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Flyfning af bygninger på Roskildevej

Af overingeniør, cand, polyt. K. V. Jensen.

Stadsingeniørens direktorat, vejkontoret, København.

Københavns borgerrepræsentation
vedtog i sit møde d. 25. maj 1955 at
lade foretage en udvidelse af den mel
lem Peter Bangs Vej og grænsen mod
Frederiksberg kommune beliggende
strækning af Roskildevej fra 25 m til
32 m. Vejen skulle samtidig omprofi
leres, således at den — i lighed med
strækningeme øst og vest herfor — fik
to korebaner, adskilt af en midterrabat,
og iøvrigt blev anlagt med fortov og
cyklesti i begge sider.

Vejudvidelsen ligger helt på Ros
kildevejs nordside, og det var derfor
nodven digt for arbejdets gennemførelse
at erhverve en 7 m bred strimmel af de
langs nordsiden beliggende ejendomme.

På nogle af disse udvidelsesarealer lå
der bgningsdele, som måtte fjernes.
Mellem Peter Bangs Vej og Ålhoimvej
voldte dette dog ikke større vanskelig
heder, idet det her drejede sig om byg
ninger, hvor det var muligt kun at fjer
ne den udenfor den nye vejlinie belig
gende del al bygningen. På stræknin
gen øst for Ålhoimvej fandtes der der
imod 5 større og mindre, ret moderne
beboelsesbygninger, som for at mulig-

gøre den vedtagne vejudvidelse måtte
fjernes i fuld udstrækning.

Københavns kommune meddelte
ejerne af disse ejendomme den af bor
gerrepræsentationen trufne beslutning
angående vejens udvidelse og arealets
erhvervelse og trådte i forhandling med
dem om forholdene vedr, de pågæl
dende bygninger. For beboelsesej en-
dommen øst for Sæbyholmsvej (bygn.

I på planen) opnåedes forlig om kom
munens køb af ejendommen, hvorefter
kommunen lod den .,rulle” tilbage på
grunden og fremtidig er ejer af den.
Med de øvrige 4 ejere opnåedes forlig,
gående ud på, at kommunen skulle
foretage ,,rulning” af bygningerne og
afholde alle hermed i forbindelse stå
ende bekostninger, ligesom den — hvad
der naturligvis gælder for hele den om
handlede strækning af Roskildevej —

måtte yde vederlag for det til vejud

x’delsen medgående areal.
I det følgende skal der gives en om

tale af disse 5 .,rulninger”, men først
et par ord om fremgangsmåden:

Udgravning for ny kælder foretages,
nyt system af afløbsiedninger lægges,

A ‘ \ i r I1[ lE

L

I -__ / /
F4ilninq af tyylzin9er ved Roskildevej

.OJ/qIf,d åy “Cd
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DANSK VEJTIDSSKRIFT 1958. 21



og nye fundamenter støbes. Rulleba
fler, bestående af to lag svære stålskin
ner, mellem hvilke der lægges stålrul
ler, placeres langs begge sider af gavle
og bærende tværskillerum og iøvrigt for
hver Ca. 5 m, idet banerne hugges ind
i de gamle fundamenter og støttes på
de nye samt forsynes med et passende
antal mellemunderstotninger. Vægten
af gavle og tværskillerum overføres di
rekte til rullebanernes øverste lag ved
korte profiljern (jokere), som hugges
gennem murene. For facademure og
længdeskillerum lægges langs begge si
der ovenpå øverste rullebane svære
jernbjælker, til hvilke vægten ligeledes
overføres ved hjælp af jokere, stukket
gennem murene. Kældermurene gen
nernhugges derefter mellem de midler-

tidige understøtningspunkter, og byg
ningen kommer således til helt at hvile
på rullcbanerne.

Selve flytningen foretoges ved de
mindre bygninger ved træk gennem en
patenttalje, medens der for de større
blev anvendt skubning ved hjælp af
skrue- eller olietryksdonkrafte, een pr.
rullebane langs bygningens forside og
med særlige anslagsklodser, der efter
hånden blev flyttet frem langs rulle-
banerne og fastboltet til disse. Så snart
bygningen er kommet hen over de nye
fundamenter, opmures der med klinker
mellem de midlertidige understotnings
punkter, og når dette murværk har op
nået den fornødne styrke, fjernes rulle-
banerne og den øvrige jernkonstruktion,
hvorefter kældermurene kan fuldfores.

i

Fig. 1. Bygning I mod gårdsiden inden rulningen. Til venstre flojen langs Roskildevej,
til højre fundamentet for dennes nye gårdfacade, i baggrunden flojen mod Sæbyholmsvcj.
Kældergulvet ligger Omtrent højde med gården. Rullebanerne (45 kg jernbaneskinncr)

hviler på gennemgående, murede understotninger. (Fot.: Stadsarkivet).
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Aflobssysternet samt forsyningsled
ningerne for vand, cl og gas retableres
umiddelbart efter, at bygningen har
nået sin nye plads. Vd bygningerne I,
Til og V blev gasforsvningen efter gas
værkernes onske (bl. a. af sikkerheds-
grunde) opretholdt ved hjælp af en
slangeforbindelse.

Telefonforbindelserne blev opret
holdt i selve flytteperioden. Et særligt
1roblem er flytning af centralvarme-
anlæg mcd kedel i kælderen. I visse
tilfælde er det muligt at rulle kedlen
med og således undgå de gener, en flyt
ning i den koids årstid er skyld j Ved
rulningen af bygning V var det ikke
muligt at tage kedlen med under flyt
ningen, og da man var kommet hen
på den kolde tid, måtte der slukkes af
dagen for rulningen og kunne først
tændes op dagen efter, hvorfor der i

den mellemliggende tid blev anbragt
det fornodne antal el-varmeovne og
petroleumsovne rundt omkring i huset.

Samtlige husflvtninger blev udført af
inurermestrene H. F. Walnert og Aage
Walnert i forening. Tilbud blev afgivet
og kontrakt afsluttet i hvert enkelt til
fælde mellem stadsingeniørens direkto
rat, Kobenhavn, og de to murermestre.

Arbejdet omfattede i hvert enkelt til
fælde følgende ydelser:

Udgravning for og støbning af nye
fundamenter for huset, opmuring af
nye skillerum i kælder. nedtagning og
opsætning af bræddeskillerum i kælder,
støbning af nyt kældergulv, fjernelse af
gl. fundament, mure og gulve i fuldt
omfang, ændring af aflobssystemet, an

bringelse og vedligeholdelse af gang
broer foran huset, indtil endeligt fortov

Pit’. 2. Bvmn; I. Detaille af rullebane rn. v. for flojen mod Sæbyholnisvej, g?srdsiden.

Rullernes diameter er 8Oni,n. (Fot. : Stadsarkivet)
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Fig. 3. Bygning I, fløjen
langs Roskildevej

mod vejen.

Rulninocu er påbegyndt, ina ndskabe arbejder i takt ved donkra[tcne, dirigenten (med blod

hat) står på planken over udiravningen. På grund af bygningens store længde har han en

mikrofon, forbundet med en hojttaler ved hver af bygningens ender til sin rådighed. Foi

at sikre, at rulningen foregår ensartet over hele fronten, er der parallelt med bygningens

facade udspændt en nylontråd, hvorfra der til stadighed kan tages mål ved de forskellige

donkeafte. (Fot. Stadsarkivet)

er anlagt, samt tilfvldning omkring hu
set med undtagelse af forsiden.

Det blev endvidere i betingelserne
krævet, at entreprenoren skulle drage
omsorg for, at el-, vand- og gasforsv
ningcn opretholdtes under arbejdets
udforelse, dog evt, undtaget i den tid,
selve flytningen foregik, og han skulle
selv sorgc for afbrvdeisc og lovlig til-

slutning af alle forsvoingsledninger, når
huset var på endelig plads. Alle byg
ningsdele, som under flytningen blev
beskadiget, skulle af entreprenordn re
pareres i fornodent omfang.

I et tidsrum af eet år efter arbejdets
aflevering er entreprenoren pligtig at
afhjælpe alle mangler, der måtte være

fuige af fejl, dej kan lægges ham til
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last. Til sikkerhed herfor har entre
prenoren for hver enkelt bygning stillet
cn sikkerhed på 10 ¶ af den pågæl
(lende tilbudssum.

l:dbctalingen til entreprenoren fore
tages med 50 af entreprisesummen,
når tilsvnet har attesteret, at huset er
flttet og tindermuret, og 50 %. når
entreprisdn er afsluttet.

Det blev fra stadsbvgmcsterens di
rektorat krævet, at ingen af beboerne
måtte opholde sig i bygningerne, sålæn
ge selve flytningen fandt sted, og de på
ældendc fik derfor anvist opholdssted
og blev beværtet på kommunens reg
ning i en nærliggende restaurant.

Om de enkelte bygninger skal med
(ICICÇ folgende:

Bygning I. Behoelsesbgnirig i vin-

kelform; kælder, 2 fulde etager og ind
rettet rnanzardetage, 24 behoelseslejlig
lieder ..\real 637 rn2, vægt Ca. 3000 t.

Bvgningsværdi kr. 272.800. entreprise
sum kr. 273.500. Fhttet 18.—20. juni
1957, flytningen var beregnet at kunne
foretages på 2 dage. men korn p. g. a.
et uheld med nogle donkrafte til at tage
3. Bningen blev rullet 9,90 m og af
hcnvn til de fremtidige vejkott’r sam
tidig hævet 12 cm; den blev ved hjælp
af olietryksdonkrafte skubbet ,,op ad
bakke’ på 11 rullehaner.

Bygning II. Behoelsesbygning med
kælder, stueetage m. 2 butikker, I . sal
og indrettet loftsetage . Àreal 90 m2,
vægt Ca. 220 t. Bvgningsværdi kr.
50.100, entreprisesum kr. 49.164. Flyt
tet 8. august 1957. Bygningen blev af

4. Bygning I set fra Roskildevej efter rulninens afslutning med midlertidige loh(1)r()

til indanrsdorene. Man ser anslagsklodet iu. fastholt( t ti I (le faste rtillehanrr.

( Fot. St dsa iki vst
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3 mand med en patcnttaljc trukket 6,90
ni på 11/4 tifliC.

Bygning III. Beboelsesbvgning; kæl
der med 2 butikker og baglokaler, 2
fuldc etager og indrettet loftsetage.
Areal 98 m2, vægt Ca. 260 t. Samtidig
flyttedes en garage med areal 67 rn.
Bygningsværdi kr. 64.700, entreprise
sum kr. 63.100, i sidstnævnte beløb er

indbefattet udgifterne til ombygning af
kælderbutikkerne, idet disse efter flyt
ningen fik adgang ad trapper i gavlene
i stedet for i facaden. Flyttet 6. septem
ber 1957, beboelsesbygningen 5,30 m,
trukket med talje på 1 ‘/ time, garagen
5,80 m.

Bygning IV. Beboelsesbvgning med
kælder, stueetage m. butik, 1. sal og
indrettet loftsetage. Areal 100 rn, vægt

Ca. 300 t. Bvgningsværdi kr. 44.300.
dlltrepriscsurn kr. 60.950. Flyttet 17.
oktober 1957 4,05 m på 11/2 time nwd
skruedonkrafte. Kældermurene viste sig
ved udgravningen omkring huset at
være udført efter .,de forhåndenværen
de materialers princip”, idet der var
anvendt stumper af gl. fliser, kinne

kullarender o. m. a. samt en meget ma
ger beton, hvorfor det blev nødvendigt
inden rulningen at opmure nye kælder-
mure af klinker: dette medforte en
merudgift på kr. 11.500. Huset blev
rullet langs en eksisterende bygning i
en afstand af kun 10 cm fra denne,
udgifterne til tilmuring af et par vin
duer i sidstnævnte bygning var ind
befattet i entreprisesummen.

Bi’gning T. Beboelseshvgning; kæl

Fig. 5. Bygning II Set fra havesiden under rullearbejdets udforelse, i forgrunden (let ny(

fundament for bagmuren. Bygningen flyttedes på 3 rullebaner, af hvilke den ,nidtit med

trækket og den vestligste Ses 13 billedet. (Fot. R nker).
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Stabilisering

Det vil ofte være billigere at anvende

stabiliserede bæretag i stedet for

traditionelle makadam bærelag.

Lad os undersøge om stabilisering kan

en fordel ved løsningen af Deresbetyde
vejproblemer.

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER

ISLANDS BRYGGE 41 . KØBENHAVN S ASTA 2800

El af vore blandeanlæg opstillet for fremitilling al cementsiabiliseret grus.
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Byggeriets M askinstationer AIS, København
AIS J.Johnsen & Søn, København
Entreprenør Hartmann-Petersen, Aarhus
Entreprenør H.Vildrik-Sørensen, Odense
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der, stueetagc med 6 butikker og bag-
lokaler, 1. sal og indrettet loftsetage.
Areal 225 m2, vægt Ca. 700 t. Byg
ningsværdi kr. 135.200, entreprisesum
kr. 123.380. Flyttet 14 november 1957
8,80 m. Bygningen blev på 5 rullebaner
skubbet på plads ved hjælp af 5 stk.
10 tons skruedonkrafte, hver betjent af
2 mand, flytningen varede 6 timer. På
ejendommen fandtes desuden en tank-
station med tilhørende kontorbygning,
værksted og garager, disse bygninger
fjernedes.

De anførte bygningsværdier er vur
deringssummer pr. 1. septbr. 1956, som
tilligemed tilbudssummerne blev lagt
til grund for kommunens overvejelser
med hensyn til valget mellem nedriv

ning og rulning af bygningerne. Til de
beregninger og sammenligninger, som i
en sådan anledning må foretages, knyt
ter der sig naturligvis en vis usikkerhed;
men på det foreliggende grundlag men
te man dog at kunne fastslå, at det var
det fordelagtigste at lade bygningerne
rulle tilbage på grundene. Af betydning
for valget af denne fremgangsmåde var
selvfolgelig også det forhold, at det
drejede sig om gode, ret moderne byg
ninger, som det var værd at bevare,
samt at man gav beboere og nærings
drivende mulighed for at blive på ste
det, og endelig at man kom uden om
det meget vanskelige spørgsmål: frem
skaffelse af erstatningsboliger.

Alle rulningerne forløb, uden at der

“—. ,..

i
Fig. 6. Bygning V, bagsiden, umiddelbart før rulningens påbegyndelse. I billedets højre
halvdel ses fundamentet for den nye gårdfacadc. Sammen med bygningen flyttedes dæk
ket over en gårdkælder. I baggrunden benzintankens kontorbygning under nedrivning. For
neden til vcnstre ses en midlertidig forbindelse fra et faldrør til den nye aflobsiedning.

Klinker til undermuring efter rulningen ligger klar. (Fot.: Stadsarkivet).
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Anvendelse af forspændt beton til kørebaner

Af civilingenior Fagit Go(e Dansk \ejlaboratorium.
DK 625.84

1. Indledning
I trediverne nød betonveje her

hjemme en overordentlig stor ansecise;
man priste deres fremragende jævnhed
og deres lyse farve, og de blev anset
for næsten uopslidelige. Da de desuden
krævede et minimum af vedligehol

delse, regnede man med, at hvor der
én gang var udført en betonvej, ville
man i en lang årrække have en frem
ragende vej liggende.

Som følge af denne opfattelse ud
førtes alle større vejanlæg i denne pe
riode i beton. Som eksempler kan næ’

indtraf skade på bygningernes 1)ærcrldc

dele; et par lokale revner i ydermurene
over fundamenterne lod sig tiden be
svær udbedre. Derimod fremkom der

særlig i den store vinkelformcdc
bygning (I) en del revner i lofter
og skillerum samt i hjørner mellem
disse. Man havde, forinden rulicarbej
det blev påbegyndt, foretaget en besig
tigelse af alle rum og noteret eksiste
rende revner m. v., og efter rulningen
blev rummene påny gennemgået for at

konstatere evt. beskadigelscr under ar
bejdets udførelse, en fremgangsmåde,
som må anbefales under sådanne for
hold, men som dog ikke dækker een
mod alle senere vanskeligheder.

Som det er nævnt foran, havde en
treprenoren i kontrakterne forpligtet sig
lil i fornødent omfang at reparere alle
hvgningsdele, som blev beskadiget im—
(1cr flytningen. En sådan bestemmelse
er naturligvis nødvendig; men man var
fra kommunens side på forhånd klar
over, at det næppe ville kunne undgås,
at der efter arbejdets udforelse opstod
diskussioner med entreprenøren ørn
tækkevidden af denne bestemmelse.
For blot at nævne et par eksempler: en
mur eller et skillerum kan forinden
have haft revner, som har været skjult
af tapet og derfor ikke har været syn-

lige under besigtigelsen for rulningen.
fJdbedring af en ved flytningen utvivl
somt fremkommen revne i en tapetseret

væg kan nodvendiggore, at hele væg
gen og dermed hele rummet forsynes
mccl nyt tapet.

Entreprenoren kan ikke ved sit til
huds afgivelse overskue omfanget af
disse sekundære istancisættelsesarhej
der, og den, der skal hekoste flytningen
af bygningen, er naturligvis heller ikke
interesseret i, at der i tilbudet er med
regnet en altfor stor risikopræmie. Det
synes derfor at være en for alle parter
mere tilfredsstillende losning, at der
som det har været tilfældet -— efter
flytningen finder en forhandling sted
med bygningens ejer, og at denne yder
sit bidrag til de istandsættelsesarhejder,
der kan betegnes som direkte forbed
ringer af forholdene.

Arbejdet mcd flytningen af de i
bygninger på Roskildevej er på vejkon
torets vegne forestået af afdelingsinge
niør, cand. polyt. E. H. Sternow mcd

assistance af civilingeniør R. Jenker.
Stadsbygmesterens direktorat har forud
godkendt beregningerne vedr. rulleha
fler, afstivning m. v. og ved bygnings
inspektør A. Leth og civilingeniør 0. K.
Jensen ført tilsyn mcd bygningerne un
der arbejdets udforelse.
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nes brovejene ved Lillebælts- og Stor
stromshroen. Lyngbyvejen, Kystvej en
mellem Charlottenlund og Klampen
borg, vejforlægningen ved Tårbæk
(Strandvejen og Dvrchavcvej), Køge-
vejen samt adskillige landeveje i Ha
(lerslev amt.

Under krigen og i lang lid derefter
kunne der ikke anvendes cement til
‘ejhvgning på grund af mangel p
denne vare, men senere er (let atter
fuldført store betonvejsa nlæg, således
Hclsingorvcjen og Vemmelev------Hals
skov motorvej. Men samtidig har
mange af de gamle betonveje givet
anledning til skuffelser, som har rejst
spm’gsmålet, om det nu er helt forbi
mcd at lave hetonveje. Omkring fu
gerne forekom store lodrette bevægel
ser af pladerne på grund af pumpning
under disse, mange steder knækkede
pladerne på midten eller et paI meter
fra fugerne, og i ovrigt opstod der hyp
pigt revner, der, når de først var frem
kommet, hurtigt åbnede sig. Resultatet
var, at den engang så udmærkede
jævnhed fuldstændig odelagdes, og
vejene blev ubehagelige at kore på.
Om fatten de vedligeholdelsesarbejdet
fulgte også mcd, i nogle tilfælde måtte
man lægge asfaltpulver over særlig ned-
sunkne pladedele for at hindre alt for
kraftige bump -ccl korsel over revner
eller fuger, og mange betonveje er
ligefrem endt som asfaltvejc.

Problemer af denne art er naturlig
vis heller ikke ukendte i udlandet, og
rundt omkring er man kommet ind på
en forsogsvis anvendelse af forspændt
beton til korebaner. Dette system til
lader nemlig en væsentlig reduktion
af fugetallet, foruden at revnedannel
sen formindskes, og opståede revner
holder sig tæt lukkede. Der skulle så
ledes være gode betingelser for på
denne måde at fremstille korebaner,
(ler bevarer deres gode kvalitet mange

år frem. I det følgende skal refereres
et indlæg, som af J. P. Stott er blevet
forelagt The Institution of Civil En
gineers. Stott er videnskabelig medar
bejder ved det engelske vejlaborato
rium og har selv arbejdet aktivt med
udforskningen af forspændte beton-
vejes egenskaber.

Medens forspændt beton i en år
række har været anvendt som bygge-
materiale på mange andre områder,
har dets anvendelse inden for vejbyg
ningen hidtil været såre beskeden. Det
er hovedsagelig England og Frankrig,
der har arbejdet med forspændte he
tonveje, og resultaterne har i de fleste
tilfælde været opmuntrende.

Beton er svag over for trækspæn
dinger og stærk over for tryk. For
spændingens formål er at nedsætte eller
elimi nere trækspændingerne i hetonen
ved at påføre konstruktionen en tryk-
spænding, for den belastes. På de ste
der, hvor belastningen ellers ville frem
kalde trækspændinger, sker der nu kun
det, at forspændingstrvkket reduceres.

Forspændingen kan udføres efter tre
forskellige systemer. Ved det ene an
vende.s en armering, som strækkes in
den udstobningen og holdes strakt un
der denne; når betonen er hærdnet.
lader man trækket ophore .Àrmeringen
vil da søge at trække sig sammen og
fremkalder derved forspændingstrvk
ket i betonen. Ved den anden metode
begynder man med at udstobe betonen,
men ved hjælp af ror eller lignende
efterlader man gange, hvorigennem der
efter afbindingen trækkes kabler, som
strækkes med selve betonen som mod-
hold. Derefter udstøbes kabelgangene
med cementmørtel. Mortelen tjener
kun til beskyttelse af kablerne, idet for
pændingskraften gennem disses for-
ankring overføres til betonen. Endelig
kan forspændingen udføres helt uden
armering. Betonen støbes da forst på
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almindelig vis, og derefter bliver den
fra begge ender trykket sammen ‘ccl

hjælp af donkrafte. der får inodhold
i særlige endevederlag, som er støbt
ned i jorden.

2. Revnedannelse i forspændi
beton

Selv ved anvendelse af forspænding
er det ikke altid muligt helt at undgå
revnedannelse; revnerne kan nemlig
opstå, før forspændingen etableres, og
de kan skyldes svind, modvirkede
krumningstendenser eller arbejdstrafik
på den afbundne beton. Ved nogle
forspændingssystemer har man søgt at
undgå dette ved anvendelse af forspæn
dinger på et tidligt stadium og gradvis
forøgelse af forspændingen efterhånden
som betonen udvikler sin styrke; man
ved dog endnu ikke, hvor gunstig
denne fremgangsmåde er. Imidlertid
viser erfaringen, at den omtalte slags
tidlige revner normalt lukker sig og
holder sig lukkede, efter at forspændin
gen er blevet påført. Men det må na
turligvis forhindres, at grus eller andre
urenheder trænger ned i revnen for
forspændingen; i modsat fald lukker
revnen sig ikke fuldstændigt, og aggrc
gatlåsningens evne til at overføre for
skydningskræfter går tabt. Vedrorende
revner i forspændte plader gør der sig
i øvrigt følgende særlige forhold gæl
dende:

1) 1-Tvis revner dannes eller åbnes af
hjultrvk eller af temperaturkrum—
ning, der modvirkes af pladens
vægt, lukker de sig igen, når be
lastningen fjernes eller krumnings—
tendensen ophorer. Pladen bliver
således atter effektiv over hele det
tværsnit, i hvilket revnen opstod.

2) Da forspændingskraften ophæver
træknormalspændingei’ i betonen,
vil et revnet tværsnit være i stand

til at overføre bøj ningsmomenter.
Det må dog erindres, at man ikke
kan anbringe armeringen i den
mest effektive stilling, da positive
og negative momenter veksler.
Trækspændingerne kan derfor ikke
knyttes til en bestemt af plade-
siderne.

3) I’orspændingen giver tværsnittet en
storre forskvdningsstyrke.

4) Selv i stærkt revnede tværsnit hol
des de over for hinanden liggende
sider i revnerne sammen af for-
spændingen; af denne grund kan
en vis forskydningskraft overføres
gennem aggregatlåsningen og på
grund af friktionen i revnernes
plan.

Alt i alt kan det siges, at revner i
en forspændt plade ikke nedsætter
tværsnittets effektivitet så meget som i
en almindelig betonplade, og pladen
genvinder omtrent sin fulde styrke, når
belastningen fjernes.

Revnerne forstærker således ikice sig
selv, forudsat betonen og jernene ikke
overanstrenges, og de erfaringer, man
har fra veludforte, forspændte beton
belægninger, har bekræftet, at sådanne
revner er af ringe betydning.

På en forspændt betonbelægning i
Oilv lufthavn blev der udført en række
belastningsforsøg. En vægt på 137,5
tons blev gentagne gange påført et
cirkulært område af i m diameter.
Betonbelægningen var 16 cm tyk og
lagt delvis direkte på underbunden og
delvis — for sammenligningens skyld

på et sandlag. Ingen revner viste
sig på overfladen, når forspændingen
var på 10 kgfcm2 på hver led, men af

pladens deformationer sluttede man sig
til, at undersiden var revnet. Man for

klarer dette fænomen på følgende
måde: Lige under angrebspunktet har
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man det største positive moment, og i
en vis afstand fra angrebspunktet er
momentet negativt. Hvis pladen revner
inden for det positive moments om
råde, opstår et fænomen, der kan sam
menlignes med charniervirkning. Mo
mentnulpunktet flytter sig derved ind
mod belastningscentret, og en merc
ligelig fordeling mellem positivt og ne
gativt moment opstår. En vis revne-
dannelse anses derfor af nogle for at
være gavnlig i visse tilfælde.

3. Forskellige slags forspændte
betonveje

Iorspændte betonhelægn inger kan
inddcles i to typer:

1) Enkcltplader.
2) Kontinuerlige plader.

Den første type består af plader ad
skilt af ekspansionsfuger og forspændt
ved hjælp af stænger eller kabler i be
tonen. Hver plade kan forholdsvis frit
udvide sig og trække sig sammen og
således afpasse sig eftei’ temperaturfor
andringerne. Bortset fra virkningerne
af underlagcts modstand vil forspæn
dingen i en sådan plade forblive nogen
lunde konstant, da stålets og betonens
varmeudvidelseskoefficienter er lige
store. Den anden type består af én
kontinuerlig plade. Ved støbningen ef
terlades der mellemrum, i hvilke der
senere anbringes donkrafte, hvormed
forspændingen etableres. For hver ende
af pladen bygges vederlag til at optage
trkket, og efter at pladen er blevet
forspændt, udstobes mellemrummene,
så at pladen beholder forspændingen.
Ia pladen ikke kan udvide sig, holder
spændingen i den sig ikke konstant,
men varierer med skiftende temperatur
og fugtighedsindhold.

Enkeltplader.

Alle de forspændte betonhelægnin
ger, der er udført i Storbritannien, er

af cnkeltplade-typen. Ved udførelsen
støher man pladerne i almindelig be
ton, men forinden er der nedlagt rør
eller lignende dér, hvor forspændings
armeringen skal ligge. Derefter anbrin
ges denne armering og spændes, hvor
efter rorene fyldes med mørtel.

Der er flere forskellige 1jatentercdc
forspændingssvstemer frenime; disse
systemer anvender forskellige typer af
donkrafte, kabler eller stænger samt
forankringer. En vigtig faktor er tyk
kelsen af de ror, hvorigennem kablerne
(hvis sådanne anvendes) skal fores. Da
pladen gerne skal være tynd, skal røret
også være det. Alle tråde i et kabel
bor spændes samtidig; i modsat fald
kan de, der forst spændes, kile sig fast
i de andre og forhindre, at disse kan
spændes.

Rorene (hylserne) bor udformes så
ledes, at de giver mindst mulig mod
stand mod armeringen, ellers kan for-
spændingen i væsentlig grad gå tabt
ved friktion mellem armeringen og ro
rene. Denne friktion afhænger af tie
kurver, man bevidst har udformet ar—
meringen med; endvidere af de små
bølger, der opstår i et lige ror samt af
rorets indre overflades beskaffenhed.
Den bedste måde at udforme roret på
synes at være brug af tynde metal
pladei’, der foldes løst omkring kablerne
og indstøbes i hetonen. Sådanne metal-
plader er tilstrækkelig bojelige til at
følge de projekterede kurvestykker i
armeringen og alligevel stive nok til at
nedsætte bolgedannelsen og til at mod
stå trykket fra den vibrerede beton.
De er desuden forholdsvis billige.

Forspændingsarmeringen kan arran
geres enten på langs eller på skrå; i
sidste tilfælde opnås forspænding både
i længde- og tværretningen, og man
kan ved at give den vinkel, armeringen
danner med længderetningen, en pas
sende størrelse, selv bestemme forhol
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det mellem forspændingerne i de to
retninger. Ved at bøje de kabler, der
ellers ville gå ud til pladeenderne, ud
til siden, opnår man, at alt spændings
arbejde sker fra pladesiderne, medens
pladeenderne frigøres. Betonstobningen
kan derved foregå uden afbrydelser.

De hidtil anvendte pladelængder har
ligget mellem 18 og 120 m. Længden
bestemmes først og fremmest af under
lagets modstand mod bevægelser af
pladen, og denne modstand synes for
øjeblikket at umuliggøre udførelse af
længere plader. Pladebredden er un
derkastet samme begrænsning som
længden, men overstiger ved vejbyg
ning sjældent 10 meter. Tværforspæn
ding cr ønskelig ved pladebredder over
5 meter, medmindre man foretrækker
en længdefuge. Pladetykkelsen bestem
rnes snarere af hensynet til omstobning
al armeringen end af selve spændin
gerne. Er der krydsende armering, kan
pladetykkelsen ikke sættes til mindre
end 15 cm; går armeringen kun i én
retning, kan man gå ned til 12 cm.
I Australien er der lagt en 5 cm for-
spændt betonbelægning oven på en
startbane med bojelig belægning di
mensioneret for hjultryk på 34 tons.
Betonen skulle yde beskyttelse mod jet
udblæsning, og den har stået sin prøve.
I Amerika har man forsynet et pakhus
med et gulv bestående af en 8 cm for
spændt, fugefri plade oven på et 23 cm
tykt lag almindelig beton. Efter fire
års brug, hvor belastningen har be
stået af 10 tons-tønder med et kontakt-
tryk på 70 kg/cm2, har der ingen tegn
været på revner.

Kontin ùerlige plader.

I Frankrig findes to eksempler på
den kontinuerlige type. Det første er
en del af en rullebane ved Orly nær
Paris, det andet en vejstrækning ved

Bourg-Servas. I begge tilfælde benyt
tede man flade donkrafte, system
Freyssinet, til tilvejebringelsen af læng
deforspændingen, men enhver anden
passende type af hydraulisk donkraft
kunne lige så godt være benyttet. Ved
udførelse af en vej efter denne metode
begynder man med at bygge veder
lagene i begge ender. Vejen udføres
derefter mellem vederlagene som al
mindelige betonplader med små mel
lemrum. Særligt udformede donkrafte
anbringes i disse mellemrum, og pla
derne udsættes nu for tryk, idet veder
lagene yder de fornødne reaktioner.
Forspændingen kan holdes under kon
trol ved, at man afpasser trykket i don
kraftene. Der var ikke noget i vejen
for at fortsætte denne kontrol ube
grænset og således til stadighed have
netop den forspænding, man ønskede,
men i praksis har man nøjedes med at
vedligeholde trykket i nogle måneder
for at formindske forspændingstabene,
hvorefter man har aflåset hele systemet
ved anbringelse af kiler mellem don
kraftene eller ved udfyldning af don
kraftene med en cementmørtel. Hele
systemet har derefter en konstant læng
de, og forspændingen vil variere med
temperatur- og fugtighedsforholdene.
Den største spænding, der opstår i pla
den på denne måde, kan beløbe sig til
over en tredjedel af betonens tryk-
styrke, og den mindste spænding, der
bliver tilbage, bør være stor nok til at
sikre tilstrækkelig forspænding.

Under gunstige omstændigheder kan
udgiften til førspændingen holdes langt
nede. Af stor betydning er udgiften til
vederlagene, men da disse stort set
koster det samme uanset pladelængden,
er det denne, der er bestemmende for
hele økonomien. Et forsøg er blevet
gjort på at reducere størrelsen af ve
derlagene ved at gøre dem ,,elastiske”,
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men værdien heraf er tvivisom, da så
danne vederlag indirekte kan forårsage
et stort forspændingstab.

Nogle af de problemer, der opstår
ved denne konstruktionsmetode, er:

1) At opretholde stabiiteten mod
foldning i de perioder, hvor for-
spændingen antager sin maksimal-
værdi,

2) at forhindre forspændingstab (ned
sættelse af rninimumsværdien) ved
krybning af betonen,

3) at udføre veje med horisontal-
kurver.
Stabiliteten mod foldning synes at

kunne opnås, når blot der ikke er for
store vertikalkurver, og når underbun
den ikke er tilbøjelig til at deformeres
eller synke. Selv i perioder, hvor spæn
dingen er stor, vil betonens trykstyrke
ikke overskrides, forudsat spændingen
er ensformigt fordelt og betonen er af
ensartet kvalitet. Den mindste tillade
lige radius i længdeprofilet kan skøn
nes ved, at man betragter en strækning
af vejen som en tocharniersbue. Det
horisontaltrvk, der kræves til dens Un
derstøtning — eller i dette tilfælde til
til at løfte den fra jorden — kan be
regnes som pladens vægt pr. arealenhed
gange underbundens krumningsradius.
Grænseværdien findes på denne måde
at være Ca. 1000 m, og hvis vejen har
en krumningsradius i nærheden af den
ne værdi, må man lave længdeprofilet
om. Efter at der var indtruffet en
sprængning af en almindelig betonvej
i England regnede man med, at årsa
gen lå i sætning af underbunden og
forurening af fugerne med grus. Denne
forurening kan være en alvorlig med
virkende årsag, fordi fugen fyldes for
oven, og trykket dermed bliver ekscen
trisk. I Amerika har man forklaret
mange sprængrlinger ved uegnede til
slagsmaterialer.

Spørgsmålet om krvbningens betyd
ning står stadig åbent, fordi der så vidt
vides kun er foretaget få undersøgelser
vedrørende denne slags krvbning —

d.v.s. i en plade med fastholdt længde
— undtagen af Glanville, som har ar
bejdet med små bjælker, der blev be
lastet indtil en tilstand af konstant ned-
bøjning, samt af Lee. Skønt tab i for-
spændingen på grund af krybning kan
reduceres ved, at man i de første må
neder holder forspændingen under kon
trol, kan det ikke helt elimineres, og
det kan nedsætte forspændingen føle
ligt, når en kold og tør periode efter
følger en varm og fugtig.

Tilvejebringelse af forspænding i en
vej gennem en horisontalkurve, hvilket
er gjort med kabler ved Basildon og
Port Talbot, giver anledning til et nyt
problem ved den kontinuerlige type.
Trykket fra donkraftene vil søge at
skubbe vejen udad fra kurven og kan
nødvendiggøre ekstra vederlag ved kur
ven eller ligefrem en anden fremgangs
måde i kurven — nemlig enkeltplade
systemet. Dette særlige afsnit af vejen
kan så muligvis benyttes som vederlag
for den ved siden af værende del, idet
underlagets friktionsmodstand yder den
nødvendige modstand mod bevægelsen.
Undersøger man problemet nærmere,
finder man, at det opstår ved horison
talkurver, når radius bliver mindre end
300 m. Ved større kurveradier kan
trykket optages af underlagets mod
stand, og den kritiske værdi kan na
turligvis formindskes, hvis kurven har
overhøjde.

4. Spændingsfordeling i
forspændte plader

Undersøgelse af den fra en forspæn
ding hidrørende spændingsfordeling i
plader er ikke nogen let opgave. Lige
forspændingskabler kan i deres virk
ning betragtes som ydre kræfter af sam-
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5. Modstand fra underlagetinc størrelse som kraften i kablct og

angribende i forankringspunktct. Der

er udført et forskningsarbejde ved det

engelske vejlaboratorium vedrørende

den spændingsfordeling, der hidrører

fra længdekabler, hvori kraften er vin

kelret på pladeenden.

Deformationsmålere blev indstobt i

n plade af størrelsen 12X3X0,15 m.

[‘orsoget blev tilrettelagt sådan, at pla

den kunne forspændes med ét, to cllei’

tre kabler. Resultaterne viste, at en
nogenlunde jævn spændingsfordeling i

pladen opnåedes i en afstand fra plade-
enden, der var lig bredden, når der var

tale om ét centralt anbragt kabel, me

dens afstanden var lig halvdelen af
bredden ved to symmetriske kabler og
en fjerdedel af bredden ved tre kabler.

En fotoelastisk analyse af spændings
fordelingen er ved at blive udført til

verifikation af de ovennævnte forsøg.
Med to kabler bliver længdespændin-.
gen omtrent ensformig fordelt i en af
stand af tre fjerdedele af pladebredden
fra enden. Tværgående trækspændingei
opstår nær ved pladeenderne tæt ved
forankringspunkterne samt på plade
aksen. De trækspændinger, der opstår
ved forankringspunkterne, er af samme
størrelsesorden som middeltrykspæn
dingen, og spændingerne ved aksen er
omtrent en tredjedel heraf. Det er me
ningen at fortsætte denne undersøgelse
for at få klarhed over forholdene ved
diagonalt forlobende kabler, hvor spæn
clingsfordelingen er mere kompliceret.

Det fremgår således, at man opnår
en nogenlunde ensartet forspænding i
pladen undtagen omkring forankrin
gerne, hvor der bør anbringes en pas
sende sekundær armering. Denne bør
strække sig så langt ind fra pladeenden,
at det svarer til den største afstand
mellem forspændingskablerne.

En betonplade kan udsættes for be
vægelser, f. eks. når der sker forandrin
ger i temperatur- eller fugtighedsfor
holdene. Sådanne bevægelser modvir
kes af de kræfter, der optræder mellem
pladen og underlaget, og hvis pladen
søger at trække sig sammen, giver un
derlaget derfor anledning til trækspæn
dinger i betonen. Disse trækspændinger
vokser fra pladens frie ender ind mod
midten. Op til en vis pladelængde er
spændingerne derfor størst på midten.
Denne længde synes for almindelige
veje og normale klimaforhold at være
måske over hundrede meter. Er læng
den større end dette, når man til, at
de spændinger, underlagets modstand
giver anledning til, holder ligevægt mccl
temperaturspændingerne. I meget lan
ge plader er spændingsforholdene der
for konstante over den midterste del.
forudsat pladen ikke revner. I en al
mindelig plade giver disse spændinger
træk i betonen; i en forspændt plade
nedsætter de forspændingen, som i
værste fald kan ophæves fuldstændig.

Man kan gøre forspændingen så stor,
at den fuldstændig neutraliserer disse
trækspændinger, når blot størrelsen af
underlagets modstand er kendt og ikke
for stor. Denne størrelse kendes imid
lertid endnu ikke med sikkerhed, om
end nogle forsøg er udført i England.
Nogle hævder, at modstanden ligger

mellem 0,25 og 0,5 gange normaltryk

ket, men der ci’ fundet værdier på mel

lem 1,25 og 2 selv i tilfælde, hvor et

særligt ,,glidelag af sand eller små-

skærver er indlagt til formindskelsc af

modstanden.

Sådanne glidelag kan reducere mod
standen en del, hvis de består af et pas
sende materiale og bliver omhyggeligt

udført. Ved engelske forsøg har man

indskudt et sandlag mellem pladen og
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l-Ioyodkoator: DANTES PLADS 3l — KØbENHAVN V

Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm

Brosten - Kanislen

Telefon C. 3051

Skærver

Ali



Mefalskiltefabriken

,,ARME RISSKOV

Telefon Arhus 7 7117

cOCHUTE
w/I/IIIwww

Gade-, vej- og entrepreriorskilfe

samt officielle skilte af enhver art med tilhørende galger og standere

Eneste fabrik Danmark

der fremstiller såvel støbte aluminiumsskilte

som reflekterende Scotchlife

pladeskilte

Leverandør til vejdirektoratet
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underlaget. Sandet blev afdækket med
vandtæt papir, for at den udstøbte be
ton ikke skulle trænge ned i det, men
denne foranstaltning er muligvis over
flødig, hvis man bruger en meget tør
beton. Forsøgene viste, at

1) glidningen foregik enten ved, at de
øverste korn i sandlaget rullede på
hinanden eller ved forskydning i
sandlaget. En vis udvidelse af san
det gjorde sig gældende, hvilket be
virkede en ændring i sandlagets tyk
kelse.

2) Den største modstand opstod ved
den første bevægelse; efter flere be
vægelser nåedes en lavere, konstant
værdi. Dette stemmer overens med
forsøg udført af Sparkes.

3) Modstanden var dels af elastisk,
dels af friktionsmæssig og dels af
kohæsiv karakter. For simpelheds
skyld bruges i det følgende ordet
friktion som fællesbetegnelse for
alle tre arter af modstand.

4) Friktionen blev ikke væsentlig ned
sat ved forøgelse af sandlagets tyk
kelse ud over 3 mm, forudsat sand
laget var tilstrækkelig ensartet og
havde en jævnt udformet overflade.

5) Ændringer i sandets fugtighed hav
de ingen væsentlig indflydelse på
friktionen, hvorimod denne ned-
sattes ved anvendelse af enskornet
materiale.

Disse resultater blev opnået ved for
søg, hvor hele pladebevægelsen fandt
sted i løbet af få minutter. Der er imid
lertid nu forsøg i gang, hvor både stør
relsen og hastigheden af pladebevægel
serne svarer til, hvad en vej i praksis
kommer ud for, når den underkastes
de daglige temperaturvariationer. Fore
løbig er man kommet til en friktions
koefficient på 0,57 for et jævnt gradu
eret sandmateriale; dette er lavere, end

man har fundet på eksisterende for-
spændte veje. Forskellen kan skyldes,
at sandlaget er blevet udført med sær
lig omhu i laboratoriet. Glidemodstan
den forøges straks, blot der sættes fod-
aftryk i sandlaget, eller hvis dette
tromles.

Modstand fra underlaget kan forår
sage spændinger på andre måder end
ved at hindre længdeændringer. Der
kan tillige være tale om

1) Modstanden virker kun på pladens
underside og kan derved give an
ledning til bøjningsmomenter, som
dog modvirkes af pladens vægt.

2) Ændringerne i glidelagets tykkelse
er størst ved enderne, hvor plade-
bevægelsen er størst, og der kan
derfor i længdeprofilet opstå en
krumning, som dog er ubetydelig
ved lange plader.

De her nævnte spændinger har i
det hele taget kun betydning ved korte
plader.

Alt i alt kan det siges, at størrelsen
af underlagets bevægelsesmodstand ik
ke kendes særlig godt, og der er derfor
endnu meget at lære. Indtil videre sy
nes det ved vejarbejder rimeligst at
betragte modstanden som en ren frik
tonskoefficient på 1,5. Før denne vær
di kan nedsættes, vil man næppe med
held kunne udføre plader længere end
Ca. 120 m.

6. Projektering af forspændte
korebaner

Dimensionering af kørebaner ved
hjælp af spændingsundersøgelser har
vist sig at være uegnet til almindelige
betonbelægninger, fordi nogle af spæn
dingerne — hidrørende fra forandrin
ger i underbundens egenskaber under
gentagne trafikpåvirkninger og i be
tonens fugtighedsindhold — ikke kan
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beregnes. Dimensionering af både al
inindelige og armerede hetonveje byg
ger derfor på direkte erfaringer fra for

sogsveje og på studier af skete skader.
Ved forspændt beton optræder de sam-
inc van.keligheder, og her har man
desuden kun meget få erfaringer. Teo
r(’tlskc undersøgelser kan kun forventes
at give kendskab til visse tendenser. De
spændinger, der kræver den største op
niærksomhed, er trækspændingerne, og
de kan have folgende tre årager:

1) Trafikbelastning.

2) Modstand mccl krumning på grund
af temperatur- eller fugtighedsfor
skelle.

3) Modstand fra underlaget ved sam—
incntrækn ing af pladen.

Storrelsesordenen af disse spændin
ger afhænger af forholdene, men som
()mtrentligC værdier kan man regne
med de folgende:

I ) Spændingerne fra trafiklielast
ningerne afhænger’ af hjultr\kkct, Un

(lerhundens mekaniske egcnkaber, pIa
clctvkkclscn og betonens elasticitctsmo—
did. Westergaard, Teller og Sutherland
og andre har udviklet brugbare form
ler for disse spændinger. Under nor
male betingelser kan den største spæn
ding antage værdier omkring 20—30
kg/cm2 i placiemidten og 30— -35 kg/cm2
ved kanter eller hjørner.

2) Dc spændinger, der kv1dcs for
hindret temperatur- cllei’ fugtigheds
krumning på grund af pladens vægt
samt spændinger, der skyldes uens for
deling af temperaturerne, afhæn
ger af pladetvkkelsen og af hetonens
varmeledningsevne. Forholdene er me
get forskellige, men som maksimums
værdier kan man regne 20—30 kg/cm2.

3) Ved en modstandskocfficient på
5 antager trækspændingerne i plade-

midten værdier på Ca. 0,175 kg/cm2
p1’. meter pladelængde, hvilket svarer
til 21 kg/cm2 i midten af en 120 m
plade.

Skont det ikke er meget rimeligt at
antage, at de tre spændingsbidrag vil
nå deres største værdier samtidigt, er

der dog mulighed for en trækspænding
på 70 kg/cm2 i betonen. Det skal dog
bemærkes, at flere eksisterende for-
spændte betonvcje har en meget min
dre forspænding end 70 kg/cm2, og de
ligger ikke desto mindre godt.

Strækker forspændingen ikke til, er
der risiko for revnedannelse. De tre
ii ævnte hovedår.sager til træk.spændin

er giver hver sin slags revner. Ved
trafikbelastning og ved modstand mod
krumning opstår bojningsmomenter,
og en del af hetontværsnittet har tryk.
Revnerne bliver derfor ret smalle, og
forspæn clingskraften kan overføres trods
disse. Pladen beskytter derfor fortsat
underbundcn imod vandindtrængning.
ligesom dens konstruktive virkning ikke
ophorer. Skyldes revnerne derimod be
vægelsesniodstand fra underlaget, er
der trækspændinger på langs af pla
den, og disse varierer over betontvær
snittet. De to flader, der indfatter rev
nen, kan her blive trukket fra hinan
den, så at der kan sive vand igennem
til underlaget, og pladen er ikke læn
gere et kontinuurn.

Det ci’ derfor onskeligt at undgå de
evner, der skyldes bevægelsesmodstand

fra underlaget, hvorimod det synes ri
meligt at finde sig i en vis revnedan
nelse fra de andre faktorer. Dej-ved kan
man spare noget i forspænding uden

a udsætte pladen for særlig stor fare.

På grundlag af de beskedne erfaringer,
man har fra eksisterende veje og fra de

tidligere omtalte forsøg ved Orlv. kan
man antage det for en sund og okono
misk beregningsmåde at anvende så
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stor en forspænding i længderetningen,
at der bliver Ca. 10 kg/cm2 tilbage efter
det største forspændingstah ved mod
tand fra underlaget.

Dette gælder for veje af cnkeltplade
typen. For veje af den kontinuerlige
type ci’ det vanskeligt at give retnings
linier, for der vides merc om tab på
grund af krbning, hvilket kan nød
vendiggore en hojere begyndelsesfor
spænding. Ved denne type er hekost
ningen dog ikke proportional med for
spændingens størrelse. De hydrauliske
donkrafte, der benyttes, har anselige
trykreserver, og her er det vederlagene,
der sætter grænsen. Disse skal dirnen
sioneres til at modstå de absolut største
spændinger. der kan forventes, og man
kan derfor ved en ringe merudgift til
lade en væsentlig forøgelse af hcgvn
lelses forspændingen.

7. Hvad koster en lorspændt
betonvej?

Det har været en udbredt antagelse,
at en forspændt betonvej var meget
dyrere end almindelige betonvej e. Imid
lertid tyder erfaringer fra udførte ar
hejder pS, at prisen ligger i samme ni—
eati som armerede, ikke-forspændte
hetonhelægninger. Man må et-indre, at
den forspændte plade ikke skal være
erlig tyk, og besparelsen i beton kan
i nogen grad opveje mcrudgiften til
udførelse af forspændingen. Når man
vurderer erfaringerne fra de hidtil ud
førte forspændte betonveje, må man
også huske på, at disse alle mere eller
mindre må betragtes som forsogsstræk
ninger. Hver enkelt strækning er lille,
og i reglen er de udført af arbejdsfolk,
tier ikke havde nogen erfaring i for
spændingsoperationerne. Man må der
for kunne regne med, at udgifterne vil
blive mindre, når man kan arbejde
mcci større afsnit, og når man efter
hånden får erfaring i udførelsen. Det

må ligeledes tages i betragtning, at der
her er tale om anlægsudgifter. Ganske
vist er det for tidligt at vurdere, hvor
meget vedligeholdelse der vil kræves.
men man har vel lov at vente, at en
forspændt betonplade kan holde længe
og kun vil kræve ringe vedligeholdelse.
hvis den udføres omhyggeligt.

Ved Crawley New Town udførtes i
I 950 en forspændt betonpiade på 120
rn længde, og man skønner her, at ud
giften stort set var den samme som den
ville have været for en armeret beton-
vej. Efter at pladen var fuldført, blev
der holdt licitation over endnu en pla
de. Den oprindelige entreprenør lå la
vere end overslagsprisen for almindelig
betonvej, og gennemsnittet af rIe fire
laveste lå kun 6 % over denne over
slagspris.

Ved St. Lconards, Hampshire, lcrui—
ne en direkte sammenligning foretages
mellem tre forskellige befæstelesmider.
nemlig (ved 7 m vejbredde)

a) 30 cm bojelig belægning, inklusive
tæppehelægning, samt kantsteti
m. v.: 1 5 £ per yard (31 8 ki’. pn.
meter).

b) 20 cm armeret beton udført i over
ensstemmelse med engelske krav.
inklusive kantsten m. v.: 13 £ per
yard (275 kr. pr. meter).

e) 15 cm forspændt beton samt kant-
sten m. v.: 10 £ per yard (211,5()
1cr. pr. meter)

Den samlede udgift til den fur—
spændte plade var 28 s per sq. yci.
(32,25 kr/m2) ; heraf udgjorde de 35 %
selve forspændingsudgifterne.

i Elstree udførtes i 1951 en vej af
forspændt beton i 25 cm tykkelse. Ud
giften hertil udgjorde £ 2 10 s per sq.
d. (57,60 krJm2). Heraf repræsente
tede 27 Ç’ forspændingsudgifterne. Ved
l3asildon. Esex, regnes udgiften til en
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DK 656.1.05

Fjernsynet i færdselskontrollens tjeneste

Om dette emne har vejdirektor Alger F. MaJa og overingeniør Roy S. Head ud
af nogle forsøg i Detroit. Det belgiske tidsskrift
organ for den belgiske vejforening, har haft

og bringer i nr. 11 fra 1957 et uddrag, som

arbejdet en rapport som resultat
,,Routes et Circulation”, der er

lejlighed til at se denne rapport
her gengives i store træk.

Automobilfærdselens vækst skaber
stadig nye problemer af en sådan art,
at det ingen overdrivelse er at sige, at
løsningerne, der i dag synes forudseen
de, efter forholdsvis kort tid må anses
for forældede.

Færdselsteknikerne støder daglig på
den slags problemer. En losning, hvor
om der i mange år har været diskuteret,
er anlægget af motorveje i byerne.

De første af den slags motorveje er
lavet i USA. Der er næsten ikke nogen
stone by, som ikke har flere ,,express
ways” og ..freewavs”, som kan tage en
betydelig færdsel. Nogle tal vil vise det.

I Detroit har ekspresvejen ,,John C.
Lodge” 117.000 vogne i døgnet og eks
presvejen ,,Edsel Ford” 115.000 i 24
timer. ,,Hollvwood freeway” i Los An
geles har på sine steder 179.000 vogne
på hverdage. ,,Arroyo secco freeway”
samme steds har 114.000 vogne i døg
net.

Man vil forstå, at ved færdsel af
denne størrelsesorden vil uheld, der
midlertidigt stopper en eller flere vogne,
forårsage alvorlige forstyrrelser i færd-

selen. En så dagligdags hændelse som
at en vogn støder sammen med den
forankørende, altså et ret godartet
uheld, vil formentlig være skyld i en
standsning blot i nogle sekunder, men
er ikke desto mindre i stand til at
iværksætte et trafikstop, som uundgåe
ligt vil sabotere tanken med ekspres
vejen.

De hurtige ekspresveje har i almin
delighed været planlagt således, at man
kan have en stadig strøm af færdselen
under den størst mulige sikkerhed. Men
der kan altid ske uheld, og da konse
kvenserne kan være alvorlige, er kon
trollen med færdselen et yderst vigtigt
problem, hvis man ønsker, at politiet
hurtigt og effektivt skal kunne gribe
ind, inden færdselsstandsningerne tager
altfor stort omfang.

I nogle byer i USA har man til det

formål taget forskellige midler i anven
delse: Specielle signaler, kontrolappa
rater, anbringelse af observatører (der
kan supplere politipatruljer), hjælpe
vogne med radio o. s. v. Men den over
bevisning bliver mere og mere frem-

forspændt vej at have ligget lidt (Ca.
5 %) højere end for en tilsvarende ar
meret betonvej. Prisen var Ca. 25 s per
sq. yd. (28,80 krim’), hvoraf omtrent
40 % var for selve forspændingen.

Ved Bourg-Servas i Frankrig er som
tidligere nævnt udført en forspændt
betonvej af den kontinuerlige type.

Prisen hertil er opgivet til 2.940 francs
pr. m’ (ca. 55 kr/m’).

Det synes således, som om forspændt
beton i øjeblikket i økonomisk hense
ende ligger på linie med almindelig,
armeret beton; men den vil muligvis
endda blive billigere, efterhånden som
udførelsesteknikken forbedres.
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer — Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

P. CHR. KAMSTRUP GØRLEV
Vognmandsforretning VOGNMANDSFORRETNING

Rom, Lemvig (Aksel Hansen)

Telf. Rom: Centralen GØRLEV SJÆLLAND TLF. 9

*

Kørsel med vogne indtil 17 tons Alle slags vej- og byggematerialer

Levering af Sten, Grus og leveres

Vejmaterialer Kørsel med vogne fra 3 til 16 tons

SKAFTE-HANSEN VILH. NIELSEN
Entreprenør Entreprenør og Brolæggermester

,,Holmegaard” Telefon 1422 Skovvej 99 - Ballerup - Tlf. 970244
Træffes Kl. 18—l9

HJØRRING
Udfører:

Asfaltering — Tæppebelægninger Glacis
Brolægning

Rep. af Veje — Jord og Vejarbejde Jordarbejde

Kloakering — Broarbejdc — Jernbeton Vejarbejde
Maskinstødning at ny og gammel Brolægning

Brabrand
Vognmandsforretning

vi Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 600 41

Entreprenorkorsel - Levering af Grus og Stenmateriel

udfores med Vogne fra 3—4-—5—lO Tons.
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herskende, at man ikke kan nå den
fulde effektivitet i kampen mod ulyk
kerne og færdselsstandsningerne som
følge af disse på anden måde end ved
hjælp af fjernsynet.

Erfaringer i Detroit.

Forsøg i denne retning er udført i
Detroit, hvor udførelsen skete ved sam
arbejde mellem byens færdsclseksperter
og teknikere fra et telefonselskab.

Disse specialister satte sig for at nå
folgende mål:

I. Konstruktion af et fjcrnsvnsappa
rat ved hjælp af hvilket man kan
få billeder, der giver værdifulde op
lysninger om færdselens afvikling.

2. Konstruktion af apparater og sko
ling af personale til at sikre den ful
de effektivitet af kontrolsysteinet,
således at der hurtigt kan gribes ind
for at vedligeholde eller genoprette
en afbrudt færdselsstrom på eks
presvejcn.

3. Bestemmelse af den kapacitet, man
kan opnå ved at hjælpe og kontrol
lere færdselen på de enkelte stræk
ninger af en vej, der er dækket af
fjernsynskarneraer.

‘1an begyndte mcd at vælge et
noglepunkt på hver af de to vigtigste
ekspresveje og installerede fjernsyns
kameraer. Derpå fandt man et lokale
i forretningscentret, hvor man anbragte
kontroicentralen.

Kameraerne blev placeret på broer
over ekspresvejene; de blev i begyndel
sen betjent af teknikere, senere blev de
fjernbetjente. Denne manovrering kal
des ..pan and tilt” og tillod både en
horisontal og en vertikal bevægelse af
kameraet.

Et problem, der straks meldte sig for
teknikerne, var valget af objektiv til
kamcraerne. Det viste sig, at en linse

øverste billede: Kamera, opstillet på en bro,
der fører over en 6-sporet ekspresvej. Det er

fjernbetjent.

Nederste billede: Kamera, opstillet på en an
den bro. Det betjenes manuelt og er ikke for

synet med beskvttelseskappe.

med lille forstørrelse gav de bedste re
sultater ved almindelige observationer.
Men når der indtraf en episode, var
det umuligt med en sådan linse at få
et tilstrækkeligt detailleret billede til at
danne sig et overblik over, hvilke for
holdsregler der burde iværksættes. Den
losning, man nåede til, blev anvendel
sen af teleskopobjektiver, dci- også kun
ne fjernhetjenes fra kontrolcentret.

Efterhånden blev apparaterne kom
pletteret på forskellig måde, men disse
detailler skal ikke omtales her. Brugen
af apparaterne skal derimod gennem
gås.

Observatorerne i kontroicentret har
foran sig nogle fjernsynsskærme, som
de uafbrudt sidder og studerer. Man
har beregnet, at en observatør behøver
ca. 4 sekunder til at afsløre en uregel
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mæssighed i færdselen. Hveit punkt af
vejen indenfor et kameras område skal
vise sig på skærmen mindst én gang i
minuttet; men observatoren kan stoppe
ethvert kamera i en hvilken som helst
stilling. Ved at trykke på en knap i det
ojeblik, hvor han på hovedmodtage
apparatets skærm ser det parti af vejen.
han onsker at fastholde, overfores dette
billede til en hjælpemodtager, hvor det

bliver tåendc, lige så længe det onskes.

Når observatoren således har lokali
scret et trafikstop eller en ulykke, skal
han blot telefonere evt. pr. radiotelefon
til en politipost, som alarmerer patrulje—
vogne eller hjælpevogne.

Som eksempel på frcmganitsmåden
nævnes:

in,sda (leo 21. /l’ni:

f.l. I 7°. Kontrollen konstaterer op—
stuvning i den højre vogn—
hane under en bro over eks—
prcsvejen Årsagen er. at en
vogn er kredet ud og iddur
fast i mabaiten.

Politiet bliver alarmeret.

Politiets patruljevon er på
stedet.

Kl. 1714. Færdselen ledc over en af
rahattern e.

Kl. 171 . Færdselen ruller med mr—
mal fart.

\f de forste forsøg kan man slutte,
at fjernsynet vil komme til at spille en
rolle, især ved kontrollen med færd-
selen på hovedudfaldsvejene, der fører
den hurtige færdsel bort fra byerne, og
hvor det mindste uheld hurtigt kan
forårsage aivorligc forstyrrelser. De
fremgangsmåder, man har valgt i De
troit. har vist sig at være effektive; men
det er naturligvis nødvendigt at gøre
observationsnettet storre, det vil sige at
installere flere kameraer. Det er forre
sten det, der har fået de to rapportorer
til at foreslå at iværksætte mere ud
strakte forsøg, der skal gå ud på at
bygge et net, der skal dække adskillige
km ekspresveje, og som skal holdes i
drift i mindst to år. Man anbefaler
stærkt at udføre et komplet system dels
med kontrolposter på tilkorselsramper
ne, dels med vejtavlcr og signaler samt
ved installation af gode kommunika

tionsmidler. Her udover oprettes po
litistvrker, der er særligt uddannet til
(lette hverv, et passende antal hjælpe-
vogne sættes ind, og hojt kvalificerede
cibservatorer anbringes i kontrolcentret.

Det har ved de ovenfor omtalte for
og vist sig, at fjernsnet sætter kon—
trolorganet i stand til konstant at over
åge færdselen og derved give vej- og
færdselsm\ ndighederne meget værdi
fulde oplysninger. I Danmark har vi
vel ikke forelobig brug for lignende
arrangementer, men redaktionen har
ment, at det kunne have en vis inter—
ce at stifte hekendtkab mcd de mc
todcr, tier bruges i udlandet. Her i Dan
mark kan vi jo ikke præstere færdsels
tal, det når på hojde med dem, der er
næ tit for tie amerikanske ekspresveje.
Men cia disse er 6- eller 8-sporede, kan
(let udmærket tænkes, at vore 4-sporede
motorveje med et meget mindre trafik
voluomen vil komme ud for vankclig—
beder, der kan afhjælpes på lignende
milde.

Fjernsynsskærme i kontroicentret.

Kl. 170:1

Kl. 1710.
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Amfskommunernes vejudgiffer DK 625 .7.503

OpgorcIc over hver enkelt amtskonlnltHle,. vejtidgifter i finjn..Sirt j R[56.
opgjort i henhold til niotorafgiftIoven !), stk. 6 og 8.

Ainsrådskreds

Københavns
Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præsto
Bornholms
Maribo
Svendborg
Odense
.\ssens
Vejle
Skanderborg
Århus
Randers
Ålborg
Hjørring
Thisted
Viborg
Ringkøbing
Ribe
Haderslev
Åbenrå
Sønderborg
Tønder

RIeukl)smd.se4e
(stk. 6)

7.054.566,93
2.016.231,58
3.765.209,31
2.846.134,50
2.211.600.00
3.144.596,31
2.227.786,75
3.877.1 63,26
2.875.681,36
1.957.770,01)
1.088.165,00
3.296.783,23
2.441.984,36
2.095.104,73
2.491.562,88
2.988.188,23
2.91 7.380,03
2.674.985,97
3.993.649.53
4.277.529,91
2.863.439,70
2.525.691,44
1.716.834,10

746.243,89
1.567.286.08

Eene
stk.

7.054.566,93
2.01 6.231,58
:1.908.822,31
2.846.134,50
1 .927.600.01
3.144.596,31
2.227.786,75
4.037.047,77
2.875.681,36
i .985.075,00
1 .1 80.096,0(
3.547.420,97
2.441 .984,36
2.095.104,73
2.504.688,58
2.988. 188,23
.1.024.792.59
2.674.985:97
3.936.263,51
4.407.810,46
2.863.439,70
2.466.988,42
1 .660.143,93

802.038,77
1.577.589,93

DK 625.776

Lidt om biavl og vejbygn ing
Biavlen, der tidligere blev betragtet med en

vis overbærenhed, er nu rykket op i en nogle-
stilling for land- og havebrugets bestovnings
interesser, hvorfor den er af overordentlig stor
nationaløkonomisk betydning. Da biavlen uhel
digvis samtidig går foruroligende tilbage gi-un-
det meget dårlig rentabilitet, er det nødven
digt at påkalde hjælp og forståelse hos alle dr
niyndigheder og instanser, der har mulighed

for at øge eller i det mindste frede otit den
vegetation, der blomstrer i april—maj måned.
Afdelingsleder, dr. phil. Ole Hammer, Sta
tens Biavlsforsog, har i den anledning skrevet
en afhandling ,,Om bestovningsproblemerne og
forholdet imellem biavlere og froavlerc’. Dr.
Hammer slutter således:

Positivt samarbejde med fra- og frugtavlen,
stærkest mulig hæmning af giftanvendelser
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over blomstrende planter (lad os få stoppet
hormonsprojtningerne over blomstrende ager
kål, for de er unodvendige og utvivlsomt ska
delige, selv om det ofte kao knibe at bevise
det), bedst mulig hisygdnmsbekæmpelse, så
vands-ing fra og til fromarkerne ikke hæmmes
mere end nodvendigt, samt et noget mere pro
fessionelt syn på både biavlen og honningban

delea indenfor biavlerorganisationen vil sik

kert være de forste onsker for sagen, men det

vil sikkert også vise sig nodvendigt, at de unge

landmænd kender lidt til hiavlen, så de om

nodvendigt kan optage den, eller i det mindste

kontrollere de lejede bifamilier, så de kan

sondre mellem hvilke biavlere man kan sam

arbejde med og hvilke, man må afvise. Ende

ligt er det vigtigt, at de, der har ubrugte jord-

strimler eller indflydelse, goe deres bedste for

at beskytte den vilde flora her for at kunne
holde liv i så mange af humlebierne som mu
ligt. En indplaatniag af haapile (de med de

gule rakler) alle sådanne steder vil være en

stor fordel for alle bier som for froavlen, hvor

for man indtrængende må henstille til vej
væsener, hanevæsener, forstvæseoer og de, der

har med vandlobene at gore, at vise sagen

velvilje. Vil man ikke have træer langs vejene,

vil pilebuske være fortrinlige, også som stod-

pude for vildfarne bilister. Pilebuske og slåen
er fortrinlige til at holde på sneen på bane-
skrænten, og de er konne at se på, og de er

fortrinlige til at stoppe undertræk i skovbry

nene, og pil gor vel næppe megen skade langs
mange åer og bække, og der skulle vel også

være plads til dem sammen med slåen og

fuglekirsebær langs mange private skel og i

læhegnene om haver og gårde. Det lyder må

ske som en spidsfindighed, men det er des

værre ganske sagligt og særdeles alvorligt, at
mængden af tilgængeligt blomsterstnv, for

hvidkloveren begynder at blomstre, er afgo

rende for humlebiers og honaingbiers trivsel,

hvorved den får stor indflydelse på klover
avlen.

Fra domstolene
Kørsel med traktor ad asfalteret

kommunevej. Tilsmudsning

Vestre landsret afsagde den 21. december

1956 dom i sag V 537/1956.

Ved gårdejer G.s korsel af roeafgroder fra

marken til gården ad en asfalteret kommune-

vej på en strækning af ea. 125 m med en 4-

hjulet vogn med gummihjul, trukket af en

traktor, var der fort en betydelig mængde ler-

blandet jord ud på vejen, som, navnlig efter

at jordlaget var blevet ophlodt af regn, var

blevet meget glat og fedtet, således at der

indtraf en række færdselsuheld. G., der ifolge

politivedtægten havde pligt til at rense vej-

stykket, fandtes ved sin undladelse af at fjerne

eller mindske risikoen for vejens benyttelse er

statniogspligtig for den skade, et automobil
den folgeade nat led ved at vælte som folge

af den glatte vej. Der fandtes ikke anledning

til at lempe ansvaret efter forsikriagsaftale
lovens § 25, stk. 1, 2. pkt.

Internationale hovedveje
Schweiz er sædvanligvis feriernålet

for mange danske. Endnu flere pas
serer gennem landet på vej til fjernere

liggende lande. Vejene i Schweiz er
gode, hvilket også gælder nogle af
bjergvejene. Kortet viser de såkaldte
..Europaveje.”, der passerer Schweiz.
Længden af vejene er:

Nr. km Nr. km

L. 2 240 E.45 20
E. 4 290 E. 46 10
E. 9 325 E. 60 50
E. 17 220 E. 61
E. 2la 45 E. 70 4U
E.21h 7

Få planerne betyder to tynde linier
7 m bred korebane, to tykke linier delt
korebane (2>< 7 m) og endelig een tynd
og een tyk linie 3 >< 3,5 m korebane.

lovrigt opgives folgende for Schi-veiz:

Længde af ,,Europaveje” . 1.125 km

DK -

Landets areal 41.300 km’
Km .,Europavej” pr. km’ 0,03
Indbyggerantal 4,9 mill.
Indbyggere pr. km E-vej 4.350
Antal motorkoretojer 260.000
Biler pr. km E-vej 230
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AL. KRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

HARRY JENSEN
LEVERING AF VEJMATERIALER

Grus - Singels - Bundsten m. m.
Roskilde Telf. 681

Grusgrav: 3850 x

;,Als Fyns Vejmaterialefabrik
Annis/en

(MEXAS)
1115Cr

0 D E N S E — Tlf. 12.882

. Iiurvesteiz ni/ie/leks

Vejmaterialer, Vejtjære, f h1ht0/h1l’11i11]Sp(t1l’

. . (;tjkk’sii-fli.çerAsfaltemulsion, Tæppebelægninger
l?ensnixujsaninqq’/

, Ringtanken

ANDERS OLESEN Iøviigl alt i
Entrcprenar og Vognmand beton narer ef/er

RANDERS 1). S. WO med 1.1

Telf. 3948
PITF ISVEI11 JlI’I’OXV_IlI—IXDUSI’I{I

. G. 11a,n NielsenAl Transport — Vejarbejde
. (islergade (16 — Telefon * 1035

— Noriesx,nilb1jLevering af Grus og Sten
1 al,ik Lem entnej

FRITS HALVORSEN
entreprenør

BRØNDERSLEV — tlf. 425

A 15



AL KØRSEL

Tipvogne, Blokvogne,

10 Lastbiler indtil 14 Tons

Leverandør af Vejinaterialer

AXEL HANSEN
Markedseade 8

Holbæk Tlf. 99

ROSKILDE

MASKINFABRIK

Emil Andersen

Roskilde Tlf. 1429

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

Entreprenør. og ingeniør8rma

KAJ BUNDGAARD A/S

Aalborg 33018,

Rafn’s allé i — Hasseris

G. V. ROBDRUP

Entreprenør- og Vognmandsforretning

BALLE ST.
Telf. 10

10 Vogne med Tippelad og Læssetraktor

Telefon 331 59
,, 33259

Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,

Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus

A 16
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Lyngbyvejen

Kobenhavnsegnens stærkest befærdede udfaids

vej, Lyngbyvejen, undergår for tiden en for

yngelseskur, således at den kan tage lidt mere

færdsel end de 22.000 vogne pr. døgn, som

den hidtil har været belastet med. Her er man

ved at bygge en bro, der skal føre Brogårdsvej

under Lyngbyvejen; så slipper man af med

den niveauskæring, der i øjeblikket er lys
signalreguleret.

Man bygger den ene halvdel af broen forst.
Imens må Lyngbyvejens færdsel nøjes med
halv kørebanebredde (ty. i figuren). De to
færdselsretninger er adskilt ved et belyst ræk
værk, der flyttes to gange i døgnet, således at
der om morgenen er to vognbaner til færdse
len mod Kobenhavn og een i modsat retning.

Om eftermiddagen er det omvendt. Et sådant

arrangement er naturligvis til nogen gene for

færdselen, men det må indrommes, at det

fungerer ganske godt, og de kørende forstår at

værdsætte, at a.mtsvejvæsenet ikke har bebyr
det dem med en ubehagelig ømkorsel.

Kursus
KURSUS I UNDERSØGELSE AF

\‘EJBELÆGNINGER

På foranledning af arbejdsgruppen for vej-

bygning og byplanlægning afholdes der i da

gene fra den 10. til den 13. mørts d. å. et vej-

kursus på Dansk Vej laboratorium.

Kursus omfatter følgende emner:

1. Rutineundersøgelser af asfalt, tjære og

stenmaterialer.

2. Undersøgelser af jord med henblik på sta

bilisering, frostfare m. m.

3. Vejbelægningers jævnhed, ruhed og
bæreevne.

4. Pulverbelægning; besøg på en pulverfabrik.

Anmeldelse kan ske til eet, flere, eller alle

de anførte emner.

Kursusafgiften er, uanset hvor mange em

ner man tilmelder sig, kr. 25.— for medlemmer

af Dansk Ingeniørforening og kr. 30.— for ikke
medlemmer, kursus er åbent for alle.

Deltagerantallet er af hensyn til laboratorie

løkalernes kapacitet begrænset til ca. 30, men

såfremt der viser sig at være interesse, er det

tanken at søge kursus gjort til en årlig til

bagekommende begivenhed.

Arbejdsgruppen er Dansk Vejlaboratorium,

uden hvis store velvilje og interesse dette kur

sus ikke kunne arrangeres for denne meget

beskedne kursusafgift, megen tak skyldig.

Tilmeldelse med angivelse af hvilke af de

fire emnegrupper, man ønsker at dyrke, skal

ske til Dansk Ingeniørforenings kontor, telefon

MINERVA 6565 senest den 3. nsørts.

Jydsk teknologisk Institut afholder dagkur

sus for

KLOAKMESTRE l0.-26. marts 1958. Pro

gram findes i nærværende tidsskrift nr. 11

fra 1951.

KLOAKMESTERPRØVEN 27-28. marts

1958.

— i
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GANTT KORTENE
af Wallace Clark

SKANDINAVISK UDGAVE 1956

Oversættelse: T. Bak Jensen

166 sider, format: 14,5X22 cm. - Pris kr. 18,50

Bogen redegør for Gantt-kortenes anvendelse og mu

lig/i eder som hjælpemiddel til effektiv planlægning og

kontrol af en virksomheds produktion. Den henvender

sig til de personer i ledende stillinger, som ønsker

at indføre og opretholde en effektiv planlægning og

kontrol af de arbejdsopgaver, de har ansvaret for.

TEKNISK FORLAGA/s
VESTER FARIMAGSGADE 31 V BYEN *9288

A 17



HUND RASMUSSEN NORSLUNDGRUSGRAV

J. C. JENSENS

Ingeniør & Entreprenør VOGNMANDSFORRETNING

Slojstrupvej i — Malling

Telf. Malling 81

Telefon Aalborg 2 77 73 *

Korsel med vogne indtil 6 tons
,,Nordmark” pr. Gug Levering af sten, grus og vejmaterialer

KARL BRANDT

Stenbrud og Skærvefabrik
Vognmand

N ø RR B S M B D B BY AIS Langkasfrup pr. Uggelhuse

Vilsbæk pr. Kliplev Telf. Langkastrup 68

Tlf. Kliplev 8 77 16
Kørsel m. 5—6 Tons Vogne m. Tippelad

Granilskærver leveres fra egen
Grusgrav

Fa. J. F. Nielsen Vognmand

Entreprenør & Vognmandsforretning CARLO CHRISTENSEN

Vorup pr. Randers
Sdr. Onsild pr. Onsild

Telf. 2614
Telf. Onsild 59

Levering af AL KØRSEL
VEJMATERIALER Levering af Vejmaterialer

U N D LØS E HILMER HANSEN

VOGNMANDSFORRETNING Vognmand

Barre I. Hansen Strandvej 34 . Telf. 2027

UNDLØSE PR.TØLLØSE KØGE
Telf. Undlose 94

Al kørsel med vogne fra 3 til 16 tons Kørsel med Vogne fra 54 til 6’/2 Tons

Alle slags vejmaterialer leveres Levering af vejmaferialer

A 18



TRAFIKTEKNIK
Foredrag og diskussioner

fra Dansk Ingeniørforenings kursus i april 1955.

157 sider — format: 17 X 25 cm.

Pris: kr. 28. -

Bogen indeholder bl. a. afsnit om

Trafikelementer og kapacitet

Traf ikanalyser

Gade- og vejkryds

Traf iksig naler

TEKNISK FORLAG AIS
Vester Farimagsgade 31, København V. Telefon: BYen *9288

A 19



MIDTJYDSKE

ALLAN SVENDSEN BETONVAREFABRIKKER
BYMARKEN47. ROSKILDE Tlf.: Herning 464 — 465 . Lind 45

TELEFON 2969

* Lager af L mrk.
Betonvarer

Al Vognmandslcorsel

med 31/_ 5’/ Tons Vogne med Tip Kontor: Th. Nielsensgade 93,

Leverandør af Vejmaferialer HERNING

Kristrup Maskinværksted Vognmand
Clausholmvej 2 — Randers E J NAR J E N S E N

Telf. 1553 (H. P. Jensens Eftf.)

Specialitet: Strandmarken 4, NYKØBING F.

Rep. af Entreprenørmateriel Tlf. 85 39 11

Vejbelægningsmaskiner -

Grusspreclere — Tromler
Levering af sten, grus og vejmaterialer

Sneplove m. m.

HJORTSHØJ Betonvarefabrikken
VOGNMANDSFORRETNING

(Leo Sørensen)
,,LØV E N”

Hjortshøj Tlf. Hjortshøj 48 er fuldstændig moderniseret og rationaliseret.

Både stor VIHY og junior
* og alt i vibration.

Levering af Sten, Grus og Vejmateriale Trekanten nr 20 erhvervet 1926.

Kørsel med Vogne Tlf. 40 Svinget Tlf. 240 privat

med Tip indtil 5 Tons Vardevej 9, Skjern.

OLAV HANSEN L. JØRGENSEN & SØN

Vognmand Fruegade 10 ROSKILDE

Telf. Roskilde 531 og 848
Hundige Strandvej 114 pr. Greve Str.

Roskildes ældste Vognmandsforretning
Tlf. Hundige 620

Al Kørsel tilbydes

Kørsel med Vogne med Tip indtil 6 Tons med Vogne fra 4—7 Tons.

Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer Levering af Grus, Sten, Mørtel ni. m.

Grundudgravning med Graveko
Betonbiandemaskiner

Vejtromle udlejes
Forlang Tilbud

Aage Jorgensen & San

A 20



Aktieselskabet

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

KØBENHAVN

Kantten Brosten

Skærve- o Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b i t Qwnin

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

Af DANSK ASFALTFABRIK
Østre Teglgade - KØBENHAVN SV. - Tlf. * Hilda 1648

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



COLAS VEJ MATERIALE
KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.. TLF. *MJNERVA 1480

Is

CHRISTTREU5 BOGTRYK(ERC KBENHAVN


