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Tællende og talende Sten ved vej og sti
Af havearkitekt Johannes Tholle. DK 625. 745. 6

Tidligere afsnit har været optaget i DV
I 1954 s. 125-36, 111956 s. 211-24, III
1957 s. 1-8 og IV 1957 s. 85-103. Nær
værende er sidste afsnit.

V. Bystcevner, Fredlysnngssten og endnu
et par vefsten.

Bystævnet

Kan de enkelte sten, som i de tidligere
artikler er omtalt, ofte tale et alvorligt
og manende sprog til nutiden, så kan den
samling af sten, der danner bystævnet i
landsbyen i endnu højere grad gøre det,
når samlingen da er nogenlunde intakt
og præsenterer sig i nogenlunde samme
skikkelse som oprindeligt og i ikke alt for
fremmed miljø. I sådanne (desværre alt
for få) tilfælde vil den, der har virkelig
fornemmelse af gammel almuekulturs må
de at røre sig på eller, som har forståelse
af, hvad lokalhistorie er og hvordan den
kan give sig udslag i tingene, ikke undgå
at føle sig betaget og at stå overfor noget
af det inderste i de gamle bysamfunds
sjæl.

Bystævnerne har deres rod langt tilbage
i tiden, og de har fået deres funktion af
landsbyernes fællesskab i arbejde og mel
lem mennesker. På bystævnet samledes by-
mændene, når samfundets oldermand ved
horn eller på anden måde kaldte bønderne
sammen. Her vedtoges igangsættelse af
dagliglivets arbejder, såsom hvornår der
skulle sås hvad eller hegnes, og her traf
man dispositioner om ret og rimelighed.
I sin oprindelige skikkelse var der under
fællesskabets landbrugssystem én sten for
hver af byens gårde (og gårdmænd), og
de stensatte stævner er særlig kendt fra
Fyn, Sjælland, Samsø og Falster. Stenene

Fig. 1. Bystævnemotiv med majbænk, majtræ og
sten i Måløv.

var arrangeret i rundkreds (om ikke al
tid cirkelformede), og bymændene tog sæ
de på hver sin sten, — i dårligt vejr har
de nok været samlet i en lade eller andet
steds hos oldermanden. Noget mere dyb-
sindigt og udtænkt system for placering,
f. eks. i solretning eller andet, kendes nok
ikke hos os, skønt man i Tyskland mener
at have fundet noget sådant. På Stevns,
i Sydsjælland, på Langeland m.fl. steder
har der været en ,,majbænk” (græsbærik)
eller en ,,majsten” på bystævnets plads,
ligesom der undertiden har været plantet
et levende ,,majtræ”, — at der årligt rej
stes pyntede majstænger eller majtræer er
noget andet. På Låland kendes ,,gadesko
ven”, et træ, der var omgivet af en cirkel-
rund indgærdet jordhøj eller forhøjning.

Hvis man tror at bystævnet med fælles
skabets ophør for langt mere end 150 år
siden, hørte op med at fungere, må man
nok tro om. For selv om stævnets offici
elle funktion gik tabt, har det dog stadigt
kunnet samle folk. Det var jo ikke alle går-
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Fig. 2. Bystævne
og maj træ ved
frilandsmuseer.
Sorgenfri.

dene, der flyttedes ud ved udskiftningen,
og der har også fremover været brug for
en samlingspiads til at drøfte tingene —

og til at snakke. Og mange steder kan
det gamle bystævne stadig fungere som
en uofficiel samlingsplads.

Tiden har faret hårdt frem imod by
stævnerne, — på den trafikmæssigt øm
tålelige plads i bysamfundets midte og
trængt af bebyggelser og haver, er mang
foldige bystævner mere eller mindre øde
lagt eller helt decimeret. Rudimenter
findes dog her og der, også udenfor egns
museer mfl. steder, og hvor der endnu
er nogle at finde, bør de sikres i videst
muligt omfang, især ved at der skaffes
plads omkring dem og ved at de eventuelt
retableres

Mere eller mindre vellykicede efterlig

Fig. 3. Jens Jensen: Council Ring.

ninger er ofte etableret som led i nyere
tids vej bygning, i parker og offentlige an
læg m.fl. steder, og som et ingrediens i
friluftslivet under moderne former er de
genopstået som samlingspladser i spej der-
lejre, campingpladser o.l., ofte med bålet
som det samlende midtpunkt, men dog
også brugt som de officielle rådslagnings
pladser. Vor landsmand, landskabsgartner
Jens Jensen, der døde for få år siden, har
i USA. benyttet motivet på lignende må
de i det han kaldte en Council Ring, —

stenene er her lagt tæt sammen og kan
være tilhuggede, hvad de oprindelige by
stævnesten ikke var (de var runde, men
udvalgt med en affladet overside), omgi
vet af en trækrans og med en stensat bål-
plads i midten (fig. 3).

Fredet Minde

Man ser dem især på oltidshøje, — disse
firkantede, kraftige granitsten, der rager
op af grønsværet, og som bærer indhugget
en kongekrone samt versalierne: FM.

Det var i halvfjerdserne, at man begyndte
at opsætte sådanne på de kæmpehøje, som
menigmand og andre lodsejere da frivil
ligt gik ind på at frede. Det var national
museet der rejste dem, for overfor offent
ligheden at kunne tilkendegive at her var

1i”.

. .
cv..

COUNCIL R-ING
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DER ER 4 MULIGHEDER

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 * KØBENHAVN V * TELF. *HILDA 1090

BAR B E R - G R E E N E
873

vej ban eud læg ger
arbejder på larvebånd

transporteres på luftgummi
ar be jd s b red d e

fra 183 cm til 366 cm

BARBER-GREENE
879- B

vej ban eud Iægg er
på larvebånd

arbejdsbredde
fra 243 cm til 567 cm

BAR B E R - G R E E N E
SA-60

vej baneudlægger
på luftgummi
arbejdsbredde

fra 243 cm til 567 cm

BAR B E R - G R E E N E
SB-60

vej baneud lægger
på larvebånd

arbejdsbredde
fra 243 cm til 567 cm
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et fredet oltidsminde, FM betyder natur
ligvis: Fredet Minde. Man satte dem da
gerne på toppen, måske i overensstemmelse
med ejerens ønsker om, at det virkelig
kunne ses viden om, at han havde ydet
dette offer på ejendomsrettens alter og i
samfundets tjeneste havde fredet en del
af sit areal. Det har dog ikke kunnet næg
tes, at denne dekorative og ambitiøse an
bringelsesmåde har virket noget uheldigt,
— desillusionerende kan man vel kalde
den, og overfor oltidsmindets form og
egentlige bestand af en kuplet jordhoj og
stene i samling eller rækker har denne i
moderne tid gjorte kunstfærdige ting
unægtelig virket som og været en anakro
nisme (se fig. 5). Lidt bedre er det, når
man (som undertiden senere er sket) har
anbragt FM-stenen for foden af en høj
eller på en af dens sideskråninger. For
målet har dog først og fremmest været
at sætte respekt om mindesmærket, og da
man af sparsommelighedsårsager sidst i
tredverne prøvede i stedet for de svære
og solide granitsten (der går mere i jorden
end over denne) at benytte nogle beton-
sten, viste det sig hurtigt, at (i køben
havnsegnen og Vendsyssel), det ikke vare-

Fig. 5. FM midt på
kæenpehøj — alt for

dominerende
placering, Store Rise,

Ære.

Fig. 4. FM ved kæmpehoj.
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de længe, før de var gået til, slået itu og
ødelagt. Rent bortset fra det dekorative i
granitstenen må man vel tillige erkende, at
også den stoflige virkning af cementsten
har været af endnu mere desorienterende
art og endnu mere en anakronisme.

Der skal efter sagkyndiges udsagn være
blevet anbragt ca. 6000 sten af den gæng
se, smukke type, og disse koster p.t. ca.
100 kr. stykket. Siden naturfredningsloven
af 1937 har givet en obligatorisk fredning
af jordfaste oltidsminder, skulle man ikke
mene, at det var nødvendigt at anbringe
yderligere dokumentation for, at det på
gældende objekt virkelig var fredet, og
man har da også i en årrække undladt at
opsætte flere sten. Imidlertid agter man
igen at gå i gang dermed, — det er blot
et bevillingsspørgsmål, og da der må reg
nes med at skulle bruges fredningssten til
i hvert fald 15.000 oltidsminder, er det jo
da også en post at regne med. Denne skøn
nes det altså åbenbart ikke så nødvendig
at få en bevilling til igennem hos myn
dighederne som til de skilte, der tjener tra
fiken og fartens århundrede. Og de myn

digheder som arbejder med vore fredede
mindesmærker (nationalmuseet) ved af
bitter erfaring, at det i høj grad er nød
vendigt både at publicere og at dokumen
tere, at det pågældende område er fred-
lyst. Lad os håbe, at vej myndigheder af
alle arter også gør deres til, at det fredede
ikke gås nærmere end allermest nødven
digt, — også disse har dog haft synder
på deres samvittighed i den henseende
(vejforlægninger o.l.).

Gradmålingsmærker

Under forsvarsministeriet sorterer et in
stitut, der bærer navnet Geodætisk Insti
tut, som er oprettet i 1928 ved sammen
slutning af et par andre institutioner. Det
er dette instituts opgave at foretage den
topografiske opmåling af Danmark samt
at trykke og udgive kort og forskellige
videnskabelige arbejder. De topografiske
kort er meget populære og stærkt benyt
tet af fagfolk af mange kategorier, civil
og militær administration, myndigheder
etc. Hvert år foretages opmålingsarbej der
her og der i landet, og efter bestemte
systemer med fixpunkter m.m. inddeles og
markeres det opmålte, — de anvendte små
mærkesten er sjældne at finde, og deres
placering er iøvrigt instituttets interne an
liggende og hemmelighed. Men hvor vej-
folk og andre træffer på dem, har man
naturligvis pligt til at respektere deres
plads og rette henvendelse til instituttet,
hvis der skal ske noget med terrainet på
stedet.

Hvad der ikke er nogen hemmelighed,
er de tixpzinkzsten, som rejses på højt- og
fritliggende steder, — ja undertiden (nem
lig under arbejde på stedet) manifesterer
disse sten sig på en særlig kraftig måde,
idet der er rejst stilladser og hejst signal-
flag på stedet, — for at de arbejdende tek
nikere eller videnskabsmænd lettere kan få
de pågældende punkter i kikkerten. Disse
smukt tilhuggede og smukt formede sten,Fig. 6. Fixpunkt for Geodætisk Institut.
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Fig. 7. Stengærde og
,,danevirkesten” i Hvidsten.

der er anbragt ovenpå en solid firkantet
betonsokkel, bærer desuden en oval metal-
plade med en indskrift der har bud til
alle og enhver, idet der siges, at der ikke
må øves vold imod den og ikke tændes
bål på eller ved den, så at den beskadiges.
I almindelighed står disse sten nok ikke
på særligt udsatte steder, men er de an
bragt på en mark, fører der dog gerne
en sti hen til dem. At fixpunkterne lige
som de før nævnte mærker iøvrigt må re
spekteres på enhver måde, er klart, og
deres solide fundament indbyder da heller
ikke just til, at man f.eks. skulle finde på
at flytte på dem.

Endnu et par milesten

og nogle andre målesten

De officielle milesten, kilometersten
eller tavler med afstandsmeddelelser er no
get ganske nøgternt og praktisk og har in
gen anden funktion end at erkende eller
underrette om afstandene fra sted til sted.
Når man ved den siden tyskerbesættelsen
så berømte Hvidsien Kro i et stengærde
(se fig. 7) finder en indskrift om ,,Halv
vejen til Danevirke”, kunne man jo nok
et øjeblik blive lidt desorienteret derover.
For hvor er dette da målt fra, — hvor går

den anden halvvej? Det dæmrer da også
efterhånden for én, når man læser videre
for foden af stenen, idet her står 1920,
der hverken kan være noget med mil eller
kilometer, men må være årstallet. Foroven
omkringdet påmalede Dannebrogsflag står
yderligere noget om et minde, — og så går
det da efterhånden op for beskueren, at ste
nen i gærdet jo ikke er en, der bogstaveligt
måler halvvejen til Danevirke, men det er
en, som for alle og enhver bekender kro-
familien Fiils opfattelse af genforeningen i
1920, — denne var kun en halv ting, ikke
noget endeligt, men altså dog et skridt
imod en danevirkeløsning: halvvejs til
Danevirke.

Det er ikke her stedet at politisere i an
ledning af dette standpunkt, — enhver kan
få en diskussion i stand om folkegrænse,
sindelagsgrænse, historisk grænse, — ret
og uret og god eller dårlig politik, — no
get som der her heller ikke skal tages
standpunkt til. At det sydfor Skelbækken
værende land indtil Eideren (og mere end
det), har været dansk, er der så meget der
melder om, og vedrørende skildringen af
historiske mindesten, begyndte vi jo også
med Danevirkestenen (Dv. 1958 s. 182).
I kontakt med dette kan vi ikke undlade
at bringe en illustration fra en dansk mile
sten, der også står sydfor den nuværende
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Og endnu et par af vejenes egne sten

landegrænse. Stenen står ved den nuvæ
rende Bundesstrasse 4 og den bærer så
mænd kong Frederik J71’s initialer med til
føjelse af årstallet 1832. At denne milesten
ikke er alene om at manifestere tidligere
tiders danske tilhørsforhold for disse dele
af Europa. turde enhver, der har været og
rejst i Sydslesvig og Holsten mfl, egne
være vel bekendt med.

Nu kunne det være morsomt, om man
også kunne hoppe over vandgrænsen Øre
sund til det tabte land Skåne og finde til
svarende mindesmærker i form af milesten
ol. der tydeligt fortalte om, at danske
konger også havde haft noget at skulle
have sagt her: at det var gammelt daiisk
land. Desværre kan dette ikke ske. I et
brev fra landantikvarien i Lund (25/5 19)

siges det på en forespørgsel herom, at no
gen ,,milstolpe” med Christian IVs navne-
træk ikke findes, og at den ældste milesten
i Skåne står i Adelgaten i kvarter Svanen
nr. 3 i malmø og den bærer Carl XIs
initialer og årstallet 1676.

Skønt emnet turde være uudtømmeligt
og alt dog må ha en ende, har jeg ikke
kunnet lade være med at gøre denne fort
sættelse af et ellers behandlet emne: de
sten ved vejen, som fortæller om selve ve
jen, dens tilstedeværelse, færdselsretning,
farer mm., — ikke mindst fordi nogle fra
vej administrationens eller vej byggernes
rækker har været så venlige at forsyne mig
med billeder og oplysninger. Derfor kom
mer efterfølgende tilføjelse til det allerede
i 1954 berettede om vejenes egne sten.

Der synes især i Jylland med Sønderjyl
land at være et rigt felt, og mange af de
upåagtede sten fortjener at bringes frem
i offentlighedens lys, hvad enten de stadig
står på deres sted, eller at de (som andre)
er flyttet ind bag hegn for der at bevares
for fremtiden. Til disse sidstnævnte hører
en serie af gamle slesvigske vejsten, der
af den mærkelige og begavede bager (Bro
der.cen) i Hjerpsted er samlet og bevaret
hos ham. Det er hovedsagelig sten, der i et
primitivt, men malende sprog fortæller om,
at der også i gamle dage var en vis risiko
og fare ved at færdes på vejene, — unæg
teligt dog farer, som ikke kunne rangeres
ind under den kategori, der nu omfattes
af den mekaniserede trafiks dødsfælder. Vi
bringer billedet af en af disse smukt for
færdigede gamle vej sten, der pålægger
vandreren at holde sig til Herrens vej og
tage iagt, at timeglasset hælder (fig. 9).
Senere i artiklen skal vi bringe et norsk
eksempel på en anden advarsel, dikteret
af norske terrainforhold.

Disse sønderjyske vejsten af ældre og
særlig karakter burde naturligvis stort set
alle være bevaret på deres plads ved vej
eller sti, men når omstændighederne nu
har flyttet dem bort fra deres oprindelige
ståsted, det være sig af praktiske årsager
eller uforstand, så er det værd at agte den
mand, der har forstået at vurdere deres
betydning for samfundet og har givet dem

Fig. 8. Milesten ved Bundesweg i Holsten med
Kong Fr. Vi’s initialer.
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ICOMAC er en koldt udlæggelig pulver
asfolt, som er Ietbearbedelig,

selv i frostvejr.

ICOMAC kan udlægges på renfejet un
derlag uden klæbning.

I COMAC kan lagres i ugevis uden at an
vendeligheden forringes.

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER
ISLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN 5 ASTA 28OO

—

»ICOMAC til vin ferlap«

VINTER LAPPEMATE RIALE

I COMAC leveres fra vore fabriker

Tømmerup på Amager

Ringsted

Randers

Dortheosminde pr. Uldum

Sølsted ved Tønder
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GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V LÅN G REUTERS

IKAKI
Støbeasfaft

Pulverasfalt * Maribopu Iver
Asfaltemulsion

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 9, SV * *HILDA 4111

Sne kan læsses så man kun spærrer een kørebarse, når transportbåndet føres over lastbilens førerhus
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husly i sin have; denne er på den måde
blevet lidt af et museum i sten. Heldigvis
har der da andre steder været forstående
folk og myndigheder, som har ladet de
gamle sten stå ved vej eller sti, — og
dette hvad enten de nu direkte eller indi
rekte mælede noget til folk og farende.

Om et par vej sten fra egnen ved Løgum
kloster skrev Andreas Bach i Sønder
jysk Månedsskrift (1936), og skønt de vel
egentlig ikke dengang (eller nu) har stået
ved offentlig vej eller sti, har de dog tid
ligere gjort det, hvorfor de lige skal næv
nes her. Det drejede sig om en 2 meter
høj råt tilhugget vejsten ikke langt fra
Lundtofte. På den ene side har der været
indhugget: Apenrade Sonderburg, på den
anden: Tondern og på den tredje side det
mærkværdige: Lugemkloster. Stedet beskri
ves (1936) som en øde og forladt vej.

Den anden sten fra denne egn var den
mere end 100 år gamle firkantet tilhug
gede sten med en spids overside, der bærer
indskriften: Slogs Herreds Rettersted. Des
værre blev den i 1934 slået itu, men da det
blev opdaget, fik man atter stumperne
samlet og stenen rejst igen. Dette var me
get prisværdigt, for der menes med sikker
hed her at have været et rettersted — ja,
man kan endog fortælle om udført retter
gang på dette sted, der hæver sig op over
den flade egn.

Springer vi fra det vestlige til det østlige
Sønderjylland finder vi på Løjtland nær
Blåhoj en sten, der beretter om en vejs
mere end 200 år gamle historie. Der står
på stenen, at ,,Der könicl. Hausvogt Pau
lus Fabricius hat diesen ‘Weg getheilet d.
4. aug. Anno 1739 Jacob Hansen und
Eschelsen Schmidt in das Closter” (fig.
10).

Længere vest på nord for Røde Kro fin
der vi en kløvet hugget sten, der ligeledes
på tysk melder om, at her går vejen ,,nach
Ripen und Foldingbroe” med tilføjelse af
årstallet 1793 (fig. 11 t.v.), — altså også
en ærværdig gammel sten, som det nok

Fig. 9. Gammel vejsten i Hjerpsted.

Fig. 10. Gammel vejsten på Løjtiand.
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Fig. 11. Vejsten
ved kongevejen
nær Røde Kro
(ty.) og ved
Andrup Mølle.

er værd at bevare, — og ved Andrup
Mølle, ikke langt fra Bedsted, har vi en
anden vej visersten, der nu er hvidkalket
og som bærer CIrstians I/Is initial foru
den en krone (fig. 11 t.h.). Også den er

Fig. 12. Vejsten ved Hansted nær Horsens.

en ganske enkel, kløvhugget granitsten,
af god holdbarhed. Ganske lig denne er
en, som med tilføjelse af årstallet 1787

for foden er anbragt ved vejen mellem
Bedsted og Alslev Kro, hvor den står som
amtsgrænsesten. Endnu en kløvhugget sten,
men uden den hvide kalk, står ved Konge
vejen lidt nord for Abenrå, og ved Okse-
vejen nær Poviskro står der én lys slank
sten med indskriften: 1837 Gut Ahrtoft
Amt Tondern, — en gammel skelsten.

En på anden vis fornøjelig vejsten er
den, som står tæt ved mindet for den
faldne soldat ved Hansted nord for Hor
sens (se DV 1958 s. 198). Det er en til
spidset, trekantet sten, som melder om hele
tre veje. På den ene side står skrevet, at
,,Lit herfra på højre Hand Has Hærret
Væi”, på den anden side ,,Aarhuus Væi”
og på den tredje side ,,Skanderborg Væi”,

et folkeligt mindesmærke, som kalder
på smilet og varmer i sindet (fig. 12).

Ikke nær så talende og fra stenhugge
rens side kun behandlet med den hensigt
under de givne forudsætninger at få plad
sen pænt udnyttet er den kløvede sten, der
står ved landevejen i udkanten af Holbæk

1: I

.-,: p,
iFk* L-’.
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og slet og ret bærer indskriften: Kalund
borgvej.

Det ligger her nær at bringe et eksem
pel på, hvor meget der kan gøres ud af
feks. fundamenteringen, uden at det skal
tages som et fremsat ønske om at gå hen
og gøre ligeså, nemlig ved eksemplet fra
Skede i Vester Götland (Sverige). Det er
et noget bombastisk foretagende med
cement og kampesten, der bærer den iøv
rigt så enkle og tilhuggede granitsten, som
siger, at her er vejen fra Skede til Borås,
med tilføjelse af årstallet 1852 (fig. 14).

Desværre haves kun trykte eksemplarer af
de følgende 2 billedeksempler, men de bør
med i denne serie af vejenes egne sten.
Det første er af en vejvisersten i Unnaryd
i Småland (Sverige) og den er jo ganske
stærkt udstafferet. Der står på den tværs-
over foroven: Wågfarere, og nedenunder
står der på den ene side af delingsstregen:

Fig. 13. Vejsten ved Holbæk.

Wenster til Tiraholm och Hult, — og på
den anden side af stregen: Höger til Skara
borgs Län, for sluttelig nederst at have
tallene 17 og 77, der formentlig bør læses
som årstallet: 1777, — altså også en gam
mel svend der er bevaret for vor tid.

Fig. 14. Vejsten i Vester Götland (Sverige).

Fig. 15. Vejsten ved Unnaryd i Småland.
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Den norske bauta (fig. 16) står nu i
parken ved Lillenæs i Sørlandet, — en
park, der nu omslutter Norges første have
brugsskole. På latin advarer den på lignen
de måde som den vejsten, vi her begyndte
med, imod vejens farer. Opfattelsen af
advarslen forudsætter dog altså, at læse-

ren og vandreren behersker dette sprog,
og endnu i 1882 var der naturligvis ad
skillige i den akademiske verden, som
gjorde dette; men tog det tid at oversætte,
eller kendte man ikke sproget, var advars
len jo nok ikke meget bevendt, — den
lyder på jævnt dansk, at hvis man er bange
for en stejl vej, så bør man vende om. —

Til senere disposition”

Efter at denne artikelserie egentlig var
afsluttet, uden at emnet dog på nogen
måde har kunnet betragtes som udtømt.
faldt forfatteren til disse linjer en skøn
sommerdag ind på den hyggelige restau
ration, der bærer det forjættende navn:
Storkereden, og som ligger ved en skrænt
nær Mølleåen ved Hørsholmvejen (alias:
Helsingørvejen). Og her åbenbaredes da
en nydelig samling af kampesten, henlagt
ved denne plads, som desværre i lighed
med andre har fået navn med en germanis
me: Rasteplads, mens det ellers er soft ice,
drinks-, stoiits og andre engelsk-benævnte
varer der serveres, — hvorfor ikke tage
konsekvensen af NATO m.m.m. og be
nytte ,tsic.22c-navnet i stedet? Gør det, inden
det sprogligt er for sent. Men altså:
her er henlagt en serie tildels smukke
og kraftige kampesten i et antal af Ca. 30

Fig. 17. Oplagte
kampesten ved
,.Storkereden”,
Helsingørvejen.

Fig. 16. Vejsten i Lillenæs (Norge).
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Ny metode til forbedring af færdseissikkerheden

Opvarmning af kørebanebelægninger
Af professor H. H. Ravn.

DK 625.768

Det er almindelig kendt, at glat fare er
skyld i en hel del af de ulykker, der mel
lem år og dag sker på veje og gader. Det
er derfor en nærliggende tanke at prøve
på at forhindre glat føre i at opstå. Man
et i nogle henseender kommet ret nær dette
mål; men i andre henseender mangler der
meget.

Det glatte føre, der skyldes spild af
brændselsolie på grund af lækage eller af
sildeolie på grund af sløseri, må undgås
ved at forebygge oliespildet, og såfremt
dette ved et uheld alligevel er sket, da
ved hurtigst muligt at fjerne olien. Glat
føre efter tilgrisning af kørebanen med
ler eller lignende er også forholdsvis let
at undgå. En stor indsats er i de sidste

10-15 år gjort fra vejmyndighedernes og
vejmaterialefirmaernes side ved ikke mere
at lægge slidlag, der er fremstillet af så
danne materialer eller med en sådan sam
mensætning, at slidlaget bliver glat som
følge af regnvejr. Tilbage bliver de for
mer for glat føre, der skyldes tempera
turer under 00 i forbindelse med nedbør;
det er dem vi skal beskæftige os med i
denne artikel. De gængse metoder til be
kæmpelse af den slags glat føre består
i grusning, spredning af kemikalier som
natriumklorid (salt), kalciumkiorid eller
magniumklorid samt behandling med flam
mekastere. Disse fremgangsmåder er imid
lertid ikke helt tilfredsstillende alene af
den grund, at de ikke hindrer det glatte

og i en størrelse af indtil 150 cm højde,
lyse og mørke imellem hinanden og nogle
med tydelige striber af vulkansk oprindelse.
Nedenfor og på den anden side af vej en
ligger en snes sten af omtrent samme type,
foruden at der er placeret en mængde
(iøvrigt tildels for små) kampesten som en
slags bariere for bilisterne.

Ved at forhore mig flere steder har jeg
fået opklaret, at disse sten er fundet på
stedet, og at de efter (desværre nu afdøde)
amtsvej inspektør Valeur Mellers ønske
blev lagt til side til senere disposition. Det
tjener Valeur Meller til megen ære, at man
ikke er faldet for den nærliggende fri
stelse at lade de sten, som bogstavelig talt
lå i vejen ved udførelse af det pågældende
vej stykke, sprænge og gå i skærveknuse
maskinen, — det havde måske været det

letteste og måske havde det givet penge.
Respekten for det store sidder jo ikke
altid i høj sædet, men den nuværende amts-
vej inspektør hr. Iver Jorgensen har bekræf
tet overfor mig, at stenene ikke vil gå den
vej, men at man vil bruge dem hvor det
senere viser sig at være ret og rimeligt. —

Det er dejligt at vide, at respekten for de
store sten er at finde, og når man f.eks.
tænker på, hvilke motiver der kan dannes
af disse til mindeanlæg, og hvor svært det
kan være at finde fornødent materiale i
hvert fald til større opgaver, må man håbe,
at amtsvej inspektørens ord om, at kan de
store sten omkring ,,Storkereden” på én
gang blive nyttiggjort i teknikens og æste
tikens tjenester var det godt.

I dette håb slutter vi da disse linjer om
tællende og talende stene ved vej og sti.
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føre i at opstå, men derimod efter kortere
eller længere tids forløb søger at mind
ske farerne ved glatheden. Grusning kan
f.eks. ikke iværksættes overalt samtidig,
og bilisterne kører altid så hurtigt, at gru
set i alt fald på stærkt trafikerede veje
ikke får lov at blive liggende ret længe.

Den eneste metode til at undgå, at kø
rebanen overhovedet bliver glat som følge
af lav temperatur synes at være at sørge
for, at selve kørebanen i det øjeblik, hvor
der normalt ville dannes et lag is, har så
høj en temperatur, at isen alligevel ikke
dannes. Dette kan ske ved opvarmning på
en hvilken som helst måde (elektriske var
melegemer, rørslanger med varm vædske);
men da man nu til dags altid vil foretage
de nødvendige målinger ad elektrisk vej,
vil det være naturligt (men ikke absolut
nødvendigt), at opvarmningen også sker
elektrisk.

Det skal straks siges, at en virknings
fuld opvarmning kræver en temmelig stor
energimængde pr. tidsenhed (effekt).
Dette medfører, at det er en utopi at regne
med, at et helt landevejsnet eller blot et
hovedvej snet nogensinde vil blive opvar
met; selv lande med megen vandkraft-elek
tricitet regner ikke dermed. Man må altså
nøjes med at opvarme enkelte vejstræk
ninger, og her må man først og fremmest
tænke på steder hvor ulykker sker som føl
ge af skarpe sving, stejle bakker og broer,
såvel på selve broen som på vejen un
der broen. Hertil kommer, at stejle bakker
måske slet ikke kan befærdes af lastvogne
(hverken opadkørende eller nedadkøren
de) i glat føre. Disse bakker kan måske
efter installation af et opvarmningsanlæg
gøres passable hele året, eller sagt på en
anden måde; man kan ved nyanlæg under
vanskelige forhold overskride den ellers
gældende maksimalstigning og derved
spare dyrt areal, ja man kan endog tænke
sig, at et projekt overhovedet kun kan
gennemføres, hvis maksimalstigningen
overskrides.

Når man er blevet klar over, at der kun
kan blive tale om lokalt begrænsede op
varmningsopgaver, skal man ikke regne
med, at det uden videre går an at slutte
et anlæg til eksisterende forsyningslednin
ger. På grund af den krævede store effekt,
der især må være til stede i opvarmnings
periodens første halve eller hele time, kan
eksisterende ledninger ofte ikke anvendes.
Der skal lægges nye ledninger til nærme
ste transformer, og måske er denne også
for lille. På den anden side er det årlige
elektricitetsforbrug til vej opvarmningen så
relativt lille og benyttelsestiden så kort, at
en større udbygning ikke kan betale sig.

Glatføreproblemet og de traditionelle
forholdsregler

Den farligste form for glat føre optræ
der især i begyndelsen og slutningen af
vinteren. Der tænkes her på de tilfælde,
hvor en ellers skridsikker vej på enkelte
strækninger i løbet af få minutter kan blive
meget glat, ofte således at man ikke kan se
ændringen. Man kommer kørende fra en
tør eller fugtig belægning ind på det glatte
stykke uden varsel og har allerede i dette
øjeblik for stor hastighed efter forholdene.
Opdager man glatheden og bremser op,
kan det gå galt, og opdager man ikke glat-
heden, men må bremse op af færdsels
mæssige grunde, kan man få en slem for
skrækkelse. Den vejstrækning, der plud
selig er blevet glat, er ofte en bro, en vej
langs en skov eller en bakke.

Den omtalte glathed kan skyldes, at en
vejbelægning med temperatur under 00

kommer i berøring med luft, som er var
mere end 00 og indeholder megen fug
tighed i form af vanddamp, der som be
kendt er usynlig. Der sker noget lignende
som i et køleskab; fugtigheden vandrer
ned på den kolde vej overflade og bliver
til is (som på køleelementet i skabet).

Isslag får man, hvis en vejoverflade med
temperatur i nærheden af 00 rammes af
regndråber bestående af underafkølet vand.
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ooo REO kranvogne
M108, 6x6

6 tons løfteevne, velegnet til mange
svære opgaver i transport- og en
treprenørvirksomheder. Som ny.
Lav speedometerstand.

INTERNATIONAL
trucktractors, M52, 6x6

i forskellige størrelser. Lav spee
dometerstand, 80—85 /o gummi,
som ny.

REO lastvogne 6x6

med eller uden frontspil, lav spee
dometerstand, som ny. Et begr. an
tal DODGE lastvogne kan også
leveres.

WILLYS og FORD jeeps
model M38A1 - M38 - MB

i begr. antal, også sidste model
med Hurricane motor, lav speedo
meterstand, 80—85 0/ gummi. Kan
leveres med kraftoverforings-ag
gregat.

THOMPSON-DOXEY LTD.
Southport England

Repræsentation i Danmark: Hedlund-White . Tlf. Holte 1745
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ARMCO
FÆGANGE OG GENNEMLØB

Som det første i Danmark
anvender Viborg amt stål
rør til fægange og gen
nemlab. (Referat af anita-
vej irispektørforen ingens
årsmøde i Dansk Vejtids
skrift nr. 9 1959).

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 . KØBENHAVN V

TELF. *HILDA 1090 . TELEX 5900

FOR HOVEDVEJE

introducerer vi

OG MOTORVEJE

EPOKE TK 20

Rumindhold. 2 m3

* Udkobles fra frerhuset

* Gruser 10 km på een påfyldning

Fabriken EPOKE
Alfr. Thomsen

Askov pr. Vejen - Tlf. 700e

øst for Storebælt:

AIS Helge Lønhart
Skovlund . Tlf. (01) 947722

A 10



Derved forstås vand, der er afkølet under
frysepunktet uden at være størknet til is.
Hvis en sådan regndråbe bliver udsat for
en mekanisk påvirkning f.eks. ved at falde
ned på vejen, vil vandet straks overgå fra
flydende til fast fase.

Et ganske nyt tilfælde omtales den 2.

januar 1961 i ,,Møns Dagblad”:
,,Havgusen bevirkede nytårsaften, at

Mønsbroens kørebane blev isglat, og fire
bilister, der intetanende kom kørende for
at passere broen, mistede herredømmet
over deres biler.

Det første uheld skete tidligt på aftenen,
da et ægtepar med to små børn kom kø
rende i en udlejningsvogn fra Karise på
vej til en familiefest i Borre. Et stykke
inde på broen snurrede bilen pludselig
rundt, så den fik forenden vendt mod
Sjællandssiden, og den ramte med venstre
side broens rækværk i den vestlige side
med en sådan kraft, at bilen blev slemt
ramponeret, og et par meter af rækværket
blev ødelagt.

Ægteparret og deres børn fik derimod
kun nogle småskrammer, men det tabte
lysten til at tage videre. De måtte lade bi
len stå på broen og gå tilbage til Kalve-
have, hvor de fik tilkaldt en anden bil,
som de så blev kørt hjem i.

Hullerne i rækværket dækket af sneskærme

Endnu inden de havde forladt broen
kom der to andre biler, som ligeledes snur
rede rundt på kørebanen. Den ene af dem
kunne fortsætte kørslen, men den anden,
som førtes af en bilist fra København,
kunne kun klare strækningen til Kalve-
have og måtte efterlades her.

Halvanden time før midnat kurede en
bil fra Tappernøje rundt på kørebanen og
lavede et gabende hul på flere meters
bredde i rækværket. Den blev meget mole
steret og måtte ligesom udlejøningsbilen
fra Karise hentes af Falcks kranvogn.

Vejmand Kildemark, Kalvehave, blev
derefter tilkaldt af politiet og fik dækket

de to huller i rækværket med sneskærme,
og der blev endvidere foretaget en grus
ning af broen.

Ikke glat andre steder
Efter hvad amtsvej assistent Gunnar Jen

sen, Kalvehave, på forespørgsel oplyser,
var det en ganske ejendommelig klimatisk
situation, der her var opstået. Der var nem
lig to graders varme og overhovedet ikke
glat andre steder end netop på broen.

Hvad dette skyldes, kan man ikke vide
med sikkerhed, siger amtsvej assistent Gun
nar Jensen, men min formodning er den,
at havgus i forbindelse med brokonstruk
tionens temperatur har bevirket islaget på
selve broen. Derfor kunne ingen ane at
der var glat føre på den, før disse uheld
var sket.

Iøvrigt var det kun den sjællandske
halvdel af broen, der var glat. På den an
den halvdel af den var der ikke antydning
af glat føre!”

Nyfalden sne, der stadig bliver bear
bejdet af færdselen, kan blive til et meget
glat lag is på kørebanen. Hvis snevejret
fortsætter, kan islaget få en anselig tyk
kelse, men vil ofte blive meget ujævnt.

Alle de omtalte glatte overflader kan
helt undgås ved opvamning af kørebanen
på hensigtsmæssig måde. Almindeligvis be
kæmper man her i landet de farlige følger
ved grusning. Denne iværksættes hurtigst
muligt, i alt fald på landeveje og bygader,
men kan selvsagt ikke ske øjeblikkeligt
overalt. Der er altså altid en kortere eller
længere periode med glat føre inden grus
ningen finder sted, og denne gør desuden
ikke underværker. Forsøg har vist, at en
glat kørebane med friktionskoefficient
f=0,2 efter grusning kan have f=0,3,

altså ganske væsentlig mere, hvis man reg
ner i procent (50 %). Men man må ikke
glemme, at en belægning med f= 0,3 sta
dig er en glat og farlig belægning. For
bedringen er dog så stor, at lastvogne efter
grusningen kan køre opad (og nedad)
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bakker, som samme køretøjer ikke kunne
klare uden grus. Nogle uheld undgås vel
også ved grusningen, så selv om denne
løber op i meget store beløb hvert år, kan
den utvivlsomt betale sig.

Af foranstående fremgår, at den nye
opvarmningsmetode godt må være dyrere
end den traditionelle grusning, fordi man
ved opvarmningen helt kan undgå glathed,
hvilket ikke kan opnås ved grusning; men
det beror jo i høj grad på et skøn.

I udlandet gruses også, dog ikke alle
steder i samme udstrækning som i Dan
mark. Andre metoder består i udspredning
af salte, især kloriderne af natrium, kalci
um eller magnium. Derved kan man even
tuelt smelte isen (og sneen), og smelte-
vandet løber bort sammen med saltet.
Metoden er dyrere end grusning og giver
anledning til mange berettigede og ube
rettigede klager fra bilisterne, der påstår,
at saltene fremmer korrosionen på vognene.
Derfor har danske vej myndigheder ikke
villet salte, medens Københavns Sporveje
strøer adskillige tons salt på gaderne hvert
ar.

Endelig skal omtales en glatisdannelse,
der ikke let lader sig undgå ved opvarm
ningssystemer. På befærdede veje er det
jo coutume i Danmark at pløje sneen efter
større snefald ud til de to vejsider. På
gader kommer sneen derved til at ligge
som volde i rendestenene, på veje som
volde på rabatterne. Om foråret er køre-
banerne rensede for sne og voldene begyn
der at smelte på grund af den højere tem
peratur og eventuelt solskin. Smeltevandet
løber væk uden at passere kørebanen (i
kurver med énsidig hældning er dette
dog ikke rigtigt). På vore fineste veje,
nemlig firesporede veje med midterrabat,
ligger forholdene imidlertid noget ander
ledes. Disse veje har to kørebaner med
énsidig hældning. Af praktiske grunde er
det også her nødvendigt at pløje sneen
til volde langs begge kørebanekanter, hvil
ket vil sige, at der på midterrabatten kom-

mer en snevold langs begge kørebaner.
Smeltevandet fra sidstnævnte snevolde lø
ber tværs over hele kørebanebredden og
holder belægningen fugtig hele dagen
(vindspejlene tilgrises), og om aftenen
fryser vandlaget på kørebanen, der såle
des bliver glat. Problemet foreligger ikke
ved almindelige kørebaner med oprunding;
men af en eller anden grund bruger man
énsidig hældning og ikke oprunding, når
man bygger to kørebaner opad hinanden
med midterrabats afstand.

Forberedende undersøgelser

Allerede før krigen foretoges de første
undersøgelser i Tyskland vedrørende pro
blemerne omkring vej-opvarmning. Man
fandt frem til, at tre faktorer var afgø
rende med hensyn til glatisdannelse på
kørebaner.

1. Kørebanefladens temperatur i områ
det -±- i til —-- 5,5°C.

2. Luftens fugtighedsindhold nær mæt
ningspunktet.

3. Luftens temperatur mellem 0 og
5,7° C.

Hvis alle disse tre betingelser er opfyldt
samtidigt, er der stor sandsynlighed for at
få glat føre. Dette ser ud til at være resul
tater af meget nøjagtige målinger; men i
praksis må man afrunde totalværdierne,
og så kan man måske endda forvente at
få glatis, selv om betingelserne ikke alle
tre er opfyldt.

Det viste sig, at vindhastigheden ikke
spillede nogen større rolle, hvorimod be
lægningens varmeledningsevne var af no
gen betydning. F.eks. bliver brosten hur
tigere glatte end beton og denne hurtigere
end asfalt. Ujævne overflader har større
konvektion end jævne, og derfor dannes
der hurtigere is på de ujævne.

Udførte vejopvarmningsanlæg

I Storbritannien er der i de seneste år ud
ført en del elektriske vej-opvarmningsan
læg. I 1959 installerede man et anlæg på
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5100 m2 i ,,The Mound” i Edingburgh.
Gaden har skarpe sving og stærke stig
ninger, der har givet anledning til glat
føreulykker.

Senere er installeret anlæg på stræknin
ger af vejen A 412, der forbinder Slough
og Uxbridge.

På Kingston By-pass har man sikret en
overføring og i Newcastle-underSyme en
stejl strækning af Friars Street.

I Schu’eiz har man allerede i 1956 ud
ført opvarmning af 3400 m2 kørebane på
en lang bro.

I Vesttysk/and blev det første anlæg ta
get i brug i 1957 ved Montabauer på mo
torvejen Köln-Frankfurt. Anlægget omfat
ter 38 m2 af en kørebane på en bro og
49 m2 tilgrænsende kørebaneareal på en
dæmning. Dette anlæg er et udpræget for
søgsanlæg, der blev indrettet da køreban
belægningen alligevel skulle repareres. Det
var så bekvemt, at den elektriske strøm
kunne fås 180 m derfra.

I Danmark er der på et mindre areal
på den nye Sønderbro, der bygges over
Gudenåen ved Randers, lavet forsøgsanlæg
med elektrisk opvarmning. Stadsingeniøren
har til den lokale presse meddelt, at an
lægget blev færdigt i december 1960.

I ,,Randers Dagblad” meddeltes den 28.

december 1960 blandt andet:
,,Vej teknikerne i Randers ønsker hård

frost med masser af islag på vejene og
helst en ordentlig portion sne. Grunden til
det ikke særligt populære ønske er, at
man skal have afprøvet varmelegemerne
i den nye Randersbros vej baner.

Erfaringerne fra udlandet viser, at var
melegemer i vej baner betyder en ikke ringe
lettelse for trafikken. Derfor besluttede
man, at Randersbro skulle være ,,prøve
klud” for danske vej teknikere. Eksperi
menterne i Randers vil derfor blive fulgt
med den største interesse over hele landet.
Udfaldet på Randersbro får afgørende be
tydning for adskillige veje i Danmark.
Nedlægningen af varmelegemer i vejba

nen betyder naturligvis en fordyrelse, men
man regner med at pengene er givet godt
ud, hvis det viser sig, at varmeelementerne
kan holde vejbanerne fri for is og sne.
Det kan f.eks. få stor betydning for tra
fikafviklingen på steder, der erfaringsmæs
sigt er vanskeligt passable i vintervejr.

I den første halvdel af Randersbro er
der kun varmelegeme i et lille stykke. Man
kan tydeligt se, hvor det er: der, hvor de
nye kørebaner har en sort plet. Derimod
har man besluttet at nedlægge varmelege
mer i begge kørebaners fulde længde i
den sidste halvdel af Randersbro, som bli
ver åbnet i løbet af sommeren 1961. Da

der var frost og sne i luften for jul, fik
man et lille indtryk af varmelegemets be
tydning i Randersbro”.

Anlæggenes tekniske dimensionering

Almindeligvis stiller man det krav, at et
opvarmningsanlæg skal kunne holde en
kørebaneoverflade is- og snefri i løbet af
en normal vinter.

I Schweiz gik man ud fra følgende be
regning:
Betonens varmeindhold 960 kg/m2 x

0,21 kcal = 200 kcal/h/m2
Smeltevarme fra 5 mm is 4,5 kg/m2 x

80 kcal = 360 kcal/h/m2
Ialt 560 kcal/h/m2

Man antager 5 timers opvarmningstid
og i grads opvarmning, hvorved man får
560:5 = 112 kcal/m2 svarende til 130

Vatt/m2.
Man besluttede derefter at indbygge 150

‘Vatt/m2.
De andre kendte anlæg er konstrueret

med effekter af en lignende størrelsesor
den: The Mound 174 Watt/m2, A 412

(Slough) 104 Watt/m2, Montabaur 300

Watt/m2 i tre kvarter + 180 ‘Vatt/m2
derefter. Det engelske vejlaboratorium er
tilbøjelig til at vælge 100 Watt/m2.Kli
maet er noget forskelligt i de nævnte lande,
og tallene dækker i nogle tilfælde bro
konstruktioner, i andre belægninger på
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jord. For danske forhold skulle man må
ske stile efter 180 Watt/m2, eventuelt
med mulighed for nedregulering til 90
Watt/m2.

Automatikken

Som tidligere antaget ligger en af for
delene ved et opvarmningsanlæg i, at det
fungerer automatisk, således at kørebanen
er opvarmet i det øjeblik, hvor der på en
uopvarmet kørebane ville være dannet is.
Dette kræver en automatik, der uafbrudt
følger de tre tidligere nævnte bestemmende
faktorer: Kørebaneoverfladens temperatur,
luftens relative fugtighed og luftens tempe
ratur. Hvis man ønsker at benytte anlæg
get udenfor de tidsrum, hvor det automa
tisk er sat i gang, må det kunne betjenes
manuelt, idet automaten udskydes. Dette
kan f.eks. ske på meget kolde dage, hvor
erfaringen viser, at der meget sjældent fal
der sne. Automaten vil da som regel være
indstillet således, at opvarmningen ikke er
sat til.

Måleapparaturet kan være indrettet så
dan, at lufttemperaturen og luftfugtighe
den måles i et lille hus 1,5 m over jorden,
mage til dem, meteorologerne anvender.
Væggene er åbne med persienner, således
at luften frit kan stryge igennem, medens
solen og nedbør er udelukket. Overflade-
temperaturen for kørebanen måles med en
føler, der ligger beskyttet i et rør 1 a 2
cm under overfladen. Eventuelt kan denne
føler ligge udenfor selve kørebanearealet
f.eks. i rabatten. Følerne kan være elek
triske modstandstermometre.

I Tyskland har man konstrueret og paten
teret en automat, som kaldes Hygrotherm
Trimeter. Den har tre skalaer, en for hver
af de tre tidligere nævnte bestemmende
faktorer. Ved siden af hver skala er der en
lampe, der lyser, når det kritiske område
nås; desuden er der endnu en lampe, der
lyser, i tilfælde af, at de tre kritiske områ
der samtidig er nået.

Instrumentkassen indeholder en flerfar

veskriver, som til stadighed tegner kurver
for de tre faktorers variation. Hele viser-
apparatet kan opstilles lige ved det sted,
hvor opvarmningen foregår, eller fjernt
derfra. I sidstnævnte tilfælde opstilles lige
ved vejstrækningen et andet apparat for
synet med de samme måleapparater som
forklaret foran og desuden en klokke eller
et horn, der averterer rette vedkommende,
når opvarmningen går i gang. Eventuelt
kan automaten forbindes med advarselstav
ler, der lyser op, når der er fare for glat
føre; men det må så gælde strækninger,
der ikke deltager i opvarmningen.

Da de fleste kørebane-opvarmningsanlæg
endnu må betragtes som forsøgsanlæg, er
der ofte mulighed for supplerende målin
ger. Det er f.eks. ved nogle anlæg muligt
at følge temperaturvariationerne i forskel
lige dybder under overfladen; hvis det dre
jer sig om en belægning på en bro, må
man nemlig ikke være blind for, at tempe
raturforskel mellem den bærende konstruk
tions over- og underside kan fremkalde
ekstraspændinger, som det er nødvendigt
at tage hensyn til ved dimensioneringen.

Varmelegemerne og deres indbygning

Afgørende for varmelegemernes kon
struktion er, om man ønsker at bruge lav-
spændt strøm d.v.s. strøm med en ufarlig
spænding (under 50 å 60 volt) eller al
mindelig netstrøm d.v.s. 380, 220 eller
127 volt. Dermed er i nogen grad også
bestemt, om der skal anvendes isolation
eller ej.

I Storbritanien bruger man netspændin
gen (240 volt) direkte og er da nød til at
bruge isolerede varmekabler. Man har for
søgt med kobber-, nikkel- og jernledere
samt ledere af legeringer. Polyvinylklorid
synes at give en god isolering, men andet
kan også bruges. Kablerne skal lægges i
riller i underlaget; ellers beskadiges de af
den udlægningsmaskine, der lægger slidla
get. Dettes tykkelse bør iøvrigt være mindst
2,5 å 5 cm over kablerne. Som slidlag kan
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bruges affaltbeton, støbeasfalt og beton.
Nogle steder kræves en nødafbryder opsat
på et let tilgængeligt sted.

I Schweiz har man i Murg valgt at ned
transformere strømmen til 25 volt fra 3 X
380 volt. Transformatorens kapacitet er på
67 kw. Som varmelegeme bruges et galva
niseret trådnet med 1 cm maskebredde og
I mm trådtykkelse. Nettene leveres i 28

cm brede baner, der lægges i 2 eller 3 lag
direkte ovenpå hinanden. Under de 2 cm
dybe kontraktionsfuger i betonbelægningen
får trådnettene en nedadgående bugt. Net
tene nedlægges uden isolation og dækkes
af 4 cm beton. I Murg betjenes opvarm
ningen manuelt, idet der kan reguleres til
36, 93 eller 154 watt/m2.Trådnettets stør
ste temperaturstigning er beregnet til 100

I England har man forøvrigt også forsøgt
med lavspændt strøm (55 volt), der ledes
gennem måtter af strækmetal.

I Tyskland ved Montabaur har man
valgt 220 volt spænding. Følgelig må der
anvendes isolerede kabler med ledere af
f.eks. konstantan (0,8 mm tråd med mod
standen 1 .Q pr. m). Kablerne er lagt i
slynger med 12,5 cm afstand og med sær
lige koblinger over fugerne i belægningen,
der her er beton. Det dækkende betonlag
er 4 cm tykt, i enkelte felter dog 8 cm og
20 cm. Man har også forsøgt at lægge stål-
rør med indlagte kabler. I Montabaur reg
nes med en temperaturstigning på 8 å 100

i løbet af en time.
Det er ikke let at give en almengyldig

regel for om man skal bruge netspænding
eller nedtransformere. Varmelegemernes
lægning er nok billigere for lavspændte
anlæg; men en transformer er ikke billig.
Den højere netspænding indebærer et vist
faremoment; men det har vist ikke større
praktisk betydning.

Omkostninger

Det er for øjeblikket vanskeligt at sige
noget om, hvad et vej-opvarmningsanlæg
koster. Alle anlæggene er ganske nye, og

derfor foreligger endnu ikke driftsresulta
ter. Anlægsomkostningerne kender man
naturligvis; men man ved endnu ikke
med sikkerhed, om de forskellige anlæg
vil fungere helt tilfredsstillende.

Det engelske anlæg angives at koste 50

kr./m2 incl, tilslutning til det elektriske
net; driften vil antagelig koste 30 à 40 kr.
pr. m2 pr. år.

Det schweiziske anlæg har kostet 45 å
60 krim2 incl. nettilslutning og transfor
mer; det er ikke meningen at anvende op
varmningen midt om vinteren, men forår
og efterår påregnes den sat i kraft 100 til
150 timer pr. år.

Det tyske anlæg kostede 60 kr./m2.
Driftsomkostningerne er vanskelige at

sammenligne, da klima og strømpris ikke
er ens i de forskellige lande, ligesom kra
vene til anlæggenes ydeevne næppe er ens.

Fig. 1. Varmelegeme af strækmetal
i England.

Fig. 2. Kabler til 240 volt i England.
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Fig. 3. Udlægning
af ståltrådsnet
i Schweiz

Erfaringer

Disse er meget begrænsede. Da der ikke
var sne og is ved de britiske anlæg sidste
vinter, har man ingen erfaringer derfra.
Fra Schweiz og Tyskland er der ikke of
fentliggjort driftsresultater.

Danske forsøg

Som omtalt er der lavet et mindre for
søgsanlæg i Randers. Initiativet til dette
forsøg er taget af dr. Ostenfeldt; vej direk
toratet støtter forsøget, og Statens Vej labo
ratorium holder sig underrettet. Iøvrigt
sysler sidstnævnte med et beslægtet pro
blem, nemlig opvarmning af eksisterende
vejbelægninger uden at røre disse. For-

Fig. 4. Smeltning af sne efter 2½ times snevejr
i Schweiz.

søgene går ud på, at bestråle kørebanen
med infrarøde stråler fra lamper ophængt
udenfor det frie profil. Det synes at være
vanskeligt at opnå tilstrækkelig bestrålings
intensitet med de lamper, der i øjeblikket
er i handelen, så man må ikke vente sig
altfor meget af disse forsøg. Der kan være
tale om at bruge lamper af nogenlunde
normal ,,pære”-facon. Den øverste halvdel
er dog formet som et parabolsk spejl, så
ledes at ingen stråler går opad. En lampe
på 375 Watt (den kraftigste, der er i han
delen) stråler sin energi ud på en cirkel
med diameter ca. 50 cm, hvis afstanden
fra lampen er ca. 30 cm. Pæren koster Ca.
25 kr.

Der kan også være tale om at anvende
en rørformet lampe. Den bruger 1000

Watt, er ca. 30 cm lang, koster henimod
100 kr., og kræver et særligt armatur. Rø
ret er af kvarts.

Et andet dansk forsøg skal nævnes til
sidst: I ,,Fyns Tidende” kunne man den
25. september 1959 læse:

,,Odense vil sandsynligvis i nogle gader,
hvor der er stærk stigning, få opvarmede
kørebaner i vintertiden, så sne og islag
ikke generer trafikken. Men denne gavn
lige foranstaltning afhænger dog af re
sultatet af nogle forsøg, der skal foretages
i den kommende tid. Man vil gøre disse
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DK 625.745.6 at gøre hastighedsbegrænsningerne, der
skal indføres, langt mere ensartede.

Det har vi også foreslået de respektive
myndigheder, idet vi bl.a. har påpeget, at
man i Tyskland nu generelt har indført
en ensartet hastighedsbegrænsning, der træ
der i kraft på det sted ved indkørslen til
en hvilken som helst by, hvor byens navn
er angivet på skiltet, og ophører på tilsva
rende sted uden for byen med angivelse
på bagsiden af det skilt, der fortæller om
byens navn.

forsøg på en lille kørebanestrækning, som
ligger ved indkørslen til Odense Elektrici
tetsværks nye lagergård ved Glorupvej, og
som måler 10 x 15 meter.

Ved opvarmningen af kørebaner anven
der man returvandet i fjernvarmelednin
ger. Det vil man naturligvis også gøre ved
forsøgene i Odense, men man vil ved de
forestående forsøg her i byen som noget
nyt prøve anvendelsen af plasticrør i be
lægningsmaterialet i stedet for stålrør. Op
varmningen med plasticrør prøves med
forskellige belægningsmaterialer”.

Litteratur

,,Bitumen” årg. 22 nr. 10 s. 216 (1960):
Versuche zur Aufheizung der Fahrbahn
decke einer Strasse mit 13,3 % Längs
gefälle in Bath, England.

,,Elektrizitätsverwertung” nr. 9 (1959), M.
Moosberger: Elektrische Brückenheizun
gen.

,,La Route en Béton” nr. 31 (1957): La
nouvelle route de déviation à Murg, avec
un revétement en béton, chauffé å
l’electricité sur les ponts en béton pré
contraint.

,,Shell Bitumen Review” nr. 8 s. 12

(1960): Road Heating.
,,Strasse und Autobahn” årg. 9 nr. 11 s.

413 (1958), E. F. Wahl: Electrische
Beheizung von Fahrbahndecken und
Brücken.

,,Strasse und Verkehr” årg. 43 nr. 2 s. 55
(1957), E. Zwicky: Die neue Umfahr
ungsstrasse Murg.

,,Strassen- und Tiefbau” årg. 10 nr. 2 s.
72 (1956), H. E. Müller: Eis- und
Schneeglätte auf Strassen.

,,Strassen und Tiefbau” årg. 13 nr. 6 s.
433 (1959), E. F. Wahi: Glatteisgefahr
durch neuartiges elektrisches Messgerät
rechtzeitig erkennbar.

Der kommer herved en ensartethed, som
ikke stiller samme krav til trafikanternes
fatteevne og hukommelse som den skov af
trafikskilte, vi efterhånden har fået hos os.

Meget ville være vundet, hvis man i

Fig. 5. Forsøgsstræknirigen ved Montabaur i
snevejr ved -+-4.

Vejtavler
Borgmester P. Fennebergs tale ved kommu

nalbestyrelsesmodet den 12 december 1960.

Som det vil være almindelig bekendt, må
bilister, der kører gennem Lyngby ad Kon
gevejen, indenfor 4-5 km rette sig efter
skilte, der giver 5 forskellige hastighedsbe
grænsninger.

Der er i kommunalbestyrelsen enighed
om, at man i højere grad må stræbe efter

:
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Laigaard traktor-spidsploe er fremstillet i solid
helsoojsot kssstrektien eg kan hurtigt, eden
brug al værklaj, tilkobles lraktsrrammen.

Med de vendbare stOlskær (120 >1 13
mm), der muligger star nedslidning,
er plsvee særdeles økonomisk i dritt.

Trukturrummen er ieorigt anvendelig
til såvel tejemuskine sam heildazer
m. II. ug passer til etheert trakter
mærke

Fabrik for eejmaskiner
Helsingtarsgade 6 . Aarhss . Tit. 62444

Industrien forlanger kvalitet og siger

Deres bæreevse er otralig — simpelthen tordi

du er bygget at kram. Har De ikke allerede
aa at de bamstærke 00 LUS spaoialvogse,
skulle De tå 4 omgående. Den betyder en
virkelig hjælp i arbejdet, et aktiv tsr enhver

virksomhed. SOL US indusirivognon kan leve
res I vidt forskellig sdtnrrnning, nøjagtigt nå
don svarer til den opgavo, den skal løse. Og
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Skriv ellor tilbud og alle oplysninger.
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Ud over disse foranstaltninger findes:
Færdseissignaler i 5 vejkryds
Gule blink i 2 vejkryds.
Punkt 6: Heri er kun medtaget længdeafstribninger i kurver, ikke stop- og ind
mundingslinier.
Punkt 3: Off. gangstier: forbud mod kørsel med motorkøretøjer ved stiernes udmun
ding i vej.

Strækning af Buddingevej.

De angivne 1173 færdselstavler og regulerende foranstaltninger fordeler sig således:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hellefyr Advars- Forbud Påbud Anvis- Af- Vej- Stoppe-
ler ning strib- visere steder

ning

Amtsveje
excl, motor
vejene 5 15 90 31 19 3 104 70

Off. biveje 41 95 184 37 92 8 171 133

Priv. fælles
veje 0 31 26 0 3 0 0 2

Off. gang
stier 13

46 141 313 68 114 11 275 205

Anm.:
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Nye Bøger
Road Research, Road Note No. 29. A Gui
de to the Str,,ctnrai Design of Flexible and
Rigid Pavements for New Roads. 2 s Od.

I oktober måned 1960 udkom Road Note
No. 29, som skønnes at kunne have en vis
interesse for danske vej byggere. Hovedind
holdet skal derfor gengives her.

På området ,,vejbelægningers dimensio
nering” er vi i disse år ved at gå ind i en
periode med en rivende udvikling såvel
hvad beregningsmetoder angår som hvad
nye konstruktionsmåder angår. I mange til
fælde kan man endnu ikke overse, om ny
konstruktionerne vil blive varige og om de
nye beregningsmetoder vil blive praktisk
anvendelige. Man må afvente resultaterne
fra nye forsøgsrækker, og man forstår der
for godt, at Road Note No. 29 er konser
vativ og væsentligt opererer med gammel-

kendte metoder som California Bearing
Ratio, (CBR)-metoden. Af samme grund
må man vente, at den givne vejledning vil
blive revideret inden altfor mange år. Een
af CBR-metodens åbenlyse fejl er man end
nu ikke i stand til at kunne rette; metoden
giver samme tykkelse af fundamentet, hvad
enten dette indeholder bindemiddel eller ej.

For nye veje anbefaler vejledningen ikke
kombinationen med et stift fundament (ce
mentbeton) og et bøjeligt slid- og bundlag.
En cementbelægning kan konstrueres fuldt
tilfredsstillende uden noget bituminost lag,
og der skal et meget tykt bituminøst lag
over en betonbelægning, hvis fugerne (og
eventuelt revner) ikke skal slå igennem.
Bøj elige belægninger omfatter foruden alle
bituminøse belægninger også cementstabili
sering og bituminøs stabilisering samt me
get mager cementbeton (lean concrete).

Vejledningen beskæftiger sig kun med

langt højere grad bestræbte sig på indenfor
større områder at indføre ensartede hastig
hedsbegrænsninger mv. Man ville herved
aflaste bilisternes opmærksomhed fra de
mange skilte til fordel for sikkerheden i
trafikken. Bilisterne ville derved kunne
koncentrere sig om selve kørslen, fremfor
— som det er nu — hele tiden at skulle
have opmærksomheden henledt på, om
man inden for en kortere strækning må
køre 40, 50, 60 eller 70 km. Jeg føler mig
overbevist om, at bilisternes agtpågivenhed
og dermed trafiksikkerheden ville blive
øget ganske væsentligt, hvis man kunne nå
frem til ensartede hastighedsbegrænsninger
inden for større områder.

Hvor grelt det er, fremgår af en plan,
som kommunens tekniske forvaltning har
udarbej det.

På en 1200 m lang strækning af Bud
dingevej i Lyngby-Taarbæk kommune fin
des således ialt 88 skilte og tavler, og dette
er ingenlunde noget isoleret tilfælde. På
samme vej findes to rundkørsler, en i kryd

set Buddingevej/Chr. X’s Alle og en i
krydset Buddingevej/Nybrovej, og til hver
af disse to rundkørsler hører ikke færre
end 14 tavler, der angiver forvarsel om, at
hovedvej ophører i rundkørslen, at hoved
vej er ophævet i rundkørsel, samt at Bud
dingevej er ,,E4”vej.

Jeg kan endvidere oplyse, at på Ca. 100

km offentlige biveje og amtsveje her i
kommunen er der opsat ialt 1180 tavler
og skilte.

Det vil sige, at hvis et motorkøretøj kø
rer med en hastighed på 50 km i timen,
vil føreren komme ud for en færdselstavle,
vejviserskilt m.v. gennemsnitlig Ca. hver
6. sekund.

Det siger sig selv, at ingen kan have
oversigt med en sådan skov af skilte, når
hans opmærksomhed samtidig skal være
henledt på trafikken på selve færdsels
banerne. Og erkender man dette, så er
der kun en vej ud af denne jungle, og
det er at reducere antallet af færdsels
tavler m. v.
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belægninger på veje med en færdsel på
over 150 lastvogne pr. døgn, og ved last
vogne forstås i denne forbindelse alle vare-
og lastvogne med egenvægt større end 1,5
tons. Færdselstallene angiver altid summen
af færdselen i begge retninger, også for
veje med delt kørebane.

A. Bojeige belægninger

Diagrammerne fig. 1-4 giver alle dimen
sioner. Det bemærkes, at man skelner mel
lem de på fig. 5 viste lag. De af diagram
merne fundne tykkelser skal altid måles i
komprimeret tilstand.

Færdselen må skønnes en årrække frem i
tiden (i England 20 år), idet der regnes
med en årlig tilvækst (England 4 %). Hvis
der er en usædvanlig stor procent meget
tunge køretøjer, må man rykke en klasse op.

Diagrammerne benyttes normalt således:

cm ø

______ ______

io

_______ _______

qj 20

_______

‘aj 30

_______

40

____

5o

1. Find det diagram (fig. 1-4), som sva
rer til den færdsel, der skal dimensio
neres for.

2. Find undergrundens CBR-tal.
3. Gå ind i diagrammet med denne værdi,

gå lodret op til den tykke kurve og der
fra vandret til venstre, hvor tykkelsen
af det nedre fundament aflæses (må
aldrig være mindre end 15 cm).

4. Tykkelsen af det øvre fudament aflæses
i rubrikken over kurven.

5. Tykkelsen af slid- og bundlag findes
øverst på figuren. I tabel 1 findes for
slag til forskellige kombinationer af
slidlag og bundlag, som svarer til en
gelsk praksis.

6. Undersøg om kravene til frostsikring
er tilfredsstillet.
(Diagrammerne regner her med 45 cm
fra overfladen ned til øverste frostfar

/0 cm asfc2/Ibe/æqn, / 2 /d7

25 cn ø vre ft-’ndamen/

[Ell iWW1

Z Z =
- /Ved,’e fundamen!:

EH C.B./2O%
E z =fos/s,X4eI

- 3 4 5b78910 Is

Unde,’q,undens C.å./ I ,

>4Ç00 /as/vo9I1e 09 dk moIorn’ej

Fig. 1.
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J cm osfa//I,ekeçrnn9

/14d’æ /unda,nern’:
C.&/?. /f)’

=

lige materiale, hvilket ikke altid er til
strækkeligt for danske forhold).

Anni. Veje, der dimensioneres efter fig.
1, skal som øvre fundament have cement-
stabilisering eller bituminøs stabilisering.

,,Paklag anbefales ikke”.

B. Cementbeton-belægninger

Udover det i indledningen nævnte færd
selstal skal her desuden skønnes antallet af
transporter på over 30,5 tons pr. år. Hvis
dette tal bliver over 500, skal der indlæg
ges særlig kraftig armering. Undergrunden
bedømmes ikke direkte efter CBR-metoden
men i henhold til tabel 2, hvilket vil sige,
at der kun skal regnes med 3 kategorier.
Her er kun eet fundamentsiag, og det kan
endda undværes, hvis undergrunden be
står af stabilt, velkomprimeret sand eller
grus. Som fundament kan iøvrigt bruges:
Stabilt eller stabiliseret sand eller grus,
magerbeton, skærver og slagger, der alle

skal kunne komprimeres så godt, at de er
ufølsomme for frost og vand, ligesom de
ikke må få permanente deformationer un
der færdselen.

Dimensioneringen foregår iøvrigt således
ved hjælp af tabellerne 2 og 3:
1. Find i tabel 2, hvilken af de 3 katego

rier, undergrunden tilhører.
2. Find den lodrette søjle i tabel 3, som

svarer til den givne færdsel.

*‘ :

S//d/aq
&//7cz/Ja5

øvr’e Æ’nme,7/

A’’e Æ’norn,&n/

Fig. 5.

IS cm ØvIe /c.’,,damenf
III

I I
HIIIIIIIIKV//// //, // V /zY/,Yz

/// / /z/y)4’

cm 0

/0

QJ 30

qi 40

50

ti

Lz

2 3 4 5 67S910 IS
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Tabel 1. Bøjelige belægninger. Forslag til bituminøse belægninger på nye veje

Ve- > 4500 lastvogne 1500-4500 lastvogne 450-1500 lastvogne 150-450 lastvogne

og motorvejekategori:
(fig. 1) (fig. 2) (fig 3) (fig 4)

Slidlag 3,7cm 3,7 cm 2,0—3,0 cm

Bundlag 6,3 cm 6,3 cm 4,5—5,6 cm
Ialt 10 cm 10 cm 7,5 cm 5—7,5 cm

Slidlag Asfaltbeton B.S. 594 Asfalrbeton B.S. 594 Asfaltbeton B.S. 594 Se selve Road Note
Tæt tjærebelægning Tæt tjærebelægning No. 29

B.R.T.A. B.R.T.A
Pulverbelægning

B.S. 1690
Tjærebeton B.S. 802

Åben asfaltbeton
BS. 1621

Stålslaggeasfalt
M.O.T.

Bundlag Asfaltbeton Bs. 594 Asfaltberon B.S. 594 Asfaltbeton B.S. 594
Belægning efter Belægning efter

appendix 4 appendix 4
Tjære- f B.S. 802
beton BS. 1241
Belæg- [ B.S.1621
ning I B.S.2040

I ovenstående tabel betyder B.S. British Standard og M.O.T. Ministry of Transport and Civil Avi
ation, Specification for road and bridge works samt B.R.T.A. British Road Tar Assocation.

Tabel 2. Klassification af undergrund for betonbelægninger

Type Definition

a. Normal Jordarter, der ikke falder ind under de to andre ryper.

b. Meget stabil Godt komprimerede og urørte fundamenter for gamle veje, klippe,

godt gradueret grus komprimeret til < 5 0/0 luftfyldte hulrum

og med et CBR- tal på mindst 1000/0 ved der højeste vand-indhold,
der kan ventes på det sted, vejen skal bygges.

c. Meget tilbøjelig Organiske og højplastiske lerarter, som højest har et CBR- tal
til uensartede på 2 0/ eller undergrund, som indeholder lommer af dynd i
bevægelser mindre dybde end 5m under overfladen.
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BOLINDER MUNKTELL
VEJHØVL VHK 85

• Stor motorkapacitet

• 4-hjulstræk

• Differential og differentiallås

• Største manøvredygtighed

• Servostyring

• 8 frem- og 2 bakgear

• Hydr. bremser med vacuumforstærker

V. LØWENER
VESTERBROGADE 9B * KØBENHAVN V * CENTRAL 7885

OMGÅENDE LEVERING
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Nye maskiner
Vibrationstromle

En ny svær vibrationstromle er kommet her
til landet. Den fremstilles af Aligemeine
Baumaschinen-Gesellschaft, Gerhard L.
Pottkämper, Bösingfeld. Tromlen har type-
navnet SAW, hvilket betyder Super-An
hänge-Wibrationsvalze. Det har vist sig, at

denne tromle har en stor komprimerende
virkning såvel overfor vanskelige jordar
ter såsom jordarter med højt lerindhold
eller stenrige jordarter som for store jord
mængder. Tromlen, der skal trækkes, har
en vægt på 8 tons, en valsebredde på 2 m
og en valsediameter på 1,6 m. Vibratio
nerne frembringes ved hjælp af en motor
på 66 HK.

Tabel 3. Betonbelægninger

Færdsel: >4500 3000-4500 1500-3000 450-1500 150450
Tykkelser: og

motorveje

a. Meget stabil Pladetykkelse (cm) 23 23 20 18 15
undergrund: Fundament (cm) 0 0 0 0 0

b. Normal undergrund Plade (cm) 25 25 23 20 18
Fundament (cm) 8 8 8 8 8

c. Dårlig undergrund
eller højt grundvand eller
høj dæmning (>1,2m): Plade (cm) 28 28 25 23 20

Fundament (cm) 15 815 8-15 8-15 8-15

Mindste vægt afarmering i kg Im2: (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)
(1) alm, færdsel; (2) for veje med
mere end 500 tunge transporter pr. år 3,5 4,6 3,5 4,6 3,0 4,0 3,0 4,0 2,4

Største afstand mellem fuger
Ekspansionsfuger m 75 75 75 75 75 75 75 75 50
Ekspansionsfuger i koldt vejr m 57 50 57 50 57 50 57 50 38
Kontraktionsfuger m 19 25 19 25 19 25 19 25 13

3. Aflæs udfor den under i fundne un
dergrundsbetegnelse de nødvendige
fundaments- og betontykkelser.

4. Aflæs længere nede i søjlen den nød
vendige vægt af armering og de maksi
male fugeafstande.

5. Konstater om frostsikringen er i orden.

Appendix 1—4.

Vejledningen indeholder til slut 4 ap
pendix.

Appendix I beskriver fremgangsmåden
ved udførelse af CBR-forsøg.

Appendix 2 er et taleksempel på dimen
sionering af en belægning både som bøje-
lig og som betonbelægning.

Appendix 3 henviser ganske kort til det
grundlag, de foranstående retningslinier er
bygget op på.

Appendix 4 er et forslag til specifikatio
ner for tjærebeton og åben asfaltbeton til
fundamenter for slidlag af asfaltbeton og
tætte tjærebelægninger. H. H. Ravn.
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Da tromlen har vist sig også at kunne
komprimere stærkt lerholdige jordarter,
kan man sige, at den er trængt ind i det
område, hvor man hidtil kun har kunnet
anvende fårefodstromler, gum.tnihj ulstrom
ler og stampere. Den nye tromle synes dog
at have fordele fremfor de nævnte såvel
med hensyn til den anvendte energimæng
de som med hensyn til arbejdstempoet. Fa
briken har udført forsøg med noget jord
bestående af 25 % ler, 40 % sut og 35 %
fint sand. Ved en påfyldning af godt 50

cm højde og en kørehastighed på 1,2 km/t.
fandt man efter 4 overgange proctorvær
dier imellem 95 og 101 %. Fugtighedsind
holdet var ved dette forsøg ovenikøbet un
der det optimale. Da valsebredden er 2 m,

vil det sige, at tromlen kan komprimere
henimod 300 m3 jord pr. time.

Forsøg med meget plastisk materiale be
stående af lerholdigt sut viste, at man i en
dybte af 1,5 m kunne få 100 % proctor
tæthed efter 6 å 8 overgange; fugtigheds
indholdet var her Ca. højere end det
optimale. Hvis man arbejder med så store
lagtykkelser, bliver timeydelsen naturlig
vis betydelig større end fornævnt.

I en pænt gradueret grusart opnåede
man efter 3 overgange i en dybde af 1,4

m i gennemsnit proctorværdier på 100 %.
Tromlen kan også anvendes til kompri

mering af fyld med murbrokker o.lign.
Det eneste redskab man hidtil har kunnet
anvende til at komprimere den slags fyld

Fig. 1. Vibrationstromle S A W.
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er store stampere, som knuser brokkerne
og derefter komprimere det. Det er indly
sende, at man på den måde har vanskeligt
ved at fylde alle hulrummene. Den nye
tromle har imidlertid vist, at den ved hjælp
af sin store vægt og sine stærke vibratio
ner er i stand til at knuse skrøbelige sten
og sortere de enkelte bestanddele i jorden,
således at denne bliver komprimeret sær
lig godt. På nogle arbejdssteder på tyske
motorveje har man i de sidste år kompri
meret meget store mængder forvitrede
sandsten ved hjælp af SAW-tromlen. De
største blokke havde en kantlængde på Ca.
½ m. Når man skal komprimere et sådant
materiale, er forudsætningen naturligvis,
at der er tilstrækkeligt meget fint materi
ale til at udfylde hulrummene. Kompri
meringen var her så stor, at det var muligt
at udgrave ‘/2 m dybe grøfter i det frisk
komprimerede materiale med lodrette væg
ge uden nogen afstivning. Selv vandmas
serne fra et skybrud, som anrettede skader
på bygninger i nærheden, kunne føres
bort gennem grøfterne uden at beskadige
disse.

Man kunne være tilbøjelig til at tro, at
denne tunge tromle kun var anvendelig på
store byggepladser; men af de forannævnte
eksempler vil det ses, at den har et meget
stort anvendelsesområde.

Det vides, at firmaet ABG forud for
konstruktionen af den nye vibrationstromle
har udført et meget stort forskningsar
bejde, som desuden er resulteret i en del
tromler, der nu har været i anvendelse i
en kortere eller længere årrække. Det skal
her nævnes, at firmaet fremstiller 4 tan
dem-vibrationstromler, som ganske kort
skal omtales i det følgende;

Type LW

Tromlen vejer 1,2 tons, har en valse-
bredde på 78 cm, valsediameteren er 62,2
cm og akselafstanden 1,5 m. Kørehastig
hederne er 1,1 og Ca. km/h, vibratorens

Fig. 2.Vibrationstromle Micki.

frekvens er 67 Hz, og motoren drives af
en 8,5 HK 4 takts dieselmotor.

Denne tromle er især anvendelig på par
keringspladser, gangstier, cyklestier og
gårdspladser. Den kan arbejde ganske tæt
optil faststående genstande. Denne tromle
kaldes også ,,MICKY”.

Tyqe MW

MW vejer 2,5 tons, har valsebredden
90 cm, valsediameteren 75 cm, kørehastig
hederne 1,2 og 3,0 km/h, frekvenserne 38-
48-58 Hz og drives af 16 HK luftkølet
dieselmotor.

Type SW

Denne type vejer 4,2 tons, har en valse
på 100 cm, valsediameter 85 cm, reguler
bar frekvens mellem 40 og 57 Hz og driv
kraften en 20 I-lK luftkølet dieselmotor.
Denne tromle egner sig især til kompri
mering af bærelag med skærver, men har
iøvrigt et bredt anvendelsesområde.

Type Alexander

Denne tandem-vibrationstromle vejer 6,9
tons. Vægten kan dog ved belastning for
øges til 8 tons. Den har en valsebredde på
135 cm, valsediameter 110 cm, akselaf
stand 2,35 m, kørehastigheder 1,1 km/h,
2,7 km/h og 5,5 km/h. Frekvensen for
vibratoren kan reguleres mellem 33 og 50
Hz, en 33 HK luftkølet dieselmotor træk
ker såvel tromlen som vibratoren.

1I

-

-
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Cementen går fra tønder til tons

I midten af trediverne, da Hvid Portiand-Cement
og Farvet Cement kom på markedet, blev disse
cementer emballeret i 50 kg og 25 kg sække, og
erfaringen har vist ,at der har været stor til
fredshed ikke mindst med 50 kg sækken.

Det er derfor først og fremmest af hensyn til
forbrugerne, at AIS Dansk Cement Central nu
følger dette fremskridt op og fra og med 1.
januar 1961 leverer alle cementsorter i enheder
af 50 kg og bryder med 421/2 kg sækkene, der
hidtil har været gængse for de grå cementers
vedkommende.

Mindre arbejde for forbrugere og planlæggere

ønsket om at imødekomme forbrugerne og
rationalisere ikke blot arbejdet på arbejdsplad
sen, men også emballagen og pakningen, afliver
hermed cementindustriens ,,skæve” mål, tønder,
som, når cementmængder skulle omregnes til
det mere gængse og ,,rundere” mål — tons —

sædvanligvis medførte komplicerede divisioner
og niultiplikationer.

Enheden ton står ikke i et enkelt forhold til
tøndeenheden på 170 kg. Når man i praksis
hidtil ofte har regnet 6 tønder = i ton, har
man herved begået en fejl på 2 pct. Med den
nye sækketype — 50 kg sækken — undgås den
ne fejl, og i fremtiden vil altså i ton cement i
stedet for at være lidt mindre end 24 sække å
41½ kg netto svare præcis til 20 sække å 50 kg
netto.

Transportmidlerne har hidtil målt i ton

— og der er nu opnået overensstemmelse mel
lem cementen og de transportmidler, der sæd
vanligvis benyttes: Jernbanevogne, biler og ski
be, hvad der også betyder en lettelse og forenk
ling.

Da en stigning af sækkeindholdet kun bevir
ker en forøgelse af længden på 7 cm, vil det
være let at anvende den nye sækkestørrelse i de
hidtil benyttede transportmidler.

Foruden de fire tandem-vibrationstrom
ler samt den først omtalte nye påhængs
vibrationstromle fremstiller firmaet også
en mindre påhængsvibrationstromle. Den
har typebetegnelsen AW 25 og har en
egenvægt på 3,3 tons, valsebredde 140 cm

og valsediameter på 110 cm.
ABG’s program for vibrationstromler

omfatter sluttelig typen vibrostat. Den lig
ner den traditionelle ,,engelske” trevalsede,
2-akslede tromle. Forvalsen er vibrerende
og kan iøvrigt ad hydraulisk vej forskydes
i sideretningen, således at ydersiden flug
ter med den ene bagvalses yderside. Iøv
rigt vejer tromlen 8,2 tons, der kan for
øges til 10,4 tons ved belastning. Valse-
trykket er under den vibrerende forvalse
20 kg/cm og under de to bagvalser 49
kg/cm. Vibrationsfrekvensen kan varieres
kontinuerligt imellem 0 og 56,6 Hz. Driv
kraften er en 55 HK dieselmotor. Denne
tromle er først kommet frem i løbet af

året 1960. hvorfor nærmere detaljer savnes.
Firmaet ABG fremstiller desuden en

lang række andre vejmaskiner. Ved lejlig
hed vil vi omtale en del vibrationsplader
samt maskiner til fremstilling af betonveje.

Fig.3. Vibrationstromle ,,Alexander”.
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FORHANDLERE

OVER HELE LANDET

Et lille restoplag af cementstabiliuerings
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interesserede sålænge eksemplarer haves.
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Fra ministerierne

Bekendtgorelse om regler for jordarbejde

og nyt regulativ om

velfærdsforanstaltninger i bygge- og

anlægsvirksomhed

Socialministeriet har med bekendtgørelser af 26.

april 1960 udsendt regler for jordarbejde samt

regulativ om velfærdsforanstaltninger i bygge-

og anlægsvirksomhed.

Reglerne om jordarbejde hviler på et forslag

udarbejdet af fabrikinspektør Poul Søchting, der

senere som formand har ledet forhandlingerne

i et i henhold til § 1.0, stk. i, i lov nr. 226 af

11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse

nedsat regulativudvalg om anlægsvirksomhed,

hvori anlægsfagenes arbejdsgiver- og arbejder-

organisationer har været repræsenteret. Udvalget

afgav en enig indstilling om reglerne for jord-

arbejde.

I reglerne for jordarbejde er der henvist til

direktoratets ,,forskrifter for gravning i grus-,

ler- og mergelgrave” og til direktoratets ,,vej

ledning for udførelse af afstivninger af træ ved

rendegravning”, og forskrifterne og vejlednin

gen er optaget som underbilag til reglerne. For

skrifterne og vejledningen er derved blevet en

del af reglerne for jordarbejde.

Regolativet om velfærdsforanstaltninger hviler

på et af fabrikinspektør Carl Wagner udarbej

det forslag og har i lighed med det med social

ministeriets bekendtgørelse af 31. marts 1960

udsendte regulativ for byggevirksomhed (1. del)

været behandlet af et i henhold til forannævnte

lovbestemmelser nedsat regulativudvalg, hvori

bygge- og anlægsfagenes arbejdsgiver- og arbej

der organisationer har været repræsenteret og for

hvilket fabrikinspektør Wagner har været for

mand. Også for dette regulativs vedkommende

forelå en enig indstilling fra udvalgets side.

Arbejdsrådet, hvori arbejdsmarkedets parter

er repræsenteret, har tiltrådt begge udkast.

Reglerne for jordarbejde og regulativet om

velfærdsforanstaltninger i bygge- og anlægsvirk

somhed har derefter været til behandling i bo

ligministeriets byggetekniske nævn, der med nog

le ændringer har kunnet tilslutte sig udkastene.

Såvel reglerne for jordarbejde som regulativet

om velfærdsforantsaltninger i bygge- og anlægs

virksomhed har således bred tilslutning fra ar

bejdsmarkedets parter og den byggetekniske sag

kundskab.

Refusion af udgifter til ændringer af

bivejstilslutning i landevej

En amtsvej inspektør har forespurgt,

hvorvidt amts- eller sognekommunen i

henhold til § 2, stk. , i lov nr. 194 af 7.

juni 1958 om tilskud til de offentlige veje

vil kunne medregne udgiften til ændring

af en bivejs tilslutning til en landevej

blandt de refusionsberettigede vejudgifter.

Vejdirektoratet svarede, at man anså det

for mest formålstjenligt, at et arbejde, der

alene vedrører ændring af en bivejs til

slutning til en landevej, udføres og be

kostes af amtskommunen, således at denne

medtager udgiften blandt sine refusions

berettigede vejudgifter.

Det er dog herved en forudsætning, at

arbejdet udelukkende udføres af hensyn

til en forbedring af færdselsforholdene

på landevejen, og at det ikke omfatter stør

re del af bivejens areal end svarende til

længden af oversigtsarealet eller hvilestræk

ningen i henhold til vej reglerne.

Arbejder på bivej ens areal herudover vil

af amtsrådet kun kunne anmeldes til refu

sion i henhold til tilskudsloven, når god

kendelse foreligger i hvert enkelt tilfæl

de, og det samme gælder i de tilfælde, hvor

bidrag til arbejder af den fornævnte art

(inden for oversigtsarealet m. v.) måtte

være ydet af vedkommende sognekom

mune.

Ledninger over veje

En landsretssagfører forespurgte, om der i

det nye lovforslag om veje findes forslag

til eller pålæg om mindstehøj den for op

hængning af ledninger over veje.

Vej direktoratet svarede, at der næppe i

selve det lovudkast, som for tiden er til

behandling i vejlovsudvalget af 1951, vil

blive fastsat bestemte mindstehøj der for

ophængning af ledninger over veje, men

at det formentlig vil blive udtrykkelig fast

slået, at samtykke til ophængning af led-
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finger skal indhentes fra vejbestyrelsen for
offentlige vejes vedkommende.

Derimod vil regler om mindstehøjden
for ledninger antagelig blive optaget i de
vejledende vejregler, som ministeren for of
fentlige arbejder udfærdiger i henhold til
§ 21, stk. 3, og § i lov nr. 95 af 29.
marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige
veje. I det foreliggende udkast til nye vej-
regler er optaget et afsnit om fritrumspro
filet, hvorefter højden over kørebaner på
motorveje og E-veje skal være 4,5 m og
på øvrige veje 4,2 m. Endvidere er det i
et afsnit om luftiedninger og masterækker
m. v. fastsat, at ledninger for såvel stærk-
som svagstrøm skal tilfredsstille stærk
strømsreglementets forskrifter med hensyn
til højde og indbyrdes afstande.

Ekspropriation til pålæg af oversigtsservitut

En landinspektør har forespurgt, hvorvidt
et sogneråd i anledning af anlægget af en
privat udstykningsvej med indmunding i
en af sognerådet bestyret bivej ved eks
propriation vil kunne erhverve et oversigts
areal på naboejendommen, der ikke omfat
tes af udstykningen, eller ved ekspropria
tiori kan pålægge servitut om fri oversigt
på sidstnævnte ejendom. Landinspektøren
forespurgte endvidere, om ekspropriations
hjemmelen i bekræftende fald findes i
vejbestyrelseslovens § 23, jfr. afsnit 2 a)
i ministeriet for offentlige arbejders cirku
lære af 22. august 1957 om forretnings-
gangen m. v. ved ekspropriation og taksa
tion i henhold til vejbestyrelsesloven.

Vej direktoratet besvarede de rejste
spørgsmål bekræftende.

Landinspektøren forespurgte dernæst,
om der findes andre bestemmelser, der
hjemler ret til ekspropriation af omhand
lede art, hvortil vejdirektoratet svarede, at
der ikke i vejlovgivningen findes andre
ekspropriationsbestemmelser af denne ka
rakter.

Refusion af udgifter til ændring af
bivejstilslutning til landevej

En amtsvej inspektør har forespurgt,
hvorvidt vej direktoratet vil kunne god
kende, at udgifter til ændring af bivejes
tilslutning til landeveje medtages blandt
amtskommunens refusionsberettigede vej-
udgifter, uanset at vedkommende sogne-
kommuner yder amtskommunen et bidrag
på normalt 15 % af udgifterne.

Det fremgik af sagen, at projekt til de
pågældende arbejder, der udelukkende ag
tes udført af hensyn til en forbedring af
færdselsforholdene på landevej ene, samt
ansøgning om godkendelse af de økonomi
ske vilkår for arbejdernes udførelse i
hvert enkelt tilfælde ville blive indsendt
til vej direktoratet til godkendelse, idet det
dog blev foreslået, at vejdirektoratet én
gang for alle gav sådan godkendelse for
så vidt angår mindre arbejder, feks, med
en anlægssum på indtil 15.000 kr. Det
var endvidere oplyst, at vedkommende
sognekommune ikke i noget tilfælde ville
medregne bidraget i sine refusionsberet
tigede vej udgifter.

Vej direktoratet svarede, at den ansøgte
generelle tilladelse ikke kunne gives, men
at ansøgning om godkendelse måtte ind
sendes i alle tilfælde, hvor der er tale om
arbejder på bivejsarealer ud over længden
af oversigtsarealet eller hvilestrækningen i
henhold til vejreglerne, samt i de tilfælde,
hvor amtskommunen kræver bidrag fra
vedkommende sognekommune.

Møde
Rettelse til program for de anlægsgartne
riske fags dag.

På grund af havearkitekt Ulrichsens død
holder landskabsarkitekt Arne Segerros kl.
13.30-14.30 foredrag om ,,Våg och Miljö”.
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DANSK
AUTO-VÆRN
på onhkrseIsvej
ved Hedehusene

Jordbunds-Beton- &
Asfaltundersogelse

EL-STAMPER til fremstilling

4 af prøvelegemer
til MARSHALL-forsøg

Casagrandeapparater

Penetrometre

Proctorapparater

samt alt SOILTEST-APPARATUR

BUCH & HOLM A/s

Sølvgade 34-36, København K
tlf. (01)28 Byen 8208

DANSK AUTO-VÆRN

Vest for Storebælt: øst for Storebælt:

SILKEBORG Enhøjvej 9, ALLERØD

Tlf. 637 Tlf. Vassingerød 132

A 17



ENTREPRENØR. VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ. TELEFON 149

Vejmaterialer . Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

AKTIESELSKABET

Stenbrud og Skærvefabrik

De danske Granitbrud NØRRE SMEDE BY

Nr. Voldgade 54 . København K Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620 Tlf. Kliplev 877 16

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Sten huggerier
SKAFTE-HANSEN

Vang . Bornholm Entreprenør

Holmegaard” . Hjørring
Telefon 1422

H 0 LM & STR ø Y B E R G Asfaltering. Tæppebelægninger
Reparation afveje

Nr. Voldgade 54 . København K

Kloakering Broarbejde . Jernbeton

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

jord. & vejarbejder . Slagger . Overfladebehandling med varm asfalt

A 18



Telefon 331 59
Telefon 3 32 59

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Dollerupvej 11

Aarhus Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

etia

REFLEKTERENDE
VEJSKILTE

0

Reflex Skilte
COLOUR REFLEX
Aaderupve 81-83 Næstved

Billigste hastighedsbegrænsningstavler B 13-14

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP
Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfalremuixion, pulverasfair samt Øvrige
specielle asfairprodukter

UDFØRER: Støbeasfaltarbejder, entreprenørarbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmarerialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner

A 19



Betonvarefabriken

»LøVEN
Als Fyns

er fuldstændig moderniseret og rationaliseret Vej ateri al efa b ri k
Både stor VIHY og junior (Ifexas)
og alt i vibration

Trekanten nr.20 erhvervet i 1926 OSENSE . 131502

Tlf. 40 Svinget

Tlf. 240 privat Vejmaterialer . Vejtjære . Asfaltemulsion

Vardevej 9, Skjern
Tæppebelægninger

FUNDERING Anders BachA/s
Harnens Nordside

Vej le

Tlf. 386 (2 linier)
Foredrag fra

Alt i betonvarer D. S. 400
Dansk Ingeniørforenings kursus Bygningsmaterialer

i april og maj 1960
Cement, terrazzo, tagsten
Væg- og gulvfliser etc.

Format: 25>. 17 cm . 231 sider

________________________________

Pris: kr. 34,-

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD Afs

TEKNISK FORLAG
Aalborg2B3Ol

Bodilsvej 16 . Hasseris
V. FARIMAGSGADE 31 . V. BY *9288

HUNO RASMUSSEN MIDTJYDSKE
BETONVAREFABRIKER

Ingeniør & Entreprenør Tlf. Herning 464 - 465
Lind 45

Telefon Aalborg 27773 Lager af A mrk. betonvarer

»Nordmark« pr. Gug Kontor: Vardevej
HERNING

A 20



Telefon 3 31 59
Telefon 3 32 59

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Dollerupvej 11

Aarhus Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

efe’idetm

REFLEKTERENDE
VEJSKILTE

0aa

Ret lex Skilte
COLOUfl flEFLEX
Aaderupvej 81-83 Næ5tved

Billigste hastighedsbegrærisningstavler B i 3-14

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfalremulsion, pulverasfalt samt øvrige
specielle asfairprodukter

UDFØRER: Støbeasfaltarbejder, entreprenørarbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmarerialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner

A 19



Betonvarefabriken

»LØVEN<
A/S Fyns

er fuldstændig moderniseret og rationaliserer Vejmaterialetabrik
Både stor VINY og junior (Mexas)
og alt i vibration
Trekanten nr.20 erhvervet i 192(5 ODENSE 131502

Tlf. 40 Svinget

Tlf. 240 privat
Vejmaterialer . Veitlære . Asfaltemulsion

Vardevej 9, Skjern
Tæppebelægninger

FUNDERING Anders
BachA,,s

Hainens \Tordside

Vejle

Tlf. 386 (2 linier)
Foredrag fra

Alt i betonvarer D. S. 400

Dansk Ingeniørforenings kursus Bygningsmaterialer

april og maj 1960
Cement, terrazzo, tagsten

Væg- og gulvfliser etc.

Format: 25>. 17 cm . 231 sider

________________________________

Pris: kr. 34,-

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD Afs

TEKNISK FORLAG
AaIborg283Ol

Bodilsvej 16 . Hasseris

V. FARIMAGSGADE 31 . V. BY *9288

HUNO RASMUSSEN MIDTJYDSKE
BETONVAREFABRIKER

Ingeniør & Entreprenør Tlf. Herning 464 - 465

Lind 45

Telefon Aalborg 2 77 73 Lager af A mrk. betonvarer

»Nordmark< pr. Gug Kontor: Vardevej
HERNING

A 20
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