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j7j — forstærkes kravet om mere, absolut effek

• tivt snerydningsmateriel.
Med P.M. SNERYDNINGSMATERIEL er De godt

rustet imod enhver situation, vinteren kan bringe.

FM. SNERYDDER, TYPE S 21F går igennem store driver og

fjerner sneen effektivt — den fjerner selv gamle sam

menfsldne snebunker, der har været udsat for skiftende

to og frost, og den erstatter her let 50 n,and med skovle.

S 2fF kan benyttes som tæssernaskine, nér den er påmon

teret en speciel tragt.

P.M. SNEPLOVEN, TYPE S klarer med glans de miedre op

gaver. Der er hydraulisk betjening fra forerhuset, og den

kan leveres med hydraulisk nedspænding mod korebanen.

P.M. GRUSSPREDER, TYPE M er en enkel og effektiv ind

sats på de frnstglatte veje.

Tal snerydningsmateriel med P. M. — det betaler sig.
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Vejfiskalerne i Københavns amt 1800—1832
Af landsretssagfører, dr. jur. Axel H. Pedersen.

Efter vejforordningen af 13. dec. 1793
skulle der til hver poststation og skiftested
indrettes en bog, som skulle forevises en
hver rejsende ,,for deri at anmærke, om de
havde fundet noget at klage over vejene”.
Herredsfogden eller birkedommeren skulle
i det mindste 4 gange om året efterse bo
gen og gøre indberetning til amtmanden,
og de skulle føre tilsyn med, at vejforord
ningen blev overholdt, således at vejene
blev behørigt anlagt og vedligeholdt ,,til de
Reisendes Bequemmelighed og Sikkerhed”.

Særligt i Københavns omegn var det
imidlertid vanskeligt at få overholdt vej
forordningens almindelige bestemmelser
om vej enes istandsættelse og forbudet imod,
at de blev beskadiget. Da birkedommeren
og amtsforvalteren heller ikke kunne over
komme det daglige opsyn, oprettedes em
bedet som ,,vejfskal”, som havde til op
gave at påse, at kongens befalinger med
hensyn til vejene blev overholdt, jfr. Dan
ske Lov af 1683 1-1-6. Vejfiskalen havde
pligt til at iagttage, hvad vej forordningen
§ 69 og § 71 pålagde herredsfogden og
større lodsejere samt til at påtale forsøm
melser og uorden ved vejarbejdet og ende
lig til at inddrive mulkterne.

I Københavns amt med undtagelse af
øen Amager blev vej fiskalembedet opret
tet ved rescript af 17. oktober 18001) til
amtmanden ,,ang. Vejvæsenets Bestyrelse
paa dette Amt”:

,,Gr. Kongen er bleven foredragen en fra

1) Lauritz Fogtmann, Kongelige Rescripter.
Resolutioner og Collegialbreve for Danmark
og Norge 1800 s. 772 og Kollegial Tidende
1800 s. 661, jfr. Jacob Alandix, Haandbog
i Den Danske Landvæsensret (1813) 11 s.
429.
Et vejfiskalembede blev også oprettet for
Frederiksborg-Kronborg samt Hørsholm am
ter ved rescript af 29/5 1801, jfr. Lauritz
Fogtmann 1801 s. 161.

Amtmanden til Cancelliet indkommen
Skrivelse, hvori berettes, at Amtmanden, i
Foreening med Overveimesteren og andre
Vedkommende, har foretaget et alminde
ligt Syn saavel over Hoved-Landevejene
som de mindre Landeveje og Landeveiene
paa Kjøbenhavns Amt, over hvis slette
Tilstand daglig høres Klager, der ikke
fandtes ubefoiede; men at nogle af de
mindre Landeveie der paa Amtet, forme
delst forrige Aars vaade Sommer, der hin
drede Vei-Arbejdet, og den Mangel, der
paa mange Steder haves af Materialer der
til, ere saa aldeles forfaldne, at de uden
længere Udsættelse af ny maae anlægges,
og de Øvrige saaledes repareres, at de
ikke ogsaa om foie Tid gandske skal for-
falde, hvilket Arbejde vil blive trykkende
for Amtets beboere, og Byrden forstørres,
naar Arbejdet ikke udføres efter vel over
lagte Planer, hvis Udførelse Mangel paa
god Orden og godt Tilsyn vil hindre;
hvorhos Amtmanden end videre har mel-
det, at Birkedommeren og Amtsforvalte
ren, som det daglige Opsyn paaligger over
Arbeidets Udførelse, ej levnes Tid til en
saadan Opsigt formedelst deres øvrige
mange og næsten overlegne Forretninger,
og paa Grund heraf foreslaaet, at Opsy
net med Vej-Arbejdet paa Kjøbenhavns
Amt, eller Vei-Politiet sammesteds, maatte
overdrages en særskilt Person. Efterat have
taget denne Sag, med alle dens Omstæn
digheder, saavelsom General-Vei-Commis
sionens derover afgivne Betænkning, i
nøieste Overvejelse, bevilges;

At Vei-Politiet pa Kjøbenhavns Amt
(Øen Amager undtagen) maae indtil vi
dere være fraskilt Birkedommer-Embedet,
og overdrages Landvæsens-Commissair J.
A. Bjerg, som nyder fri Befordring in Na
tura af Amtet, saa ofte han foretager Rei
ser i Veivæsenet; dog saaledes, at Birke-
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dommeren i alle af Vei-Arbej det sig rej

sende Politi-Sager vedbliver Dommer-Em

bedet: og skal bemeldte Bjerg ikke aleene

udføre alle de Birkedommeren og største

Lodseier ved Vei-Forordningens § 69 og

70, samt Placaten af 4. April d.A. paa

lagte Pligter, men ogsaa, som Vei-Fiskal,

paatale alle Forsømmelser eller Uordener

ved Vei-Arbej det, inddrive Mulcter hos

de Skyldige, og overalt rette sig efter de

ham af Amtmanden, efter Overlæg med

Overveimesteren, meddelende Ordrer”.

Den første vejfiskal i Københavns amt,

Jens Andreas Bjerg, blev 24. okt. 1804

amtsforvalter for Kjøbenhavns amtsstuedi

strikt og fik derfor sin afsked som vej

fiskal 8. jan. 1805.
Ved rescripe af 5. juli 1805 overtog poli

timesteren i Københavns Amts Rytteridi

strikts Birk, Marcus Johannes Ludvig Niel

sen, de forretninger, som hidtil havde væ

ret henlagt under vej fiskalens embede. Ef

ter hans død 19. marts 1812 konstituerede

Det danske Kancelli den 18. juni 1812 Sø

ren Wedege som politimester og vej fiskal i

Københavns Amts Rytteridistricts Birk. Han

fik den 25. aug. 1819 sin afsked med ven

tepenge ved birkets deling i Nordre og

Søndre Birk.
Vejfiskalens embede overgik herefter til

de to birkedommere, der efter rescriptet af

25. aug. 1819 skulle dele ,,de 300 Rdlr.

Sølv, der af amtet havde været tilstaaede

Politimesteren og Veifiskalen istedetfor

fri Befordring”.
Christian Olsen Rimestad blev 5. nov.

1819 udnævnt til den første birkedommer

i Nordre Birk og tillige som birkeskriver,

politimester og vejfiskal. Han døde 30.

maj 1832, og ved rescript af 26. sept. 1832

blev embedet da nedlagt, og gagen på 150

Rdlr. Sølv, som blev udredet af amtets

vej kasse, blev inddraget:

Rescript af 26. September 1832:

,,Kanc. Skr. (til Amtmanden over Kjø

benhavns Amt) at det saakaldte Veifiskal

Embede paa Kjøbenhavns Amts Rytterdi

stricts nordre og søndre Birk indgaaer.

Vi Frederik den Sjette, Konge til Dan

mark. Vor synderlige Bevaagenhed! Af

vort danske Kancelli er Os allerunderda

nigst blevet foredraget din, ved den i

Kjøbenhavns Amts Rytterdistricts nordre

Birk ansatte Retsbetjent, Justitsraad Rime

stads Dødsfald foranledigede Indstilling

betræffende de med Birkedommer- og

Birkeskriver- samt Politimester-Embedet i

bemeldte Birk, saavelsom med samme Em

bede i fornævnte Rytterdistricts søndre

Birk forbundne Veifiskal-Embeder.

Efterat Vi have taget denne Sag i aller

højeste Overvejelse, give Vi Dig hermed

tilkiende, at Vi allernaadigst ville, at den

Gage af 150 Rdlr. Sølv af Amtets Vej-

kasse, der har været fornævnt Justitsraad

Rimestad som Veifiskal tillagt, i Anled

ning af den ved hans Dødsfald indtrufne

Vakance skal inddrages og Navnet Vej

fiskal ophøre, dog saaledes at Birkedom

meren,uagtet Benævnelsen af Veifiskal

saavelsom den særlige Løn, som i denne

Egenskab var tillagt den forrige Birke-

dommer, bortfalde, dog har at varetage

alle de Politimestrene paa Landet med

Hensyn til Veivæsenet paaliggende Pligter,

hvilken Bestemmelse ligeledes skal være

gjeldende for Birkedommer-Embedet i

oftnævnte Rytterdistricts søndre Birk, saa

snart i samme indtræffer Vakance. Der

efter du dig allerunderdanigst haver at

rette og Vedkommende i Overensstemmel

se dermed det Fornødne at tilkjende

give”.

I Sondre Birk udnævntes — ligeledes 5.

nov. 1819 — Heinrich Christian Hansen

som den første birkedommer, tillige som

birkeskriver, politimester og vej fiskal. Han

døde 18. juni 1822 og efterfulgtes af

Jørgen Christian Landt — muligvis kun

konstitueret — 1822-25, hvorefter Johan

Holstein blev udnævnt 27. april 1825. Ved

hans død 17. nov. 1832 blev vejfiskal

embedet ligeledes ophævet i Søndre Birk.
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Bedømmelse af refleksglas
Af dr. Ivan olc, Tralnov

Den stadigt stigende færdsel på vejene
tvinger os til at fuidkommengøre alle for
holdsregler til at højne færdselssikkerhe
den. Dertil hører ikke mindst en forbed
ring af refleksglas til vejafmærkning om
natten. De målemetoder, man hidtil har
brugt, giver ikke tilstrækkelige kriterier
til en bedømmelse af de forskellige slags
refleksglas’ hensigtsmæssighed i de enkelte
tilfælde. I denne artikel analyserer vi re
fleksglassenes grundegenskaber set udfra
et optisk standpunkt.

Indledning

Refleksglas anvendes på særdeles mange
måder. Vej reglerne i de forskellige lande
giver forskrifter herfor. Da glassene an
vendes på så mange måder, følger deraf,
at det er nødvendigt at fabrikere mange
typer af disse glas, som ikke alene adskil
ler sig ved størrelse og farve, men også
ved den måde hvorpå de reflekterende
stråler bevæger sig i rummet.

Alle refleksglas har en fælles egenskab:
de lyser kun ved tilbagekastning aldrig
ved eget lys. Deraf følger, at refleksglas
set aldrig kan reflektere mere lys end det,
der falder på glasset. Selvom et plant
spejl reflekterer lys særdeles godt, egner
det sig alligevel ikke som refleksglas. Det
skyldes, at dette spejl tilbagekaster lyset i
en retning bestemt ved sætningen om ly
sets tilbagekastning. Denne ændrer sig
altså med lysets indfaldsvinkel, og sand
synligheden for, at den reflekterende lys
stråle falder i chaufførens øje, er derfor
meget ringe. En hvid mat væg reflekterer
ligeledes næsten alle stråler, som falder
på den. De tilbagekastede stråler forlader
imidlertid væggen i alle mulige retninger,
således at nogle af dem let opfanges af
chaufførens øjne. De andre stråler går til

spilde, hvorved et refleksglas af den slags
taber væsentligt i virkningsgrad.

Idealet ville være et refleksglas, der til
bagekastede lyset ligesom et spejl, men i
retning mod chaufførens øjne. Et sådant
refleksglas kan man imidlertid ikke lave,
fordi chaufførens plads i forhold til lys
kilcien ikke altid er den samme, og fordi
den relative beliggenhed af refleksglas og
køretøj stadig ændres under kørslen. Det
er imidlertid muligt at nærme sig dette
ideal.

Refleksglassenes fotometri
Vi antager, at refleksglasset rammes af

et bundt parallelle lysstråler. Denne for
udsætning er i alt væsentligt rigtig, fordi
lyskilden som regel er billygter, hvis re
flektorer på den ene side har form som
en paraboloide, og på den anden side lig
ger fjernt fra refleksglasset. Vi vil først
analysere grænsetilfælden og derfra slutte
os til de andre muligheder.

a. Mat, hvid flade
En mat, hvid flade reflekterer en bety

delig del af den samlede lysmængde, der
falder på den. Lyset reflekteres i alle ret
ninger, idet dog intensiteten i nogen grad
er afhængig af stråleretningen. Denne
matte flade forholder sig altså som om,
den var sammensat af et uhyre stort antal
lyspunkter og virker derfor som en flad
retningsløs lyskilde. (Fig. 1).

Matte fladers evne til at reflektere lys
afhænger af det materiale, de består af og
af overfladens behandling. Tilbagekast
ningsevnen for en bestemt flacie p angives
ved forholdet imellem den lysstrøm ør,
som tilbagekastes fra fladeri, og den lys-
strøm 0d der falder ind på fladen. Dette
forhold kalder vi Albedo A. Albedo er

flm.rk 17e)ic/rrk,if! 1967 3
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Tabel 1.

Stof A

tensitetsfordeling i de forskellige retnin

ger, kan vi i stor afstand fra fladen an

tage, at de reflekterede stråler passerer

en halvkugleflade med ensartet tæthed og

med radius r. Stråletætheden, intensiteten,

/111 er i så fald omvendt proportional med

denne flade:

27ir2 :

p
Ii = Ii.—r2

Når der tages hensyn til fladens albedo,

kan formien skrives således:

Ap
= 1d -;j

r2>p (2)

(1)
Som allerede bemærket ved formel (2)

er gyldigheden begrænset ved den anta

gelse, at afstanden, i hvilken vi måler det

reflekterede lys, er væsentligt større end

fladen. Formel (2) gælder kun nøjagtig

for en punktformig strålekilde. Ved af

stande af samme størrelsesorden som fla

dens dimensioner gælder formlen ikke og

fører til forkerte resultater.

I grænsetilfælde, nemlig for r = 0,

d.v.s. for selve fladen, gælder imidlertid:

(3)

Man kan iøvrigt opstille en funktion,

som gætLer for hele området, men der er

ingen mening i at komme nærmere ind på

denne nøjagtige teori her, fordi den til-

nærmede teori er fuldt tilstrækkelig for

vor analyse. Den grafiske afbildning af

funktionen (2) under hensyntagen til

grænseværdien (3) viser, at lysets inten

sitet aftager stærkt, når det bliver kastet

tilbage fra den matte flade. Den psykolo

giske intensitet retter sig imidlertid efter

Weber-Fechners lov, som udtrykker, at

øjet opfatter lyset proportionalt med loga

ritmen til intensiteten. Derved bliver sænk

ningen af intensiteten altså væsentlig min

dre.

eller:

Fig. i. P: indfaldende lysstråle.

M: hvid matskive.

altså forholdet imellem det reflekterede

lys og det indfaldende lys.

I nedenstående tabel er angivet nogle

værdier for albeda for nogle stoffer.

Magniumoxyd O,9

Nysne 0,8

Hvidt papir 0,8

Pimpsten 0,6

Hvid kalksten 0,6

Gips 0,3

Agerjord 0,08

Basalt 0,06

Skov 0,04

Da den matte flade forholder sig som en

flad lyskilde, kan vi udtrykke intensiteten

for det reflekterede lys i en vis afstand

fra denne flade på følgende måde:

Lysintensiteten er proportional med strå

lekoncentrationen. Lad os antage at tilba

gekastningsfiaden har størrelsen p. Denne

flade svarer altså til indfaldsintensiteten Ja.

Fra fladen fjerner strålerne sig i alle ret

ninger. Hvis vi forudsætter en ensartet iii-

4
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b. Refleksglas
r2 tg2 q ;; p,Formålet med refleksglassene er, at de

skal reflektere de indfaldende stråler så
ledes, at det størst mulige antal falder i
øjnene på chaufføren. Man ønsker der
for, at strålerne tilbagekastes i en forholds
vis snæver kegle, i hvilken efter al sand
synlighed chaufførens øjne skal befinde
sig. Vi antager altså, at lyset fra refleks-
glasset tilbagekastes i en rotationskegle
med toppunktsvinkel 2 q, og inden for
denne kegle antages en regelmæsig for
deling af intensiteten. (Se fig. 2). I af
standen fra refleksglasset træffer strålerne
derfor fladen:

r R2 = n r2 tg2 (-/2;

ganske som ved den matte flade kan vi
stille en proportion op, hvor p = refleks
glassets areal:

‘d r = r2 tg2 p : p
Hvis vi nu indfører refleksglassets til

bagekastningsstyrke, en analogi med albe
do A, har vi, under forudsætning af at

Ap
=

. 9 9r- tg- (/2
(4)

For (/2 O står vi overfor et plant
spejl. Her kan vi aldrig få opfyldt betin
gelserne r2 tg2 92 > p, men løsningen er
ganske simpel, idet I,. = A ‘d (uafhæn
gig af r) ganske som grænseværdien for
r = 0 ved mat flade. For at kunne be
dømme efter den psykologiske intensitet,
indfører vi igen efter Weber-Fechners lov
den logaritmiske afhængighed.

På grundlag af den udførte analyse kan
vi opstille tabeller og skitser for forskel
lige tilfælde. Som grænsetilfælde for til
bagekastningselementerne har vi: Den mat
te flade (reflekterer regelmæssigt i alle
retninger, intensiteten falder stærkt med
voksende afstand) og det plane spejl (re
flekterer kun i en retning, og intensiteten
aftager overhovedet ikke med afstanden).
Imellem disse to ydertilfælde ligger alle
de forskellige refleksglas. I tabel 2 ser
vi på refleksglas beregnet for store afstai. -

Fig. 2.

P: indfaldende lysstråle.
0: tilbagekastende
element.

0
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de (
= Q0 30’) og refleksglas beregnet

for ganske korte afstande ( 100). I

tabellen kan man f.eks. finde den afstand,

for hvilken intensiteten er faldet til 1%

for forskellige typer af refleksglas.

Til slut skal vi vælge parametre som

karakteriserer refleksglassene. Farven ta

ger vi ikke hensyn til.

I. Refleksglassets tilbagekastnings

styrke A
II. Strålekeglens vinkel q.

III. Størrelsen af refleksglasset p.

Ved disse parametre er refleksglassets

ydelser fuldkommen bestemt. De metoder,

ved hvilke vi bedømmer refleksglas, må

altså indrettes efter en måling af oven

nævnte parametre især parameter nr. II:

som er afgørende.

Hidtidige målemetoder

for refleksglas

De målemetoder, der bruges i dag, er

som regel foreskrevet i normer, efter hvil

ke refleksglasene skal bedømmes. I nogle

normer sammenlignes refleksglassene med

en mat hvid skive af magniumoxyd. Af

den udførte analyse ses det klart, at denne

sammenligning er fuldkommen uegnet,

fordi tilbagekastningen af lyset fra en hvid

flade er underkastet andre love end til

bagekastningen fra et refleksglas. Uden at

vi skal fortabe os i detaljer, skal vi give en

principiel beskrivelse af det måleapparat,

som næsten udelukkende anvendes. Re

fleksglasset belyses med parallelle stråler,

som falder vinkelret ind på glasset. Ved

hjælp af en fotocelle måler man nu til

bagekastningen fra refleksglasset dels i en

Tabel 2

Tabel over den relative intensitet af re
.

Ir
flekteret lys beregnet for en reflektionsfla- . io %
de på 100 cm2 og ved en reflektionsevne Ii

hvor A = 0,95.

merter spejl 93=O°30’ 93=1° 93=2° 93=4° v=1O° Mat flade

0 95 95 95 95 95 95 95

0,1. 95 93 93 93 92 90 15

0,2 95 90 89 88 88 87 3,8

0,5 95 88 86 84 74 33 6,1.101

1,- 95 84 80 71 42 10 1,5.10-1

2 95 74 63 42 15,5 2,5 3,8.102

5 95 53 28 9,7 2,5 4,0.101 6,0.10-3

10 95 30 9,5 2,5 6,2.10i 1,0.10_i 1,5.10-3

20 95 9,9 2,4 6,2.101 1,6.10-i 2,5.102 3,8.10-i

50 95 1,6 3,8.10-i 9,9.10-1 2,5.102 4,0.10-3 6,1.10-5

100 95 4.10-i 9,6.10-2 2,5.102 6,2.10-3 1,0.10- 1,5.10-b

200 95 1.101 2,4.10-2 6,2.10-3 1,6.10-3 2,5.10- 3,8.106

500 93 1,6.10-2 3,8.10-3 9,9.10-4 2,5.10- 4,0.10-5 6,1.10-7

1000 95 4,0.10-3 9,6.10-4 2,5.10-4 6,2.10-5 1,0.10-5 1,5.10-7

6
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Trevalsede tromler

ROMTI 8 - 9,5 ts.

ROMTO 10-12 ts.

Tandem tromler

ROMTA 6- 7,5ts.

ROMLA 8-10 ts.

Tandem tromler

ROMFA 6- 8ts.

ROMPA 8-lOts.

OLAF POULSEN
INGENIØRFIRMA

Hauchsvej 13 . København V
Hilda *3041

JOHS. MØLLERS MASKINFABRIK
OVER-JERSTAL TELEFON (045) *47153

Treakslede tromler

UNIMAX 8

UNIMAX 10

8 -10 ts.

10,2-12,8 ts.

Eneforhandler øst for Storebælt:

A9



GALVANISEREDE
STALRÖR
TILFÄGANGEOG
GEN NEMLbB
Af stål 14 13 11 og varmgalvaniserede
efter fremstillingen. På grund af sin lave
vægt, lette at transportere og nedlægge.
Rørene leveres i dele i dimensioner fra
200-4.540 mm.

Til den fly motorvej Grånna-Huskvarna er i 1959 leveret 14 gangtunneler og kreatur

gange af ovenstående type i dimensioner: Bredde 1.800 mm X højde 2.000 mm og

i varierende længder op til 38 m.

Forlang vort rigt illustrerede hefte med tekniske oplysninger, samt tilbud på større

dimensioner end ovenstående.

Skriv venligst til: Stockholms Galvaniserinsfabrik AB-Stockholni 9 - Sveriqe

Gangtunnel tH kreaturer

BARBER-GREENE
Blandingsanlæg

for våd blanding

Model 828

*

Ny og billigere måde

at blande hurtigt på

*

Billedet er fra anlægningen af

en ny motorvej i Sydfrankrig

GL. KONGEVEJ 3 . KØBENHAVN V . TELF. HILDA 1090
LANG REUTERS

A 10



Fig. 3.
Z: glødelampe, Ci: punkt-
blænde, 0: objektiv,
C2 og C21: blænder som
afgrænser i cm2, S: re
fleksglas, P: halvgennem
sigtigt spejl, D: fotogra
fisk plade eller skærm.

retning vinkelret på refleksglasset, dels i
en retning som afviger 20° eller 20 fra
den indfaldende stråle. Den fotometriske
måling sker i en afstand af 5 m fra re
fleksglasset. Lignende målinger gennemfø
res også for stråler, øer ikke falder vin
kelret ind på refleksglasset, men danner
en spids vinkel med dette. Ved alle disse
målinger opgives resultaterne i Millican
dela. Denne værdi får man ved beregning
udfra refleksglassets belysningsintensitet,
den ved målingen fundne intensitet af det
tilbagekastede lys og afstanden til refleks-
glasset. De formler, der anvendes til denne
beregning, er imidlertid ikke rigtige, da
de kun gælder for matte flader og ikke
for spejlende systemer. Disse målingers ret
gode reproducerbarhed opnås kun ved
standardisering af måleindretningerne.
Men selvom målingernes reproducerbarhed
er sikret, giver de opnåede resultater intet
objektivt kriterium for refleksglassts kva
litet, fordi den fastslåede rækkefølge efter
kvalitet fuldstændig kan ændres, når man
måler i andre afstande end den, der er
lagt til grund for målingerne. Hvis man
på denne måde vil måle refleksglassenes
kvalitet, måtte man benytte mere almengyl
dige formler i hvilke indgår en parameter,
der angiver de tilbagekastede strålers kon

vergens eller divergens. Indførelsen af den
ne parameter støder dog på store vanskelig
heder, da dens værdi ændres meget fra til
fælde til tilfælde, og det ville desuden
være nødvendigt at finde den ved målin
ger. Sammenfattende kan man sige om de
hidtige normer og kontrolmålemetoder, at
deres beregninger udelukkende hviler på
forudsætningen om et mat tilbagekast
ningselement, hvilket i princippet er for
kert. Derfor er de således fuadne værdier
på ingen måde egnede til at bedømme
refleksglassenes kvalitet.

Forslag til en ny målemetode

Den metode, der skal foreslås, tillader
en direkte afbildning af refleksglassets ka
rakteristik. På refleksglasse falder paral
lelle stråler. De reflekterede stråler fanges
i en bestemt afstand på en skærm, even
tuelt på en fotografisk plade. Tilbage
kastriingsdiagrammet er i så fald et objek
tivt kriterium for refleksglassets egenska
ber. En stabilisering af lyskilden er ikke
nødvendig. På lignende måde ville det og
så være nødvendigt at indføre normer for
refleksglas. Refleksglassenes egenskaber
kunne f.eks. specificeres på følgende
måde:

Man måler altid på een cm2 af refleks-

Oz
/

—c2
cl)

D
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Ny motorvej syd for Paris
Af professor H. H. Ravn

,,L’autoroute du Sud de Paris” var allerede

planlagt før krigen; men først i december

1952 blev tracéen endelig fastlagt, idet

det var blevet nødvendigt at aflaste de to

nationalveje RN 7 og RN 20 især i ud

kanten af Paris og byens forstæder. Det

blev bestemt, at motorvejen skulle ligge

mellem de to veje, og at al fjerntrafik

samt trafik til Paris’ storlufthavn Orly

skulle overføres til motorvejen, medens

de to nationalveje nærmest Paris kun skulle

have lokaltrafik. Man skønnede, at færd-

selen på motorvejen ved dennes åbning

ville blive 40.000 vogne pr. døgn i mid

del; i en ret nær fremtid regner man med

50.000 vogne pi. døgn. Vejen RN 7 går

til Fontainebleau og Lyon og er forøvrigt

en del af europavej E i. Den anden vej

glasset (afblænding). Glassets karakteristi

ka måles i en afstand af m (eller mere)

fra glasset. Tilbagekastningsdiagrammet

koncentreres om den foreskrevne flade

(angivet i cm2); i vertikal retning regnes

der med et bestemt antal grader. I tilfælde

af særlig strenge krav kunne man angive

tolerancer for lysintensitetens vinkelindde

ung. Denne lysintensitet angiver vi bedst

ved forholdet til intensiteten af det lys,

der ved den samme forsøgsopstilling til

bagekastes tra et fuldkommen plant spejl.

De to fotogrammer, for det plane spejl og

for refleksglasset, som bliver lavet under

fuldkommen ens betingelser, giver et til

strækkeligt dokument, som entydigt speci

ficerer refleksglassets egenskaber og an

vendelse. Metoden kan også anvendes ved

seriefremstilling af refleksglas. Den simp

leste modifikation for den visuelle sam

menligning med den ene eller den anden

standard er samtidig projektion med det

refleksglas, der skal måles. Selvom de re

sultater man får på denne måde synes at

være mere eller mindre kvalitative, så viser

det sig dog, at de absolut er mere pålide

lige end de resultater, man har fået af de

gængse metoder.
Da man ved den foreskrevne fremgangs

måde kun måler på en lille del af refleks-

glasset, kan den nye metode også tjene til

kontrol af de fabrikerede refleksglas. Efter

de resultater man på denne måde er kom

met til, kan fremstillingsprocessen efter be

hov reguleres, således at kvaliteten bliver

bedre.
Den beskrevne metode kan modificeres

og suppleres med en række formålstjen

lige detaljer.

Konklusion:

Refleksglasset er en vigtig hjælpefaktor

for færdsien. For at holde trit med den

stadig stigende færdsel, er det nødvendigt

at fremstille refleksglas af høj kvalitet og

anvende dem på hensigtsmæssig måde.

Ved indførelse af nye kontrolmetoder, og

eventuelt indførelse af nye typer af refleks-

glas, kan man forhøje disses virkning man

ge gange og derved bidrage til en sikrere

færdsel på vejene. Det er nødvendigt, at

såvel fabrikanter som vej myndigheder er

sig dette bevidst, og at de overvejer æn

dringer af de hidtidige normer og kontrol-

metoder, som i mange henseender ikke er

tilstrækkelige.
Det var denne artikels formål at bringe

nogle impulser, som hviler på en nøjagtig

optisk teori. Det beskrevne nye kontrolsy

stern blev forsøgsvis indført ved fabrika

tionen af reflekglas i fabriken ZBS

Smrovka og har allereue givet lovende re

sultater.

8 Dansk Vejtidsskrif; 1961 .



RN 20 fører til Orleans. Motorvejen, som
blev åbnet for færdselen i april 1960, skal
senere forlænges over Lyon til Marseille.

Vejens tracé og dimensioner
Motorvejen begynder ved de ydre boule

varder ved Gentilly nær Cité Universitaire.
Den går mod syd, passerer Arcueil og for
grener sig ved Chevilly-Larue med en gren
mod Orly; denne gren ender ved lufthav
nen. Lidt sydligere går en 2 km lang gren
mod sydvest til RN 20, iøvrigt fortsætter
vejen 25 km og sluttes til RN 7 syd for
Plessis-Chnet. Ialt er der bygget 41,3 km
motorvej.

Dimensioneringshastigheden er 100 km
i timen (til sammenligning kan tjene, at
fremtidige motorveje i Danmark antagelig
vil blive dimensioneret for 120 km i ti
men; Helsingørvejen angives at være di
mensioneret for 150 km/b, men det kan
ikke være rigtigt). Minimumsradius i den
plane figur er 600 m på de nordligste 9,5
km, 700 m på strækningen mod RN 7
(dog 1500 m på den sydligste del) og
1000 m på forgreningerne mod Orly og
RN 20. Ved forgreninger og tilslutnings
anlæg anvendes dog mindre radier.

Længdeprofilets største stigning er 40
0/00; dog er der korte strækninger, op til
300 m, der har 50 0/00. De sidstnævnte

Tronc commun

Bros oh es

® Tolus

Ø
3Z. 50

4.50 10.50 350
H

3/2

Tværprofiler på lige vej
for tresporede og

tosporede strækninger.

Da,isk Vejiiåsskrift 1961 . 1
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strækninger er forsynet med krybeprofil,

hvis kørebanen ellers er tosporet. Mindste

afrundingsradius i længdeprofilet er 5 km

såvel for opadgående som for nedadgående

knæk. Man har dog ofte brugt 7,5 og

10 km radius.
Tværprofilet har 2 tresporede kørebaner

og midterrabat på de nordligste 9,5 km

og iøvrigt 2 tosporede kørebaner og mid

terrabat.

Foruden anlæggene ved vej-enderne er

der undervejs 8 tilslutningsanlæg, der for

binder motorvejen med det øvrige vejnet.

De tre nordligste af de 8 anlæg giver ikke

adgang til motorvejen i retning mod Paris

og heller ikke mulighed for at forlade mo

torvejen, når man kommer fra Paris. På

den anden side giver de to sydligste anlæg

kun mulighed for kørsel til eller fra Paris.

De mellemliggende 3 anlæg har alle ,,om

Krydsning i tre
niveauer. Ses også i
forgrunden på
figuren ovenfor.

Her ses det første stykke motorvej i udkanten af Paris.

10
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ELEMENTER TIL FRONTMURE

KLOAKRØR

KANTSTEN - FLISER

SPUNSPLANKER

ENHVER OPGAVE...

Vore elementer til frontmure er

udarbejdet samarbejde med vej-

assistenten.

— Ingen forskalling — ingen støb

ning — ingen pudsning — front-

mure fiks og færdig lige klar

til opsætning.

TJÆREBORG CEMENTSTØBERI

Telefon TJÆREBORG 21

._., .1
j•1 r i—

Sne kan læsses så man kun spærrer een korebane, når transportbåndet føres over lastbilens førerhus

KONGEVEJ 3 . KØBENHAVN V LANGREUTERS
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stigningsmuligheder”. Iøvrigt lægger man
mærke til, at såvel tilkorsler som frakørsler
er tosporede (7 m belægning) og at der
anvendes små krumningsradier (50 og
25 m).

Jordarbejdet
Det har været nødvendigt at flytte

4.000.000 m3 jord. Over dalsænkninger
er der påfyldninger på op til 14 og 17 m;
udgravningerne når en dybde af 10 m.
Den dybest liggende kørebane ved motor
vej ens tilslutning til Boulevard Périphér
ique ligger i 14 rn dybde.

Jordbunden varierer fra sand til ler og
er på visse strækninger stærkt kalkholdig.

Broer

Et usædvanligt bygværk i tre etager fin
des ved motorvejens tilslutning til de ydre

boulevarder. Herfra kan motorvejen se
nere forlænges ind i Paris. Bygværket in
deholder 43.000 m3 beton og 1700 t stål.
Iøvrigt er der til andre broer anvendt
67.000 m3 beton og 6900 t stål.

De sidstnævnte mængder er medgået til
29 overføringer, 22 underføringer, 7 broer
ved skæringen med jernbaner, 3 broer
over vandløb, 4 overføringer ved forgre
ninger og 5 andre bygværker.

Hvis man skal fremhæve nogle bygvær
ker, må det blive viadukten over Biévre
dalen ved Arcueil. Den ligger i en 800 m
kurve, ligger 14 m over dalens bund og
er 222 m lang. Den består af 37 m lange
forspændte dragere, der er prefabrikerede.
Man kunne også nævne en skæring i 3
etager ved Arcueil; nederst ligger motor
vejen, derover amtsvej nr. 62 og øverst en
forstadsbane (Sceaux-linien).

Model af udfletningsbygværk i tre etager ved Gentilly. På figuren øverst på sidste side skimtesdette bygværk helt i baggrunden som tre sorte indkorsler til tunnelen. Synsretningen er dog modsat i de to figurer.

Dansk Veidsskiift 1961 . 1
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Udfietning,
Broen i baggrunden
fører over til
Universitetsbyen til
venstre for vejen.

Udfletning på den
tresporede strækning.
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Vejbelægningen

Der anvendes næsten udelukkende ce
mentbeton. Der ligger 3 forskellige typer
alt efter undergrundens sammensætning.

Type A på sandet jord.
Type B på silt- eller kalkjord.
Type C på lerjord.

Mari begyndte at udstøbe belægningen
i 1958. Betonpladerne er 26 cm tykke,
3,75 m brede på tosporede kørebaner og
3,50 m brede pä tresporede kørebaner, der
er dilationsfuger for hver 60 m, kontrak
tionsfuger for hver 5 m. Under pladerne
er der 14 cm sand, hvoraf de øverste 10

cm er stabiliseret med 5 % cement, og un
der sandlaget findes et 10 cm tykt dræn-
ende lag. Nogle steder er stabiliseringen
dog erstattet af grus.

Man har brugt asfaltbeton-belægninger
på de højeste dæmninger og på tilslut
ningsanlæggenes ramper.

De tresporede kørebaner er begrænset
af 30 cm brede kantsten med reflekterende
hvid farve.

Ialt er udført 750.000 m2 belægning.

Strækningen Paris-Orly er forsynet med
elektrisk belysning. I midterrabatten er
dobbelte lysmaster i 40 m afstand. Hver
mast hælder ind over sin kørebane i en
blid kurve og bærer lysstofrør på 400

watt. På denne strækning er vejvisere ol.
også forsynet med lys.

Nødtelefoner

På den strækning af motorvejen, der lig
ger nærmest ved Paris, er der med 800 m
mellemrum anbragt telefoner; på de øvrige
strækninger er afstanden 2 km. For at und
gå færdsel af fodgængere på tværs af vej en
er der altid én telefon i hver vejside.

De fleste af ovenstående oplysninger
stammer fra ,,Bulletin d’Information Eco
nomique et Technique”, udgivet af den
franske ambassade i København. Omkost
ningerne ved motorvejens bygning opgi
ves ikke; men billig har den ikke været.
Det er næsten ubegribeligt, at den færd
sel, vejen nu fører, tidligere har kunnet
benytte RN 20 og RN 7 sammen med den
færdsel, der endnu er tilbage på disse
veje.

Vejbelysning

Da,isk J7ejtidssk,ift 1961 13



Om operationsanalysens anvendelse

på parkeringsproblemer
Af civilingeniør, lic. techn. Tom Rallis. Laboratoriet for Vej- og Jernbanebygning samt

Byplanlægning, Danmarks tekniske Højskole.

(Artiklen er en del af et foredrag holdt i Dansk Ingeniørforening 14. januar 1960).

Der skelnes normalt mellem langtidsparke
ring og tilfældig parkering. Langtidsparke
ring er den typiske arbejdsstedsparkering,
hvor de samme vogne ankommer hver dag
til en bestemt tid og afgår igen efter en
konstant opholdstid. Denne parkerings
form skal ikke omtales nærmere, da antal
let af nødvendige holdepladser kan bereg
nes umiddelbart, når man kender antallet
af beskæftigede.

Den tilfældige parkeringsmængde må
beregnes ved spidstimetælling eller prog
nose for det byafsnit, hvor parkeringsplad
sen eller park eringshuset tænkes anlagt.
De fleste pladser vil naturligvis altid være
en blanding af langtids- og tilfældig par
kering.

Hvad angår tællemetoder kan anføres,
at man ved en måling i USA. har kon
stateret tællenøjagtigheden ved at opnote
re, hvor mange vogne, der ikke registreres
ved diskontinuert tælling, altså ved mere
økonomisk tælling. Procent udeladte vog
ne fremgår af følgende tabel. Tallene va
rierer dog meget, eftersom pladserne an
vendes til kort- eller langtidsparkering.

Tælles Udelades

Kontinuert Ca 0 % vogne
Hvert 10. min 20 % vogne
Hvert 15. min 30 % vogne
Hvert 20. min 35 % vogne
Hvert 30. min 40 % vogne

Størrelsen af den trafik, der belaster en
parkeringsplads, afhænger dels af antallet

af ankommende vogne N pr. tidsenhed,
dels af den tid b, hver vogn optager en
holdeplads, opholdstid. Ønsker man at
foretage en operationsanalyse af parkerings
problemet, må man kende fordelingsloven
for ankomsterne. Betragter man en travl
trafikperiode med et gennemsnitligt antal
ankomster N pr. tidsenhed t, vil der i de
fleste tilfælde, hvor ankomsterne hidrører
fra et stort antal bilejere med forskelligt
ærinde, med tilstrækkelig nøjagtighed gæl
de den forudsætning, at ankomsterne ind
træffer rent tilfældigt, uafhængigt af hver
andre og uafhængigt af det øjeblikkelige
antal optagne holdepladser. En sådan for
delingslov er kendt fra statistikkens teori
som Poissons fordeling. Denne fordeling
har middelværdien Nt og spredningen

For en stor parkeringsplads med mange
holdepladser, hvor enhver ankommende
vogn straks finder en ledig holdeplads, så
ingen af vognene bliver afvist, er det umid
delbart indlysende ,at sandsynligheden for
at finde n, pladser optaget samtidig, må
være identisk med sandsynligheden for, at
der indtræffer n0 vogne i middelopholds
tiden b. Fordelingsloven for antallet af op
tagne pladser fås derfor af ankomsternes
fordelingslov ved heri at sætte tidsenheden

lig opholdstiden b. Denne fordeling har
middelværdien Nb og spredningen 1[NE

Som bekendt gælder for en størrelse,
der følger en fordelingslov, at man med
en vis sandsynlighed ,afhængig af en kon
stant k, kan forvente, at størrelsen ikke af
viger mere end k gange spredningen fra

14 Dansk Veitidsskrift 1961 . 1
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Søger De en virkelig effektiv slagkraftig

FÆRDSELSTAVLE

så prøv vore moderne

Lys-tavler

De er smukke og iolnefaldende

og de er deres pris værd

Alle færdselstavler føres

Leverandør til vejdirektoratet

Fodgængertavle med retningsbestemt blinklys

Ingeniør- & Handeisfirmaet

5cd
Gerdasgade 13 . København Valby

Telefon Valby 9336

ARMCO
FÆGANGEOG r
GENNEMLØB ç

Som det første Danmark

anvenderViborg amtstål

ror til fægange og gen

nemløb. (Referat al amts

vej inspektorforeningens

årsmøde i Dansk Vejtids

skrift nr.9,1959).

LANGREUTERS
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Tabel 1.middelværdien. Dette vil sige, at sandsyn
ligheden for, at antallet af pladser, der er
optaget, overskrider værdien Nb + k
kan fastsættes til en passende lille værdi
ved passende valg af konstanten k.

Antallet af nødvendige pladser til at
parkere på er da

n Nb +k1/Ib,

hvis der ankommer N vogne pr. time i
middel og gennemsnitsparkeringstiden er
b timer. k er en konstant, som for værdien

1,25 giver 10 % afvisning, for værdien 2

giver 2 % afvisning samt for værdien 3
giver ca 0,2 % afvisning.

Har man målt N og b, kan man altså
finde n for en vis tilladelig afvisning.

Afvisningen B (blokade) kan beregnes
tilnærmet udfra følgende ræsonnement:
afvisningen B er identisk med sandsynlig
heden for at finde alle n pladser optaget,
hvilket omtrent må være det samme som
sandsynligheden for på en meget stor par
keringsplads med samme trafikbelastning
A = Nb at finde mindst n pladser optaget.
Man får altså med tilnærmelse

B ‘ %e
n.

hvoraf afvisningen B findes, når A og n
er kendt. Denne tilnærmelsesformel er an
vendt af Erlang, inden han fandt den eks
akte formel for afvisning, bl. a. er k-vær
dierne svarende til formel (1) beregnet af
P. V. Christensen efter denne formel.
Formien giver altid noget for store vær
dier af B.

Forudsætter man, at parkeringstiderne b
er tilfældigt fordelt, d.v.s. følger den eks
ponentielle fordelingslov, hvilket for ny
ligt er godtgjort af japanerne Kometani og
Kato med målinger i Kyoto, kan en eksakt
beregning af afvisningen B gennemføres.
Man kan her anvende Erlangs berømte
B-formel:

Sammenhæng mellem trafikbelastning A

og nødvendige antal pladser n på en par
keringsplads, når afvisningen B ikke må

overstige 1 %.

(i)

Når Nb = A er da er n

0,01 1

4,46 10

12,03 20

20,34 30

29,01 40

37,90 50

46,95 60
56,11 70

65,36 80

74,68 90

84,06 100

93,49 110

102,96 120

112,47 130

122,01 140

131,58 150

Når Nb = A er da er n

141,17 160
150,78 170

160,42 180

170,07 190

179,74 200

189,42 210

199,12 220

208,84 230

218,56 240

228,30 250

(2)

B (3)
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Formien er tabellagt i Arne Jensen:
Moes Principle, K.T.A.S. 1950, hvoraf et
udsnit er givet i tabel 1.

ønsker man at tale om udnyttelsen (u)
af en parkeringsplads kan u defineres som

Nb
u =

n

hvor b er middelparkeringstiden
N er middelantallet af vogne, ankom
met i den time, hvor u beregnes
n er antallet af holdepladser, der ialt
er til rådighed på stedet.

Uden at komme ind på Erlangs vente

tidsteori. som i almindelighed ikke er an
vendelig på parkeringsproblemer, hvor af
visningen er afgørende, skal det dog næv
nes ,at hvis parkeringsstedet er udstyret
med i elevator el/er i vagt, som sørger
for, at en vogn køres på plads ad gangen,
da bliver der tale om et koproblem ved
indkørslen til parkeringspladsen og middel-
ventetiden for en tilfældig vogn bliver da

b0 A0 (M/M/1)*
1—A0

hvor b0 er den tid elevatoren eller vagten
er om at betjene 1 vogn, A0 = Nb0, hvor
N stadig er antallet af ankommende vogne
i spidstimen.

Eks. i.

Ankommer 60 vogne til en parkerings
plads i spidstimen og er middelparkerings
tiden 1 time, beregnes antallet af nøc5.ven-
dige pladser, når en afvisning på 1 % er
tilladelig, således: Antal ankomne vogne
N = 60 vogne pr. time, opholdstiden b =

1 time, trafikbelastningen A = Nb = 60.
Af tabel 1 fås det nødvendige antal plad
ser n = 75.

Formel (1) giver n = 75, når k = 2

dvs. afvisningen B 2 % (2). Det er

‘) Her er igen forudsat eksponentiel ankomstintervalforde
ung samt eksportentiel beteningsforde1ing.

således muligt at dL’nensionere en parke
ringsplads, når man kender tilstrømningen
og den gennemsnitlige parkeringstid.

Eks. 2.

Er antal ankomne vogne til en parke
ringsplads N = 20 vogne pr. time og den
tid, parkeringsvagten i middel er om at
sætte en vogn på plads b0 = 2 min., da
er trafikbelastningen A0 = Nb,, 0,66 og
ventetiden foran parkeringsekspeditionen

v0 4 min. pr. vogn, når kun i
1—0,66

parkeringsvagt har tjeneste. Antal nødven
dige ventepladser foran parkeringsekspedi

tionen er da E0 = —z_ = 3 stk. Det er
1- A0

altså muligt at bestemme antallet af nød
vendige parkeringsvagter samt antallet af
opmarchpladser foran parkeringsekspedi
tionen.

Eks. 3.
På en eksisterende plads parkerede 534

(4) vogne i løbet af 11 timer ialt i 1260 par
keringstimer uden restriktioner.

Sættes N = 53 vogne/time og b 2 ti
mer bliver det nødvendige antal pladser
iflg. formel (1) med tilladelig afvisning
B = 2 % d.v.s. k 2

n=Nb+k VI=53x2±2 1/53X2
= 126

Pladsen har netop 126 vognpladser til
rådighed.

Parkeringspladsens udnytte/se kan bereg
nes, når man kender ophoidstiden i middel
b = 120 min., ankomstintervallet i middel

a =-= 1,1 min, og antallet afvognplad

ser til rådighed n 126. Udnyttelsen u
b 120

= — = = 0,84, d.v.s. parke
na 126’l,l

ringspladsen er i den betragtede time op
taget 84 % af timen.
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DØDSFALD

Ad. Krese
Den 17. september døde fhv. arntsvejin
spektør Ad. Krese efter nogen tids syg
dom. Med Kreses bortgang forsvandt atter
en karakterfuld skikkelse blandt standsfæl
lerne, en ingeniør, der i vejvæsenets tje
neste havde gennemlevet hele tidsrummet
fra hestekøretøjernes tid til automobilis
mens gennembrud, fra grusvejen til asfalt
tæppet.

Krese var født den 25. januar 1873 på
Ny Hvidegaard ved Hjørring som søn af
vejassistent Søren Andersen, blev polytek
nisk kandidat 1898 og straks ansat ved
Hjørring amts vejvæsen, hvor han i 26 år
var teknisk vejassistent og derefter fra
1924 amtsvej inspektør indtil 1943.

Foruden amtsvejvæsenet, der var Kreses
hjertebarn, interesserede han sig stærkt for
den tekniske undervisning og var i mange
år forstander for Hjørring tekniske skole.

Krese var ikke bange for at prøve nye
veje. Allerede fra 1924 blev der således i

en årrække udført betydelige strækninger
med asfaltbeton.

Meget nødigt indstillede han til ekspro
priation. Den lodsejer, han ikke kunne
slutte en rimelig handel med, skulle være
mere end almindelig vanskelig.

Alle ældre amtsvejinspektører husker
Krese som en livlig, vennesæl kollega,
hvis minde vil leve iblandt os.

Fra ministerierne

N. L. Dam.

Udvidet benyttelse af overkørsel

Et amtsvej væsen havde på amtsrådets vegne
nægtet tilladelse til, at en brugsforening,
der havde erhvervet en tidligere forskole,
anlagde to nye overkørsler til landevejen
i stedet for den eksisterende overkørsel til
skolen. Amtsvejvæsenet havde samtidig
over for brugsforeningen tilkendegivet, at
den bestående overkørsel til landevejen
ikke kunne tillades anvendt som adgang
til forretningen, ligesom tilladelse til et
benzintankanlæg i forbindelse med denne
forretning ikke kunne forventes givet.
Amtsvejvæsenet havde motiveret sin afgø
relse dels med færdselsmæssige grunde,
dels med en henvisning til, at det i hen
hold til vejbestyrelseslovens § 35 nedsatte
udvalg havde vedtaget at stille forslag om
adgangsbegrænsning for den omhandlede
landevej sstrækning.

Brugsforeningens advokat påklagede af
gørelsen til vejdirektoratet og præciserede
senere kagen derhen, at brugsforeningens

Litteratur

Brockmeyer: Saridsynlighedsregningens anven
delse i telefonien, K.T,A.S. 1949.

Kometani og Kato: On the Theoretical Capa
city of an Off-Street Parking Space, Kyoto 1956.

Nordqvist: Parkering i tltorternas centrum
områden, Plan 1960.
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protest alene vedrørte forbudet mod, at

brugsforeningen fremtidig anvendte den

eksisterende overkørsel som adgang til den

forretning, der agtedes indrettet i ejendom

men, medens protesten ikke omfattede

amtsvejvæsenets afslag på andragendet om

tilladelse til at etablere to nye overkørsler.

Vej direktoratet brevvekslede med amts

rådet og besigtede forholdene i marken og

svarede derefter, at man med amtsrådet

var enigt i, at det under hensyn til, at den

pågældende overkørsel er beliggende i in

dersiden af en kurve og ud for en fuldt

optrukket dobbeltstribe, af færdselsmæssige

grunde, herunder navnlig den nærliggende

risiko for færdselsulykker, måtte anses for

uheldigt, at den pågældende overkørsel

blev benyttet som adgang til en brugsfor

ening med tilhørende forretning.

Under hensyn til, at der endnu ikke var

udfærdiget kundgørelse om adgangsbe

grænsning i medfør af vejbestyrelseslovens

§ 35 for den omhandlede vejstrækning,

havde de ved besigtelsen fremmødte re

præsentanter for amtsrådet imidlertid er

klæret sig enige med vej direktoratet i, at

der i det foreliggende tilfælde næppe var

hjemmel for vej bestyrelsen til at forbyde

en anvendelse af den pågældende over-

kørsel som adgang til brugsforeningen ef

ter dennes overtagelse af den tidligere for

skole.
Vej direktoratet oplyste samtidig, at amts

rådet i medfør af lovens § 52, stk. 3,

kunne nægte tilladelse til etablering af et

benzintankanlæg på ejendommen.

Dispensation fra byggelinie

Et slagteri, der er beliggende ved en bivej

i en bymæssig kommune, ønskede dispen

sation fra en slagteriejendommen i hen

hold til byggelinieloven af 1928 påhvi

lende byggelinie til foretagelse af de eksi

sterende kontorer og ekspeditionslokaler i

bygningen.

Sognerådet var sindet at give den øn

skede dispensation på betingelse af, at der

på ejendommen blev lyst en deklaration,

hvorefter den del af bygningen, der ligger

uden for byggelinien, skulle fjernes med 6

måneders varsel efter 1. januar 1975 uden

udgift for kommunen i tilfælde af, at sog

nerådet ved ekspropriation i forbindelse

med en eventuel gadeudvidelse eller anden

rimelig grund måtte skønne det nødven

digt at erhverve arealet.

Vej direktoratet svarede, at man med sog

nerådet var enigt i, at der var tale om en

så væsentlig ændring af den eksisterende

bygning, at ændringen måtte sidestilles

med nybygning, men at man i hvert fald

for så vidt angår mere kostbare bygnings-

værker måtte nære principiel betænkelig

hed ved, at dispensationer gives på bort

fjernelsesvilkår, idet dette vil give anled

ning til et samfundsmæssigt spild af vær

dier, såfremt der gives tilladelse til kost

bare bygningsværker, som må nedrives i

løbet af en kortere tid. Der vil således

kunne opstå vanskeligheder, når vilkårene

om fjernelse uden erstatning af bygninger

eller bygningsdele kræves opfyldt, og det

må efter vej direktoratets formening forud

ses, at domstolene ikke i alle tilfælde vil

respektere sådanne vilkår.

Man henstillede derfor, at bortfjerriel

sesvilkåret blev frafaldet, idet man fandt

det rimeligt, at dispensation blev givet

uden særlige betingelser, da der ikke på

den pågældende strækning af vej en kunne

forventes trafik af gennemgående karakter.

Udvidet benyttelse af overkørsel

En amtsvej inspektør udbad sig en udtal

else fra vej direktoratet om, hvorvidt der

måtte være lovhjemmel til at afslå et an

dragende fra en automekaniker om tillad

else til en nærmere angiven udvidelse af

et værksted på hans ejendom, hvilken

ejendom grænsede op til en hovedvej, idet
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RIMAS vibrationstromle

som med 1400 kg egenvægt er en let

tromle, har en komprimeringsevne, sva

rende til en normal 10 tons tromle.

RIMAS vibrationstromle

er særdeles velegnet til jordkomprime

ring, til anlæg af cykle- og gangstier af

cementstabiliseret jord, og den bliver

foretrukket ved alle lettere tromlear

bejder, f. eks. tromling af skolepladser og

ved reparationsarbejde. Tromlen kan an

vendes m. eller u. vibration. Luftgummi

hjul og trækstang leveres for transport

af tromlen.

cjui::
&MASKINFABRIKA/S

RIMAS

VIBRATIONSTROMLE

TYPE VT 14

SPECIFIKATIONER

Tromlens egenvægt 1400 kg
Komprimering5evne m. vibration 8-10
Luftkølet bezinmocor 14 HK
Vibrationsfrekvens 3200
Korehastigheder frem og bak,

1. gear 1,8 km/t.
2. gear 3,0 km c.

Valsetryk:Vibrationsvalse u.vibracion 11 ,2kgcm
« m « 60 kg:cm

Scyrevalse 6,3 kg cm
Totallængde 255 cm

bredde 100 «
heide 169 «

Vibrationsvalse: diameter 75 «
« bredde 80 «

Scyrevalse: diameter 75 «
« bredde Ba «

Centerafstaryd 163 «

type VT 14,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RIMAS
Tromler

RINGSTED J ERNSTØ BERl

TELEFON RINGSTED 1848
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Entreprenører kører
industri- og
entreprenørvogne

Derved undgås alle ærgrelser,

sammenbrud og kostbare re

parationer . . . og arbejdet skri

der helt anderledes. SOLUS

specialvogne løser alle opga

ver.

II. SØNDERBY & CO

Det er kvalitet, praktisk kon

strueret og udformet. Skriv

efter oplysninger og tilbud.

Med en SOLUS vogn får De

hjælp for alle pengene.

MASKINFABRIK, TARM

TLF. 16-34-179
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amtsvejinspektøren herved bla, henviste til
foreliggende planer om et eventuelt udfiet
ningsanlæg, der ville berøre ejendommen.

Det fremgik af sagen, at den pågæl
dende ejendom ikke havde direkte adgang
til hovedvejen, men til en privat fællesvej,
der udmunder i hovedvejen. På ejendom
men var lyst servitut om, at direkte adgang
til hovedvejen kun måtte ske med ministe
riets samtykke.

Vej direktoratet svarede, at der hverken
i vejbestyrelseslovens § 34 eller i de på
ejendommen lyste servitutter var hjemmel
til at nægte en sådan udvidet benyttelse af
den private fællesvej.

En mere intensiv udnyttelse af ejendom
men ville derimod kunne hindres gennem
lovens bestemmelser om byggelinier, her
under eventuelt ved nedlæggelse af fore
løbigt forbud efter lovens § 42.

En sådan anvendelse af byggeliniebe
stemmelserne ville der kunne være anled
ning til, såfremt det pågældende byggeri
var af mere bekostelig karakter.

Underjordisk parkeringsanlæg
under torv i købstad

Et byråd sluttede med et privat selskab
overenskomst om, at selskabet udførte et
uriderjordisk parkeringsanlæg i 2 etager
under et af byens torve, der var optaget i
vejregisteret som offentligt vejareal.

Vej direktoratet, der fik sagen forelagt
af indenrigsministeriet, svarede, at man
for sit vedkommende intet havde imod det
ansøgte at erindre.

Såfremt en del af det nuværende offent
lige vej areal, som forudsat i den blandt
sagens akter værende overenskomst blev
særskilt matrikuleret og opgjort til gen
stand for behæftelse ved optagelse af pri
oritetslån, ville det dog være nødvendigt,
at dette areal udgik af fortegnelsen over
de offentlige veje i købstaden og dermed
af vej registeret.

Refusion af udgifter til parkerings

plads på privat areal

Et byråd forelagde vej direktoratet spørgs
målet om, hvorvidt udgifterne i forbindelse
med anlæg af en parkeringsplads på et
,,Gartnernes Salgshal” tilhørende areal vil
le kunne medregnes blandt kommunens
refusionsberettigede udgifter, uanset at den
pågældende parkeringsplads ikke blev op
taget i vej registeret.

Vejdirektoratet svarede, at det stillede
spørgsmål måtte besvares benægtende, med
mindre arealet blev overtaget som offent
lig vej. Vejdirektoratet fandt derimod intet
at erindre imod, at byrådet afholdt etable
rings- og vedligeholdelsesudgifterne i for
bindelse med parkeringspladsen som ikke
refusionsberettiget udgift.

Klage over betingelser for tilladelse

til udstykning til privat fællesvej

En landinspektør klagede over det af et
amtsråd stillede krav om pålæg af over
sigtsservitut ved en privat fællesvejs ind-
munding i en landevej som betingelse for
sin godkendelse af, at en udstykket parcel
benytter dn omhandlede fællesvej som ad
gangsvej, skal man meddele følgende:

Det fremgik af sagen,
at der i forvejen var udstykket en række

parceller, hvoraf flere var bebygget,
med adgang til fællesvejen, og

a/ amtsrådets krav om oversigtsservitut
berørte tre ejendomme, der ikke ejedes
af den udstykkende.

Overensstemmende med den af ministe
riet fulgte praksis i tilsvarende klagesager
svarede ministeriet, at man ikke kunne til
træde, at amtsrådets godkendelse blev gjort
betinget af det omhandlede servitutpålæg.

Såfremt amtsrådet måtte anse servitut
pålægget for nødvendigt, burde dette efter
ministeriets formening ske enten ved amts
rådets egen eller ved sognerådets foranstalt
ning.
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Feje- og grusningspligtRefusion af bidrag fra sogne-
kommune til fortovsanlæg
på landevej

En amtmand har forelagt vej direktoratet
to spørgsmål vedrørende fortolkningen af
lov nr. 194 af 7. juni 1938 om tilskud til
de offentlige veje, nemlig:

1) Hvorvidt et beløb, som af et sogneråd
indbetales til et amtsråd til dækning af
dettes egenudgift ved et fortovsanlæg
ved en landevej sstrækning kan henfø
res under lovens § 2, stk. 5, som bi
drag til vejformål fra en anden kom
mune, uanset om sognekommunen til-
vej ebringer beløbet gennem skatteud
skrivning eller gennem særlige bidrag
fra de til vejen grænsende lodsejere.

2) Hvorvidt beløbet i tilfælde af, at det
tilvejebringes gennem særlige bildrag
fra de til vejen grænsende lodsejere,
efter amtsrådets frie bestemmelse kan
fradrages enten i amtskommunens eller
i den pågældende sognekommunes vej-
udgifter, uanset at det drejer sig om et
amtskommunalt vej anlæg.

Vejdirektoratet svarede for så vidt an
går det første spørgsmål, at bidrag af den
omhandlede art kun kan henføres under
bestemmelsen i vejtilskudslovens § 2, stk.
5, om bidrag til vejformål fra en anden
kommune, såfremt beløbet i sin helhed af
holdes af vedkommende sogne- eller by-
kommune gennem dennes indtægter ved
den almindelige skatteudskrivning. Såfremt
kommunen derimod overensstemmende
med reglerne i en vejvedtægt eller på an
den måde får beløbet dækket af de tilstø
dende grundes ejere, vil bidraget være at
henføre under vejtilskudslovens § 2, stk.
4, som bidrag fra lodsejere.

Med hensyn til det andet spørgsmål ud
talte vejdirektoratet, at beløbet i medfør
af lovens § 2, stk. 4, vil være at bringe til
fradrag i amtskommunens vejudgifter som
følge af, at beløbet vedrører en af amts
rådet bestyret vej.

En stadsingeniør udbad sig en udtalelse
fra vej direktoratet vedrørende spørgsmålet
om, hvorvidt en grundejer, hvis grund er
adskilt fra vejen ved en strimmel jord på
2-3 m bredde, har pligt til at feje og gruse
fortov.

Det fremgik af sagen,

at arealet er opstået ved en vej forlægning,
at grundej eren ikke har ønsket at overtage

arealet,
at han derefter vil hævde, at han ikke ejer

den jord, der støder ud til gaden, men
at arealet nu vil blive udlagt som vejareal.

Ifølge politivedtægten for købstaden,
har ,,enhver, der ejer grund eller bygning,
der støder til offentlig gade, vej eller
plads”, pligt til ud for sin ejendom til ga
dens eller vejens midtlinie omhyggeligt at
renholde bla. fortove. Renholdelse af pri
vate gader og veje påhviler i sit fulde om
fang de tilstødende grundes ejere.

I denne anledning udtalte vej direktora
tet følgende:

Vej direktoratet har om dette og lignende
spørgsmål, f.eks. også spørgsmål om vej-
bidrag, haft en del sager, ligesom der også
foreligger nogen retspraksis.

Ved afgørelsen har man lagt vægt på,
om et sådant areal udgør en bestanddel af
vejarealet, hvorved det bla. er af betyd
ning, om arealet matrikulært henhører un
der vejen, jfr. t.eks. Vestre Landsretsdom
af 26. oktober 1951, hvor tiltalte som
følge af nægtelse af at opfylde sine grund
ejerpligter idømtes en bøde for overtræ
delse af politivedtægten for Haderslev
amts landdistrikter. I den citerede sag
havde rabatarealet en bredde af fra Ca.
4,5 m til 3,2 m, altså mere end i den fore
liggende sag.

I samme sag havde vejdirektoratet på
forespørgsel fra stadsadvokaten i Sønder
borg udtalt, at man måtte holde for, at
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WILD
HEERBRUGG

- ikke &us4,
let ete.a4s.t.

W I LDS instrumenter

er i en klasse for sig.

Lad os sende Dem
prospekter eller tilbud,

vi har alle typer

NI VE LLERIN STR UM E NTER

og TEODOLITER på lager

Enerepræsentation:

M.BJØRN THYGESEN
NY ØSTERGADE 10. KØBENHAVN l( . TLF. PALÆ 4958

Specialfirma

for optiske

og finmekaniske

instrumenter

Udlægning al
asfalterede vejmaterialer

Jord- og

vejarbejder

Beton og

jernbeton

Vejmaterialefabrikker:

OVE ARKJL A/s

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Telefon 2 2945

AGGERSUND, tlf. 25

LØG UMGAARD.

tlf. Løgumkloster 43525

SKIVE, tlf.1272

VOIENS, tlf.4l200

SLESVIG, tlf. Jagel 29

KIEL, tlf. 71911
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tiltaltes ejendom grænsede til offentlig
vej, hvorved bemærkedes, at vejrabatten
matrikulært henhørte under vej arealet, så
ledes at tiltalte efter ministeriets opfattelse
var pligtig at renholde rabatten, fortovet,
rendestenen og kørebanen ud for den ham
tilhørende ejendom indtil vejens midtlinie.

I en sag fra Esbjerg, hvor der på hver
side af en vejs kørebane henlå en 10,98 m
bred græsrabat, har vej direktoratet erklæ
ret sig enigt med byrådet i, at bidrag til
vej ens istandsættelse kunne pålignes de
pågældende lodsejere i overensstemmelse
med vej vedtægtens bestemmelser.

I en sag fra Helsingør, hvor en grund
var placeret 6-7 m over vejens niveau og
adskilt fra vejen ved en 7-8 m bred, be
plantet skråning tilhørende kommunen og
matrikuleret som vejareal, udtalte vejdirek
toratet, at grundejeren, da grunden havde
eneste adgang til vej ad den pågældende
vej, havde renholdelsespligt.

Flere andre afgørelser ligger på linie
hermed.

justitsministeriet har i de tilfælde, der
drejede sig om en fortolkning af politi-
vedtægter, der jo henhører under justits
ministeriets forretningsområde, erklæret sig
enigt med ministeriet for offentlige arbej
der i dettes foran citerede udtalelser.

Konklusionen blev herefter, at man så
vel i retspraksis som i administrativ prak
sis ved fortolkningen af bestemmelsen om,
,,at grunden støder til vejen”, har lagt
vægt dels på, om den pågældende rabat
eller lignende kan siges at henhøre under
vejen (feks. fordi den er udskilt i ma
triklen som vej areal), dels på, om den
ejendom, der agtedes sat i bidrag til vejen
eller inddraget under pligten til vejens
renholdelse m.v., havde adgang til vejen
eller i hvert fald kunne opnå adgang til
denne.

Da disse betingelser syntes at være op
fyldt i den konkrete, foreliggende sag, ud
tal te vej direktoratet som sin formening, at
der var fornøden hjemmel til at pålægge

den pågældende grundejer renholdelses
pligt mv. i det omfang, som politived
tægten i øvrigt hjemler ret til.

Spørgsmålets endelige afgørelse henhø
rer dog under domstolene.

Tinglysning af oversigtsservitutter

Vej direktoratet har på forespørgsel af en
amtsvejinspektør udtalt, at vejdirektoratet
er af den opfattelse, at en oversigtsservitut,
af hvis indhold det tydeligt fremgår, at
den er pålagt ved ekspropriation, må gå
forud for alle private rettigheder, herunder
også panterettigheder. Vej direktoratet har
herved henvist til professor Illums bog
,,Tinglysning”, pag. 78, hvori det hedder,
at ekspropriationsservitutter og offentlig
retlige rådighedsindskrænkninger efter al
mindelige regler om lovgivningens regu
lering af ejendomsforholdene kan pålæg
ges med fortrinsret fremfor alle rettighe
der af privatretlig oprindelse. Som eksem
pel herpå nævnes oversigtsservitutter. Syns
punktet deles også af retspræsident Abitz,
der i ,,Håndbog for danske kommuner”,
side 1091, anbefaler, at arealerhvervelse
m. v. til landevej sker ved ekspropriation,
da fremgangsmåden ikke mindst i forhold
til andre rettighedshavere end ejeren er
væsentlig simplere end ved aftale. I sam
me værk, side 1107, anfører han, at det
må anses for mest hensigtsmæsigt, at det
gøres klart, at selve afståelsen (og hermed
må ligestilles servitutpålægget) sker i hen
hold til amtsrådets ekspropriationsbeslut
ning, således at den ikke kommer til at
hvile på en aftale med ejeren, med hvem
der kun forhandles om fastsættelsen af den
ham tilkommende erstatning.

østre landsret har ved dommen i U.f.R.,
1938/1002, ud fra et noget andet syns
punkt godkendt pålæg af en oversigtsser
vitut med prioritet forud for private ret
tighedshavere. Det hedder i dommen, at
der under hensyn til, at det drejede sig om
forholdsvis ubetydelige grundstykker, som
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ikke udgik af ejendommene (panterne),
og hvis praktiske anvendelighed ikke for
ringedes i økonomisk betydeligt omfang,
intet skulle være til hinder for, at en ting
lysning af servimtterne også efter analogi
en af tinglysningslovens § 23, stk. 2, skete
på grundlag af de foreliggende uskadelig
hedsattster, som opfyldte betingelserne i
tinglysningsanordningens § 40, stk. 1, sid
ste punktum.

derretning om nedlæggelsen, således at en
hver af disse lodsejere, hvis han ønsker
vejen opretholdt som privat vej, vil kunne
kræve nedsat en landvæsenskommission til
afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt vej
en er af vigtighed for hans ejendom.

Vej direktoratet fandt herefter ikke an
ledning til at foretage videre i sagen.

Møde
Overtagelse af privat fællesvej
som offentlig

En landsretssagfører har som advokat for
en gartner påklaget en af et byråd truffen
beslutning, hvorefter den østlige del af en
privat fællesvej i købstaden overtages som
offentlig vej, idet landsretssagføreren an
førte, at hensigten med overtagelsen skulle
være, at vej stykket efter overtagelsen skulle
nedlægges som vej og overdrages til to til
stødende grundejere.

Byrådet oplyste i en over sagen indhen
tet erklæring, at spørgsmålet om vejens
nedlæggelse havde været behandlet i by
rådsmøde, men at der ikke var truffet en
delig beslutning herom.

Vej direktoratet svarede, at betingelserne
for vejens optagelse som offentlig, jfr. § i

i vedtægten for købstaden samt vejbesty
relseslovens § 16, efter vej direktoratets for
mening måtte anses at være opfyldt, og at
vedkommende grundejere ville kunne
fremsætte krav over for byrådet om, at
spørgsmålet om den eventuelt tilkommende
erstatning for vejens overtagelse skulle fo
relægges den i henhold til vej bestyrelses
loven nedsatte taksationskommission.

Det tilføjedes, at byrådet, såfremt be
slutning om nedlæggelse af vejen måtte
blive truffet i henhold til vejbestyrelses
lovens § 20, skal give såvel de tilgrænsende
lodsejere som andre lodsejere, der efter
vejbestyrelsens opfattelse kan have inter
esse i vejens opretholdelse som privat, un

Program for
de anlægsgartneriske
fags dag

som afholdes for femte gang mandag den 27.
februar 1961 i Nationalmuseets foredragssal,
Nv Vestergade 10, København K.

Motto: De grønne veie.

Forsæde: Departementschef Palle Christensen,
K., p.p.

Velkomst ved formanden.

Departementschefen.

Arkitekt, maa. Hans Erling Lang.
kilde:• Vejen i landskabet.

Kl. 10,00: Civilingeniør Chr. Blixencrone
Møller: Veje. jordarbejder og
fredninger.

Kl. 11,00: Professor, havearkitekt C. Th.
Sørensen: Beplantninger ved veje.

Kl. 12,00-13,30: Frokostpause.

Kl. 13,30: Havearkitekt Niels Ulrichsen:
Boligveje og parkeringsproblemer.

Kl. 14,30: Kirkegårdsinspektør Aage Fich:
Stier og veje på kirkegårde.

Kl. 16,00: Afslutning.

Der vil være mulighed for diskussion, og alle
foredrag ledsages af lysbilleder.

Til de anlægsgartneriske fags dag indbydes
alle medlemmer af de organisationer, hvoraf
fællesrådet er opbygget, samt i år desuden mi
nisteriets og vejdirektoratets embedsmænd, amts
vejinspektører, vejassistenter og andre teknikere,
stads- og kommuneingeniører, formænd i gade.
og vejudvalg samt andre i spørgsmålene interes.
serede.

Kl. 9,00:

Kl. 9,10:

Kl. 9,20:
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5llh1ïL
MATERIALPRØVN1NG

fra det mindste lommepenetrometer til
komplette laboratorieudstyr for jordbunds
beton- og asfaltundersogelser.

LOMMEPENETROMETER TIL JORDBUNDSUNDER
SØGELSER MED DIREKTE

AFLÆSNING kg/cm2

Eneforhandler

H. STRUERS

CHEMISKE

LABORATORIUM

København: Telefon C 1402

_________

Aarhus: Telefon 31611 . Odense Telefon 123601

Epoke-silo

traktor-

spredere

MODEL SK 15:

For fortove, cykle-

stier mv.

MODEL SK 20:

Til gader og veje

Specielt byggede traktorspredere

1-mands betjening —

ideel til udrykningsgrusning

Fabriken EPOKE
AIfr. Thomsen
Askov pr. Vejen . Tlf. 700*

øst for Storebælt:

AIS Helge Lonhart
Skovlund . Tlf (at) 94 77 22
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Nye bøger
Richtlzmen Jür die Anlage von Raslpliitzen

an Strassen und Autobahnen. 8°, 34 s.

Richilinien fiii Strassenbepflanzung.

8°, 64 s. + bilag.

Under de nævnte 2 titler har det tyske
Forschungsgesellschaft flie das Strassenwe
sen EV. gennem sit arbejdsudvalg for
Landschaftsgestallung i de første dage af
november 1960 udsendt 2 højst aktuelle
skrifter, der af mange årsager også har bud
til teknikere og politikere nord for vor
landegrænse. Det bemærkes, at udgiver-
adressen er Deutscher Ring 17, Køln, hvor
fra skrifterne kan rekvireres. Den ledende
forfatter (subs. redaktør og leder af de for
udgående undersøgelser) er oberregier
ungsburaurat Dr. Ing. Hans Lorenz i
Nürnberg, hvis dygtige arbejde med disse
og lignende emner i vej bygningens og
landskabets tjeneste er højt værdsat og og
så meget skattet i flere af de nordiske lan
de, deriblandt også Danmark, hvor han
har holdt foredrag om emnerne. Ved sin
side har han haft en række fagmænd af
forskellig art og position, og de forelig
gende skrifter bærer pålidelighedens præg
og er dygtig gjort. Retningslinjerne for
vejplantninger, som er den mest omfangs
rige af de nævnte 2 publikationer, lægger
vej ingeniørerne på sinde at en harmonisk
indførelse af vejene i landskabet er et vig
tigt middel, både til at skabe sikkerhed og
for den rejsende til at finde ro i landska
bet, — vejingeniørerne må være helt for
trolige med begrebet landskabspleje i en
tid, hvor så mange tekniske, merkantile og
praktiske motiver skal have en plads i
landskabet og deltager i en ødelæggelse af
dette. Som en del af landskabet får vejene
gennem sine plantninger afveksling, dybde
og profil, og det er at ønske, at disse arbej
der udføres med både fantasi, skaberglæde
og erfaring.

Der gives i nydeligt udførte tegninger

en mængde exempler på gode og dårlige
løsninger, — helt nye vejarbejder og om
lægninger af ældre. Vægten lægges på det
harmoniske og stedprægede, ikke noget uni
forme, og der vises exempler under højst
forskellige landskabsforhold (skov, flod,
bakke o.s.v.). Detailarbejder for bevaring
eller udbygning af beplantninger vises med
omhu, og skønt heftet egentlig ikke skal

beskæftige sig med linjeføring, idet dette

tema senere vil få sit særlige skrift, der er

under udarbejdelse, forekommer der natur

ligvis adskillige exempler også på vejæn

dringer m.v. På en fin måde vises nyplant

ningers indførelse i og samarbejde med exi

sterende. Heftet sluttr med nogle tabeller

over egnede planter med angivelse af

væxtformer, anvendelsesmuligheder o.s.v.

At alleer kun undtagelsesvis forekommer,

er klart, — de er hovedsagelige fortidige,

men man vil dog gerne bevare de remin

scenser, som der kan være tilbage, sam

tidigt med at man fastslår træers store

hjælp i den optiske føring af bilerne over

de lange strækninger og især hvor der

,.sker” noget (krydsninger o.m.a.).

Det andet hefte om rastpladser (en glo-

se, som vi desværre også har givet borger-
ret i nydansk) taler om disse pladsers re
kreative betydning og dermed deres hjælp

til øgelse af trafiksikkerheden samt deres

betydning for pleje af vognene, dog und

taget egentlige garagearbej der. ønsket om

rekreation gælder for enhver årstid for

længere rejser og må kunne give afspæn
ding hos føreren såvel som for passagerer

ne. Der må helst være skygge imod solen,

frisk vand, læ og mulighed for at kunne

indtage et måltid o.s.v. Pladserne må deles

i grupper for omnibusser og andre vogne,

rene vigepladser og teltpladser. Alt dette
kræver omsorgsfuldt valg af pladsforhold,
og der må her være såpas megen plads
mellem vognene, at personer kan stå ud
uden at dørene kolliderer. De mere omfat

tende rastpladser har med en sproglig pud
sighed i tysk fået navn af auto-picknick
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flåche for visse partier indenfor rastplad
sen. Der lægges vægt på udsigter og prak
tiske terrainarbej der, så at der ikke er skrå
og stejle sider ind til vognene, men pia
neret såpas meget ud, at de rejsende be
kvemt kan stå af eller på. Også for det
mere og mere ømtålelige spørgsmål om
den enkeltes trang til at benytte et toilette
er behandlet og givet gode råd for, så
skovbrynene ikke mere skulle være i fare
for tilsvining. At iøvrigt nogle rastpladser
må ligge i fortroligt skjul og andre åben
bare med frie udsigter er klart, og exemp
ler derpå gives.

Hvert af de nævnte skrifter koster 3
DM. J ohcmnes Tho//e.

Dr-Ing. 117 Ritter von Meng: Zusatz- und
Anstrichmitte/ fur Mbrle/ und Beton.

Siebente überarbeitete und erweiterte Auf
lage 1959. 160 Seiten. Gebunden DM 11,-.

Bauverlag GmbH. Wiesbaden und Berlin.
Indbiandingsmidlernes betydning vokser

efterhånden som kravene til betonkonstruk
tionerne skærpes. Indbiandings- og på
strygningsmidlerne har en 50-årig udvik
ling bag sig.

Syvende udgave af Ritter von Meng’s
bog er i overensstemmelse med de tyske
,,Prüfrichtlinien für Betonzusatsmittel” fra
1958.

Inddelingen af stoffet er omtrent den
samme som i de seks foregående udgaver.
Man får et overblik over gældende prø
vemetoder for beton-indbiandingsmidler.
Forfatteren kommer også ind på de nyeste
tilsætninger til forspændt beton. De midler,
der omtales, skal forbedre cementmortels
modstandsdygtighed overfor statiske og
dynamiske påvirkninger og især overfor
korrosion og erosion.

Bogen består af 35 sider tekst og 110

sider tabeller, der nævner de tyske firmaer,
der fremstiller de forskellige fabrikater.
Desuden får man f.eks. for luftpore-ind
blandingsmidlerne at vide, om de leveres

faste eller flydende, om de er opløst i
vand, hvilken farve, de har, og hvor stor
tilsætningen skal være. For andre stoffer
gives den kemiske sammensætning og an
vendelsesområder.

Bogen er en nyttig håndbog, der ville
have været endnu bedre, hvis den havde
haft en indholdsfortegnelse.

Dipl.-Ing. Wolfgang Czernin: Zement
chenne fur Bainngenieure. 155 Seiten mit
42 Abbildungen. Glyansfolieneinband. DM
12.-. Bauverlag GmbH. Wiesbaden und
Berlin.

Overalt i verden anstrenger Cement
kemikere sig for at forbedre den gammel
kendte cement og for at udvikle nye spe
cial-cementer med det formål, at lette løs
ningen af de opgaver, der stilles bygnings
ingeniører. De endnu uklare fysiske og
kemiske egenskaber hos cementen angribes
af den moderne cement-forskning med vi
denskabens mest moderne værktøj, såsom
elektronmikroskoper og rontgenanalyser.

Cementkemien er blevet en specialviden-
skab, som det er umuligt for teknikere at
følge med i. De, der bruger cement, må
nøjes med at kende de vigtigste cement-
egenskaber, som har betydning for beton
konstruktioner, uden at kunne være fortro
lig med de fysiske og kemiske processer.

Derfor er det påskønnelsesværdigt, at
Wolfgang Czernin, der er leder af de
østrigske cementfabrikanters forskningsin
stitut, i sin bog på en letforståelig måde
har forklaret de vigtigste forhold vedrø
rende betons fremstilling, afbinding og
hærdning. Læseren får også en antydning
af, hvor grænserne i øjeblikket ligger for
vor erkendelse på cementkemiens område.
Der peges desuden på, hvilke fordringer
man kan stille til cementen og hvilke, man
ikke kan vente at få opfyldt.

Bogen indeholder ikke så megen kemi,
at en bygningsingeniør behøver at blive
forskrækket, hvorfor den anbefales.
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Snerydningsmateriel af enhver art

Alt materiel til gaders og vejes

BYGNING

VEDLIGEHOLD. RENGØRING

r EVA 9770

i iririirrILIItIÇ)
— BULOWSVEJ 3 KØBENHAVN V —

AUTOVÆRNET MED KÆDEREAKTION
Vest for Storebælt:

A-S SYDJYDSK
LECABETON

Egernsuncl
Telefon:
Gråsten (046)51 713 m— 4

NORDISK
AUTOVÆRN

øst for Storebælt:

ASKE BY TRÆLASTHAN DEL OG BETONVARE FABRIK

vi H. Hansen Telefon: Møn 7411
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H.J.HENRIKSEN &G.KÅHLER

V E JM AT ER I AL ER

Nymølle Skærvefabrik . Mogenstrup Skærvefabrik . Falsters Sten- og Grusforretning

AKTIESELSKABET

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

Chas1 Findsen Scholl
Entreprenør

Louiselund, Lunding

Tlf. Haderslev 23435

Kontor

Tlf. Haderslev 24233

Sten og Grus

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfaltemulsion, pulverasfalt samt øvrige
specielle asfaltprodukter

UDFØRER: Støbeasfaltarbejder, entreprenorarbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmaterialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner
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DELMAG
100 KG JORDSTAMPER

*

500—1000 kg Frø

*

300—2200 kg

Diesel rambuk

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

AKTI ESELSKABET

DE JYDSKE KALKVÆRKER
HOVEDKONTOR: AABOIJLEVARDEN 3 AARHUS

Skrvefabrik:
Glatved strand

ved Grenaa

Haandsten * Bundsten * Skærver * Singels
Telefon Aarhus 3 11 88 Telefon Balle vi Trustrup 8
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E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord- & vejarbejder . Slagger . Overfladebehandling med varm asfalt

VOGNMANDENTREPRENØR

TH. ERIKSEN
FARSØ. TELEFON 149

Vejmaterialer Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

efter D.S.400

JOHS. HANSEN&SØN

Alt i betonvarer

Stort lager

Om9ående levering

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY A!S

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 877 16

Kristrup Maskinyrksted
Clausholmvej 2

Randers . Telf. 1553

SpecaIiteter:

Rep. af entreprenørmateriel
vejbelægningsmaskiner
grusapredere
tromler, sneplove mm.
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