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DK. 625.85

Metoder til bedømmelse af wet-sand
Civilingeniør A. Bohn og civilingeniør .4. Skjoidby.

Til stabilisering af jord er de almin
delige metoder her i landet mekanisk
stabilisering og cementstabilisering. Der
er dog i de sidste par år også udført en
del vejarbejder herhjemme med bitumi
nøs stabilisering, dels jord stabiliseret:
med tjære og del’s wet-sand. Belægnin
gerne er udført både som forstærk
ningslag og direkte på ‘bundsand. Efter
foreløbige erfaringer synes de opnåede
resultater tilfredsstillende.

Wet-sand processens hovedtræk er
beskrevet i en artikel i Dansk Vejtids
skrift nr. I 1958 side 14-16. I det føl
gende skal omtales metoder til ‘bedøm
melse af wet-sand, idet der i denne for
bindelse hovedsageligt tænkes på meto
der til valg af recept.

Til ‘bedømmelse af om en sandart er
egnet eller uegnet til wet-sand bestem
mes sandets sigtekurve. I almindelighed
kan sandarten benyttes, eventuelt korri
geret ved fillertilsætning, når den til
fredsstiller kravene:

kornstørrelse <2 mm: 65-100 vægt
i fraktionen <2 mm

filler: ca. 3-ca. io
ler: <2 %

Den endelige afgørelse af om sandet:
er anvendeligt kan træffes efter labora
torieforsog, ved hvilken man undersø
ger wet-sand bland ingers kohæsion, per
meabilitet og stabilitet.

Kohæsionsprove

Kohæsionsproven (i) udføres på
wet-sand blanding, fremstillet af frak

tionen <2 mm, 15 minutter efter dens
fremstilling. Blandingen fyldes i et 88o
ml bægerglas med diameter ca. Sc mm,
idet der anvendes en mængde svarende
til lagtykkelsen ca. 12 mm. Pulveret
dækkes derefter med vand, således at
dette står ca. 50 mm op over massen.
Vandet er i forvejen tilsat kalkhyd rat
til svag uklarhed. Pulveret fordeles løst
ved omrøring med en spatel, og stam
pes derefter sammen med en stamper
med diameter ca. 20 mm (f.eks. en
korkprop på en glasstang). Efter stamp
ningen foretages en kraftig bevægelse
af glasset, således at vandet ‘bringes
i stærk rotation. Prøven gennemføres
med variation i ‘bindemiddelprocenten

0,5 ¶. Den mindste bindemiddel
procent, ved hvilken rotationen kan fo
retages, uden at den sammenstampede
masse falder fra hinanden, betegnes
som kohæsionsværdien. Man regner
ikke med væsentlig omhylning af sten-
materiale over 2 mm. Kohæsionsvær
dien kan derfor benyttes til beregning
af bindemiddelprocent, når man kender
sigLekurven. Det må anses for hensigts
mæssigt at benytte en bindemiddelpro
cent til bærelag så nær som muligt den
beregnede. Regnes der med en usikker
hed ved bindemiddeldoseringen på 0,4

absolut, bor den beregnede binde
middelprocent korrigeres med +0,4 %.
Eventuelt kan man yderligere efter er
faring give et tillæg på omkring 0,7 %
for indhold af stenmateriale >2 mm.
Denne korrektion er dog formentlig
forbundet med risiko for overdosering.
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Permeabilitelsprøven.

Det er væsentligt for belægningens
stabilitet, at den er tilstrækkelig porøs,
til at letfiygtige olier fra bindemidlet
og vandet i belægningen kan fordampe.
Porøsiteten kan bestemmes ved en af
Road Research Laboratory (i) beskre
vet permeabilitetsrnåler (se fig. i).

Princippet for prøven er at måle den
tid, det tager for et givet rumfang
luft under et givet tryk at trænge igen
nem et ‘håndindstampet prøvelegeme af
givne dimensioner, og med Iuftfyldte
porer. Tiden måles i sekunder og er
udtryk for permeabiliteten. En lang
gennemtrængningstid svarer til en ringe
permeabilitet.

En hurtig udtørring af en belægning
synes at være en væsentlig forudsætning
for et godt resultat. Formentlig bør
man være forsigtig med anvendelse af

blandinger, hvis permeabilitet målt med
den beskrevne permeabilitets måler gi
ver et resultat større end 15 sekunder.

Slabilitetsprøve med konuspenetrometer

Som udtryk for stabiliteten kan bl. a.
benyttes slyrken målt i kg/cm2 ved
hjælp af konuspenetrometer.

Anvendelse af penetrometret er base
ret på Prancltls teori for bæreevne (2).

Undersøgelser på ShelIs Amsterdam La
boratorie har vist, at der er overens
stemmelse mellem bæreevner bestemt

på komprirneret jord henholdsvis med
penetrometer og ved triaksialforsøg.
Der forudsættes en konus med topvin
kel mindst 900, endvidere skal overfla
den gøres ujævn f.eks. ved at forsynes
med cirkulære riller med i mm ind
byrdes afstand.

I fig 2 er vist et penetrometer. Man
arretterer den belastede konus, således
at den lige berører overfladen af prø
ven. Dernæst anbringes et måleur, så
ledes at det kan registrere konus ned
synkning med o,oi mm nøjagtighed.
Konus frigøres og man måler nedsynk
ningen efter ½ ¾,1, 11/2, , 6 og 20

minutter. Anvendes 9o°-konus. er ra
dius i belastningsfladen lig nedsynk
ningen, og bæreevnen i kg/cm2 kan let
beregnes. Der tegnes en kurve med
bæreevnen i kg/cm2 som ord mat og

som abscisse, idet t belastnings
tiden i minutter. Af kurven bestemmes:

S(i) = Bæreevnen ved i minuts be
lastning.

y = Bæreevnen ved uendelig tids
belastning.

Ved undersøgelse på Statens Vejla
boratorium har fremgangsmåden været

Fig. i. Pcrrneabilijetsmaler.

følgende:

74 Dansk Vejtidsskrift 1960 . 4



ANKA ASFALTSTEN

IPAN-BETON

ASFALTPULVER

EMULSION

Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken

501228 RY 6227 Lynge 183 Funder 121

Hovedkontor:

HANS NISSENSVEJ KASTRUP

50 1228

A5



Færdige billeder på

Kodak

eet minut med

POLAROID
KAME RAET

Det lyder som et eventyr, men det er sandt:
60 sekunder efter optagelsen foreligger det
færdige billede.Tænk hvad det betyder i Deres
dag lige arbejde, hvor De skal bruge et billede,
og det skal være nu! Problemet er løst med
POLAROID. * Lad os fortælle Dem mere om
Polaroid kameraet, og hvordan De med fordel
kan benytte det i Deres daglige arbejde. Ring
eller skriv efter nærmere oplysninger.

Demonstration uden forbindende.

A/S * Vodroffsvej 26, V * Hilda 3000

IMPORTØR:

H 0 L B Æ K
TELEFON *1213

ROSKI LDE
TELEFON 2523

GAMMELRAND
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Prøven udføres på prøvelegemer ind
stampet til proctor-tæthed (bestemt ved
forudgående forsøg) i en ringform af
jern med diameter 100 mm og højde
30 mm. Indstampningen foretages ved
hjælp af en overform, et stempel og en
trækølle (se fig. 3). Normalt benyttes
kun den del af materialet, der har korn-
størrelse <2 mm til forsøget.

Provelegemet lagres i formen i et ter
mostatrum ved 25° C.

Lagringen foretages med den side
opad, der har vendt nedad under kom
primering. Denne side af provelegemet
er jævnest og må forventes at være mest
ensartet komprimeret. Den benyttes der
for til konusindtryk.

Der udføres konusprover efter i

døgn og 14 døgn. Såvel y-værdi som
S ( i)-værdi bestemmes, idet der anven
des en sådan belastning, at konusind
trængningen efter 20 minutter er Ca.
5mm.

Til hvert proveresultat benyttes mid
del af enkeltprover 2 provelegemer.
Iøvrigt kan samme provelegeme benyt

Fig. 3. Indstampnings
apparatur til pruve
legeme, til peneometer.

tes til 2 indtryk såvidt muligt dog med
Ca. 14 dages mellemrum eller mere.

Det enkelte proveresultat er behæftet
med stor usikkerhed, formentlig Ca.
kg for S(i)-værdien og Ca. i kg for y

I

Fig. 2. Penetrometer
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værdien, gældende for det styrkeinter
val, der har interesse i denne forbin

delse.
I den gennemgåede litteratur om em

net er vurderingen af styrken forskellig.

I almindelighed synes man at bedømme
materialet alene på grund af S ( i ) -vær
d ien.

Nüssel () foreslår prøven udført

på Ca. 200 g prøvelegemer, fremstillet

ved håndstampning i en kvadratisk

form med kantlængde 7 cm og højde

i cm. Der anføres iøvrigt ikke nærmere

kriterier. P. Alexander og J.F.T. Blott

(2) benytter ligeledes håndstampning
og anfører S (i) efter 14 dage som

bæreevne. Shell () anfører følgende
kriterier. For let trafik: 7 kg/cm2 efter

14 dage, for middel trafik 15 kg/cm2

efter 14 dage. Man må formode, at

der ‘her er tale om S(i)-værdier. L. W.

Nijboer (5) angiver, at styrken ikke

bør være mindre end trykket i vogne-

nes ringe. Der er her formentlig tale

om styrken efter ca. 14 dage og iøv

rigt om S(i).
Som eksempel på de styrker, der op

nås i laboratoriet, skal anføres nogle

resultater fra en undersøgelse på Sta

tens Vej laboratorium.

Det anvendte sand havde følgende

sammensætning:

Gennemfald på 2 mm sigte: 98 %
,, 0,50 ,, ,, : 55 %

,,
,, 0,25 ,, ,, : 13 %

,, ,, 0,125 ,, ,, : 2

,, ,, 0,075 ,, ,, : I

Ved forsøgene opnåedes følgende

styrker efter 14 døgn:

% af tørt sand Styrke kgIcr
° ,kalk- ‘,binde- ° ,mel

° vand fluer middel kalk

3 4 5 I

6 4 5 I

6 0 4 2

Ved undersøgelse af 14-dogns styr
ker på 2 industriprodukter udtaget un
der udlægningen fandt man i det ene
tilfælde y = ii, S(i) = 31 og i det
andet tilfælde y = 22 og S(i) = 46.

Vandprocenten var 3-5 % og bindemid
deiprocenten 3-3½ %. Det skal dog
bemærkes, at såvel bindemiddelprocent

som vandprocent er vanskelig at be

stemme nøjagtigt på grund af fordamp

ning under prøveudtagning og analyse.

Det er vanskeligt på grundlag af de

de sparsomt foreliggende erfaringer at

formulere minimumskrav til styrken be

stemt med penetrometer. Det er muligt,

at man til opnåelse af rimelig sikkerhed

bør forlange y 7 kg/cm2 og 5(i)

20 kg/cm2,idet styrkerne bestemmes på

prøver lagret i prøveformen 14 døgn

ved 25° C.
Ved styrkemålinger på laboratorie

prøver, der fortsattes i 7 uger, fandt

man stadigt stigende styrker. På en be

lægningsprøve, hvor materialet udtaget
ved udlægningen havde 14-dognsstyr-

kerne y = ii og S(i) = 31, fandt man

efter i års forløb y = 68 kg/cm2 og

S(i) = 131 kg/cm2. Rumvægten var

ca. 2,0 gjern3.

Kornprirneringens indflydelse på
stabiliteten.

Stud. polyt. T. Ovesen har i et eks

amensarbejde undersøgt komprimerin

gens indflydelse på wet-sands styrke-

egenskaber dels med konuspenetrome

tret og dels med den såkaldte Florida-

y

9
6

Ca. 1,2

5(1)

25

17

Ca. 10

76 Dansk J7ejtidsskri/t 1960 4



prøve, som benyttes i Holland til be
dømmelse af stabiliteten af wet-sand
mix.

Der fremstilles folgende to blandin
ger:

A
B

Blanding B svarer til det sidste eks
empel, der blev vist i forrige afsnit.
Der ‘blev anvendt sand af samme oprin
delse og samme bindemiddel, en speci
alcutbackasfalt med viskositet 22 sek. i
tjærekonsistometeret ved 30° C. Da der
ikke er tilsat kalkfiller for at forbedre
kornkurven, kan de opnåede konuspe
netrometer ikke forventes at blive sær
lig store.

På fig. 4 er anført S(i)-værdierne
som funktion af lagringstiden. Vi ser,
at der navnlig for den bitumenfattigste
blanding B opnås betydelig større styr
ker ved at anvende den kraftigere mo
dificerede proctorindstampning end den

Floridam etoden.

Stabiliteten måles desuden ved Flo
ridametoden, som oprindelig er angivet
af McKesson (6) og som anvendes af
Thoenes (7) på det hollandske vejla
boratorium.

Apparatet ses på fig. 5. I beholderen
D findes den prøve, der skal undersø
ges. Prøven ibelastes med stemplet E,
idet man lader hagl fra beholderen H
løbe ned i spanden I gennem spjældet
G. I er anbragt på vægtstangen A, som

% vand
6

% kalk- % binde- % mel
filler middel kalk

almindelige proctorindstampning. For
2 ugers lagringstid er gevinsten i styrke
ca. 90 % mod kun ca. 30 % ved den
bitumenrige A-blanding. Vi bemærker,
at selv for den stærkeste kombination
i blanding B komprimeret ved den mo

2
dificerede proctorindstampning er styr-

6 2 ken (ca. 17 kg/cm2 mindre end det
ovenfor anførte krav (20 kg/cm2). San-
dets kornkurve må forbedres ved en fil
lertilsætning for at forbedre styrken.

5(1)
kg/cm2 A 5 hindemirIde,

S (1)
kg/cm

B 4 % b,odem,ddet

10
‘m. Protø,.

Alm. Procto,’

Fig. 4. Kornprirneringe,is indflydelse å S(i).
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drejer om punktet B og er aftareret
med vægten C. Nedsynkningen måles
med måleuret F. Apparatet benyttes dels
til at måle sands bæreevne (Florida
Bearing Value = FB) og dels i en æn
dret form, hvor påvirkningerne er kraf
tigere, til at måle bituminose sand
blandinger (Modified Florida Bearing
Value = MFB).

Ved FB bestemmelsen afvejes 0,73

kg sand tilsat det ved et proctorforsøg
fundne optomale vandindhold i behol
deren D som er 8 cm i diameter og 8
cm høj. Sandet komprimeres i en hy
draulisk presse med et tryk, der vokser
fra o-ii kg/cm2 i lobet af 30 sekunder,
hvorefter trykket holdes konstant på i i

kg/cm2 i 90 sekunder.
Ved selve forsøget lader man hagl

ene strømme ned i spanden med en ha
stighed af 6o g/sek., hvilket bevirker
en 5 gange så stor belastningshastighed
på stemplet, som har et tværsnitsareal
på 6,40 cm2. FB angives som den be
lastning i kg/cmZ, der giver en ned
synkning på over 3 mm pr. minut. For

det benyttede sand fandtes FB til 1,85

kg/cm2. Thoenes anfører, at sand bor
have et FB på mindst 2 kg/cm2, for at
det er velegnet til stabilisering hvil
ke tstemmer godt med, at fand’t for
små konusstabiliteter på det stabilise
rede sand.

Wet-sand blandingen B proves ved
en MFB bestemmelse. Prøven skal nu
være 1,5 kg eller I liter, som an
bringes i en beholder med højden 9 cm
og diameter io cm. Komprimeringen er
kraftigere end ved FB: trykket skal
stige fra 0-141 kg/cm2 i løbet af 30 se
kunder for dernæst at holdes på denne
værdi de følgende 120 sek. Ved selve
forsøget tilsættes haglene med en ha
stighed af 175 g/sek., og MFB angives
som den belastning i kg/cm2, der iagt
tages, når den totale nedsynkning er
over 6 mm, eller når brudrevnerne
overstiger 2/3 af prøveringens radius.
For prøver, der var lagret 1/2 time, i

døgn og i uge ved 250 C fandtes MFB
til henholdsvis 10,5, 11,4 og 22,0

kg/cm2.

Fig. 5. Apparat til bestemmelse af bsereernen efter Floridametoden.
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Disse styrker tilfredsstiller lige netop
de krav, Thoenes stiller til wet-sands
styrke, idet denne skal være over io
kg/cm2 efter ½ times lagring, for at
belægningen skal kunne tåle trafikken.
Thoenes baserer altså sit krav på en må
ling efter kun en halv times lagring,
men anfører dog, at MFB efter en uge
skal være 1,5-2,2 gange så stor som i

dogns styrken, hvilket stemmer godt
med de anførte målinger. De holland
ske krav er altså mildere end de tidli
gere nævnte konusstabilitetskrav.

Der blev desuden foretaget målinger
på prøvelegemer, der var komprimeret
til almindelig proctortæthed (P) og
modificeret proctortæthed (MP) i ste
det for McKessons komprimeringsme
tode (McK). Resultaterne af de opnå
ede rumvægte og styrker var:

Komprimeringsmetode P MP McK
Opnået rumvægt g/cm3 1,94 2,06 2,12

MFB ½ time kg/cm2 3,4 8,o 10,5

- i døgn . 6,o 9,3 11,4

- 7 døgn - 13,5 22,0

Vi ser, at McKessons komprimerings
metode er den mest effektive, mens tal
lene - både rumvægt - og styrketallene
for den modificerede proctorkompri
ring er ret nær herved. Tallene for
almindelig proctorkomprimering ligger
væsentligt lavere.

Floridametoden har den store fordel
fremfor konusprøven, at den er bedre
reproducerbar. Stempelarealet er så me
get større end keglespidsen, at mange
flere sandskorn inddrages i bestemmel
sen. Derimod må det betegnes som en
ulempe, at prøven komprimeres mere
end man ville kunne vente gjort i prak
sis, hvorfor det må anbefales kun at
komprimere til den almindelige eller
eventuelt den modificerede proctortæt
hed. Provelegemets store tykkelse (-,‘ cm
mod 3 cm ved konuspenetrometret)
bevirker, at styrken stiger mindre med
lagringstiden for MFB tallene end for
konustallene. Det er en ulempe, at me

1&

-Vi

12

8

4

Fig. 6. Varrneskabsforsøg ved 6o°.

5O ttme

s(-7)
kq/c ri

x

10 -- 30 4O
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toden er dårligere teoretisk underbyg
get end konusprøven.

Varmeskabsforsøg.

Konusstabiliteten måles oftest efter i

eller 2 ugers lagring ved 25° C. Da
man hyppigt er interesseret i at få re
sultaterne hurtigere frem, er der fore
taget nogle målinger af konusstabilite
ten på prøvelegemer fremstillet af blan
ding B, som var lagret ved 600 C. Der
blev benyttet et cylindrisk Heraus tør
reskab med et rumindhold på 25 1, og
der hensattes kun 4 prøver i skabet ad
gangen.

Resultaterne fremgår af fig. 6. Vi
ser, at styrken vokser jævnt med lag
ringstiden og ved sammenligning med
fig. 4 (almindelig proctorkomprime
ring) ses det, at for den undersøgte
blanding vil 12 og i8 timers lagring
ved 6o° give samme styrke som hen
holdsvis i og 2 ugers lagring ved 250.

Der er ikke undersøgt, om man finder
den samme afhængighed ved andre
blandinger.

Som det ses af ovenstående, må pro
vemetoderne for stabiliteten af wet
sand mix endnu siges at være i støbe-
skeen. Vil man basere sit styrkekrav på
vejens tilstand straks efter udlægnin
gen, hvor den jo er svagest, vil en MFB
måling på et prøvelegeme komprimeret
til almindelig proctortæthed være be
kvem på grund af den gode nøj agtig
hed. Da det hollandske krav MFB >10

kg/cm2 netop var opfyldt for den un
dersøgte ‘blanding, kunne man tænke
sig at vælge den fundne værdi MFB =

3,4 kg for prøvelegemer indstampet til
almindelig proctortæthed som stabili
tetskrav. Dette krav har i det betragtede

tilfælde været mildere end det nævnte
konusstabilitetskrav. Da ‘dette sidste er
målt efter en vis lagringstid, kan man,
da ‘bindemidlets afbindingsegenskaber
kan variere, ikke forvente en almen re
lation mellem MFB efter ½ time og
konusstabilitet efter 2 uger.

Kontrol pa wet-sand.

Som produktionskontrol kan foreslås
kohæsionsprøve, permeabilitetsprøve,
sigteprøve, bestemmelse af vandprocent
og bindemiddelprocent. Det ‘kan yderli
gere anbefales at indstampe prøvelege
mer til bestemmelse af styrken.

I forbindelse ‘med stabilitebsmålinger
foretages proctorindstampninger, der
muligvis kan give et fingerpeg om den
færdigt udtørrede belægnings kompri
meringstilstand.

Litteraturfortegnel5e,

a. Road Research Laboratc ry, Harmondsworth,
Middlesex: ,,Bituminous Surfacings made by
the Wet-Aggregate (Hydrated Lime) Pro
cess’. Road Note No i6.

2. P. Alexander and J.F.T. Bloti: ,,Factors In
fluencing the Structural Stability of Sand
Carpets”. Shell Bitumen Reprint No i.

3. Dr. H. Niissel: ,,Das Nass-Sand-Verfahren
zur Herstellung leichter Fahebahnbeläge,
Strasse-Asphalt und Tiefbautecknick, årg. 8
nr. 17.

.
Shell Petroleum Co. Ltd.: ,,Bitumen in Road
Surfacing, London 1957.

.
L. IV. Nijboer: ,,Einige Betrachtungen über
bituminöse Bodenstabilisierung’ Bitumen,
December 1954.

6. McKesson og Mohr: ,,‘Highway Research
Board’ ‘94’.

.
Thoenes: Wegen, årg. 33 rir. 2 1959.
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DK. 656.1

Baltimores trafikchef
Henry A. Barnes på besøg
Af civilingeniør,lic.techn.Tom Rallis, Laboratoriet for vej- og jernbanebygning samt byp?anlægning

Tirsdag den 29. september 1959 havde
København besøg af Baltimores trafik
chef Henry A. Barnes.

Mr. Barnes startede som politi-elek
triker i Flint, Michigan, dernæst var
han bl.a. færdselsingenior i Denver,
Colorado, hvorfra :han i 1953 blev hen
tet til Baltimore, Md. for at beklæde
stillingen som øverste chef for færd
selsafdelingen. Mr. Barnes, hvis posi
tion nærmest må sidestilles med en
stadsingeniør, rådede over et personale
på 250 mand, heraf 12 civilingeniører,
et budget alene til afstribning, skiltning
og trafiksignaler 2 mill. $ årlig
(heraf 50.000 $ årlig til maling) og
næsten uindskrænket autoritet. Han re
fererede kun til borgmesteren og var
således helt uafhængig af politisk ind
flydelse.

For at kunne sammenligne med for
holdene i København er det nødven
digt at anføre nogle data om byen Bal
timore.

Baltimore er på størrelse med Koben
havn, begge byer har ca. 1,3 mill, indb.,
til gengæld har Baltimore 4 gange så
mange biler (450.000) som Køben
havn (120.000). På 5 år er trafik-
mængden i gaderne steget i Balti
more. Baltimore, der er 300 år gam
mel, har som København en ældre by
del med smalle gader og deraf følgende
trafikproblemer. Hvor mærkeligt det
end lyder, er denne amerikanske by
dog ikke gennemskåret af motorgader.
Den store fransittrafik mellem Wash
ington og New York, hvoraf en vis del
passerer Baltimore, måtte derfor i 1953,

inden Barnes blev trafikchef, ofte bruge

‘½ time til en 30 km lang strækning
gennem byen. Ved hjælp af en om

jartsvej, der bl.a. er ført i en tunnel
under havnen, kan transittrafikken nu
passere Baltimore på godt 15 min. Tra
fikken i tunnelen udgør knap 5o.ooo
vogne/døgn (ell, på størrelse med Lan
gebros trafik i København). Omfarts-
vejen, der er ca. 30 km lang, har ko
stet ca. 1.000 mill. kr., heraf tunnelen,
der er 3 km lang, de 500 mill. kr.

Kollektiv og individuel trafik

Primært og sekundært gadenet

I en storby bør de kollektive trafik-
midler udføre en vis del af persontrans

Fig. 1. Commissioner Henry A. Barnes
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porten, da man næppe kan udbygge
det sekundære gadenet og parkerings
pladserne eller anlægge motorgader i
tilstrækkeligt omfang til at betjene
hele persontrafikken alene. Mr. Barnes
nævnte, at flere storbyer i USA, bl.a.
Los Angeles, nu bittert fortrød, at de
havde ofret et kæmpebeløb på næsten

milliard $ udelukkende på motorga
der. Det har nemlig vist sig, at tra
fikken vokser udover alle prognoser,
o alvorlige trafikophobninger opstår,
fordi det sekundære gadenet slet ikke
er udbygget til den store trafik, og de
offentlige transportmidler næsten er
nedlagt. Det er særlig ved til- og fra
kørslerne til motorgaderne, at ophob
ningerne er uudholdelige. Hvad kan
det nytte, at man er under 15 min, om
al- køre 15 km på motorgaden, når man
ved afkørsel er 45 min, om at passere

3 husblokke?

Der kræves en vis afvejning mellem
udbygningen af primært og sekundært
gadenet samt kollektive trafikmidler.
Det kan afgjort betale sig for en by
først at forbedre det eksisterende gade-
net, og i en vis grad subventionere de
kollektive trafikmidler, hvor ofte store
gevinster kan nås med små indsatser,
i stedet for hovedkuls at styrte sig ud i
uhørt kostbare motorgadeanlæg. Inden
bys motorgader bor overhovedet kun
anlægges, for såvidt bykærnen kan rum
me den færdsel, som motorgaden kan
tilføre bycentret.

Baltimore har et relativt dårligt ud
viklet trafiknet og ingen tunnelbane,
hvilket betyder, at Ca. halvdelen af
transporten til og fra byen sker med
privatbil. (I København ankommer i
spidstimen også halvdelen med eget be
fordringsmiddel, det var i 1956 i6.ooo

pr. bil og 36.000 pr. knallert og cykle).
For biltrafikken sker i Baltimore en

stadig forbedring, om 4 år skulle 2

motorgader, en nord-sydgående og en
ost-vestgående til ialt 400 mill. $ være
færdige, men inden da er det eksiste
rende gadenet også af Barnes gjort så
effektivt som muligt.

Hvordan Barnes effektiviserede det
eksisterende gadenet

At effektivisere gadenettet vil som
bekendt sige at sørge for at større tra
fikmængder kan passere gadenettet med
kortere rejsetid, uden at man derfor
sætter sikkerheden over styr.

Det mest indlysende hjælpemiddel
er at oge vognbaneantallet, d.v.s. gøre
vejen bredere. Skal man bevare bygge-
linjer og fortove, er de regulære gade
udvidelsesmuligheder begrænsede. Indi
rekte kan man dog indvinde en hel
vognbanebredde
i. ved at udstede parkeringsforbud og
stopforbud.

Gaderne er i første række anlagt for
den kørende trafik, sagde Barnes, og
det er et privilegium og ikke en ret, at
man visse steder kan henstille sin bil
på gaden. Naturligvis bør man kun for
byde parkering, hvor det af fremkom
melighedsgrunde er nødvendigt, men
hvor det af myndighederne forbydes at
parkere på gaden, må bilejerne selv
sørge for et sted at parkere, det ved
kommer ikke byens styre. I Baltimore
city var der i dag 25.000 vognpladser
i garage- og parkeringshuse. (I Køben
havn var der i 1956 30.000 vognplad
ser inden for søerne, men heraf var Ca.
10.000 kantstenspladser). I Baltimore
subventionerer byen i en vis udstræk
ning anlæg af garager og parkerings
huse ved at udlåne 85 % af anlægsom
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Fig. 2.
Parkeringshus i
Baltimore.
Der er bygget 26 huse
aj denne type med
ialt 9.600 vognpladser.
Byen udlån er
85 % af anlægsomkost
ningerne
til 3,5 % pa.
med tilbagebetaling
inden 1970.

Fig. 3.
Maskinudlægning af
dobbelt
midterstreg med varm
plastic
i Balti,nore.
En vogn
udlægger 30 km stribe
pr. dag.

Dansk Vejxidsskrift 1960 . 4 83



kostningerne til 3,5 % p.a. mod at lå
net til’bagebetales inden 20 år er gået,
samt at anlægget anvendes til parkering
i mindst 20 år. I de senere år er 26

sådanne garage- og parkeringshuse an
lagt med ialt 9.600 vognpladser. Barnes
nævnte, at parkingmetre var i brug i
byen og indbragte Ca. i mill. $ årligt.
Ved en af Baltimores hovedudfalds
veje havde for nylig et boligselskab la
det opføre en række beboelsesejendom
me uden at sørge for parkering. Resul
tatet var, at beboernes vogne dagen lang
optog 2 vognbaner af vej en ud for fly-
bygningerne. Da det i høj grad gene
rede trafikafviklingen, lod Barnes op
stille parkingmetre, og nu havde bebo
erne pludselig fundet parkeringsplad
ser andre steder. Barnes nævnte ligele
des, at klager fra butiksejere over, at
omsætningen var ‘faldet p.g.a. stopfor
bud ud for deres butik, ofte var opdig
tede, hans folk havde gang på gang
konstateret, at det var butikkens ejer
og ekspedienterne,der parkerede deres
vogne uden for butikken.

Barnes bemærkede, at publikum måt
te kræve en tydelig skiltning bla, vedr.
parkerings- og stopforbud, han havde
derfor ladet opstille 68.ooo skilte de
sidste 6 år. En hel afdeling arbejdede
med fremstilling af skilte. (90.000 pr.

år). Efter Barnes mening var der alt
for få skilte i København. Restriktio
ncrnes overholdelse måtte overvåges,
det gjorde 25 af hans egne patrulje-
vogne samt Baltimores færdselspoliti,
som var på 285 mand (Københavns
færdseispoliti er kun på 120 mand).
Ulovligt parkerede vogne fjernedes om
gående på ejerens bekostning.

En bedre udnyttelse af vognbanerne
kan foruden ved parkerings- og stop-
forbud opnås ved ensretning og rever
sible vognbaner, som kan befares mod
city om morgenen og bort fra city om
aftenen.
2. Næst efter parkeringsforbud var
afstribning et væsentligt middel til at
opnå bedre effektivitet af den enkelte
vognbane. Barnes påstod, at han kunne
øge kapaciteten i en gade med optil
40 % ved afstribning. Til afstribning
benyttede Barnes ca. 50 vogne, som
kunne udlægge maling og ,,‘hot plastic’
i flere striber samtidig med en hastig
hed på 30 km/dag.

3. Det mest effektive var dog opsæt
ning af lyssignaler. Baltimore ‘havde nu
900 lyssignalregulerede kryds, (Køben
havn har 71)! De 400 af disse 900 lys-
signaler er samordnede og kontrolleres
fra en central med elektronisk udstyr.
(Kabelsystem). Kabelsystemet kan din-

Fig. 4.
Baltimores

vognpark til afsiribning
(31 vogne),

signaler og skilining
(15 vogne)

og trafikpat ruljering
(21 vogne).
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gere gadenet, i modsætning til Rad jo
systemet i Chicago, som kun kan diri
gere én linie.

Samordningen af signalerne bestem
mes ved hjælp af raåa,detektore, opsat
som gadelygter på de vigtigste gader,
og som kan angive trafikmængden og
hastigheden i det nord-sydlige og det
ost-vestlige gadesystem. Centralen af
læser disse oplysninger hvert 6. minut
og vælger derefter den optimale lyssig
nalindstilling imellem en række forud
beregnede. Den giver bl.a. forret til den
storste trafikmængde.
a. Periodelængden kan antage 6 vær
dier (50, 6o, 70, 8o, 100, 120 sek.).
b. Forhold gron/rod, set fra hovedga
den, kan antage 3 værdier (50—50 %,
6o—4o %, 70—30 %).
c. Progressionen kan antage 5 vær
dier:

Een retning, stærk ‘trafik.
Modsat retning, stærk trafik.
Ingen retning, stærk trafik.
Ingen retning, jævn trafik.
Ingen retning, lille trafik.
(Ved lille, ikke retningsbestemt tra

fik arbejder signalerne individuelt og
køretøj sstyret, ved stærk, ikke retnings
bestemt trafik arbejder signalerne syn
kront).

Fig. 6.
K,’3dst The Alarneda
og Hartford Rd.
Bemærk Mr. Bar,zes’ o
hængte I)skurve, der
er dozibleret. Endvidere
det ophængie skilt
om tenstresving forbudt
fra kl. 7-10 og
fra kl. 16-18,30 samt
afstribningen og
hastighedsbegrænsazugre
30 mih,
yderst til hojre.

Det tog Barnes og hans folk 2 år at
konstruere det nye system. Det bygge
des af Eastern Industries, Inc., Auto
matic Signal division. De samlede ud
gifter ville komme op på 9 mill. $.

Barnes nævnte, at signalsystemet i en
gade havde kostet 50.000 $, men at
man ellers havde måttet udføre en ga
deudvidelse til 50 mill. $.

Fig. 5. De 400 4 Balti,nores 900 lyssignal
regulerede kryds er sam ordnede og styres fra

denne central med elektronisk udstyr. Bygget af
Eastern Industries, Inc. for 9 mill. 3.
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At der nu i en gade kørte 1.200

vogne pr. time pr. bane mod før 450,

må vel hænge sammen med, at grønti
den og perioden er øget.

I Baltimore foretrak man i øvrigt
ophængte lyskurve i stedet for signal
standere. Det var forbudt færdseisbe
tjentene at åbne kontrolskabene og di
rigere trafikken manuelt. Venstresvings
forbud var ofte indført for at fremme
trafikafviklingen. Barnes foretrak lead
ing green (venstre sving får grøn pil
inden ligeud-kørende får grønt) for
lacking green. ,,Scram ble systemet
(d.v.s. i et lyssignalreguleret kryds
standses alle køretøjer og fodgængerne
kan passere krydset i alle retninger også
diagonalt) anvendtes visse steder. En
ulempe ved de mange lyssignaler er,
at man er ilde stedt, hvis nogle signa
ler svigter. Dels må stigevogne spærre
krydset under reparation, del’s kan folk,
som kører frem for fejlagtigt grønt lys
i begge retninger udsættes for ulykker:
På 5 år var der således dræbt 8 men
nesker i Baltimore p.g.a. lyssignaler,
der var i uorden.

I øvrigt var antallet af trafikdræbte
pr. år i ‘byen ganske svarende til Kø
benhavns tal (1958 dræbtes 78 i Kø

benhavn). I Baltimore var procentvis
antallet af dræbte fodgængere større
end i København.

Færdsel’safdelingen ledes nu fra en
ny bygning til mill. $. Sideløbende
med den centrale styring af de 400 af
ialt 900 lyssignaler ‘har Barnes her op
rettet et kontrolruin, hvor operatører,
der har vagt døgnet rundt, til stadighed
har kontakt med rad arsøgerne, fjern
synsmeldeposter og 25 patruljevogne,
der alle straks melder om uheld, fejl
og ophobninger i trafikken. Med 3 ra
diofrekvenser er det muligt både at
være i kontakt med politi, brandvæsen
og vejrtjeneste samtidig. Få sekunder
efter, at operatørerne har modtaget
meddelelse om slukkede signaler, en
væltet vej tavle eller en galt parkeret
bil, kan der sendes vogne af sted ‘for at
afhjælpe kalamiteten. Arbejdsinstrukser
sendes pr. fjernskriver direkte til på
gældende distriktsvagter. Ved snestor
me og orkaner udsendes hurtigt sneryd
nings- og katastrofemateriel af den mest
moderne art.

I begyndelsen havde Barnes 2 ugent
lige udsendelser i såvel radio som fjern
syn vedr, borgernes ønsker i og kritik
at trafikken. Han fik optil 350 breve
pr. dag. Der indførtes bl.a. hastigheds
,,ænser i den indre by på mellem 24

og 72 km/b, på landevej ene var der en
max. hastighedsgrænse på 96 km/h.

På spørgsmålet om hvad Barnes syn
tes om den københavnske trafik, sva
rede ‘han: ,,Trafikken i København i
dag er ikke noget alvorligt problem,
men om føje år er den store trafik der;
i tide bør man derfor ‘finde frem til for
anstaltninger, som kan forbedre trafik
afviklingen — se på Baltimore, inden
det er for sent.”

En af hovedgaderne i Ba/tim ores næsten 300
r gamle bydel med ensrettet trafik, hvor højre
vognbane er reserveret busser og hojredrejende
vogne mellem kl. 16-18,30. Bemærk fodgænger
signalet og den kraftige afsiribning.
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Nedskæring af træerne i Jægersborg Allé

Træerne i Jægersborg Allé i Gentofte
kommune har i de senere år vist tegn
på stagnation i væksten, ‘hvilket bla.
udarter sig ved mange døende grene,
som kan være til fare for trafikken,
hvis de falder ned. Derfor har kommu
nens gartnere i denne vinter påbegyndt
en nedskæring af alle træerne, der er
indtil 35 m høje. Højden reduceres nu
til 13—14 m, og man regner med der
ved at få en nyvækst i gang, så træerne
kan stå adskillige år endnu.

Nedskæringen foregår i flere tempi.
Man går frem på den måde, at en for-
trop fra høje rullestiger fjerner de øver
ste grene. Efter fortroppen kommer en
mand med en motorsav og foretager
den endelige nedskæring af de tykkere
gren- og stammedele. Manden befinder
sig i en ,,kurv” på toppen af et automa
tisk løfteapparat, der styres af en last
bil’s hydrauliske stempler, således at
han kan hæves og sænkes og i det hele
taget dirigeres meget nøjagtigt hvorhen,
man ønsker det.

Folk, der jævnlig færdes på stedet,
vil finde gadebilledet temmelig foran
dret. Der findes beboere, som er glade
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Nye bøger
Rundkørslers kapacitet

J.W.Korte og R.Lapierre.

Inst. f. Stadtbauwesen und Siedlungswasserwirt
schaft, Techn. Hochschule, Aachen. (Forschungs
berichte des Landes Nordrhein — Westfalen
nr. 733) 1959. 240 sider, Westdeutscher Verlag,
Köln und Opladen. Pris 52,- DM.

i. Af tidligere arbejder emnet ved
rørende nævnes afhandlinger af tyske
ren Lübke (1932), tyskeren Gadegast
(1950), tyskeren Friedrich (1952), ty
skeren Grabe (1954) og schweizeren
Rapp

2. Dernæst inddeles i 2 hovedgrupper
rundkørsler:

3. Den sidste art svarer til HCM’s*

definition: En rundkorsel er en række
fletningssirækninger, (i), hvorfor
Wynn, Gourlay og Stricklands flet
ningsundersogelser i USA (1948) næv
nes. Begreberne frivillig og tvungen
fletning samt fri, forsinket og rhasarde
ret fletning tilligemed fletning i gab
indføres. Wynns målinger over flet
ningslængde, fletningshastighed, flet
ningstid, fletningsbredde, lastigheds
differencer og vognseparation angives
fra Henry Hudson Parkway. Gourlays
målinger over indfletningsgab og Strick
lands målinger over indfletningsgab på
henholdsvis 6 sek. ved langsom og 3
sek. ved hurtig indfietning anføres.

Midter- Koremåde Tysk vigepligt Sikkerhed Kapacitet
parti for pr. vognbane

i. Kryds - rund-
kørsel Lille Krydsning Vogne i Lille Lille
(typisk dansk) rundkorsel

2. Ægte rund-
Stor Fletning Ingen Middelstor Middelstor

kørsel

for at få mere lys i stuerne. Og det er
jo ikke uden betydning — selv om ak
tionen mere er for træernes skyld end
for menneskenes.

Jægersborg Allé, der er ca. 3 km lang
og ca. 300 år gammel, er i øvrigt en
af de efterhånden færre og færre by
veje, der med rette har ordet allé i sit
navn. Hvis disse lindetræer kunne tale,
ville de kunne fortælle meget om ud
viklingen på stedet. Fra at være fornem
køre- og ridevej for de kongelige på

* Highw. Capacity Manual.

slottene Charlottenlund og det davæ
rende Jægersborg har den gamle allé
udviklet sig til at blive en stærkt benyt
tet færdselsåre for vor tids ilende tra
fik. I den ene ende findes et travlt
foiretningskvarter, og den anden ende
munder ud i et moderne boligkvarter.
På et langt stykke på midten går alléen
langs Bernstorff slotshave. Forlængst er
vejen naturligvis asfalteret, og den er
desuden udvidet til at omfatte to køre-
baner, således at færdselen i den ene
retning foregår langs den en side af
trærækkerne. Ejnar Degnbol.
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IKAKI
Støbeasfalt

Pulverasfalt * Maribopu Iver
Asfaltemulsion

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

FRED ERIKSHOLMS HAVNEVEJ 9, SV * *flj 4111

ARMCO
FÆGANGE OG

GENNEMLØB

Som det første i Danmark

anvenderVi borg amt stàl

rør til fægange og gen

nemløb. (Referat al amts-

vej i nspekwrforeningens

ârsmøde i Dansk Vejtids

skrift nr.9,1959).

LANGREUTERS
GL.KONGEVEj 3 - KØBENHAVN V - TELF. *HILDA 1090

A 12



4. For rundkørsler med
, 4 og 5

grene er nu undersøgt 34 karakteristi
ske belastningslilfælde.

Danner man forholdet mellem antal
let af vogne, der kører ind fra hver
gren, og antallet af vogne, der kører i
den stærkest belastede flettestrækning
af rundkørslen, vil summen af disse
forhold være 2 for symmetrisk belast
ning og ligelig trafikfordeling, men
kan variere fra 3,5 til 1,31 for 5 gre
nede rundkorsler, fra 3,08—1,38 for 4
grenede og fra 2,49 til 1,40 for 3 gre
nede. Denne faktor, som forfatteren
efter blI. Vollmüller (ii) kalder
kapacitetsfaktoren, er størst ved megen
højredrejende trafik i det gadekryds,
rundkorslen betjener, men mindst ved
overvejende venstredrej ende eller lige
udkørende trafik. Dette interessante af
snit med teoretiske beregninger, der
fylder næsten ioo sider af Lapierre’s
afhandling, synes at kaste nyt lys over
trafikfordelingens betydning ved en
rundkørsels kapacitet, en betydning,
som alt for ofte er blevet overset ved
utilstrækkelige symmetribetragtninger.

5. Efter disse •teoretiske betragtninger
går forfatteren over til en grundig film-
analyse af trafikafviklingen i 3 rund
korsler, hvorefter resten af bogen giver
praktiske, empiriske måleresultater her
fra. Analysen består af 3 trin:

A. Optagelserne ved hjælp af sinai
filmskamera (Bolex H i6), med vid
vinkelobjek.tiv. Der optages i billede
pr. 0,72 sek, ved elektromagn. fjern-
udløser styret af impulsgiver. Billederne
nummereres ved at medfotografere et

B. Udregningerne ved hjælp af pro
jektionsapparat (Paillard Bolex G 8i6),
som stilles på enkeltbilledprojektion un
der brug af ventilator og varmefilter;
hertil kobles en automatisk billedskifter.

Billederne projicceres på en plan, der
er forsynet med en skitse af rundkørs
len, fortegnet på samme måde som
gadens linjer på filmen. Ved hjælp
af en sådan opstilling analyseres hvert
billedes trafikafvikling kvalitativt og
kvantitativt. Den flettestrækning, som
betragtes, er på projektionsplanen delt
op af et net, hvor maskevidden er vogn
banebredden og maskelængden er 5 m.
For hvert billede noteres a. køretøjets
koordinater, b. nummer, c. art, d. ind
kørsel og udkørsel. Alt opføres i måle
bog. Udfra målebogen kan et

C. Vej-tiddiagram optegnes.

Heraf kan direkte aflæses vognantal
pr. tidsenhed, hastighed, hastighedsfor
deling, forsinkelser, antal flettende og
ikke-flettende vogne, forholdet mellem
indkørende og udkørende, endvidere
kan hver vogns kurve forsynes med
art-påskrift.

6. Trafikafviklingens afhængighed af
flettestrækningens geometri, navnlig
længde, er nu undersøgt på den be
skrevne måde i

Hofplein
Aegidientorplatz
Steintorplatz
Streesemannring/
Frankfurter Str.

V Frankfurt ved Eschersheimer
Landstr./Ad ices
allee

VI München ved Harras

I
II
HJ
IV

Rotterdam ved
Hannover ved
Hannover ved
Wiesbaden ved

tælleværk.
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På 6o sider gengives de første 3 må
I inger detailleret.

Til orientering skal målingen ved
Hofplein fremhæves.

I. Hofplein ligger i den nordøstlige
del af Rotterdams nye city-kvarter, som
opstod efter krigens bombardemen:ter.

De fire tilkørsler til rundkørslen er:
JVeena fra vest, en tangent til den in
dre by (en københavnsk ,,Voldgade”),
Pompenburg fra øst, Schiekade fra nord
og Coolsingel fra syd, hovedforret
n ingsgaden. Rundkørslens midterrabat
er et afrundet kvadrat med siden 64 m,

i forhold til midterpartiet indmunder

d( ‘fire gader efter kvadratets diagona
ler. Hver af rundkørslens fire flette
strækninger er 20,50 m bred, d.v.s. ud
styret med 4 vognbaner å 4,35 samt

en cykle- og knallertsti på Ca. 3,10 m.

Længden af en flettestrækning er ca.
6o 122.

Sporvognene føres ‘med rundt i rund-
kørslen og sporene ligger midt i køre
banen. Der er hojrevigepligt som i
Danmark, og alle indkørende vogne
har derfor forkørseisret, dog har spor
vognene altid forkørseisret.

Optagelserne skete den 3/ 1957 kl.
17—18 fra Rådhustårnet, 6o m over
gadeniveau og 225 m fra rundkørslens
midte. Trafikmængden i denne time var
på målestrækningen fra Pompenburg
til Coolsingel 750 vogne, 1700 knal
lerter og cykler samt Ca. 50 sporvogne.
Den storste trafikmængde 50 vogne
,,iin.. d.v.s. ca. 785 vogne pr. time pr.

vognbane afvikledes med 57 % flet
tende vogne, hvoraf 42 % flettede ind

og 58 % flettede ud. Middelhastighe

den for: flettende udkorende vogne var

20 km time, ikke flettende udkørende

vogne 23 km/time, flettende indkørende

vogne 25 kmJtime og endelig for ikke

flettende indkørende vogne 27 km/ti
me. At indkørslen foregår hurtigere end
udkørslen hænger sammen med forkor
seisretten. Stedet, hvor de flettende
vogne overkorte flettestrækningens mid
terlinje var jævnt fordelt over de 6o m.
De flettende indkorende havde en ten
dens til tidligt at søge ind mod midter
rabatten, hvilket igen kan henføres til
vigepligtsreglerne.

Af vej tiddiagrammerne ses, at spor
vognene ikke generer den ovrige færd
sel væsentligt.

Trafikpropper af længere varighed
optrådte meget sjældent på grund af
den rigelige bredde.

7. Efter at have målt de øvrige steder
resumerer Lapierre, at trafikafviklin
gens afhængighed af

i. Trafiksammensætningen ikke er så
stor som på fri strækning.

2. Fletteprocenten er relativ lille, når
flettebredden er rigelig,

3. Trafikmængden er væsentlig som
altid,

4. Sporvogne er ringe, når sporene fø
res med rundt i rundkørslen. Under
pkt. 3 gøres opmærksom på, at den af
W’ardrop opstillede formel til bestem
melsen af kapaciteten f.eks. anvendt på
Hofplein giver over 4000 v/h (30 %
lastvogne) eller 50 % over obs. max.
værdier og ioo % over den praktiske
kapacitet. (DV nr. 2 1959).

I konklusionen af undersøgelsen an

føres, at man for det første må anbefale

kun at arbejde med ægte rundkorsler

bestående af flettestrækninger, der er

co. 8o ni lange og 55 m brede, her-
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ved bor vigepligisreglerne bortfalde
(både højre og venstre) og de flettende
strømme være ligeberettigede, man op
når herved en flydende og sikker tra
fikafvikling, når blot tilkorselsradierne
e; så store, at en lille indfletningsvin
kel opnås. Kapaciteten kan sættes til
6oo vogne/time ftr. vognbane, eller
2400 vogne/time r. flettestrækning el
ler mellem 7500 og 3400 vogne pr.
time totalt for en rundkorsel med 4
grene afhængig af trafikfordelingen.
(Maximalværdien dog kun ved megen
hojredrejende færdsel), under forud
sætning af at sporvogne og cyklister
føres med rundt i rundkørslen, de sid
ste i egen tracé.

Lapierre skriver, at selv ægte rund
kørslers kapacitet er ringere end kap.
af lyssignalregulerede kryds, men større
end kapaciteten af ikke-lyssignalregule
rede kryds.

Alt i alt må bogen siges at være et
meget aktuelt og lærerigt forskningsar
bejde, der nok skal vække interesse hos
europæiske færdselsingeniorer.

Håndbog for traktorfolk

Tom Rallis.

om kørsel, om vandfyldning af dæk,
om smøring, olieskift og rensning af
filtre o.s.v.

Den nye håndbog er den første af
sin art herhjemme. Gulf oplyser, at bo
gen er trykt i et anseligt oplag, som
gratis stilles til landbrugets og industri
ens rådighed. En trediedel af oplaget
er allerede udleveret.

Undervisningsmaterialet på mange af
de danske landbrugsskoler og tekniske
skoler er blevet udvidet med en ny
praktisk håndbog, A B C for traktor-
folk, som er udgivet af Danish Ameri
can Gulf Oil Company AfS og gratis
stilles til rådighed for skoler og i øv
rigt for alle traktorejere eller -førere,
som er interesseret.

Bogen, der er på 72 sider, er rigt il
lustreret og indeholder alt, hvad en
traktorejer eller -fører bør vide om ved
ligeholdelse og pasning af traktorer,

Byggmaskiner

Nordisk samlingskatalog for maskiner,
redskaber m. m. 1959-udgave

Byggmaskiner udgives af de nordiske
byggecentrer i Oslo, Stockholm og Kø
benhavn sammen med den finske byg
ningsarbejdsgiverforening og giver på
sine ca. 280 datablade fyldige tekniske
oplysninger om mange forskellige ma
skiner og byggepladsgrej, der i dag står
til byggeriets rådighed i Danmark, Fin
land, Norge og Sverige.
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Byggmaskiner er inddelt i 23 hoved
grupper, der spænder fra tårnkraner og
vejhøvle til håndværktoj og tommestok
ke. Udover de tekniske oplysninger er
på ‘hvert datablad angivet fabrikanten
og dennes repræsentanter i de nordiske
lande, og et emneregister gør det let
at finde frem til både maskintyper og
bestemte fabrikater.

Denne udgave af Byggmaskiner ind

ledes med en artikel om afskrivning
af maskiner, og udover databladene fin
des der et systematisk register, ‘hvori er
anført ca. i8oo fabrikanter af maskiner
og værktøj og disses repræsentanter i
de nordiske lande. Byggmaskiner inde
holder desuden en ordliste på dansk,
norsk og svensk, der omfatter ord og
udtryk, som måske ikke uden videre
vil være forståelige i alle landene.

Byggecentrums medvirken ved redi
geringen af Byggmaskiner er en natur
lig konsekvens af Byggecentrums ‘for
målsparagraf, i hvilken det ‘hedder, at
Byggecentrum gennem dokumentations
og informationsvirksomhed skal med
virke ‘til at fremme produktiviteten in
den for byggeriet i Danmark. Udgivel
sen af publikationer er en af de mange

kanaler disse bestræbelser kan udøves
gennem, og Byggmaskiner vil •kunne
være en uvurderlig hjælp for ‘både store
og små firmaer inden for ‘byggeriet,
når det gælder at finde frem til en ma
skine eller et formålstjenligt grej til

en foreliggende opgave.

Byggmaskiner forhandles her i lan

det af Byggecentrum, Bredgade 66, Kø
benhavn K, tlf. Palæ 8772 (landsnum
mer 01.62), og prisen er kr. 27,- frit

tilsendt.

Domme
Vejbidrag

Et byråd besluttede i forbindelse med

en gadeudvidelse at anlægge et nyt for

tov med fliser. Det hidtidige fortov hav

de været belagt med grus. Samtidig

pålagde byrådet i henhold til vej vedtæg

ten de tilstødende grundes ejere bidrag

til det nye fortov. Lodsejerne nægtede

at betale med den motivering, at det

drejede sig om endelig belægning efter

en fuldstændig omlægning af vejen og

ikke af et tidligere eksisterende fortov,

samt at der ikke i gade- og vej vedtæg

ten var hjemmel til at kræve grundejer-

bidrag hertil, da der ikke ville være rejst

spørgsmål om ‘flisebelægning af forto
vet, hvis udvidelsen ikke var blevet gen
nemført. Endvidere gjorde de gældende,

at den forud tilstedeværende belægning

med grus var endelig.
østre Landsret statuerede, at vej ved

tægten indeholdt hjemmel til også ved

en gadeudvidelse, der medførte anlæg af

nyt fortov, at kræve bidrag fra grund-

ejerne, når det tidligere fortov ikke var

forsynet med endelig belægning, og det

statueredes endvidere, at den hidtidige
belægning med grus ikke kunne beteg
nes som endelig belægning.

Dommen ligger helt på linie med

hvad vej direktoratet gentagne gange har

statueret i klagesagen.

Vejbidrag til private veje

Fra en ejendom i Nordsjælland blev

omkring århundredskiftet udstykket

nogle parceller, og til brug for disse blev

der ved sælgerens foranstaltning anlagt

en privat fællesvej. Ved deklarationer,

der samtidig blev tinglyst på såvel ho

vedejendommen som parcellerne, blev
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JCB-gravemaskine
med frontlæsser

GRAVEMASKINEN
er solgt
i et meget Stort antal
her i landet

J C B har vist sig velegnet til f. eks. grundudgravning, ledningsarbejde, dræning
og jordflytning i almindelighed.

C B er en robust maskine med en gravedybde på ca.4 m og op til 3181 skovlind
hold. Frontlæsseren rummer 3/4 m3 i skovlen — kan også anvendes som dozer.

GAMMEL TORV 18 * KØBENHAVN K * CENTRAL 17180

BB
A/sBRØDR BENDIX

Søger De en virkelig effektiv færdselstavle,

sà prøv vore moderne

LYS-TAVLER
Alle færdselstavler føres

Leverandør til Vedirektoratet

Fodgængertavle med retningsbestemt blinklys

Ingeniør- & Handelsfirmaet

Sd
Gerdasgade 13 København Valby

Telefon Valby 9336

A 13



DEN BEDSTE TRAKTOR TIL ALT VEJARBEJDE...

FRDSøN
Is/I -

Kniber det med at overkomme
vedligeholdelse og udbedring af
vejnettet, er det på tide at søge
er rationel og arbejdsbesparen
de løsning. En Fordson Major
dieseltraktorgiver Dem de bed
ste kort på hånden.Den erøko
nomisk i drift, og alle tænkelige
formerforvejmateriel kan mon
teres på denne robuste traktor.

Tal med Fordson forhandleren og
lad ham give Dem et tilbud p en

&F arbejdsbesparende vejmaskine.

t’igtigfaktor.en rigtig traktor

MOTOR COMPANY A!S

A 14



det fastsat, at køberne og de fremtidige
ejere af parcellerne skulle have uhin
dret adgang og færdseisret ad den pri
vate vej, der i fremtiden skulle vedlige
holdes af sælgeren mod, at køberne til
gengæld skulle svare en årlig vejafgift,
hvis størrelse samtidig blev fikseret i
skoderne til beløb mellem 8 og 50 kr.

Fra og med 1947 nægtede ejeren af
hovedejendommen at modtage den år
lige vejafgift fra parcelejerne, da det
på grund af prisudviklingen måttet an
ses for håbløst at vedligeholde vejen til
fredsstillende inden for disse beløb. I
1944 lod ejeren lægge slagger på vejen,
men siden da lod ejeren kun hvert år
græsrabatterne slå og køre affald bort,
men ofrede ikke noget på vejens ved
ligeholdelse eller istandsættelse. Ifølge
tilbud fra en entreprenør ville en istand
sættelse af vejen i 1949 have kostet
10.965 kr.

Efter begæring af lodsejerne blev der
i maj måned 1951 afholdt vejsyn på
vejen, og der blev afsagt kendelse om,
at vejen skulle istandsættes på en nær
mere angiven måde, og kommunen lod
istandsættelsesarbejdet udføre på lods
ejernes regning for at samlet beløb af
12.123,04 kr., hvilket ‘beløb i henhold
til vejvedtægtens bestemmelser blev for
delt på de tilstødende grundes ejere.

Grundejerne fremsatte herefter krav
om, at ejeren af hovedejendommen
skulle godtgøre dem udgifterne ved
istandsættelsen, og da ejeren nægtede
dette, anlagde de sag. Under denne
retssag påstod ejeren sig principalt fri
fundet og nedlagde subsidiært påstand
på, at kun den del af istandsættelsesud
giften, som ifølge en af kommunen af
given erklæring måtte anses for ved
ligeholdelse, nemlig 14,1 % af den sam-

lede udgift, skulle refunderes grund-
ejerne.

Underretten statuerede, at den ved
ligeholdelsespligt, som havde påhvilet
sagsøgte som ejer af hovedejendommen,
ikke kunne anses for ophørt hverken
som følge af væsentligt ændrede for
hold, eller fordi ejeren havde undladt at
opkræve vejafgift. Ejerens forpligtelse
fandtes heller ikke begrænset til de be
løb, som vejafgifterne indbragte. Retten
fandt endvidere med støtte navnlig i
stadsingeniørens forklaring, at vejen
kun gennem en istandsættelse af det
omfang, som fandt sted efter vej synet,
havde kunnet bringes på højde med de
krav, som i nutiden kan stilles til en god
og farbar adgangsvej. Retten fandt sig
ikke bundet af den fordeling, som kom
munen havde foretaget af udgifterne på
vedligeholdelse og istandsættelse, hvor
efter alt, hvad der gik ud over at bringe
vejen tilbage til den tidligere tilstand,
blev betragtet som en forbedring, idet
retten skønnede, at også foranstaltnin
ger, som teknisk set kan være en for
bedring, retteligt kan være omfattet af
vedligeholdelsespligten. Retten mente,
at kun selve asfalteringen kunne anses
for en forbedring, der under hensyn
til vejafgiftens ringe størrelse efter om
stændighederne måtte ligge uden for
ejerens vedligeholdelsespligt. Retten
dømte derfor ejeren af hovedejendom
men til at betale de to trediedele af
istandsættelsesudgifterne.

Sagen blev appelleret til østre Lands
ret, der ligesom underretten fandt, at
ejeren af hovedejendommen ikke kunne
antages at have påtaget sig en pligt til
istandsættelse af vejen, der gik ud over,
hvad der måtte følge af servitutbestem
melserne, ligesom retten tiltrådte, at den
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ejeren i henhold hertil påhvilende ved
ligeholdelsespligt ikke var ophørt som
følge af væsentlige ændrede forhold
eller begrænset til de beløb, som vejaf
gifterne årligt indbragte. Med hensyn
til vedligeholdelsespligtens omfang
fandt landsretten, at de servitutberet
tigede lodsejere havde krav på en vej,
der var vedligeholdt i god og farbar
stand. Hvad der udkrævedes hertil,
måtte afhænge af forholdene, og efter
nutidens trafik måtte der såvel af færd
selsmæssige som af sikkerhedsmæssige
grunde kunne stilles større krav til vej
ens vedligeholdelse end i tiden omkring
århundredskiftet, og ejeren af hoved-
ejendommen måtte derfor være pligtig
at bekoste en grundig istandsættelse og
udbedring af vejen. Landsretten stad
fæstede derfor underrettens dom.

Snerydning i henhold til politivedtægt

Ved udstykning af en ejendom i en
kobtaci blev der til fordel for de ud
stykkede parceller anlagt en privat vej
på den udstykkede ejendom. Denne vej
grænsede på en strækning op til østskel
let af en anden ejendom, der i forvejen
havde facade til en anden vej. Ejeren af
den sidstnævnte ejendom nægtede at fo
retage snerydning på den nyanlagte pri
vate vej, idet han hævdede, at vejen var
anlagt som privat og udelukkende til
brug for de udstykkede parceller fra den
førstnævnte ejendom. Underretten gav
ejeren medhold også ud fra den betragt
ning, at politivedtægtens bestemmelser
om lodsejernes pligt, i forhold til det of
fentlige, at foretage snerydning på pri
vate veje ikke uden nødvendig bør ud
strækkes til ejendomme, der ikke ifølge
d for de pågældende veje gældende pri
vatretlige regler omfattes af denne pligt.

Landsretten omstødte imidlertid den
ne dom ud fra den betragtning, at vejen
efter sin karakter måtte anses for en så
dan vej, at politivedtægtens bestemmel
ser om renholdelse var gældende for
den, og at den faldt ind under det i
henhold til politivedtægten fastsatte
område, hvor renholdelsespligten påhvi
ler de tilstødende grundes ejere. Her
efter blev hans undladelse af at rydde
liggøre vejen for sne og is betragtet som
en overtrædelse af politivedtægten.

Vigepligt

Føreren af en lastmotorvogn med på
hængsvogn kørte i en købstad med en
hastighed af 30—40 km/t ud i et vej
kryds, foran hvilket der i vogntogets
kørselsretning var anbragt punkterede
indmundingslinier. Vogntoget blev i
krydset påkørt af en fra dettes højre
side kommende knallert, hvis fører her
ved pådrog sig sådanne kvæstelser, at
han senere afgik ved døden.

Underretten statuerede, at føreren af
lastmotorvognen kunne og burde have
udvist større agtpågivenhed, og han
blev derfor idømt 10 dages hefte for
uagtsomt manddrab (straffelovens

§ 241) og for overtrædelse af færdsels
lovens § 25, stk. 1, hvorefter de vej-
farende skal efterkomme de anvisnin
ger, der af politiet eller vejmyndighe
derne gives bl. a. ved afmærkning, § 35,
stk. 1, jfr. stk. 2 c, hvorefter køreha
stigheden skal afpasses efter forholdene,
således at der navnlig ved vejkryds hol
des en passende lav hastighed, og § 37,
stk. 4, om vigepligt.

Derimod blev føreren ikke frakendt
retten til at føre motorkøretøj.

Denne dom blev stadfæstet af lands
retten og af højesteret.
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Vejbidrag — Grundejerforeninger
Ved købet af en parcel blev den nye

ejer i henhold til en på parcellen ting
lyst deklaration medlem af en grund
ejerforening. I henhold til dennes love
var foreningens formål ,,endvidere at
anlægge, regulere og vedligeholde de

udlagte veje, alt efter generalfor
samlingens beslutning’. Den ud for
lodsejerens ejendom beliggende vej-
strækning blev senere optaget som of
fentlig og hovedistandsat, og vejbidrag
hertil blev pålignet lodsejeren. Han på
stod nu foreningen dømt til at refun
dere ham dette bidrag. Lodsejeren fik
medhold både ved underretten og ved
østre landsret. I præmisserne fremhæ
vedes bl.a. lodsejerens tvungne med
lemskab af foreningen og den omstæn
dighed, at alle foreningens medlemmer
havde fordel af den forbedrede vej
(U.f.R. 1959-559).

Snerydning

En gårdmand havde snerydningspligt
ved et større ejendomskompleks i Kø
benhavn, bestående af 27 opgange ved
Nattergalevej, 8 opgange ved Mågevej
og 2 opgange ved Vibevej. Hans ren
holdelsespligt for hele ejendomskom
plekset omfattede i alt Ca. 2200 m2 på
og ud mod vej.

Han havde arrangeret sig med 3 ‘fa
ste folk til at foretage snerydning, men
havde ingen sikkerhed for, at disse altid
var disponible ved snefald.

Efter det stærke snefald den .—6.
januar 1958 bad han ejendommens var
memester om at skaffe 6 mand, men
der kom kun 3 mand. Gårdmanden del
tog selv i snerydningen, der blev på
begyndt på de to mest trafikerede veje,

Vibevej og Mågevej, og ‘han arbejdede
i den pågældende uge ‘hver dag fra kl.
6 til kl. ca. 22. Der blev efter snefaldet
gruset på Nattergalevej, men ikke ryd
det sne, før efter der af politiet var
givet påbud om ophugning af det ‘faste
snelag, som havde dannet sig på vejen.

Den ii. januar 1958, på et tids
punkt, hvor kørebanen på Nattergale
vej endnu ikke var ryddeliggjort for
den sne, der var faldet den 5. og 6.
januar, faldt et postbud, der var på cy
kel, og kom til skade.

Varmemesteren har forklaret, at han
af kommunens arbejdere, der ryddede
sne på Mågevej, ‘havde ‘fået at vide, at
der ikke var ‘folk at få fra kommunens
arbejdsanvisning, hvorfor han havde
opgivet at rette henvendelse dertil ‘for
at skaffe flere folk.

Det fremgik af sagen, at der for
ejendomsselskabet foruden gårdmanden
havde været beskæftiget 3 ‘mand i ‘hver
8½ time den 6. januar, 4 mand i ‘hen
holdsvis 41/2, 9, 12 og 11½ timer den
9. januar, 3 mand i hver io timer den
io. januar og 3 mand i henholdsvis
61/2, 7 og 9 timer den ii. januar.

østre landsret kendte ejendomsselska
bets gårdmand erstatningspligtig over
for postvæsenet for det skete uheld og
fremhævede i præmisserne,

at gårdmanden havde erkendt, at der
ikke var arbejdet ‘med snerydning på
Nattergalevej før den ii. januar, og

al hans an’bringende om, at der ikke
havde været ‘mandskab at få hertil,
ikke var nærmere bestyrket.

Snerydningspligten hvilede på poli
tivedtægten for København.
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Hævd — Private stier

I et skøde af 22. oktober 1912 var det

pålagt en ejendom at udlægge en halv

anden alen bred strimmel jord, der

sammen med en tilsvarende strimmel

fra naboejendommen skulle give pas

sage til stranden. Stien var imidlertid

aldrig blevet anlagt, og færdseisretten

var ikke blevet udnyttet, og der var til

med blevet foretaget en beplantning og

opført en pavillon, der var til hinder

for færdseisrettens udøvelse. Da der nu

af den servitutberettigede blev stillet

krav om afgivelse af jord til stien, på

stod ejerne af ejendommen, at færd

selsretten var bortfaldet ved friheds

hævd. østre landsret fandt imidlertid,

at servitutten ikke var bortfaluet ved,

at den endnu ikke var udovet.

(U.f.R. 1959—815).

Vejarbejde — afmærkning

En bogholder, der den 7. oktober 1958

kom kørende på letvægtsmotorcykel på

vej fra Helsingør til København, væl

tede kl. Ca. i8 på Strandvejen mellem

Mikkelborg og Rungsted, på hvilken

vej strækning der foregik vejarbejde.

Arbejdet bestod i anlæg af en cykelsti i

vejens vestside. Cykelstien var anbragt

p et stykke og endte således, at den gik

jævnt ned mod det stykke af Strandve

jcn, hvor anlægget af cykelstien endnu

ikke var påbegyndt; men den nordligste

af kantstenene mellem cykelstien og kø

rebanen ragede et stykke op over denne.

Også på selve kørebanen udførtes der

vejarbejde, hvorved den ene kørebane

l. højere end den anden. Nord for en

den af den omtalte kantsten var der til

advarsel for de vej farende anbragt en

pæl, fastgjort til en jernstang. Pælen,

der var 95 cm høj og i8 cm bred, var

hvidmalet, idet der dog øverst var an

bragt en reflekterende rød trekant. Ca.

IC m syd for pælen fandtes i fortovets

vestside en gadelygte, og Ca. ico m

nord for pælen fandtes den næste gade-

lygte. Nord for pælen var anbragt en

advarselstavle for vejarbejde (A 8) og

under denne en undertavle med angi

velse 200—1200 m. Tavlen var elek

trisk belyst.

Boghol deren anlagde erstatningssag

mod amtsrådet og entreprenøren under

påberåbelse bl.a. af, at arbejdsstedets

afgrænsning ikke som på’budt i vejaf

mærkningsbekendtgørelsens 71 var

angivet ved klart lysende lygter af ufar

vet glas.
Til støtte for sin frifindelsespåstand

anførte amtsrådet bl.a., at det måtte

følge af færdselslovens 6i og den

tilsvarende bestemmelse i vej afmærk

ningsbekendtgørelsens 87, at entre

prenøren var ansvarlig for følgerne af

en eventuel utilstrækkelig afmærkning.

I henhold til færdselslovens 6 er

den, der forestår arbejder på eller i vej,

ansvarlig for, at dette til enhver tid er

forsvarligt afmærket.

87 i vej afmærkningsbekendtgørel

sen henviser til denne bestemmelse i

færdselsloven og tilføjer, at såfremt ar

bejdet ikke udføres af vejvæsenet, skal

den ansvarlige, forinden arbejdet iværk

sættes, have truffet aftale med vejvæse

net og om fornødent med politiet om

den nødvendige afmærknings art, af

grænsning af arbejdsstedet og opstil

ling af de fornødne færdselstavler mm.

I entreprisekontrakten mellem amts

vej inspektoratet og entreprenøren var i

12 optaget følgende bestemmelse:
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,,Under ‘hele arbejdet skal færdselen
opretholdes, og entreprenøren må sørge
for, at dette kan ske med mindst mulige
ulemper for færdselen.

Alle afspærringer, nødvendige advar
selstavler, belysning og alle øvrige sik
kcrhedsforanstaltninger, som måtte vise
sig nødvendige, eller som måtte blive
krævet af tilsynet eller politiet, påhviler
entreprenøren, der er ansvarlig for alle
uheld, som mulige mangler heri kan
medføre.

I dommen lagde østre Landsret til
grund, at uheldet skyldtes, at boghol
deren var kørt imod pælen eller kant-
stenen. Retten fandt det ikke godtgjort,
at anbringelsen af den omhandlede pæl
havde været en foranstaltning af i hvert
fald lige så stor effektivitet som en an
bringelse af de i vejafmærkningsbe
kendtgørelsens 71 omhandlede lygter.
Retten kunne derfor ikke se bort fra,
at tilsidesættelsen af de gældende af
mærkningsforskrifter havde været med
virkende til uheldet, hvilket måtte med
fore erstatningspligt.

Færdselslovens 6i og som følge
heraf også vej afmærkningsbekendtgø
relsens 87 kunne ikke efter rettens
opfattelse forstås således, at de tog stil
ling til spørgsmålet om ansvar over for
tredjemand, i hvilken henseende retten
lagde vægt på, at det i den til grund
for færdselsloven liggende udvalgsbe
tænkning (p. 87) udtales, at paragraf
fen stemmer med hidtidig praksis.

Retten kendte herefter både amtsrå
det og entreprenøren ansvarlige over
for skadelidte (U.f.R. 1959—753).

I udvalgsbetænkningen hedder det
om ‘bestemmelsen i lovens 6i:

,,Bestemmelsen er ny, men svarer til,
hvad der hidtil i praksis har været an
taget. Den fastslår, hvem der er ansvar
lig for, at vejarbejder er forsvarligt af
mærket i overensstemmelse med de i lo
ven givne forskrifter.

Forud for den nye færdselslov er fal
cet flere domme, der ligger på linje
nied den her citerede afgørelse, bla.
U.f.R. 1933—176 (0LD), hvor et
amtsråd og en entreprenør in solidum
blev kendt erstatningsansvarlige i an
ledning af en vejforlægning, som ikke
var afmærket med særlige lygter.

Sidstnævnte dom så ligesom den her
citerede dom bort fra, at det ifølge en
treprisekontrakten var entreprenøren,
der alene havde ansvaret. Som det vil
ses, er domstolene tilbøjelige til i for
hold til tredjemand at bortse fra an
svarsfri’hedsklausuler af denne karakter.
Derimod må vejbestyrelsen naturligvis
kunne søge regres hos entreprenøren.

Vej, der ikke var omfattet af
færdselsloven

En flyverlojtnant var med en folke
vognsbus kommet kørende over ‘flyve-
station Alborgs afspærrede område ad
en asfaltvej, der •fører til ostenden af
et indhegnet depotområde. Han kørte
derfra ad en godt ioo m lang markvej,
nærmest nogle hjulspor, langs depotets
sydlige skel og svingede ved den syd
vestlige kant af depotområdet ind på et
stykke grusvej, der stammer •fra besæt
telsestiden, og som i en bredde af ca.
2,8 m henligger i en længde af ca. 400

n, afspærret af depotområdet i øst og
et hegn med en aflåset låge i vest.
Grusvejen kan benyttes som adgangsvej
til et batteri, der ligeledes stammer fra
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besættelsestiden og henligger ubeman
det. Vejen benyttes nogle få gange om
året af militæret til afhentning af sten
mm. I øvrigt kommer der kun køretø
jer på vejen i forbindelse med øvelser
omkring batteriet. Grusvejen ‘benyttes
dog også af nogle officerer, der har
nøgle til lågen ved grusvej ens vestende,
hvorfra der er forbindelse til en bivej
uden for flyvestationens område.

Da flyverløj:tnanten under tilbage-
kørslen svingede fra grusvejen ind på
markvejen, påkørte han to vejsten, og
beskadigede motorkoretøj et. Ifølge det
for flyvestationen gældende reglement
skal færdselsloven overholdes ved færd
sel på veje og pladser inden for flyve
stationens område.

Vestre landsret fandt imidlertid, at
det ikke kunne anses for godtgjort, at
den vejstrækning, på hvilken uheldet
fandt sted, benyttes til almindelig færd
sel, og allerede som følge heraf fri-
fandtes flyverløjtnanten for tiltalen for
overtrædelse af færdselsloven (U.f.R.
1959—705).

Fri søndag aften i sidste halvdel af au
gust 1957 blev et på hellen til et spor
vognsstoppested i Grønningen i Køben
havns kommune anbragt hellefyr påkørt
af et motorkøretøj og væltet, men ikke
slukket. Københavns belysningsvæsen
sendte en værkstedsvogn til stedet, hvor
chaufføren og kabelmontøren rejste fy
ret op. Herved slukkedes fyret. Vejret
den pågældende aften var mørkt og
usigtbart. Inden der blev opstillet nød-
belysning, blev fyret påkørt af et mo
torkøretøj, der ‘blev ‘beskadiget, og der-

efter af endnu to eller tre motorkore
tojer.

Forsikringsselskabet for det beskadi
gede motorkøretøj anlagde sag mod be
lysningsvæsenet og krævede dette dømt
til at betale skaden på motorkoretøjet.

Såvel ved Københavns byret som ved
Østre Landsret blev det statueret, at be
lysningsvæsenet havde udvist et til er
statning forpligtende forhold. Landsret
ten lagde herved vægt på, at belysnings
væsenets folk, skønt særlig opfordret
dertil af mørket og det usigtbare vejr
og af gadens karakter af en betydelig
færdselsåre, ikke straks efter ankomsten
til det beskadigede hellefyr havde fore
taget en belysningsmæssig afmærkning
f stedet og heller ikke, da lyset i fyret
ved arbejdet med dette gik ud, havde
draget omsorg for øjeblikkelig advarsel
ti] trafikken.

Som følge af den også af føreren af
motorkøretojet udviste uagtsomhed for
deltes skaden med halvdelen til belys
ningsvæsenet og halvdelen til føreren
af motorkøretøjet (U.f.R. 1959—573).

Sophiendalsvej, der er optaget på
Hasseris kommunes bivejsfortegnelse,
blev ved udskiftningen i 178o’erne ud
lagt i en længde af ca. 1200 m og en
bredde af ca. 20 m. Vejen ‘henligger nu
i en bredde af Ca. 12,5 m og har næppe
på noget tidspunkt været anlagt i større
bredde. På matrikelkortet ‘fremtræder
vejen imidlertid i sin fulde udlægs
bredde. Ejerne langs vejen har gennem
mange år benyttet den øvrige del af det
udlagte vejareal, bl.a. til ‘have, modding
og mark.

I 1956 ville vejbestyrelsen udvide ve

Erstatningsansvar for påkørsel af Hævd på offentlige vejarealer

slukket hellefyr
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DELMAG
100 KG JORDSTAMPER

*

500—1000 kg Frø

*

300—2200 kg

Diesel rambuk

A. P. HJORTSØ
CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158, K 11 392

REFLEKTERENDE

VEJSKILTE
0

Rellex ‘Skte

101)11 T1EFLEX
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VEJMATERIALER

Cutback-Tarnac Den nye forbedrede Vejtjære

Emuldaga
Anlæg for
Tæppebelægning

Lamdrup - tlf. Nyborg 1556
Nr. Aaby - tlf. 167

Asfalt-Emulsion

Pulver-Asfalt Dagabit

DANSKE GAS VÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI A/5
NYBORG TELEFON 657*

Udlægning af
asfalterede vejmaterialer

Jord- og

vejarbejder

Beton og

jernbeton

Vejmaterialefabrikker:

OVE ARK! L Als
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Telefon *22945

AG G ER SUND, tlf. 25

LØG U M GAA R D,

tlf. Løgumkloster 43525

SKIVE • tlf. 1272

SLESVIG, tlf. Jagel 29

VOJENS, tlf. 41200

A a6



jen og skulle i den anledning bruge bl.
a. et fra 1/2 til Ca. 6 m bredt areal af
en gårdejers ejendom. Gårdejeren og
andre lodsejere ved vej en protesterede
mod at afgive jorden uden erstatning
under henvisning til, at ejerne i alders
tid havde rådet over den ikke som of
fentlig vej benyttede del af det udlagte
vejareal.

Ved en skelsætningsforretning i be
gyndelsen af 1957 blev det lagt til
grund, at gårdejeren og dennes forgæn
ger havde vundet hævd på en del af
,,gadearealet”, og i overensstemmelse
hermed foretoges afmærkning af fore
løbigt skel.

Kommunen anlagde imidlertid sag
imod gårdejeren og krævede ham dømt
til at anerkende, at skellet blev rykket
tilbage således, at det kom til at gå der,
hvor det oprindelig var afsat i forbin
delse med vej ens udlæg, og hvor det
skulle være ifølge matrikelkortet.

I en skrivelse af 14. januar 1958 fra
matrikeldirektoratet hedder det bl.a.:

,,Med hensyn til spørgsmålet om,
hvorvidt vejen er udskilt i matriklen,
bemærkes, at der ikke på noget tids
punkt er sket en udskillelse. En sådan
forudsætter nemlig, at vejen har været
medregnet under de tilgrænsende ejen
domme, således som det nærmere frem
går bl.a. af landbrugsministeriets be
kendtgørelse nr. 424 af 24. september
1949, 67, stk. I.

Det tilføjes, at når det alene er over
udskilte offentlige veje, at der efter vej
bestyrelsesloven af 29. marts 1957,

12, stk. i, ikke kan vindes hævd,
hænger dette sammen med, at kun ud-
skilte vejes grænser kan påregnes at
være fastslået og indmålt i forhold til

faste punkter på ên sådan måde, at vej
grænsernes genafsætning altid vil kunne
ske med fornøden sikkerhed.”

I en skrivelse af 14. januar 1958 fra
den danske landinspektorforening hed
det bl.a.:

,,Udtrykket udskilt i matriklen i den
nye vejbestyrelseslov, 12, stk. i,

(hvorefter hævd ikke kan vindes over
offentlige vejarealer, der er udskilt i
matriklen) anvendes efter almindelig
sprogbrug kun, når en vej, efter at dens
grænser i marken er indmålt i forhold
til faste punkter, udskilles fra ejendom
fie, under hvis arealer vejens areal hid
til har været medregnet i matriklen.
Derimod anvendes udtrykket ikke, når
der tales om vej, hvis areal aldrig i ma
triklen har været medregnet under are
alerne for de matrikulerede ejendom
me, men er holdt uden for disse og
på matrikelkortet betegnet som offent
lig gade eller vej. — Som bidrag til
forståelse af selve lovreglen kan henvi
ses til landbrugsministeriets bekendtgø
relse nr. 213 af 8. august 1957, I,

i., 2. og 3. stk. (der forudsætter, at
hævdserhvervelse i et vist omfang kan
ske på offentlige vejarealer, som ikke
er udskilt i matriklen, og at hævdser
hvervelse endvidere inden vejbestyrel
sesloven kunne ske også på udskilte
vej arealer).

Hidtidig praksis er, at der ydes er
sratning for arealer til vejudvidelse,
selv om de allerede på matrikelkortet
er vist som vej, men der ikke er grund
til at betvivle, at de pågældende lods
ejere har vundet hævd på dem.”

En række ældre mennesker blev un
der sagen afhørt som vidner, og efter
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denne bevisførelse frafaldt kommunen
at gøre gældende, at det omhandlede
areal ikke havde været besiddet i hævds
tid, og støttede herefter alene sin på
stand på, at gårdejeren ikke kunne vin
de hævd på et vejareal som det anførte,
jfr. i i lov af 20. august 1853 an
gående jords afgivelse til offentlige bi
veje, hvorefter ingen erstatning vil
kunne fordres for afgivelse af areal til
biveje, når det bevises, at det areal,
der skal afgives, ved udskiftningen har
været udlagt til vejen.

Ålborg byret gav i sin dom kommu
nen medhold og begrundede dette med,
at de omtvistede arealer horte til den
offentlige bivej Sophiendaisvej, såle
des som denne var udlagt, og at den
skete råden derfor ikke ‘havde kunnet
hjemle gårdejeren nogen ejendomsret
over disse arealer (U.f.R. 1959—587).

Dommen blev ikke appelleret til
landsretten. Vejdirektoratet har ikke ud
talt sig i sagen.

FRA MINISTERIET

Udstykning og overkørsler

Et amtsråd har udbedt sig en vejle
dende udtalelse fra vejdirektoratet i en
udstykningssag. Det fremgik af sagen,

at to ejendomme, A og B, der var ube
byggede og hidtil var blevet benyt
tet til landbrugsdrift, ved en i
stedfunden forlægning af en lande
vej blev gennemskåret af denne, og

ai der for at retablere adgangen mel
lem de ved landevej sforlægningen
adskilte dele af de ‘to ejendomme
blev anlagt overkørsler på hver side
af landevejen,

at den øst for landevejen beliggende
del af ejendommen A nu agtes fra-
stykket og sammenlagt med en tredie
ejendom C, der ikke grænsede til
landevejen, men havde adgang til en
bivej ad en privat fællesvej,

at den ligeledes ost for landevejen be
liggende del af ejendommen B i
1958 blev frastykket og forenet med
ejendommen C, således at ejeren af
sidstnævnte ejendom fik adgang til
parcellen fra sin ejendom,

at amtsrådet ikke fik underretning om
den i 1958 stedfundne udstykning,

at der endnu ikke var truffet adgangs
begrænsende bestemmelser efter vej
bestyrelseslovens 5 for den på
gældende vejstrækning, men at denne
var anlagt som facadeløs, samt

at amtsrådet nærede betænkelighed ved
at godkende udstykningen af ej en-
dommen A, medmindre de eksiste
rende overkørsler til landevejen fra
både parcel II af ejendommen A og
parcel II af ejendommen B fjernes.

Efter at forholdene var besigtiget,
svarede vejdirektoratet, at vejbestyrel
sens samtykke ikke udkræves til selve
den påtænkte frastykning af parcel II
af ejendommen A. Det fremgår imid
lertid af vej’bestyrelseslovens 34, stk.
2, at frastykkede parceller ikke uden
vej bestyrelsens samtykke kan ‘benytte
eksisterende overkørsler og overgange,
og de frastykkede parceller af ejendom
mene A og B ville derfor efter vejdi
rcktoratets opfattelse ikke uden vejbe
styrelsens samtykke kunne ‘benytte de
eksisterende overkørsler ‘til landevej en.

De nævnte spørgsmål vil dog kunne
ind’bringes for domstolene.
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den ekstra

hurtighærdnende

PORT LAND -

CEMENT

• til betonarbejder,

der haster

- til støbning i koldt vejr

— til præfabrikation

09 forapændt beton

FORHANDLERE
OVER HELE LANDET

JSUPER-RAP1D
I

LAIGAARD
VIBRATIONSTROMLE

TEKNISKE DATA:
Tromlens vægt tom: 1280 kgTromlens vægt m! vandballast:

1650 kg
Venderadius 2250 mm
Korehastighed frem og bak:

1,6 og 3,2 kmt
Frekvens 1: 1300—1900
Frekvens 2: 2500—3800
Motor: Luftafkølet SACHS

dieselmotor 12 hk

Robust i konstruktion,
handy i brug

Træk i begge sider
af vibrationsvalsen
Tromlen har 2 frekvens
områder, og dens tyngde
punkt er lavt liggende,
hvilket sikter mod væltning
Vibrationstromlen har samme
kotnprimeringsevne som
en alm. 10-12 tons tromle
LAIGAARD VIBRATIONS
TROMLE er DANSK
kvalitetsarbejde —

direkte fra DANSK fabrik
til DANSK forbruger

£AGAARD
FABRIK FOR VEJMASKINER • Helsingforsgade 6,Aarhus • TIf.62444
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BRØDRENE HENRIKSEN
Smede- & Maskinværksted

Grønnegade 16, Roskilde . Telefon 245
Reparationer

afVejbygningsmaskiner

Fabrikation af Sneplove

Brabrand Vognmandsforretning
v/ Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 60041
Levering af Grus og Stenmaterialer

til saavel Bygnings- som Gade- og Vejarbejde.

Entreprenorkørsel med Vogne

fra 3 til 15 t samt Traktor.

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord- & vejarbejder . Slagger . Overfladebehandling med varm asfalt

Telefon 33159

Telefon 3 32 59

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,

Dollerupvej 11

Aarhus
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer
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IOHS.HANSEN&SØN

Alt i betonvarer
efter D.S.400

Stort lager

Omgående levering

ENTREPRENØR. VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ. TELEFON 149

Vejrnaterialer . Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

VA L D. H A N D B E R G S Stenhuggerier & Stenbrud A/S

Hovedkontor: DANTES PLADS 33 . KØBENHAVN V . TLF. C. 3051 3059

Indehaver at Haninierens o MoseIkkens Granitværker, Bornholni

Brosten

Kantsten

Skærver

Stenniel etc,
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AKTIESELSKAB ET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 København K

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

MI DTJYDSKE
BETONVAREFABRIKER

Tlf, Herning 464 - 465

Lind 45

Lager af A mrk. betonvarer

Kontor: Th. Nielsensgade 93
HERNING

A/5 Fyns
Vejmateri a letabri k
(Mexas)

OSENSE .131502

Vejmaterialer . Vejtjære . Asfaltemulsion
Tæppebelægninger

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBYA/S

Vilsbæk pt. Kliplev

Tlf. Kliplev 87716

På Tjæreborg Cementstøberi
vibreres alt

Vihy betonrørspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser

efter Ingeniørforen. normer. A 52

Tlf. Tjæreborg 21

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg 27773

»Nordmark« pr. Gug

Kristrup Maskinværksted
Clausholmvej 2
Randers . Telf. 1553

Specialiteter:

Rep. afentreprenormateriel
vejbelægningsmaskiner
grusspredere
tromler. sneplove mm.
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PULVERASFALT. STØBEASFALT. MACADAMASFALT

Rubit tnnt

mere skridsikkert

Pulverasfalt
og Stobeasfalt

mere elastisk
mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade København SV * Telefon Hilda 1648

NYSTED

Telefon 871188

AARHUS

Telefon 33844

ODENSE

Telefon 123681

AUTOVÆRNET MED KÆDEREAKTION

NORDISK
AUTO VÆRN

ASKEBY TRÆLASTHANDEL OG BETONVAREFABRIK

Telefon: Møn 7411 v H. Hansen Postgiro: 91501



WACKER
BENZINVIBRATIONS-STAMPER

TYPE.’ BS5O-BS15O

En 10-12 Tons »Tromle, der KUN vejer 50-150 Kilogram

Velegnet til Komprimering af Overflader og Rendegravninger

A S F ALT

PULVER

BELÆGNINGER

MACADAM

CHAUSSÉ

A. EDM. HANSEN
Ingeniør- og Handelsfirma

Eneforhandler for Danmark

Købmagergade 22 - København K - Central *14777

SAND

JORD

LERJORD

BETON

SKANbNAVISK BOGTRYK


