søgelser af denne art i Danmark, og det er næppe nødvendigt. Men kan

vi lade opgaven helt ligge? Burde vi ikke også herhjemme ofre de

nødvendige penge på koordinering og systematisering af de forskellige

bestræbelser på dette område?
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Jeg skal indskrænke mig til disse korte antydninger af forskellige
områder, hvor en forøget indsats mod færdselsulykkerne kan give resul
tater. Det har ikke så forfærdelig stor interesse, om vi kunne eller burde
stå bedre i dag, end vi gør. Jeg skal i hvert fald ikke søge at opkaste
mig til dommer om dette. Hvad jeg derimod ønsker at gøre klart, er,
hvor omfattende og krævende en opgave der ligger for os, hvis vi vir
kelig vil gøre os noget håb om at dæmme op for en voksende ulykkes
bølge i de kommende års trafikale udvikling. Spørgsmålet er så blot,

om vi vil tage denne opgave op for alvor.

(Bragt som kronik i Berlingske Aftenavis den 1. dec. 1952).

Friktionsmålinger.
Enkelte resultater fra målingerne med Dansk Vejlaboraforiums

Stradographe.’)

Af professor H. H. Ravn.
DK 625.7.035

Der har været overordentlig stor interesse for at få foretaget målinger

med Stradographen. Dette skyldes naturligvis først og fremmest, at en

vejbelægnings glathed er een af de egenskaber ved belægningen, som

interesserer alle motorkorende meget. Det bliver derved også et punkt

af stor vigtighed for vejmvndighederne. Dernæst har man her i landet

diskuteret ruhedsmåler i årevis, inden det lykkedes at få anskaffet en

sådan.
Nu, da vejlaboratoriet har fået Stradographen, dukker der selvfølge

lig nye problemer op. Det er altid en stor fordel for en tekniker at kunne

udtrykke en egenskab ved et eller andet tal. Således ville det falde

‘) Disse målinger bor ikke kaldes ruhedsmålinger, men friktionsmålinger. Dels

dækker sidstnævnte ord bedre; dels kan der let ske forvekslinger ved oversættelse til

fremmede sprog. Således betyder ,,roughness” både på engelsk og på amerikansk

,,ujævnhed”, og rauhigkeit” betyder ligeledes ,,ujævnhed” på tysk, medens det

i Schweiz betyder ,,ruhed”.
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naturligt at udtrykke ruheden ved en friktionskoefficient, d. v. s. for

holdet mellem den vandrette kraft mellem hjul og vejbelægning og det

tilsvarende lodrette hjultrvk under skridning. Man vidste jo nok, at frik

tionskocffic’ientcn f var afhængig af hastigheden men ved nogle belæg

finger har det vist sig, at f aftager så stærk med voksende hastighed, at

man alene af denne grund ikke kan udtrykke f ved et enkelt tal. Det er

nocivendigt at tegne en kurve (se fig. i), hvor man ud ad den vandrette

akse afsætter hastigheden og lodret de tilsvarende friktionskoefficienter.

jo storre f, desto mere skridsikker belægning.

Når man nu vil sammenligne forskellige belægninger, og det er både

fabrikanter og forbrugere meget interesserede i, må man altså sammen

ligne to kurver; og det frembvder straks visse vanskeligheder. I det

folgende sker sammenligningen på den måde, at man finder værdien

af f ved hastigheden 60 km pr. time og desuden en storrelse 3, chr

angiver faldet i f fra 20 til 60 km/h (matematisk set er lig den nume

riske værdi af hældningen for sekanten gennem kurvepunkterne med

abscisserne 20 og 60). En belægning er altså bedre, jo storre f er,

og jo mindre i er. De to talværdier vil dog ikke i alle tilfælde kunne

give en tilstrækkelig udtommende karakteristik af en helægnings egen

skaber i ruhedsmæssig henseende.

Da der synes at herske nogen uklarhed med hensyn til tydningen af

de resultater, der foreligger efter målinger med Stradographen. må det

siges at være påkrævet at komme med nogle retledende bemærkninger,

selv om det må indrømmes, at målingernes antal endnu er så ringe, at

dej’ ikke kan foretages en tilfredsstillende statistisk bedømmelse af ma

terialet. Imidlertid er der ikke andre end Dansk Vejlaboratorium, der

er i besiddelse af samtlige måleresultater, og denne institution må der

for have storre mulighed end andre for at bearbejde resultaterne. Da

materialet som nævnt er for lilje, må man naturligvis tage alt muligt

forbehold over for konklusionernes rigtighed, og den eneste grund til

allerede nu at offentliggøre noget om friktionsmålingcrne er, at der af

andre, som kun er i besiddelse af en del af vejlahoratoriets måleresul

tater, er foretaget en vurdering, som ikke kan holde stik, når man tager

alle målingerne i betragtning.

Den belægningsgruppe, der er repræsenteret ved de fleste målinger,

er tæppebelægningerne. Hvis man inddeler disse efter stenstorrelser

0/3 mm, 0/5 mm, 0/6 mm, 6/12 mm og 10/20 mm, viser det sig, at
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0/3 mm og 6/12 mm grupperne kun er repræsenteret ved 5 målinger
og derfor indtil videre må glide ud ved sammenligningen. Slår man
0/5 og 0/6 mm grupperne sammen, får man en gruppe ,,sandpapirsru”
tætte belægninger repræsenteret ved 35 målinger, og tilbage er der så
de ,,synligt ru”, mere åbne 10/20 mm belægninger, der desværre kun
er repræsenteret ved 10 målinger. Det skal dog bemærkes, at en
ung” består af 6 à 8 enkeltmåleresultater på samme belægningsstræk—
ning.

For hver af de to nævnte grupper (0/6 og 10/20 mm) er på fig. 2
tegnet en kurve. På den vandrette akse er afsat friktionskoefficienten
foo, og op ad den anden akse angives, hvor mange % af belægningerne
i vedkommende gruppe, der har større f60. Jo hojere kurven forløber,
jo bedre. Det ses, at for de laveste friktionskoefficienter ligger 10/20 mm
gruppen bedst, medens 0/6 mm gruppen er gunstigst stillet ved store
værdier af f00. Man lægger endvidere mærke til, at de største af de
målte friktionskoefficienter hidrører fra de sandpapirsru belægninger;
ganske vist stammer de mindste værdier af f60 også fra denne gruppe.

4

04 qt 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Fig. 2.
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ej
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Ca. 30 % af de ,,sandpapirsru” belægninger har altså større fc,o end

de bedste af de ,,svnligt ru”, og ea. 14 % af de ,,sandpapirsru” har

mindre fm end den dårligste af de ,,synligt ru”.

Ser man på værdierne af den ovenfor omtalte størrelse /3, der er et

mål for, hvor hurtigt friktionskoefficienten aftager med voksende ha

stighed, får man et billede som fig. 3. Her er /3 afsat ud ad den vand

rette akse, vinkelret derpå er afsat så mange % af gruppens helægnin

ger, der har et storre /3. Den gruppe, hvis kurve ligger lavest, er altså

den bedste med hensyn til folsomheden over for hastigheden. Man må

dog ikke glemme, at en belægning med et stort L0 og en stor værdi af

/1 er bedre end en belægning med samme store f0 og et lille //, i alt

fald så længe man holder sig til hastigheder under 60 km/h.

Alle de i redegorelsen ovenfor benyttede målinger er foretaget ved

± 4 C og kan ikke sammenlignes med målinger ved andre tem

peraturer. Alle friktionskoeffieienter er målt på fugtig korebane. da fug

tighed altid nedsætter værdien af f. De målte helægningers alder har

varieret fra 1 måned til 15 år. Der er visse forhold, der tyder på, at

såvel f som /3 varierer med alderen; men materialet er endnu alt for

lille til, at man kan danne sig noget billede af denne variation. Det
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kan dog meddeles, at der er målt to 15 år gamle 0/6 mm belægninger
mcd L0 = 0,7 og to 10/20 mm belægninger 13 år gamle med L1 0,6
og 0,8. Fire år gamle overfladebehandlinger (med tjære) har haft f
0,8 à 0,9. Hvilke friktionskoefficienter, disse belægninger har haft på
tidligere tidspunkter, vides ikke.

Det er snart mange år siden, det sidste slidlag af stampeasfalt blev
lagt her i landet. Der er jo nemlig almindelig enighed om, at den be
lægning er for glat i våd tilstand. Det har da også været vanskeligt at
finde så stort et stykke med stampeasfalt, at der var mulighed for en
måling. Resultatet ses i fig. 4. Allerede ved 45 km/h er man nede på
f = 0,2, en værdi, der ofte er målt på ugruset isbelagt vej.

FR//(T/ONSMA°t ING.
Nr122 Md/1d30/1252k/. 11 Sag /70

Slå/es/ed: PiIeaIIé

-, /0

X venyj’re /?f’’
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0 4

0,3
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0, /
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BelægnIng: Stampea 5faIt
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Alder.’ Luf/temp:
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2 C. S/ydække:

I
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Fig. 5. De lodrette højder angiver friktionskoefficienter. Til venstre ses målingerne på
den vestlige (stigende) rampe, i midten på klapperne, og til højre på den

østlige (faldende) rampe.

FR/A77ONSMÅ L /N6.
fVrl5O Målt e/.12/1 53k/.74-15 Sognr
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8e1gni’g: Trc
Fabrik al:

&no’em,da’e/:

Stenmaleria/e:

A/a’er: Luf/temp.: 2 C. Sk,qdkke:

Bem cerk,,inqer:
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Chas1 F1dsell Schou

Louiselund, Lundrng
Tlf. Haderslev 23435

Værksted ,,Gudenaa pInekIippere”
Tlf. Haderslev 23188

skærebredde 2 m.

Sten og Grus VIRKLUND MASKINFABRIK AIS

SILKEBORG

VEJ- STÅBI
LOMMEBOG FOR VEJINGENIØRER

— 3. udgave —

Udarbejdet af et udvalg nedsat af

Dansk Ingeniørforenings Bygningsingeniorgruppe.

122 sider + leverandorfortegnelse, format A 5, pris kr. 8,75.

TEKNISK FORLAG

V. Farimagsgade 31, København V. Telefon: BYen * 9288
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Man forbavses imidlertid over, at det ved bygningen af den nu
værende Knippelsbro, der dog ikke er særlig gammel, blev besluttet at
anvende træ som slidlag på klapperne. Man fik derved et af de aller-
farligste korebanearealer i København, og der sker også det ene uheld
efter det andet til trods for, at der vistnok straks gruses, når kørebanen
bliver fugtig. Med det formål at få et talmæssigt udtryk for det almin
deligt kendte faktum, at træbelægninger er meget glatte, lod man
Stradographen måle op ad rampen (stobeasfalt med nedtromlede skær
vcr) over broklapperne og ned ad den anden rampe. Målediagrammet
ses i fig. 5. På rampen var fO,9; men så snart hjulene kom ind på
klappen, sank f til 0,2 for derpå atter at stige til 0,9 på den anden
rampe. Den fundne f-kurve for træbelægningen ses på fig. 6. Heraf
fremgår, at træbelægningens friktionskoefficient ved 40 km/h kun er
ca. halvt så stor som stampeasfaltens ved samme temperatur (2° C).

Fig. 7.
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Det er faktisk ganske overordentlig forkert at have et stykke is-glat be
lægning liggende mellem to strækninger passende ru belægning.

Bremselængdens afhængighed af hastighed og friktionskoefficient
plejer man at afbilde som i fig. 7, hvoraf man ser, at for f 0,2 får
man store bremselængder. Det ses endnu tydeligere af fig. 8, hvor f
er afsat ud ad den vandrette akse og bremselængden lodret. For kur
ven V 60 km/h er det tydeligt, at bremselængden begynder at vokse
ganske alvorligt, når f kommer ned under 0,4 à 0,5. Ved tegningen af
kurverne er reaktionstiden ikke taget i betragtning.

Fig. 8.
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Møde i den internationale
vejkongressammenslutning.

På et møde den 16. januar i Paris vedtog den permanente bestyrelse
forskellige beslutninger af mere almindelig interesse for danske deltagere
i kongresarbej det:

1) Den franske vejdirektør A. Rumpler valgtes til præsident (afløser
D. Boutet, ligeledes Frankrig).

2) Det besluttedes, at næste vejkongres skal afholdes 1955 i Istanbul.
3) Det vedtoges, at man i højere grad skulle interessere sig for be-

kæmpelsen af ulykker og trofikokonomi.
Eksekutivkomiteen (et underudvalg af bestyrelsen, hvori Sverige

er repræsenteret) vil fremsætte nærmere forslag desangående,
formentlig bl. a. om nedsættelse af et eller to permanente under
udvalg.

4) Det blev henstillet til deltagerlandene snarest at fremsætte
a) forslag til diskusionsen2ner på næste kongres,
b) forslag til kongressens organisation, det sidste motiveret ved

omstående engelske forslag.

Vejdirektoratet modtager gerne fra alle interesserede inden 1. marts
d. å. forslag angående punkt 4.a. og inden 1. april d. å. forslag an
gående punkt 4.b.

Når mødereferatet fra ovennævnte møde i Paris foreligger, vil inter
esserede ved henvendelse til vejdirektoratet kunne blive bekendt dermed..

FRA MINISTERIERNE
Ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet.

Nedlæggelse af offentlige veje.

Et byråd har forespurgt, om den i bestemmelsen i § 6 i lov af 21. juni 1867
om bestyrelsen af vejvæsenet beskrevne fremgangsmåde ved nedlæggelse af offentlige
veje vil være at iagttage ved nedlæggelsen af nogle nærmere omhandlede dele af
en på kobstadens markjorder beliggende offentlig vej, der ikke er optaget på kom-
munens bivejsfortegnelse.
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I denne anledning har ministeriet udtalt, at man ved besvarelsen af det stillede

spørgsmål, hvis afgørelse i øvrigt henhører under dømstolene, må lægge vægt på

den ømstændighed, at købstædernes markjørder søm følge af bebyggelse på afgørende

måde har ændret karakter siden fremkomsten af løven af 1867, øg at man derfor

er af den formening, at lovens bestemmelser kun finder anvendelse på de på køb

stadens markjorder beliggende offentlige veje i det omfang, disse er optaget på

bivejsfortegnelsen, hvorved bemærkes, at den pågældende vejvedtægt ikke ses at

indeholde nogen begrænsning med hensyn til vejvedtægtens territoriale anvendelses

område, og at byrådet således næppe kan være pligtigt til at optage de på køb

stadens markjorder værende offentlige veje på bivejsførtegnelsen.

Da den i sagen omhandlede vej som anført ikke er optaget på bivejsfortegnelsen.

er byrådet derfor efter ministeriets opfattelse ikke forpligtet til at følge den i be

stemmelsen i § 6 i vejbestyrelsesløven angivne fremgangsmåde ved nedlæggelsen

af de pågældende vejstrækninger.

Ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektorafet.
Under dags dato har man tilskrevet frihedsrådet, Stnekholmsgade 27, 0., således:

,,Under henvisning til tidligere brevveksling, senest friluftsrådets skrivelse af

15. f. ns. vedrørende vejviserskilte til lejrpladser skal man herved meddele, at mini

steriet for offentlige arbejder efter det nu oplyste ikke skal modsætte sig, at ved

kommende vejbestyrelse ved adgangsveje til lejrpladser opstiller skilte, forfærdiget

i overensstemmelse med de i cirkulære herfra af 18. marts 1936 fastsatte normer

og med ordet ,,lejrplads” som tekst, samt den i rådets skrivelse omhandlede blå

trekant indlagt i selve tavlepladen ved siden af teksten ved vejviserens rod.”

Justitsministeriet.

Bekendtgorelse al 29. januar 1953 om ændring af justitsministeriets

bekendtgorelse om motorkoretojers anvendelse til snerdning.
Til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 271 af 25. maj 1940 øm motorkøretøjers

anvendelse til snerydning føjes søns nyt stk. 5 følgende:

,,Det er tilladt at forsyne motorkøretøjer med to blinkende lygter i blå farve, som

anbringes på hver side af vognen umiddelbart bagved førerhuset, således at de er

synlige i alle retninger, og således at de angiver det samlede køretøjs største bredde.”



Al Vognmandskørsel

NIELS CHR. CHRISTENSEN
pr. Nibe

Sten og Grus

Tlf. Vokslev 39

ARNE IVERSEN

Kørsel og Levering af

RAL

Skallerup pr. Hjørring

Tlf. Skallerup 22

VIGGO BRINK

Hornslet Tlf. 65

4 Lastbiler til 4 Tons

LEV. AF VEJMATERIALER

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr, Kliplev

Leverandør til samtlige sønder-

jydske Amter

Tlf. Kliplev 8716

Aalestrup Cemen±varefabrik

vi Murermester Jens Bertelsen Jensen

AALESTRUP
Telf. 128

Rør, Vejkanfsfen og Fliser

D.S. — 400

Bjerringbro Cementvarefabrik

TH. PEDERSEN
Storegade 34 — Tlf. 111

— ALT I BETON VARER —

efter Ingeniørforen. Normer

TRAKO Manufacturing
Pjedsted . Tlf. 60

ALLEN Motorslaamaskiner
med TRAKO Udstyr

mønsterbeskyttet
Anerkendt & holdbar Konstruktion

FRIMODT KONNING, Pjedsted
Eneforhandling for Danmark

for ALLEN, Type 1. A,, og TRAKO

Kristrup Maskinværksted
Clausholmvej 2 — Randers

Telf. 1553

Specialitet:
Rep. af Entreprenørmateriel

Vejbelægningsmaskiner
Grusspredere — Tromler

Sneplove mm.
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ERNST BRECKLING

Ingenior — Entreprenør

Brønderslev

Telf. 436

Retningslinier br fremstilling al

VIBRERET BETON
Dansk Ingeniørforening
30 sider - pris kr. 2,50.

TEKNISK FORLAG

Vester Farimagsgade 31, V.

Byen *9288.

Betonvarefabrikken

,,LØVEN”

er fuldstændig moderniseret
og rationaliseret

Vlbrationspresseren VIHY
og alt til Vibration

Trekanten Nr. 20 erhvervet 1926

Tlf. 240 - Skjern

Entreprenorer

Chr. Hammer og J. Peter Andersen

VEJ- OG KLOAKARBEJDER

Mariagervej 131 Randers

Tlf. 1661

Fa. J. F. Nielsen
Entreprenør & Vognmandsforretning

Vorup pr. Randers
Telf. 2614

Prima Vibr. Befonvarer
Kantsien Fliser m. m.

Levering af

VEJMA TERIALER

44STØBE, Ø
Frederiksborg Alle 4

Normsuarer - alt udføres efter opgave
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Aktieselskab et

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . Telf. 2620

KØBENHAVN

Kantsien Brosten

Skwre- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

•ll

H. POULSEN & CO. A/

KALVEBOD BRYGGE
GASVÆRKSFIAVNEN 156 — KQBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM TELEFON: CENTRAL 636 ê 4729

Grus og Sand,
Granifskærver,

Kajs[en, Singels,
Bros[en og Kanfsfen

Leverandør til Kommuner Landet over.
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