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Vejbefæsfelse og bæreevne
Af civilingeniør J. Kirk.

DK 625.7.036.2

(Foredrag i Arbejdsgruppen for vejbygning og byplanlægning den 13. marts 1959).

Indledning.
Landets veje er for tiden inde i en

kritisk periode fordi antallet af biler
med det i loven tilladte akseltryk — og
ofte en hel del til — stadig vokser i
antal uden at vej enes bæreevne er ble
vet forøget tilsvarende. Den sikkerheds-
faktor, som man har haft i de tradi
tionelle befæstelser af sædvanlig tyk
kelse, er derfor for mange vejes ved
kommende ved at forsvinde, og det har
da også været nødvendigt at forstær
ke eller helt ombygge mange stræk
ninger, der allerede nu omfatter mange
hundrede kilometer. I årene der kom
mer, vil det derfor blive nødvendigt at
foretage en forstærkning af en stor del

af det eksisterende vejnet. En sådan
forstærkning kan foretages med mange
forskellige materialer og for at kunne
vælge imellen disse, må man kende de
res egenskaber, således at ikke blot pri
sen, men også den bæreevne der op
nås tages i betragtning. Dette gælder
naturligvis også ved bygning af en helt
fly vej.

Vejlaboratoriet er i gang med at un
dersøge forskellige materialers egen
skaber, men der er langt igen inden
alle de faktorer, som har indflydelse på
bæreevnen er blevet undersøgt. Allige
vel er der fra forskellig side fremsat øn
ske om, at der måtte blive givet en
orientering om, hvad der kunne siges i

24’ 28 32m/n.

Fig. I. Belastningsforsøg med 30 cm plade på moræneler.

233

0 4’ 8 /2 /6 20

I I’r

ofrs/eA6€’11J//2J/7q

tenbe7QJ/n/nq

2

3

4

å

___ 4,5

DANSK VEJTIDSSKRIFT 159. 10



dag, selv om det var sparsomt, og selv
om senere undersøgelser måske ville
medføre, at begrebene måtte ændres.

Underbund.

Underbundens beskaffenhed er af
gørende for, hvor tykke lag, der skal an
vendes til vejbefæstelsen, idet denne
har til opgave at fordele hjultrvkket
over så stor en del af underbunden, at
der kun opstår ubetydelige deforma
tioner i denne. Nogle af underbundens
egenskaber kan undersøges ved plade
belastningsforsøg. Lægger man en cir
kulær plade på jorden og måler sam
menhorende værdier mellem belastning
og nedsynkning, kan man få en kurve
som på fig. 1, der viser resultaterne af
et belastningsforsog på moræneler.
Nedsynkningen af plademidten er afsat
som ordinat og belastningstiden som
abscisse, og det ses, at det ved hvert be
lastningstrin tager en vis tid, inden ned
synkningen når sin fulde størrelse: det
vil sige, at man finder større nedsynk
finger ved statiske belastninger (plade
belastningsforsog) end ved tilsvarende
dynamiske belastninger (hjult ryk).
Dette forhold vil blive omtalt nærmere
under bituminøse materialer. Endvide
re ses det, at Ca. halvdelen af nedsvnk
ningen er blivende og resten elastisk.
De med kryds mærkede punkter an
giver største nedsvnkning ved genbelast
ning og den følgende aflastning. Man
ser, at den blivende deformation kun er
vokset lidt, medens den elastiske er no
genlunde konstant.

Den blivende deformation kan skyl

des dels komprimering og dels forskyd
ning af jorden. Komprimeringen med
fører en tættere lejring af underbunden
og foroger herved dens bæreevne og er
i og for sig ikke skadelig, da den af
tager hurtigt med antallet af belastnin
ger. Den kan dog blive så stor, at den

viser sig som sporkoring, men ved at
foretage en omhyggelig komprimering
af jorden før vejbefæstelsen udføres,
kan denne del af den blivende defor
mation reduceres så meget, at den bli
ver uden betydning. Bliver belastningen
imidlertid så stor, at jordens forskyd
ningsstyrke overskrides, vil jorden un
der det belastede areal skydes ud til si
den, og man får blivende deforma
tioner, der ved gentagne belastninger
hurtigt summeres op til en så betydelig
størrelse, at der må foretages en afret
ning og naturligvis samtidig en for
stærkning. Vejbefæstelsens opgave er
derfor i første omgang at reducere de
spændinger, som hjultrykkene fremkal
der i underbunden så meget, at selv et
meget stort antal hjultryk ikke fremkal
der mærkbare blivende deformationer.

Anvender man kun forholdsvis små

tryk ved belastningsforsogene — 1,4 à
2,0 kg/cm’, viser det sig i de fleste til
fælde, at den blivende deformation ik
ke vokser mærkbart efter nogle få gen-
belastninger, og man kan derfor regne
med, at jorden er elastisk. Af de fundne
resultater kan da bestemmes en elastici
tetsmodel for jorden af følgende formel,
hvor der er regnet med, at trykket er
ensformigt fordelt over hele belastnings
pladen, og at Poissons forhold er T/2 for

jorden.

E=
l,5Xo)< a

s

hvor E er elasticitetsmodulen i kg/cm’,
ø-belastningen i kg/cm’, a pladeradius i
cm og s den målte nedsynkning i pia
demidten i cm. De største værdier der
hidtil er målt er fundet på ret enskor
net sand, hvor E-værdien var 1600
kg/cm’, og større værdier vil kunne ven
tes på et mere veigradueret materiale.

De laveste E-værdier er målt på ret
fugtig moræneler. E-værdien var her
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400 kg/cm2, og mindre værdier kan
selvfølgelig findes på dårligere jord. E
værdien er afgørende for, hvorledes
spændingsfordelingen i vej en bliver, og
eksempler herpå vises senere.

Desværre er denne E-værdi ikke en
konstant størrelse, idet den aftager
med voksende vandindhold i jorden. I
en frostfarlig underbund vil man som
regel ved tobrudstid finde jorden helt
vandfyldt, hvis vejen ikke er frostsikret
i tilstrækkelig dybde, hvad der jo des
værre ikke altid er tilfældet. Fig. 2 viser

f

i 1

Fig. 2. Eksempel på, hvorledes E-værdien kan
variere med årstiden.

et eksempel på, hvorledes E-værdien
kan variere. Målingerne er udført oven
på vejbefæstelsen, men antages denne
at være upåvirket af tobruddet, afspej
ler figuren variationen i underbundens
E-værdi, og man ser, at denne er faldet
til mindre end det halve i tøbruds
perioden. Denne nedgang i E-værdien
vil som regel være ledsaget af en til
svarende nedgang i forskydningsstyr
ken over for dynamiske påvirkninger,
idet vandet i jorden ikke kan nå at blive
presset bort i løbet af den korte tid, som

et hjul er om at passere. Vandet vil
derfor optage en del af trykket og der
ved formindske kontrakttrvkket mellem
de enkelte korn i jorden, og da forskyd
ningsstyrken er proportional med dette
kontakttryk, får man formindsket for
skvdningsstvrken. Derfor er det af rne

get stor betydning, at der er frostsikret
i tilstrækkelig dybde.

Stort vandindhold i underbunden
kan foruden utilstrækkelig frostsikring
også skyldes mangelfuld dræning, ned
trængning af overfladevand som følge
af utæt vejoverflade eller for høje ra
batter og lignende. At disse ting er i
orden og holdes i orden er naturligvis
også af stor betydning for vejens bære-
evne.

Frosfsikringslag.

Det er dårlig økonomi at spare på
frostsikringslagets tykkelse. Vedligehol
delsesomkostningerne bliver store, og før
eller senere bliver man alligevel nød til
at forøge befæstelsens tykkelse, hvad
der jo koster betydeligt mere, end hvad
man sparer ved at knibe på frostsik
ringen. Frostsikrer man fuldt ud, op
når man for det første, at det tilladelige
tryk på underbunden ofte kan forøges
med flere hundrede procent, hvorved
kravene til befæstelsen formindskes til
svarende. Endvidere virker frostsik
ringslaget også trykfordelende og af
laster derfor underbunden noget. Ende
lig medvirker frostsikringslaget til at
dæmpe de dynamiske påvirkninger, idet
den samlede træge masse, som befinder
sig over underbunden, forøges. Frost
sikringslaget må derfor retteligt regnes
med til vejbefæstelsen.

Vejbefæstelsen.

Langt den største del af vore veje er

bygget med en befæstelse bestående af

et bundlag og et makadamlag. Dette er

sikkert en tradition, som kan følges

langt tilbage i tiden, men sådan som
udviklingen har været, er der sikkert

ingen fordel forbundet med denne op
bygning. Før i tiden kaldtes bundlaget
for paklag og bestod af kløvede sten,
der havde en anlægsflade, som var me

DANSK VEJIIDSSKRIFT 1959. 10 235



re end 10 gange større end arealet af
kontaktfladen mellem hjul og vejover
flade. Stenene blev sat for hånden og
forkilede med skærver, og dette kan i
forbindelse med en ret stor oprunding
have givet en vis hvælvingevirkning. I
dag er kontaktarealet mellem hjul og
vej flere gange større end bundstenen,
der som regel ikke er kløvede og der
for ikke kan forkiles ordentligt. Man vil
derfor få en vej befæstelse, der som regel
vil være væsentlig bedre ved at erstatte
bundlaget med makadam, altså udføres
hele vejbefæstelsen af makadam, hvil
ket iøvrigt er i overensstemmelse med
McAdam’s forskrifter.

Vej laboratoriet har udført nogle be
lastningsforsog på forskellige vejbefæ

,1)//

Fig. 3. Diagram til bestemmelse af trykket på
underbunden i procent af trykket i kontakt
fladen mellem hjul og vej. EiIE711 er forhol
det mellem belægningens E-værdi og under
bundens E-værdi. h!a er forholdet mellem be
lægningstykkelsen og radius i kontaktfladen

mellem hjul ag vej.

stelser bestående af bundlag og maka
dam og har fundet E-værdier mellem
2.000 og 10.000 kg/cm2, altså fordelt
over et ret stort interval, men efter de
undersøgte befæstelser at dømme, haves
de store værdier på de strækninger,
hvor bæreevnen er tilstrækkelig, og
hvor befæstelsen derfor er fast og sam
menhængende, således at den kun kan
fjernes med hakke. De små værdier er
fundet på strækninger, der ikke havde
været udsat for trafik og på strækninger
med utilstrækkelig bæreevne, og her
kunne befæstelsen næsten skovles op.
Målingcrnes antal er endnu ret lille,
men bekræftes af det storstilede ameri
kanske forsøg, ,,The Washo Road
Test” (1).

Hvorledes vej befæstelsens evne til at
aflaste underbunden afhænger afE-vær
dien fremgår af fig. 3, der er beregnet
under forudsætning af, at befæstelsen
består af eet homogent lag. Som abscis
se er afsat trykket på underbunden i
procent af trykket i kontaktfladen mel
lem hjul og overflade, og der er her
regnet med, at trykket er ensformigt
fordelt over kontaktfladen, samt at den
ne er cirkulær. Som ordinat er afsat
hefæstelsens tykkelse målt i kontaktfla
deradier. Kurven svarende til EI/E55 =

i angiver den sædvanlige spændingsfor
deling efter Boussinesq, og svarer alt
så til at hjulet stilles direkte oven på
jorden. Regnes med et tryk på kontakt
fladen på 7 kg/cm2 vil de storste hjul-
tryk have et kontaktareal svarende til
en cirkel med en radius på 15 cm og
vil derfor i en dybde af 15 cm give et
tryk på 65 % af 7 kg/cm2, idet h/a
1. Graves nu de 15 cm jord bort og er
stattes med en befæstelse, hvis E-værdi
er 5 gange større end underbundens,
bliver trykket reduceret til 42 % eller
Ca. 2,9 kg/cm2. Forøges makadamla
gets tykkelse med 7,5 cm, reduceres
trykket yderligere og bliver 24 % eller
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Ca. 1,7 kg/cm2. Da kurverne imidlertid
nærmer sig asvmptotisk til ordinataksen
aftager virkningen af et sådant for
stærkningslag hurtigt med tykkelsen af
den oprindelige befæstelse.

Diagrammet kan også anvendes til
at sammenligne forskellige materialer,
og her vil det være interessant at vur
dere makadam i forhold til frostsikker
fyld. Har underbunden for eksempel en
E-værdi på 300, den frostsikre fyld en
E-værdi på 1500 og makdamlaget en
E-værdi på 6000 kg/cm2, altså en ret
god makadam, har man i det ene til-

fælde EI/E2= 1500/300 5 og i det
andet Ei/Em = 6000/300 = 20; det
vil sige, at dersom makadamlagets tyk
kelse er 30 cm (h/a 2) så fås den
samme trykfordelende virkning med
45 cm frostsikker fyld. Er makadamen
noget dårligere og har en E-værdi på
3000 kg/cm2 fås E1/E2=3000/300 =
10, og det ses, at der her kun skal
38 cm frostsikker fyld til at give samme
trykfordelende virkning.

Dette viser tydeligt, at den frostsikre
fyld skal regnes med til vejbefæstelsen,
og at den giver et betydeligt bidrag til

P
-

P

1111 I

a

II II

iN\
f

th V/////////////%

7. Ni

/
j\

I

30

‘lO

30

20

/0,0

ci.
0

FN,

Se/or7q
, ;

n’erqIw7d 4,

TE ::
t

LNiL

/

0,,

- -

— -
—<---- ç — — — —

25 Zo 7,5 2,0

/7:a

Fig. 4. Diagram til bestemmelse af trækspændingen i befæstelsens underside.
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vejens bæreevne. Ved anlæg af nye veje
på frostfarlig jord bør man derfor de
fleste steder mindst anvende 50 cm
frostsikker fyld, som jo er et billigt ma
teriale, der vel mange steder kan fås for
5 kr./m2 i denne tykkelse. Taler forhol
dene derfor, skal man ikke tøve med at
anvende større tykkelse. Skal der så
spares, kan man stryge bundlaget og
nøjes med 15—20 cm makadam. Det
kan dog ikke anbefales at drive spar
sommeligheden så vidt, at makadam
laget stryges helt, og slidlaget lægges di
rekte oven på den frostsikre fyld, idet
man af hensyn til stabiliteten skal have
et lag med stor komstørrelse i toppen af
vejbefæstelsen.

Af fig. 3 fremgår, at trykket på un
derbunden aftager, når befæstelsens E
værdi vokser. Dette medfører imidler
tid, at der opstår trækspændinger i be
fæstelsens underside, og disse træk-
spændinger kan nå en betydelig stør
relse. Fig. 4 (2) viser trækspændingen
som funktion af h/a og E1/E ved en
betonbefæstelse, men afvigelsen fra for
holdene ved andre befæstelser er ikke
stor. Som abscisse er afsat h/a, forhol
det mellem befæstelsens tykkelse og
kontaktfladens radius. E1 er befæstel
sens E-værdi og Em er underbundens
E-værdi. Som ordinat er afsat funk
tionen F4, der er den faktor, som be
lastningen i kg/cm2 skal multipliceres
med for at give trækspændingen i
befæstelsens underside. Er således
EjjEm 5 og h/a = 1,5 (hvilket sva
rer til en tykkelse af befæstelsen på
Ca. 22 cm, idet a sættes til 15) ses det,
at trækspændingen i befæstelsens un
derside bliver ca. 0,7 X belastningen
og er denne 7 kg/cm2,bliver trækspæn
dingen 0,7 X 7 ‘—‘ 5 kg/cm2. Det ses,
at trækspændingen når et maksimum
ved en vis kritisk tykkelse, der afhæn
ger af forholdet mellem E1 og Em. Al
mindeligvis er befæstelsens tykkelse stør

re end denne kritiske tykkelse, men ef
terhånden som hjultrykkene vokser
aftager forholdet h/a, og man bevæger
sig derfor fra højre mod venstre på
diagrammet, og der opstår større og
større trækspændinger i undersiden af
befæstelsen. Er der ikke frostsikret til
strækkeligt, vil man i tøbrudsperioden
tillige bevæge sig lodret opad, idet
forholdet Ei/Em vokser med aftagende
En,, og derfor komme op på trækspæn
dinger, som overstiger trækstyrken af
almindelig makadam, som vel højst er
of en størrelsesorden på nogle få kg/cm2.
Der opstår derfor revner i undersiden,
og befæstelsen virker ikke længere som
en plade. Befæstelsen kan på denne
måde løsnes af store hjultryk, men her
ved falder E-værdien, og følgelig stiger
trykket på underbunden.

En vejbefæstelse må altså udføres
med stor tykkelse, når der anvendes
materialer med lille E-værdi og ringe
trækstyrke, og en reduktion af tykkel
sen kan kun tillades, hvis styrken gøres
tilsvarende større, og dette kan opnås
enten ved en bedre udførelse eller ved
at anvende bedre materialer. Ved de
nævnte amerikanske forsøg blev for
søgsstrækningerne hurtigt sporkørt, og
målinger viste, at dette hovedsageligt
skyldtes en efterkomprimering af be
fæstelsen. Herhjemme har der også vist
sig sporkørsel på nyanlagte strækninger
efter ret kort tids forløb, og årsagen er
sikkert i mange tilfælde den samme,
nemlig efterkomprimering. Der vil der
for sikkert kunne opnås en del ved at
ofre noget mere på komprimeringsar
hej det, for eksempel vibration eller må
ske bedre komprimering med materiel
forsynet med luftgummihjul med stort
lufttryk og hvis hjultryk er betydeligt
større end loven tillader for de biler,
som skal køre på vejen. De materialer,
der nu anvendes til fremstilling af vej
befæstelsen, er vel nok i det store og
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hele ringere, end hvad der anvendtes
tidligere, ikke fordi bundstenene er ble
vet mindre, men fordi skærver i stort
omfang erstattes af runde sten, og dette
skyldes temmelig sikkert ikke, at runde
sten anses for at være mere velegnet
end skærver. Der foreligger desværre
endnu ikke måleresultater, som kan vise
forskellen, men i en bog om vejbygning
fra 1865 (3) angives, at den sædvan
lige tykkelse på 10” skal forøges med
3”, når der anvendes runde sten, og det
er sikkert ikke helt forkert.

Vil man imidlertid opnå en stor
trækstyrke er det nødvendigt at an
vende et bindemiddel, da der er ret
snævre grænser for, hvor store træk-
spændinger der kan optages ved hjælp
af friktion og kohæsion. Således kan
man både ved cementbeton og ved
asfaltbeton opnå E-værdier på over
100.000 kg/cm2 og trækstyrker på over
40 kg/cm’.

Bituminøse maferialers egenskaber.
Da cementbetons egenskaber er al

mindeligt kendt omtales i det følgende

kun de første resultater fra en indleden
de undersøgelse af nogle få bituminøse
materialer, som er foretaget på vejlabo
ratoriet. Først skal dog nævnes nogle
undersøgelser foretaget for at finde år
sagen til revnedannelse i støbeasfalt
tage, idet disse undersøgelser illustrerer
bitumens elastiske og viskose egenska
ber særligt tydeligt. Til forsøgene an
vendtes nogle støbeasfaltstænger 4 X 4
X 25 cm, og disse blev anbragt sim
pelt understøttet ved enderne og bela
stet med en enkeltkraft på midten. Ned
bøjnirigen på midten måltes med et
måleur i et passende tidsrum, og på fig.
5 er vist resultaterne fra et forsøg, der
starter med, at belastningen, i dette til
fælde 5 kg, påføres. Det ses, at den øje
blikkelige nedbøjning er ganske lille,
men nedbøjningen stiger ret hurtigt et
vist stykke tid, derefter bliver nedbøj
ningstilvæksten langsommere. Efter to
døgns forløb er belastningen reduceret
til 1 kg, og det ses, at nedbøjningen
derved aftager en del for derefter at
vokse igen, men i et langsommere tem
po. Stobeasfalt har altså både elastiske

Ft,

-—--- ,— —

,i7”

0 / 2 3 4 56 7c/Ç/?

Fig. 5. Nedbøjningskurve for en støbeasfaitstang ved —15°, Ved forsøgets begyndelse på
føres en belastning på 5 kg, og efter Ca. to døgns forløb reduceres belastningen til i kg.

7

6
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Fig. 6. Model, der viser, bvorledes stobe
asfaits elastiske og viskose egenskaber er kom
bineret. e,,1 og er to fjedre, og og X1(
er to stoddæmpere. sv og XK er koblet sam
men, således at deformationerne til enhver

tid er lige store.

og viskose egenskaber, idet nedbojnin
gen aftager ved aflastning, og fordi
nedbøjningen vokser med tiden ved
konstant belastning, og i fig. 6 viser en
model af den simpleste måde, hvorpå
disse egenskaber kan være kombineret
for at give en nedbojningskunre af en
sådan form. ty og ci: er to stive fjedre,
medens Xv og Xi: er to stoddæmpere.
ET: og XK er forbundet på en sådan må
de, at deformationerne til enhver tid
er lige store. Påføres kraften P pludse
ligt, får fjederen en øjeblikkelig for
længelse, som derpå er konstant, og som
forsvinder igen ved aflastning. Bevæ
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gelsen i støddæmperen Xv er propor
tional med tiden og forsvinder il&e ved
aflastning. Fjederen ct og støddæmpe
ren Xv symboliserer tilsammen en ela
stisk væske. Forlængelsen af fjederen
Ev forsinkes derimod af stoddæmperen
Xi:, og det tager derfor en vis tid, rent
teoretisk uendelig lang tid, for fjederen
Ci: når den til kraften P svarende for
længelse. Når belastningen ophører, vil
fjederen EJ: igen antage sin oprindelige
længde, men dette tager ligeledes en
vis tid. Den samlede virkning af EK og
X kan derfor betegnes som forsinket
elastcitet. Til at karakterisere støbe
asfalts rheologiske egenskaber kræves
der altså 4 koefficienter, der kan bereg
nes på grundlag af nedbojningskur
vens form, således som publiceret an
detsteds (4). Da disse koefficienter af
hænger af temperaturen, må forsøget
gentages ved så mange temperaturer, at
denne afhængighed er tilstrækkelig be
stemt indenfor det temperaturinterval.
som har praktisk interesse. Men det ses
af fig. 5, at størstedelen af deforma
tionen skyldes Et: + X1. og at det i dette
tilfælde tager ca. 1 døgn før denne del
af deformationen når op i nærheden af
sin fulde størrelse. Ligeledes fremgår
det, at først ved meget langvarige be
lastninger forårsager Xv en deforma
tion af betydning. Ved dynamiske be
lastninger vil størsteparten af deforma
tionen altså skyldes fjederen ty og der
for være næsten rent elastisk.

Nogle få stænger af et tæt gradueret
pulvermateriale, komprimeret i vejlabo
ratoriets tromlemaskine, er også blevet
undersøgt. Stængerne blev fremstillet
med et bindemiddel, hvis penetration
var henholdsvis 1.500 og 200 og ned
bøjningskurverne er vist på fig. 7. Det
fremgår heraf, at bindemidlets hård
hed har en meget stor betydning ved
statistiske belastninger. Virker belast
ningen derimod kun en brøkdel af et
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Fig. 7. Nedbøjningskurver ved 0°C for stæn
ger af tæt gradueret pulverrnateriale med
bindemiddel A 1500 og A 200. Belastningen

i midten 0,5 kg.

sekund, og selv ved en langsomt køren
de lastbil kan virkningen af hjultryk
kene som regel ikke spores længere end

‘/20 sekund, bliver nedbøjningerne be
tydeligt reduceret ved stangen med
bindemidlet A 1500, men også med
A 200 haves nogen reduktion. Stivhe
den er altså betydeligt større overfor
dynamiske belastninger end overfor sta
tiske. Det er derfor nødvendigt at få
bestemt kurvernes forløb i nærheden af
nulpunktet for at kunne bestemme den
dynamiske E-værdi og dermed indfly
delsen af bindemidlets hårdhed.

Forsøg hermed er i gang på vejlabo
ratoriet, og den kortvarige belastning
fremkaldes ved at lade et lod falde på

en stiv fjeder, som er anbragt på mid
ten af en bituminøs stang. Opstillingen
er ellers den samme som ved de statiske
forsøg, blot bestemmes fjederens sam
mentrykning, det vil sige belastningen,
og stangens nedsynkning ved hjælp af
to stk, elektriske pick-up og hele for
løbet registreres ved at fotografere skær
men på et katodestråleoscilloscop. Re
sultatet af et forsøg med en stang, hvis
bindemiddel var A 200 er vist på fig.
8. Den øverste kurve er nedbøjnings
kurven for stangen, og udslaget er her
kun nogle få millimeter , hvilket svarer
til en nedbøjning på 0,03 mm. Den
nederste kurve viser fjederens sammen-
trykning, og det første udslag her er
30 mm, hvilket svarer til et tryk på Ca.
7 kg. De følgende udslag opstår ved,
at loddet hopper op igen og atter falder
ned på fjederen. Hver prik svarer til et
tidsrum på ‘/1000 sekund, så hele stød-
tiden er her Ca. 0,008 sec, altså en del
kortere end man almindeligvis har på
vejen. Af de hidtidige forsøg er fundet,
at stængerne med bindemidlet A 1500
har en E-værdi på 5.000 kg/cm2 og
stængerne med A 200 en E-værdi på
10.000 kg! cm2 ved denne belastnings

.1

Hin,

Fig. 8. øverste kurve viser nedbojningen ved
0°C af en stang med bindemiddel A 200 ved
dynamisk belastning, som angives af den ne
derste kurve. Hver prik svarer til et tidsrum

på 0,00 1 sekund.
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tid, men det må ventes, at E-værdierne
er en del mindre, når belastningstiden
forøges til ‘/20 sec. altså svarende til en
lastbils passage.

Det vil altså sige, at de to undersøgte
bituminøse materialer ikke har større
trykfordelende virkning end almindelig
makadam. Der mangler endnu en lang
række undersøgelser vedrørende korn
kurvens indflydelse, den maksimale
stenstorrelses indflydelse etc., men det
må forventes, at det vil være nødven
digt at anvende bindemidler med en
penetration mindre end 200 og et tæt
gradueret stenmateriale, dersom man
vil have en væsentlig trykfordelende
virkning frem. Men når stivheden og
dermed E-værdien vokser, forøges og
så trækspændingerne i det bituminøse
lags underside stærkt (jfr. fig. 4) og for
at holde disse nede på en rimelig stør
relse, Ca. 25 % af trækstyrken som ikke
blever meget større end ca. 50 kg/cm2,
vil det være nødvendigt at anvende
langt tykkere lag, end man hidtil har
kendt herhjemme, dersom revnedan
nelse skal undgås.

I udlandet anvendes da også langt
hårdere bitumen, og som et eksempel
vises på fig. 9 (5) opbygningen af et
stykke motorvej i Tyskland, som nyligt
er blevet færdigt. De 18 cm bitumenkies

Fig. 9. Befæstelse og slidlag på motorvejen
Frankfurt/M.—Würzburg.

svarer vel nogenlunde til vor grusasfalt,
men bindemidlets penetration er 80. De
to næste lag er ligeledes med penetra
tion 80 og støbeasfalten med pene
tration 60. Altså meget hårdt binde-
middel og meget tykke lag.

Forsfærkningslag.

For at kunne vælge den rette måde
at udføre forstærkningen på er det nød
vendigt at have et vist kendskab til den
eksisterende vej. Man må kende tyk
kelsen af de forskellige lag, og vide om
underbunden er frostfarlig, og om nogle
af lagene i vejbefæstelsen er forurenet
af ler. Endvidere må man vide, om hæ
reevnen er for lille hele året eller kun
i tøbrudsperioden. Er underbunden
frostfarlig, må man tillige vide, hvor
langt nede isdannelsen kan foregå.

Lagenes tykkelse og tilstand konsta
teres ved ophugning med passende af
stand og samtidig udtages jordprøver
til bedømmelse af frostfarligheden.
Største dybde for islinsedannelsen kan
naturligvis kun bestemmes ved slutnin
gen af en hård vinter og findes ligeledes
ved ophugning. Et mål for variationen
i vejens bæreevne kan fås ved hjælp af
en Benkelmannbjælke (6), der er vist
på fig. 10. Bjælken anvendes i forbin
delse med en lastvogn forsynet med
tvillingehjul, og akseltrykket skal være
så stort som muligt for at opnå defor
mationer af en rimelig størrelse. Den
yderste del af bjælken skal være så
tynd, at den bagfra kan føres ind mel
lem tvillingehjulene og støtte på vej-
overfladen et stykke foran disse. Når bi
len kører frem, kan man da aflæse vej-
overfladens nedsynkning på måleuret,
der er anbragt længst tilbage, idet der
dog skal multipliceres med forholdet
mellem de to armes længde, altså af
standen fra bjælkens forreste ende til
bjælkens omdrejriingspunkt, og fra det-

Fahrbahn

‘72 cm

18 cm

15cm

Guflospho/t 3,5cm
Feinbin der 3,5cm
Grobbinder 5 cm

8/furnenkjes2-/ogig

Bodenverfest/gung
m. Zement

Frostschutz
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Fig. 10. Principskitse for Benkelmannbjælke, som bagfra fores frem mellem et par tvilling-
hjul. Måleuret aflæses, når hjulene passerer bjælkens forreste ende, og igen når hjulene

er nået et par meter længere frem.

te til måleuret. Udføres sådanne må
linger på samme sted efterår og i den
følgende tøbrudsperiode fås et mål for
frostens indflydelse, der dog er forskel
lig fra år til år.

Er underbunden frostfarlig, gælder
det i første omgang om at forøge tyk
kelsen mest muligt, og man bor derfor
anvende de billigste materialer som ma
kadam og lignende, der har den mind
ste kubikmeterpris. Man skal med an
dre ord med betydelige omkostninger
nu udføre den frostsikring, man har
undladt eller været for kneben med ved
vejens anlæg. Det vil således afhænge
af den eksisterende hefæstelse plus
eventuelt frostsikringslags tykkelse, om
det i det hele taget kan betale sig at
forstærke, eller om man skal foretage en
udskiftning. Ligeledes er det muligt, at
man ikke har bredde nok på påfyld
ningerne, til at man kan bygge i høj
den, og at man af den grund må ud
skifte.

Med en forstærkning af denne art,
der altså snarere må betegnes som for
sinket frostsikring, opnår man dels, at
trykket på underbunden formindskes
noget, dels at underbundens brudstyr
ke forøges betydeligt. Det vil sige, at
ved en passende tykkelse af frostsik
ring og makadam er underbunden ikke

længere det svage punkt. Det svageste
led findes nu oppe i toppen, hvor på-
virkningerne og deformationerne er
størst, og problemerne vil sikkert ef
terhånden som trafikken vokser melde
sig her. I Frankrig og også nogle ste
der her i landet har man været udsat
for, at den overste del af befæstelsen
på nyanlagte veje blev instabil få år efter
udførelsen. Makadam og ganske sær
ligt singelsmakadam vil derfor efter
hånden i mange tilfælde vise sig at
være utilstrækkelig til at bære den sti
gende trafik. På veje med stærk trafik
vil det derfor sikkert være hensigtmæs
sigt at udføre de øverste 15—20 cm
med bituminerede skærver (med hårdt
bindemiddel), altså black-base som blev
brugt en del tidligere, og som har vist
sig at være modstandsdygtigt overfor
megen og tung trafik.

Endvidere vil den stadig voksende
trafik stille øgede krav til slidlagets sta
bilitet og slidstyrke, og man må derfor
anvende hårdere bindemiddel, og dette
medfører igen, at man må anvende
større tykkelse, og man vil derfor med
tiden blive nødsaget til at anvende bi
tuminøse materialer i samme mængde
og med samme hårdhed som i dag an
vendes på hovedvejene i udlandet.

Der er altså to arter af forstærknings
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arbejde. Den ene tager sigte på at frost-
sikre, og det medfører en betydelig for
øgelse af underbundens styrke og sam
tidig reduceres trykket på underbunden
en del. Til dette arbejde vil skærvema
kadam sikkert være mest økonomisk,
men skulle det vise sig, efter at frost-
faren er elimineret, at underbundens
bæreevne stadig er for lille — hvad der
nok vil være ret sjældent — og befæ
stelsens + frostsikringslagets tykkelse
er over Ca. 40 cm, er det muligt, at
det kan blive billigere at anvende et
stærkere materiale end makadam.

Den anden type af forstærkningsar
hej de, altså forstærkning af den øver
ste del af befæstelsen tager altså ikke
direkte sigte på at formindske trykket
på underbunden, men på at forøge sta
biliteten i toppen af befæstelsen og må
naturligvis udføres med et bedre ma
teriale end makadam, og hovedvægten
må lægges på materialets stabilitet, og
dette vil sikkert blive aktuelt inden så
forfærdelig mange år. Antallet af last-

ç
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biler vokser nemlig overordentlig
stærkt, som det fremgår af fig. 11, og
stigningen vil sikkert fortsætte i mange
år endnu i samme tempo. Antages det,
at det varer nogle år, inden den skade
lige virkning viser sig i fuld omfang, vil
det sige at vore hidtidige erfaringer, som
ikke er synderlig opmuntrende, stam
mer fra det relativt lille antal biler fra
før Ca. 1950. Der vil derfor blive stillet
ganske andre krav til vej ene i den nær
meste fremtid, når den tredobbelte tra
fik har virket nogle år. Man må altså
være forberedt på, at det bliver nød
vendigt at forstærke den eksisterende
vej befæstelse med en betydelig tykkelse
af stærkere materialer, der har en gan
ske anden styrke end de materialer, der
anvendes i dag. Af økonomiske grunde
må forstærkningen sikkert udføres i fle
re omgange, og man må derfor ved
valg af materiale passe på, at stabiite
ten er tilstrækkelig, altså at man kan
bygge ovenpå. Er det kun en forstærk
ning af den øverste del af befæstelsen

Fig. 11. Oversigt over antallet af vare- og lastbiler i tidsrummet 1955-1959.

DANSK VEJTIDSSKRIF 1959. 10



LUXOVIT

LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S

AIS RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK

R.T.A. VEJ MATERIALER

Vejen til større trafiksikkerhed

A9



•
• •

BEILHACK
Sneslyngere

Kapaciteter fra

500 til 30,000 m

pr. time.

Segment sneplove

løfter sig parfielt

over fast genstand.

.

.

Entreprenør- & Spormateriel

MUNCH & LERCHE
Skt. Knucisvej 21 . København V . *Vester 9340

Sådan et sving kan

sikres og afmærkes

for

3000 kr.

— det sparer
mere end det koster

DANSK
AUTO -VÆRN

Vest for Storebælt:

Silkeborg

Tlf. 637

øst for Storebælt:

Enhøjvej 9, Allerød

Tlf. Vassingerod 132

A 10



som tilstræbes, det vil sige, at befæstel
sen har en tykkelse så stor, at under-
bunden aflastes tilstrækkeligt, skal man
dog ikke gå til den yderste grænse med
bindemidlets hårdhed, hvilket giver den
storste trykfordelende virkning, men
anvende et bindemiddel der blot er så
hårdt, at stabiliteten sikres.

Men for man begynder at forstærke,
er det, for at kunne vælge de rigtige
materialer og den rigtige fremgangs
måde, vigtigt at vide, hvilken tykkelse
man har, og hvilken tykkelse man skal
ende med, og om man har bredde nok
til, at den manglende tykkelse kan læg
ges ovenpå, og ikke mindst hvorfor man
skal forstærke, om det er frostsikring,
eller om det er underbunden eller be
fæstelsen som skal aflastes eller måske
begge dele.

Slutning.

Endnu er hovedårsagen til de alvor
ligste skader på vore veje svigtende
bæreevne i tøbrudsperioden. Der må
derfor foretages en forsinket frostsik
ring ved at foroge befæstelsens tyk
kelse, og det vil de fleste steder endnu
være det mest økonomiske at udføre
denne frostsikring ved at forøge maka
damlagets tykkelse, og hvis prisforskel
len ikke er alt for stor, bør skærver fore
trækkes for singels.

Efterhånden som trafikken stiger,
skærpes kravene til slidlag og den øver
ste del af befæstelsen, og det vil her bli
ve nødvendigt at anvende bituminøse
materialer med et betydeligt hårdere
bindemiddel, end der anvendes i dag
de fleste steder. Er bæreevnen tilstræk
kelig, skal bindemidlet blot sikre til
strækkelig stabilitet og slidstyrke, hvilket
sikkert kan nås med en penetration på
omkring 200.

Skal man foruden stabilitet også op
nå trykfordelende virkning af betyd

ning, for eksempel ved anlæg af nye
veje eller ved forstærkning af eksiste
rende veje, hvor man ikke kan bygge
ovenpå i tilstrækkelig højde, er det nød
vendigt at anvende et bindemiddel, som
er betydeligt hårdere end penetration
200. Dette medfører, at minimumstyk
kelsen bliver ca. 10 cm, afhængigt af
bindemidlets hårdhed og underlagets
beskaffenhed, for at undgå revnedan
nelse.

Der mangler endnu et meget stort
antal undersøgelser og erfaringer, før
man finder frem til den rigtige måde
at konstruere befæstelsen på, men en
ting er givet, det vil blive nødvendigt at
ofre betydeligt større beløb på befæ
stelse og belægning end man hidtil har
gjort, for at vejene skal kunne klare den
stadigt stigende trafik.
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Skridsikkerhedens forringelse ved afslidning
af dækmønstref
At civilingeniør Vagn Göie, Statens Vejlaboratorium.

Vejlaboratoriet satte sig for nylig som
opgave at undersøge, hvor stor betyd
ning for skridsikkerheden dækmonster
har samt, hvorledes friktionen mellem
dækket og vejbanen varierer med mon
sterets nedslidningsgrad. Tidligere var
foretaget en undersøgelse af de specielle
vinterdæks betydning ved kørsel på
hård, sammenkørt sne1), hvorimod de
undersøgelser, der her skal omtales, dre

1) Vagn Göte: Kørsel med vinterdæk på
sne. ,,Dansk Vejtidsskrift” årg 35 nr 3 1958
s 67—68.

jede sig om kørsel på almindelige vej
belægninger i våd tilstand.

I første omgang blev der afprøvet et
sæt helt glatte dæk og to sæt dæk med
fuldt mønster (nye) på fire forskellige
slags vejbelægninger. De glatte dæk var
de sædvanligt anvendte måledæk til
stradografen. For de mønstrede dæks
vedkommende stræbte man efter at få
to mønstre, der var så forskellige som
muligt. Udseendet er vist på fig. i og 2.
De fire slags vejbelægninger var: 1) en
tæt (0/6) asfalttæppebelægriing, som

Fig. 2. Mønster med langsgående riller som de
dominerende.

Fig. 1. Netformet mønster.
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Fig 3. Friktionsmålinger med glatte og med fuidmønstrede dæk.

lig større friktion ved at bruge dæk med
mønster. Monsterets geometriske ud
formning synes ikke at have nogen sær
lig betydning.

Da det nu har vist sig, at dækmøn—
ster forøger friktionen på glatte belæg
ninger, blev der på den engelske bro-.
lægning foretaget yderligere nogle må
linger med dæk af forskellige nedslid-.
ningsgrader. Samtidig blev målingerne
med glatte dæk gentaget, for at man
kunne sammenligne målinger, der var

Fig. 4. Friktionsmålinger med glatte og med delvis nedslidte dæk.

0/6 sf Ch ,

0,5 0,5

20 40 60 80
k’ /h

ifølge tidligere målinger gav en tilfreds
stillende skridsikkerhed; 2) en gammel
chausséebrolægning; 3) en engelsk bro-
lægning på en bygade, den glatteste be
lægning, der i lang tid overhovedet har
været målt; 4) en åben (6/12) asfalt
tæppebelægning. Fig. 3 viser resulta
terne af disse friktionsmålinger. Man
ser, at på belægninger med en tilfreds
stillende skridsikkerhed har et dækmon
ster så godt som ingen virkning, men på
glatte belægninger opnår man væsent

C,,9/rk E,,g1’k
c. 2 ,, f,’

t

.5

4:

. 1.0• g// dæk’

0 2 06O20 40 60 CO Sc)
.5” /5
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Fig. 6. f45,m som funktion af a, når f45,g = 0,14

udført under nøjagtig ens omstændig
heder (temperatur, vejbanens forure
ningsgrad på forhånd osv.)

Fig. 4 viser disse målingers resultater.
En af de ting friktionen afhænger af,

er korehastigheden. For ikke at kompli
cere forholdene for meget kan man
nøjes med at betragte en bestemt hastig
hed. I de nye betingelser for pulverbe
lægninger stilles friktionskravene for by-
gader i relation til hastigheden 45 km!h,
og det kan derfor være naturligt at
vælge den samme hastighed her.

Rent matematisk kan friktionen
f4,,m for et mønstret dæk herefter ud
trykkes som en funktion af to variable,
nemlig af selve vejbanens glathed, ud
trykt f. eks. ved friktionskoefficienten
f45s for glat dæk, og af, hvor meget
mønster der er tilbage (a millimeter)

f45.m=ZZF(a, f45r).

Til bedømmelse af funktionens for
løb har man de friktionskofficienter,
man finder i fig. 3—4. På fig. 5 ser man
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nogle >rniveaukunrere for funktionen,
og på fig. 6 er den specielt optegnet for
en bestemt værdi af en af de uafhængig
variable, nemlig fur = 0,14. Et ganske
tilsvarende billede får man ved andre
værdier.

Der er naturligvis stor usikkerhed på
forløbet af kurverne i fig. 5 og 6, men
det ligger dog fast, at fan er meget
stærkt afhængig af a mellem 0 og 1 mm.
Dette stykke bringer friktionskofficien
ten helt op fra 0,14 til 0,40, medens
resten af mønsteret kun giver en yder
ligere forøgelse til 0,56.

Af forsøgene drager man herefter
nedennævnte to konklusioner:

1) at dæk med mønster giver en væ
sentlig større skridsikkerhed end
glatte dæk, når der køres på glatte
vejbelægninger med en tæt over
flade. Kores der på ru vejbelægnin
ger, der selv med glatte dæk giver
tilfredsstillende skridsikkerhed, kan
der ikke konstateres nogen yderli

“I

4’

ni mn, mønster

Fig. 5. 45,m som funktion af a og f45,g
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TANDEM-TROMLE TYPE TA/D
Motor med kombineret vendekobling og gearkasse på
fælles ramme som en enhed, der let kan løftes ud for eftersyn
og reparation. Bekvem indgang til førerpladsen fra begge
sider. Vandingsanordning for begge valser. Leveres med
hydraulisk eller mekanisk sfyreanordning. Forskydelig op
hakker. Luft- eller vandkølet LISTER dieselmotor.

Forlang tilbud og prospekt

V

‘

P. 7-8,5 fs

PEO[RSHAAD HASHINFABHIHA/
BRØNDERSLEV TLF. 450. KALDENR. 0881 TELEGR..ADR.: CEMENTINDUSTRI

AALBORG NYRAVNSGADE 26 . TELEFON (081) 27455

AARHUS PARK ALLÉ 15 . TELEFON (061) 31400
KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE i . TLF. CENTRAL 14066. KALDENR. Oil

Ali



VALD. HANDBERG’S
Stenhuggerier Steabrud A/S

Hovedkontor: DANTES PLADS 33 — KØBENHAVN V

Indehaver af Hammerens og Moseløkkens Granitværker, Bornholm

Brosten - Kantsten Skærver Stensnel etc.

Telefon C. 3051 Telefon C. 3059

Jord- og
vejarbejder

*

Beton og
jernbeton

*

Udlægning al asfalterede rejmalerialer

OVE ARKIL Als

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Tlf. *22945

Vej maleri a I ela kr1 k kar:

AGGERSUND. tlf. 25

L ø G U M G AA RO,

tlf. Lcgumklosfer 435 25

SKIVE, tlf. 1272

SLESVIG, tlf. Jagel 29

VOJENS, tlf. 41200
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Domme
Den 20. september 1957 kl. ca. 15’

skete der i klart vejr og tort fore ved
skæringen mellem landevejen Herning
Assing og bivejen Kibæk-Arnborg et
sammenstod mellem en personbil, der
kom kørende ad landevejen mod syd,
og en lastvogn med påhængsvogn, der
korte ad bivejen. Personbilen korte med
en hastighed af 70—80 krn/t ind i last
bilen, der kom fra personbilens højre
side med en hastighed på 25—30 krn/t.
Ved sammenstødet blev tø passagerer i
personbilen dræbt.

Oversigtsforholdene i vejkrvdset er
dårlige, men ved bivej ens indmunding
i landevejen er der malet hvide ind
mundingslinier tværs over bivejens kø
rebane. 150 m nord før krydset er der
i landevejens venstre side anbragt en
advarselstavle før vejkryds, og en til
svarende tavle er anbragt 150 m fra bi
vejens indmunding i krydset.

Underretten statuerede, at personbi
lens fører ikke havde udvist fornøden
agtpågivenhed (overtrædelse af færd
selslovens § 24, stk. 1), og at ban havde
kørt med for stor hastighed det pågæl
dende sted, hvor der ikke var tilstræk
kelig oversigt, og hvor han var foran en
hakketop (overtrædelse af færdselslo
vens § 35, stk. 1 og stk. 2, litra c). Han
fandtes derimod ikke skyldig i over
trædelse af vigepligtsbestemmelserne
(færdselslovens § 37, stk. 4, pkt. 1) og
frifandtes for sigtelsen før uagtsomt
manddrab (straffelovens § 241), idet
underretten uanset den af ham udviste

betydelige uagtsomhed ikke fandt, at
han havde en så stor del af skylden for
sammenstødet, at han havde gjort sig
skyldig i en så alvorlig løvøvertrædelse.
Underretten anså det ikke før godtgjort,
at lastbilens fører havde kort med stør
re hastighed end ca. 30 km/t, men ,,un
der hensyn til, at han skulle køre ud i
et uoverskueligt vejkryds, og at der var
anbragt hvide indmundingslinier, som
han skulle respektere”, fandt underret
ten, at han alligevel havde kørt med
en efter forholdene for stor hastighed
(overtrædelse af færdselsløvens § 35,
stk. 1 og stk. 2 c). Lastbilens fører fand
tes af underretten i så overvejende grad
at bære skylden for påkorselen, at retten
tillige anså ham for skyldig i uagtsomt
manddrab (straffelovens § 241).

Landsretten fandt ikke, at landevejen
kunne anses før en åbenbart mere be
tydende vej end bivejen, hvis færdsel
ikke er ringe. Landsretten fandt, at per
sonbilens fører ikke havde udvist til
strækkelig agtpågivenhed, at han havde
kørt med en efter forholdene for stor
hastighed, og at han havde tilsidesat
den ham påhvilende vigepligt øver før
det fra hans højre side kommende last
vognstog. Foruden for overtrædelse af
de i underretsdommen nævnte bestem
melser fandtes personbilens fører skyl
dig i overtrædelse af bestemmelsen om
vigepligt for køretøjer, der kommer fra
højre side (færdselsløvens § 37, stk. 4,
pkt. 1). Som følge af den af ham ud
viste betydelige mangel på agtpågiven
hed fandtes han også skyldig i uagtsomt
manddrab (straffelovens § 241).

gere forøgelse af friktionen ved an
vendelse af monstrede dæk.

2) at et dæk med 1 mm mønster til
bage giver væsentlig større skridsik
kerhed end et helt glat dæk. Af den

forbedring, et nyt dæk giver i for
hold til et helt glat dæk, er der
endnu to tredjedele tilbage, når
mønsteret er slidt ned til 1 mm.
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Lastbilens forer fandtes af landsret
ten skyldig i manglende agtpågivenhed
(overtrædelse af færdselslovens § 24,
stk. 1, og § 37, stk. 4, pkt. 2), ligesom
han også fandtes at have kort med en
efter forholdene for stor hastighed
(overtrædelse af færdselslovens § 35,
stk. i og 2 c). Landsretten fandt ham
derimod ikke skyldig i overtrædelse af
bestemmelsen om, at den, der kører fra
en vej med ringe færdsel ind på eller
over en åbenbart mere betydende vej,
i god tid skal nedsætte hastigheden og
i rimelig udstrækning lade færdselen på
den større vej passere først (færdsels
lovens § 37, stk. 4, sidste pkt.). Ligesom
iinderretten kendte landsretten ham
imidlertid under hensyn til den af ham
udviste betydelige mangel på agtpågi
venhed skyldig i uagtsomt manddrab
(straffelovens § 241).

Højesteret kendte ligesom underret
ten personbilens fører skyldig i mang
lende agtpågivenhed (overtrædelse af
færdselslovens § 24, stk. i) og for at
have kørt med en efter forholdene for
stor hastighed (overtrædelse af færd
selslovens § 35, stk. 1, og stk. 2, litra c).
I modsætning til underretten, men i
lighed med landsretten kendte højeste
ret personbilens fører skyldig i overtræ
delse af bestemmelsen om vigepligt for
køretøjer, der kommer fra højre side
(færdselslovens § 37, stk. 4, 1. pkt.),
dog med den nye begrundelse, at vige
pligt ifølge denne bestemmelse må an
ses at have påhvilet personbilens fører,
uanset om lastbilens fører havde over
trådt bestemmelsen om vigtpligt for en
åbenbart mere betydende vej (færd
selslovens § 37, stk. 4, sidste pkt.).
Højesteret frifandt i modsætning til
landsretten og med samme begrundelse
som underretten personbilens forer for
sigtelsen for at have gjort sig skyldig i
uagtsomt manddrab (straffelovens §
241).

Med hensyn til tiltalen mod lastbi
lens fører var der delte meninger inden
for højesteret. Flertallet (5 dommere)
fandt, at han havde været pligtig at
respektere den tilkendegivelse, som
indmundingslinierne gav de vejfarende
om, at landevejen var befundet at være
en åbenbart mere betydende vej. Da
lastbilens fører ikke havde respekteret
den nævnte afmærkning, fandt højeste
rets flertal uanset landsrettens bedøm
melse af vejens karakter, at han havde
gjort sig skyldig i overtrædelse af den
foran citerede bestemmelse om, at tra
fikanter på en vej med ringe færdsel
skal respektere færdselen på en mere
betydende vej (færdselslovens § 37, stk.
4, sidste pkt.), ligesom han havde over
trådt bestemmelsen om, at de vej faren
de skal efterkomme de anvisninger, som
gives af politiet eller vejmyndighederne
ved færdselstavler, afmærkning eller
på anden måde (færdselslovens § 25,
stk. 1.

Endelig bemærkede én højesterets-
dommer, at domstolene ikke i en sag
om overtrædelse af færdselslovens § 37,
stk. 4, sidste pkt. (se ovenfor), kunne
være bundne af politiets og vejbestyrel
sens skøn over, hvorvidt den ene af de
krvdsende veje var åbenbart mere be
tvdende end den anden. Han mente
derfor, at landsrettens frifindelse af last-
bilens fører for overtrædelse af den
særlige vigepligtsbestemmelse i færd
selslovens § 37, stk. 4, sidste pkt., måtte
stadfæstes, medens han ligesom lands
retten ville dømme ham for overtræ
delse af bestemmelsen om, at der skal
udvises særlig agtpågivenhed ved kør
sel fra en vej ind på eller over en anden
vej (færdselslovens § 37, stk. 4, 2. pkt.).
Da endvidere afmærkning med ind
mundingslinier, der tjener som egentlig
anvisning i henhold til færdselslovens

§ 25, ifølge afrnærkningsbekendtgorel
sens § 45, jfr. § 39, kun kan ske, når en
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DELMAG
100 KG JORDSTAMPER

*

500 — 1000 kg Frø

*

300 — 2200 kg

Di e se Ira m

A. P. HJORTSØ
CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 155 KBHVN. K C. 11392

AUTOVÆRNET MED KÆDEREAKTION

Telefon: Møn 7411

NORDISK AUTOVÆRN
ASKE BY TRÆLASTHANDEL OG BETONVARE FABRIK

vi H. HANSEN
Postgiro: 91501
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer — Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

A/8 Fyns Vejmaterialefahrik
(M E X A S)

ODENSE — Tlf. 12.882

Vejmaterialer, Vejtjære,

Asfaltemulsion, Tæppebelægninger

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 8 77 16

SKAFTE-HANSEN
Entreprenør

,,Holmegaard” Telefon 1422

HJØRRING

Asfaitering — Tæppebelægninger

Rep. af Veje — Jord- og Vejarbejde

Kloakering — Broarbejde — Jernbeton

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Enlreprenør

Telefon Aalborg 2 77 73

,,Nordmark” pr. Gug

Telefon 3 31 59
33259

Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej 11 Aarhus

A 14



sidevej udmunder i en hovedvej eller
en anden åbenbart mere betydende vej,
og da denne betingelse ikke var til stede
i nærværende sag, mente denne hojeste
retsdommer, at fremkorsel over udmun
dingslinierne i det pågældende vejkryds
ikke kunne straffes som tilsidesættelse af
politiets anvisninger efter færdselslovens

§ 25.
Der blev givet dom efter stemmefler

tallet i hojesteret, og lastbilens forer fik
straf af hæfte i 20 dage og frakendtes
forerretten i 6 måneder, medens person-
bilens forer slap med en hode på 400
kr. uden frakendelse af forerret.

Hojesteretsdommen viser, at domsto
lene nu tillægger indmundingslinierne
selvstændig betydning, idet den om
stændighed, at lastbilens forer ikke
havde respekteret indmundingslinierne,
bevirkede, at hojesteret tillagde ham
hovedskylden for sammenstødet, uanset
at landsretten ikke mente, at landevejen
kunne anses for en åbenbart mere be
tydende vej. Personbilens forer blev
imidlertid alligevel domt for ikke at
have iagttaget den almindelige bestem
melse om vigepligt for færdsel, der
kommer fra koretojets hojre side.

Landsdommer Bjarne Frandsen (U.
f. R. 1959 B-108) mener, at dommen
må kunne tages som udtryk for, at beg
ge trafikanter vel har haft vigepligt,
men at lastbilens forer dog har haft
mere vigepligt end personbilens forer.

Afgorelsen er dog måske snarere i
overensstemmelse med færdselslovskom
missionens udkast, hvorefter fremkors
len fra den mindre betydende vej skulle
“ske således, at færdselen på den mere
betydende færdselsåre under hensyn til
færdselsforholdene på denne får en ri
melig lejlighed til at opfylde sin vige
pligt”, men om en sådan regel gor det
lettere for trafikanterne at være klar
over, hvem der i et sådant tilfælde skal
holde tilbage, er vist tvivlsomt.

Det folketingsudvalg, som i indevæ
rende forår har behandlet justitsmini
sterens forslag om indforelse af lokale
hastighedsbegrænsninger, har da også
været klar over, at vigepligtsbestem
melserne rummer betydelige problemer.
Udvalget har udtalt følgende herom i
sin betænkning:

,,Der har i udvalget været enighed
om værdien af en afmærkning, hvorved
det tydeligt tilkendegives, i hvilke til
fælde trafikken på en vej, der skærer
eller munder ud i en anden, har vige
pligt for trafikken på den anden vej.
Udvalget udtaler onskeligheden af, at
en sådan afmærkning gennemfores i så
vid udstrækning som mnligt og så tyde
ligt som muligt (stopskilt eller afmærk
ning på korebanen) “.

Også landsdommer Bjarne Frandsen
slår i sin fornævnte artikel til lyd for
gennemforelse af afmærkning ved skilte
og striber af kryds mellem ringe og mere
trafikerede veje. Landsdommeren skri
ver bl. a. folgende:

,,En sådan gennemforelse vil også
fremme færdselssikkerheden. Af alle
færdselsregler bor nemlig først og frem
mest vigepligtsreglen være så enkel og
let at efterleve og i så ringe omfang som
muligt afhængig af et mere eller mindre
sikkert skon”.

Kursus
Dagkursus for vejmænd.

Kursus er tilrettelagt i forbindelse med
Stads- og Havneingeniorforeningen og Amts
vejinspektorforeningen og står åbent for vej-
mænd fra kobstadskommuner, sognekornmu
ner og anstsvejvæsenet.

Undervisningen omfatter: Praktisk for
mandslære, herunder materiallære, vejmate
rialer og deres behandling, vejens istandsæt
telse og vedligeholdelse, nyanlæg, kloak- og
afvandingsanlæg, opstilling af lonningsregn
skab og akkordberegning, motorlære, beskæ
ring af vejtræer samt miring, nivellering og
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udstikning af linier i terrainet. Der vil under
motorlæren blive lejlighed til øvelse i traktor-
kørsel. (Til motorøvelserne medbringes ar
bejdstøj).

Kursus varighed: 18 dage (132 timer).
Pris: Kr. 200,—.
Instituttets adresse er: Jydsk Teknologisk

Institut, Marselis Boulevard 125, Århus.

Teknologisk Institut, Hogemonsgode 2, Ko
benhovn, ofholder

DAGKURSUS

Vejmænd.

2—21. november 1959
Afholdes i såmråd med Amtsvejinspektor

foreningen og Stods- og Hovneingenior
foreningen. Omfatter fagregning, opmåliog
og nivellement, nyanlæg og vedligeholdelse af
veje, motorlære, betonlære m. m. Varighed 3
uger med 132 timer. Pris 190 kr. Det anbe
fales deltagerne at anskaffe ,,Nivellement” og
,,Motor- og Traktorbogen” (se boglisten).

Vejfonnænd.

18. jonuor—13. februar 1960
For tidligere deltagere på kursus for vej-

mænd samt for kommunalt og privat ansatte
formænd ved vejarbejder. Omfatter fagreg
ning, nivellement, vejlære, kloakering, akkord
prisberegning, motorlære m. m.. Varighed 4
uger med 176 timer. Pris 265 år. Deltagerne
bør medbringe arbejdstøj til motor- og trak
torøvelser.

Kloakmestre.

15.februor—5. inorts 1960.
For fagfolk, der agter at indstille sig til

Teknologisk Instituts kloakmesterprøve. Om
fatter foredrag om afløbs- og kloakanlæg,
kloaksystemer, miring og anden afsætning,
jordarbejder, afstivning, rorarbejde, dræning
og gennemgang af de for kloakmestre nød
vendige bestemmelser i et afløbsregulativ. Des
uden gennemgås areal- og rumfangsberegnin
ger, opmåling efter tegning og udarbejdelse af
prisoverslag samt udførelse af afløbsplaner for
mindre ejendomme. Det vil være ønskeligt, at
eleverne forud — f. eks. ved undervisning i
nærmeste tekniske skole — har erhvervet sig
nogen øvelse i tegning og fagregning. Varighed
ea. 133 timer. Pris 275 år.

Det anbefales deltagerne at anskaffe: ,,Vej
ledning i Afløbsfagene” samt ,,Forskrifter vedr.
afløb fra ejendomme”, udgivet af Dansk
Ingeniørforening, der begge fås fra Stads-

ingeniørens Direktorat, Spildevandsafdelingen,
Grundtvigs Hus, Studiestræde 38, Køben
havn.

AFTENKURSUS

Jord- og befonarbejdere.

Omfatter gennemgang af de almindelige
regneformler, areal- og rumfangsberegning,
indøvelse i forståelse og brugen af priskurant,
udfærdigelse af mindre arbejdstegninger og
skitser i simple målestoksforhold. Varighed
ea. 58 timer, mandag og onsdag kl. 19—21.
Pris 100 år.

Hvis kursus på grund af for stor tilgang må
deles, vil der blive taget hensyn til deltagernes
regnefærdighed.

Jord- og betonorbejdere (fortsættelse).

Begynder 24. september 1959
For tidligere deltagere i foranstående kur

sus eller arbejdere med tilsvarende forkund
skaber. Omfatter repetition af de 4 regnings
arter, areal- og rumfangsberegning, teoretisk
gennemgang af priskuranten, vanskeligere
akkordopgørelser, gennemgang af arbej dsteg
ning, overslagsberegning og akkordopgorelse af
simplere bygværker, kloak- og jordarbejde
direkte fra arbejdstegning og brug af regne
stok. Desuden undervises i brugen af nivelle
ringsinstromentet og indøves almindeligt linie-
og fladenivellement. Varighed 78 timer.

Undervisningsaftener tirsdag og torsdag kl.
19—21 samt nivelleringsøvelser søndag formid
dag. Pris 120 år.

Hoidformænd.

Begynder efter nærmere oftole
For jord- og betonarbejdere, der består en

regneprøve den første kursusaften. Omfatter
fagregning, motorlære, forskalling, j ernarbejde,
betonfremstilling m. m. Varighed ca. 100
timer fordelt på 2 ugentlige aftener med 2 å 3
timers undervisning. Pris 175 år. Største antal
deltagere pr. hold er 16.

I-Ioldformænd (fortsættelse).

Begyoder efter nærmere oftale.
For tidligere deltagere i foranstående og

jord- og betonarbejdere med samme forkund
skaber. Omfatter en videregående undervisning
i fagregning, forskalling, jernarbejde, betonpro
portionering m. m. med øvelser i de praktiske
fag samt foredrag om arbejdets tilrettelægning
og holdledelse. Varighed ca. 100 timer fordelt
på 2 ugentlige aftener med 2 å 3 timers under
visning. Pris 185 år. Største antal deltagere pr.
hold er 16.
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Ost for Storebælt:

HELGE LIJNHART
HAVNEGADE 53, K

TLF, MIN, 2626

automatiske grusspredemasldner

automatiske læssemaskiner

ALFRED THOMS EN
ASKOV, VEJEN TLF, 700

4

Søger De en virkelig effektiv

færdseisfavle?
su prøv vore moderne

Lysskilfe
Alle færdselstavler føres

Ingeniør- og Handelsfirmaet

5cd
Gerdasgade 13, København, Valby.

Telefon: Valby 9336.

A 15



Betonvarefab ri kken

,,LØV EN”
er fuldstændig moderniseret og rationaliseret.

Både stor VIHY og junior
og alt i vibration.

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926.

Tlf. 40 Svinget Tlf. 240 privat

Vardevej 9, Skjern.

Dansk
Ingenørforen!ngs
fællesbefingelser for

Udførelse af beIgllinOer med
pulvermalerialer

Pris kr. 2,00 2. UDG. MAJ 1958 - NORM NR. 20

Tlf. BY 9288 TEKNISK F0RLA A/S
VESTER FARIMAGSGADE 31 . KBHVN, V

Kristrup Maskinværksted

Clausholmvej 2 — Randers

Telf. 1553

Specialitet:

Rep. af Entreprenørmateriel
Vejbelægningsmaskiner

Grusspredere — Tromler
Sneplove m. m.

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD A/S

Aalborg 28301,

Bodllsvej 16 — Hasseris

MIDTJYDSKE

BETONVAREFABRIKKER

Tlf.: Herning 464 — 465 . Lind 45

Lager af mik.
Betonvarer

Kontor: Ih. Nielsensgade 93,
HERNING

På

Tjæreborg Cementstoberl
vibreres alt

Viby betonrørspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter

Ingeniørforen. normer. 52.

Tlf. Tjæreborg 21

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR& ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

A 16



Aktieselskabet

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

KØBENHAVN

Kantsten Brosten

Skærwe- o Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STR ØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b I * Çwnnu

mere skridsiklcert
mere elastisk

mere slidfasf

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

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 871188 Tlf. 33844 Tlf. 123681



og asfalterede

slenmalerialer

leveres fra 16 anlæg landet over

i

Alle kvaliteter
asfalt - emulsioner

/

CHRISTTREUS BOGTRYKKERI KBENHAVN


