
4

DANSK

_

ÅRANG41

IJEJTID5SKRIFT
LUXOVIT

for større
trafiksikkerhed

VEJ BYGNING

-—

VEJMATERIALER



HOFM IX
kvalitet og bæreevne
Det hurtigste og mest effektive middel til forstærk
ning at alle slags vejbaner. Kvalitet og bæreevne
er under nøje kontrol ved såvel produktion som
udlægning i det viste MARSHALL-apparat. Den vi
ste borekærne består af 11/2 cm slidlag — 15 cm
Hot-Mix og 11/2 cm oprindelig asfaltbelægning.
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er vort arbejdsfelt

STØRRE EFFEKT
BEDRE REFLEX
med antifugtbehandlede
glasperler.

Over 20 års erfaring på verdensmarkedet.

— en D-A-V-artikel til større sikkerhed på vejen.

Auto-Værn is

SILKEBORG

Lyngbygade 6872

(068)1 637 & 657

AlLERØD

Enhølvej 9

(03) 27 31 42

KØBENHAVN V.

Niels Brocksg. 4

(01) 1578 30

Trafiksikkerhed

Dansk



I 2 3 Tiptop
klar til Iettere

VOLVO L 4851 TIPTOP
Volvos populæreste lastbil nu i frembygget udførelse
Motor: TD 67 C, 180 hk/SAE ved 2400 o/min.

Drejningsmoment 63 kpm ved 1.400 0/min.
Motor: 0 67 0, 140 hk.’SAE ved 2.400 0/min.

Drejningsmoment 48 kpm ved 1.200 0/min.
Akselafstande: 3,4 m — 38 m — 4.2 m — 4,9 m
Bremser: Tryklufbremser at tokredstype
Totalvægt: 13.000 kg alt. 14.500 kg (for eksport)

VOLVO L 4751 TIPTOP
Sveriges første seriefremstillede lastbil med tiptopførerhus
Motor: TD 47 B, 137 hk/SAE ved 2.800 0/min.

Drejningsmoment 41 kpm ved 1.900 0/min.

Motor: 0 47 B, 108 hk/SAE ved 2.800 0/min.
Drejningsmoment 33 kpm ved 1.400 0/min.

Akselafstande: 3,4 m — 3,8 m — 4,2 m — 4,7 m
Bremser: Vakuam- eller tryklafttiydrauliske tokredsbremser
Totalvægt: 11.900 kg
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tore, frembyggede lastvogne skal i dag have tipbart
rerhus. Ingen anden konstruktion giver samme for

elagtige muligheder for let service.

olvo L 4751, L 4851 og L 4951 leveres i dag alle med
embygget førerhus, der med et enkelt greb kan
ppes fremover, så motor og forvogn helt fritlægges.
ette betyder lettere og hurtigere service og dermed
ivere driftsudgifter.

Tiptop førerhusene er lune, trækfri og støjsvage ar
bejdspladser. Førerens velbefindende og sikkerhed
kommer i første række. Volvos Tiptop førerhus er kon
strueret med sikkerhed for øje og opfylder mere end
rigeligt de strenge regler, som gælder i Sverige.
Det første skridt til bedre lastvognsøkonomi er at tale
med Deres Volvo-forhandler. Han giver Dem gerne
enhver oplysning om de nye Volvo L 4751, L 4851 og
L 4951 og demonstrerer alle deres fordele.

service
VOLVO L 4951 TITAN TIPTOP
Sveriges stærkeste lastbil leveres med
2- eller 3-akslet chassis
Motor:

Akselafstande:

Bremser:
Totalvægt:

TD 96 C 255 hk/SAE ved 2200 0/min.
Drejningsmoment 93 kprn ved 1.400 0/min.
2-akslet: 3,4 m — 4,9 m
3-akslet: 3,4 m+1,32 m — 4,6+1,32 m
Tryklufibremser af tokredstype
2-akslet: 16.000 kg (for eksport)
3-akslet: 22.000 kg (for eksport)

I I r

overlegen styrke i svensk kvalitet



Tromlemaskinen anvendes i vort labora
torium til at fastlægge bitumenprocenten
i et pulvermateriale, således at man ved
hjælp af denne maskine kan sikre sig
mod, at belægnirigerne bliver for fede
eller for magre.

Har De et vejbelægningsproblem, det
være sig bedømmelsen af undergrundens
bæreevne, opbygning og dimensionering
af nybelægninger eller af forstærknings
belægninger på ældre veje, slidlag o.s.v.,
er vore vejteknikere gerne til tjeneste
med assistance.
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Glacier Glidende Lejer
for broer og store konstruktioner

er lette at montere
og har følgende fordele:

Over 100 aars levetid

‘Ingen smøring nØdvendig—ingen vedligeholdelse•

Friction Ca. 5—ingen “hængen”•

Standardiserede eller specielle udfØrelser
Konstrueret for “translation and rotation”

Glacier var pionerer i smØrefri lejer gennem udviklingen af
deres DU-materiale.

Dette er inkorporeret i Glacier Glidende Lejer.

HAN DELSFIRMAET C.A.C. (v/CarI Christensen) Silkeborgvej 39 Aarhus C
Telefon (061)577 00—Telex 4479—Telegram adr.: Autochri

LID
DET

GLIDE

THE GLACIER METAL COMPANY LTD
ALPERTON WEMBLEY• MIDDX’ ENGLAND
Æ AN ASSOCIATED ENSINEERING LIMITED COMPANY

GRATIS—Viviltilenhvervirksomhed
—efteranmodning—sende en Glacier
Haandbog til interesserede paa
tegnestuen.— Vi sender ogsaa gerne
et eksemplar til hver enkelt medar
bejder, som anmoder
derom paa sit firmas

r.— Skriv straks. Citt
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The Clyde Tunnel ved Glasgow
Af civilingenior Th. F. Krarup

I september 1964 havde Ministry
of Transport sat mig i forbindelse
med tunnel-master F. G. Ferrier, der
gav mig en hel del oplysninger, som
jeg yderligere pr. korrespondance har
fået suppleret fra Glasgows stadsinge
niør John Armour.

Tunnelens beliggenhed og vigtigste
data fremgår af fig. 1-3, der stam
mer fra en brochure, jeg lånte af Mr.
Armour. Selve tunnelens længde er
761 m.

Tunnelen er en dobbelt tunnel. Det
vestlige rør blev åbnet først (den 3.
juli 1963) for trafik, og ca. 1/2 år
senere blev også det østlige åbnet. I
de mest stille nattetimer (vist fra 1 til
5), samt når det ene tunnelrør er bIo
keret, f. eks. af en ulykke, ledes hele
trafikken gennem ét rør.

Trafikprognosen før åbningen var
på 13—14.000 køretøjer/dag. Trafik
ken ligger nu på mellem 25—30.000

biler/dag.
Fra kontrolrummet kan man hele

døgnet følge trafikken dels på tele
visionsskærme, dels på en mængde

kontrolapparater. Det havde desuden
vist sig absolut nødvendigt at have en
åben varevogn, så man øjeblikkelig
kunne gribe ind, hvis det var nødven
digt. I begge tunnelrør er der stadig
vagt, og for hver 91 m er der tele
foner, brandalarmer og brandværns
udstyr.

Man er meget streng med hensyn
til forbud mod indføring af overlæs
sede vogne og af vogne med lugten-
de eller dryppende last; hvis en vogn
mand ikke tager hensyn til advarsler,
bliver det ham forbudt at benytte
tunnelen.

Da tunnelen skal forbinde to gader,
der i forholdsvis ringe afstand følger
floden, var man nødsaget til at bygge
tunnelen med ret stejle ramper (læng
defald 1:16).

Da lastbilerne ikke alle er lige gode
og nye, hænder det Ca. en gang om
måneden, at bremserne svigter på en
tung lastbil, og det er selvfølgelig
skærpende, at faldet er 1:16.

Mr. Ferrier var derfor også ked af
det længdefald, men i tunnelen var

der jo ikke noget at gøre ved det,
men til- og frakørselsramperne har det
hele tiden været meningen at lægge
om, så man undgik de mange skarpe
kurver, og nu påtænkte man også at
give dem et mindre længdefald.

Bl. a. på grund af de stejle ramper
har man for at forhindre vanskelig
heder med islag og sne nedlagt var
mekabler i belægningerne. I modsæt
ning til hvad der ellers er alminde
ligt i England, har man benyttet 40

volt-spænding på varmeledningerne.
Dette har man gjort af to grunde:

For det første er der i en tunnel
altid en vis fare for, at belægningen
kan komme til at stå under vand;
f. eks. ved skybrud eller lednings
brud. I et sådant tilfælde kan man
risikere overgange fra varmelednin
gerne, der ved en spænding på 220 v
kan være direkte livsfarlige.

For det andet var det nemt at be
nytte betonbelægningens armering
som varmelegeme, og det kan kun
gøres med en lav-volts installation.

LA5O 0W

Fig. I
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Ventilationen er en kombination af
tværgående og langsgående udluft
ningssystern.

På fig 3 ses, at luften tilføres gen
nem en kanal til venstre forneden og
udsuges gennem en kanal i loftet. Der
kommer derved en luftbevægelse fra
gulv til loft.

Imidlertid tilføres der Ca. 14.200

mg/min., men udsuges kun det halve,
altså Ca. 7.100 m3; den anden halv
del af luftmængden må derfor und-
vige gennem tunnelåbningerne. Når
man bevægede sig til fods i tunnelen,
følte man også en kraftig træk, men
i bilen mærkedes det overhovedet ikke.

Allerede i 1947 blev det vedtaget
at bygge tunnelen, men først i slut
ningen af 1956 syntes man, at man
kunne overkomme byggeudgiften,
hvoraf staten betalte 75 % og byen
25 %. Den samlede byggesum er for
øvrigt ikke opgivet i brochuren om
tunnelen. Der er ingen tunnelafgift.

CLYDE TUNNEL CRQSS.SECTIQN

Fig. 3.

Street

Fig. 2.

SECTION THROUGH WEST TUNNEL (No. 1)

WEST TUNNEL EAST TUNNEL
(UNDEM COnrftQcT,Ø#)
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Det ligger i sagens natur, at stærkt
trafikerede veje nu til dags ofte byg
ges som motorveje. Alle ved, at der
bygges motorveje i de lande som f.eks.
USA, Italien, Vesttyskland og Frank
rig. En del mindre lande er dog også
med på noderne. I dette tidsskrifts
nr. 11 fra 1963 havde vi lejlighed
til at bringe nogle glimt fra national
veje i Schweiz, og her er det menin
gen kort at omtale Østrigs vejbyggeri.

Heller ikke i Østrig kan vejbygnin
gen holde trit med den rask fremad
skridende motorisering. Denne mødte
i Østrig efter den 2. verdenskrig et
vejnet, der — bortset fra ganske en
kelte veje som f. eks. Grossglockner
Hochalpenstrasse — ikke svarede til
tidens krav hverken hvad linieførin
gen eller hvad vej befæstelserne angår.
Det gik hurtigt galt, og i 1954 vedtog
det østrigske nationalråd at bygge en
293 km lang motorvej fra Salzburg
til ‘Vien.

Fjernforbindelserne i Østrig er et
net af »Bundesstrassen< på ialt 9.200
km, der er statsveje. Hertil kommer
22.000 km »Landesstrassen<, der sor
terer under amterne (Landesregier

ung). Endelig har man 50.000 km
sogneveje.

Motorveje

Motorvejen Salzburg-Wien kaldes
»W’estautobahn«. Den er åbnet for
færdslen på flere strækninger (ialt
243 km). Den er firesporet med mid
terrabat, og kørebanebefæstelsen er på
god undergrund:

20—30 cm bundsikring
20—30 cm mekanisk stabilt grus

overfladebehandling
3 cm hot-mix sand

På dårlig undergrund bruger man
en anden befæstelse:
mindst 30 cm bundforsikring

10—20 cm mekanisk stabilt grus
10—12 cm bituminøst bærelag

3 cm hot-mix sand
23 cm cementbeton

Motorvejen Salzburg-Wien (293

km) er på visse strækninger åbnet for
færdselen, andre strækninger er i ar
bejde. Fra Mondsee og 20 km videre
mod øst skal belægningen bestå af
mindst 30 cm bundsikring, 20 cm
mekanisk stabilt grus, 10 cm bitumi
nøst bærelag, 3 cm hot-mix (af sand)

og 23 cm beton. De 10 cm bituminøst
bærelag udlægges i 2 lag, og betonen
udlægges umiddelbart efter de bitu
minøse lags komprimering. På de
følgende 22 km indtil St. Georgen
er det meningen at køre på de 10 cm
bærelag et år eller to.

Til disse bituminøse bærelag anven
des sømateriale 0/30 med vekslende
mængder knust. Materialet hentes i
Mondsee. Der tilsættes 4 % bitumen.

De 42 km er iøvrigt karakteriseret
ved de mange broer, een for hver
500 m. Broerne for skærende veje
laves nu altid uden midterpille, og
beklædes med natursten med indgra
verede figurer, som har tilknytning til
befolkningen. Ligeledes opstilles figu
rer -ved enderne af broer for motor
vejen for at give kunstnere lejlighed
til at præge brobilledet, Iøvrigt er der
en 4 m bred grøn midterrabat uden
sikkerhedsrækværk, men med uregel
mæssigt buskads. Kantbanerne består
af 0,75 m brolægning, som man anser
for velegnet til at vække folk, der er
ved at forlade kørebanen; to skifter af
brolægningen er betonsten med et
hvidt slidlag. Enkelte steder er der

4

12$

4

-7

Fig. 2. Agerbriicke. Skematisk oversigtsplan med den færdige bro foroven, stilladset hvorpå elementerne kørtes ud, og nederst el tvær
snit i broen eller rettei e i de to broer.
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sikkerhedsrækværker, især i forbin
delse med broer; på tilkørselsvej ene
er sikkerhedsrækværkerne af beton
(DAV). Et problem er de store sne-
mængder, 50 cm, der pløjes, således
at der opstår volde på Ca. 2 m højde,
hvilket indsnævrer tværprofilet i ge
nerende udstrækning. Iøvrigt har man
vanskeligheder med de mange broer,
fordi kørebanerne på dem væsentlig
hurtigere bliver glatte end den øvrige
del af vejen. Stærk sidevind må man
også være forberedt på, når man kom
mer ud på en bro; derfor ser man ofte
midt på broerne »vindstrømper< som
de kendes fra flyvepladser.

Broer af forspændt beton er kon
kurrencedygtige for spændvidder op
til 200 m; derfor ser man, at af 206
broer er kun 2 af stål.

Fra St. Georgen til Regau (20 km)
lægger man i to omgange et 10 cm
tykt bituminøst bærelag; på den ene

kørebane ledes den samlede færdsel
straks ind, medens man på den anden
kørebane udlægger 3 cm bitumensand
og umiddelbart derefter cementbeton
belægningen (23 cm). Når denne er i
stand til at tage færdsel, spærres først
nævnte kørebane, og dens belægning
fuidføres; man bliver antagelig færdig
i 1964.

Betonen udføres som dobbeltbeton.
Overbetonen indeholder Ca. 350 kg
cement pr. m3; der er dog ikke stillet
krav om et bestemt indhold, men om
at trykstryken skal være mindst 400

kg/cm2. For underbetonen er kravet
350 kg/cm2. Iøvrigt indeholder over
betonen »Hartsplitt<. Der er 10 m
mellem tværfugerne, der skæres 4 cm
dybe, (100 ni mellem rumfugerne),
de har alle dybler. Som fugemasse an
vendes Biguma, som tilberedes af to
bestanddele, der blandes umiddelbart
inden brugen.

Fig. 4. Elementer på »glidehanene. Ht er aj de to broer består af

32 elementer. Forneden er de forsynet med ,nedcr af fyrretræ,
der glider på 2 stk. 30 cm brede »glidehanere ligeledes af fyrre-
træ. Der b/ej udsmeltet paraffin og derefter Ymer! med fedt,
hvorved friktionskoefficienten kom ned pa 0,1. Et elektrisk spil
kunne trække med indtil 2 tons i en wire over 8-slåede taljer.

i

Fig. 3. Fremstilling af et elem,nt. Den øverste armering lægges på plads. Man ter den
udvendige forskalling bestående af plader 5totlet af små stål-gitterdragere; denne forskal

ung forbliver på stedet, medens den indvendige forskalling kan forskydes i længderetnmn

gen. Beton blandeanlægget findes umiddelbart red siden af forskallingen.

— - -.:
-. .....

Fig. 5. Elementerne til den ene bro er bragt på plads på stilladset; ,nellemrummene, der
er 50 cm skal nu udytøbes. Stilladset kunne forskydes sidetærts, således at det kunne
bruges til begge broer.

Dansk J7ejtidsskrift 1964 . 12 221



På den 6 km lange strækning langs
Mondsee var jordarbejdet på 1,2 mil
lioner m3, hvoraf halvdelen blev brugt
i dæmninger, resten blev kørt i søen.
På denne strækning var afvandingen
særlig vanskelig og dermed dyr; den
spiller imidlertid en stor rolle, da den

årlige nedbør er 1.200 mm. Inden
jordarbejdet blev påbegyndt, blev der
ialt lagt 20.000 m rør i indtil 9 m
dybde. Heller ikke her blev skrånin
gerne beklædt med muld, men de
blev behandlet som omtalt ved motor
vejen ved Innsbruck. Denne dyre

strækning kostede 14 millioner kr. pr.
km; heri er inkluderet udgiften til
broer, der alle er i forspændt beton
(man anvender mange systemer).

Agerbrücke

Een af de interessanteste broer på
West-Autobahn er Agerbr/icke. Den

blev bygget i årene 196 1—63 og ko
stede 35 mill. Sh. Den fører motor
vejen over floden Ager (kommende
fra Attersee) samt over en jernbane
og en vej (se fig. 2, 3, 4, 5, 6 og 7).

Broen er 300 m lang fra vederlag
til vederlag med fire spand på 72-85-

85 og 36 m. Hver af de tre mellem-
piller er kasseformede dobbeltpiller af
granitbeklædt beton. Belastningen på
undergrunden er 10 kg/cm2 ved cen
tral belastning, medens man gik op til
13 kg/cm2 som kanttryk på moræne.
Broens bærende konstruktion er ud
ført i spændbeton (system Baur-Leon
hardt) med prefabrikerede elementer.
Der er i virkeligheden tale om to af
hinanden uafhængige broer, een for
hver kørebane. Elementerne har tra
pez-formet tværsnit med den korte af
de parallelle sider underst. Den øver
ste side er forlænget udenfor trape
zet med en slags flanger, således at

Fig. 6. Det første element til bro nr. 2 er feerdigstobt. Det vejer 185 tons.

:.

Fig. 7. Omkring den halvcylindeiformede spændeblok, der er beklædt med jernplade, er ført 580 kabler, bestående at 6 ø 3 mm og
i ø 3,2 mm.
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Tekniske data:

Svingningsmoment 2000 kp

Frekvens 600-1200 0/m

Marchhassighed frem
og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning 60 cm

Stampeflade uden
påbygningspiade 0,4 m’

Stampeflade med
påbygningspiade 0,7 m2

Kapacitet 600/900 m’/c

Farymann-Dieselmotor,

luftkølet 7 HK ved 2300 o/m

Brændsrofforbrug ca. 1 I/t

Model BV 10

Tekniske data:

Svingningsmoment 4000 kp

Frekvens 600-1200 o/m

Marchhastighed frem

og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning .100 cm

Stampeflade uden
påbygningspiade 0,6 m2

Stampeflade med
påbygningspiade 1,0 mt

Kapacitet 1000/1600 m2/r

Farymann-DieselmotOr,

iuftkølet 14 HK ved 1750 o/m

Brændstofforbrug ca. 2,5 I/r

Model BV 20

Tekniske data:

Svingningsmoment 8000 kp

Frekvens 600-1200 o)m

Marchhastighed frem
og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning 150 cm

Stampeflade uden
påbygningspiade 1,0 m’

Scampeflade med
påbygninspiade 1,5 m2

Kapacitet 1600/2200 m2/t

Deutz-Dieseimotor.
luftkølet 22 HK ved 2000 o/m

Brændsrofforbrug Ca. 3,7 ilt

JOHS. UOLLERS 1?IASIUNFAT
OVER-JERSTAL TLF. 045) 471 53 KØBENHAVN TLF. (01) 44 HI 5650

—

‘0” VIBRATIONSPLADEN
nsiv komprirnering ved jord- og vejarbejde

Model BV 6

Ali



Monteres på traktor med reduktionsgear 1:24. Arbejds
bredde 1,85 m. Udskifleligt skær og to stilbare glidesko.
Alle kædetræk i lukkede oliebadskasser. Sikkerheds-
kobling beskytter maskinen mod overlast. Læssetragt
og udblæsningstud kan svinges 3600. Alle funktioner
ved læsning og slyngning, såvel som hydraulisk hæv
ning og sænkning af aggregatet dirigeres fra traktorens
førerhus.

V. LØWENER
VESTERBROGADE 9 B
KØBENHAVN V . TLF. CE (01-13) 7885

VIKING
TYPE PEX 720
TROMLE - SNEFRÆSER
OG LÆSSEMASKINE

SLYNGER LANGT

ELLER

LÆSSER
DIREKTE

PÅ LASTVOGN

ISLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN 5 . *(o1)17 ASTA 2800
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bredden bliver 14 m; elementets højde
er iøvrigt 4,5 m, længden 8,5 og
vægten normalt 180 t.

Der blev bygget et træstillads over
floden, hvis vandspeji ligger 25 m
under broens kørebane. Man skubbe
de de prefabrikerede beton-elementer
fra fremstillingsstedet 300 m fra bro
en ud på stilladset. Da alle elementer
var bragt på plads, blev kablerne an
bragt i trapezets hulhed, 10 kabler
på hver af de ikke-parallelle sider i
varierende højde i broens længderet
ning. Da konstruktionen fungerer som
en kontinuerlig drager over fire åb
ninger, ligger kablerne højt over un
derstøtningerne og lavt midt mellem
disse. Hvert kabel består af 7 tråde
(ø 3 mm). Elementerne blev udlagt
med 0,5 m indbyrdes afstand; mel.
lemrummene blev udstøbt, og efter
betonens hærdning blev kablerne ef
terspændt ved hjælp af 20 hydrauliske
presser, som ialt præsterede en spænd-
kraft på 7.000 t.

Når man gennemkører de stræk
ninger, der er åbnet af West-Auto
bahn, lægger man måske mest mærke
til de store broer; de langt talrigere
mindre broer er imidlertid lige så
nødvendige for vejen. På fig. 1 ses
typiske broer i forspændt beton, som
fører veje over motorveje. En sådan
bro koster godt 300.000 kr.

»Südautobahn«, som er en motor
vej fra Wien til Klagenfurt og Vil
lach, er åbnet på de første 35 km;
der mangler endnu 340 km. Den er
sekssporet og har foreløbig kun en
befæstelse bestående af 10 cm bitu
minøst bærelag på frostsikker grund.

»In,’ital-Brenner-Autobahn« fra Kuf
stein til Brenner er 109 km lang.
Færdig er 9 km mellem Innsbruck og
Schönberg; den har bituminøst bære-
lag.

»Rheintal-Autobahn« er endnu kun
på planlægningsstadiet.

Det er dyrt at bygge motorveje i et
bjergland som Østrig. I almindelighed
koster det 3—7 mill. kr. pr. km, hvor
til kommer prisen for større bygvær
ker. Enkelte steder kommer man op
på 14 mill. kr. pr. km.

Inntal-Brenner Autobahn

I det følgende skal bringes nogle
detailler om enkelte af de nævnte
veje.

Bjerg-motorvej en Innsbruck-Bren
ner (36 km) er en delstrækning af
den kommende motorvej München
Modena. Det vil vare længe endnu,
inden hele denne 530 km lange vej
kan åbnes for færdselen. Brenner
passets højde er kun 1.372 m, hvorfor
man regner med at kunne holde vej en
åben hele året. Den østrigske stræk
ning kan så at sige traceres uden tab-

te stigninger, hvilket er enestående i
Alperne.

De ældste planer for en motorvej
over Brenner stammer fra 1939. Der
var dengang tale om en Berlin-Rom-
vej, der ikke skulle betj ene den mere
lokale færdsel. I 1957, da man genop
tog planlægningsarbej det, lå forhol
dene anderledes. Nu regnede man
med, at vejen ikke alene skulle tage

Fig. 8. Indkørsel til parkeringsplads på JFes:-Azaobahn.

Fig. 9. Slid-Auto bahu er sekssporet. Man kører endnu på bÆrelager, der oens;nlig ikke
har så godt af det.
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sin del af den store europæisk nord
sydgående færdsel, men også Tyrols
lokalfærdsel og især give byen Inns
bruck en forbindelse med omverde
nen. Traceringen blev i virkeligheden
vanskeligere, fordi vejen nu måtte
lægges gennem mn-dalen, hvor der
var en del besvær med jernbaner,
landeveje og talrige højspændingsled
ninger. Dertil kom, at man i så vid
udstrækning som muligt ønskede kun
at beslaglægge uopdyrkelig jord. Alt
dette nødvendiggjorde bygning af
særlig mange broer. Man projekterer
iøvrigt med følgende elementer:
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Fig. 11. Plan over motorvejen Kajstein-lnnsbrnck—Brenner, Die Brenner-Antobnhn. Stationeringen er i km, og tilslntningsanlæggets
nat ti nr angivet sammen med koten. Lidt syd for Innsbruck er EnropabrFcke angivet.
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Fig. 10. Den del af Süd-Autobahn, der er åbnet for f-erdselen, går — i inodsietoing til
de andre motorveje — gennem et fladt og kedeligt terrain. Overfladen af det bitnotinose
bærelag er ret’et mange steder.
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VI BROMAX
VI BRATI ONSMASKI N E

Det er den, der
arbejder både
frem og bak

bet rationelle forhold mellem

vægt, drivkraft, arbejdshastig

hed og det vibrationsarbejde,

der kan ydes, gør Vibromax

pladevibratoren AT 2000 til

et økonomisk aggregat til

komprimering af jord- og vej

byggemateriale på indtil 60

cm dybde. Vibromax’ økonomi

viser sig især ved tilpasnings

evnen til de mest forskellig.

artede arbejdsbetingelser —

hvilket muliggeres ved på-

montering af stampeplader,

tillægsvægte og sammenkob

ling af forskellige aggregater

samt ved indstilling af marchhastigheden, regulering af svingslagkraften og vibrationsfrekvensen. Vibromax
AT 2000 komprimerer både ved frem- og tilbagekørslen og er derfor anvendelig selv på snævre anlægspladser
og i rørudgravninger.

FORLANG
TILBUD
OG
PROSPEKT

IEDERSII1IB
MASKINFABRIKAlS

BRØNDERSLEV - tlf. 450
Aalborg tlf. 2 74 55
Aarhus tlf. 3 14 00
København tlf. 94 70 66
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ENTREPRENØRMATERIEL
OG

VEJBYGNINGSMASKINER
RIMAS vejtromler såvel statiske-

som vibrationstromler
RIMAS hydrauliske gravemaskiner
RIMAS vibrationspiader
D E U T Z bæltetraktorer
LORAIN gummihjulslæssere
WEHRHAHN mob. gravemaskiner

AKERMAN gravemaskiner

RIMAS SERVICE -

- lynhurtig og effektiv
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1848 515 33259

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK AIS
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RIMAS TRIPLEX tromle type UG 10112

Vejarbejde Beton

Jordarbejde

I Asfalt
OVE ARKIL

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
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A 14



Forud for traceringen gik en opmå
ung i 1,5 km bredde i mn-dalen. Det
skete ad luft-fotogrametrisk vej, og
resultatet blev et kort i 1:5000 med
niveaukurver.

Totalstigningen fra Innsbruck til
Brenner er 797 m. Maksimalstignin
gen 60 0/00 bruges på to strækninger
af 2.600 og 1.400 meters længde. Af
økonomiske grunde bruger man på
strækningen Innsbruck-Brenner et
»spareprofil« med 21,80 m krone-
bredde som vist i fig. 12 (sidehæld
ningen er her rundet op til 30 0/00).

På stigninger over 40 °oo forsynes
vejen med et krybespor på 3 m. I
serpentinen ved Schönberg er der
3,5 m krybespor for begge kørsels
retninger.

rrr -- oo r=1,) j oc255 —260

LJ
57_i 60114&

Fig. 13. Skitse af »Europabriicken. Undergrundsforholdene ved de fem meliempiller var stærkt varierende, hvilket rar medvirkende
til, at pil/efundamenterne blev udformet på fem forskellige måder. Fundameiitet for pille J7 er rektangulært; størrelsen var bestemt a

del tilladelige tryk på jorden, dybden af sikkerheden mod skred i skråningen. Pille I’s fundament er fort ned gennem forskellige jordlag
til Ca. 30 ni under terrain, hvor der findes relativ god klippe. Fundanentet b/ej opdelt i to enkeltfundamenter med cliiplisk tværsnit
og med 9 og 14 ni akselængder. Dette fundament er hult. Pil/efundament II er ført 30 ni ned gennem et ur-lag til fast klippe. Det
er rektangulært med to 8X 9 m h,’lrunj. Pil/efundament III er opløst i 9 enkeltfundamenter, der er fort ned til forskellige dybder.
Under pille IV er der otte søjler med diameter 4 el 6 ni. Ved pille Ill er antydet en forankring af den jord, der ligger højere end
pillens fundament; forankringen kan overføre ca. 840 to,,!.

Jnrisbruck-Brenner Kufstein.Innsbruck

Dimensioneringshastighed 100 km/h 140 km/b
Mindste krumningsradius 400 rn 900 m
Radius i serpentiner 125 m —

Maksimalstigning 60 obo 25 0/oo
Afrundingsradius i længdeprofilet mindst 16 km 20 km
Kørebanens sidehældning 25 0/oo 25 0/oo

Max. eensidig hældning i kurver 60 0/00 60 o/

Eensidig hældning i serpentiner indtil 200 0/oo —

INNSBRUCK- BRENNER

z

________________________ KRONENBREITE 21.80 r,,

2.50 , 7.00 2,80 7,00 2,50

• 2,30 . 7,00 1,00 g 1,00, 7.00 ‘ 2,30

‘120 20 20 20

. ;- 3%—

INNSBRUCK- BRENNER MIr KRIECI-ISPUR

Vejbefæstelsen er opbygget således:

Fig. 12. Tværprofi/er af strækningen Innsbruck-Brenne,’. foroven den normale strækning,
forneden strækning med krybespor.

Bundsikringslag mindst
Underste biturninøse bærelag
Mellemste bituminøse bærelag
øverste bituminøse bærelag
Slidlag

60 cm
16 cm
14 cm

8 cm
4 cm

Ialt mindst 102 cm

v c
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-————— 8l0 8i

[--140-4
-- 20.5-
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_______
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Det er meningen at køre 2 år på
bærelaget, inden slidlaget pålægges.
Hele strækningen ventes først færdig
omkring 1973.

Den 17. november 1963 åbnedes
7,0 km fra tilkørselsanlægget ‘>Inns
bruck-Süd« til Schönberg for færdse
len. Den har kostet 155 millioner kro
ner, og stigningen er 308 m. Der er
på denne strækning afgravet 5,5 nu
lioner ni3 jord. Jordarbejdet gik dog
hurtigt, idet dagsydelsen var på indtil

10000 m3. Der blev nemlig indsat
maskiner med ialt 30M00 hk og et
mandskab på 500 mand, altså 60 hk
pr. mand. Der er afgravningsdybder
på indtil 80 m (tværprofilareal 9.100

m2) og påfyldningshøjder på indtil
50 m. De op til 100 m brede skrå
ningsfiader måtte hurtigst muligt be
skyttes mod erosion ved at forsynes
med et græstæppe. Man frygtede, at
en muldbeklædning ikke ville blive
liggende. I stedet for udlagde man

Fig. 15.

Pille nr. III under
hjgning. Siderne
hælder 25 0/00.

halm på skråningerne og såede græs-
frø tilsat havre; derefter spredtes
kunstgødning, og det hele forsegledes
med bitumenemulsion. Tre uger sene
re slog græsset rødder selv på grus
skråninger, endog på klippeskrånin
ger.

Europabrücke

Det mest interessante bygværk på
de 7 km er »Europabrücke«, der kal
des Europas højeste bro; den ligger
190 m over floden Sill. Den blev ud
budt i 1958 efter planer udarbejdet af
den statslige vejsforvaltning; men al
ternative tilbud ville også blive mod
taget. Det officielle projekt regnede
for hovedbroen med en kontinuerlig
ståldrager over tre spænd på 162 +
225 + 162 m. Mellemunderstøtninger
ne skulle laves som slanke, hule jern
betonpiller. Kørebanens tværprofil på
broen skulle have to kørebaner (hver
8,10 m) adskilt af en ophøjet midter
rabat. Kørebanernes yderkanter skulle
forsynes med sikkerhedsrækværker af
stål; uden for disse 0,70 m brede for-
tove. Den samlede bredde mellem for
tovsrækværkerne blev på den måde
20,00 m.

Der kom ialt 30 tilbud. Det fore
trukne forudsætter en bredere, læn
gere og højere bro end det officielle.
Bredden blev 22,20 ni, længden 820

ni (incl. endepillerne), hvoraf dog
ca. 120 udgøres af en sekundær bro.
Længden af hovedbroen er 657 m;
der er 5 mellemunderstøtninger, og
spændvidderne er 81 + 108 + 198 +

Kriechspur

lov, 3v.

i i

Fig. 14. Tværsnii i den sekundære bro, der ligger i en kurve med 400 ni ,-adiuj; de ifor den eenszdzge hæ-idning pi 60 /
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+ 108 ± 81 + 81 m. Kørebanen sti
ger 40,5 0/00 mod Brenner; broens
højde over dalen er 190 m. Tvær
profilet af kørebanen har for opadgå
ende færdsel to vognbaner med krybe.
hane, ialt 10,8 m (incl, halvdelen af
bredden af et sikkerhedsrækværk til
adskillelse af kørebanerne); den ned
adgående færdsel har to vognbaner på
tilsammen 8,50 m. I kurverne har
brobanen eensidig hældning, på ret
linede strækninger hælder begge køre-
baner 15 0/00 mod sikkerhedsrækvær
ket mellem kørebanerne; med 1,5 ni

afstand findes her riste for afløbs
vand.

Europabrücke er dimensioneret for
en 25 t lastvogn anbragt i hver køre-
bane i ugunstigste stilling i den ene
vognbane. I hver af de øvrige vogn-
baner er tænkt anbragt en 14 t last
vogn; resten af kørebanearealet er
tænkt belastet med 500 kg/m2. Et an
det belastningstilfælde er undersøgt
med et 60 t larvefodskøretøj midt i
hver kørebane uden yderligere belast
ning. Som vindtryk er der på ube
lastet bro regnet med 110 kg/m2, på
belastet bro 55 kg/m2. Pillerne er des
uden beregnet for en vis jordskælvs
påvirkning.

Den ende af Europabriicke, der lig
ger nærmest Innsbruck, støder op til
en sekundær bro. Denne er bygget
som en hul spændbetonplade med syv
kanaler og med spændvidder 27+33

+ 33 + 27 m. Kablerne til forspæn.
dingen består af 8 mm tråde St. 1401
160.

Hovedbroen er understøttet af 5
slanke piller i forspændt beton for
uden de to endeunderstøtninger. Pil
lerne er 3-cellede jernbetonkasser
støbt med glideforskalling i tempoet
5 m pr. døgn. Den højeste er 146 m
med godstykkelse 55 cm forneden og
35 cm foroven; de to midtervægge
er dog 45 cm tykke. Med 20 ni af
stand er anbragt vandrette afstivnin
ger (rammer) inde i pillerne. Under-
grundens beskaffenhed er så varie
rende, at pillernes fundering er vidt
forskellig for de enkelte piller (se
fig. 13).

Broens hoveddrager er en kontinu
erlig rektangulær stålkasse med stål
kørebane.

Som byggernateriale anvendte man
for de svagest påvirkede dele stål 37,
for stærkere påvirkede elementer stål

-- 350

-
— --—2220

———1060 - ————745-—

570 — 7000

Fig. 16. Tz’.e’rpro fu 4if Europabrücke.

— — - 6(0

44 og for de stærkest påvirkede dele
Alfortstål, der har en noget højere
flydegrænse end stål 52. Kassens
bredde er 10 ni, højden er 7,7 m i
midterspandet (198 m) aftagende til
5,6 og 4,7 m ved broens ender. Un
derstøtningerne på begge sider af mid
terspandet er faste, alle Øvrige under
støtninger er bevægelige. Der er mu
lighed for en bevægelse på 50 cm
ved hver ende af broen.

Hoveddragerens overside er en
orthotrop plade med langsgående rib-
her svejst på undersiden i 37 cm
indbyrdes afstand og zig-zag-formede
fladjern svejst på oversiden; først
nævnte ribber skal afstive pladen,
sidstnævnte skal forhindre kørebane
belægningen i at glide. For hver 1,5
ni er der tværdragere med 6,1 m over
ragende ender. I kassens underflange
er der tværdragere for hver 3 m.

Fig. 17.
Broen

noder montage.
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I en vindkanal på den tekniske høj
skole i Graz er der udført forsøg,
således at man er sikker på, at broen
kan tåle Sill-dalens storme.

Montagen af hoveddrageren skete
uden brug af stilladser ved udkragning
fra begge sider.

Korebanebelægningen

På den orthotrope plade ligger en
to-lagsbelægning. Man begyndte med
at sandblæse pladen, således at al rust
blev fjernet. Derefter blev der sprøj
tet en 0,3—0,6 kg/m° bituminøs klæbe-
masse bestående af bitumen 45 og

oktaklæbemiddel (kunstharpiks og
bitumen i lige dele), der både skal
klæbe belægningen til stålet og be
skytte mod rustdannelse. En mastiks
bestående af 12 % bitumen 40/50 til
sat 2 % oktaklæbemiddel, rundkornet
sand, skærvesand og kalkstenmel og
blev udlagt ved 260° i 2 cm tykkelse
til overkanten af zig-zag-jernene. In
den denne mastiks blev kold, strøede
man 40 kg/m2 bituminerede småskær
ver 18/25 mm på overfladen og trom
lede dem ned. Som slidlag er udlagt
60 kg/m2 asfaltbeton med bitumineret
filler og sten 0/5 mm.

Ræk værker

Fortovene afgrænses af et forzinket
1,2 m højt rækværk, der er beklædt
med klare tætte plader af et kunststof
for på den måde at formindske vind-
trykket på bilerne.

Der er ikke en midterrabat til ad
skillelse af de to kørebaner på broen.
I stedet for er der anbragt et dobbelt
sikkerhedsrækværk af stål; oven på
dette et værn mod blænding fra mod
kørende biler.

Ligesom mange andre broer i Øst
rig er Europabrücke forsynet med en
vindstrømpe, således at de kørende,
inden de kommer ind på broen, kan
skønne over vindens retning og styrke;
derved undgås mange ubehagelige
overraskelser med deraf følgende
ulykker.

Hoveddragerne er malet med en
grøn farve (Kromoxydhydrat).

Fig. 20. IM ellenirsim mene niellem de ribber,
der er svejsi oven på den orthotrope plade,
fyldes med mastiks.

Fig. 18. Enropabriicke, september 1963.

fl

-

Fig. 19. Belægningsarbejderne er i gang. I midten stolper til sikkerhedsrski,zrk-et.
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International kon

Fig. 23. Rækværket
langs fortovets yder-
side er højt og er
beklædt med en
skærm af klar pla
stic for at reducere
vindtrjkket på bi
lerne. Dcn pludse
lige overgang fra
dyb udgrai ning til
den frit beliggende
strækning på broen
er nemlig meget
farlig.

I kurrence om forslag
‘ til forbedring af

færdseissikkerheden
Meddelt af
civilingeniør Georg Christiansen

For at få ideer frem, der tjener til
forøgelse af trafiksikkerheden, udskri
ver den belgiske sammenslutning
»Fonds d’Etudes et de Recherches
relatives au Problème de la Sécurité
Routièreo hvert andet år en interna
tional konkurrence. Fristen for delta
gelse i den meste konkurrence udløber
den 31.3.65, så der er endnu håb om,
at danske ideer kan komme i be
tragtning ved uddelingen af de Ca.
14.000 da.kr., som udgør den samle
de præmiesum. Nedenfor gengives
reglerne for deltagelse i konkurren
cen. De originale regler fås ved hen
vendelse til fondet, hvis adresse er

101, Rue Royal, Bruxelles 1.

Iøvrigt er et eksemplar fremlagt til
gennemsyn på Statens Vejlaborato
rium.

Den ukommercielle sammenslut
ning »Fonds d’Etudes et de
Recherches relatives au Problème
de la Sécurité Routière<s bestyrel
se har den 11. februar 1960 be
sluttet hvert andet år at uddele
en international pris for et ikke
tidligere publiceret eller belønnet
arbejde, der kan bidrage til at
forøge trafiksikkerheden i for
bindelse med motorfærdsel. Be
dømmelsen sker på grundlag af
forholdene d. 31.3.65. Afhand
linger, der baseres på patentan
meldelser betragtes som ikke
offentliggjorte. For 1965 udgør
prisen 100.000 b.fr.

2. Hver gang prisen uddeles, ud-
nævner fondet en dommerkomi
te bestående af 3 medlemmer, in
ternationalt kendte for deres vi
den om sikkerhedsmæssige eller

_______

organisatoriske problemer i for
bindelse med motortrafik.

3. Prisen uddeltes første gang i
1961, og vil fremover blive ud
delt hvert andet år. For 1965 må
ansøgninger sendes til

i,J
I

,

Fig. 22.
Her er inastikslaget
færdigtromlet.

lIlililjij,1!!

_____
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Indtryk fra Oslo
Af civilingeniør. lic. techn. Tom Rallis

I juli 1963 var Oslo mødested for
den 3. internationale operationsanaly
sekongres. Møderne, der blev afholdt
i Oslo Universitet’s nye bygning i
Blindern, var organiseret af IFORS
(International Federation of Opera
tional Research Societies). Som vær
ter fungerede Norsk Operationsana
lyseforening. Der deltog over 400

fagfolk med damer. Ligesom på de 2

tidligere kongresser i Oxford (1957)

og Aix-en-Provence (1960) var der
fremlagt talrige beretninger inddelt i
12 sessioner inden mødets afholdelse.

De emner, der behandledes i Oslo,,
var:

Operationsanalyse i Transportpro
blemer (9 beretninger).

Undervisn, og Research (6 beret
ninger).

Elektricitet og Minedrift (9 beret
ninger).

Industri (5 beretninger)
Medicin (4 beretninger).

Militære anliggender(4 beretninger).
Assurance (1 beretning).

øvrige problemer (21 beretninger).

Inddeler man efter analysemetoder
fås..

Koteori (8 beretninger).
Lineær Programmering (8 beret

ninger).
Ikke lineær Programm. (6 beret

ninger).
Netteori og kombinatorik (7 be

retninger).
Decisionsteori (6 beretninger).
Spilteori (2 beretninger).
Analyse af off. organisat. (6 beret

ninger).

øvrige metoder (16 beretninger).

Rapporten med 59 beretninger er
netop udkommet hos Dunod. Interes
serede kan henvende sig til Dansk
Selskab for Operationsanalyse, Det
økonomiske forskningsinstitut, Jul.
Thomsens P1. 10, Kbhvn. V.

Professor Rosseland, Oslo, bød vel
kommen ved Plenarmødet 1. juli. Her
talte iøvrigt IFORS’ generalsekretær:
Prof. /‘Iorse (MIT), Elek. dir. M.
Boiteux (Paris) og professor Ragnar
Frisch (Oslo).

Morse omtalte bl. a. den stærke
vækst indenfor IFORS. Sammenslut
ningen består af foreninger fra 17

lande (bl. a. Danmark) med over
10.000 medlemmer. Han nævnede, at
disse medlemmer repræsenterede en
imponerende erfaring i, hvordan det
moderne samfund fungerer, og at
medlemmerne bidrager til at løse en
række problemer, som verden idag
kæmper med:

Bl. a. forbedret levestandard og
uddannelse, landsplanlægning for på
effektiv måde at udnytte naturlige

og udbygge samfærdsels
nettet. IFORS udgiver nu abstracts
ved Prof. Galliher (MIT). IFORS
ønskede iøvrigt at samarbejde med
UNESCO og OECD.

Maitre BAIWIR,

Huissier de Justice,
21, rue Dautzenberg
Bruxelles 5.
Belgique

senest den 31.3.65.
4. Arbejdet skal afleveres i form af

et maskinskrevet manuskript,
hvad enten det drejer sig om en
afhandling vedrørende udført ar
bejde eller forskning, eller det
beskriver en mekanisme eller et
apparat, som indsenderen har
konstrueret og ladet fremstille.
Manuskriptet indsendes sammen
med ansøgningen. Hvis et eller
flere indsendte manuskripter dre
jer sig om apparater vil besty
relsen og den under pkt. 3 nævn
te advokat foranledige apparater
ne undersøgt af et udvalg, hvori
dommerkomiteen og bestyrelsen
hver er repræsenteret med mindst
1 medlem.

5. Indsendte arbejder kan være ud
ført af en enkelt eller af flere
personer. Arbejder kan indsendes
af en organisation eller et firma

i organisationens eller firmaets
navn eller i en eller flere funk
tionærers navn. Sproget er valg-
frit, men hvis det ikke er fransk,
hollandsk, engelsk eller tysk, må
manuskriptet sendes sammen med
en oversættelse til et af disse
sprog. Manuskriptet såvel som
oversættelse skal fremsendes i 5
eksemplarer.

6. Manuskriptet skal være dateret.
Det må ikke være underskrevet
med navn, men skal være forsy
net med et slogan. Bortset herfra
må det ikke indeholde mærker
eller lignende, der gør det muligt
at identificere forfatteren. Med
samme post som manuskriptet
fremsender ansøgeren en forseg
let konvolut, som udenpå kun
må bære følgende angivelse:

Afsendelsesdatoen.
Manuskriptets slogan.

Konvolutten skal indeholde op.
lysninger om:

Manuskriptets slogan.
Forfatterens fulde navn og
adresse.

7. Er ovennævnte krav ikke opfyldt,
vil et indsendt arbejde ikke blive
forelagt dommerkomiteen.

8. Når dommerkomiteen har frem
sendt sin rapport, vil fondets be
styrelse træffe afgørelse om pri
sens uddeling, samt om hvorle
des afgørelsen skal offentliggø
res, og hvorledes prisen skal ud
deles.

9. 1-Ivis dommerkomiteen ikke fin
der noget arbejde tilstrækkeligt
interessant, vil prisen ikke blive
uddelt.

10. Fondet forbeholder sig rettig
hederne til delvis eller fuldstæn
dig offentliggørelse af præmie
rede arbejder.
Upræmierede arbejder returneres,
bortset fra en enkelt kopi af
manuskriptet, der arkiveres.

11. Ved indsendelse af ansøgning
om denne pris underkaster ansø
geren sig uden forbehold af no
gen art de ovenstående regler og
de beslutninger, som enten fon
dets bestyrelse eller dommerko
miteen måtte træffe.
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Inden enkelte beretninger omtales,
skal det understreges, at de 12 ses
sioner afholdtes på 4 halve dage hver
med 3 samtidige (parallele) sessio
ner. Desuden afholdtes studiegruppe
møder. Som det vil forstås, er det kun
muligt at give referat af visse af be
retningerne de, der særlig interesse
rede.

Prof. Frisch talte om optimal ma
kroøkonomisk planlægning. Han ka
rakteriserede Fællesmirkedet som et
simpelt konkurrencesystem, som går i
stykker, så snart man fra politisk side
prøver at indføre præference f. eks.
social ligestilling og hurtig økono
misk vækst. Det simple konkurrence
system ansporer nemlig alle i de la
vere og middelstore indkomstklasser
til at yde deres yderste for at tjene
mest muligt og dette gøres ved at ud-
konkurrere andre. Efter Frisch’s me
ning var dette en utilfredsstillende
malsætning.

I makroøkonomisk planlægning
måtte man skelne imellem konkur
rencesystemer med udvælgelsesprin
cip og totalitære systemer med betin
gelsesprincip.

1. I konkurrencesystemet måler
man bedst varestrømme og tjeneste
ydelser i fysiske d. v. s. tekniske en
heder eller ved index — aldrig i pri
ser. Disse enheder angives tidsen
hed pr. produktionssted pr. region.

Man må udføre et kontinuert pla;i
lægning.rarbeide. Frisch advarede
mod at starte med milsætning. Han
anbefalede brug af matematiske mo
deller i nationaløkonomien. Til slut
kan modellernes resultater samles. Li
neære modeller var ikke altid anbe
falelsesværdige. Frisch fremhævede
betydningen af at gøre sig klart, hvor
mange variable, og hvor mange lig
ninger man arbejdede med, d. v. s.
hvor mange frihedsgrader systemet
havde. Man måtte skelne mellem
strukturelle variable, som man ikke
selv har indflydelse på, og preference
betingelser som er variable, der kan
fastholdes af de besluttende myndig
heder. De matematiske modeller, der
bygges på, kan være deterministiske
relationer og band. Relationerne gi
i’er ligninger, båndene grænsebetin
gelser. Frisch anså sandsynligheds
regningens anvendelse for vigtig i
forbindelse med de matematiske mo
deller. Relationerne kan være åben-

lyse definitionsligninger, input.out
p11111’ odeller med substituiionsringe,
potentielle investeringer, forbrugernes
vaner (elasticitet) og politiske betin
gelser. Båndene kan også være prefe
rencebetingelser af politisk og huma
nitær art. Ofte har ligningssystemet
dog ingen løsninger, hvis man ind
fører for mange bånd.

Man bør gøre sig klart, for hvor
store arealer man bør opstille model
len.

2. Af totalitære systemer kender vi
idag både det franske indikative sy
stem og det russiske imperative sy’-
stern, Frisch efterlyste det incentive
system.

Trafikproblemer freralagdes i 2

sessioner.

Første session leded s af prof.
Arne Jensen.

Kosten (NL) præsenterede et ar
bejde vedr. luftfartsselskabernes over
booking system, som byggede på en
blanding af trafikteori og dynamisk
programmering. Man kunne herved
beregne det tidspunkt, hvor salget af
billetter skulle standses, hvis man
skulle have en vis sandsynlighed for
at få afbestilt de overtallige billetter.

Oliver og Jewell kritiserede visse
dele af de teoretiske betragtninger.

Nahon (F) havde beskæftiget sig
med spørgsmålet om forbedrede tra
fikforbindelser mellem Frankrig og
ferieøerne Ré og Oléron. Oerne har
porten til og fra øerne besørges af
færger. som i sommertiden er hårdt

7
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1ndsebnge;i til Oslo mcd Akc,shus i forg,undc’n, ridbi,sei, slottet og Frognerseteren.
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udenfor sæsonen 25.000 indb. Trans-
belastede. Der er efterhånden inve
steret 10 mill. NF i overfartsmateriel
og alligevel øges køproblemerne år
for år — ventetiden for bilister er ofte
3—4 timer. Alternativerne ved forbed
ring var: indkøb af ny kæmpefærge,
etablering af helt ny færgestationer
eller opførelse af bro, med eller uden
afgift. Ved beslutningen om hvilket
alternativ man burde vælge, spillede
det ind, om man så problemet fra
national side eller fra lokal side samt
hvad prognoserne for trafikken for-
talte.

Man regnede med 413.000 over-
førte vogne i 1970 med nuv. færge,

503.000 med to færgeruter. 625.000
med en bro med afgift og 811.000
med en bro uden afgift. Alle trafik
mængderne beregnet efter Lill’s rej
selov. 1980 ville trafikmængderne
blive 510.000, 731.000, 928.000 og
1.208.000. Ved hjælp af den sparede
rejsetid kunne man nu finde den op
timale løsning, når 1 time sparet rej
setid sattes til 1,80 NF pr. turist, 3,60
NF pr. privatbil*) og 7,20 NF pr.
lastbil. Fra lokal side regnede man
imidlertid også med at forbedrede
forbindelser ville øge omsætningen
for butikker, hoteller, sommerhuseje
re m. v. med Ca. 20—30 %. Til gen
gæld ville investeringer og vedlige-

Oliver (US) fremlagde et arbejde
vedr, optimal ekspeditionsgang mel
lem to postkontorer.

Rallis (DK) præsenterede en un
dersøgelse vedr. Københavns Hoved
banegårds trafikkapacitet. Sml. Ing.
B-udg. 1. okt. 1963.

.—!

,) -

‘““.

,

holdelsesudgifter stige ved den øgede
trafik og bosætning i sommertiden.
Som kapacitetskriterium anvendtes, at
man kun måtte have kødannelser 20
døgn i løbet af året. Selvom en bro
uden afgift fandtes at være en opti
mal løsning, var den ikke realiserbar
straks.
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INGEN KAN HAMLE OP MED

KØBENHAVN: SNORRESGADE 18-20 TELEFON (0177) SUNDBY 9200 TELEGRAM-ADR. HARVESTER

DEN NYE INTERNATIONAL
HOUGH PAYLOADER mf4-IijuIs træk

Hough Payloader rækker længere og løfter højere, og den
har altid kræfter i overskud til hydraulikken, lige meget
hvor hårdt terrænet er. Den er gennemført robust i hele
sin konstruktion, og alle sårbare punkter er indkapslet
mod støv og snavs. Det giver stor driftssikkerhed og rin
ge vedligeholdelse. De to løftearme styres af en enkelt
cylinder, og den specielle, stålskovl-konstruktion med få
drejningspunkter giver få smøresteder, bedre overblik og
større sikkerhed. Forlang venligst prospekt og katalog
materiale og overbevis Dem ved en demonstration om,
hvor let den er at betjene.

I. H.-mærket har gennem generationer overalt på kloden været garanti tor højeste kvahtet og service

pji

INTERNATIONAL HARVESTER
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LEJESPSPORTERES
B LOK VOGN

LINNHOFF UDLÆGNINGSMASKINE
,

SPECIALE:

UDLÆGNING
AF
PAKLAG
FORLANG
UFORBIN DENDE
TILBUD

ARBEJDSYDELSE:

dag

ET.:D.S:lTE:Beæ9nIn9skkesefra118cm

150—400 tons asfalt pr. dag

med arbejdsydelse fra 2—5 meter

FABRIKERER: Pulverasfalt, hot-mix forstærkning, asfaltemulsion og

diverse asfaitmaterialer

UDFØRER: Asfaltbelægninger, støbeasfaltarbejder, vel- og entrepre

nørarbejder
AALBORG AALESTRUP
11f.(081) 27722 11f. 200—250

A 16



Anden session lededes af prof. Ko
sten.

Agard (F) fortalte, hvorledes Air
France i Orly lufthavnen havde si
muleret ekspeditionen og derved fået
fastslået det nødvendige antal funk
tionærer og materiel til at betjene
flyene ved tilfældige indtræf af ure
gelmæssighed i fartplan og eftersyn.

Beale (UK) berettede om lineær
programmering af to transportproble
mer. I det ene tilfælde gjaldt det om
at minimere transportomkostningerne
ved kørsel mellem godt 100 distribu
tionspunkter og godt 100 kunder i
England. I det andet tilfælde gjaldt
det om at minimere vare- og trans
portudgifter ved køb og transport af
en vis portion varer fra et vist antal
udsalg til forskellige priser.

Holl (F) havde simuleret bugser
bevægelser i en fransk havn for at
afgøre bugserflådens fremtidige stør
relse ved et vist serviceniveau.

Jeanniot (CDN) arbejdede med at
optimere antallet af ansatte ved Trans
Canada Air Lines.

Rapp (S) viste, hvorledes L. M.
Ericsson A/S bestemmer antallet af
nødvendige tel efoncentraler, deres
placering og opland. Dernæst hvor
ledes trafikmængden mellem centra
lerne beregnes og endelig formgiv
ningen af nettet og bestemmelser af
centraler af 1’, 2’ og 3’ orden.

Under sessionen: matematisk pro
grammering nævnede Charnes og
Cooper (US) en metode til bereg
ning af ikke-lineære problemer som
f. eks. trafikfordeling i gadenet, areal-
anvendelse m. v.

I sessionen: køb og salg nævnede
Kay og Hampton (GB) en metode til
opstilling af korttidsprognoser, og
Descamps og Maarck (F) en metode
til beregning af optimalt fordelings
net for kul.

I sessionen: sundhed nævnede Ne
well (GB) en kømodel til brug ved
hospitalsplanlægning.

I sessionen: ruteplanlægning næv
nede ll’7alsh (US) en model til plan
lægning af hvilke og hvor mange
fragtfly et selskab bør indkøbe for at
udføre en bunden transportopgave
med minimale omkostninger.

I sessionen vedr. Decisionsteori
fortalte Delaporte (F) om trafik
ulykkernes tilfældige indtræffen, og
om hvorledes forsikringsselskaberne

rationelt kunne beregne bilejernes as
surancepræmier.

Briggs (US) fremlagde i sessionen
om matematisk programmering en
løsning af Hitchcocks kapacitetsbe
grænsende transportproblem. Ford og
Fulkerson har opstillet en algoritme
til bestemmelse af den maksimale tra
fikstrøm gennem et gadenet. Wagner
har uddybet disse beregninger og
Briggs har behandlet en særlig del af
problemet.

Ved særlige studiegruppemøder
drøftedes dels trafik og dels progno
ser.

Naor (IL) fremkom med en over
sigtsartikel vedr. køproblemer med
prioritet og afbrudt ekspedition ved
et enkelt ekspeditionssted. Der be
tragtedes stationære poisson-ankom
5/er. (ikke mættet). Ekspeditionen
faseinddeles således: optaget, ledig,
lukket m. v.

Cantoni (I) fremlagde simulation
af trafik i lysregulerede kryds, Oh
vettis OR-project Ghisa 62.

Regnemaskineprogrammet var ud
ført for kryds med 3 og 4 vognba
ner og krydsene kunne sammensættes
i kæder eller net, således at trafik i
hele bydele kunne simuleres.

Meyer (US) fra firmaet Arthur D.
Little fortalte om prognosemetoder.
Der arbejdedes med mere rationelle
metoder bl. a. efter Norbert Wieners
teori, efter regressionsmetoden og
den eksponentielle vækst.

En dag besøgte jeg efter indby
delse fra forskningsleder E. B. Olimb
Transportokonomisk utvalg. under
Norges teknisk-naturvidenskabelige
forskningsråd, der har til huse i Kjel
sås i den nordøstlige del af Oslo. Her
er beskæftiget 20 forskere, heraf 10
ingeniører og 6 økonomer, samt en
række kontorfolk.

Der arbejdes med mange emner
som: vej- og trafikteknik samt by
planlægning, vejøkonomi, skibsfart,
ernbanevæsen, trafiksikkerhed, luft-

fart, kollektiv nærtrafik, geografi og
skovbrug. I 1962 blev der udgivet 32
rapporter fra udvalget. Heriblandt
Transportanalyse for Oppland Fylke
Kystruten Oslo—Bergen
Operationsanalyse ved rangerbane

gården i Alnabru
Arealanvendelsen i Oslo og
Beregning af kørselsomkostning

på veje

Alternativ 1 til en ny regionspian for Oslo
området. (Stærk udbygning af Oslo by).
Jernbaner og fjernve)e er antydet i forbin
delse med påtænkte nye centrer.

11
“L

Frincipskitse for fiernirafikterminaler: Ny
iso vedbanegård og godsbanegård, havnen,
lufthavnen samt i forbindelse med bane
gårdciz husterminal og i forbindelse med
godsbanegården bilgodsterminal.

:
)/ ./

Rejsetidskort med bus, bane og båd incl
lem Oslo og regionen. i 1963 og i 1990.
Tallene angiver minutters re)setid fra Oslo
centrum. Det ses, at Dramnien. som i dag
nås på 70 min., til den tid kan nås på
40 min.
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I 1963 er der udgivet 10 rapporter i
1. kvartal, heriblandt

Beregning af indenlandske fly

rejser og
Forslag til nye vegnomaler

(vej regler)
Det var et både interessant og læ

rerigt besøg. Som gave modtoges en
række værdifulde publikationer.

Foruden deltagelse i kongressens
udflugter bl. a. til Rådhuset og til
Oslo fjord havde jeg lejlighed til at
besøge Bygdøy, Fornebu, Frogner
parken, Frognerseteren, TJllevåI have-
by og Ekeberg.

Oslo udgør siden 1948 et område
på 450 km2 med 470.000 indb. Byen
blev anlagt i 1624 nord-øst for Akers

hus fæstning sandsynligvis efter en
model af Haag. Dens gader danner
den dag i dag et skakbrædtsystem
med Karl Johan-gaden som den ene
hovedakse, hvoromkring Slottet, Uni
versitetet, Nationalteatret, Stortinget
og østbanestationen er placeret, den
første og den sidstnævnte bygning
som point de-vue. I den anden ho
vedakse indgår Rådhuset, Havnen,
Fæstningen og Vestbanestationen.

Beliggenheden og væksten af for
stadsbebyggelsen fulgte forstadsbane
nettet: Holmenkoilbanen (1898),

Røabanen (1912), Ekebergbanen
(1917), østensjobanen (1926),

Sognsvannsbanen (1934). Ialt 4

vestbaner er nu ført ind til National-
teatret. 4 østbaner skal føres ind in
den 1965 og senere forbindes med
vestbanen.

Den første generalpian for Oslo
blev udarbejdet af Reguleringschef
Harald Hals 1929. En regionpian
vedtoges 1934. For det nye Stor-Oslo
publiceredes en fly generaiplan 1950,

som revideredes 1960. Et udkast til
ny Regionspian kom 1963.

Det område, som den nye region-
plan omfatter, er af størrelsen 6.000
km2, (Sjælland er 7.500 km2), med
knap 0,8 mill, indb. I 1990 regnes
med Ca. 1,1 mill, indb. Det bebyg

0 STØRRE VEG YSS
MOTOR VEG (“ii .,

—.—...HURTIGGATER ‘‘

———JERNBANE
— ——TUNNEL- OG PORSTADANER
J PARKERINGSANLEGG

CITYOMRÅDE
FOTGJENGEROMRÅDE

Cityplan for Oslo by. Bemærk, motorvefen tangerer byen, En indre hnrtiggade »grund

linjenn langs havnen og en dermed parallel hiirtiggade p2 den anden side af Karl Johan

ønskes placeret. Horedsiroggaderne bliver fodgængergader, der bliver gode parkerings

forhold langs hurtiggaderne. Der bliver tu,znelbane- og fjernbaneforbzndelse lige til Ci!).

Grundlinien, en hurtiggade under rådhuset og under Kongensgade. Der anlægges parkerzngshuse (7500 biler). Tværprofilet bliver 2

korebaner à 7.5 m med i ni midterrabat og 2 banketter. 450 ni bliver tunnelstrækning. Vejen skal tage 2500 biler pr. time pr

retning. — — — — Grænse for influensområde Områdegrænse.
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FORD MOTOREN ER
ENTREPRENØRENS
GODE VEN!

Med Ford industri-motorer som drivkraft i entre

prenør-materiellet får De en robust, hårdtarbej

dende og pålidelig motor af fuld moderne kon

struktion.

Som garant for Ford industri-motoren står begrebet

Ford Service, som i praksis betyder erfarne tek

nikere, moderne hjælpemidler og komplette lagre

af originale reservedele overalt, hvor materiellet

bruges.

Kraner, gravemaskiner, gaffeltrucks, læssemaski

ner, kompressoranlæg, generatorsæt, pumper og

tromler — det drives altsammen bedst af Ford

industri-motorer, benzin eller diesel. Vælg derfor

Ford som drivkraft i Deres materiel.

Udførlig beskrivelse af Ford industri-motorer vil

blive sendt Dem mod indsendelse af nedenstående

kupon.

FORD
INDUSTRI-MOTORER

r

-
‘.

SENDES TIL FORD MOTOR COMPANY AIS, AFDELING FOR INDUSTRI-MOTO , SLUSEHOLMEN 1, KBHVN. sv

Vær venlig at sende beskrivelse af Ford industri-motorer til

NAVN

FIRMA

ADRESSE
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gede areal i regionen er i dag på 250
km2, og man venter, at dette areal 3-
dobles på 30 år. Ca. 35 % heraf skal
benyttes til boliger, 10 % til nærings
livet, 30 % til trafikken, 15% til
grønne områder og 15 % til off, an
læg. Boligområdet vil blive på Ca.

150 km2 med Ca. 300.000 nye lej
ligheder. Erhvervsarealet vil blive Ca.
40 km2 med Ca. 150.000 nye arbejds
pladser.

Der er fremlagt 3 alternativer til
en ny regionplan. 1, en stærk udbyg
ning af Oslo by, 2, en stor-centerdan
nelse i øst ved Lillestrøm og 3, en
stor-centerdannelse i syd ved Follo
området med byen Ski.

Størrelsesordenen af investeringer
ne i 30 år indtil 1990 er sat til 700
mill. kr. til jernbaner, 4.000 mill. kr.
til veje og 1.000 mill. kr. til andre
trafikanlæg i Oslo, 500 mill. kr. til
havne, 3.000 mill. kr. til telefon,
1.700 mill. kr. til vand- og kloakan
læg, 5.000 mill. kr. til kraftværk,
20.000 mill. kr. til boliger og 20.000

mill. kr, til industri og off, anlæg.
Ialt 60 milliarder kr. Investeringerne
må øges med 3,5 % p. a.

Oslo’s havn med en trafik på 4
mill. t gods årlig (København har 10
mill. t) skal udvides.

Der skal bygges en ny hovedbane
gård og en godsbanegård. En dob
beltsporet tunnel skal anlægges på
Drammensbanen, så denne by kan
nås fra Oslo på 30 min. Bergensba
nen skal forkortes med en ny linie
gennem Lommedalen til Hønefors.

Nye busterminaler og bilgodster
minaler skal opføres, henholdsvis i
centrum og i Alnabru.

Fornebu er idag hovedlufthavnen
med 3/4 mill, passagerer pr. år, Gar
dermoen, som er en militær flyve
plads, bruges til non-stop jetruter til
U. 5. A. og forøvrigt som reservefly
veplads for Fornebu. Fornebu er i
dag stærkt belastet, men vil have ka
pacitet nok i mange år fremover, hvis
småflytrafikken får sin egen flyve
plads nær Oslo.

De vedtagne planer for Oslo’s tun
nelbanesystem omfatter 3 linier fra
jernbanetorvet til Gromd (1964),
Skullerud (østensjöbanen) og Lam
bertseter (1957) samt påbegyndelse
af Furusetlinien. Videre udbygning
bliver en vestbane fra centrum til
Kolsås og en østbane til Kjelsås.

. Spidstime.
Rejser 1957 1980 kapacitet

time retn.

Jernbaner 19.000 38.000 60.000

Busser 13000 24.000 15.000

Biler 6.000 30.000 35.000
Både 1.000 3.000 —

Sikkerhedsrækværk
Fra firmaet Dansk Auto-Værn A’S

har vi modtaget følgende indlæg:

Et par punkter vedrørende en artikel i
Ingeniørens Ugeblad af 24.10. 1964. hvori
Dansk Auto-Værn AIS føler sig mis
krediteret,

1. Det fremgår ikke af artiklen, at for
søgene i Sindelfingen har været foretaget
under sådanne ekstreme fohold, at der ikke
kan siges at være tale om forsøg inden for
rammerne af, hvad der normalt forekom
mer i praksis.

2. Der er tale om forsøg under 30° vin
kel med en personvognshastighed omkring
de 120 km/t og en lastbilhastighed mellem
60 og 70 krn/t. Disse forhold vil sjældent
forekomme i praksis. Det kan endda debat
teres, om de er mulige på en to-sporet mo
torvej med en midterrabat af 5 m bredde.

3. Det er et faktum, at de i Tyskland
afprøvede DAV konstruktioner har været
opstillet på tyske motorveje i vid udstræk
ning i flere år, og at de har vist sig sær
deles effektive. De er således også stadig
normerede til anvendelse i Tyskland til
trods for de opnåede forsøgsresultater

4, Deres effektivitet er blevet bevist
igennem de hundredvis af politirapporter.
som i de senere år er blevet optaget i for
bindelse med ulykker, hvori DAV midter
barrierer har været indblandet, der hvor
de er opstillet på tyske motorveje.

5. Til trods for at det i artiklen påpeges,
at den i Tyskland afprøvede type DAV nu
bliver opstillet på danske motorveje, blev
det ikke med samme tydelighed sagt, at de
ligeledes her opstillede stålværn ikke på
nogen måde klarede sig bedre ved de tyske
forsøg.

6. Det er imidlertid en kendsgerning,
at den i Danmark opstillede DAV type er
en ganske anden end den i Tyskland af
prøvede type, hvorimod her opstillede stål-
værn er idenikke med stålværri, som blev
gjort til genstand for afprøvning til briste.
grænsen ved de tyske forsøg.

7. Den her i landet valgte DAV type
adskiller sig på ganske væsentlige punkter
fra den i Tyskland afprøvede type:

Der er nu 80.000 biler i Oslo.

Hovedvej ssystemet i den nye plan
er baseret på den såkaldte grundlinie
en vej, som skal følge kystlinien igen
nem de centrale bydele og forbinde
7 indfartsveje fra vest og syd: Dram
mensvejen (V), Sørkedaisvejen
(NV), Maridaisvejen (N), Trond
heimsvejen og Strømsvejen (ø) og
Europavejen og Mossevejen (5) samt
5 ringveje.

7.1. Plankerne er af strengbeton i stedet
for normalt armerede. De er derved gjort
dobbelt så stærke som i den tyske konstruk
tion.

7.2. Plankerne er i den danske konstruk
tion 8 m lange imod 4 m i den tyske kon
struktion. Dette halverer antallet af sam
linger og indvirker på plankens udbøj
ningsfigur.

7.3. Plankerne er torsionsstive og kan
derfor langt bedre end de i Tyskland an
vendte planker overføre et drejningsmo
ment fra planke til stolpe.

7.4. Stolperne i den nye konstruktion er
såkaldte »blødee stolper, hvorved DAV
konstruktionen følger de nyeste principper
inden for autoværnskonstruktioner. Igennem
plankernes evne til at overføre drejnings
moment til stolperne bøjer disse tilbage
som en svanehals i stedet for at lægge sig
stift tilbage som i den tidligere konstruk
tion. Herved reduceres muligheden for en
farlig påkørsel af stolperne.

7.5. Ved samvirkningen imellem planke
og stolpe bibeholder planken sin vandrette
stilling under tilbagetrykningen.

8. Statens Vejlaboratorium har i sommer
udført en forsøgsrække med bl. a. denne
nye konstruktion, som ikke blev afprøvet
i Tyskland.

9. Artiklen synes at ville give det ind
tryk, at DAV ikke følger med udviklingen.
Forholdet er tværtimod det, at vi i DAV
følger særdeles godt med. Vi har vor egen
prøvebane, som i øvrigt er den samme,
der i sommer blev lejet af Statens Vej-
laboratorium til de officielle danske af
prøvninger. Til trods for de meget store
omkostninger forbundet med kollisioner i
fuld skala, har DAV foretaget mere end
30 sådanne forsøg i de senere år og har
på baggrund af de opnåede resultater ud
viklet en lang række konstruktioner, der
hver for sig er den i vore øjne bedst egne
de konstruktion til det givne formål. Vi
har i årevis været i forbindelse med eksper
ter verden over på autoværnsproblemernes
område og foretager med disse en livlig
udveksling af erfaringer. Vi er heller ikke
på nogen måde bundet af et bestemt mate-

Ing. Tombre og Magister Helvig
har udarbejdet følgende skema for
dag1igta/ikken til Oslo(rejsende).

Dansk l7ejiidsskrift 1964 . 12 235



riale, idet vi på vort program har kon
struktioner i stålkabel og stål såvel som
beton.

10. Enhver praktisk anvendelig konstruk
tion er imidlertid et kompromis imellem
økonomien og det funktionsmæssigt opti
male. Vi udbyder således de mest økono
miske konstruktioner inden for rammerne
af, hvad man må betragte som værende det
funktionsmæssigt forsvarlige, de praktiske
forhold taget i betragtning. DAV-Spænd-
beton barrieen er et sådant kompromis.
Selvom denne konstruktion også har sin
belastningsgrænse. ligger denne udentor
hvad man må regne for normalt forekom
mende på danske motorveje, og selvom
dens anskaffelsesværdi måske ikke er væ
sentligt under konkurrerende produkter,
ligger dens økonomiske fordel i, at den
kræver en betydelig mindre vedligeholde!
se, idet den vil optage påkørsler op til en
stor hastighed uden at blive deformeret.

11. Med hensyn til værdien af DAV’s
standard konstruktion, som står opstillet i
Ca. 800 kilometers totallængde på det
danske vejnet, så har vii længere tid ind
hentet oplysninger fra politiet i hvert en
kelt tilfælde, hvor en ulykke er kommet til

vort kendskab, hvori et af vore autoværn
har været indblandet. Det fremgår klart af

de af politiet udarbejdede rapporter, at
DAV’s konstruktion stadig tjener trafikken
hensigtsmæssigt.

12. Vi lægger dog stærkt vægt på at for

bedre virkemåden og har på baggrund af

de således indhentede oplysninger udviklet

bl. a. et forsatsstykke til beskyttelse mod de

farlige påkørsler af værnenes endeplanker.

Vi har ligeledes kunnet udlede af ulykkes
rapporterne, at værnene i visse opstillinger

har været genstand for forfald ved sætnin

ger af grunden eller ændring af vejbanens

højde, idet værnets højde over vejbanens
niveau er kritisk for værnets virkemåde.

13. Man giver igennem artiklens billed-
valg læseren det indtryk, at et DAV værn

fejler, der hvor et stålværn klarer sig fint.

Det burde samtidig have været fremhævet,

at under forudsætning af samme hastighed

er påvirkningen imod barrieren Ca. 50 %
større ved de 300, under hvilke DAV
værnet er vist, end ved de 20°, under hvil

ke stålværnet er vist. I realiteten var hastig

heden ved det afbilledede DAV forsøg
over 100 km/t, eller en hastighed næsten

50 % større end den hastighed, der var
gældende ved det afbilledede forsøg med
stålværnet, hvilket giver en påvirkning på
yderligere 45 %, eller tilsammen 95 %.

14. Det er ganske øjensynligt, at man i
Tyskland har vist stor forkærlighed for
autoværn i stål, men Tyskland er jo også
et stålproducerende land, som gerne ser
dette produkt anvendt i videst mulig ud
strækning. Forudsat at vi tilfredsstiller de
krav, man her i landet må sætte til en
forsvarlig midterbarriere, har vi her i lan
det langt mere grund til at anvende en
barriere i materialer, som bliver produceret
inden for landet, end at anvende produk
ter af udelukkende importerede materialer.

Polyteknisk Læreanstalt.

På given foranledning bringes en
oversigt over lokaler, apparatur og
personale samt undervisning og forsk
ning ved laboratoriet.

Laboratoriets bestyrere:

L. F. Holmberg 1857—1892.

Den 5.11. 1829 åbnedes den P01)--

tekniske Læreanstalt i København,
men først 16.11. 1857 påbegyndtes
undervisningen for bygningsingeniø
rer bl. a. i faget Vej- og Jernbanebyg
ning. Havnebygmester L. F. Holm

berg var den første lærer i vand- og
vej bygningsfagene og forøvrigt i alle
bygningsingeniørfagene 1857—1892 —

altså i 35 år.

A. Lüiken 1892—1916.

Først 1892 lykkedes det at få be
vilget et særligt Docentur i Vejbyg
ningsfagene, og cand. polyt A. Lütken
blev udnævnt til professor, og han
varetog undervisningen til 1916, altså
i 24 år. 11916 udnævntes han til di
rektør for tilsynet med den tekniske
undervisning, men fortsatte dog at
holde forelæsninger i faget for spe
cialstuderende.

.4. R. Ch;’i.r/ensen og C. Qay 1916—

1949.
I 1916 udnævntes Premierlieute

nant i ingeniørtropperne, cand, polyt.
A. R. Christensen til professor i faget.
Som fagets docent ansattes 1917 cand.
polyt. C. Q. Bay. Han udnævntes i
1946 også til professor.

Disse to varetog undervisningen i
faget til 1949 — altså i 33 år.

P. H. Bendtsen og H. H. Ravn 1949.

I 1949 udnævntes daværende bane-

ingeniør i Danske Statsbaner P. H.
Bendtsen og amanuensis i faget H. H.
Ravn til professorer. H. H. Ravn va
retager vejbygning og P. H. Bendt
sen jernbanebygning og byplanlæg
ning samt trafik. Professor Ravn blev
omtrent samtidig leder af Statens Vej-
laboratorium under Ministeriet for
offentlige arbejder.

Medarbejdere:

Af videnskabelige medarbejdere
ved laboratoriet er der i docent, 2

amanuenser, i lektor i byplanlæg
ning, 5 deltidsbeskæftigede civilinge
niører og arkitekter samt 4 licentiat
studerende. Hertil kommer kontor- og
laboratorieassistance

— 3 medarbejdere.

Lokaler:

Fra 1857—1890 havde laboratoriet

til huse i Læreanstaltens bygning i St.
Pederstræde, fra 1890—1937 i Lærc
anstaltens lokaler i Sølvgade 83, og
siden 1937 har laboratoriet haft til
huse i østervoldgade 10.

Laboratoriet råder over Ca. 400 m2

areal, og desuden er Ca. 400 m2 areal
lånt ud til Statens Vejlaboratorium.
Heri er ikke medregnet auditorier og
tegnestuer for de studerende samt
gange og trapper.

Der findes et velindrettet labora
torium for asfaltundersøgelser, og
man råder endvidere over et udstyr
til udførelse af trafikmålinger. Ende
lig disponeres der over en samling af
forskellige i ind- og udlandet anvend
te typer af spormateriel.

Biblioteket omfatter Ca. 4000 bind
samt et tidsskrifthold på ca. 50 fag-
tidsskrifter. Samlingen forøges med
ca. 500 bind og hefter årligt. Der
findes kartoteker over tidsskriftartik
ler med Ca. 30.000 kort og en lys
biliedsamling på Ca. 8.000 billeder.

I 1970 flyttes laboratoriet antagelig
til Lundtofte; lokalerne ventes udvi
det til ca. 2000 m2 og staben til 27

medarbejdere, fordelt således:

Laboratoriet for Vej bygning med
1065 m2 netto etageareal og 11 med
arbejdere.

Laboratoriet for Trafikteknik med
515 m2 netto etageareal og 10 med
arbej dere

Laboratoriet for
med 225 m2 netto
medarbejdere.

Laboratoriet for Vej- og Jernbane-
bygning samt Byplanlægning

Byplanlægning
etageareal og 6
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Ny ABG tromle SW 125
femdobler komprimeringseffekt fra egenvægt

En ny tromle, der er universel.
Alle belægninger fra stabiliserede materialer,

C x sand skærver, sten til hot-mix og tæppe
. belægninger komprimerer SW 125 til fuld

, V’ 4° kommenhed og den foreskrevne proctor
4EI4 værdi.

Egenvægt 4,2 tons tillader hurtig transport
på mindre lastvogn.
Tromlen har større, velafbalancerede valser, større
kørehastighed og Ca. 50 O/ større arbejdskapacitet
end tidligere model.
Med det specielle, trinløse ABG-vibrationsgear ind
stiller De under kørslen på netop den frekvens, der
giver hver materialeart maksimum komprimering.
I mere end 60 lande bygges bedre veje med ABG —

en god garanti for Dem.
el. skriv i dag efter brochure og referencelisten

rover de anerkendte firmaer og institutioner, der alle
arbejder med ABC.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD AIS, Kasteisvej 11, København ø. — Telefon (01 76) TRia *6616

V EJBYGN ING Hurtigere . Bedre . Mere rationel

ALFELDER EISENWERKE

ASFALTBLANDINGSANLÆG TYPE ,,WIEN”
Fuldendt konstruktion, kapacitet 60-80 tons
pr. time blandet bituminøse materialer.

Carl Heise Kom.-Ges., ALFELD (LEINE)

Automatisk styring og elektronisk afvejning.

GERMANY

Montering og demontering foretages indenfor f timer.

Stationært anlæg type ,,WIEN”

med tre stationære 60-tons-siloer.

Også De bar sikre Dem oplysninger om et at Europas bedste blandingsanlæg.
— A E D M H A N 5 E Nønsker De yderligere oplysninger, sS ring eller skriv til, Ingeniar- og Handelsfirma

Central 14 777
Kabmagergade 22 Kabenhavn K

til 25 tons

PS. Hvor og hvornår De
ønsker, er vi til tjeneste
med en ABC-demonstra
tion. — Ring eller skriv.

A 19



Lad ikke dette gentage sig
på vintervejene1

Oprethold sikkerheden på vejene på trods af is og sne

ved udspredning af

Solvay klorkaicium
enten alene eller i blandinger med salt.

• Smelter is og sne meget hurtigt

• Omgående virkning mod udskridning

• Små doseringer — derfor hurtig og billig udspredning

—
— og tænk især på mulighederne for prævenhiv behandling

Alle nærmere oplysninger kan fås hos agerilen for SOLVAY & Cie

N. THUESEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 4

København V — 01(62) PAlæ 8316
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Laboratoriets apparatur til
traf ikundersogelser.

1. Kronograf (Peiseler), 12 regi
streringsspor.

2. Fariskriver (Hasler), 0—75 km/h.
3. Has/ighedsmaler (Phillips),
4. Regisirerende amperemeter.

Laboratoriets apparatur til
vejmaterialeundersøgelser.

1. Bojeprovemaskine, 5—100 Hz
2. Ca/ifomia Bearng R-i/io apparat.
3. Dukti/ometer, 2 m.
4. Effektforstærker, 250 W, 5—5 000

Hz.
5. Apparat til maling af emulsio

nens afbindingshastighed.
6. Fryseskab til opfrysning af jord.
7. Höpplers konsistomelL’r.
8. Kol/oidm ø/le.
9. Nedbojningsmåler for dynami.rk

hela nede vejbefæste/ser.
10. Nedbojningsmåler for statisk be

lastede vejbefæste/ser.
11. Oscil/oskop, 17” skærm.
12. Pendulfrik/ionsmåler.
13. Sigtemaskine.
14. S/idprovemaskine (Deval).
15. Slidprovemaskine (Dorry).
16. Slidprovemaskine (Los Angeles).
17. Stenknusere.
18. Tonegenerator, 2—50.000 Hz.
19. Tryk provemaskine, 60 t.

Hertil kommer et antal viskosi
metre, penetrometre, vægte og blande-
maskiner samt alt almindeligt labo
ratorieudstyr.

Undervisning.

I vejbygningsfaget, der som nævnt
varetages af professor Ravn forelæses
30 timer i 5. halvår, 14 timer i 6. halv
år og 12 timer i 7. halvår samt 46 ti
mer i 8. og 9. halvår.

Her behandles bl. a. tracering, vej
belægninger og jordarbejder.

I trafik- og byplanlægningsfagene,
som varetages af professor Bendtsen,
sen, forelæses Ca. 32 timer i byplan
lægning i 5. halvår, Ca. 12 timer i tra
fikteknik og Ca. 10 timer i jernbane-
anlæg i 6. halvår, herunder forevises
laboratoriets samling af spormateriel,
Ca. 16 timer i trafikteori i 7. halvår og
Ca. 42 timer i 8. og 9. halvår.

I 5. semester udfører Ca. 100 B-
studerende hver 2 kursusarbejder: en
vej- og byplanopgave (2 + 4 uger).

I 8. semester udfører Ca. 50 BA-
studerende hver en kursusopgave (3
uger) (kanalisering af vejkryds), de
specialstuderende udfører her en fæl
lesbyplanopgave i samarbejde med
Kunstakademiet, Universitetet og
Landbohøjskolen. I 9. semester udfø
rer de specialstuderende hver et eksa
mensarbejde (4 mdr.). For 5. og 8.
sernester gennemgås laboratorieøvelser
(3 + 3 eftermiddage).

Antallet af studerende med hoved
fag i vej- og jernbanebygning samt
byplanlægning har været:

Ved den Polytekniske Læreanstalt
kan man opnå graderne cand. polyt.,
lic. techn, og dr. techn.

Cand, polyt. som bygningsingeniør
bliver man normalt efter 41/2 års
studium. Licentiat efter yderligere 21/7

års studium.

Licenta/er ved laboratoriet.

Tre civilingeniører har fuldført et
licentiatstudium ved laboratoriet:

Tom Rallis: Lufthavnes kapacitet
(1958)

N. 0. Jørgensen: Vejes kapacitet
(1961)
K. R. Overgaard: Trafikplanlægning
i byer (1964).

I 1964 arbejder følgende med et
licentiatstudium:

W. Wätjen: Lysregulerede kryds og
deres koordinering,

F. Larsen: Trafikplanlægning i re
gioner,

P. 0. Pedersen: Trafikplanlægning
af national karakter,

0. W. Thorson: Færdselsulykker.
Licentiatstuderende følger særlige

forelæsninger i statistik, ligesom der
afholdes kolloquier.

Doktordisputatser udarbejdet med
emne indenfor laboratoriets områder:

P. H. Bendtsen: Urban and Subur
ban Railways (1939)

A. 0. Bohn: Asfaltemulsioners
brydning (1964).

Forskning.

I vejbygning koncentrerer man sig
forskningsmæssigt om asfaltemulsio
ner, jordarternes forhold ved opfrys
ning og optøning, maling til færd
selsstriber, måling af friktion på kø
rebaner, mekanisk stabilt grus, ce
inentstabilisering af jord, måling af
bindemidlers viscositet, belægningers
overfladestruktur, vejbefæstelsers bæ
reevne, vejbefæstelsers dynamiske de
formationer og optimale akseltryk.

I trafik- og byplanlægning har man
arbejdet med anlæg og drift af by-
baner, trafikken til bycentret, parke
ring i bycentret, forandring i city
strukturen på grund af motoriseringen,
lands-, egns- og byplansteori, vejnet
tet i bebyggelsespianer, motorvejes
indflydelse på industriudvikling, be
foikningspotentialer og trafikbehav,
køproblemer i havne, på jernbanesta
tioner, parkeringspladser og i luft
havne, kapacitetsberegninger på fri
gadestrækning og i gadekryds bl.
ved hjælp af simulation af færdslen
på elektronregnemaskine, prognoser
for trafikken særlig i bygadenet, koor
dinering af lyssignaler i gadenet, net-
form og økonomisk maskevidde i vej
net, tællingsteknik, trafikcenterbestem
melse, trafikulykkesanalyser og trans
portøkonomi.

Konsulentvirksomhed

Medarbejdere ved laboratoriet har
været konsulenter for Oslo Kommu
ne, Helsingfors Kommune, Kungl.
Bygnadstyrelse i Stockholm, Luftfarts
direktoratet i København, Danske
Statsbaner, Vej direktoratet, diverse
domstole, patentvæsenet m. fI.

Udvalgsarbejde.

Medarbejderne ved laboratoriet del
tager i mange faglige udvalgs arbejde
såvel i Danmark som i udlandet.

Gæsteforelæsninger.

Gæsteforelæsninger er i de senere
år afholdt ved: Teknisk Hogskole,
Trondheim, Haus der Technik, Essen,
Technische Universität, Berlin, Eidg.
Technische Hochschule, Zürich, Uni
versity of California, Berkeley, Uni
versity of ‘Washington, Seattle ni. fI.

1949 5 stk.
1950 17 stk.
1951 14 stk.
1952 12 stk.
1953 17 stk.
1954 22 stk.
1955 14 stk.
1956 12 stk.

1957 17 stk.
1958 15 stk.
1959 18 stk.
1960 23 stk.
1961 17 stk.
1962 i6 stk.
1963 16 stk.
1964 16 stk.
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Efteruddannelse.

Efteruddannelse sker ved kurser,
der ofte afholdes sammen med D.I.F.

Her har således været afholdt flere
kurser i vej belægninger, elektronisk
databehandling til vejbygning, jord
stabilisering, jordarbej der, færdsels
teknik og planlægningsteknik m. v. i
løbet af de sidste 10 år. Adskillige
foredrag er holdt for diverse forsam
linger med efteruddannelse for øje.

Meddelelser fra

Laboratoriet for Vej- og Jernbanebygning

samt Byplanlægning.

1. A. 0. Bohn: Fremstilling og underjo
gelse af asfaltemulsion. 1940.

2. H. H. Ravn: Frostskaders opståen og

bekæ,n pelse. 1940.

5. Erik Gulstad: Vejes Kapacitet. 1941.

6. Niels Arne Fosdal: lndflydelsesområ
der for Sporveje og Jernbaner. 1941.

7. Børge Hansen: Vejes, gaders og jern

baners længdeprofil. 1942.

10. A. 0. Bohn og Grete Reck: Betydnm
gen af tilsætning af asfaltbituinen til

vejtjære. 1943.
11. Ingvard Christiansen: Studier over

kurveradirns størrelse i vejes plane

figur. 1944.
12. Bent Wågensen: Nogle beliggenheds

spørgsm3l i planen. 1945.
14. Ole Nielsen: Dimensionering af per

roner og trapper på bybanestationer.

1952.
15. K. H. Elster-Hansen og P. H. Bendt

sen: Vejnettes økonomi i bebyggelses

planer med differentieret vejnet. 1954.

16. Tom Rallis: Lufihavnes kapacitet.
1958.

17. P. H. Bendtsen: Tidsafstanden mellem
bilerne på en vej. 1958.

18. N. 0. Jørgensen: Teorien for forstyr

rede og riforstyrrede trafikstrømme,
anvendt på beregning af kapaciteten
af uregulerede vejkryds. 1958.

19. A. 0. Bohn: Bedøm,ne/se af skrid

sikkerheden med modelruhedsmålere.
1958.

20. P. H. Bendtsen: Parkeringen i city-
området. 1960.

21. Knud R. Overgaard og Jørgen Thom
sen: Nogle færdselsiekniske målinger
i København. 1960.

22. N. 0. Jorgensen: Vejes kapacitet.
1961.

23. N. 0. Jørgensen: Determination of
the Capacity of Road Intersections.
1961.

24. P. H. Bendtsen: Trafikken til og fra
Slotsmarken i Holbæk. 1962.

25. P. H. Bendtsen: Influence of Gradient
ois the Traffic Running Costs of a
New Road. 1963.

26. P. H. Bendtsen og Tom Rallis: Losch’s
teori for bymonstret, Størrelsen af den
servicevirksomhed, som skabes af en

ny prisnærindtistri. 1963.
27. Tom Rallis: Terminal Transportation

Engineering i. Airports. 1963.

28. Tom Rallis: Om operationsanalysens
anvendelse ved t’ejbaners, fortoves og
pladsers udformning i forhold til tra
fikkens krav. 1963.

30. P. H. Bendtsen: Car Ownership Im
pact on Central Area Traffic. 1964.

31. K. Rask Overgaard: Trafikplanlægning

i bjer. Metoder til bestemmelse af
trafiksystemers fremtidige belastnin
ger. 1964.

No. 3, 4, 8, 9 og 13 udsolgt.
No. 23, 25, 27 og 30 på engelsk.

NYE BØGER

C. G. Jensen og Kurt Olsen, ved Paul

Erik Larson og Thorkil Søe: Teknisk

Ståbi, 10. udgave 267 tekstsider i format

A 5. Pris 42,50 kr.

I snart en menneskealder har TEK
NISK STÅBI været en af de mest
populære håndbøger blandt danske
byggefolk, fordi den — uden at være
altomfattende — dog indeholder det,
man oftest får brug for.

De fleste af nærværende tidsskrifts
læsere må formodes at have med vej-
bygning at gøre; det skal derfor straks
siges, at der ikke er meget vej bygning
i ståbien. Det vil imidlertid være for
kert heraf at slutte, at bogen ingen
interesse vil have for vejbyggere. Dis
se vil netop have særdeles god nytte
af værket, fordi man deri kan finde
løsninger på mange simple problemer
indenfor andre fagområder, som en
vejbygger i tidens løb måtte være
kommet på afstand af.

Ved udsendelsen af 10. udgave har
forlaget fundet tiden inde til at friske
bogen op. Den fremtræder nu i stan
dardformatet A 5 og med moderne,
overskuelig håndbogstypografi, lige
som de mange illustrationer er blevet
både ensartede og tydelige.

Også bogens inddeling er blevet
ændret, således at man nu begynder
med det almene — matematik, fysik og
statik — og derefter går over til det
specielle — jernbeton, stål, træ, mur
værk og fundering. Den afsluttes med
et kort kapitel om økonomi og et ka
pitel med overskriften »Diverse<c

Afsnittet om matematik begynder
helt »forfra«; man kan endog få gen
opfrisket, hvorledes en kvadratrod
uddrages, hvis man efter udstrakt
brug af regnestok skulle have glemt,
hvorledes uddragningen foregår ved
»håndkraft<. Lidt om rækkeudviklin

ger og om statistik er sikkert også
noget, der vil gøre gavn. Iøvrigt fin
der man de formler for arealer o. s. v.
og tabeller, som man kan vente at
finde i et opslagsværk.

Det fysiske afsnit er lille og inde
holder væsentligst definitioner og om
sætningstabeller samt materialekon
stanter.

Afsnittet statik er fyldigt med
beregninger af momenter m. m. for
bjælker med forskellige understøtnin
ger og belastet på mange forskellige
måder. Rammer gitterdragere og hæn
geværker behandles kort.

Jernbeton-afsnittet er fyldigt og an
giver metoder til spændingsbestem
melse og dimensionering af alle al
mindeligt forekommende konstruk
tionselementer, heri indbefattet for-
spændt beton.

Kapitlerne om stål, træ og mur
værk er netop så fyldige, som man
venter det, medens afsnittet om jord-
tryk og fundering er betydeligt udvi
det i forhold til udgaver af ståbien,
der blot er 6—8 år gamle.

Det siger sig selv, at en håndbog,

der efterhånden er kommet i 10 ud
gaver, må have fundet en passende
form, og den må indeholde det, som

flertallet af brugerne kræver. Det er

da heller ikke let at kritisere indhol
det. Men hvorfor er pæleværkers be
regning forsvundet?

Den ingeniør, der ikke er i besid

delse af Teknisk ståbi, bør absolut

anskaffe den. Har man en ældre ud
gave, eller bruger man udenlandske
håndbøger, skal man også overveje at

anskaffe 10. udgave for at have de
nyeste danske fremgangsmåder.

Vejbygning, befæstelser og belægninger

udarbejdet af civilingeniør J. B. Willad

sen, udgivet af AIS Phønix, 224 sider og

130 figurer.

Anmeldt af etui/ingeniør i ueja’irek
toratet Thtire F. Krarup.

Det er ikke så lidt af en bedrift,
der her er udført af direktør Willad
sen. Man må nemlig huske, at det
vist er over 40 år siden, der her til
lands er udgivet en bog af denne art,
så der har ikke været nogen danske
erfaringer at bygge på under udar
bejdelsen.

Endvidere er vi med hensyn til
trafik inde i en voldsom overgangs
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periode. Indtil 1955 var på danske
landeveje det maksimale akseltryk 6
tons, fra 1955 til 1961 8 tons og efter
den 29. september 1961 i realiteten
10 tons. I fællesmarkedet vil man in
den for en forholdsvis kort årrække
være gået over til 13 tons maksimalt
akseltryk, så det er vel et stort spørgs
mål, om vi ikke bør bygge vore veje
allerede nu til mindst de 13 tons.

Ikke alene er akseltrykket næsten
fordoblet, ja, muligvis bliver det mere
end fordoblet, i løbet af få år, men
også trafikfrekvensen er steget — flere
steder mangedoblet — og det ganske
særlig for den tungeste trafiks ved
kommende, d. v. s. at vi i dag faktisk
er uden praktisk erfaring med hensyn
til den nuværende trafiks indvirkning
på vejbelægningerne.

Projekteringen af disse bliver ikke
nemmere af, at man har været nødt
til i stor udstrækning at gå over til
mere eller mindre nye og uprøvede
vejmaterialer som f. eks. stabiliseret
grus, hot-mix og mager beton.

Vekselvirkningen mellem den hur
tigere, hyppigere og tungere trafik og
de nye vejmaterialer kender man intet
til, og de store entrepriser kan gøre
fejivurderinger eller fejl på grund af
manglende kontrol fra entreprenørens
eller bygherrens side til meget kost
bare foreteelser.

Med hensyn til kontrollen er man
heller ikke særlig godt stillet. Mange
af de gamle kontroiprøver siger f. eks.
ikke noget om materialets praktiske
egenskaber. Penetrations- og strække
lighedsprøver udført ved 25° C for
bitumen giver ikke i almindelighed
nogle oplysninger af større betydning,
og de mange nye prøvemetoder har
man ingen erfaring med. Man har
kort sagt brug for al den vejledning,
man kan få, og dér er Willadsens bog
den første systematiske håndsrækning,
der er blevet budt på i lange tider.

Bogen begynder udmærket med de
finitioner af, hvad man forstår ved
bundsikringslag, bærelag o. s. v., og
denne liste over betegnelser for dele
af vej konstruktionen sammen med den
oversigt over vejbygnings-terminologi,
bogen ender med, er måske noget af
det, man hyppigst har savnet i det
daglige.

Det ville have været et mirakel, om
ikke enhver læser ville synes, at han
mangler nogle ord eller betegnelser i

disse oversigter; men man må gøre sig
klart, at det som sagt er første gang
i en utrolig lang årrække, at nogen
overhovedet har prøvet at give en så
dan.

Dertil kommer, at man med frem
komsten af de mange nye belægnings
typer og undersøgelsesmetoder af be
kvemmelighedsgrunde ret ukritisk har
oversat udenlandske betegnelser, der
i og for sig er meningsløse på dansk.

Et typisk eksempel herpå findes på
side 29. Willadsen skriver her om
Beskows kapillaritetsbestemmelse:

»Der opstår imidlertid let ensidige
fejl (for lille kapillaritet) på grund
af forkert tæthed eller ufuidstændig
vandmætning af jordprøven .. .<‘. Her
er tætheden brugt i dansk betydning
som en betegnelse for materialets po
røsitet.

På side 33 er ordet tæthed brugt
som oversættelse af density og beteg
ner ifølge Willadsen »vægten af tør-
stof i rurnfangsenhed<, hvilket på
dansk kaldes rumvægt. Jeg ved godt,
at tæthed efterhånden er blevet al
mindelig sprogbrug, men det bliver
det nu ikke rigtigere af; det engelske
density er på dansk rumvægt.

Gennemgangen af de forskellige
provemetoder er rar at have, men det
er i flere tilfælde kun en gennemgang
af prøvens princip. Det ville i de
fleste tilfælde ikke have taget meget
mere plads op at angive, hvorledes
de udføres, så bogen virkelig kunne
bruges til en praktisk vejledning i ud
førelse af kontroiprøverne.

Willadsen afstår i almindelighed
fra en vurdering af de anførte prøve
metoders anvendelighed. En undtagel
se er dog den netop omtalte kapillari
tetsprøve, hvorom det siges, at »der
bør lægges mere vægt på kornkurven
end på kapillariteten ved bedømmelse
af en jords frostfarlighedo, og det kan
der vist ikke siges noget imod. På
samme måde kunne også andre prøve-
metoder vist kommenteres.

Som eksempel på den udvikling, der
er inden for næsten alle kontrolmeto
der, kan omtales de på side 41 viste
jævnhedsmålere, nemlig den danske
viagraph, der er for langsom og be
sværlig at bruge, og den viste ameri
kanske, der er altfor kostbar i anskaf
felse, men som giver virkelig hurtig
og god oplysning om lange vej stræk
ninger i løbet af kort tid.

Det er dog vist ingen hemmelighed,
at man i Bureau of Public Roads samt
i mange amerikanske statsvej væsener
benytter en langt billigere og simple
re, men stadig hurtig metode til må
ling af en belægnings ujævnhed, nem
lig det såkaldte roughometer, hvor
med man kan registrere jævnheden
på 70-100 km vejbane på én dag, og
det er sådan en maskine, vi mangler
herhjemme.

\Villadsens gennemgang af dimen
sioneringsgrundlaget for vejbefæstel
ser er udmærket og længe savnet.
Kapitlet er skrevet så let fatteligt, at
vist enhver kan forstå det. Dimensio
neringsberegningen er et så væsentligt
led i den moderne vejbygning, at det
varmt kan anbefales enhver at studere
det. Kun skade, at der for størstedelen
af de anførte værdier kan siges det
samme, som Willadsen siger om E
værdierne. »Visse værdier må kun be
tragtes som vejledende og midlertidi
ge, idet forskningen på dette felt langt
fra er afsluttet.<

Den resterende del af bogen giver
nyttig oversigt både over fremstilling
af og krav til de enkelte lag i en vej
lige fra råjordsplanurrm til slidlag, og
ligeledes gives der udmærkede over
sigter over diverse materiel og anvis
ning på dets anvendelse.

Man kunne utvivlsomt godt rose
det meste af dette stof både for den
klare måde, det er stillet op på, og
for det store arbejde, der må ligge
forud; men jeg må særlig henlede
opmærksomheden på kapitel 15: side-
udvidelser, som er et felt, hvor der
er syndet meget, og hvor en fejl kan
være næsten umulig at korrigere se
nere. En sideudvidelse skal være stær
kere end den belægning, der bliver
udvidet ganske simpelt, fordi man
med den moderne afstribning tvinger
de tungeste læs ud i vejkanten, og
desuden vil enhver porøs belægning i
fugtige perioder opsuge vand fra ra
batten eller endog fra grøften, og
derved vil den yderste meter af belæg
ningen blive svagere end resten. Ved
Benkelman-prøver i forårstiden vil
næsten enhver belægning derfor vise
væsentlig lavere bæreevne i kanten
end i midten.

Til denne erfaring er der kun én
undtagelse, og det er, hvor man har
høvlet toppen af en gammel oprundet
vej, før den er blevet forstærket. Min
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erfaring både herhjemme fra og fra
udlandet er: rør ikke ved en gammel
belægning, selv om den synes at være
så tyk, at man sagtens skulle kunne
skrabe et par centimeter af hist og her,
før man udlægger forstærkningslaget
— det er faktisk, hvad Willadsen invi
terer til på side 171, anvisning 1 på
sideudvidelse og forstærkning af grus-
vej. Det kan gøres, men det er for
farligt til at være værd at prøve.

Hvis længde- eller tværprofilet skal
rettes allerede i det gamle gruslag, så
tag det op og byg et nyt lag op fra
bunden, eller også lad det ligge og
foretag korrektionerne i asfaltbærela
get.

Det er klart, at med hele den ud
vikling, der er inden for vej bygnin
gen, kan der ikke skrives en bog, der
for stedse besvarer ethvert opstående
vej problem.

Direktør ‘ViIladsen har imidlertid
givet en fortræffelig oversigt over,

hvad man ved eller mener at vide i
dag, og det er derfor let at forstå

den glæde, hvormed denne bog er
blevet modtaget.

FRA
MINISTERIERNE

er blevet fulgt af taksationsmyndig
hederne, kan ejerne af (helt) bebyg
gede ejendomme som hovedregel ikke
med hjemmel i den pågældende be
stemmelse gennemføre et krav om
ejendomsovertagelse. Der har dog væ
ret et tilfælde fra en stor kommune,
hvor ejeren af en ældre villa fik gen
nemført et sådant krav. Ejeren havde
inden erhvervelsen af villaen fore
spurgt i kommunen, om der var noget
til hinder for, at der kunne opføres
en industrivirksomhed på grunden.
Dette spørgsmål havde kommunen
besvaret benægtende, men kort tid ef
ter var der blevet pålagt byggelinie i
henhold til vejbestyrelseslovens § 41

på ejendommen.
For så vidt angår spørgsmålet om,

hvorvidt der vil kunne pålægges byg
gelinie alene på en enkelt ejendom,
udtalte vejdirektoratet som sin op
fattelse, at byggelinierne i henhold
til lovens § 40 bør pålægges på samt
lige ejendomme i hvert fald på den
ene side af en gadestrækning, og at
byggeliniepålæg på en enkelt ejen
dom snarest muligt bør efterfølges af
tilsvarende pålæg på de tilstødende
ejendomme. Dog er der naturligvis
intet til hinder for frivillige aftaler
mellem kommunen og ejeren af en
enkelt ejendom om byggelinieservitut
på ejendommen.

talte vejdirektoratet, at amtsrådet ef
ter ministeriets opfattelse ikke har
hjemmel til selv at stille krav over for
lodsejerne om, at disse skal lade ting-
lyse en sådan oversigtsservitut i til
fælde, hvor der søges udstykket og
bebygget parceller, beliggende i hjør
nerne ved bivej ens tilslutning til en
landevej, og der kun ønskes overkør
sel til bivejen. Derimod ville det på
gældende sogneråd kunne stille et
sådant krav i forbindelse med en til
ladelse til at etablere adgang til bi
vej en fra de udstykkede parceller, og
amtsrådet burde derfor rette henstil
ling til vedkommende sogneråd om
at stille et sådant krav.

Hvad endelig angik det af amts
rådet stillede krav om, at der i vej-
skellet skulle anbringes et ubrudt dy
rehegn af højde mindst 1,25 m, var
vej direktoratet med amtsrådet enigt i,
at der burde etableres et ubrudt hegn
i vejskellet, dog således, at der ikke
krævedes en bestemt type hegn, men
blot et ubrudt hegn af en sådan be
skaffenhed, at det til enhver tid ef
fektivt hindrede etablering af direkte
adgang mellem parcellerne og lande
vejen.

KURSUS

Byggeliniepålæg efter
vejbestyrelsesloven

I anledning af, at en stadsingeniør

havde stillet en række spørgsmål
vedrørende byggeliniepålæg i henhold
til vejbestyrelsesloven, udtalte vejdi
rektoratet følgende:

Der er ikke i vejbestyrelsesloven
grundlag for at yde erstatning for
byggeliniepålæg, men de berørte lods
ejere kan kræve, at taksationsmyndig
hederne tager stilling til, om betin
gelserne er til stede for, at vejbesty
relsen skal overtage de pågældende
arealer, jfr. lovens § 46. Afgørende
for, om en sådan overtagelse kan
kræves, er det, om lodsejerne afskæ

res ved byggeliniepålægget fra en ef
ter ejendommens beliggenhed og øv
rige beskaffenhed økonomisk rimelig

og forsvarlig udnyttelse af arealet,
svarende til den af andre tilstødende
eller omliggende arealer faktisk sted
findende udnyttelse. Efter den prak
sis, der hidtil vej direktoratet bekendt

Vilkår for udstykning

I anledning af en påtænkt udstykning
af nogle parceller, der grænsede til en
landevej, men skulle have adgang ad
en bivej, havde et amtsråd stillet for
skellige vilkår. På parcellerne agtedes
opført énfamilieshuse. Sagen blev fo
relagt vej direktoratet, der udtalte føl
gende:

Med hensyn til det af amtsrådet
stillede krav om, at de i sagen om
handlede énfamilieshuse skulle opfø
res bag en byggelinie på 20 m fra
vejmidten, bekræftede .vejdirektoratet,

at der i vejbestyrelseslovens § 40 er
hjemmel for vejbestyrelsen til at træf
fe beslutning om pålæg af byggelinier
i den anførte afstand fra vejmidte,
uanset at der i forvejen kun er ting
lyst en byggelinie på 12,5 m fra vej-
midte.

For så vidt angik kravet om, at der
på hjørnearealet ved bivejen pålægges
oversigtsservitut på 15X130 m, ud-

Dagkursus på Teknologisk Institut

Vejmænd. 4.—23. januar 1965.

Afholdes i samråd med Amtsvejinspek
tørforeningen og Stads- og Havneingeniør
foreningen. Omfatter fagregning, opmåling
og nivellement, nyanlæg og vedligeholdel
se af veje, betonlære m. m. Varighed 3
uger med 132 timer. Deltagerantal max.
20. Pris 330 kr.

Motorkursus for vejmænd. 27.—29. januar
1965.

Under kursus demonstreres opbygning og
virkemåde af forskellige typer forbræn
dingsmotorer. Der lægges særlig vægt på
praktiske øvelser i fejlfinding, justering og
småreparationer, som ikke kræver værk
stedsbehandling. Deltagerantal max. 9. Va
righed 3 dage med 21 timer. Pris 180 kr.

Vejformænd. 25. januar—20. februar 1965.

For tidligere deltagere på vejmandskur
sus samt for kommunalt og privat ansatte
formænd ved vejarbejder. Omfatter vej
lære, kloakering, akkordprisberegning og
arbejdsinstruktion m. m. samt øvelser i fag
regning, nivellement og kurveafsætning.
Varighed 4 uger med 176 timer. Deltager
antal max. 20. Pris 440 kr.
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Overalt i Amerika og i
mange europæiske lande

støder man p

ARMCO
FLEX-B EAM

STÅLAU TO VÆRN

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

TLF. (01)44 *HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY J.

TLF. (061) •ÅRHUS 4 55 33

IEDERSH1IIIB
MASKINFABRIKAiS
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• I: BRYDEREN •:

BRYDEREN — den mest effektive model, udstyret med :
•:• hydraulisk tryk- og løfteanordning.

• BRYDEREN fremstilles i 2 modeller:

• BRYDEREN med 2,3 m rømmebredde. :•:
•:• Samt i en større og kraftigere type

•
BRYDEREN MAJOR med rømmebredde på 2,6 m.

:•: Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med ::
•I henholdsvis fast og fjedrende skær.

Plov og ramme er udført i overensstemmelse

med DANSK STANDARD

50 ÅRS ERFARING I FREMSTILLING AF SNEPLOVE
• I
I.
• I
I. II
•

________________________

II

.1. Febrlk for vejmasklner
•• HELSINGFOSGADE 6 . ÅRHUS N . TLF. (061) 62444

Afdeling for Sjælland:
i Repr. J. Axel Pedersen, København — Tlf. (01) 30 26 40
• I
•• ••• •• • • I • • • •• I• 111•••••a• i
• •••• ••••••• • I i •i • • I •I I • 1111 I
I. I i • •I• I I •I • •i I hul •Il...I • I

£AGAAARD

Statens Vejlaboratorium
Øster Voldgade 10, opgang H . København K Tlf. (01) 62 Palæ 4656. * Palæ 4636

Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed.

Jordbundsundersøgelser ved vej anlæg, herunder dimensionering af vej belægninger.

Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art.

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning

hånd- eller maskinudlagt

A/S DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade. Kbh. SV.Tlf. (01)44 *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 871188 Telefon 33844 Telefon 123681

en

,- __t_z - BEILHACK
Sneslyngere

Kapaciteter fra 500 til 30.000 m3 pr. time

Segment sneplove
løfter sig partielt over fast genstand

MUNCH & LERCHE
Ingeniør- & Maskinfirma

Skt. Knudsvej 21 . København V. *Ve. 9340
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- når grusvognene skalBIVR-3
grus- og sandiransportør

læsses og depotbunkerne

etableres...

BM-3 grus- og sandtransportør, en tidsøkono
misk faktor, når der skal flyttes grus.

Vælg BM-3

- betjenes af én mand, eventuelt lastbilchaufføren
- fås med elektrisk motor (eller benzin/diesel

motor)
- enkel, robust, driftssikker
- kapacitet: 40 m3 i timen
- manøvredygtig, nem at betjene
- fås med transportbånd på 4 til 10 meters

længde, selvladeren er i meter bred
- kan kobles bag traktor eller lastbil, når trans

portbåndet vippes i vandret stilling

Demonstreres over hele landet

BM-3opbvggerhurhgl4erese, høje op- Én mand og BM-3 klarer epidsbelaet
magas,nertngsbunker at gladere-grus. ningen på kolde slosermorgener.

HELGE LØN HART A/S
Skovlunde Byvej 100 — København — Skovlunde Tlf. (01) 947722
Jylland og Fyn: 0. Kristoffersen, Riberdyb 2, Kolding Tlf. (0551 26743

A 23



VEJ BELÆGN INGER
Foredrag og diskussioner fra kursus i Dansk Ingeniørforening 6.-9. november 1962

arrangeret af Vej- og Byplanforenirigen

Følgende foredrag blev holdt:

Bituminøse vejbelægninger
Af civilingeniør Herman Hansen

Råstoffer til fabrikation af pulverasfalter og
asfaltbeton
Af civilingeniør E. H. Bech

Pulverasfaitfabrikker
Af overingeniør Aage Nielsen

Emulsionsfabrikker
At civilingeniør B. Volt

Kontrol med fremstilling og udlægning af

bituminøse vejbelægninger
Af civilingeniør Bech Hansen

Die Verdichtung betuminöser Fahrbahndecken
und ihres Unterbaues
Af Dr-Ing. Heinz Steffen

Typeinddeling af pulvermaterialer
Af civilingeniør A. Skjoldby

Egenskaber ved belægning med asfaltbeton,

black-base og støbeasfalt
Af afdelingsingeniør, cand. polyt. A. M. Jensen

Format: A5 . 324 sider

Pris: kr. 48.-

Egenskaber af Maribobelægninger,
grusasfaltbeton, hotmix, wetmix
Af civilingeniør E. Harste

Dimensionering af bituminøse belægninger
Af civilingeniør I. M. Kirk

Udlægning af bituminøse materialer
Af civilingeniør J. B. Willadsen

Maskinudlægning af bituminøse
vej belægning er
Af civilingeniør E. Hemmingsen

Overfladebehandlinger og forseglinger
Af civilingeniør C. A. Zeuthen, rådg. ingeniør

Vedligeholdelse af bituminøse belægninger
Af civilingeniør, amtsvejinspektør
H. E. Buchvald Christensen

Asfaltkørebaners overflade
At civilingeniør Axel 0. Bohn

Leveringsbetingelser, nomenklatur og normer
Af civilingeniør B. Walther Rasmussen

TEKNISK FORLAG
Skelbækgade 4. København V. (01)44 HI *6801

NYHED

BITUMINØSE
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det sidste fremskridt
i asfaltudlægning!

NY BARBER-GREENE SA-40
Vejbaneudlægger p arvebånd

Arbejdsbredde fra 243 cm til 427 cm

Det store hastighedsområde — fra 3,6 m til 6,4 km i
timen frem og bak — tillige med mange andre fordele
sikrer den størst mulige produktion til de laveste drifts
omkostninger.

* Kombineret manovrehåndtag og servostyring letter
manøvrering * Hydraulisk styret selvtømmende mod
tagersilo * Materialet føres bagud gernem chassiset
ved størst mulig kapacitet * Modtagersiloens kontrol
spjæld styres fra strygejernets manøvrebro * Nyt stry
gejern med længere levetid for hårdt arbejde omfatter
hydraulisk trukket stamperkniv, som komprimerer før
afretning * Forbedret automatisk afretning, dobbelt op
varmrtingssystem * Automatisk fødekontrol styrer hver
af transportbåndene og transportsneglene uafhængigt *
Drejelige pufferuller, som kontakter lastvognens træk-
hjul uafhængigt af tilkorseisvinklen * Forenklet service
opnået gennem enhedskonstruktion og en enkel, effek
tiv og let tilgængelig krafttransmission *

Kan om ønskes ombygges til gummihjul

LANGREUTERS
GL. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

TLF. (01)44 *HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY i.

TLF. (061) •ÅRHUS 4 55 33

BETON—FILTERRØR

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu last ved avvendelse at POROSIT-FILTEF1 RØR.
POROSIT-FILTERRØR, som fremstilles i Danmark efter tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prøve overalt i Tyskland
ved anlæg at veje, autobaeer, flyvepladser, sportspladser, indu
stri- eg boligbyggeri m. m.
PQROSIT-FtLTERFtØR er udelukkende fremstillet at hårdt materiale,
og den nøjagtige porevolumen i forbindelse med muffesamlinger
garanterer en hidtil ukendt fillemvirkning ved ringe overdækning
med grus (30—50 mm), idet roret selv virker snm filter og derved
hindrer tilstopning i modsætning til tidligere kendte rar at ler,
eller plasticrar ned riller eller huller.

Demonstration og tilbud uden forbindende

DANSK
STRANDVEJEN g6

F

-

POROSIT A/S
AARHUS C . TLF. (061) 42222
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• • En robust plov, der madstår selv den hårdeste vinters • .
I .

• B strabadser. Traktor-sneploven leveres med såvel fast som . .
.

• • fjedrende skær. Begge typer fremstilles som hajreryd .B
• dende eller svingbar med 3 rydctestillinger. B
.. .B
i Det fjedrende skær er 3-delt, og hver del kan fjedre .

BB
• uafhængigt at de ovrige. Det faste skær er vendbart.

• B Rammebreddnn er 1820 mm sg plsvhojden 650 mm. . .
B

. . Laigaard iraktor-Sneplov panser til ethvert traktormærke
i Vi sender Dem gerne tilbud og referencelinter uden for- B

B.
• bindende.

•1 B.
• B
• 50 års erfaring i fremstilling af sneplove. B B

• B

i . Fabrik for eejmaskiner . .
B• HELSINGFORSGADE 6 ÅRHUS N TLF. (061) 62444 ..

Afd. for Sjælland: Repr. J. Axel Pedersen, Kbhen. Tlf. (01) 3026 40
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FÆRDSELSTEKNIK 1961

Foredrag og diskussioner fra kursus i

Dansk Ingeniørforening.

236 sider, 98 figurer, 28 tabeller,

Engelske resuméer.

Pris kr. 103.00

LIIi TEKNISK FORLAG
Skelbækgade 4. København V. (01)44 HI *6801

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg (081) 2 77 73

»Nordmark pr. Gug

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-321 11) 149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

Niels Hansens Sønner, Vi
BETONVARE-OG SKÆRVEFABRIKER

VIG (03) 425 19. 250

Rør og andre betonvarer efter DS 400

Vaskede skøbematerialer

Vejmaterialer til alle formM

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV, TELEFON (0411) TAULOV 79

Jord- & vejarbejder

Overfladebehandling med varm asfalt
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