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Stottemure i forspændt beton
Af Chr. Ostenfeld, m. Ing. F.

625.737

I forbindelse med Haderslev omkorseisvej, der for tiden er under

bygning for Haderslev byråd, er udført 4-500 m støttemure af beton.

De højere stotternure — med højde fra 2.5 m voksende til 6.0 m — er

udført i forspændt beton. Det drejer sig herved om Ca. 200 lb/m. Foto-

Fig. 1.

Forspærsdt stottemur med bolgeformet forside, højde 2,5—6,0 m,

omkorseisvejen i Haderslev.
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grafiet fig. 1 viser et parti af den forspændte stottemur, der har bolge
formet forside ud mod omkorseisvejen.

Fig. 2 viser et snit i den 10.5 m brede omkorseisvej, der er forsænket
mellem stottemurene på en længere strækning. Ovenfor murene findes
2 vejramper, der forbinder omkorselsvejen med byens vejnet på dette
sted. Stottemurenes bolgede form er valgt dels af æstetiske grunde
for at undgå en lang kedelig murflade dels af akustiske grunde: når
bilerne med stærk fart korer ned igennem den viste forsænkning, hvori
omkorselsvejen fremfores, ville der i tilfælde af plane mure opstå en
stærk ekkodannelse på tværs af vejen: ved anvendelse af bolgeformede
murflader — med store bolger — vil denne ekkodannelse utvivlsomt
reduceres, hvilket er en behagelighed for menneskene i de koretojer, der
færdes på omkorselsvejen.

Den akustiske regulering forbedres yderligere derved, at man som
vist på fig. 2 beplanter det smalle areal mellem vejens kantsten og bolge
fladen med selvklatrende vækster, der efterhånden vil dække en del af
murfladerne og således absorbere en del af lyden.

Måske tor man håbe, at de trufne forholdsregler: bolget mur samt
beplantning desuden vil være i stand til at formindske stojen (fra om
korselsvejens færdsel) for de områder, der er beliggende langs de i fig.
2 viste ramper over omkorselsvejen, men noget sikkert kan man næppe
sige herom, for erfaringer kan foreligge. De noget lydabsorberende mur
flader vil ,,sluge” noget af lydenergien, og de bolgede flader vil forment
lig bevirke, at lydens karakter ændres noget: fra et hårdt ekko (i tilfælde
af plane flader) til en mere jævn summen?

I omkorselsvejens nærmeste omgivelser ligger dels en kirke med kirke
gård, dels et sygehus og en amtmandsbolig; det er således vel motiveret

at soge en losning, der i nogen grad formindsker larmen fra trafikken.

Det er næppe muligt at opstille en rationel beregning af de akustiske
forhold i det foreliggende ,,udendorsrum”, idet der foreligger særdeles
lidt materiale, der kan tjene som basis for en sådan beregning. Imidler
tid har sporgsmålet været droftet med lektor, dr. techn. Fr. Ingerslev
(Akustisk laboratorium på Danmarks Tekniske Hojskole).

Den nærmere konstruktion af stottemuren fremgår af fig 3a (snit og
plan). Det ses, at muren har plan bagside, bolgeformet forside med
bolgelængde 3.3 m, bolgehojde 60 cm.

Muren er således massiv, og den er armeret med omtrent lodrette
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Freyssinet-’kabler (12 ø 5 mm), 6 stk. pr. bølge. Kablerne førankres i
betønfundamentet øg førspændes meget simpelt i støttemurens overside,
hvør man kan stå med forspændingspresserne på en bekvem måde. Mu
ren er iøvrigt armeret med 6 vandrette forspændingskabler (hvoraf 2 i
den udkragende konsol førøven). Dette før at undgå lodrette svindrevner
i muren, der ved fuger er opdelt i visse sektioner med max. længde
ca. 30 m.

Stottemuren er beregnet for et meget rigeligt jordtryk, og det fremgår
uden videre af fig. 3a, at kablerne bevirker en særdeles gunstig trykfor
deling i murens forskellige vandrette snit.

I,

Fig. 4.

Færdigstobt bropille. Bemærk, at bolgerne er stobt i en nuet forskalling.
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Færdigstøbt bropille. Bemærk kablernes udragende tråde i overkanten af pillen.

Fig. 3b og c viser en sammenligning mellem den forspændte bølge-
formede støttemur og en mur af sædvanlig konstruktion, enten som
jernbetonribbemur (fig. 3b) eller som grovbetonmur (fig. 3c). Funda
mentsbredden er omtrent ens ved alle 3 løsninger.

Lignende forspændte støttemure med bølgeformet forside er anvendt
ved bropillerne for tre broer, der fører to tværgader og en jernbane over
omkorselsvejen. Fig. 4 og fig. 5 viser disse bropiller færdigstøbt. Man ser
forspændingskablerne rage ud fra murens øverste ende. Det ses end
videre, at murens bølger (også på fig. 1) har en riflet overflade, idet

Fig. 5.
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de er støbt mod en bolgehliksforskalling. Denne løsning medfører dels,
at lodrette støbeskel er mindre synlige, dels at man ikke kan tegne på
murfladerne. Endvidere bevirker rillerne, at løsningen er forbedret i
æstetisk henseende.

Fig. 6 viser stottemuren fra fig. 4 og fig. 5 i tværsnit. Det ses, at muren
er særdeles tynd i forhold til sin højde; dette på grund af dens forspændte
konstruktion.

Civilingeniørerne Th. Hedegaard, Aage Andersen og J. Schmidl har
medvirket ved projekteringen.

Fig. 6.
Bropillen i fig. 4 og 5 set fra enden.
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Omfartsvejen i Kongens Lyngby.
De seneste faser i overvejelserne vedrørende omfartsvejens tracé.

Af stadsingenior J. A. C. Rastrup.

DK 625.711.1

Som almindeligt bekendt er trafikken ad Helsingørsvejen (der er en
amtsvej hovedvej nr. 3) meget stor, ganske særlig på den strækning
af Helsingorsvejen, der benævnes Lyngby Hovedgade.

Særlig gennem Lyngby Hovedgade er denne meget stærke trafik sær
deles generende såvel for hovedvejstrafikken selv som for tværgående
trafik og for de butikssogende langs Hovedgaden

I tidens løb har der været fremsat adskillige forslag til udvidelse af
Lyngby Hovedgade eller eventuelt til at indføre ensrettet færdsel på
denne, således at færdselen i retningen fra nord til syd gik ad den pa
rallelle Jernbanevej, men de foretagne undersøgelser og beregninger viste
med tydelighed, at en passende udvidelse ville blive særdeles kostbar og
ikke afhjælpe ulemperne, fordi det drejer sig om en egentlig butiksgade.

Der har derfor i årenes løb været udarbejdet adskillige projekter til at
anlægge en omfartsvej for denne strækning af hovedvej 3. Det har
været drøftet og undersøgt, om Horsholmvejen, der bygges som en
hovedvej på strækningen fra Helsingorsvej ved Vangede til Helsingors
vejen ved Hørsholm ost for den nuværende hovedvej nr. 3, ville aflaste
Lyngby Hovedgade, således at de værste ulemper blev afskaffet, ligesom
det har været overvejet, om Hareskovvej og den påtænkte forlængelse af
Hareskovvej mod Hillerød ville aflaste hovedvej 3 tilstrækkeligt.

Overvejelserne er imidlertid resulteret i, at man ikke kunne påregne,
at disse veje ville bevirke så stor en aflastning, at ikke den stigning i
trafikken, der må forventes i den kommende tid, ville borteliminere den
aflastning, disse veje kunne bringe.

Man har ved siden heraf undersøgt, om man fordelagtigt kunne bygge
en omfartsvej øst om Kongens Lyngby, og der foreligger et par forslag
hertil, det ene udarbejdet af civilingeniør 0. Galsøe ved Lyngby-Taar
bæk kommunes tekniske forvaltning gående ud fra hovedvej 3 ved Van
gede og forløbende ost om byen til udmunding i hovedvej 3 tæt syd for
Geels Skov. Det andet var et af Kgl. Dansk Automobilklub stillet forslag
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gåcnde ud fra Horsholmvejen ved Jægersborgvej, forlobende ost om
selve Kongens Lyngby, men gennem de nyopforte bebyggelser i den
nordlige del af Kongens Lyngby og ligeledes til udmunding i hovedvej
3 tæt syd for Geels Bakke.

Endvidere har der været udarbejdet et forslag af arkitekt Edwin Chri
stiansen, Kongens Lyngby, til en omfartsvej gående ud fra hovedvej 3
umiddelbart syd for jernbaneoverskæringen i Kongens Lyngby og for

lobende langs vestsiden af banen til og over Lyngby So og herfra under

kirkegaard m. v. ud til hovedvej 3 ved vejen Skovbrynet.
En gennemregning af de foran omtalte forslag til omfartsveje viste

imidlertid, at de tekniske vanskeligheder var meget store for gennem

forelsen af forslagene, at ulemperne i henseende til naturfredning lige

ledes var meget store, og at det ville blive meget kostbare anlæg, hvorfor

man gik bort fra at soge nogen af disse forslag gennemfort.

I bladet ,,Stads- og Havneingenioren” for april 1952 har overingenior

5. Abrahamsen, Lvngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning, rede-

gjort detailleret for disse forskellige forslag og for det forslag, jeg neden

for kort omtaler, som blev udarbejdet af Lyngby-Taarbæk kommunes

tekniske forvaltning til en omfartsvej fra Lyngby Hovedgade på stræk

ningen fra Jernbanevej i syd langs ostsiden af banen, drejende af til

hovedvej 3 ud for Hotel Lyngby.

Når kommunens tekniske forvaltning overhovedet beskæftigede sig

med denne sag, der egentlig er en amts-kommunal opgave, skyldes det

byplanlovens krav om, at kommunen skulle lade udarbejde en bplan,

og ved udarbejdelsen af en sådan var -det-ikke muligt at komme uden

om at overveje en losning af trafikforholdene gennem byen.

I nævnte artikel var der en udmærket plan over disse foran omtalte

forslag til omfartsveje, ligesom der var en udforlig plan og beskrivelse af

net sidst omtalte forslag.

Jeg skal derfor ikke komme nærmere ind på detailler vedrorende disse

forslag, men vil nojes med at henvise eventuelle interesserede til nævnte

artikkel.

Lvngby-Taarbæk kommuns tekniske forvaltnings forslag til sidst om

talte omfartsvej blev udarbejdet i 1945. Denne omfartsvej er vist ind

tegnet på den i nærværende artikel viste plan. Den gik som nævnt ud fra

hovedvej 3 umiddelbart nord for jernbaneoverskæringen, fulgte jern

banelinien langs dennes vestside til jernbanepladsen og blev derefter
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trukket i nordlig retning igennem Rustenborgkvarteret over Molledam
men til udmunding i hovedvej 3 over for Hotel Lyngby umiddelbart syd
for Sorgenfri Slotshave.

I sin forste udformning var vejen ikke tænkt som egentlig facadelos
vej, og den var forsynet med en tresporet korebane og cyklestier i hver
side. Tilslutningen til hovedvej 3 skete i niveau.

Til trods for, at der var sorget for at anlægge krydsende veje fra det
kvarter af byen, der kom til at ligge mellem jernbanen og den nye vej,
og veje, som var projekteret ude af niveau, var der en meget stor mis
fornojelse fra beboerne i det nævnte mellemliggende kvarter over, at
de blev afskåret fra den ovrige by.

Der blev udfort adskillige mindre ændringsforslag vedrorende vejen
og fra amtsvejinspektoratets side udfort et overslag, der lod på 3,4 mill.
kroner.

Senere ændrede amtsvejinspektoratet mere ved projektet og gjorde
vejen helt facadelos, undlod cyklestierne på vejen og beregnede her
efter udgifterne til 5,3 mill, kroner med priser fra 1947.

For at imodkomme grundejerne i den foran omtalte afskårne del af
byen, udarbejdede Lyngby-Taarbæk kommunes tekniske forvaltning i
1951 et nyt forslag til tracering af denne omfartsvej. Dette forslag ei
ligeledes vist på planen i nærværende artikel.

På den sydligste strækning var forslaget samfaldende med det tidligere,
men traceen forlob på et længere stykke mod nord umiddelbart op
langs jernbanen, således at vejen kom vest om det foran omtalte by-
kvarter og fortes fra Molledammen mod nord til udmunding i hovedvej
3 ved den gamle patricierejendom ,,Frieboeshvile”. Denne vej afskar
kun et par enkelte ejendomme fra forbindelse med den ovrige by, og der
kunne ret let anvises muligheder for niveaufri vejforbindelser under
den nye vej til disse afskårne ejendomme.

I kommunens projekt til denne vej var der foreslået kun at tage et
ganske lille hjorne, hvorpå der stod to træer, af den såkaldte ,,Norske
Skov”. Den Norske Skov er et lille indhegnet skovstykke, der horer
under Sorgenfri Slotshave, men er til privat disposition for slottets be
boere.

Imidlertid forbedrede amtsvejinspektoren, under hvem en eventuel
gennemforelse af projektet jo sorterer, og som kommunen hele tiden
havde arbejdet sammen med vedrorende detailler ved projektet, og som



x -
4



AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

HARRY JENSEN
LEVERING al VEJMATERIALER fra LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV

Grus - Singels - Bundsten m. m.

Roskilde Telf. 681
Grusgrav: 3850 x

BRDR ANDERSEN

ALLAN SVENDSEN Entreprenører

AL VOGNMANDSKØRSEL NÆSTVED BIRKERØD
med 3’/2—5’/ Tons Vogne m. Tip Ringstedgade 25, Bregnerødvej,

telf. 2404 telf. 492 u
Leverandør al Vejmaterialer

Jordarbejde med gravemaskiner og
ROSKILDE Tlf. 2969 buildozer udføres overalt i landet

CARL LARSEN ROSKILDE
vognmandsforretning

M A s K I N F A B R I ICHelligkorsvej 22, tlf. Roskilde 3091

Emil Andersen
alt i grusgravmaterialer

køres og leveres Roskilde Tlf. 1429
arbejdskørsel med 3 og 5 tons

lastvogne med tippelad Privat: Tlf. 2465

lTognmaiad EJNAR JENSEN
H. P. Jensens Eftfl.

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

*

Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer.

xIT



1953 DANSK VEJTIDSSKRIFT 263

iøvrigt fuldt ud kunne godkende dette, projektet således, at man sam
tidig fik en udretning af den kedelige og farlige kurve lige over for Sor
genfri Slot, hvilket i vejteknisk henseende var en udmærket forbedring.

Dette bevirkede, at man tog et lidt større stykke af Norske Skov og
uk vejen tæt ind på en lille pavillon, der ligger i Norske Skov, og
som Abildgaard har givet tegning til.

Hvis dette projekt var blevet gennemført, ville man have kunnet
ijerne den uskønne mur, der er bygget i hovedvejens grænse ind mod
Norske Skov og have kunnet få en smuk skråning i den nye vejgrænse
i stedet for, dersom man havde flyttet den abildgaardske pavillon et
lille stykke mod vest.

Vejens tracé gik efter forslaget vest om Frieboeshvile, der er en smuk
gammel patricierejendom, der dog er skæmmet af nogle store moderne
tilbygninger.

Da den nye vej skulle lægges på en dæmning forbi Frieboeshvile, og
da hovedvej 3 ligger på en dæmning forbi Frieboeshvile, ville denne
bygning komme til at ligge noget lavt i forhold til de to veje.

I Frieboeshvile park er der en privat begravelse, som man havde lidt
vanskelighed ved at komme udenom, men det kunne nok lade sig gøre,
og i hvert fald havde det ikke været vanskeligt at flytte begravelsen.

Hele dette vejprojekt blev af amtsvejinspektoratet anslået til at ville
koste det samme som det tidligere vejprojekt, der ved en revision af
overslaget i 1950 var blevet anslået til at koste Ca. 6,5 mill, kroner.

Som forsvar for, at dette projekt inddrog en lille del af Sorgenfri
Slotshave (Norske Skov) under vejanlægget, fremfortes med rette fra
amtsvejinspektorens side, at det også, såfremt forslag I skulle gennem
føres, ville være nødvendigt at inddrage et næsten lige så stort areal af
Sorgenfri Slotshave under vejanlæggene, idet det da ville være nødven
digt at udvide hovedvej 3 fra Hotel Lyngby mod nord ret betydeligt,
hvilket kunne undgås, når vejen blev bygget efter forslag II med ud
munding i hovedvej 3 tæt syd for Sorgenfri Slot.

Amtsråd og kommunalbestyrelse tiltrådte begge det nye projekt med
tilslutning til hovedvejen tæt syd for Sorgenfri Slot, og amtsvejvæsenet
påbegvrdte forhandlingerne med grundejere og myndigheder om de
fornødne grundafståelser og approbationer. Herunder hørte tilladelse fra
fredningsnævnet til vejens anlæg som projekteret.

Ved forhandlingerne i fredningsnævnet i oktober 1952 rejstes imid
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lertid fra naturfredningsforeningens repræsentanter, støttet af den kgl.
bygningsinspektor, en meget kraftig modstand mod forslaget, for så vidt
angik dettes indgreb i Norske Skov, og for bygningsinspektorens vedkom
mende, for så vidt angik den abildgaardske pavillon.

Naturfredningsforeningens repræsentanter forelagde ved frednings
nævnets første møde et forslag til en ny tracé for den nordligste del af
omfartsvejen, gående ud på, at vejen skulle fortsætte et lille stykke langs
jernbanens østside, gå hen over Lille Lyngby Sø på en 30 m bred opfvld
ning og derfra forlobe mod nord i den ‘esiiie udkant af Norske Skov.
Derefter skulle den krydse Hummeltoftevej og gå over statens plante-
patologiske forsøgsstations arealer ud til hovedvej 3 ved den lille række
husvej Æblevænget.

Det var tydeligt, at en sådan vejføring, der er vist på planen i denne
artikkel, ville medføre betydeligt større omkostninger end de tidligere på
tænkte vejforinger, og det blev fra kommunalbestyrelsens og amtsrådets
side fremholdt meget kraftigt, at det forekom disse myndigheder, at
skaden i naturmæssig henseende ved sådan linieføring ville være be
tydeligt større end skaden ved den af kommunalbestyrelsen og amtsrådet
foreslåede linieføring. Dels ville største delen af den i forvejen ret lille
Lyngby Sø blive opfyldt, dels ville den smukke træbevoksning langs
jernbanedæmningen over Lille Lyngby So forsvinde, og dels ville adskil
lige af de store smukke træer langs Norske Skovs vestside falde, medens
det ved det forelagte projekt var et betydeligt ringere antal træer, der
ville forsvinde.

Fredningsnævnet mente dog ikke, at man kunne undlade at tage hen
syn til naturfredningsforeningens protester og udsatte sagen, for at natur
fredningsforeningens forslag nærmere kunne blive undersøgt af amtsvej
væsen et.

Ved et senere møde blev da det gennemarbejdede projekt forelagt,
men nu stødte dette projekt på en meget stærk modstand fra statens
plantepatologiske forsøgsstation og dermed fra landbrugsministeriet, der
ejer stationen.

Modstanden var så stærk, at man fra fredningsnævnets og amtsrådets
side mente, at man måtte undersøge nærmere og eventuelt forelægge
en tidligere påtænkt løsning, der gik ud på at føre omfartsvejen endnu
længere mod nord, følgende jernbanen umiddelbart ved dennes vest-
side til Sorgenfri station og derfra mod nord til udmunding i hovedvej 3
ved Virumvej.
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Man var tidligere veget tilbage for at foreslå en sådan linieføring al

hensyn til de meget store vanskeligheder, man forudså, fordi denne los

ning bragte vejen ganske tæt op til planteavislaboratoriet og gennemskar

dets forsøgsmarker og Virurngaards forsogsmarker på en meget uheldig

måde.
Vejen var også ganske betydeligt længere end de tidligere forslag.

Medens det første af kommunens forslag kun var Ca. 1,2 km og andet

forslag med udmunding tæt syd for Sorgenfri Slot var 1,6 km efter

kommunens forslag og 1,9 km efter amtets forslag, ville den fjerde og

sidst foreslåede tracé blive 3,2 km.
Udgifterne ved dett sidste forslag blev anslået til at ville blive Ca.

16 mill, kroner.

I vejteknisk henseende havde deette sidste forslag dog nogle fordele.

Først og fremmest ville dette forslags gennemførelse fremme anlægget af

en af kommunalbestyrelsen ønsket forlængelse af Skovbrynet fra hoved

vej 3 mod vest til Hummeltoftevej med en bro over omfartsvejen og en

bro over Nordbanen, og projektets gennemførelse ville gøre det muligt

at undlade at ændre Skovbrynets skæring med hovedvej 3. Hvis Helsing

orsvejen ved Skovbrynet stadig skulle blive ved med at være hovedvej,

ville det nemlig være nødvendigt at ombygge skæringen ved Skovbrynet

til at blive ude af niveau med fornødne tilslutningsveje, hvilket ville være

meget vanskeligt og meget bekosteligt.

En anden fordel i vejteknisk henseende var, at man fik klaret forholdet

vedrørende Hummeltoftevej, ganske vist på en ret drastisk måde, idet

det ble’ klaret ved at afskære Hummeltoftevej på begge sider af om

fartsvejen. Når Hummeltoftevej således blev en blind vej fra hovedvej 3

til Lottenborg, ville det ikke være nødvendigt at foretage en ellers på-

trængt ombygning og omlægning af Hummeltoftevej på denne stræk

ning.

En tilfredsstillende omlægning og udvidelse af Hummeltoftevej her

forbi Lottenhorg kunne næppe ske uden at foretage indgreb i Norske

Skov, som ville være æstetisk betænkeligt, hvadenten sagen ordnedes ved

en udvidelse af den eksisterende vej eller ved en forlægning af vejen,

så den førtes ind i alleen ud for slottet.

Når Skovbrynet blev anlagt som foran beskrevet, kunne man lægge

trafikken fra Hummeltoftevej ad Skovbrynet såvel til den nye omfartsvej

som til den gamle Kongevej og videre ad vejene ostpå.
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For cklesti- og gangstitrafikken bliver det dog nodvendigt at skaffe
forbindelse over ornfartsvejen. Ved de seneste projekter vil dette ske ved
at fore cvklevejen og gangstien et stykke mod syd på jernbanens vest-
side og derpå på en y bro over omfartsvejen til den blinde strækning
af Hummeltoftevej, jfr. i øvrigt planen, der horer til denne artikkel.

En tredie vejteknisk fordel ved denne plan er, at den åbner mulighed
for, at tilslutningerne til de eksisterende dele af hovedvej 3 kan ske ved
udfletning, således at færdselsbanerne ikke krydser i niveau.

Udfletningen er antydet på planen, der desuden viser, hvorledes der
i øvrigt kun bliver forbindelse fra ornfartsvejen til Skovbrynet, men ellers
ikke til krvdsende veje. For Skovbrynets vedkommende endda kun for
bindelse for færdsel på omfartsvejen fra eller mod syd.

Omfartsvejen gives nu en 4-sporet korebane, hvilket også er en stor
fordel frem for den tidligere projekterede 3-sporede korebane.

Ordningen ved omfartsvejens passage af jernbanepladsen i Kongens
Lyngby bliver omtrent som ved de tidligere projekter, efter hvilke såvel
postkontor som jernbanestation skal nedrives, og en ny jernhanestation
bygges under den bro, der forer omfartsvejen hen over jernbanepladsen.

Det nye posthus bygges derimod på den modsatte side af jernbane-
pladsen og er allerede under opforelse.

Desuden er det ved dette sidste og nu under opførelse værende pro
jekt til omfartsvejen naturligvis en fordel, at man kan undlade udvi
delse af den strækning af den nuværende hovedvej 3, der ligger i hele
omfartsvejens længde fra jernbaneoverskæringen i syd til Virumvej i
nord.

Havde man ført omfartsvejen ud som først foreslået ved Hotel Lyng
by, ville det være uomgængelig nødvendigt at foretage en ganske betyde
lig og meget kostbar udvidelse af Kongevejen fra Hotel Lyngby mod
nord til Virumvej, en udvidelse i lighed med den udvidelse og ombyg
ning, der i øjeblikket finder sted på hovedvej 3 fra Virumvej mod nord
til Skodsborgvej.

Man vil derfor ikke umiddelbart kunne sammenligne overslagssurn
merne for de først projekterede omfartsveje og overslagssummen for den
nu under udførelse værende omfartsvej. Hvis der tages hensyn til de
besparelser, der er ved, at man ikke skal udvide foranomtalte strækning
af den nuværende hovedvej 3 og ikke skal foretage en kostbar udfletning
af Kongevejen mod Skovbrynet og desuden tage hensyn til de store vej-
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tekniske forbedringer, der er ved dette nye forslag med hensyn til udflet

finger ved forbindelserne med hovedvej 3, firesporet korebane m. m.,

er det ikke givet, at der bliver så megen forskel i omkostningerne ved

de to projekters gennemførelse.
På modet i fredningsnævnet den 9. december 1952 blev da det nye

projekt tiltrådt fra alle sider. Særlig naturfredningsforeningens repræsen

tanter gav udtryk for deres meget store glæde over, at myndighederne

var gået med til at forlade det forelagte projekt til udmunding ved Sor

genfri Slot.
Projektet blev derefter tiltrådt af Lyngb-Taarbæk kommunalbestv

relse i et mode den 12. januar 1953 og samtidig af amtsrådet, således

at arbejdet kunne sættes i gang 15. januar 1953, hvilket var den frist,

der var givet fra vej direktoratet, for at amtsrådet kunne få tilskud af de

nu til rådighed stående midler af Vejfonden til bekæmpelse af arbejds

løsheden i vinteren 1952/53. Hvis man ikke benyttede den foreliggende

lejlighed vidste man ikke, hvornår der igen kunne fås midler fra \7ej-

fonden til arbejdets igangsættelse.
Det af amtsvejinspektoratet præsterede arbejde ved udarbejdelse af

ændringsprojekterne, foranlediget bl. a. af naturfredningsforeningen, i

tiden mellem den 10. oktober 1952 og 12. januar 1953 er aldeles for

bavsende og endnu mere påskonnelsesværdigt, fordi man trods den over

ordentlig korte tid, der var til disposition, dog fik indfojet så mange ud

mærkede forbedringer og en mængde gode tekniske detailler i forslaget,

som tilfældet har vist sig at være.
Arbejdet blev som nævnt påbegyndt den 15. januar 1953 og påbe

gyndt med meget stor arbejdsindsats, således at der allerede nu er præ

steret et betydeligt arbejde på strækningen fra Hummeltoftevej til Ru

stenborgvej, men medens sikkert de fleste vil synes, at det nu under

udførelse værende vejarbejde vil give en udmærket vejteknisk løsning

på hele problemet om færdselen gennem Kongens Lyngby, vil sikkert

mange mene, at den oprindeligt foreslåede løsning ville have fon’oldt

langt mindre skade i æstetisk henseende.
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En maskine til maling af færdselsstriber.
Af maskinassistent, ingeniør J. R. Nielsen,

Holbæk amts vejvæsen.

DK 625.746.5.08

De ved rettelsesbiad nr. 2 til vejreglerne givne nye retningslinier vedr.
afstribning af korebaner har gjort det påkrævet at kunne foretage af
stribningen på en mere rationel måde end hidtil.

Holbæk amts vejvæsen gjorde allerede i 1951 skridt til at anskaffe
en egnet maskine, men da der ikke på det danske marked fandtes en
sådan, og da der dengang ikke hos fabrikanterne af vejmaskiner spore
des interesse for at fremstille en tidssvarende færdselsstribemalemaskine,
søgte amtsvejvæsenet at anskaffe en amerikansk maskine. Da levering
som folge af de strenge importrestriktioner stadig trak i langdrag sam
tidig med, at importprisen stadig steg, besluttede man sig sluttelig for
selv at projektere den ønskede maskine, og i juni 1953 — Ca. 6 måneder
senere — blev den på billederne i og 2 viste maskine taget i brug.

Fig. 1.
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Siden da er der med den på ca. 245 km landevej foretaget dels gen
opmaling af og dels udlagt nye færdselsstriber i en længde af 46.473 lbm
malet stribe — længden ansat til enkelt fuld stribe. Forbruget af maling
hertil har været gennemsnitlig 0,02 kg/lbm stribe. De med afstribningen
— herunder også afsætningen — forbundne udgifter pr. Ibm stribe for
deler sig som nedenfor anført:

Til maling og fortynder ca. 9,1 øre 30 7v
drift, vedligeholdelse, afskrivning og forrentning

af maskine , 5,0 ,, 17 7v
løn f. forer incl. formandstillæg 5,4 ,, 18 7v

to medhjælpere og afsætningshold ,, 8,8 ,, 29 7v
andre udgifter, herunder ingeniør, brug af af

spærringsmateriel m. m -, 1,7 ,, 6 7v
Talt: 30,0 øre= 100%
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Med de erfaringer, som er indvundet i år, og med senere mindre ud
gifter til opmærkning er der grund til at antage, at udgifterne — trods
et eventuelt mindre merforbrug af maling — vil falde en del i de næste
sæsoner.

Med den relative store hastighed, som afstribningen nu foregår med,
har den hidtil benyttede maling vist sig mindre anvendelig på grund
af for lang optorringstid (20—40 min.), der bl. a. nodvendiggor en
meget lang afspærring, som igen forer andre ulemper med sig. Det er
imidlertid nu lykkedes at finde frem til en færdselsstribemaling, der har
en optorringstid på 5 a 10 minutter, og som iøvrigt har andre gode
egenskaber; men der vil endnu gå nogen tid, før man vil kunne udtale
sig med hensyn til denne malings slidfasthed.

Til afspærring af den våde stribe benyttes rodmalede pyramider, der
er udfort i ca. 0,5 mm galv, plade. På billede nr. 2 ses disse pyramider
i brug.

Maskinen, der er forsynet med to luftstyrede malepistoler i forbindelse
med en automatisk styringsanordning for udlægning af punkterede
linier, og som kan udføre såvel enkelt som dobbelte linier, har i den
forløbne sæson vist sig driftssikker og har arbejdet til amtsvejvæsenets til
fredshed. Ved maskinens bygning er der taget hensyn til, at den even
tuelt skal forsynes med ,,Bead’s dispenser” for udlægning af reflekterende
materiale, og inden næste sæson agtes foretaget en nøjere justering af
malepistolernes dyser for at npnå en af skønhedsmæssige hensyn ønskelig
skarpere afskæring af siderne på de udlagte striber.

For at læseren lettere kan danne sig et indtryk af maskinen og dens
kapacitet m. v. oplyses:

Største bredde 1170 mm
længde (i arbejde): 4300 ,, , (under transp.): 2900 mm

*),, højde ( ,, ):1530,,,(,, ,, ):1650,,

Centerafstand mellem styre- og drivhjul: 1650 mm.
Korehastigheder frem: ca. 4,5, 7, 9,5 og 14 kmJt.
Korehastigheder bak: ca. 4 km/t.
2., 3. og 4. gear er forsynet med synchromesh-anordning.

Differentialet, der er af automobiltypen, giver tvangfri og rolig kørsel

gennem kurver.

*) Forerhjul svinges op under transport.
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Bremsen er 2-hjuls mekanisk med mdv. ekspanderende dobbelte
bremsebakker.

Motor: 2-cyl., luftkolet, 4-takts f. benzin 14 HK v. n 2500.
Kompressor: 2-cyl., luftkolet, ca. 3000 1/min v. n = 900.
Beholdere for maling: 2 stk. a 70 1.
Tjenstfærdig vægt: ca. 650 kg.
Bygget af maskinfabriken Kvamax, v/ fabrikant Poul E. Christensen,

Kvanlose, for en pris af ca. 14.000 kr.
En passende udveksling til styrehjul i forbindelse med en speciel ud

forelse af forerhjulets befæstelse til selve maskinen gør det muligt at føre
malepistolerne med stor nøjagtighed efter en forud afsat opmærkning
såvel på lige som på kurvet vej.

Som det vil ses på ovenstående specifikation, er motor og kompressor
så rigeligt dimensioneret, at aggregatet kan finde anvendelse som træk-

Fig. 3.
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kraft for trykluftværktojer og således også vil kunne udnyttes i vinter
halvåret ved maskineftersyn.

Som ekstra udrustning er maskinen forsynet med tæller, der automa
tisk registrerer længden af de malede striber for hver malepistol.

I tilslutning til omtalen af færdselsstribemalemaskinen kan nævnes, at
man med henblik på at lette arbejdet for den, der må udfore mærkning
af vejmidten forud for maling af nye færdselsstriber har ladet lave den
på billede nr. 3 viste kuriositet. En gummirulle, anbragt i en fjedrende
arm på hjulet ved farvebeholderen, aftager under korselen maling fra en
åbning i beholderens bund og afsætter punkter på vejbanen i en ind
byrdes afstand af ca. 65 cm svarende til den vejlængde, der tilbagelæg
ges ved een hjulomdrejning.

Oversigt over fordelingen af motorafgift m. v.
DK 629.113:336.2

I finansåret 1952/53 er vægtafgift af motorkoretojer, afgift af benzin og omsæt
ningsafgift af motorkoretojer indgået med ialt 294.470.877 kr.

Af dette belob er 191.470.877 kr. tilfaldet statskassen m. v. til særlige vejarbejder
og til dækning af udgifter vedrorende opkrævningen, medens 103 mill. kr. i henhold
til tekstanmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1952/53 er fordelt med

70 mill. kr. mellem samtlige kommuner og yderligere 28 mill. kr. mellem sogne-
kommunerne, 3 mill. kr. mellem kobstæderne og 1.538.460 kr. til Kobenhavos
kommune samt 461.540 kr. til Frederiksberg kommune.

De til kommunerne udbetalte 103 mill. kr. er fordelt som folger:

Til Kobenhoeos kommune: 5.068.871 kr.
Til Frederiksberg kommune: 1.520.663 kr.
Til orntskommoner ialt 34.619.098 kr., nemlig:

Kobenhavns amtskommune 3.044.862 kr., Roskilde 1.054.008 kr., Frederiksborg

1.825.251 kr., Holbæk 1.531.981 kr., Soro 1.092.397 kr., Præsto 1.707.501 kr., Born
holm 1.267.475 kr., Maribo 2.489.865 kr., Odense 1.104.807 kr., Assens 580.101 kr.,
Svendborg 1.448.273 kr., Hjorring 1.225.543 kr., Thisted 1.196.055 kr., Aalbdrg
1.224.044 kr., Viborg 1.845.452 kr., Randers 1.245.137 kr., Aarhus 942.618 kr.,
Skanderborg 1.091.485 kr., Ringkøbing 1.633.854 kr., Vejle 1.412.387 kr., Ribe
1.362.766 kr., Haderslev 1.610.623 kr., Aabenraa 887.073 kr., Sønderborg 698.546 kr.,
Tønder 1.096.979 kr.



Den nye Laigaard tractor
fejemaskine er med sine
talrige finesser overlegen
i det daglige arbejde. Det
er en tidsbesparende og
let anvendelig maskine,
der er fantastisk stærk i
brug.
Laigeard tractor feje-
maskine passer til ethvert
tractormærke — og feje-
maskinen kan udskiftes
på 5 min, til såvel sne-
plov som planeringsskovl
m, v,

\

- e billig o rationel arbejdsgang!

Den er fra Laigaard - ci e t er forskellen!

4iGAÄRD.
FABRIK FOR VEJBYGNINGSMASKINER
Mejlgade 38 AARHUS Tlf. 2 01 39

POFYR Lè
ELEKTRISKE VEJBLINKFYR

POFYR I
fritstående tårn

højde 79 cm
Kr. 570

PÅLIDELIGT SYSTEM
MED GLØDELAMPE i

- POFYR3
blinklygte

højde 28 cm
Kr. 90

BØJELYGTER og LYSBØJER - FORLANG TILBUD m. 3-dobbelt lys
Kr. 95

POUL POULSEN
FABRIK FOR ELEKTRISKE APPARATER

VESTERGADE 80 — ODENSE
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ARNE IVERSEN

Tjæreborg Cemenisfoberi
Kørsel og Levering af vibreres alt

R AL Viby betonrørspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter
Skallerup pr. Hjørring Ingeniorforen. normer. 52.

Tlf. Skallerup 22
Tlf. Tjæreborg 21

Midtjydske EILER HEIDE
Betonvarefabrikker M a s k i n f a b r i k

Rep. af Vejbygningsmaskiner,
Telf.: Herning 476 . Lind 45

Snespredere m. m.

Lager af L mrk. Galtrup pr. Erslev

Betonvarer
Tlf. Øster Jolby 5

Stenbrud og Skærvefabrik H I R T S H A L S

CEMENTSTØBERINØRRE SMED EBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev Harald Andreasen

Leverandør til samtlige sønder-
Alt i Cem entvarer

jydske Amter

Tlf. Kliplev 8716 Tlf. Hirtshals 51 - 142

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

og Stenmel

Al Entreprenørkørsel udføres

SVEND E. RIISAGER

V E N D S Y S S E L Telf. Bindslev 48
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Til sognekømmssner ialt 53.142.709 kr., nemlig:
Sognekommuner i Københavns amtsrådskreds 7.752.325 kr. (heraf Gentøfte køm

mune 2.116.970 kr), Røskilde 863.001 kr., Frederiksbørg 2.305.319 kr., Hølbæk
2.201.431 kr., Søm 1.621.957 kr., Præstø 1.948.724 kr., Børnhølm 588.995 kr.,
Maribø 2.093.440 kr., Odense 1.461.406 kr., Assens 681.400 kr., Svendbørg 1.789.597
ler., Hjørring 3.385.546 kr., Thisted 1.424.213 kr., Aalbørg 4.470.478 kr., \7ibørg
2.126.730 kr., Randers 2.273.747 kr., Aarhus 2.240.589 kr., Skanderbørg 1.611.447
kr., Ringkøbing 2.977.503 kr., Vejle 3.105.830 kr., Ribe 2.141.349 kr., Haderslev
1.488.319 kr., Aabenraa 1.114.520 kr., Sønderbørg 572.553 kr., Tønder 902.290 kr.

Til købstæder ialt 8.648.657 kr., nemlig:
Køge 77.759 ler., Roskilde 138.352 kr., Frederikssund 55.809 kr., Frederiksværk

39.204 kr., Helsingør 139.620 kr., Hillerød 86.896 kr., Hølbæk 125.539 kr., Kalund
børg 63.575 kr., Nykøbing Sj. 33.916 kr., Kørsør 62.861 kr., Ringsted 95.778 kr.,
Skelskør 43.963 kr., Slagelse 153.557 kr., Søm 77.855 kr., Næstved 153.016 kr.,
Præstø 24.263 ler., Stege 32.313 kr., Støre Heddinge 23.534 kr., Vordingborg 103.135
kr., Aakirkeby 29.168 kr., Allinge-Sandvig 55.039 kr., Hasle 26.745 ler., Neksø 50.956
kr., Rønne 127.437 kr., Svaneke 30.263 kr., Maribrs 50.966 kr., Nakskøv 107.657 kr.,
Nykøbing F. 160.133 ler., Nysted 15.421 kr., Rødby 53.290 kr., Sakskøbing 34.409
kr., Stubbekøbing 23.932 kr., Bøgense 25.176 kr., Kerteminde 31.991 kr., Odense
638.831 kr., Assens 34.303 kr., Middelfart 63.656 kr., Faaborg 53.334 kr., Nybørg
64.315 ler., Rudkøbing 59.010 kr., Svendbørg 166.042 kr., Ærøskøbing 7.962 kr.,
Brønderslev 43.825 kr., Frederikshavn 111.318 kr., Hjørring 129.086 kr., Skagen
111.216 kr., Sæby 21.867 kr., Nykøbing M. 52.913 kr., Thisted 78.980 kr., Aalborg
393.948 kr., Løgstør 37.522 kr., Nibe 17.689 kr., Nørresundby 66.788 kr., Skive
135.375 kr., Vibørg 159.588 kr., Grenaa 66.998 kr., Hobrø 93.780 kr., Mariager
17.513 kr., Randers 256.942 kr., Ebeltøft 26.586 kr., Aarhus 609.078 kr., Hørsens
221.259 kr., Silkeborg 194.850 kr., Skanderbørg 27.647 kr., Herning 179.101 kr.,
Holstebrø 148.514 kr., Lemvig 61.810 kr., Ringkøbing 51.005 kr., Struer 42.688 kr.,
Fredericia 122.926 kr., Kølding 267.753 kr., Vejle 235.628 kr., Esbjerg 342.394 kr.,
Ribe 37.453 kr., Varde 69.513 kr., Haderslev 242.889 kr., Christiansfeld Flække
13.248 kr., Aabenraa 186.855 kr., Sønderborg 141.611 kr., Augustenborg Flække
12.156 kr., Nørdbørg Flække 25.189 kr., Tønder 105.006 kr., Højer Flække 15.419
kr., Løgumkloster Flække 31.707 kr.

FRA DOMSTOLENE
Skilt på privat vel.

Københavns byrets 16. afdeling afsagde den 25. februar 1953 døm i sag nr.
35656/1952:

Ejeren af en privat vej, i hvis vedligehøldelse alle de tilstødende grundejere deltøg,
anset berettiget til at førbyde, at et ved den private vej beliggende høtel, hvis gæster
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havde ret til fri færdsel ad vejen, opsatte et vejviserskilt på det nærmest ved vejens

udmunding i en offentlig vej beliggende vejareal. Ejeren af vejen, der havde fjernet

skiltet, kunne derfor ikke tilpligtes at erstatte hotellets ejer udgifterne ved skiltets

opstilling et andet sted.

Grusningspligt.
Hojesteret afsagde den 14. april 1953 dom i sag 37/1952:

Den 9. december 1949 kl. ca. 9,30 faldt A på fortovet udfor B’s ejendom, hvor

fortovsfliserne, der ikke var grusede, var glatte som folge af, at fugtigheden på

fliserne var frosset. Idet det måtte antagqs. at foret også, da B kl. 8,30 gik hjemme

fra, var af en sådan karakter, at B havde været pligtig at gruse, fandtes han erstat

ningspligtig for den skade, A ved uheldet pådrog sig.

Vedligeholdelse af private veje.
Hojesteret afsagde den 28. april 1953 dom i sag 169/1951:

Ejeren af en stampareel, på hvilken der var lagt en deklaration med hensyn til

vedligeholdelse af nogle private veje imod oppeborsel af en nænnere fastsat vej-

afgift fra de interesserede fra stampareellen udstykkede grunde, antoges ikke at have

en selvstændig vedvarende pligt til vedligeholdelse af vejene, uanset om udgifterne

herved oversteg afgiften.

Omlægning af veje i anledning af udstykning.
østre landsret afsagde den 9. marts 1953 dom i sag X 71/1952:

I anledning af udstykning af en ejendom foretoges der udvidelse og omlægning

m. v. af eksisterende veje. Uanset at arbejdet i forste række havde udstyknings

muligheden for oje, fandtes udgifterne dog at kunne pålignes de ældre ejendomme

ved vejene i det omfang, vedkommende myndighed skonnede, at arbejdet efter reg

lerne i lov af 14. april 1865 havde været nodvendigt til de eksisterende vejes istand

sættelse og vedligeholdelse, også under hensyn til den gennem årene forøgede trafik.

Lovens anvendelse fandtes ikke udelukket, fordi arbejdet var iværksat og tilende

bragt under sognerådets behandling af sagen.

KURSUS
Teknologisk Institut meddeler, at der afholdes kursus for vejinænd

den 2.—21. november 1953 og den l1.—30. januar 1954. Det afholdes

som sædvanlig i samråd med Amtsvejinspektorforeningen og Stads- og

Havneingeniorforeningen og omfatter fagregning, opmåling, nivellement,

nyanlæg og vedligeholdelse af veje, motorlære, betonlære m. m. Prisen

for deltagelse er 135 kr.
Kursus for vejforrnænd afholdes 25. januar—20. februar 1954. Det

omfatter fagregning, nivellement, vejlære, kloakering, akkordprisbereg

ning, motorlære m. m. Prisen for dette kursus er 175 kr.



NOVEJFA
NORDISK 1EJMATERIALE-FABRIK A/S

_________________

AALBORG

_________________

Telefon 7701 - 7702

*

Stobeasfalt

Asfaltpulver

Asfaltemulsion

Isoleringsasfalt

Belægningsarbejder

Dafoleum Asfalt Gulve

—

O\/EARKIL
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

cF

ri

BETON FLISER 30x30 cm

TIL CYKLESTIER OG FORTOVE

xxIIJ



NY BOG:

EAIIT1I PRESSt1IE CAL(tLÅrIoN

af overingeniør, cand, polyt., dr. techn. J. Brinch Hansen.

Denne afhandling indeholder, foruden en kort gennemgang af de allerede

kendte metoder til jordtryksberegning, principperne for en ny generel hereg

ningsmetode, samt en række anvendelser på praktiske jordtryks- og stabilitets

problemer (med talexempler).
Indhold: 1. Introduction. 2. The Known Methods. 3. Basis of the New

Method. 4. Caleulation of Earth Pressures. 5. The Simpleat Cases. 6. More

Complieated Cases. 7. Praetieal Earth Pressure Problems. 8. Stability ind

Foundation Problems. 9. Conelusion. Appendix.

270 sider, format 17 X 25 cm.

121 figurer, 5 tabeller, 20 diagrammer.
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KØBENHAVN

kantsten Broien

Skærve- o Chau%sebrosfenfabrfk
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

4

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

H. POULSEN & CO. Als
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 — KBENI-LAVN V
TELEGRAMAQR.: MAKADAM — TELEFON: CENTRAL $3 472

Grus og Sand,
Grani/skærver,

Kajsfen, Singels,
Bros/en og Kanfsfen

Leverandør til Kommuner Landet over.
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