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Forstøvningsapparat, anvendeligt for
Trinidadasfalt (Patent anm.)

Filler v. Vejning evt, kombineret m.
Fillerfødeapparat

Blanderslidpladeholder til 40.000

H.NIELSEN&S0N . MASKINFABRIKIs

ALDERSROGADE 37 - KØBENHAVN N

VIA NOVA Vk.ùte’
enkel og solid Konstruktion - fine Materialer

V. N. diskontinuerlige Tørre- og Blandeanlæg
Kapaceteter 3-100 tIh - Iationære eller supermobile

r

I



z c
l,

-I
,

I
- -I



DANSK VEJTIDSSKR1FT
UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKT0RFOREN(NGEN I DANMARK

REDAKTION: 33. Ä R G A N G

Professor, civilIngenIør OKTOBER 1956
I-I. H. RAVN.

ønter Voldgade 10,

København K.
INDHOLDSFORTEGNELSE

Telefon PAlæ 6670 Side

Vejlovsforslagets ekspropriationsbestemmelser 189

EKSPEDITION:
Sidehældning i kurver 196

Frostskader og hjultryk 202

Teknisk Forlag. Nye bøger 203

V. FarImegade 31, Rettelse 203

Kebenhavn V. Kursus 203

Telefon BYen ‘9288 Oversigt over fordelingen af motorafgifter m. m 204

Dansk Vejlaboratorium
Oster Voldgade 10, Opg. II . Kobenhavn K. - Telefon *Iaalæ 4656 - PaIc 4636

Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed.

Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger.

Besvarelse af forespørgsler af vej teknisk art.

AKI
ltFiAIER A[FR AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI

Jj AKTIESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT’,

Ifl



RASMUSSEN & SCHIØTZ
Civilingeniører & Entreprenører

*

Fabrik er er:

Asfalfemulsion ,,DANBIT

Pulverasfalt

Asfaifbefon

Udfører:

Entreprenørarbejder og

Vejarbejder af enhver Art

KØBENHAVN V. HJØRRING
Mynlersvej 19 Sct. Knudsby

C, 11431 Hjurring 876

IV



Vejlovsforslagets ekspropriationsbesfemmelser

Af landsdommer, dr. jur. E. A. Abitz. DK 34

Den danske ekspropriationslovgiv
ning frembyder et meget broget billede.
I de fleste andre lande har man en al
mindelig ekspropriationslov, som man
henviser til, når man i en eller anden
lov giver adgang til ekspropriation til
et eller andet formål. Det bliver således
næsten altid de samme regler, der bli
ver anvendt ved ekspropriationerne,
uanset hvilket formål der eksproprieres
til. En sådan almindelig ekspropria
tionslov har vi ikke her i landet. Hver
ny lov om ekspropriation må derfor
selv bestemme, hvorledes ekspropriatio
nen skal foregå. Naturligvis plejer man
i så tilfælde normalt at tage de for et
andet område gældende regler til for
billede. Men dels er der her flere for
skellige principper at vælge imellem,
og dels har de næsten alle været gen
stand for en ret stærk kritik i de senere
år. Man har derfor i mange tilfælde
forsøgt at finde på en eller anden for
bedring. Men da det næsten altid kun
har drejet sig om love, hvor ekspropria
tionsbestemmelserne kun har været en
lille detaile, har man normalt kun
foretaget småændringer i de forud
kendte systemer. Det samlede resultat
af disse forsøg på at lappe på eks
propriationslovgivningens mangler har
derfor nærmest ført til, at denne lov
givning set under et helhedssynspunkt
mere er kommet til at ligne Harlekins
brogede dragt end det ganske vist gam
meldags og slidte pæne blå tøj, som den
stræbsomme husmoder gennem årene
har gjort sit bedste for at holde i orden.
Om en ny klædning har der aldrig rig
tig været tale.

Dansk ekspropriationsret bygger
på to forskellige systemer

I de mange loves ekspropriationsbe
stemmelser er der imidlertid to hoved-
systemer, der går igen, vejlovgivningens
og jernbanelovgivningens.

De hviler hver for sig på meget ær
værdige love, dels jernbaneforordnin
gen af 1845 og de to vejlove af 1793
og 1867. Og begge fra perioder i dansk
lovgivning, som også i nutiden nyder
stor anseelse for deres lovgivningstek
nik.

For at tage vejlovgivningen først.
Vejforordningen af 1793 er i virkelig
heden et led i de store landboreformer
omkring stavnsbåndets løsning. Den
bærer præg af sin tid og de fremragen
de personligheder, som var de driven
de kræfter i disse reformer. Den er i en
tid, hvor en centraladministration ikke
kunne beskæftige sig med de admi
nistrative detailler, tilrettelagt med
dybtgående praktisk forståelse og ud
fra det synspunkt, at den nærmere ud
førelse af disse reformer burde ske så
ledes, at man i videst muligt omfang
sikrede sig positivt medarbejde af det
praktiske hos folk og dem, der selv
havde skoen på. På samme måde er
bivejsioven af 1867 et led i de love,
som i disse år opbyggede det lokale
selvstyre, som den kommunale admi
nistration har bygget på indtil vore
dage.

I modsætning hertil står jernbane
forordningen fra 1845 som et udtryk
for enevældens lovgivning, når denne
var bedst. Den er opbygget på klare
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teoretiske grundsætninger, og den til
sigter at sikre den størst mulige kontrol
fra centralnwndighederne, der nu 50
år efter vejforordningen var væsentlig
bedre skikket hertil og navnlig var in
teresseret i at passe godt på statens ud
gifter.

Vejlovgivningens ekspropria
lianer er decentraliserede
og formløse

Som den øvrige del af vejlovgivnin
gen har derfor ekspropriationsreglerne
vedrørende veje altid bygget på et
stærkt decentraliseret princip med sel
ve mvndigheden til at ekspropriere hos
de lokale myndigheder og taxationerne
udført af 2 af den lokale dommer ud-
meldte mænd, dertil overtaxation, li
geledes udmeldt lokalt. Fremgangsmå
den såvel ved selve ekspropriationen
som ved taxationerne har desuden væ
ret præget af den største formløshed og
foregået praktisk talt uden nogen nær
mere regulering fra lovgivningens eller
administrationens side.

Jernbaneekspropriationerne er
centraliserede og formbundne

I modsætning til dette står den for
jernbanerne stærkt centraliserede ord
ning, hvorefter alle ekspropriationer i
hele landet er henlagt under to ekspro
priationskommissioner, der ledes af mi
nisterielle kommissarier, henholdsvis
for Jylland og øerne, til hvem ekspro
priationsmyndigheden er henlagt, og
som efter en stærkt formbunden og
meget detailleret udformet procedure
træffer alle afgørelser i forbindelse her
med. Navnlig taxationerne har dog et
vist lokalt indslag ved de af de lokale
råd valgte medlemmer.
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Kritiken af ekspropriations
reglerne

Overensstemmende hermed har da
også kritikken mod jernbaneekspro
priationerne og de love, der brugte
jernbanekommissionerne til deres eks
propriationer, været rettet mod deres
formalisme og usmidighed samt mod
en tendens til at føle sig forpligtet til at
varetage statens økonomiske interesser.
Kritikken mod systemet i vejlovene har
været rettet imod uensartetheden i af
gorelserne og den mangel på former,
der som vejdirektor Bang nævnede det
på amtsrådsforeningens generalforsam
ling i fjor, undertiden er gået så vidt,
at man ikke har været klar over, hvad
der har været eksproprieret, eller hvad
der er betalt erstatning for. Og det kan
jo nok siges at være at gå lovlig vidt i
retning af formløshed.

Vejlovsudvalgets forslag

Ved udarbejdelsen af vejlovsudval
gets forslag har man imidlertid set det
som sin opgave at bevare den form,
der hidtil har været karakteristisk for
vejlovgivningen, navnlig har man lagt
vægt på at tilrettelægge ordningen så
ledes, at selve ekspropriationsmyndig
heden kan forblive hos de kommunale
råd. Jeg behøver formentlig ikke her
nærmere at uddybe de synspunkter,
der taler herfor, og der har så vidt jeg
ved ej heller i folketinget været tvivl
om, at dette burde være reglen. Man
må imidlertid gøre sig klart, at denne
ordning — i hvert fald ikke på læn
gere sigt — vil kunne opretholdes, så
fremt man ikke tilrettelægger de frem
tidige regler på en sådan måde, at man
imødegår den kritik, der med rette kan
rejses mod den nuværende fremgangs
måde; ikke alene den kritik, der har
været rejst fra kommunerne selv, og
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som nærmest gik ud på, at afgørelserne
var for uensartede og ikke sjældent før
te til urimeligt store erstatninger —

Som det bl. a. fremgik af de forhand
linger, der førte til den nye grundlovs
bestemmelse om, at domstolene skal
have den endelige afgørelse i alle sager
om ekspropriationserstatningens stør
relse, er der imidlertid også fra andre
sider en stærkt kritisk indstilling over
for de nuværende ekspropriations- og
taxationsregler, som det er ganske nød
vendigt at tage i betragtning, hvis man
vil gøre sig håb om at bevare de nuvæ
rende decentraliserede principper på
dette område.

Tvungne besigtigelses
forretninger

Dette har man da også i det frem
satte vejlovforslag overvejet meget ind
gående. Kritikken mod formlosheden
har man søgt at imødegå ved at ind
føre den ubetingede regel, at der altid
skal foregå en åstedsforretning, hvor
det, der skal eksproprieres, skal påvi
ses. Man kan naturligvis her snakke
sig til rette, hvis en ændring i planerne
kan bøde lidt på indgrebet eller lignen
de, men man har lagt så stor vægt på
at gennemføre dette, at det er fore
slået, at ekspropriationen overhovedet
ikke skal have gyldighed, hvis en sådan
påvisning ikke har fundet sted, og hvis
den ikke efterfølges af erstatningsfast
sættelse eventuelt ved taxation inden
et år, skal det hele begynde forfra igen.

Selvom man måske med disse regler
lægger visse byrder, navnlig af formel
karakter, på kommunerne, indeholder
de dog næppe mere, end hvad de om
hyggelige kommunalbestyrelser i for
vejen har foretaget sig, og jeg tror der
for ikke, at der vil være større tvivl
om, at dette vil være en rimelig regel,
som man uden større betænkelighed
vil kunne gå med til.

Det har dog været anført, at be
stemmelsen om, at en ekspropriation
ikke skal være gyldig, medmindre der
har været afholdt en åstedsforretning,
kunne virke overflødig, hvis det er en
hel ejendom, et helt matr. nr. eller lig
nende, der skal eksproprieres. Det er
naturligvis et spørgsmål, der kan over
vejes; personlig ville jeg dog mene, at
det vil være klogt at opretholde kravet.
Det gør i alle tilfælde et godt indtryk,
at der også i disse tilfælde sker en be
sigtigelse, hvorved ejeren får lejlighed
til at fremstille sine synspunkter, og
det kunne jo være, at han også i disse
tilfælde havde en god idé, som kunne
gøre ekspropriationen mindre indgri
bende.

Grundigere faxationer

Det springende punkt er imidlertid
selve taxationerne; det er det sidste led
i den administrative procedure; det er
her erstatningerne bliver fastsat i kro
ner og ører, og det er derfor efter deres
arbejde, hele ordningen bliver bedømt.
Hvis det ikke lykkes at finde frem til
en fremgangsmåde, der på dette punkt
bliver mødt med almindelig tillid, vil
den decentraliserede ekspropriations
ordning utvivlsomt for fremtiden være
stærkt truet fra to sider. Dels fra kon
kurrencen med de centraliserede eks
propriationskommissioner, der utvivl
somt ikke mindst i fremtiden vil lægge
megen vægt på at undgå enhver kritik
af deres formelt korrekte stilling; dels
af domstolene, der af grundloven nu
har fået den opgave specielt at tage
stilling til disse spørgsmål, og som der
for må tilsidesætte taxationskommissio
nernes afgørelser, så snart der kan rej
ses nogen som helst berettiget kritik
imod dem.

Vejlovsudvalget har derfor i særlig
grad haft deres opmærksomhed hen-
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ledt på dette spørgsmål, og man er
som et generelt princip kommet til det
resultat, at der må lægges en ganske
særlig vægt på at tilrettelægge taxatio
nerne, således at deres afgørelser så
vidt muligt vil kunne stå for enhver
kritik, hvis de indbringes for domsto
lene. Såfremt de ikke kan dette, vil re
sultatet meget let kunne blive, at der
bliver rejst for mange sager ved dom
stolene, og at for mange af afgorelserne
bliver tilsidesat, hvad der naturligvis
ville være meget uheldigt ud fra man
ge synspunkter.

Som det vil erindres, går det frem
satte forslag til taxationsregler ud på,
at der for hver amtsrådskreds skal ned
sættes en taxationskommission med en
dertil beskikket dommer eller dommer-
fuldmægtig som fast formand og to
medlemmer, der af amtmanden udpe
ges blandt 12 af amtsrådet og ved
kommende byråd valgte taxationer,
altså et system som svarer til det man
har ved landvæsensretterne.

På lignende måde er det foreslået,
at overtaxationskommissionerne, hvor
af der kun skal være ialt 7, skulle bestå
af en fast formand, der skal opfylde
betingelserne for at være landsdom
mer, og to andre faste medlemmer, der
beskikkes af ministeriet, men således at
der til hver sag udpeges yderligere to
medlemmer af en liste, hvortil der for
hver amtsrådskreds af amts- og by
rådene er udpeget ialt 6.

Denne sammensætning af overtaxa
tionerne er oprindelig foreslået af for
valtningskommissionen, men vejlovs
udvalget mente, at det princip, at der
burde være en dommer som formand
for kommissionen, også burde udvides
til taxationerne i forste instans. Jeg
tror, at dette standpunkt var fremkaldt
af den diskussion, som gik forud for
gennemførelsen af den ny grundlovs
bestemmelse. Ved at sikre sig, at taxa-

tionerne blev ledet af personer, der be
sidder såvel den juridiske sagkundskab
som den uafhængighed, man søger at
skabe for dommerstanden, regnede
man med, at afgorelserne i forhold til
den kritik, der ville blive rejst imod
dem, skulle være om ikke skud- og dir
kefri, så dog så nær ved det, som det
er praktisk muligt, hvis man overhove
det vil bevare en form for taxationer,
der har nogen lighed med dem, vi har
haft hidtil på dette område.

Landinspektorernes stilling

Efter de nugældende regler ledes
som bekendt såvel taxationerne i forste
instans som overtaxationerne af en der
til udpeget landinspektør, og det er na
turligvis også en stor fordel for kom
missionerne at kunne støtte sig til en
sådan. Det er derfor også i det frem
satte forslag bestemt, at der såvel i
taxations- som i overtaxationskommis
sionernes møder skal deltage en land
inspektør, men uden stemmeret. På
denne måde har man søgt at imødegå
den kritik, som har været rejst mod
den nuværende ordning, uden at man
mister den værdifulde sagkundskab,
som landinspektorerne repræsenterer
på dette felt. Når man skal tilrette
lægge en ordning på et område, som
dette, hvor det ofte drejer sig om sær
deles følelige indgreb i folks tilværelse,
og hvor nerverne derfor ofte kan kom
me lidt på højkant, er det jo nemlig
meget vigtigt, at man ikke alene har
en ordning, som man selv har tillid til,
efter al sandsynlighed endog med rette,
men man må også sørge for, at den i
hvert fald med hensyn til udvælgelsen
af dem, der medvirker, ikke kan på
drage sig blot et skær af mistanke om
upartiskhed hos nogen af dem, der
medvirker.
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Under den nuværende ordning er
det vel ikke så sjældent foregået sådan,
at amtsrådet eller sognerådet har bedt
sin faste landinspektør om at tilveje
bringe materialet til jordafståelserne og
hjælpe vejudvalget med at forhandle
med lodsejerne. Når så denne forhand
ling ikke har ført til resultat, idet
grundejeren ikke har ønsket at mod
tage det under medvirken af landin
spektoren fremsatte tilbud, er sagen
gået til taxation, hvor lodsejeren i så
fald har mødt to af retten udmeldte
mænd, der under ledelse af den samme
landinspektør har fastsat erstatningen.
Hvis man nu har givet ham et retfær
digt og rimeligt tilbud i starten, ja så
vil taxationsmændene vel komme til
det samme resultat. Men selv om alle
andre skulle være i stand til at indse
dette, kan man ikke regne med, at eje
ren — der måske forinden har tilbragt
mange søvnløse nætter i anledning af
sagen — skal være så nøgtern, at han
kan se dette, og det er så vidt jeg har
forstået af og til gået så vidt, at han
har skrevet til ministeriet og ikke alene
sagt, at han var blevet mishandlet, men
også tilføjet, at det var ikke så sært,
for det var den samme landinspektør,
der dukkede op igen, da erstatningen
skulle fastsættes ved uvildige mænd.

Og hvis han så gik til overtaxation,
ja så kunne det samme gentage sig.
Det må i denne forbindelse navnlig
også erindres, at selv om der her er 4
taxatorer, og landinspektøren måske
endda ved de interne forhandlinger i
kommissionen med vilje indtager en
tilbagetrukken rolle, så er det efter de
nugældende regler under hans ledelse,
forretningen holdes. Det vil normalt
sige, at det er ham, der fører ordet, så
længe lodsejerne er til stede, og mange
af dem vil deraf drage den slutning,
at så er det også ham, der træffer af
gørelsen, når mændene bliver alene,

ganske uanset om dette måtte være
helt urigtigt. Man må igen her huske
på, at når en mand i et halvt år eller
et helt år måske har tilbragt sin fritid
med at spekulere over alt, der kan
føre til at forhøje prisen på hans ej en-
dom, og har fremført dette for flere
instanser, kan han godt blive noget
skuffet, når det endelige resultat fore
ligger, og derfor være i en noget mere
ømfindtlig tilstand end godt er. Det er
derfor af den største vigtighed, at han
ikke har blot den mindste knag, han
kan hænge sin kritik på.

Netop landinspektørernes ledende
stilling under taxationerne udsætter
derfor dem og taxationerne i unød
vendig grad for kritik til skade for den
saglige indsats, de kan gøre for taxa
tionerne.

Nu kunne man så sige, at der til
taxationsforretningerne måtte vælges
andre landinspektører end amtsrådets
faste landinspektør, og dette ville vel
i det hele være nødvendigt, hvis man
skulle opretholde noget i retning af
den nuværende ordning. Men dels
ville dette føre til, at en købstad, hvori
der kun er een landinspektør, måtte
gå udenbys for at finde en anden, og
dels følger mange amtsråd formentlig
det princip at bruge de forskellige land
inspektører til de arbejder, der falder
inden for hver enkelts naturlige om
råde. Også dette ville begrænse mulig
hederne for at vælge de bedst egnede
landinspektører.

Men i det hele må man jo erkende,
at landinspektørerne er private er
hvervsdrivende, der har tilknytning til
en bestemt kundekreds. Som menne
skenes børn nu engang er indrettet,
interesserer de sig undertiden lige så
meget for, at andre ikke får for meget
i erstatning, som for, at de selv får
tilstrækkeligt. Og det vil især for en,
der synes, at han selv har fået for lidt,
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være særlig let at komme til det resul
tat, at hans nabo helt uretfærdigt har
fået alt for meget. Også dette kan give
anledning til, at eksistensen af forret
ningsforbindelse med vedkommende
landinspektør bringer næring til den
følelse af forurettelse, som man i disse
sager fremfor alt bor søge at neddæmpe
mest muligt.

Jeg tror derfor, at man i de frem
satte forslag også på disse punkter har
ramt det rette, så vidt det nu under
de forhånden værende forhold er mu
ligt.

Overtaxationernes betydninq

I anledning af den tidligere berørte
grundlovsændring har man været inde
på den tanke, om det efter denne
skulle være hensigtsmæssigt at afskaffe
overtaxationerne, idet sagen på denne
måde vil kunne indbringes for indtil
4 instanser.

Jeg er her i den situation, at jeg kan
sige, at jeg sidder inde med omtrent
den højeste erfaring på dette område,
som hidtil har kunnet erhverves som
dommer i disse sager, idet der — så
vidt jeg ved — hidtil kun har været
behandlet 8 sådanne sager af dom
stolene, og jeg har været med til de 4
af dem. Og selvom det naturligvis nok
med tiden vil være muligt at opnå et
endnu større erfaringsmateriale, tror
jeg dog, at det er karakteristisk, at de
4 sager, jeg var med i, alle drejede sig
om tilfælde, hvor der efter loven kun
var een instans, og jeg kan som mit
bestemte indtryk af domstolsbehandlin
gen af disse sager sige, at det føltes som
en væsentlig svækkelse, at der ikke
havde været nogen overtaxation. Ten
densen hos domstolene til selv at op
træde som overtaxationskommission
blev væsentlig mere fremtrædende, end

den ville have været, hvis sagen tid
ligere havde været behandlet i to in
stanser, og domstolene havde specielt,
hvor det drejede sig om rene skons
afgørelser, væsentlig færre muligheder
for at afvige fra det seneste — og selv
følgelig højeste — skøn, end en forud
gående behandling for to instanser ville
have givet.

Når man er gået til det i visse hen
seender ejendommelige skridt at gøre
det muligt for domstolene at tilside-
sætte også de rene skønsmæssige af
gørelser, som træffes af taxationsmyn
dighederne, er det efter min mening
ikke så meget, fordi man har ment, at
disse er mere sagkyndige i disse spørgs
mål; men utvivlsomt først og fremmest,
fordi man støttet på erfaringer har
ment, at de resultater, som de mange
forskellige taxationsmyndigheder, der
findes, er kommet til, har været util
fredsstillende eller i hvert fald angribe-
lige.

Formålet må derfor efter min me
ning være at skabe ikke alene så sag
kyndige, men navnlig så betryggende
afgorelsesformer for alle taxationer, at
der ikke er noget behov for at indbringe
dem for domstolene. Et af de led, som

må anses for nødvendige i denne for
bindelse, må være, at vurderingerne
behandles af to instanser. Hvor stærk
trang der er hertil, kan man f. eks. se
af den diskussion, der har været på et
helt andet område, invalideforsikrin
gen, hvor ønsket om behandling i to
instanser i flere år har været rejst med
stor styrke, uanset at der ikke her som
for de fleste vejtaxationer har været en
langvarig tradition for indbringelse for
en højere instans.

Jeg tror derfor, at det fremsatte for
slag også på dette punkt har ramt det
rette, og at det er vigtigt, at disse be
stemmelser snarest bliver gennemført
efter de således foreslåede principper.
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Vejelcspropriationerne bor
reformeres nu

Det har i denne forbindelse været
berørt, at man måske burde lade være
med at gennemføre nogen ændring af
de bestemmelser, som for tiden gælder
for vejekspropriationerne, og i stedet
for vente med en reform af dem, indtil
der kan afgives betænkning af den
kommission, som ministeren for offent
lige arbejder nedsatte i februar måned
i år. Jeg har selv den ære at være med
lem af denne kommission, og jeg er
sikker på, at vi alle vil gå til vort ar
bejde med energi og interesse; men
man må jo her erindre, at med den
omfattende betydning, som tvangsind
greb ved ekspropriation har fået i det
moderne samfund, er det et ganske
overordentligt stort arbejdsområde, vi
har fået, og man kan derfor godt —-

uden at ty til nogen af de faste vittig
hcder om kommissioners langsomhed

forestille sig, at det vil tage i hvert
fald nogle år, forinden dette arbejde
er afsluttet.

Jeg tror imidlertid, at man f. eks. i
amtsrådsforeningen, der siden 1932
har bedt om, at vejtaxationerne måtte
blive reformeret, ville anse 25-års jubi
læet for fremsættelsen af denne anmod
ning for en mere passende anledning
til at gennemføre forslaget, end til en
ny udsættelse af reformen. Så meget
desto mere som reformen i alt væsent
ligt bygger på amtsrådsforeningens
eget forslag — suppleret med en hen
syntagen til de af 1953-grundlovens
fædre fremsatte synspunkter.

Men dertil kommer en anden be
tragtning, som jeg også mener, at man
fra mange sider vil tillægge en vis vægt.

Som jeg berørte i ind1edningen er
der her i landet en vis tradition for, at
de større statslige ekspropriationer gen
nemføres af en statslig kommission, der

cr opbygget på centraliseret grundlag,
medens vejekspropriationerne og en
kelte andre, der følger tilsvarende prin
ciper, har hvilet på decentralisationen,
både ved ekspropriationsbeslutningen
og ved taxationerne.

Nu er det selvfølgelig ikke udelukket,
at man ved drøftelserne inden for den
nedsatte ekspropriationskommission vil
kunne komme til det resultat, at denne
dobbelthed bor opgives, og det kan jo
også godt være, at man i så henseende
kan finde på noget, der er så godt, at
man fra alle sider vil foretrække den
for den eller rettere de nuværende ord
ninger. Allerede fordi kommissionen
endnu kun har afholdt eet møde, er
det selvfølgelig alt for tidligt at udtale
sig herom, men hvis man kan drage
nogen slutning om, i hvad retning
ekspropriationskommissionens overvej
elser vil gå, ud fra dennes sammen
sætning, må man sikkert komme til det
resultat, at det vil komme til at ligge
nærmere ved det centraliserede jern
banesystem end ved den for vejvæsenet
hævdvundne decentraliserede ordning.
Jeg tror i det hele, at man ved kom
missionens nedsættelse nærmest er gået
ud fra, at det fremsatte vejlovsforslag
ville blive gennemført, inden kommis
sionens arbejde var afsluttet.

Dette tror jeg også af andre grunde
ville være hensigtsmæssigt. Ikke fordi
jeg mener, at det vil være udelukket
at udarbejde et bedre forslag også for
vejenes vedkommende, men jeg tror,
at det vil betyde et stort fremskridt
både set fra de kommunale råds syns
punkter og ud fra det krav om rets
sikkerhed og hensyntagen til dem, der
eksproprieres fra, som har været frem
hævet så stærkt fra flere sider. Det vil
i hvert fald efter min mening ikke være
muligt i øjeblikket at komme væsentlig
længere i nogen af de to nævnte hen
seender. Hvis man er tilhænger af, at
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Sidehældninger i kurver
En færciselsteknisk belysning al vejreglernes teori

Af civilingeniør E. Kastrup Jensen. DK 625.723

Da vejreglerne i 1943 blev udgivet,
betød de en hårdt tiltrængt rettesnor for
teknikerne i den offentlige forvaltning;
en stor del af de spørgsmål, der tidligere
afgjordes ved et skøn, der ofte mindede
om ,,plat eller krone”, afgøres nu udfra
disse regler, der hviler på den tekniske
indsigt, vejregeludvalget dengang rådede
over.

Imidlertid er der som ved ethvert
pionerarbejde nogle problemer, som ikke
er fuldt gennemarbejdede. Når dertil
kommer, at der i udlandet siden ud
givelsen er sket en rivende udvikling
indenfor den færdselstekniske forskning,
må det erkendes, at reglerne idag på

mange områder bor ændres. Det må
håbes, at det stadigt arbejdende vej
regeludvalg snarest får reglerne revi
derede, således at vi i udformningen af
vore veje kommer blandt de førende
lande, ligesom vi er det, når det drejer
sig øm vedligeholdelsen.

Jeg skal her pege på et enkelt af de
områder, der i særlig grad trænger til en
sådan revision, nemlig spørgsmålet øm
sammenhængen mellem hastighed, hori
sontale kurveradier og sidehældninger.

Når man ser bort fra en del sproglige
misfostre, der til realeksamen ville ind
bringe et ,,g” i fysik (tyngdekraftens
vandrette komposant), er meningen af

ikke alle ekspropriationer skal ledes fra
København, vil det desuden være en
meget ugunstig udgangsposition, om
man under det kommende revisiøns
arbejde skal have søm arbejdsgrundlag
nøgle regler fra vejeksprøpriationerne,
som alle erkender nu er forældede, og
som på flere punkter ikke opfylder de
elementære og formelle krav, søm jern
baneekspropriationerne i hvert fald til
godeser. Efter min mening vil situatio
nen derimod være en helt anden, om
det var vejlovgivningen og de kornmu
nale ekspropriationer, der stød med den
nyeste og mest tilfredsstillende lovgiv
ning på dette område den dag, da den
endelige afgørelse om den fremtidige
ekspropriationsordning her i landet skal
træffes.

Endelig tror jeg, at den bedste mu
lighed før at skaffe sig kendskab til et
emne er gennem indsamling af erfarin
ger i praksis. Det vil derfor formentlig

være en meget stor fordel — også før
den nedsatte eksprøpriationskommis
sion — øm den af vejlovsudvalget fore
slåede ordning, der indeholder flere ny
dannelser, kunne blive prøvet i praksis
i nøgen tid. Herved kunne man så
drage den størst mulige nytte af de
gennem praksis indvundne erfaringer
under det omfattende og vigtige ar
bejde, der forestår i den kommende
tid, med at bringe ekspropriationslov
givningen for alle de mange felter, den
spænder øver, i overensstemmelse med
de krav, der må stilles i en tid, hvor
det offentliges indgreb i ejendomsret
ten er så mange og så omfattende, at
en utilfredsstillende retstilstand her
ikke alene kan skabe et dårligt forhold
mellem befolkningen og myndigheder
ne, men også bringe de vigtige og al
mennyttige formål, til fordel før hvilke
ekspropriationerne må gennemføres, i
miskredit.
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den teoretiske udledning i kap. V d stk.
1, at man kun kan regne, at 40 % af
den samlede centrifugaikraft optages af
sidehældningen, medens de resterende
60 % må optages af friktionen.

Sammenhængen mellem sidehældning
q, hastighed V km/h og radius =

R m er efter denne teori udtrykt i form-
len

V2
q = 0,4

T2 R

Reglerne tilføjer, at den resterende een
trifugalkraft bliver 0,15 G, hvor G er
køretøjets vægt. Dette sidste er forkert,
idet den resterende centrifugalkraft altid
bliver 1,5 q G eller, når q = 0,06, som i
reglerne angives som maksimum, 0,09 G.

Mon udvalget skulle have taget fejl
af den resterende og den fulde centri

q
fugalkraft, som netop bliver G

0,15 G ved maksimal sidehældning?
Sidefriktionsfaktoren f bliver altså

efter vejreglerne f = 1,5 q.

Den maksimale sidehældning.

Den maksimale sidehældning, qmax, er
i vej reglerne angivet til 0,06, uden at
der er gjort nøjere rede for, hvad man
mener hermed. I det følgende forstår
man ved den maximale sidehældning,
qmax, den sidehældning, som man vil
tillade sig at benytte, når man har brug
for at benytte mindst mulige radius.

Denne værdi må naturligvis afhænge
af omstændighederne iøvrigt, og kan
f. eks. ved motorveje ikke være bestemt
af hensynet til, at heste skal kunne stå
fast. Vejreglerne har ikke andet kri
terium for den maksimale sidehældning.

Dette, at holdende vogne ikke må
skride sideværts under isslag, vil på mo
torveje begrænse q,uax til 0,08, medens
den kan sættes op til 0,10, hvis side
rabatterne giver gode holdemuligheder
og vejens kapacitet er rigelig stor, idet

der i så fald ikke er stor risiko for, at
vogne kommer til at holde på vejen,
når denne er islagt.

På almindelige landeveje vil 0,08 være
en rimelig maksimal sidehældning, med
mindre en stærk færdsel med heste be
tinger, at man nøjes med 0,06. I by-
område kan der være grund til at gå
endnu længere ned, især hvor cykle-
færdsel skal krydse vejen, og alt efter

(1) forholdene kan der være tale om at ned
sætte qinax til 0,04 eller 0,02.

Bruger man vejreglernes formel på de
største hældninger, vil friktionsfaktoren
blive indtil 0,15, hvilket er for meget
ved store hastigheder. Omvendt vil små
sidehældninger og små hastigheder efter
samme formel kræve en radius langt
storre end nødvendigt for sikker og be
kvem kørsel.

= Der kan således være al mulig grund
til at gøre spørgsmålet til genstand for
en mere udtømmende behandling, og
der •er i A Policy on Geometric Design
of Rural Highways, udgivet af American
Association of State Highway Officials,
givet en udmærket udredning, der har
dannet grundlag for den følgende frem
stilling.

Sidefriktionsfakto ren.

Et køretøj, der gennemløber en kurve,
er påvirket af centrifugalkraft, normal-
kraft og tværkraft fra vejbanen. En pro
jektion af disse kræfter på vandret plan
giver

V2
q + f =

____

127 R’
hvor q er sidehældning,

f er sidefriktionsfaktoren,
V er hastigheden i km/h og
R er radius i m.

(2)

Når V vokser fra 0 til den maksi
mumshastighed eller dimensioneringsha
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TABEL 1.

Minimum radier for forskellige hastigheder og sidehældninger.

stighed, Vmax, som kurven regnes gen
nemkørt med, vokser f ved mindst til
ladelige radius, Rmsn, fra ÷ qmax til den
tilladelige sidefriktionsfaktor, 111. Vi får

‘Jo max
qmax + n ia

‘. min

Det tilladelige f må naturligvis fast
sættes således, at der er en rimelig sik
kerhed mod udskridning, der vil fore
komme, når f bliver lig friktionskoeffi
cienten, fmax.

Denne sidste er afhængig af en række
faktorer, hvoraf skal nævnes køretojets
hastighed, vejoverfladens og dækkenes
art og beskaffenhed, føret og evt, til
smudsning af vejbanen.

For tør vejbane har man fundet et
fmax varierende fra 0,5 ved små hastig
heder til 0,3 ved meget høje hastigheder.
Under meget ugunstige omstændigheder
har man fundet, at fmax ved normale
hastigheder kan være så lav som 0,20*).

Ved de undersøgelser, der er foretaget
til bestemmelse af disse værdier, er det
i alle tilfælde fundet, at øget hastighed
nedsætter fmax.

Udover disse undersøgelser af side
friktionskoefficienten har man også un
dersøgt, hvor stor sidefriktionen kan
blive, for en normalt hensynsfuld chauf
før føler sig tilskyndet til at nedsætte

*) Rrport of Committee on Antiskid Pro
perties of Road Surfaces. Highway Research

Board Bulletin no. 27, 1950.

hastigheden. Ved sådanne forsøg fandt
man, at føreren af køretøjet akcepterede
en sidefriktionsfaktor på ca. 0,21 ved
30 kmJh og på ca. 0,15 ved mere end
55 km/b.

(3) På grundlag af disse forsøg anbefaler
amerikanske sagkyndige, at 515 varierer
med hastigheden efter en ret linie og
således, at den sættes til 0,17 ved
40 km/b og til 0,115 ved 120 km/b.

Minimum radius.

Ud fra denne sammenhæng mellem
hastighed og tilladelig friktionsfaktor er
det muligt ved hjælp af formel (3) at
beregne de sammenhørende værdier af
maksimal sidehældning, maksimal ha
stighed og minimum radius.

I ovenstående tabel er sådanne vær
dier beregnet.

For at illustrere forskellen mellem vej
reglernes formel og denne fremgangs
måde kan det nævnes, at med q = 0,04
og V = 40 km/b giver vejregleme R =

126 m, medens Rmin = 60 m ville være
tilstrækkeligt. Omvendt ville vejreglernes
formel for q = 0,10 og V = 120 km/h
give R = 450 m, medens 530 m er nød
vendigt. Nu kan det være, at de for
skelle, der her er tale om, fremkommer
deraf, at vejreglernes formel er tænkt
brugt til bestemmelse af sidehældningen,
når radius er større end minimum ra
dius, men reglerne gør ikke nøjere rede

Sidehældning Minimum radius i m for maksimal hastighed

40 kmlh 60 kmlh 80 kmlh 100 km/h 120 km/h

0,02 65 160 310 540 840
0,04 60 145 280 570 730
0,06 55 130 250 420 650
0,08 50 120 230 380 580
0,10 45 110 210 350 530
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Sæt sygehus udgifterne ned

ved at sætte autoværn op!

DANSK AUTO-VÆRN
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LAIGAARD

GRUSSPREDER
type 5

— en ny model beregnet for tippelad.
Kan kobles til ENHVER lastvogn og
arbejder uden transmissioner al nogen
art. Grusmængden kan reguleres efter
behov.

— enkel og robust konstruktion, let at
betjene og driftssikker under alle forhold.
Sikrer den mest effektive og økonomiske
spredning. Rummer 5 hI svarende til
2—3 km vejbane.

£AJGAARD’
FABRIK FOR VEJMASKINER
Mejigade 38 - AA R H U S - Telf. 201 39
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herfor, og i hvert fald fristes man til ved
overvejelser om forsvarlig hastighed eller
om minimum radius at benytte det
kurvesæt, der findes i vejreglerne.

Størrelsen af sidehældning.
Den opstillede tabel giver sammen

hængen mellem maksimal sidehældning.
minimum radius og maksimal hastighed,
og kan benyttes ved dimensionering af
vejanlæg og ved reguleringsopgaver.

Imidlertid vil man ofte benytte radier
større end minimumsradius, og der mel
der sig da det spørgsmål, hvilke side
hældninger der i så fald bor benyttes.

Man kunne fristes til at gå ud fra, at
kurvens krumning og hastighedsfaktoren
igen var enebestemmende for sidehæld
ningen, men dette er ikke tilfældet. Bili
ster, der er kort igennem en række kurver
med forskellig radius men alle med en
forholdsvis lille overhøjde, vil forvente,
at den næste overhojde også er lille.

0.0z

Omvendt vil en række kurver med for
holdsvis stor overhojde skabe forventning
om stor overhojde. Indenfor et afgræn
set vejanlæg eller vejsystem må man
altså tilstræbe en vis ensartethed i sam
spillet mellem sidefriktionsfaktor og side
hældning.

Den maksimale tilladelige sidehæld
ning, qrnax, inden for et givet vejsystem
er bestemmende for det mønster, hvor
efter størrelsen af sidehældningen be
stemmes. I det følgende vil forholdet
eksempelvis blive drøftet for et qmax =
0,08 og en hastighedsfaktor Vmax = 120
kmJh, svarende til en tilladelig sidefrik
tionsfaktor ff111 = 0,115.

X7max
I formel (3) qmax + ff111 = 1) -

I min

indsættes disse størrelser, og Rmin findes
til 582 m.

For slankere kurver vil

0’

1202 i i
q1 ± f1

= 127 R
= 113.4

R
(4)

UD

0

10005 0.0010

0.01

0

Tegningen viser grafisk sammenhængen mellem minimumaradius, Krnie, tilladelig sidefriktions
koefficient, og maksimal sidehældning, for en maksimal hastighed, Vmax = 120 km/h.

Desuden vises afhængigheden mellem krumningen, , og summen af sidehældning og aide

friktionsfaktor henholdsvis ved maksimumshastighed, q + f1, og ved gennemsnitshastighed,

q + f2. Endelig vises sidehældningen, q, som funktion af krumningen beregnet ud fra de
principper, der gennemgås i artiklen.
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Der vil altså blive en proportionalitet
mellem krumningen og q1 + f1, således
som vedfojede figur viser.

Det q + f, der her er tale om, er be
regnet for V,05; imidlertid vil langt fra
alle vogne køre så stærkt.

Gennemsnitshastighedcn udgør i USA
90 % af maksimumshastigheden, når
denne er 50 kmjh. Med stigende maksi
mumshastighed falder denne procentdel
til Ca. 70 % ved 120 kmi’h.

I vort eksempel med qrnax = 0,08 og
Vmnx = 120 kmJh, vil q + f for gennem
snitshastigheden blive

(0,7 V111)2 i i
+ 2

= 127 1.
= 55,5(5)

Opgaven bliver nu at vælge sidehæld
ningen for skiftende kurveradier, således
at følgende betingelser opfyldes:

1. Ingen negativ sidefriktionsfaktor
ved gennemsnitshastigheden. Ne
gativ sidefriktion betyder, at man
må styre udad for ikke at falde ind
i kurvens inderside. Denne manøv
re venter bilisterne ikke at skulle
foretage, og den er derfor farlig.

2. Mindst mulig sidefriktion ved gen
nemsnitshastighed.

3. Sidehældningen må højst blive
qmax eller i vort eksempel 0,08.

4. Sidefriktionen må ved hastigheder
indtil den maksimale hastighed
højst være lig f111.

tabellen er anført np skal normaiprofilet ben’rtes. Hvor der er anfort
0,0 15 el. np kan normaiprofilet benyttes.

eller Ca. 50 % af q1 + f1.

Sidehældning for skiftende

TABEL 2a.

værdier af maksimal hastighed og radius, nir den maksimale
sidehældning sættes til 0,06.

Sidehældning for maksimal hastighed

Radius 4OkmJh 6OkmJh 8Okm/h 100 kmlh 120 kmjh

3500 np
3000 np 0,017
2500 0,016 0,020
2000 0,015 el. np 0,020 0,025
1800 0,017 0,022 0,028
1600 0,018 0,025 0,031
1400 0,021 0,028 0,035
1200 0,015 el. np 0,023 0,032 0,041
1000 0,018 0,027 0,036 0,047
900 0,020 0,030 0,040 0,051
800 0,022 0,033 0,044 0,055
700 np 0,025 0,036 0,048 0,059
600 0,016 0,028 0,041 0,053
500 0,019 0,033 0,046 0,057
450 0,02 1 0,035 0,049 0,059
400 0,023 0,038 0,052
350 0,025 0,042 0,056
300 0,029 0,046 0,059
250 0,033 0,051 0,060
200 0,038 0,056
150 0,045 0,059
100 0,054
(50) (0,060)

Hvor der i
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SORØ OG VEJENS SNE SKÆRME
bruges over hele landet

Indgiv venligst Deres ordre i god lid

BE MÆ UK: Yore priser er ikke seet på sneskærme

SORØ STAKITFAI3RIK I/S JYI)SK STAKITFABRIK I/S
TELEFON *1000 TELEFON VEJEN 238

Grussprederen “H EJ S E PATE NT”

Leveret til:

Vejle amts vejvæsen,

Sønder Venstrup kommune,

Næsby —

Erritsø —

Oppe Sundby —

m. fi.

Maskinfabriken “H EJ SE”
J. P. Jensen

Nytoffe, Middelfart, telefon 548
Pris 650 kr.
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TABEL 2b.

Sidehældning for skiftende værdier af maksimal hastighed og radius, ndr den maksimale
sidehceldning sættes til 0,08.

Sidehældning for maksimal hastighed

Radius 40 kmfh 60 kmJh 80 kmlh 100 km/h 120 kmjh

3500 0,0 15 el. np
3000 0,015 el. np 0,018
2500 0,017 0,021
2000 0,015 el. np 0,021 0,026
1800 0,017 0,024. 0,029
1600 0,019 0,027 0,032
1400 np 0,022 0,030 0,037
1200 0,016 0,025 0,034. 0,044.
1000 0,019 0,029 0,040 0,052
900 0,021 0,032 0,044. 0,056
800 0,024 0,036 0,048 0,063
700 np 0,027 0,040 0,054 0,071
600 0,017 0,031 0,046 0,059 0,079
500 0,020 0,036 0,053 0,070
450 0,022 0,039 0,057 0,074
400 0,024 0,043 0,062 0,079
350 0,027 0,048 0,067
300 0,031 0,052 0,073
250 0,035 0,061 0,079
200 0,042 0,069
150 0,052 0,077
100 0,067

75 0,075
(50) (0,069)

Hvor der i tabellen er anført np skal normalprofilet benyttes. Hvor der er anført
0,015 el. np kan normalprofilet benyttes.

5. Sidefriktionen skal variere jævnt
med krumningen, idet bilisterne
uvilkårlig ved kørsel gennem en
kurve forventer at komme ud for
en sidefriktion, der er i overens
stemmelse med den, de har oplevet

i tidligere kurver.
6. Hvor den endelige sidehældning

efter ovenstående betingelser bliver
mindre end 0,15, bibeholdes det
normale profil.

Efter disse betingelser kunne man
tænke sig sidehældningen vokse propor
tionalt med krumningen, således at den
med maksimal krumning bliver lig qmax,

eller at den sættes lig q2 + f2 indtil
krumningen er så stor, at q2 + f2 =

qmax. I USA benyttes sidehældninger, der
ligger mellem de værdier, som disse me
toder angiver og således, at afhængighe

den mellem sidehældning og krumning
bliver parabolsk.

Parablens toppunkt ligger i punktct

q) i det koordinatsystem, hvori
Rmin
tegningen er fremstillet. Hvis koordinat
systemets nulpunkt flyttes til parablens
toppunkt, y-aksen positiv nedefter og x
aksen positiv mod venstre, bliver parab
lens ligning y p (6)

Til bestemmelse af p og a ved vi, at
i

kurven skal gå gennem punktet
min

og at tangenthældningen i dette
punkt skal være lig hældningen på q2 +
f2 linien.

Brugt på eksemplet får vi:

dy i y
—

= p a Xa_ = a —

dx x
(7)
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Frostskader og hjuKryk

I Dansk Vejtidsskrift nr. 6 har civil
ingeniør G. Kampmann oplyst, at op
frysningsskader på overfladebehandle
de landeveje i Holbæk amt blev ned
sat til en fjerdedel efter afretning med
kun 18 kg/m2 pulverasfalt.

Foruden de nærliggende årsager:
Forøget vandtæthed og blidere påvirk
ning fra hjultrykkene på den jævnere
vej under tøbruddet, nævner Kamp
mann den mulighed, at trafikken kan
tænkes at virke fremmende for opfrys
ningernes fremkomst, idet lidt af det
til byggegrundens fine korn kapillært
bundne vand (som ikke er frosset trods

842

dy 127 . 582 0,096

= 1 = 0,00172

582

afkøling lidt under 0°) kan blive pres
set ud, hver gang et hjultryk passerer,

DK 624.131 4 således at de allerede dannede lag af
ren is får lejlighed til at vokse.

Teorien er vist ny, men den lyder
sandsynlig, selv om stærkt trafikerede
jernbaner og veje med tykke belægnin
ger — trods bedre snerydning — i
reglen kun får ubetydelige frostskader
sammenlignet med sidebaner og bi
veje. Disses mindre tykke belægninger
når ikke den frostskadesikre dybde*)
og kan ikke tilstrækkeligt fordele den
bevægelige belastnings tryk på den op
frysningstilbøjelige byggegrund — hvil-

*) INGENIØREN 22/9 1945 og Dansk Vej-
tidsskrift 1955, hefte 6, side 111.

Da R,nsn = 582 og Vgen = 0,7 . 120
= 84 km/b, bliver hældningen på q2 + f2
linien

= 1,2

anlæg, der er bedre tilpassede de motor
kørendes kørevaner og har derved en be
tydelig værdi.

Metoden viser tillige, at de amerikan
ske færdselsingeniører i behandlingen af

(8) sådanne spørgsmål — i langt højere grad
end vi er vant til det — støtter sig til for
søg og målinger foretaget på vejene. At
man i denne henseende i Europa har
været mere tilbageholdende, må først og
fremmest tilskrives det faktum, at det
altid har været vanskeligt at få de for
nødne midler stillet til rådighed til et
omfattende forskningsarbejde, på trods
af at investeringer i forskning er den
bedst tænkelige pengeanbringelse.

Arbejdet med færdselstekniske spørgs
mål må foregå over en bred front, spe
cialister må uddannes og arbejde side om
side med vejteknikerne både i vore tek
niske læreanstalter og i vej administratio
nerne.

Dette vil koste penge, der dog vil kom
me mange gange igen i form af hurti
gere, sikrere og bekvemmere transporter.

Ligningen (8) indsættes i (7) og vi
får

— 0,096 0,00172
a

— 0,00172 0,08

Ved indsættelse i (6) fås

0,08 = p . 0,0172 1.2

og heraf p = 166.

På lignende måde findes a og p for
andre værdier af Vmax og qmax, og ved
optegning af de tilsvarende parabler er
de opstillede tabeller for q udregnede.

Den udviklede metode til bestemmelse
af sidelængden skulle kunne give vej-
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ta6

RIMAS i’r
V—56 HYDRAULISK SNELQV

.1? i MAS V-56 er en gedigen og driftsikker
sneplov, der passer til alle gængse lastvogne
og traktorer. Den kan al og pàmonteres pä få
minutter, og er let at manøvrere med. Remme-
bredden er 2,6 meter og dens samlede vægt er
940 kg. Løftning af ploven er hydraulisk og
Foregår fra en ventil i førehuset. Med V-56 er
det let at opnå korrekt indstilling al plovlegemet

i forhold til vejbanen takket være de stilbare
slæbesko. Disse er iøvrigt udstyret med udskif
telige slidsåler, ligesom slidskinnerne er vend
bare, hvorved man opnår den bedste økonomi.

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK A/S
Ringsted . Telefon 48
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E PO K ET I P
Helgarderet for automatisk gang nr. I patent a

* Maskinen er standardiseret.

* Den er uhyre enkel og robust.

* Skift til glatføregrusning med
den effektive tippelads-spreder
Epoke.

Reducerer grusforbruget og af.
løser det ubehagelige job på
ladet.

* Overkommelig investering for
et fremskridt, der betaler sig.

- TELEFON ASKOV 47

E LØNHART AfS KBH. K.

A.THOMSEN. . ASKOV-VEJEN

KØBENHAVN & OMEGN: HELG

VALD. HANDBERG’S
Slenhuggerier & Stenbrud AIS

Hoveikontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V

Indehaver af Hainmerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm

r ....

Brosten - Kanisten

Telefon C. 3051

Skærver - Stenmel etc.

Telefon C. 3059
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ket efter Kampmann’s teori skulle for
stærke opfrysningerne.

Da det antagelig vil være vanskeligt
at få teorien bevist eller afkræftet ved
iagttagelser i praksis, hvor så mange
forskellige forhold er medvirkende til
frostskadernes fremkomst eller udebli
‘else, ville det være interessant, hvis
det kunne oplyses, om der muligvis
foreligger (eller vil blive foretaget) la
boratorieundersogelser til belysning af
spørgsmålet.

Rettelse

0. Godskesen.

I artiklen ,,Komprimering” i nr. 6 af Dansk
Vejtidsskrift findes to teykfejl på side 114
første spalte, hvor der skulle stå: ,,Kompri
meringsgraden på basis af nivellementerne

defineres som K
= H -‘ h

“ og videre:

,,redueeres K for vandtabene, fås værdierne
som er i bedre overensstemmelse med

K1.”

Kursus
Vejmondskursus afholdes på Jydsk Tekno

logisk Institut 29. oktober—17. november
1956. Prisen er 155 kr. Kursus er tilrettelagt
i forbindelse med Stads- og Havneingenior
foreningen samt Amtsvejinspektorforeningen.

Vejmoodskorsus afholdes på Teknologisk
Institut 5.—24. november 1956 og 7.—26.
januar 1957. Prisen er 145 kr. Kursus af
holdes i samråd med Amtsvejinspektorfor
eningen og Stads- og Havneingeniorforenin
gen.

Vejfornsaodskorsus afholdes på Teknologisk
Institut 21. januar—16. februar 1957. Prisen
er 200 kr.

Nye bøger
SBI rapport nr. 14: PRØVNING AF TRE
KONTINUERLIGE BETONELANDERE,
Per Bredsdorff, Jolss. Loodbo, Poul Nerenst
og Niels Mook Plo,o. 1956. Engelsk resumé.
148 p. As. Pris kr. 16,—. I kommission hos
Teknisk Forlag.

På foranledning af Byggeriets Maskinstatio
øer AIS har SBI afprøvet tre kontinuerligt
arbejdende betonblandere (betonautomater).
Tø undersogtes laboratoriemæssigt, den tredie
afprøvedes, samtidig med at den blev benyttet
på en byggeplads.

Forsøgene blev udført efter retniøgslinierne
fra en tidligere foretager undersøgelse af 11
danske blandemaskiner (SBI’s rapport nr. 4:
Testing of eleven Danish eonerete mixers,
Copenhagen 1951). Da denne undersøgelse
viste, at anaryser af den friske beton gav de
bedst reprodueerbare resultater, blev denne
undersøgelssmåde benyttet ved laboratorie
forsøgene. De kontinuerlige blanderes virke-
måde beskrives, og ved hjælp af fotografier
vises indretningen nf de afprøvede modeller.
Derefter bringes resultaterne af indledende
maskintekniske forsøg, omfattende afprøvning
af doseringsarsordning for cement, vand og
tilslagsmaterialer.

Ved de egentlige blandeforsog baseredes
bedømmelsen af ensartetheden (homogenite
ten) af den blandede beton på spredningen
af eementindholdet, bestemt ved analyser af
den friske beton. De opnåede resultater var
på højde med de bedste resultater fra under
søgelsen af de 11 danske blandere, hvad an
går homogeniseringen af et betonvolumen af
stoerelse 300 1 (maximal satsstorrelse for
de undersøgte 11 satsvis arbejdende blan
dere).

Automaternes evne til at overholde et kon
stant blandingsforhold gennem længere tid af
prøvedes i praksis, rapporten herover bringes
i bilag B. Forsogsmetodikken var som ved la
boratorieforsogene, men tillige fremstilledes
der provelegemer til bestemmelse af trykstyr
ken. De opnåede resultater bekræftede resul
taterne fra laburatorieforsogene og viste end
videre, at automaterne — så vidt det var
muligt at fremskaffe et rimeligt sammenlig
ningsmateriale — ved blanding gennem læn
gere tid gav resultater på højde med det, der
kan opnås mod gode tromle- og karblandere.

Forsogsnojagtigheden ved undersogelserne
er behandlet i to specielle bilag, to andre bi
lag indeholder et resumé på engelsk samt en
litteraturforteenelse.
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Oversigt over fordelingen af motorafgift m. v.
DK 629.113 :351.713

I finansåret 1955/56 er vægtafgift af mo
torkøretojer, afgift a.f benzin og omsætnings
afgift af motorkoretojer indgået med i alt
432.472.482 kr.

Af dette belob er 304.472.482 kr. tilfaldet
statskassen m. v. til særlige vejarbejder og til
dækning af udgifter vedrorende opkrævnin
gen, medens 128 mill. kr. i henhold til tekst
anmærkning til lov om tillægsbevilling for
finansåret 1955/56 er udbetalt kommunerne.

De til kommunerne udbetalte 128 mill. kr.
er fordelt som følger:

Til Københovns kommune: 6.400.000 kr.
Til Frederiksberg kommune: 1.920.000 kr.
Til amtskommuner i alt: 43.730.000 kr.,

nemlig:

Københavns amtskommune 4.952.325 kr.,
Roskilde 1.224.963 kr., Frederiksborg
2.179.569 kr., Holbæk 1.936.357 kr., Sorø
1.368.736 kr., Præstø 2.217.963 kr., Born
holm 1.582.184 kr., Maribo 2.629.459 kr.,
Odense 1.313.505 kr., Assens 710.017 kr.,
Svendborg 1.874.848 kr., Hjørring 1.439.365
kr., Thisted 1.445,469 kr., Aalborg 1.592.719
kr., Viborg 2.495.051 kr., Randers 1.568.670
kr., Aarhus 1.267.729 kr., Skanderborg
1.367.044 kr., Ringkøbing 2.109.984 kr., Vejle
1.705.262 kr., Ribe 1.626.851 kr., Haderslev
1.878.468 kr., Aabenraa 1.216.678 kr., Søn
derborg 728.867 kr., Tønder 1.297.905 kr.

Til søgnekommnner: 66.130.000 kr., nem
lig:

Sognekommuner i Københavns amtsråds-
kreds 8.309.726 kr. (heraf Gentofte kommune
2.165.687 kr.), Roskilde 940.062 kr., Frede
riksborg 2.618.462 kr., Holbæk 2.449.475 kr.,
Sorø 1.674.678 kr., Præstø 2.026.409 kr.,
Bornholm 732.308 kr., Maribo 2.115.882 kr.,
Odense 1.698.986 kr., Assens 924.000 kr.,
Svendborg 2.155.028 kr., Hjørring 3.981.366
kr., Thisted 2.233.379 kr., Aalborg 5.756.243
kr., Viborg 3.329.917 kr., Randers 3.229.895
kr., Aarhus 2.327.950 kr., Skanderborg
2.159.080 kr., Ringkøbing 5.199.073 kr.,
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Vejle 4.012.523 kr., Ribe 3.180840 kr., Ha
derslev 2.262.122 kr., Aabenraa 1.235.950 kr.,
Sønderborg 708.876 kr., Tønder 867.770 kr.

Til købstæder i alt: 9.820.000 kr., nemlig:

Køge 83.755 kr., Roskilde 163.030 kr., Fre
derikssund 88.890 kr., Frederiksværk 48.124
kr., Helsingør 159.598 kr., Hillerød 96.643
kr., Holbæk 134.335 kr., Kalundborg 76.550
kr., Nykøbing Sj. 44.442 kr., Korsør 73.119
kr., Ringsted 104.265 kr., Skelskør 47.553 kr.,
Slagelse 159.225 kr., Sorø 87.264 kr., Næstved
172.845 kr., Præstø 25.779 kr., Stege 32.343
kr., Store Heddinge 22.909 kr., Vordingborg
115.291 kr., Aakirkeby 30.961 kr., Allinge
Sandvig 59.693 kr., Hasle 28.173 kr., Neksø
56.050 kr., Rønne 145.319 kr., Svaneke 33.571
kr., Maribo 53.164 kr., Nakskov 119.270 kr.,
Nykøbing F. 174.001 kr., Nysted 15.734 kr.,
Rødby 58.440 kr., Sakskøbing 39.621 kr.,
Stubbekøbing 25.550 kr., Bogense 28.341 kr.,
Kerteminde 35.943 kr., Odense 700.411 kr.,
Assens 37.266 kr., Middelfart 72.105 kr.,
Faaborg 60.399 kr., Nyborg 70.777 kr., Rud
købing 56.885 kr., Svendborg 197.079 kr.,
Ærøskøbing 8.587 kr., Brønderslev 50.220 kr.,
Frederikshavn 129.100 kr., Hjørring 139.196
kr., Skagen 120.925 kr., Sæby 27.845 kr.,
Nykøbing M. 61.995 kr., Thisted 85.572 kr.,
Aalborg 503.093 kr., Løgstør 43.586 kr., Nibe
19.831 kr., Nørresundby 72.423 kr., Skive
152.163 kr., Viborg 228.046 kr., Grenaa
76.154 kr., Hobro 104.748 kr., Mariager
19.149 kr., Randers 288.158 kr., Ebeltoft
30.514 kr., Aarhus 703.583 kr., Horsens
239.529 kr., Silkeborg 219.939 kr., Skander
borg 33.600 kr., Herning 212.031 kr., Holste
bro 165.488 kr., Lemvig 68.202 kr., Ring
købing 57.876 kr., Struer 48.544 kr., Frede
ricia 184.993 kr., Kolding 286.360 kr., Vejle
258.576 kr., Esbjerg 375.830 kr., Ribe 45.841
kr., Varde 74.493 kr., Haderslev 247.204 kr.,
Christiansfeld Flække 13.333 kr., Aabenraa
211.608 kr., Sønderborg 174.016 kr. Augu
stenborg Flække 12.859 kr., Nordborg Flække
28.866 kr., Tønder 110.666 kr., Højer Flække
16.479 kr., Løgumkloster Flække 34.018 kr.
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Jordarbejde med gravemaskine, scrapers & buldozer’s

ALEX. I. HANSEN & SØN A/

HØRSHOLM
Vejbygning - kloakarbejder - betonarbejder - jernbeton

NIELS HANSENS SØNNER, VIG

BETONVARE-. OG SKÆRVEFABRIKER

VIG 19 VIG 250

RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 4

VASKEDE STOBEMATERIALER

VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL

FRITS HALVORSEN
entreprenor

BRØNDERSLEV — fif. 425

E. A. KJÆR
CIVFLINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling m, varm asfaif
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer — Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b I t Qwnn ‘If
mere skridsikkert

mere elastisk
mere slfrifast

A/ DANSK ASFALTFABRIK
Østre Tegigade - KØBENHAVN SV. - Tlf. *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 1188 Tlf. 33844 Tlf. 3681

rtr
V anbefaler os med Tromle-Grussorterer med Træ- eller Jernstativ samt Elevatorer
for saadanne, saavel efter vore egne Konstruktioner som efter tilsendte Tegninger.

A/S PETER MADSENS MASKINFABAK NR. BJÆRT PR. KOLDING . TELEFON NR. BJÆRT 25
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Vognmand EJNAR JENSEN
H. P. Jensens Eftfl.

Strandmarken 4 NYKØBING F. Telefon 85-3911 og
85-3179

*

Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer.

MIDTJYDSKE VILH. NIELSEN
BETONVAREFABRIKKER Entreprenør og Brolæggermester

Skovvej 99 - Ballerup - Telefon 244
Tlf.: Herning 464 — 465 . Lind 45 Træffes Kl. 18—19.

Lager af mrk. Udfører:
Betonvarer Glads

Brolægning

Kontor: Th. Nielsensgade 93, Vejarbejde

HERNING Maskinstadning at fly og gammel Brolægning

Chr. Christiansen Stenbrud og Skærvefabrik

Aabenraa NØRRE SMEDEBY A/S

Vilsbæk pr. KliplevTelf. 22 910

Leverandør til samtlige sønder

ef&V4MI4 a VAg- CP9. jydske Amter

tht4tQ.kL.OQ)i Tlf. Kliplev 8716

BRØDRENE HENRIKSEN
Smede- & Maskinværksted

Grønnegade 16 Roskilde Telefon 245

Rep. af Vejbygningsmaskiner

Fabrikation af Sneplove og Grusspredemaskiner
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . Central 2620 . Minerva 2620

KØBENHAVN

Kansteu Bro%ten

Skærve- o Chaussehrostenfabrik
Senhugerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

I
H.POULSEN&CO.A/5
KALVEBOD PLADSVEJ - KØBENHAVN V.

Telegramadr.: MAKADAM - Telefon: Central * 8636 & 4729

SKÆRVER

BROSTEN—KANTSTEN—CHAUSSESTEN

GRUS OG SINGELS

Leverandør til kommuner over hele landet



Moderne LETfr1ASTER til moderne veje

Als E. RASMUSSEN FREDERICIA

*

*
I

i;

CKRIStTREUS BOTRYKKERl KØBENHAVN




