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kvalitet og bæreevne
Det hurtigste og mest effektive middel til forstærk
ning af 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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Asfaitfabrikker

Betonkonstruktioner

Jordarbejder

Kloakarbejder

Vejarbejder

Spildevandsrenseanlæg

WRIGHT, THOMSEN & KIER AIS
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA

AALBORG

AARHUS

KØB EN HAVN

21688

(061) 33088

Tria 6635

Telegramadr. Wetekas
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I 2 3 Tiptop
klar til lettere

VOLVO L 4751 TIPTOP
Sveriges første seriefremstillede lastbil med tiptopfererhus

Motor: TD 47 B, 137 hk/SAE ved 2.800 o/min.
Drejningsmoment 41 kpm ved 1.900 0/min.

Motor: D 47 B, 108 hkJSAE ved 2.800 0/min.
Drejniegsmomeet 33 kpm ved 1.400 0/min.

Akselafstande: 3,4 m — 3,8 m — 4,2 m — 4,7 m
Bremser: Vakeum- eller tryklufthydrauliske tokredsbremser
Totalvægt: 11.900 kg

VOLVO L 4851 TIPTOP
Volvos populæreste lastbil nu i frembygget udførelse

Motor: TD 67 C, 180 hk/SAE ved 2.400 0/min.
Drejningsmoment 63 kpm ved 1.400 0/min.

Motor: D 67 0, 140 hk/SAS ved 2.400 o/min.
Drejeingsmomeet 48 kpm ved 1.200 0/min.

Akselafstande: 3,4 m — 3,8 m — 4,2 m — 4,9 m
Bremser: Tryklutbremser at tokredstype
Totalvægt: 13.000 kg alt. 14.500 kg (for eksport)
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Store, frembyggede lastvogne skal i dag have tipbart
førerhus. Ingen anden konstruktion giver samme for
delagtige muligheder for let service.

Volvo L 4751, L 4851 og L 4951 leveres i dag alle med
frembygget førerhus, der med et enkelt greb kan
tippes fremover, så motor og forvogn helt fritlægges.
Dette betyder lettere og hurtigere service og dermed
lavere 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

Moto,: Tø 96 C 255 hk/SAE ved 2200 0/min.
Drejningsmoment 93 kpm ved 1.400 0/min.

Akselafstande: 34 m — 49 m

Bremser: Trykluftbremser af tokredstype
Totalvægt: 16000 kg (for eksport)

overlegen styrke i svensk kvalitet
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Amerikanske normer for boligveje
Af stadsingeniør Rich. Honoré.

I USA har man ligesom andre steder
alle mulige former for udstykninger
og boligveje, og en vis standardisering
er utvivlsomt ønskelig. I det følgende
skal omtales visse bestræbelser herfor
og til sammenligning det forslag, som
vej lovsudvalget herhjemme har frem-
sat.

Det amerikanske forslag er omtalt
i »Traffic Engineering< for septem
ber 1964. Det omhandler forsøgsvise
normer (tentative standards) for bo
ligveje (subdivision streets) med en

nærmere begrundelse for forslaget.
Artiklen indeholder også forskellige
betragtninger over udstykningsplaner.

Forslaget er udarbejdet af et udvalg
under The institute of Traffic Engi
neers. Som foreløbige normer skal de
gælde i i år, hvorefter de vil blive
gennemgået igen med henblik på mu
ligheden af godkendelse som gælden
de standard.

Almindelige synspunkter

I indledningen til redegørelsen ud
tales, at hovedformålet med et udstyk
ningsprojekt er at skaffe de bedst mu
lige forhold for beboerne at leve un
der. Dette fordrer et sikkert og effek
tivt adgangs- og færdselssystem, der
skal forbinde hjem, skoler, legeplad
ser, butikker og andre aktiviteter, sik
kert og effektivt både for fodgængere
og køretøjer.

Færdselssynspunkterne deles op i to
almindelige grupper:

a) den aktuelle plan for vej- og fod
gængersystemet med hensyn til
arealudnyttelsen og

b) den ingeniør-tekniske standard af
anlæggene for kørende og gående.

Men hverken vejsystemet eller det
enkelte konstruktionselement skal be
tragtes isoleret. De må begge over
vejes som en helhed for at sikre et
sikkert og effektivt adgangs- og færd
selssystem.

Det anføres, at bedst mulige for
hold for beboerne (maksimum livabi
lity), sikre og effektive færdselsfor
hold og økonomisk anlæg er overens
stemmende og forenelige.

I 16 punkter er dernæst anført alle
de mange hensyn, der skal tages i be
tragtning. I det følgende skal anføres
indholdet af nogle af de opstillede
punkter:

i. Der skal skaffes passende køren
de og gående adgang til alle par-
celler.

2. Lokale vej systemer skal planlæg
ges således, at gennemgående
færdsel formindskes.

3. Vej planen bør begrænse omvejs
kørsel (Out-of-the-way vehicular
travel).

8. Planlægning og konstruktion af
boligveje bør klart angive deres
lokale funktion.

9. Det lokale vej system bør plan
lægges for en relativ ensartet og
lav færdselsmængde.

10. Lokalveje skal udformes, så at
de ikke frister til overdreven fart
(mere end 40—50 km pr. time).

I den amerikanske artikel bemærkes,
at det ikke er hensigten, at principper
ne skal betragtes som absolutte krite
rier, da der kan forekomme tilfælde,
hvor visse principper vil være i kon
flikt med hinanden. Principperne skal
derfor anvendes alene som ledetråd
for en rigtig planlægning.

De fremsatte punkter svarer i øv
rigt til de synspunkter, der også an
lægges her i landet.

Med hensyn til bredder m. m. si
ges det, at dimensioneringen må va
riere med terrænet og befolkningstæt
heden. De udarbejdede standards er
delt i 3 grupper for henholdsvis b-

Fig. 1. Eksempel j et klyngesystein.

ii. Konflikt mellem gående og kø
rende trafik skal søges begrænset
mest muligt.

13. Der bør være et mimimum af
krydsninger.
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kalveje, opsamlingsveje (collector or
feeder streets) og krydsninger.

Lokalvejene. Der skelnes mellem
veje på
alm. terræn med sidefald 0 — 8 %
bakket terræn med sidefald 8,1—15 %
bakket terræn med sidefald overl5 %
og mellem bebyggelsens tæthed såle
des:

Lav udnyttelse: 5 eller færre boliger
pr. ha (2 ell, færre pr. acre).

Middel udnyttelse: over 5 til 15

boliger pr. ha (2,1—6 pr. acre).
Stærk udnyttelse: over 15 boliger

pr. ha (over 6 pr. acre).
(Ved omregningen af de amerikan

ske mål er tallene afrundede).
Med hensyn til kørebanebredder an

føres, at man praktisk talt altid må
regne med parkering langs kantstenen,
og da der skal sikres sikker passage i
to retninger, kommer man til bred
der på:

32—36 fod 9,8—11,0 m
Ved lav udnyttelse dog

22—27 fod = 6,7—8,2 m
hvis der er tilgodeset 2 bilpiadser pr.
lejlighed uden for gadeareal. Hvis der
kun er 1 bilplads pr. lejlighed ,bliver
minimumsbredden 9,8—10,3 m (32—

34 fod).
Der angives en afstand på 6 fod =

1,8 m mellem kantstenen og kant af
fortovsbefæstelse. Hele fortovsbredden
bliver 13—14 fod 4,0—4,3 m incl.
en smal stribe mellem skel og bagkant
af fortovsbefæstelse.

Det anføres, at man ikke kan anbe
fale at undlade kantsten, og at for
tovsbredder skal være rigelige for at
give større sikkerhed for børn og
voksne, for at undgå tilsprojtning af
personer og for lettere at kunne over
vinde høj deforskelle mellem kørebane
og terræn ved indkørsler. Endvidere
skal der være plads til sne.

Den samlede vejbredde anbefales til
60 fod = 18,3 m. Det er dog ikke et
krav, at hele bredden anlægges. Den
hastighed, som projekterne skal di
mensioneres efter, er 30 miles — 50
km pr. time; ved bølget og bakket
terræn dog lavere hastighed.

Minimum kurveradius er ansat så
lille som 250 fod = 76 m, idet der er
regnet med en maksimal sidehældning
på 80 0/00, hvad der er væsentlig mere,
end hvad vi bruger her. Det må dog
antages, at radierne normalt gøres
større.

Ifølge vej direktoratets vej regler fra
1962 er største tilladte sidehældning
60 0/00, og hertil svarer en radius på
100 m ved en dimensioneringshastig
hed på 50 km.

De 80 0/00 kan forsåvidt godt passe
til 76 m minimumsradius. På bolig-
veje vil man herhjemme næppe an
vende mere end 30 0/00 ensidig side
hældning i kurver, hvortil der efter
vejreglerne svarer ca. 350 m radius for
biveje. Imidlertid anvendes ofte me
get mindre radier.

Køreveje, indkørsler (Driveways).
Der er herom også gjort nogle be
mærkninger. Der foreslås visse mind
ste radier og stigninger. Bredden på
lige strækning foreslås mindst 10 fod

3 m, hvor man kan nøjes med i

spor, ellers bredere. Breddetillæg må
gives, hvor der er kurver med lille
radius.

Bredden af disse køreveje må nær
mest sammenlignes med de 3,77 m,
der herhjemme er fastsat som mmd
stebredde for adgangsveje til parceller
ved udstykning.

Parkering. Som nævnt under om
talen af kørebanebredder kan der ved
lav udnyttelse tillades en smallere kø
rebane, afhængig af antallet af bil-
pladser pr. lejlighed på egen grund.
Det anføres, at kravene til parkering
på egen grund må fastsættes ud fra
lokale forudsætninger. Der må lægges
den største vægt på at holde parkerin
gen væk fra vejene, da mange ulykker
sker ved, at børn løber ud på vejen
bag om holdende biler. Tværparke
ring frarådes særligt, fordi ulykkes
antallet som følge heraf tenderer til
at være meget højere end ved parallel
parkering. Tværparkering bør derfor
helt adskilles fra kørebanen, og area
lerne hertil udlægges uden for vejpro

filet. Parkeringsbåsene anbefales 2,7

m brede (9 fod) og 5,5 m lange (18

fod). Bredden af tilkørseisvejen mel
lem båsene er sat til 8,2 m bredde (27

fod), for at den kan blive bekvem.
Det er naturligvis de store amerikan
ske biler, disse mål er beregnet for.

Gadebelysning. Der henvises her til
visse regler, og det anbefales i almin
delighed at konsultere belysningsin
geniører. Det anføres, at man som en
almindelig regel bør anvende under
jordiske ledninger.

Opsarnlingsvejene (collector streets).
Der regnes med samme inddeling i
terrænformer og bebyggelsestæthed
som for lokalvej ene.

Vejbredden sættes som minimum til
70 fod eller 21,4 m og børebanebred.
den som minimum til 36—40 fod eller
11,0—12,2 m. Der anbefales en 6 tom
mer = 15 cm høj kantsten. Afstanden
fra kantsten til kant af fortovsbefæ
stelse er sat til 10 fod = 3,0 m og
hele fortovsbredden til 15—17 fod
4,6—5,2 m, incl, en smal stribe mellem
vej grænsen og fortovsbefæstelsen.

Den hastighed, som projekterne
skal dimensioneres efter, er 35 miles
pr. time -- 55 km pr. time — dog la
vere ved bølget og bakket terræn,

Kryds. Ved tilslutninger anbefales
90° vinkel og ikke mindre end 75°.
I stedet for krydsninger anbefales for-
sætninger, således at der bliver 2 til
slutninger, forsat mindst 150 fod
46 m fra hinanden.

De foreslåede standards indeholder
en del flere anvisninger end her an
givet.

I nedenstående skema er sammen-
fattet de vigtigste angivelser, idet kun
angivelser for almindeligt terræn (0—

8 % sidefald), som er overvejende
her i landet, er modtaget. Bebyggelses

Lokalveje Opsamlingsveje

1. Bebyggelsestæthed, lejlighe
der pr. ha indtil 5 5—15 over 15 indtil 15 over 15

2. Vejbredde 18,3 m 18,3 m 18,3 m 21,4 m 21,4 m
3. Kørebanebredde 6,7—8,2 m 9,8 m 11,0 m 11,0 m 12,2 m
4. Bredde af fortovsbefæstelse 0 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
5. Afstand fra kantsten til kant

af fortovsbefæstelse — 1,8 m 1,8 m 3,0 m 3,0 m
6. Mindste sigteafstand 61 m 61 m 61 m 76 m 76 m
7. Største stigning 40 O/ 40 /oo 40 0/00 40 0/00 40 0/

8. Dimensioneringshastighed 50 km/t 50 km/t 50 km/t 55 km/t 55 km/t
9. Mindste radius 76 m 76 m 76 m 107 m 107 m

10. Største længde af blinde veje 300 m 150 m 150 m
11. Mindste radius i skel for

vendesløjfer i blinde veje 15 m 15 m 15 m
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Fig. 2. Lufifoto 4 tidstykningsomrade.
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tætheder på mindre end 5 lejligheder
pr. ha er medtaget, selv om de ikke
er almindelige her.

Den store maksimumlængde på 300

m af blinde veje svarer til grunde på
mindst 2.000 m2

Der er ikke angivet noget om byg
gelinier, men dette må antages at være
nedfældet i andre regulativer. På bil
leder af amerikanske udstykninger ses
husene altid trukket godt tilbage.

Der er tidligere herhjemme foreta
get en del undersøgelser af boligvejes
udformning. Jeg skal her nævne det
meget store arbejde, der er nedlagt i
»Betænkning om billige boligveje<,
som i 1937 er udarbejdet af et udvalg
under Dansk Byplanlaboratorium med
V. Malling som sekretær. Undersøgel
sen omfattede også boligveje i andre
lande.

Endvidere har Transportforsknings
udvalget i 1962 givet en række udfør
lige oplysninger fra 8 danske byer.
Beskrivelser af boligveje har desuden
været publiceret i forskellige artikler
i vore fagblade.

Med hensyn til en sammenligning
med det amerikanske forslag skal i det
følgende vej lovsudvalgets forslag til
bredder for private fællesveje omtales
nærmere:

Der er ikke i vejlovsudvalgets for
slag foreskrevet noget om kørebane
bredder m. v., men det foreslås, at mi
nisteren for offentlige arbejder i sam
råd med boligministeren skal udfær
dige regler for private fællesvejes
linieføring, længde- og tværprofiler
m. v. (jfr. vejbestyrelsesloveris 21,

stk. 3) til vejledning for forvaltuings
myndighederne. Det bemærkes, at vej-
bredderne ikke gælder for veje, fast
lagt ved byplanvedtægt. Ved blinde
veje, samt hvor forholdene i øvrigt
gør det ønskeligt, skal der udlægges
areal til passende vendepladser. End
videre er der visse regler for hjørne
afskæringer og oversigtsservitutpålæg
ning.

Vej lovsudvalget opdeler vej ene i 4
klasser:

Klasse I omfatter veje, som forven
tes at få betydning for færdslen ud
over det område, hvorigennem de for
løber. Disse veje kan i mange tilfælde
senere forventes overtaget som offent
lige.

Klasse I-vejene må anses for at
være af større færdselsmæssig betyd

ning end de veje, som i de foreslåede
amerikanske standards klassificeres
som opsamlerveje (collector-streets).
Vejene er af vejlovsudvalget foreslået
krævet udlagt med bredder indtil 18

m. Dog har forvaltningsmyndigheden
hjemmel til at kræve udlægsbredden
udvidet til 22 m. De sidste 4 m kan
dog kun kræves mod erstatning. I
visse tilfælde*) kan kræves udlagt
holdebanearealer med en samlet bred
de på indtil 6 m ud over den fore
skrevne maksimale udlægsbredde,
eventuelt et hertil svarende areal til
en samlet parkeringsplads. Der fore
slås ligeledes givet hjemmel til at på
lægge byggelinier med indbyrdes af
stand af indtil 30 m. Veje kan kun
optages i klasse I med højere myn
digheds godkendelse.

Klasse 11 omfatter sådanne veje,
som betjener eller er bestemt til at
tjene flere særskilt matrikulerede og
i særlig eje værende ejendomme, men
som ikke har eller forventes at få be
tydning for færdslen ud over det lo
kale område, hvorigennem de forlø
ber. Disse veje kan sammenlignes både
med de i de foreslåede amerikanske
standards omhandlede opsamlerveje og
lokalveje, afhængig af deers betydning
i området.

Der gælder de samme bestemmelser
om vejbredden som ved klasse I-veje
ne, dog kan der ikke stilles krav om
en almindelig forøgelse af udlægs
bredden til 22 m eller pålægges byg
gelinier til sikring af en fremtidig ud
videlse.

Klasse 111 omfatter sådanne private
veje, som ikke er private fællesveje i
traditionel forstand, men som tjener
som færdselsarealer for mere end 7
parcelhuse eller mere end 12 beboel
seslejligheder og er mindst 40 m lan
ge. For sådanne veje kan ikke kræves
større udlægsbredde end 10 m. Her
udover kan der i særlige tilfælde kræ
ves udlagt yderligere areal til parke
ring, ligesom for de to andre klasser
veje.

Klasse JJ7 omfatter sådanne private
fællesveje, som alene tjener og er be
stemt til at tjene til brug for landbrug,
skovbrug eller gartneri, herunder

*) dvs, hvor tilstedeværende bebyggelse
bevirker, at der ikke i medfør af byg
ningslovgivningen kan fremskaffes de
fornødne holde- og park-eringsarealer på
de til den ny vej grænsende grunde.

frugtplantager. Der kan for disse veje
kræves en udlægsbredde på indtil 7 m.
De amerikanske regler tager ikke sigte
på veje som under klasse IV. Køre-
veje (driveways), der er ganske smal
le, må nærmest sammenlignes med
private indkørsler.

De amerikanske bredder er som
nævnt 21,4 m for opsamlingsveje og
18,3 m for lokalveje, i visse tilfælde
kun 15,2 m ved lav bebyggelsestæt
hed. De 21,4 m anbefales som mind
ste bredde, medens de 18,3 m og 15,2

m blot anbefales. For lokalvejene for
langes ikke, at hele arealbredden an
lægges. Det danske forslag angiver
maksimumsbredderne, og i de fleste
tilfælde vil vej ene antagelig blive an
lagt en del smallere, og dette vil nok
særlig blive tilfældet for veje, der ud-
lægges i henhold til byplanvedtægt.
Selv om vejene er krævet anlagt med
maksimumsbredde, kan forvaltnings
myndigheden tillade en midlertidig
mindre bredde.

Den mindste kørebanebredde er ef
ter det amerikanske forslag for lokal
veje 6,7 m mod normalt 11 m, og for
opsamlerveje mindst lim og normalt
12,2 m. Disse bredder er væsentlig
større end sædvanligt herhjemme.
Amerikanerne lægger som allerede
nævnt stor vægt på, at fodgængerne
befinder sig i god afstand fra køre
banekanten.

Udstykningsplaner. Den amerikan
ske artikel indeholder endvidere for
skellige betragtninger over planlæg
ningen af udstykninger.

Indledningsvis siges, at der er taget
mange nye skridt med hensyn til ud
viklingen af beboelsesområder. Den
hurtigt stigende levefod, forøgelsen af
fritiden, den stærke konkurrence mel
lem økonomisk velfunderede udstyk
kere og mange andre faktorer har bi
draget til mere forandring af bolig-
arealer i de senere år end i hele by
ernes historie. Der kan i fly planud
formning være behov for en speciel
tilpasning af de omtalte standards,
idet der må være plads til variation,
eksperimenter og forbedringer med
hensyn til planer for boligområder.

Der nævnes 5 væsentlige tendenser,
der påvirker udkast til holigområder
i dag, nemlig:
1. Den fortsatte og forøgede vægt,

der lægges på planlægning i stor
skala.

4 Dansk J7ejiidsskrift 1965 . 1
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ALT TIL C-B-R FORSØG
B&H’s C-B-R form type

G 624 anvendes i forbin

delse med C-B-R pressen.

Apparatet består af en cy

linder, krave, aftage!ig bund

og sibund, perforeret over

plade, afstandskiods, 3 eller

4 sæt vægtsiykker med en

totalvægt på 20 lbs., og

målebro med ur.

Forme og presse kan le

veres med kort varsel.

i:

SØLVGADE 34-3 6. KØBENHAVN K . TLF. (01)28 *By 8208
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Nyt fra området Vejbefæstelsers bæreevne
Foredrag ved amtsvejingeniørforeningens årsmøde i Åbenrå den 1. juni 1964

Af professor H. H. Rtvn.

Dimensionering af vej befæstelser er
stadig en kompliceret opgave; men
dette faktum forhindrer ikke, at der er
mere og mere interesse for rationelle
metoder til dimensionering af vejes
overbygning. Da vor viden om dette
emne er meget mangelfuld, er det ikke
meningen her at give en udtømmende
fremstilling af det meget omfattende
emne. Et par metoder, der er egnet
for den praktisk arbejdende ingeniør,
og som er dukket op i litteraturen i
det sidste halve års tid, skal derimod
kort gennemgås.

Inden vi går over til selve emnet,
vil det være praktisk ved hjælp af en
figur (fig. 1) at gøre rede for den
nomenklatur, der skal anvendes i det
følgende. Som man ser, inddeles hele
vejkonstruktionen i to hovedafsnit,

nemlig underbygningen, hvilket er det
samme som jordarbejdet, og overbyg
ningen, eller med en anden benæv
nelse: vejbefæstelsen. Denne består af
2 hoveddele, nemlig bundsikringslaget
og vej belægningen. Den sidstnævnte
kan bestå af flere lag, nemlig underst
et bærelag, der ofte er sammensat af
flere ens eller forskellige lag, samt et
slidlag.

Når man taler om dimensionering
af vej befæstelser, kan man tænke på
2 forskellige opgaver. Bestemmelse af
de enkelte lags sammensætning er den
ene, fastsættelse af lagenes tykkelser
er den anden opgave. Begge er som
bekendt overordentlig vigtige; men
her vil vi kun beskæftige os med den
sidstnævnte.

De to metoder, der skal omtales i
det følgende, er ikke nye fra ende til
anden. De bygger begge på de åre-
lange erfaringer, man trods alt har
vedrørende vej befæstelsers dimensio
nering; det nye ligger i, at de tager
hensyn til de nyeste erfaringer f. eks.
fra AASHO-forsøgene, samt i, at me
toderne anvender simple diagrammer,
hvilket medfører, at brugeren ikke be
høver at spekulere så dybt over pro
blemerne. På den anden side må man
være opmærksom på, at den rutine
mæssige anvendelse af disse diagram
mer kun må ske for almindelige vej
befæstelser. Kommer man ud for no
get ganske usædvanligt, er man nødt
til at gå til bunds og undersøge, om
de erfaringer og teorier, der ligger til
grund for diagrammerne, også gælder

2. Den voksende variation i og an
vendelse af klyngeformer (cluster
development).

3. Den voksende variation og blan
ding af hustyper.

4. Den voksende brug af usædvan
lige arealer til boligformål.

5. Særlige former for veje, der skal
tjene specielle funktioner, såsom
gangstier, cykelstier etc.

Hertil kommer, at talrige specielle
udkast og eksperimenter bliver udført,
og at disse i sidste ende kan få virk
ning på planlægning og udkast for
boligområder.

Hvert af de 5 forhold behandles ret
indgående, men der skal her kun med
deles nogle træk.

ad 1. I mange områder er den
fremtrædende enhed for planlægning
ikke længere den enkelte grund, en
mindre gruppe af grunde, en karré
eller en lille gruppe karreer, men sna
rere et helt byområde eller grupper af
byområder.

Denne planlægning i stor skala får
virkning på vejplanlægningen. Når re
lativt store arealer planlægges og ud
bygges i sammensæng, kan der opnås

større indseende med vejenes konti
nuitet, deres indbyrdes forbindelse og
forbindelsen med veje af højere kate
gori. Ligeledes kan man bedst forudse
anvendelsen af boligveje. Det skulle
være muligt nøjere at planlægge veje
ne til deres forudsatte brug frem for
vilkårligt at følge en forud fastlagt
standard. F. eks. skulle det ved et
stort områdes udbygning være muligt
at fastlægge, om en vej skal have fa
cadeadgang til boliger alene på den
ene side eller på begge sider, eller om
vejen skal give adgang for en skole
eller en legeplads. I de fleste tilfælde
vil man så kunne forudsige arten og
mængden af den færdsel, som forven
tes at ville bruge vejen.

I det hele taget vil man bedre kun
ne afpasse vej enes funktion og udbyg
ning og disses forbindelse indbyrdes
og til omverdenen ved planlægning
for større områder. Der kan herved på
forhånd tages hensyn til variationen i
boligtypen, institutioner og andre fa
ciliteter, herunder kommercielle faci
liteter.

ad 2. Med hensyn til husklynger
anføres, at interessen for denne type
med mange forskellige udformninger

er voksende. Man opnår derved at
holde arealanvendelsen til veje nede
på et minimum, og man kan bedre
undgå gennemgående færdsel, hvor
den er uønsket. Facadelængden pr.
bolig bliver stærkt reduceret, og vej-
systemet kan bedre tilpasses topogra
fien, hvad der betyder en billiggørelse.
Det anføres, at de væsentligste proble
mer i forbindelse med klyngesystemet
er de, som hænger sammen med for
syningsledninger, kloakering, sneryd
ning, vedligeholdelse m. ru., forbin
delsen til opsamlingsveje og forbin
delsen til forskellige fællesindretnin
ger.

ad 3, 4 og 5. Der anføres en hel
række betragtninger, som jeg ikke fin
der det nødvendigt at referere her.

Til slut skal gengives to af artik
lens billeder. Det ene viser et mere
traditionelt system, tilsyneladende fra
en ny udstykning, idet der endnu ikke
er opvokset nogen beplantning. Det
bemærkes, at husene ligger godt til
bage fra vej linien, og at fortovsbefæ
stelsen er holdt noget tilbage fra kø
rebanen.

Det andet viser et skema for klyn
geudstykning.

5D,,,sk ‘e)iidssk,’ifi 1965 . 1
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for den usædvanlige konstruktion.
Måske vil nogle stille det spørgsmål,
hvorfor det nu pludselig er blevet så
vigtigt at finde passende dimensioner
for vejbefæstelser. Svaret er ganske
enkelt, idet det er lige så vigtigt at
finde de rigtige dimensioner for disse
konstruktioner som for enhver anden
konstruktion. For svage konstruktioner
giver store vedligeholdelsesomkostnin
ger, de skal hurtigt fornys og er årsag
til mange ulemper. Det er indlysende,
at det må blive for dyrt. For stærke
konstruktioner giver for stor anlægs
udgift, hvilket i infiationstider ikke
behøver at være en ulempe; men da
der altid vil være begrænsede penge-
midler til disposition til vejbyggeri,
vil det i alt fald betyde, at man får
bygget færre antal km vej for det di
sponible beløb. Hvorfor er det da
først nu blevet nødvendigt at indføre
rationelle dimensioneringsmetoder for
vejbefæstelser? Det skyldes dels, at
man for tiden er ved at udvikle disse
rationelle metoder, som man ganske
simpelt ikke har haft tidligere, dels at
en underdimensionering af en vejbe
fæstelse ikke som f. eks. for en bro-

Nafe: Ove’dekiAiq

Fig. 3. Diagram til bestemmelse af færdselstal.

konstruktions vedkommende medfører
ulykker som følge af brud i konstruk
tionen.

Den første af de 2 metoder, der
skal omtales, er udarbejdet af The As
phalt Institute, der som bekendt er en
institution, der hører hjemme i Mary-
land, USA. Metoden er offentliggjort
i slutningen af 1963 i en håndbog,
der hedder Thickness Design (Fig. 2).

THICKNESS DESIGN—
sIh1aI1 Paveitient Sriictiire

for
Jligliwavs afl(1 Streets

Dimensionering efter
The Asphalt Institute

I fig. 3 finder man abscissen sva
rende til den middeldøgntrafik, ved
kommende vej vil blive udsat for
umiddelbart efter åbningen. Man går
lodret op til det skrå bånd i figuren,
der svarer til den vejkategori, det
drejer sig om. Er der relativt få tunge
køretøjer, stopper man i underkanten
af båndet; består færdslen derimod af
mange tunge køretøjer, stopper man i
overkanten af båndet. Fra det sted,
man stopper, går man vandret ud til
ordinataksen og aflæser der et færd
selstal.

Derefter skal figur 4 anvendes.
Man finder den abscisse, der svarer
til undergrundens CBR-tal; går der
efter lodret ned til den skrå linie, der
svarer til det lige fundne færdselstal.
Så går man vandret ud til venstre og
aflæser på ordinataksen den samlede
tykkelse af bituminøst slidlag og bi
tuminøst bærelag. Den del af den
fundne tykkelse, der skal udføres som
slidlag, skal mindst have følgende
tykkelser:

Færdsel.rtal 1—i 0 (smag færdsel)
2,5 cm slid/ag.

Færdselstal i 0—i 00 (iniddelstærk
færdsel)

4 cm slidlag.
Færdselstal >100 (stærk færdsel)

5 cm slidlag.

Vi er derved kommet til en vejbe
lægning bestående af et asfaltbeton
slidlag og et bituminøst bærelag lig
gende direkte på undergrunden. Det
er muligt, at hensynet til frosten kræ
ver en større tykkelse ovenpå under-
grunden; men dette problem må be
bandles for sig.

Hvis man ønsker, at bærelaget skal
bestå af et bituminøst bærelag ovenpå
et lag stabilt grus, bærer man sig så
ledes ad, idet man stadig kan anvende
samme diagram. Man begynder gan
ske som før og finder derved den sam
lede tykkelse af asfaltbetonslidlag og
bituminøst bærelag ovenpå undergrun
den. Så finder man skæringen imellem
linien A og den skrå linie med det
tidligere fundne færdselstal. Dette
punkt føres vandret ud til ordinat
aksen, hvor man aflæser den mindste
tilladelige samlede tykkelse af asfalt
betonslidlag og bituminøst bærelag.
Hvis man subtraherer de to på ordi

_______________

SLIDLAG
. I VEJBELÆGNING

V[JBEFÆSTELSE: BÆRELAG

BUNDSIIRINGSLAG

Fig. i. Nomenkla
tur som den frem
tidig bor 3fllL uds
af ve)hyggcrL.

THE ASPHALT INSTITUTE

SEVENTSJ EnrnON SEPTEMBER I%B
S,,d O5ob,, 953

M,miiaI Scrics .1 (MS.I

Fig. 2

Vej på Jtrndt

fl 51o,. F-dse/

— Gade seferdeF

EJ 5e/,u,,Ssz, vej

Bçq,,fce’rJ.se/
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Gaderne i vore byer gøres bedre. Vejnettet ude
i landet udbygges med fremtidens trafik for øje...
Bag det fine arbejde står hurtig og præcis leve
ring af materialer! Det ved de ansvarlige! - Tid
er penge, og der er penge tjent ied at vælge
de robuste, driftssikre Bedford lastvogne.

f. eks. den viste Bedford KG TC 5 med 2 gears bagaksel - 6 cyl.
103 HK dieselmotor - 120 akselafstand - 11400 kg totalvægt -

4 trins synkroniseret gearkasse - påbygget 2.75 m3 beton-kanon.

BT 3C

Erfaringen viser:-derer penge i

Bedford: Danmarks mest solgte lastvogn i de sidste 15 år!
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nataksen fundne tykkelser, får man
den tykkelse bituminøst bærelag, der
kan konverteres til stabilt grus. Den
fundne differens skal dog multiplice
res med 2, førend man kommer til
selve gruslagets tykkelse. Forudsætnin
gen for, at man kan bruge faktoren 2

er, at det stabile grus opfylder de i
nedenstående tabel stillede krav.

Middel el-
Svag ler stærk

færdsel færdsel

CBR-tal Çi 80 100
Flydegrænse % <25 <25
Plasticitetsindeks % <6 <3
Sandækvivalent >30 50

Man kan i visse tilfælde også klare
sig med et ringere grusniateriale. Det
bør dog i alle tilfælde opfylde de i
nedenstående tabel angivne krav.

CBR-tal %
Flydegrænse %
Plasticitetsindeks %
Sandævkivalent

Fremgangsmåden ved dimensione
ringen er i dette tilfælde således (se
fig. 4):

1. Find på abscisseaksen det tal, der
svarer til undergrundens CBR-tal. Gå
lodret ned til skæring med den skrå
linie, der svarer til det tidligere fund
ne færdselstal. Gå vandret ud til or
dinataksen og aflæs tykkelsen.

2. Fra skæringen mellem den sam
me færdselslinie og linien B gås vand
ret ud til ordinataksen; det aflæste tal
angiver den mindst tilladelige tykkelse
for asfaltbetonen.

3. Find differensen imellem de 2

fundne tal på ordinataksen.

4. Multiplicer den lige fundne dif
ferens med 2,7. Derved fås grusbære
lagets tykkelse.

Bortset fra, at man her multiplicerer
med 2,7 i stedet for med 2, er frem
gangsmåden altså nøjagtig den samme
som skildret lige foran. Det er dog en
betingelse for, at man kan bruge dette
ringere bærelagsmateriale, at man i
diagrammet befinder sig til venstre
for linien B.

ønsker man endelig at opbygge be
lægningen af et asfaltbetonslidlag, et
bituminøst bærelag, et lag stabilt grus
og et lag grus af ringere kvalitet, kan
dette lade sig gøre på følgende måde:

1. Afsæt undergrundens CBR-tal
på abscisseaksen. Gå lodret ned til
skæring med den aktuelle færdsels
talslinie og gå vandret ud til ordinat
aksen. Aflæsningen kaldes a.

2. Skæringen mellem A-linien og
færdselstalslinien føres vandret ud på
ordinataksen. Aflæsningen kaldes b.

3. Skæringen mellem B-linien og
færdselstalslinien føres vandret ud til
ordinataksen. Aflæsningen kaldes c.

4. Find c —.-- b og multiplicer med
2. Derved har man fået tykkelsen af
det stabile gruslag.

5. Find a —— c og multiplicer diffe
rensen med 2,7. Dette er tykkelsen af
det ringere grus.

De benyttede diagrammer bygger
på en hel række forudsætninger for
uden på dem, der allerede er nævnt.
Man går således ud fra, at en række
koinprirneiingski’av er opfyldt.

CBR 0/0

2 3 45678910
8
9

10

15

20

30

30

40

F.’g. 4. Diagram til tykelsesdimensionering udfra CBR-tal og færd5elstal.

>20

<25

<6

>25
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Ki hæsi v ti ndergrti ud
Færdselstal Dybde af undergrund, der

skal komprimeres til 95 (/

Proctor
1—10 15—30 cm dybde

10—100 30—45 cm dybde
>100 45—60 cm dybde

Under disse dybder skal komprime
res til 90 % Proctor i alle påfyldnin
ger.

Undergrund
af friktionsj ord

Færdselstal Dybde af undergrund, der
skal komprimeres til 100 %

1—10 15—30 cm dybde
10—100 30—45 cm dybde
>100 45—60 cm dybde

Under disse dybder skal komprime
res til 95 % Proctor i alle påfyldnin
ger.

Grusbærelag regnes komprimeret til
mindst 100 % Proctor.

Bituminose slid- og bærelag regnes
komprimeret til mindst 95 % af den
komprimering, der opnås ved Mar
shallforsøg.

Det forudsættes endvidere, at be
lægningen skal have sin første hoved-
reparation efter 20 års forløb. Ti/
stands-indeks (AASHO-forsøgene)
regnes da at være sunket til 2,5.

Færdsien forudsættes at vokse jævnt
i denne 20-års periode, og tilvæksten
antages at beløbe sig til 80 %.

Det færdselstal, der bruges i bereg
ningerne, angiver antallet af 8-tons
aksler pr. dag i den vognbane, der
skal dimensioneres. Ved hjælp af nog
le koefficienter omregner man alle
akseltryk til 8 tons ækvivalentaksel
tryk. Derved forstås det antal 8-tons
akseltryk, der har samme indvirkning
på vej befæstelsen som de givne aksel-
tryk.

Hvis alle forudsætningerne ikke
holder stik, er det nødvendigt at kor
rigere fremgangsmåden. Det rigtige
færdselstal kan f. eks. udregnes så
ledes:

1. Find det daglige antal lastvogne
i begge færdseisretninger, som kan
ventes straks efter vejens åbning for
færdslen.

0

2. Fastsæt færdselsvækstfaktoren.
Hvis færdsien i løbet af de 20 år vok
ser med 50%, er denne faktor 1,25;

hvis den vokser med 100 %, er fakto
ren 1,50. I diagrammet i figur 3 er
der regnet med 80 % vækst, hvilket
svarer til faktoren 1,4.

3. Find periodefaktoren som 0,05

>< slidlagets levetid X middeldøgntra
fikken af ækvivalente 8 tons akseltryk
i den vognbane, der skal dimensione
res.

4. Bestem lastvognsfaktoren som
det daglige antal ækvivalente 8 tons

Uudergrunden regnes komprimeret
som angivet i følgende 2 tabeller:

Fig. 5. Diagram til
i Oil leriCi? eg af

foreliggende aksel
Ifl i til rtI’i’iialiii
a,itil ts I ikselIrïl.

10

8

6

4

2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

.9.0 13.S /8.0

,q/çse //i-’qk t

o’

4- —-----

— —-
—————

—--
- MINIMUM

o--—,____ .1
Fig. 6. Diagram til
korrigering af
færdselslal far let
færdsel.

“ § § §_ §

Døgnfæ,-’dse/ i L’ogf?banen

8 Dansk J7ejtidsskrift 1965 . 1



Trafiksikkerhed

er vort arbejdsfeit

STØRRE EFFEKT
BEDRE REFLEX
med antifugtbehandlede
glasperler.

Over 20 års erfaring på verdensmarkedet.

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

SILKEBORG

Lyngbygade 68-72

(068)1 637 & 657

Enhøjvej 9

(03) 27 31 42

Niels Brocksg. 4

(01) 15 78 30

Dansk AutoVærn /S

4LLERØD KØBENHAVN V.



AKTI ESELSKABET

DE JYDSKE KALKVÆRKER
HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3 . AARHUS

Skærvefabrik:

Glatved strand

ved Grenaa

Haandsten * Bundsten *

Hovedkontoret: Telefon (061) Aarhus 3 11 88*

Værket i Katholm: Værket i Skelhoje:

Tlf. Balle Cv/Trustrup) 8 Tlf. Skjelhoje 63

Værket i Djeld:

Tlf. Haderup 195

A 14



akseltryk pr. lastvogn, når alle typer
af lastvogne medtages. Hvis denne
faktor skulle blive mindre end 0,05,

regn da med størrelsen 0,05.

5. Find den brøkdel af alle last
vogne og busser, som bruger den
vognbane, der skal dimensioneres.

6. Færdselstallet bestemmes nu som
produktet af de 5 tal, der er bestemt
under ovenstående 5 punkter.

Ved hjælp af figur 5 kan man kon
vertere akseltryk til ækvivalente 8 tons
akseltryk. Som regel ser man bort fra
akseltryk under 4 tons.

Hvis færdselstallet bliver mindre
end 10, er det nødvendigt at foretage
en korrektion. I fig. 6 finder man den
kurve, der svarer til det fundne færd
selstal; kurven følges til den abscisse,
der angiver det daglige antal automo
biler i den vognbane, der skal dimen
siones. Fra dette skæringspunkt går
man vandret hen til ordinataksen og
aflæser der det færdselstal, der skal
benyttes ved beregningerne.

Dimensionering efter Shell’s
metode

Den anden metode til tykkelsesdi
mensionering af vejbefæstelser er ud
arbejdet af firmaet Shell. En lille pu
blikation, der hedder »Shell 1963
design charts for flexible pavements<,
er kommet her til landet i februar
1964. Firmaet Shell driver en meget
omfattende forskning på vejbelæg
ningsområdet, især ved det store labo
ratorium man har i Amsterdam.

Metoden er i sine anvendelser simp
lere at bruge end den i det foregående
omtalte metode. Den bygger ligesom
denne på en hel række forudsætnin
ger, hvoraf de vigtigste skal nævnes
her. Man går ud fra, at befæstelsen
undergår elastiske deformationer un
der de dynamiske påvirkninger, den
udsættes for. Heraf følger, at man
kan bruge elasticitetsteorien for lag-
delte systemer, som firmaet Shell for
nogle år siden var med til at udvikle.
Endvidere forudsættes det, at enhver
vejbefæstelse kan betragtes som en
trelagsbelægning:

1. Bituminøst lag.
2. Lag hvor partiklerne ikke er bund

ne med bitumen eller cement.
3. Undergrunden.

Det vil ikke altid være muligt at
betragte en foreliggende vejbefæstelse

som en trelagsbelægning, men ofte kan
det gå an. øverste lag er det bitumi
nøse lag. Det kan godt bestå af 3, i
enkelte tilfælde måske flere forskellige
lag. F. eks. kan vi øverst have et as
faltbetonlag med tilsætning af et eller
andet materiale, der gør belægningen
lys. Derunder kan der ligge et lag gro
vere asfaltbeton, og dette hviler igen
på det, vi i øjeblikket kalder hotmix.
Rent tidførelsesmæssigt kan det nævn
te bituminøse lag udmærket være ud
ført af f. eks. 5 forskellige lag, idet
hot-mixen ofte vil være udlagt i 3 om
gange.

Det midterste af de 3 lag kan f. eks.
være af stabilt grus, eller også kan
det være makadamisering med eller
uden paklag. Man kunne være tilbøje
lig til at kalde det laget uden binde-
middel; men det er vel ikke helt kor
rekt, forbi der ofte vil være en lille
mængde ler, der optræder som binde-
middel. Det tredie lag, undergrunden,
forudsættes i beregningerne at gå uen
delig dybt ned. Selv om udtrykket
uendelig dybt i praksis ikke skal tages
bogstaveligt, skal det dog i mange til
fælde betyde nogle meter. Hvis man
i et foreliggende tilfælde er meget
langt fra denne forudsætning, må man
altså være forsigtig.

Når en vejbefæste/ses bæreevnc
svigter, har det i praksis vist sig, at
dette som oftest skyldes en af neden
nævnte to årsager:

1. Trykket på undergrunden er så
stort, at hvert større hjultryk, der pas
serer, giver en permanent deformation
i undergrunden. Alle disse deforma
tioner akkumuleres og giver dermed
en ret anselig permanent nedbøjning,
som den overliggende vej befæstelse
ikke kan deltage i uden at krakelere.

2. Der er en sammenhæng imellem
et bituminøst lags brudspænding og
antal/et af belastninger, laget udsættes
for. Hvis det kun belastes få gange,
kan det tåle ret store spændinger;
kommer det derimod ud for et stort
antal belastninger, ligger den tillade
lige spænding betydeligt lavere. Det er
fænomenet træthedsbrud, vi er ude for.
Bøjningstrækspændingen i undersiden
eller oversiden af det bituminøse lag
er altså en kritisk spænding.

På figur 8 er skematisk angivet vej
befæstelsens tre lag, hjultrykket der
virker på et vist areal på oversiden af

Shell
1963 Design Charts

for
Flexible Pavements

lag 1, samt de to steder, hvor de kri
tiske spændinger i henhold til det lige
omtalte optræder. Strengt taget er det
ikke spændingernes størrelse, der er
afgørende, men de deformationer der
forårsages af spændingerne. Vi regner
som sædvanlig med Hooke’s lov, der
jo siger, at spændingen = elasticitets
koefficienten X tøj ningen. Heraf
fremgår, at den elasticitetskoefficient,
der interesserer os i denne sammen
hæng, må være den elasticitetskoeffici
ent, vedkommende materiale har over
for dynamiske påvirkninger. Kun på
arealer, hvor der hyppigt parkeres, el
ler af en eller anden grund ofte stop
pes, er det elasticitetskoefficienten for

/a9

e,’/et’

i
Und€rby9rnn9<

i

JU.J,[NJ,J

Fig. 8. Snit risende hjultrjkket samt de to
besiemm ende spændinger. Bojningstrak
spændingen i det biniminose lag og tryk
ket på underbygningen.

I

Fig. 7
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statiske påvirkninger, der har inter

Fig. 9. Diagram til at finde det ækvivalente antal 10 i aksler. På ordinatakslen er afsat
»Çs af alle akseltryke. Med denne % går man vandret ind til skæring med den skrå
linie, der angiver akseltrykkets størrelse, og derefter lodret ned. På abscisseaksen aflæses
bidraget til vægtfordelingsfaktoren.

Fig. 9 a. Diagram
med samme anven

delse som fig. 9.
Ordinaten er aksel
trykket, abscissen
det akvivalente
antal 10 i aksler.
Man ser f. eks., at
et 15 i akseltryk
svarer til 5 stk. 10

aksler, eller at der
går 0,45 stk. 10
aksler å ét 8

/0 akseltryk.

esse.
Selve dimensioneringen efter Shell-

metoden foregår i 4 tempi:

1. E-modulen for undergrunden
fastsættes. Herved forstås som nævnt
den dynamiske elasticitetskoefficient,
som i virkeligheden er meget vanske
lig at måle. Indtil videre må man nok
skønne den udfra målte CBR-værdier
eller elasticitetskoefficienter fundne
ved statiske pladebelastningsforsøg.
For en undergrund, der indeholder
ler, vil man ofte kunne sætte E = 100

X CBR. For siltholdige jordarter vil
dette omsætningstal ofte være helt
forkert. Ved bestemmelsen af CBR
tallet skal jordarten indeholde så me
get vand, som den i værste tilfælde
kan antages at komme til at indeholde
under den fremtidige vejbelægning. Er
jordarten frostfarlig, må man altså
regne med vandmætning; men hensy
net til frostfaren indgår heller ikke i
denne metode. Der må altså også her
foretages en særlig dimensionering un
der hensyntagen til frost.

2. Skøn det samlede antal aksler,
der i hele vej befæstelsens levetid vil
komme til at passere. Man betragter
her kun den vejbane, der fører flest
tunge aksler; personvogne og varevog
ne medregnes overhovedet ikke. Aksel-
antallet N skal regnes i ækvivalente
10-tons aksler, således at alle last
vognsakseltryk må konverteres til 10-

tons akseltryk. Dette sker ved hjælp
af figur 9. De forventede akseltryk
inddeles i grupper med grænserne 3,5
tons — 7,25 tons — 9,0 tons — 11,0

tons. Den hyppighed, hvormed en be
stemt gruppe aksler indgår i den sam
lede færdsel, udtrykkes i % af denne,
og med denne procent går man ind
på ordinatakslen i figuren. Man går
vandret hen til skæringen med den
rette linie, der hører til vedkommen
de gruppe, og fra skæringspunktet går
man lodret ned på abscisseaksen, hvor
man aflæser vægtfordelingsfaktoren.
Har man ikke tilstrækkelige data til
på denne måde at kunne finde vægt
fordelingsfaktoren, kan man bruge
fig. 9 a eller — mindre nøjagtigt — føl
gende værdier:

0,) as / /0

0.05 0i
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Fig. 10. Nomogram iii beregning af N.

106), skal tykkelsen dog mindst være
10 cm.

3. Det bituminøse bærelag altid har
et stenindhold (> 3 mm) > 40 %.
De bituminøse lag skal være tætte;
diagrammerne gælder ikke for åbne
bituminøse lag.

4. Hvis cementstabiliseret jord øn
skes anvendt, skal det henregnes un
der lag nr. 2 uden nogen som helst
korrektion af tykkelserne.

Som eksempel på anvendelsen af
det, der lige er gennemgået, vil vi
prøve at dirnensionere befæstelsen for

en 4-sporet vej, der har en færdsel på
19.000 vogne pr. døgn i begge ret
ninger tilsammen. På vognbanerne
med den langsomme færdsel regnes
med 5.000 vogne pr. døgn svarende
til 11.000 aksler. Vi går ud fra, at
færdslen vokser med 100 i løbet
af 20 år, således at vor vognbane i
middel vil få en færdsel på 15.000

aksler pr. døgn i de 15 år, vi kræver,
at belægningen skal leve. Undergrun
den er ret dårlig med et CBR-tal på
3 %, svarende til forholdene i mange
danske egne med moræneler. Belæg

Vej Lastfor
delingstal

Motorvej eller 4-sporet vej 5
2- og 3-sporede landeveje 2—3
Lokalveje og boligveje < I

b
10

10

10

102

10

/Ikslei’ pp.
daqn p”.
vo qnbcn

a

2

4

6
8

10

20

40

60
80

100

LOF

d
5

10

15

20

30

40

50

Level’d
I dIj’

c
10

10

107

- I0

- 10’

102

• 10

10

104

102
P4

Det søgte tal N findes nu således:
N = totalt antal aksler pr. dag i vogn-
banen X levetiden (år) X 360

lastfordelingsfakloren
100

Denne lille udregning kan også ud
føres ved hjælp af nomogrammet i fi
gur 10. På skala a afsættes lastforde
lingsfaktoren, på skala b antallet af
aksler, og derefter trækkes en ret linie
gennem disse to punkter til skæring
med skala c; gennem dette skærings
punkt og det punkt på skala d, der an
giver den ønskede levetid i år, træk
kes en ny ret linie, der forlænges til
skæring med skala e, hvor man aflæ
ser N.

3. Find det diagram der svarer bedst
til den fundne elasticitetsmodul for
undergrunden. Diagrammerne er ud
arbejdet for E 320 kg/cm2, 530

kg/cm2, 710 kg/cm2 1060 kg/cm2 og
1770 kg/cm2. I diagrammet (se fig.
10) finder man den kurve, der svarer
til den fundne N-værdi; eventuelt teg
nes en ny kurve ved interpolation mel
lem de eksisterende. Man vælger et
punkt på N-kurven og aflæser som
ordinat til punktet tykkelsen af det bi
tuminøse lag i vejbefæstelsen, medens
abscissen angiver tykkelsen af lag nr.
2. Derved fås uendelig mange kombi
nationer af lag 1 og tilsvarende lag 2,

og når man kender enhedspriserne,
kan man regne sig frem til den billig
ste konstruktion.

4. Skæringerne mellem den aktu
elle N-linie og den eller de punkte
rede linier, der findes på diagrammet,
føres ned på abscisseaksen. Derved
finder man de nødvendige tykkelser
af materialer med forskellige CBR
værdier.

Den egentlige dimensionering er
nu færdig. Det skal dog tilføjes, at
man ikke er helt frit stillet i valget af
tykkelser. Det er en forudsætning for
anvendelsen af diagrammerne, at:

1. Lag nr. 2 altid er 10 cm tykt.
2. Asfaltbetonslidlaget altid er 5

cm tykt; for belægninger, der skal
bære mange tunge hjultryk (N

Dansk J7ejiidsskrift 1965 . I 11
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Fig. 11. Eet af Shell’s 5 dimensions;ingsdiagrammer. Dette svarer til E = 530 kglcm2.

80

ningen skal være asfaltbeton med
bærelag af hot-mix og eventuelt sta
bilt grus. Vi vil dimensionere såvel
efter Asphalt Institute’s metoder som
efter Shelis metode, og til sidst vil vi
sammenligne med det svar, man får,
hvis man i dag spørger Statens Vej-
laboratorium.

Dimensionering efter Asphalt Institute

I udlandet har man flere steder mu
lighed for at foretage en lej/ting af
de aksler, der passerer en vognbane.
Herhjemme tæller vi som bekendt kun
akslerne uden at skelne imellem, om
det er tunge eller lette aksler. For di
mensioneringen er det imidlertid
uhyre vigtigt at vide noget om aksel
trykkenes størrelse. I vor opgave går
vi ud fra følgende vægtfordeling:

Akselvægt Aksler Konver- Ækviva
t pr. døgn terings- lent antal

faktor aksler

<3,5 11250 0 0
3,5— 7,2 3000 0,3 900
7,2— 9,0 600 1,0 600
9,0—11,0 150 3,0 450
>11,0 0 0

Sum 1950

I tabellen er endvidere opført de
faktorer, der skal lave et akseltryk af
den givne størrelse om til et ækviva
lent antal akseltryk af den noriistør
relse, der regnes med (18.000 pund).
Ved multiplikation får man tallene i
kolonnen yderst til højre, og summa
tionen giver, at vognbanen passeres af
1950 18-kip akseltryk pr. døgn. Dette
tal er altså det søgte færd.relstal. Vi
finder på diagrammet figur 4 den skrå
linie, der svarer til færdselstal 1950

eller afrundet 2.000. Den skæres med
den lodrette linie med betegnelsen
CBR = 3, og skæringspunktet føres
vandret hen på ordinataksen, hvor vi
aflæser tallet 38 cm. Vi er derved
kommet til vor første løsning:

5 cm slidlag af asfa/tbeton å
33 cm ho/-mix.

Belægningens totaltykkelse 38 cm er
så lille, at det som oftest vil være nød
vendigt at indlægge noget bundsik
ringsgrus, da en undergrund med CBR
= 3 meget ofte vil være frostfarlig.
Vi går imidlertid ud fra, at under-
grunden ikke er frostfarlig.

Ved hjælp af diagrammet kan vi
komme til mange andre løsninger. F.
eks. finder vi skæringspunktet mellem

linien A og den skrå linie med færd
selstal 2.000, som vi brugte før. Ordi
naten til dette skæringspunkt aflæses
til 16 cm. Det betyder, at det er mu
ligt at nøjes med et bituminøst lag på
16 cm; de resterende 38 16 = 22

cm kan erstattes med stabilt grus, hvis
tykkelse skal sættes = 22 >< 2 = 44
cm; vi kommer således til følgende
løsning:

5 cm slidlag af asfal/beton, 11 cm
bo/-mix, 44 cm stabilt grin, ialt 60 cm.
Forudsætningen er, at der anvendes
stabilt grus med CBR = 100 %.

ønsker man at bruge dårligere grus,
kan dette også lade sig gøre. Vi skæ
rer den skrå linie med påskriften
2.000 med linie B. Ordinaten til skæ
ringspunktet bliver 28 cm. Dette tal
trækkes fra de 38 cm, som vi tidligere
har fundet; resultatet: 10 cm multi
pliceres med forvandlingsfaktoren 2,7,

og vi får tykkelsen 27 cm af gruslaget.
Denne tredie løsning på problemet ser
således ud:

5 cm slidlag af asfal/beton, 23 cm
ho/-mix, 27 cm sand, ialt 55 cm. For
udsætningen er der, at sandet har CBR
= 20 %.

ø /0 20 30

Grus- eller makadamicigets

50 60 70
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Statens Vejlaboratoriums metodeEndelig kan man få løsninger un
der anvendelse af såvel det stabile
grus (CBR = 100 %) som sandet
(CBR = 20 %). Skæringen med linie
A giver igen ordinaten 16 cm, og skæ
ringen med linie B giver ordinaten 28

cm ligesom før. De 16 cm er den
mindste tykkelse, man bor bruge for
det bituminøse lag. Differecen 28
— 16 12 giver den tykkelse af bi
tuminøst lag, som kan forvandles til
stabilt grus; forvandlingen sker ved at
multiplicere med forvandlingstallet 2.

Differencen 38 28 10 er den
tykkelse bituminøst lag, der kan for
vandles til sandlag. Det sker ved at
multiplicere med forvandlingstallet
2,7. Den nye løsning på opgaven bli
ver således:

5 cm slidlag af asfalibeton, 11 cm
hot—mix, 24 cm stabilt grus, 27 cm
sand, ialt 67 cm.

Hvis man ikke ønsker at prøve an
dre kombinationer, består næste trin
i at udregne prisen for de fundne 4
vejbefæstelser og derefter formentlig
vælge den billigste.

(I)
3)
0

ø
ø,

2
D

.4-,

0
0

Dimensionering efter Shell

Shell’s metode giver følgende resul
tater. Af figur 9 fås:

Akselvægt Antal Antal Faktor
t aksler %

<3,5 11250 75 0,4
3,5— 7,2 3000 20 1,8
7,2— 9,0 600 4 1,6
9,0—11,0 150 1 0,9
>11,0 0 0 0,0

Ialt 4,7

Bruges nomogrammet figur 10, får
man N = 4 X 10. Nu bruges figur
11, idet man interpolerer sig frem til
kurven N = 4 X 106, kan man di
rekte aflæse følgende løsninger på
problemet:

Statens Vejlaboratorium svarede, at
befæstelsen skulle bestå af et bitumi
nost lag på 44 cm direkte på bunden,

5 cm slidlag af asfaltbefon, 39 cm
hof-mix, ialt 44 cmi,.

En anden løsning er:
5 cm slidlag af asfaltbeton, 17 cm

hof-mix, 60 cm sand, ialt 82 cm,

En tredie løsning:

5 cm slidlag 4 asfaltbeton, 22 cm
hof-mix, 40 cm sand, ialt 67 cm.

Fjerde løsning:
5 cm slidlag af asfaltbeton, 14 cm

hot-mix, 20 cm stabilt grus, 35 cm
sand, ialt 74 cm.

Fig. 12. Eet af Shelis 4 diagrammer. Svarer til N 10 inillioner.

d. v. 5.

Bitumincsst Stabilt Sand Sand
Løsning lag gruslag CBR >40 CBR >20 Ialt

nr. cm cm an cm cm

1 32 0 0 0 32
2 28 0 0 20 48
3 22 0 13 27 62
4 16 15 15 27 73

N= ,7

E
0

cn

cl)

>%
4-

Grus- eller makadcimlcigets
tykkelse i cm
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Udvikling i motorpark og bilpark
fra 1959 til 1963
Af sekretær Bent Jorgensen.

I sammenligning med bilismens
mest fremskredne lande befinder Dan
mark sig endnu på et relativt tid
ligt stade i bilalderen. Udviklingen i
1950’erne lader dog ingen tvivl tilba
ge om, at ønsket om at eje en person
bil — eller flere — er udbredt og in
tenst. Bilbehovet har udviklet sig støt
fra at være et behov for et ikke skarpt
afgrænset, men dog umiskendeligt
mindretal til at være et alment behov.
Den gunstige udvikling i økonomisk
aktivitet og beskæftigelse navnlig si
den 1958—59 har yderligere accelere
ret denne udvikling.

Det er på denne baggrund natur
ligt, at den offentlige debat med så
stor iver og så stor vedholdenhed be
skæftiger sig med biltrafikproblemer:
ulykker, motorveje, omfartsveje, par
keringsforhold etc. Nærværende arti
kel er ikke ment som et bidrag til

denne almindelige inflation i gode el
ler onde visioner, men blot et forsøg
på at tilvejebringe et summarisk stati
stisk tilbageblik over femåret 1959—

63 med opmærksomheden centreret
om hovedtrækkene i bilparkens og bil
trafikkens udvikling.

Motorparkens udvikling

Motorparken — her i betydningen:
det samlede antal biler — har i perio
den 1959—63 udvist den største stig
ning, der hidtil her hjemme er fore
kommet i noget femår. Biltallet steg
fra 504.000 til 822.000 eller med
63 % (tabel 1).

Stigningen har fordelt sig geogra
fisk med nogen ulighed, idet landkom
munernes biltal kun er vokset med
knapt 60 %, medens provinsbyernes er
vokset med 68 % og Storkøbenhavns
med ca. 65 %.

Udviklingen i person biltætheden —

antal personbiler pr. 1.000 indbyggere
— viser samme træk (tabel 2). Medens
personbiltætheden i hele landet under
ét er vokset fra 77,5 til 128,8 eller
med 66 %, har stigningen i landkom
munerne dels i Jylland, dels på Øerne
kun andraget henholdsvis 60 og 55 %.

I provinsbyerne og Storkøbenhavn
har stigningerne været af størrelses

Forstærkning af vejbefæstelser
Ændringer i en vejbelægning, der

går ud på at forbedre jævnheden,
skridsikkerheden, vandtætheden eller
længde- eller tværprofiler er ikke
egentlige forstærkningsarbejder.

Den egentlige forstærkning består i,
at man bygger mere ovenpå en eksi
sterende belægning, for at denne skal
kunne tage en større færdsel eller
eventuelt blot få en længere levetid.

Ved beregningen af tykkelserne reg
ner man med, at den eksisterende og
den nye belægning tilsammen virker
som én belægning. Man kan derfor
anvende de i det foregående omtalte
metoder, idet man anvender de nævn
te konverteringsfaktorer. Man starter
f. eks. med ved hjælp af diagrammet
figur 4 at finde den nødvendige tyk
kelse udtrykt i cm asfaltbeton under
den påvirkning, man nu ønsker, at
belægningen fremtidig kunne tåle.
Hvert lag i den gamle og nye belæg
ning konverteres til tykkelse i asfalt-

beton, og summen skulle gerne blive
lig med eller større end den tykkelse,
man fandt i diagrammet. Hvis man
kommer til, at forstærkningen kun
skal bestå af et lag på mindre end 15
cm, bør dette være hot-mix eller as
faltbeton. Kræves der et tykkere for-

stærkningslag, kan man bruge et lag
af andre materialer, forudsat at dette
lag afvandes ordentligt. Kan dette af
en eller anden grund ikke ske, bør
man holde sig til hot-mix. De konver
teringsfaktorer, man kan regne med,
ses i følgende tabel:

Sekretær cand. polit Bent Jørgensen, behandler her de sidste fem års

udvikling i Danmarks bilpark, med en nærmere gennemgang af bilernes

benyttelse og den samlede kørselsmængde på vore veje.

Eksisterende Lagets Minimumskrav Forvandlings
belægning bestanddele faktor

Asfaltbeton Stabil, uden revner, små
deformationer 1,0

Bituminøs Asfaltbeton Stabil, nogle revner, nogle
deformationer 0,7—0,9

Asfaltbeton Stabil, mange revner, store
deformationer 0,5

Skærver, singels el- CBR >80 % 0,5
ler grus CBR >20 % 0,4

Cementbeton Beton Stabil, uden revner, ikke
pumpning 1,0

Beton Stabil, nogle revner, ikke
pumpning 0,7—0,9

Grus eller sand CBR 20 0,4
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ordenen 73—74 %. Alt i alt fremgår
det, at stigningen har været stærkest
i de områder, der i 1959 havde den
laveste personbiltæthed, provinsbyerne
og Storkøbenhavn.

Motorparkens vækst har også for
delt sig ulige på de enkelte koretojs
arter (tabel 3).

Antallet af personbiler er steget fra
354.000 til 606.000, dvs, med 71 %.
Antallet af vare- og lastbiler — herun
der køretøjer på sort—gule plader (pa
pegojeplader) — er steget med 45 %
til 213.000, medens antallet af bus
ser og rutebiler kun er steget med
7%.

Der er samtidig sket en bemærkel
sesværdig ændring i personbilernes
fordeling efter størrelse (tabel 4).

Tabel 4. Person bilers relative fordeling
efter egenvægt.

1959 1963

% %

Indtil 700 kg 20,3 25,4
700—900 kg 33,6 38,6
900—1.100 kg 22,8 22,4
over 1.100 kg 23,3 13,6

100,0 100,0

Medens personbiler med en egen
vægt på mere end 1.100 kg i 1959
udgjorde næsten en fjerdedel af per
sonbilbestanden, er denne andel i
1963 faldet til mindre end en syvende
del. Gruppen med egenvægt fra 900

til 1.100 kg udgør samme andel af bil-
bestanden som i 1959, medens de to
øvrige grupper »700—900 kg« og
»indtil 700 kg< hver har øget ande
len med Ca.

Bag last- og varebilparkens vækst
på 45 % ligger stærke forskydninger
i køretøj ernes fordeling efter lasteev
ne (tabel 5).

Gruppen med en lasteevne på 3—5
tons har således udvist en tilbagegang
på 20 %, medens tungere lastvogne —

over 5 tons — er steget med 63 %.
Last- og varevogne med en lasteevne
under 3 tons er steget med 52 %. Det
må dog erindres, at køretøjer på sort—
gule plader, der i ikke ringe udstræk
ning bruges til dækning af samme
transportbehov som personbiler, ind
går i sidstnævnte gruppe.

Et til mange formål mere relevant
billede af væksten i last- og varebil
parken fremkommer ved belysning af
udviklingen i lastekapacitet (tabel 6).

Den samlede kapacitet er i femåret
1959—63 steget fra 288.000 til 398.000

tons, eller med 38 %.
Af tabellen fremgår også lastbiler-

nes forskydning mod ydergrupperne
med henholdsvis mindre og større la
steevne.

Udvikling i mileage og
karselsarbejde

Ovenstående er skitseret de væsent
ligste træk af motorparkens udvikling

fra 1959 til 1963. Dernæst skal søges
belyst biltrafikkens udvikling.

Generelt belyses denne ved udvik
lingen i den såkaldte mileage — bilpar
kens samlede antal køretøj skilometer
pr. år — samt ved væksten i det af
last- og varebiler udførte kørselsar
bejde målt i godstonkilometer. Mile
age og kørselsarbejde beregnes årligt
af vej direktoratet. Antallet af kilome
ter kørt med motorkøretøjer på Dan
marks gader og veje kan selvsagt ikke

Tabel 1. !tlotorparkens geometriske fordeling.

1959 1963
(1000) (1000) Stigning

Storkøbenhavn 131,5 216,7 64,7 %
Provinsbyer 129,4 217,6 68,2 %
Landkommuner 243,2 388,1 59,6%

Hele landet 504,1 822.4 63,2 %

Tabel 2. Personbiler pr. 1.000 indbyggere.

1959 1963 Stigning

Storkøbenhavn 73,0 127,0 74,0 %
. JJylland 67,7 117,5 73,6%

Provinsbyer løerne 76,1 131,7 73,1 %

JJylland 80,9 129 5 60 1 %Landkommuner
løerne 90,2 140,1 55,3 %

Hele landet 77,5 128,8 66,2 %

Tabel 3. Motorparkens fordeling Pa koretøjsarter.

1959 1963
(1000) (1000)

Stigning

Personbiler 353,6 605,5 71,2 %
Vare og lastbiler 147,1 213,2 45,0%
Busser, rutebiler 3,4 3,7 7,4 %

Tabel 5. Last- og varebiler fordelt efter lasteevne.

1959 1963 Stigning

Lasteevne: (1000) (1000)

Under 3 tons 117,3 177,9 51,7 %
3—5 tons 16,0 12,8 ±20,0 %
over 5 tons 13,8 22,5 63,2 %

Tabel 6. Last- og varebilers lastekapacitet.

1959 1963 Stigning

Last- og varevogne med bruttovægt: (1000 tons) ( 1000 tons)

Under 3 tons 65 109 67,7 %
3—7 tons 54 46 ---14,8 %
over 7 tons 112 165 47,3 %
Påhængsvogne 57 78 36,8 %

288 398 38,2 %
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opgøres eksakt. Ud fra de oplysninger,
der indsamles ved vejdirektoratets tra
fiktællinger og på grundlag af kend
skabet til motorparkens størrelse, ben
zinforbrugets størrelse m. v., kan imid
lertid foretages delvis skønsmæssige
beregninger over motorparkens benyt
telse. Selv om beregningsresultaterne
er præget af nogen usikkerhed, fore
kommer det dog ikke urimeligt at be
tragte udviklingen over en femårspe
riode og sammenholde resultaterne
med motorparkens vækst.

Det samlede antal bilkilometer er
steget (tabel 7) fra 7,9 mid. i 1959 til

13,8 mid. i 1963 eller med Ca. 75 %.
Last- og varebilernes kørselsarbejde er
steget med Ca. 46 % fra 5,6 mld.
godstonkilometer i 1959 til 8,2 mid. i

1963. Benzinforbruget er i samme pe
riode steget med 43 % fra 840 til
1.200 mill, I., dvs, væsentligt mindre
end stigningen i antallet af køretøj s
kilometer. Sidstnævnte forhold skyldes
dels nedgangen i gennemsnitsvægten
for personbiler, der medfører et lave
re benzinforbrug pr. km, dels forskyd
ningerne i last- og varebilparken mod
på den ene side mindre (lettere) køre
tøjer og på den anden side mod tun
gere lastbiler, der i stigende omfang
som brændstof anvender dieselolie.

Udvikling i biltal og korselsmængder

I vejdirektoratets mileageberegnin
ger indgår de samlede kørselsmængder
for forskellige bilkategorier. Stignin
gerne for grupperne personbiler og
vare- og lastbiler (tabel 8) udgjorde
fra 1959 til 1963 henholdsvis 86,2 og
57,1 %. Stigningen i kørselsmængde
har således for begge grupper (såvel

som for det samlede antal biler) væ
ret støne end motorparkens stigning
(kolonne i i tabel 8). Der må således
være sket en stigning i de gennem
snitlige kørselsmængder. Disse stig
ninger er angivet i kolonne 3. (Bereg
ningsmåde: indeks for stigning i antal
biler divideres op i indeks for stigning
i kørselsmængder, f. eks. i gruppen

1862
personbiler: X 100 = 108 8.

171,2

Metoden er anvendt, fordi eksakt be
regning af de gennemsnitlige køre
tøjskm, f. eks. pr. personbil, kun er
gennemførlige med en til formålet for
stor usikkerhed).

Det fremgår, at såvel personbiler
som vare- og lastbiler har haft en stig
ning i de gennemsnitlige kørsels
mængder af størrelsesordenen 8—9 %.
Dette er en væsentlig stigning. Det
kan imidlertid næppe antages, at tal
lene er udtryk for en mere langsigtet
udviklingstendens. Stigningerne er
snarere en afspejling af den alminde
lige (kraftige) stigning i økonomisk
aktivitet og beskæftigelse, der netop
har præget perioden 1959—63. Efter
at den fulde beskæftigelse er nået, må
udviklingen i de gennemsnitlige kør
selsmængder antages at blive karakte
riseret ved en væsentlig lavere stig
ningstakt eventuelt stagnation.

En generel sammenligning af ud
viklingen i biltal og kørselsmængder
(tabel 8) giver følgende konklusion:
De samlede kørselsmængder er steget
med Ca. i perioden. Dette tal
fremkommer som en tilvækst i motor-
parken på 63 % og en stigning i hele
motorpark ens gennemsnitlige kørsels
mængder på Ca.

Tilsvarende fremkommer stignin
gen i personbiiernes samlede kørsels
mængder på 86 % som en tilvækst i
personbilparken på 71 % og en stig
ning i de gennemsnitlige korselsmæng
der for samtlige personbiler på knapt

9%.
Stigningen i last- og varebilernes

kørselsarbejde (46,4 %, jfr. tabel 7)
synes for en umiddelbar vurdering at
stemme godt overens med stigningen i
vare- og lastbilparken på 45%. Den
ne betragtning er imidlertid for en
kel. Stigningen i kørselsarbejdet kan
forklares som en stigning i samlet la
stekapacitet på 38 % (tabel 6) og en
stigning i de gennemsnitlige kørseJs
mængder på 8 .

Det kan forekomme paradoksalt, at
stigningen i de gennemsnitlige kør
selsmængder for samtlige biler (tabel
8) er lavere end i de to kategorier
personbiler og vare- og lastbiler (6,9
mod 8,8 og 8,3 %).

Dette forhold er imidlertid et na
turligt resultat af forskydningen i mo
torparkens relative fordeling (tabel 9),

% %
Personbiler 70,1 73,6

Last- og varebiler 29,2 25,9

Busser 0,7 0,5

100,0 100,0

idet personbiler, der har væsentlig la
vere gennemsnitlige k ørselsmængder
end dels gruppen vare- og lastbiler
dels den i tabellen ikke medtagne
gruppe busser og rutebiler, er kommet
til at udgøre en større andel af motor-
parken, nemlig 73,6 % i 1963 mod
70,1 % i 1959.

Samtlige ovenstående betragtninger
har været af »makrostatistisk« art.

I tabel 10 er angivet oplysninger
om den relative stigning i årsdøgntra
fikken på 85 af vejdirektoratets tælle-
stationer i perioden 1959—63. Resulta
terne vedrører alene trafik uden for
byomra’derne.

Under hensyn til, at de 85 tællesta
tioner ikke kan betragtes som en )>til
fældigt udvalgt repræsentativ stikprø
ve — en sådan er det næsten ugørligt
at tilvejebringe — må de beregnede
(vejede) gennemsnitlige stigninger i

Tabel 9. sMotorpark ens relative fordeling.

1959 1963

Tabel 7. iMileage, korselsarhejde og benzinforbrug.

1959 1963 Stigning

Mileage (mid. bilkm) 7,9 13,8 74,7 %
Kørselsarbejde (mid. godstonkm) 5,6 8,2 46,4 %
Benzinforbrug (mill. 1) 840 1.200 42,9 %

Tabel 8. Udvikling i hiltal, samlede og gennemsnitlige korselsmængder.

Stigning 1959—63 i

Gennem-
Samlede

Antal snitlige. kørselskøretøjer kørsels
mængder mængder

Samtlige biler 63,2 % 74,7 % 6,9 %
Personbiler 71,2 % 86,2 % 8,8 %
Vare- og lastbiler 45,0 % 57,1 % 8,3 %
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Mange ting r.1 til overvejelse, inden køb af vejtro
en stor og dyr ing. Derfor gælder det om at disponere
Vort tromlepro ifatter alle former og størrelser for tro
nemprøvede c mdte. Med vor bistand opnår De siki
den vejtromle, de kker netop Deres behov mange år frem
Indhent tilbud og prpekt.

91e foretages. Det er
rnuftigt.
[er, hver især gen
J,ed for, at De får
i tiden.

BRØNDERSLEV. tlf]
AALBORG,tlf. (O81)

KBHVN.,F .,tlf. (01) 9470 66
AAF. ,tlf. (061) 31400
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ISLANDS BRYGGE 41

ENTREPRENØRMATERIEL
OG

VEJBYGNINGSMASKINER
RIMAS vejtromler såvel statiske

som vibrationstromler
RIMAS hydrauliske gravemaskiner
RIM A 5 vibrationspiader
D E U T Z bæltetraktorer
LORAIN gummihuIsIæssere
WEHRHAHN mob. gravemaskiner
AKERMAN gravemaskiner
A. S. i. gummihjulslæssere

RIMAS SERVICE -

- lynhurtig og effektiv
Ringsted - Vejle - Århus

1848 515 3 3259

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK A/S

Ringsted - tlf. (03 615) 1848 - Århus - tlf. (061) 3 32 59

RIMAS TRIPLEX tromle type UG 10112

KØBENHAVN 5 *(o1)27 ASTA 1800
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årsdøgntrafikken kun fortolkes som
en tendens. Den relativt stærkere stig
ning på hovedlandeveje end på andre
veje 66 y mod 51 % - gør sig i

øvrigt kun gældende på Øerne. Det
ses, at den vejede gennemsnitlige stig
ning for samtlige 85 tællestationer —

63 % — er af samme størrelsesorden
som motorparkens vækst.

Det fremtrædende træk ved tallene
er imidlertid stigningsprocenternes be
tydelige spredning. (Stigningerne va
rierer fra 24 til 118 %).

En dyberegående belysning og for
søg på forklaring af denne stærkt va
rierende vækst er — om muligt — ikke
gennemførlig inden for en artikels
rammer. En lang række faktorer vil i
de forskellige områder gøre sig gæl
dende med forskellig vægt. Således
må selve transportbehovene-erhvervs
trafik, bolig-arbejdsstedtrafik, turist-
trafik etc. — antages at variere ikke
ubetydeligt. Den stadige vækst i bybe
folkningens andel af den samlede be
folkning medfører endvidere, at tra
fik »produceret« af bymæssige områ
der må antages at vise særlig stor Stig
ning under hensyn til, at væksten her
betinges af både befolkningsvækst og
stigning i biltæthed. Der skal endvi
dere peges på, at forskelle i trafikkens
fordeling på køretøjsarter i sig selv
må bidrage til ulige stærk trafikvækst.

Endelig skal fremhæves betydnin
gen — i hvert fald på længere sigt —

af udviklingen i bilparkens fordeling
på køretøjsarter, hvor som tidligere
omtalt den stadige vækst i personbiler-
nes andel af motorparken, alt andet
lige, må medføre en formindskelse af
den gennemsnitlige kørselsmængde pr.
bil i motorparken.

Som følge af den hastigt fremadskri
dende motorisering nærmer trafikfor
holdene i mange byer sig efterhånden
det kaotiske.

For at råde bod på miseren griber
man til ensretning af gader, kanalise
ring af kryds, koordinering af lyssig
naler o.s.v., men selv om disse foran
staltninger har en gunstig virkning,
må de dog betragtes som sekundære.
Primært gælder det om at få skabt et
transportapparat, der er i overensstem
melse med bebyggelsens lokalisering
og befolkningens behov for transport.

Løsningen af denne opgave kræver
planlægning på langt sigt.

I USA er det nu ved lov fastslået,
at byområder med mere end 50.000
indbyggere skal udarbejde langtids
planer for udbygning af transportap
paratet (gadenet og kollektivt trafik
system) for at kunne opnå vej fonds-
tilskud efter 1. juli 1965.

Trafik beregningens fire faser
Normalt indledes planlægningen

med en stor trafikanalyse, som danner
grundlag for beregning af den frem
tidige udvikling.

For at kunne finde frem til et ra
tionelt transportapparat er det almin
delig praksis, at man først skitserer

forskellige forslag og derefter for
hvert af disse beregner, hvilke trafik-
mængder der kan forventes på de for
skellige strækninger.

Ved større undersøgelser deles be
regningen af de fremtidige trafik-
strømme i fire faser:

1. Beregning af den trafik, som ska
bes af hver zone i byen.

2. Beregning af, hvorledes den af
hver zone skabte trafik fordeler
sig til de øvrige zoner (giver rej
setallet mellem hvert zonepar —

turfrekvenserne).

3. Fordeling af personturene på in
dividuelle og kollektive trafikmid
ler.

4. Fordeling af individuelle og kol
lektive ture på henholdsvis gade-
net og linienet.

Beregning af trafikken fra hver zone
Undersøgelser har vist, at der er

sammenhæng mellem den trafik, som
skabes af en zone, og zonens indbyg
gertal, biltæthed, befolkningstæthed
o.s.v.

Før en model for beregning af rej
setallet fra en zone opstilles, må det
bl. a. afgøres, om den skal gælde:

a) døgntrafik eller maksimal time-
trafik,

b) bilture eller personture,
c) citytrafik eller al trafik i byen,
d) med samme parametre på ana

lyse- og prognosetidspunkt.
Den fremtidige trafik fra hver zone

fås ved, at prognoseårets værdier for
de uafhængige variable (indbyggertal,
biltæthed o.s.v.) indsættes i den fund
ne sammenhæng.

Beregning af turfrekvenser

Turfrekvenserne kan beregnes ved
forskellige metoder, af hvilke den
bedst kendte gruppe sikkert er de så
kaldte gravitationsmodeller.

Gravitationsmodellerne forudsætter,

Metoder til bestemmelse af trafik
systemers fremtidige belastning
Af civilingeniør K. Rask Overgaard.

«Trafikplanlægning i byer. Metoder til bestemmelse af trafiksystemers
fremtidige belastning» er titlen på en licentiatafhandling, som for nylig ind
leveredes til Danmarks tekniske Højskole gennem Laboratoriet for vej- og
jernbanebygning samt byplanlægning af civilingeniør K. Rask Overgaard.

Tabel 10. Relaliv stigning i årsdagnirafik på 85 tællestationer 1959—63.

Antal tællestationer

Stigning i % alt
På hoved- På andre
landeveje veje

Under 29,9 4 — 4
30—44,9 10 2 8
45—59,9 28 18 10
60—74,9 28 22 6
75—89,9 11 8 3
over9o 4 2 2

Ialt 85 52 33

Vejet gennemsnitlig stigning i
årsdøgntrafik 63 % 66 % 4 %
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at antallet af rejser til en zone er pro
portional med zonens størrelse (ud
trykt f. eks. ved indbyggertal eller an
tal beskæftigede) og omvendt propor
tional med en eller anden funktion af
afstanden eller rejsetiden fra udgangs
zonen.

I de øvrige turfrekvensmodeller ind
går afstanden mellem zonerne kun in
direkte. Det gælder således både de
tidligere specielt i USA meget anvend
te tilvækstfaktormetoder og de i de
senere år fremkomne sandsynligheds
modeller.

Fordeling på trafikmidler

I byer, hvor den kollektive trafik
er mindre betydningsfuld udføres be
regningerne for bilture og kollektive
ture ofte hver for sig.

Når den kollektive trafik er relativ
stor, er det derimod nu almindeligt
først at beregne de samlede person
rejsetal og derefter fordele disse på
bilture og kollektive ture ved hjælp af
en model.

Fordelingen kan enten foretages
umiddelbart efter, at den samlede per
sontrafik fra hver zone er beregnet,
eller også efter at turfrekvenserne er
beregnet (i form af personrejser).

I første tilfælde anvendes modeller,
som bygger på karakteristika for den
enkelte zone (f. eks. biltæthed og be
folkningstæthed).

I andet tilfælde baseres modellerne
på f. eks. rejsetid, rejseudgift og ser
vice ved rejse med kollektivt trafik-
middel og ved rejse med bil mellem
de to zoner, hvis turfrekvens skal for
deles.

Fordeling af nettet

Da der ved rejse fra en zone til en
anden er flere ruter at vælge imellem,

må man for at nå frem til trafikken
på de enkelte strækninger foretage en
fordeling af turfrekvenserne på nettet.

Der er to grupper af metoder for
denne del af trafikberegningen:

1. Fordelingsmetoder baseret på
sammenligning af to (evt, flere)
ruter.

2. Fordelingsmetoder for netværk.

Fordeling ved sammenligning af to
ruter sker ud fra kurver, som angiver,
hvor stor en del af den samlede trafik
over de to ruter, der benytter en be
stemt af ruterne afhængig af f. eks.

forskellen eller forholdet mellem rej
setiderne ad de to ruter.

Fordel i ngsmetoderne for netværk er
karakteristiske ved, at alle ruter mel
lem hvert zonepar tages i betragtning,
selv om kun enkelte af ruterne får til
delt trafik. Desuden indgår de enkelte
strækningers kapacitet som regel i be
regningerne ved metoder af denne art.

Danske regnemaskineprogrammer

En trafikprognose efter det her skit
serede mønster kræver for en storby
så mange beregninger, at elektroniske
regnemaskiner er nødvendige, og selv

i større danske provinsbyer vil elek
tronregnemaskiner med fordel kunne
anvendes, idet man derved hurtigt kan
gennemregne forskellige forslag til det
fremtidige trafiksystem.

Såvel i USA som i Europa er der

da også i de senere år udarbejdet man

ge regnemaskineprogrammer for de
forskellige faser af trafikberegningen.

I Danmark har Københavns kom

mune i samarbejde med I/S Datacen

tralen udarbejdet et program for be

regning af turfrekvenser ved hjælp af

en gravitationsmodel, og ved samar

bejde mellem Københavns kommune,

1/5 Datacentralen og Laboratoriet for

vej- og jernbanebygning samt byplan
lægning, D.t.I-I. er der udarbejdet et

program for fordeling af trafik over et

gadenet.
Dette program fordeler trafikken på

nettet på en sådan måde, at rejsetiden

bliver den samme over alle benyttede
ruter mellem to zoner og større over

ruter, som ikke benyttes. Fordelingen
svarer til, at ingen trafikant kan op
nå nogen tidsgevinst ved at flytte til

en anden rute.

‘Trafikplanlægning i byer»

I »Trafikplanlægning i byer. Meto
der til bestemmelse af trafiksystemers
fremtidige belastning< gives indled
ningsvis en oversigt over trafikplan
lægningens metodik, og derefter be
handles de forskellige metoder for de
fire tidligere omtalte faser af trafik-

beregningen.
Senere følger forskellige eksepmler

på anvendelse af elektronregnemaski

net til trafikberegning, og der sluttes
af med en beskrivelse af det foran om
talte danske program for trafikkens
fordeling over et gadenet samt et eks
empel på anvendelse af programmet
ved hjælp af data fra Kolding.

Dikteranlæg til
færdselsstudier
ZYleddeIt aj firiaa »Scane.

Salgschef A. Steener fra Oluf V. Jen
sen A/S præsenterer her på et gade
hjørne det nye trådløse dikteranlæg.

Det består af tre apparater, en sen
der med mikrofon, en modtager og en
D ictaphone diktermaskine. Letvægts
senderen, der kun vejer 250 gram, er
ledningsforbundet med en dynamisk
håndmikrofon, hvorpå findes kontakt
for start og stop. Det er muligt at sen
de indtil 30 km i radius. Den statio
nære modtager er fuldtransistoriseret
og tilsluttes lysnettet. Modtageren er
tilsluttet en Dictaphone diktermaskine,
man kan så tale direkte eller optage
på Dictabæltet.

Betjeningen er ganske enkel. Man
trykker på mikrofonens kontakt, hvor
ved senderen startes. Dette registreres
af modtageren, der nu automatisk sæt
ter diktermaskinen i gang, hvorved
alt, hvad der siges i mikrofonen, op
tages og indtales på diktermaskinen.
Når man slipper mikrofonkontakten,
standser diktermaskinen automatisk.

Denne nyhed vil utvivlsomt blive
modtaget med glæde indenfor mange
erhverv. Sælgeren kan straks diktere
sine ordrer hjem til kontoret, lægen
kan straks føre sin journal, vægteren
kan straks slå alarm, og journalisten
kan fortælle sin historie, mens han
oplever den.

(Sluttes nederst næste side).
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Lad ikke dette gentage sig
på vintervejene!

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 præventiv behandling

Alle nærmere oplysninger kan fås hos agenten for S 0 L V A Y & C i e

N. THUESEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 4
København V — 01(62) PAlæ 8316

—.
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; ..; - når grusvognene skal

læsses og depotbunkerne

grus- og SalldtranSport8r etableres

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

Vælg BM-3

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

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

længde, selvladeren er 1 meter bred
- kan kobles bag traktor eller lastbil, når trans

portbåndet vippes i vandret stilling

Demonstreres over hele landet

Skovlunde Byvej 100 -. København — Skovlunde Tlf. (01) 947722
Jylland og Fyn: 0. Kristoffersen, Riberdyb 2, Kolding Tlf. (055) 26743

BM-3 opbygge, ho,bgI4 nete, boje op- En mand og BM-3 klare, sptdsbelasm
mug.is,ner,ngnbunker at glattore-grus. ningen på kolde vinlermorgener.

HELGE LØNHART A/S

HURTIG ,EFFEKTIV

GRUSNING
i Tilkoblingsbeslag
2 Gummibunid med stottet

fjedre
3 Mængderegulering
4 Omroreraksel
5 Gummivibrator
6 Udlæggervalse

TK 12 — ny hojtudviklet lastbilspreder

EPOKE Spredere er driftssikre, har énmandsbetjening, lav

materialeforbrug og leveres til udlægning af grus, klor-

kalcium, salt etc.

EPOKE bygger på 30 års erfaring og det store program

dækker ethvert behov — fra smalle fortove til brede vej-

baner.

A/sAmnJ THOMSEN -ASKOV
ASKOV PR. VEJEN — telefon VEJEN 700

kaldenummer 053 — 51111.

AlS



Løsning på tralikproblemer
Færøernes vigtigste hovedvej er for
bindelsen mellem Thorshavn og Vest
manhavn — en strækning på godt 40
kilometer. Oyggjarvegur — øvejen —

hedder den imponerende vejforbindel
se. Midt i den færøske ødemark hører
vejen pludselig op, for 200 meter læn
gere fremme at fortsætte. En fodsti er
eneste forbindelse mellem de to vej-
stykker. Det er det færøske landsstyres
måde at bremse bilismens hurtige ud
vikling på. Først næste år regnes med
at fodstien skal erstattes af kørebane.
Så står hele strækningen klar til at
modtage den forventede stigning i tra
fikken.

Siden 1958 har der været arbejdet
på det kostbare vejprojekt. Hos lands-
ingeniøren anslås de samlede udgifter
til 1.500 kr. pr. meter. Det svarer nær
til, hvad der beregnes hernede — til
motorveje (uden tilkørsler og over
kørsler). De samlede udgifter til den
færøske hovedvej vil blive omkring 60
millioner kroner.

Dog bliver ø-vej en kun dobbeltspo
ret, og nærmest Thorshavn tre-sporet.
For færinger betyder den et vældigt
fremskridt. Hidtil har den eneste for
bindelse mellem Nord- og Sydstrømø
været ad søvejen eller over fjeldene
langs de gamle stenvarder.

Ofte må vej en sprænges ind i klip
perne. Først de senere år har arbejdet
været gennem-mekaniseret. I dag ses
moderne maskiner overalt. Denne ud
vikling er fremmet af manglen på ar
bejdskraft, som også gør sig gældende
på Færøerne.

Man har netop leveret et anlæg til
en mønsterfarm i England, hvor man
anvender det til at rapportere mælke
ydelser etc. Den engelske »bobbyo
bruger anlæget, når han går på gaden,
han er derved altid i kontakt med den
nærmeste politistation.

Man kan sende direkte hjem, eller
man kan have modtageren med i sin
vogn, hvor den optager, hvad man
siger i marken.

Reservedele kan man selv udskifte.
Prisen bliver Ca. 3000 kroner, og det
trådløse dikteranlæg ventes på marke
det i slutningen af året.

Vejbyggeriet trækker folk
fra fiskeriet

Der kunne nok skaffes mere ar
bejdskraft til vejbyggeriet, men det
vil gå ud over fiskeriet. Mange fiskere
foretrækker at arbejde på land, selv

om det kan betyde mindre løn. Det
kan let gå ud over den livsvigtige fi
skerflåde, og det er man nødt til at
tage hensyn til hos landsingeniøren.
Alligevel klager fiskeriet. I Vestman
havn er direkte underbemanding af de

Færøernes vigtigste hovedvej er aldrig ført helt igennem.

Vejen fra Thorshavn til Vestmanhavn, der skal forbinde Nord- og Syds/roma,
mangler 200 meter af sine 40 kilometer. — Derved hæmmes landsdelens moto
risering, fordi bilisterne får for lidt albuerum.
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store både. Vejbyggeriet får skylden.
Landsingeniøren tør heller ikke læg

ge sig ud med gammel overtro. Nær
Nordredal ved Thorshavn skulle vejen
føres forbi en såkaldt troldsten. De
mange dynamitsprængninger kunne
vælte stenen, der lå for tæt på vejen.
Men i stedet for at lade den fjerne,
blev der taget grundigt hensyn til den.
Ingen turde tage ansvaret for at gøre
trolden hjemløs og dermed udsætte
såvel vej som beboere for dens husé
ren. Teknikere sørgede for, at der blev
støbt et solidt fundament under den
store sten.

I de sidste par år har vejen — på
de 200 meter nær — været ført igen
nem fra Thorshavn til Vestmanhavn.
Siden er arbejdet på at gøre den bre
dere. Landsstyret tøver alligevel med
at give grønt lys for fuld gennemkør
sel. Det vil nemlig også blive signal
til masser af bilkøb over hele Strømø.
Mange har ventet, fordi der endnu er
for få veje at køre på.

_i ..

Fig. 2. Endnu er hovedrejen grusbelagt, men efier planen skal den senere arfalteres.

Fig. 3. Pludselig afsluttes hovedvejen over Strømo, og der må fortsættes til fods. Efter 200 meter ad denne bile sti er man atter ved

/sovedteen.
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Effektiv
komprimering
indtil 80 cm
ned i vejen
rnedABG

vibrationspiade
TYPE PV 5000

Med en slageffekt på 5 tons er Ideel frekvens garanterer maksi- Let aftagelige gum- Nem betjening, ro
ABC PV 5000 lige velegnet til mal dybdevirkning — indtil 80 cm mihjul samt komplet bust konstruktion og
komprimering af jord, sand, grus, ned i vejen og kapaciteten er 800 værktøj er standard- ubetydelig vedlige-
skærver eller sten. m2 i timen med een overgang, udstyr. holdelse.

Vi kommer også gerne og demonstrerer ABG-maskiner for Dem.
Ring eller skriv efter udførlig brochure med referenceliste over de anerkendte firmaer, som allerede arbejder med ABC.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD Als

AVELING-BARFORD

KASTELSVEJ 11 — KØBENHAVN Ø
TELEFON (01 76) TRIA *6616
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BARBER- GREENE

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægriing

hånd- eller maskinudlagt

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

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 871188 Telefon 33844 Telefon 123681

TRANSPORTABELT

BLANDINGSANLÆG KB
for varm asfalt

NY OG BILLIGERE MÅDE
AT BLANDE HURTIGERE PÅ

Anvendes 118
landes største

lufthavne og p
12 nationers
motorvele

INDHENT OPLYSNINGER!

LANGREUTERS
GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

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

TLF. (061) *ÅRHUS 4 55 33
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200 privatvogne, men 90
hyrevogne i Thorshavn

Trods bilisternes ringe bevægelses
mulighed har der i de senere år været
god fart i motoriseringen. På motor
kontoret i Thorshavn oplyses, at der
er Ca. 2.000 motorkøretøjer i landsde
len, heraf 6—700 (dog kun 200 pri
vatvogne) i Thorshavn.

Den historiske kirkebø er den fjer
neste bygd med vejforbindelse til
Thorshavn, og afstanden er 13 km.
Der kan køres længere ad ø-vej en
mod nord, men denne vej ender jo i
en fodsti.

Det giver god forretning for hyre
vognene. Thorshavn alene har 90, og
tallet er hurtigt voksende. Næsten alle
er store amerikanske vogne. De ejes
af nogle få selskaber med »fantasi
fulde« navne som Bil eller Auto. Det
største råder over 35 vogne.

Der findes kun en enkelt rutebilfor
bindelse. Det er mellem Thorshavn og
Kirkebø. Den er samtidig skolebus og
mælkevogn. Alligevel kan man godt
komme f. eks. til Vestmanhavn uden
at skulle betale fuld hyrevognstakst.

Hyrevogne som en slags rutebiler

Ad Oyggjarvegur kører nemlig tre
gange daglig hyrevogne i rutefart. Pas
sagererne skal i forvejen bestille plads,
og vognene henter dem. Når de ikke
kan rumme flere, køres mod fodstien
midt på strækningen. Samtidig starter
andre hyrevogne fra Vestmanhavn
med passagerer mod Thorshavn, og
ved fodstien må folk ud og vandre
over, hvor vejen fortsætter. På den
måde byttes biler, og hyrevognene ud-
flyttes 100 pct. De rejsende nyder godt
af ordningen ved at betale under det
halve af normal hyrevognstakst.

Oyggjarvegur ventes færdig i løbet
af et par år. Forinden skal den være
åbnet for gennemgående trafik. Fær
ingerne lægger ikke skjul på, at vejen
burde være bygget for mange år siden,
men lægger skylden på vejbygnings
væsenet, der indtil begyndelsen af
halvtredserne forvaltede al færøsk an
lægsvirksomhed.

»Væsenet< mente ikke, at det var
nødvendigt med landeveje på Færøer
ne, når der er så gode muligheder for
samfærdsel ad søvejen. er samme
færingers forenklede forklaring.

En oversigt over trafik- og vejplaner
i Storbritannien for de kommende år.
For et par måneder siden offentlig
gjorde den britiske finansminister en
plan over de udgifter, landets fremti
dige vejprojekter vil medføre. Siden
da er der fremkommet supplerende
oplysninger, så det nu er muligt at

præsentere et mere samlet billede af,
hvordan man på den anden side af
Nordsøen er gået i gang med at løse
et problem, der er et af de mest pres
serende i næsten alle de vestlige lan
de. Efter finansministerens plan vil
regeringen i de kommende 5 år bruge
godt 18 milliarder kr. til nye vejanlæg.

Fem års vejplan til 30 milliarder

En oversigt over trafik- og vejplaner i Storbritannien
for de kommende år.

0

ç2

Motorways
and Trunk

Roads

Motors ava completed, ondor
constrllctioO, or starting TI 196,

Other nlotorway projccts.

‘rrunk road projrcts cOolpietru
ar bring developed.

l6sistrng truck mads.

Her ses, hvorledes motorvejs- og hotedrejsneitet kommer til at se tid i Storbritannien.
Med et net fra London og rundt om det tæl beboede iMidtengland vil der skabes mulig

dp beder for »helhedslosninger< af de lokale trafik- og bylægningsprojekter.
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Lægger man dette tal sammen med
udgifterne for de lokale myndigheder,

og hvad der derudover skal bruges til
vedligeholdelse og udbygning af alle

rede eksisterende veje, kommer tallet

for perioden op på over 30 milliarder
kroner.

Man får et indtryk af den enorme
aktivitet, der vil blive igangsat, når

man hører, at der i året 1963—64 kun
vil blive brugt godt 2 milliarder. Al
lerede til næste år vil projekterne i

store træk ligge klar, og så sættes der
ind med en stærkt stigende bygge-
aktivitet, som vel nærmest kan sam
menlignes med den voldsomme pro

ces, der fandt sted i slutningen af det

nittende århundrede, hvor jernbane-
nettet blev etableret.

300 km motorveje om året

Et af de største, men samtidig et af

de mest problemløse, projekter er en
videre udbygning af motorvejsnettet. I

øjeblikket er der godt 500 km motor
veje i England åbne for trafikken.
Den længste samlede strækning er

den del af hovedvejen Mi, der går fra
London og op til Leicester. En næsten
lige så lang strækning findes i det
vestlige England fra lidt nord for Bir
mingham og op til Lancaster.

Endelig er der en lang række min

dre stykker spredt over hele vejnettet,
mange som ringveje udenom de større

byer. Om de sidste gælder det, at de
er dele i det planlagte net af auto

veje, der allerede til næste år vil være
Ca. 250 km længere. I begyndelsen af
1970’erne regner man med at have
over 2000 km motorveje i Storbritan
nien. Dette net omfatter bl. a. en fir
kantet rute omkring industriområder
i Midtengland.

27 millioner biler i 1980

Trafikproblemet løses imidlertid

ikke ved hjælp af motorveje ude i lan

det. Undersøgelserne på de britiske
øer har vist, at omkring 62 % af alle

køretøjerne kun benytter 10 % af vej
nettet. Det er for en stor del myldre
trafikken morgen og aften, i week
end’en og i ferietiden det helt store
kaos skabes. I dag er der over 12 mil
lioner biler, og da mængden af per
sonvogne stiger med 10 % og antallet
af lastvogne med 6 % om året, regner

man med at have 18 millioner i 1970

og ikke mindre end 27 millioner i

1980. Med disse vældige tal forstår
man de problemer, myndighederne
står overfor med hensyn til udvikling

af trafiknettet i og omkring de store
byer, hvor langt den største del af de
mange biler kører. Allerede i dag har

briterne den største trafiktæthed i ver

den.
I denne forbindelse kan man dår

ligt undgå at nævne Buchanan-rappor
ten, der for et par år siden offentlig
gjordes som et resultat af langvarige
studier. Her gøres rede for, hvordan
der teknisk, økonomisk og mest prak
tisk skal arbejdes for at skabe byer og
omegnsdistrikter, hvor der både bli
ver plads til trafikken, og hvor det
samtidigt bliver muligt for os alle at
holde ud at leve. I mange betragtnin
ger over aktuelle forhold gør man sig
i denne rapport til talsmand for trafik
i flere etager, og allerede nu kan den
rejsende til London se de såkaldte
»fly-overs« på indfaldsvej ene til mil
lionbyen, der er bygget på søjler, så
den lokale trafik kan passere uhindret.

Det har vist sig ikke blot at være

økonomisk forsvarligt, det er også en
metode, hvor man næsten undgår at
genere den eksisterende trafik under
bygningen, og endelig bliver de om
råder, der skal eksproprieres, mini
male.

Briterne har i deres planlægning

vist megen sans for at betragte by- og
trafikplanlægning under ét, idet de si

ger, at det er umuligt at skabe et in
dustri-, handels- eller boligområde
uden dels at sørge for, at der er mu
ligheder for, at trafikken, der har
ærinde i området, kan komme til, og
uden at holde al anden trafik væk fra

de pågældende områder. Bl. a. ind
viedes i år et butikscenter i Birming
ham, der er bygget i første sals højde,
så man uhindret af trafik kan gå på
indkøb, samtidigt med at tilkørsels-
forholdene og passagen for bytrafik
ken iøvrigt er gode.

Efter de mange detailplaner for de
enkelte bydele, der er under forbere
delse, kan man se, at det er dette ud
mærkede princip, der vil gå igen. Der
er mange og meget store trafik- og sa
neringsplaner at gå i gang med, men
de første resultater, man allerede nu
kan se begyndelsen på, lover godt for
både beboere og trafikanter.

FRA
MINISTERIERNE

Opstilling af iskiosk

En amtmand har forelagt vejdirek
toratet et spørgsmål om opstilling af
en iskiosk på et areal, tilhørende en
kro.

Det fremgik af sagen,
at kiosken agtedes opstillet ved en

hovedlandevej ved indmundingeri
af en privat fællesvej,

at denne fællesvej bl. a. dannede ad
gang for kroen, og

at opstillingen agtedes foretaget i en
afstand af 9 m fra hovedlande
vejens midtlinie foran en i hen
hold til lov nr. 275 af 28. novem
ber 1928 pålagt byggelinie (skrå
linie 35 X 50 m).

Vej direktoratet udtalte som sin op
fattelse, at der savnedes hjemmel til
at modsætte sig etableringen af kio
sken. Man henledte imidlertid amt-
mandens opmærksomhed på mulighe
den for ved ekspropriation i henhold
til vej bestyrelseslovens § 23 at pålæg
ge servitut om fri oversigt ved den
private fællesvejs tilslutning, hvorved
placeringen af kiosken umiddelbart
ved hovedvejen ville kunne undgås.

Dispensation fra byggelinie

En lodsejer har til Folketingets Om

budsmand klaget over, at vej direkto
ratet har afvist en af ham til vej direk
toratet indgivet klage over et amtsråds
nægtelse af dispensation fra en på
hans ejendom tinglyst byggelinie i det
af ham ønskede omfang. Ejendom
men var beliggende ved en hovedlan
devej inde i en bymæssig bebyggelse.

Til støtte for sin klage anførte lods
ejeren, at han var blevet udsat for for
skelsbehandling, og at den pågælden
de hovedlandevejsstrækning om få år
ville miste sin trafikale betydning,
når der blev anlagt en omfartsvej.

De nærmere omstændigheder i sa
gen var følgende:

Klageren havde ansøgt amtsrådet
om dispensation fra den i medfør af
lov nr. 275 af 28. november 1928 på

klagerens ejendom tinglyste byggeli
nie, 10 m fra vejmidte, idet han øn
skede at opføre et beboelseshus i kun
5,2 m afstand fra vejmidte. Vejbe
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styrelsen svarede imidlertid, at man
ikke kunne gå med til en så omfatten
de dispensation som ansøgt, men at
man ville acceptere et projekt, der re
spekterede en reduceret byggelinie 6,5
m fra vejmidten, svarende til den hid
tidige gadeflugt.

Lodsejeren påklagede herefter amts
rådets afgørelse til vejdirektoratet,
som indhentede en udtalelse fra amts
rådet, der fastholdt sin afgørelse.

Efter at klageren personligt havde
henvendt sig i vej direktoratet og her
under mundtligt havde redegjort for
sine synspunkter, afholdtes efter kla
gerens anmodning en besigtigelse på
ejendommen med deltagelse af repræ
sentanter fra amtsrådet, sognerådet og
vej direktoratet samt klageren.

Efter dette møde afviste vejdirek
toratet lodsejerens klage under henvis
ning til,

at amtsrådet allerede delvis havde
imødekommet ansøgningen om dispen
sation fra byggelinien ved at acceptere
byggeri 6,5 m fra vejmidte, at amtet
herved fortsatte sin tidligere fulgte
praksis for dispensationer fra den for
hovedlandevejen gennem byen fast
satte byggelinie, efter hvilken praksis
dispensation er givet til opførelse af
bygninger indtil den eksisterende nor
male facadeflugt, samt at den hidti
dige hovedlandevejsstrækning også
efter et eventuelt anlæg af en omfarts
vej må forventes at være en betydende
færdselsåre.

Over for ombudsmanden henholdt
vejdirektoratet sig til den trufne af
gørelse og tilføjede yderligere, at eje
rens nu fremførte anbringende om den
påtænkte nybygnings fremtidige an
vendelse som beboelseshus ikke kunne
motivere en dispensation fra bygge
liniebestemmelserne, som tilsigter at
biltiggøre en mulig vejudvidelse, og
at amtsrådet ikke ved sin stillingta
gen til klagerens dispensationsansøg
ning havde udsat ham for nogen for
skelsbehandling i forhold til de andre
lodsejere ved vejen.

Ombudsmanden udtalte herefter, at
han ikke fandt grundlag for at kriti
sere vejdirektoratets afgørelse i sagen.

Vejbidrag ved overtagelse af privat
fællesvej som offentlig

En stadsingeniør havde udbedt sig
en vejledende udtalelse fra vej direk
toratet vedrørende byrådets mulighe

der for at pålægge vej bidrag ved over
tagelse og hovedistandsættelse af en
hidtidig privat fællesvej.

Det fremgik af sagen, at der på den
private fællesvejs areal forløb en of
fentlig gangsti.

Vej direktoratet svarede, at den om
stændighed, at den pågældende of
fentlige gangsti indgik som en del af
den hidtidige fællesvejs areal, næppe
kunne afskære byrådet fra at opkræve
sædvanligt vej bidrag til fællesvej ens
hovedistandsættelse i forbindelse med
dens overtagelse som offentlig. Vej-
direktoratet forudsatte herved, at der
ikke af byrådet tidligere var opkrævet
vejbidrag i medfør af vejvedtægtens
§ 2 eller 3 til den pågældende gang
sti.

Den omstændighed, at nogle af
grundene ved vejen havde tinglyst
færdselsret ad den hidtidige private
fællesvej, kunne næppe heller afskæ
re byrådet fra at opkræve sædvanligt
vejbidrag i medfør af vejvedtægtens
§2.

Uvedkommende færdsel på private
fællesveje

Et byråd har forelagt vej direktora
tet spørgsmålet om, hvorvidt private
grundejere ved en privat fællesvej har
hjemmel til at forbyde uvedkommen
de færdsel ad den pågældende vej.

Vefdirektoratet svarede, at grund-
ejerne efter vej direktoratets opfattelse
principielt må være berettigede til at
forbyde uvedkommende færdsel ad
private fællesveje, jfr. herved be
stemmelsen i § 17, stk. i, i lov nr. 107
af 31. marts 1953, om mark- og vej
fred, hvorefter det er strafbart at fær
des ad en privat vej, hvor det ved
færdselstavle eller andet lovligt op
slag er tilkendegivet, at færdsel eller
færdsel af den pågældende art er for
budt.

Bestemmelsen i § 8 i købstædernes
normalvejvedtægt, giver alene byrådet
hjemmel til at modsætte sig en sådan
afspærring, såfremt der rejses indsi
gelse mod afspærringen, og det samti
dig godtgøres, at en eller flere ej en-
domme herved afskæres fra en efter
byrådets skøn af hensyn til driften af
vedkommende ejendomme nødvendig
kørselsforbindelse med offentlig vej.

Nogle kommuner har imidlertid i
forbindelse med udlægget af private

fællesveje betinget sig, at der på vej-
arealet eller de tilgrænsede parceller
tinglyses en deklaration om, at vejen
ingen sinde må nedlægges eller af
spærres uden kommunalbestyrelsens
samtykke.

Med hensyn til spørgsmålet om be
nyttelse af autoriserede færdselstavler
til angivelse af forbudet henviste vej-
direktoratet til fremstillingen i be
tænkningen af 1954 om revision af
færdselslovens pag. 86 samt § 86 i mi
nisteriets bekendtgørelse af 1. juli
1955 om vej afmærkning m. v.

Gyldighed af ældre tilladelse til
tankanlæg

En amtsvejinspektør har udbedt sig
en udtalelse fra vejdirektoratet i an
ledning af et fra et olieselskab modta
get andragende om tilladelse til eta
blering af et tankanlæg ved en hoved-
landevej.

Det fremgik af sagen, at der den 1.
april 1953 på ejendommen var ting
lyst en deklaration, hvorefter ejeren af
vedkommende amtsvej væsen havde
fået tilladelse til at anlægge en indtil
6,0 m bred overkørsel i nordsiden af
hovedlandevejen, såfremt der på hjør
negrunden indrettedes servicestation
eller etableredes benzintankanlæg.
Denne tilladelse havde hidtil ikke væ
ret udnyttet. Det var endvidere op
lyst, at andragendet havde været fore
lagt politimesteren, der intet havde
haft at indvende imod, at andragendet
blev imødekommet, hvorimod man
fra amtsrådets side havde skønnet, at
der under de nuværende forhold ikke
forelå behov for oprettelse af tank-
anlæg på det omhandlede sted.

Vej direktoratet svarede, at den om
handlede af amtsrådet tidligere givne
tilladelse til overkørsel til hovediande
vejen og til etablering af tankanlæg
fortsat måtte betragtes som gældende.

Klage over § 42-forbud

En lodsejer har til vejdirektoratet
klaget over, at vej direktoratet havde
forlænget fristen for et tidligere ned
lagt forbud i henhold til vejbestyrel
seslovens § 42 mod bebyggelse m.
på klagerens ejendom. Samtidig an
modede han vejdirektoratet om at for
anledige, at amtsrådet omgående tog
endelig stilling til det projekt til ud
bygning af en landevej til motorvej,
som var baggrunden for forbudet.
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Vej direktoratet svarede, at man
måtte fastholde afgørelsen om forlæn
gelse af forbudet for den omhandlede
ejendom, i hvilken forbindelse man
henledte opmærksomheden på, at af
gørelsen af spørgsmålet om vejens ud
bygning som motorvej ifølge lov nr.
199 af 31. maj 1963 om hovedlande
veje, § 1, i lighed med tilsvarende ar

bejder fremtidig skal træffes ved sær
lig lov. Der havde endnu ikke kunnet
udarbejdes fovforslag til det omhand
lede arbejde, da det forberedende
planlægningsarbejde forud for lovfor
slagets udarbejdelse ikke er afsluttet.

Vejdirektoratet henstillede samtidig
til arntmanden allerede nu at erhverve
den pågældende ejendom, således at
udgifterne kunne anmeldes til refu
sion i overensstemmelse med reglerne
i nærværende ministeriums cirkulære
af 27. maj 1961 om refusion m. v. i
henhold til vej tilskudsloven af visse
arealerhvervelsesudgifter.

Denne afgørelse blev truffet d. 6.
marts 1964, altså inden loven om
hovedlandeveje trådte i kraft.

Overtagelse af privat fællesvej

som offentlig

En grundejerforening har til vejdi
rektoratet klaget over den af et byråd
fulgte fremgangsmåde ved kommu
nens beslutning om overtagelse af en
del af en hidtil privat fællesvej som
offentlig og om en i forbindelse her
med stående hovedistandsættelse af
vej en.

Vej direktoratet svarede, at byrådet
i henhold til vejbestyrelseslovens § 16,
jfr. vejvedtægtens § 1, havde været
berettiget til at overtage vejen som
offentlig, og at rådet i medfør af vej
vedtægtens § 2 havde været beføjet
til at bestemme, at vejen samtidig
skulle hovedistandsættes med vejbi
drag fra de tilgrænsende grundes eje
re. Vepdirektoratet bemærkede endvi
dere, at byrådet ikke, inden det traf
de omhandlede beslutninger, havde
været forpligtet til at forhandle med
lodsejerne.

Et servitutdokument af 1880 kunne
efter vejdirektoratets opfattelse ikke
indskrænke byrådets beføjelser efter
de pågældende bestemmelser i vejbe
styrelsesloven og vej vedtægten eller
pålægge byrådet nogen forhandlings
pligt ved vejens overtagelse som of

fentlig og den dermed i forbindelse
stående hovedistandsættelse. Sidst
nævnte spørgsmål kunne imidlertid
indbringes for domstolene.

Vej direktoratet fandt herefter ikke
anledning til at foretage videre i sa
gen.

Servitut om adgangsbegrænsning

En lodsejer har til vejdirektoratet
klaget over en af en købstadskommu
ne truffen ekspropriationsbeslutning,
hvorved der er pålagt hans ejendom
adgangsbegrænsning i forbindelse med
udbygningen af en hovedlandevej.

Lodsej eren gjorde herved gældende,
at den omhandlede adgangsbegræns
ning, hvorved der forhindredes etable
ret overkørsler til hans areal ud over
de hidtidige markoverkørsler, udeluk
kede, at arealet kunne udnyttes til
byggegrunde. Han forbeholdt sig end
videre eventuelt at kræve hele ej en-
dommen overtaget af kommunen.

Sagen blev gjort til genstand for
forhandling og besigtigelse på stedet,
og vej direktoratet svarede herefter, at
den omhandlede adgangsbegrænsning
i forbindelse med hovedlandevejens
udbygning på den pågældende stræk
ning var begrundet i hensynet til den
gennemgående færdsel og var i over
ensstemmelse med vej direktoratets be
tingelser for ydelse af vejfondstilskud
til arbejdet. Vej direktoratet henviste
endvidere til, at der ved kommunens
foranstaltning var udarbejdet en ud
stykningsplan for såvel klagerens ejen
dom som naboejendommene, og at
denne plan, der sikrede anden ad
gang til klagerens ejendom, var til
trådt af ejerne af naboejendommene.

Da der således efter vej direktoratets
opfattelse var tilvejebragt passende ad
gang for det i sagen omhandlede areal,
der muliggør dettes anvendelse som
byggegrunde, fandt vej direktoratet
ikke anledning til at foretage videre
i sagen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der som
følge af den pålagte servitut om ad
gangsbegrænsning tilkommer klageren
erstatning, henhørte i mangel af min
delig overenskomst under taksations
myndighederne.

Krav om hegn

En landinspektør har udbedt sig nær
mere oplysninger om et af vejdirek

toratet stillet krav om uigennembry
deligt hegn mod en bivej som vilkår
for dispensation fra de i henhold til
vejbestyrelseslovens § 35 fastsatte ad
gangsbegrænsende bestemmelser for
den pågældende vej.

Vejdirektoratet svarede, at formålet
med det stillede vilkår er at forhindre
passage af enhver art mellem bivejen
og de tilgrænsende ejendomme. Dette
vil kunne opnås ved opstilling af
f. eks. et tæt ubrudt trådhegn eller
raftehegn.

Et levende hegn vil dog også kun
ne opfylde kravet, såfremt hegnet,
indtil det bliver uigennemtrængeligt,
suppleres med et interimistisk tæt og
ubrudt hegn.

Påligning af vejbidrag

Vejdirektoratet har over for en advo
kat udtalt, at vej direktoratet som kla
geinstans for købstæderne i henhold
til disses vejvedtægter kræver en sær
skilt opgørelse for hver selvstændigt
betegnet vejstrækning, når der på
lægges vejbidrag. Dette gælder også
ved endelig belægning af flere of
fentlige veje i forlængelse af hinan
den.

RETTELSE

Da jeg er blevet opmærksom på en fejl i

gengivelsen af mine udtalelser på amtsvej

inspektorforeriingens møde på Mommark
Færgegård, vil jeg bede Dem om at optage

følgende berigtigelse til referatet i nr. 9 af
Dansk Vejtidsskrift 1964:

»På side 172, 2. sp. f. n., udgår de ci
terede udtalelser fra Boas og erstattes af
følgende:

»Boas. Nedrivningsdeklarationer i forbin
delse med dispensationer fra byggelinie

bestemmelser er ikke heldige set fra et
samfundsmæssigt synspunkt, såfremt ned

rivning må foretages inden for en kortere
tid.

Kammeradvokaten mener heller ikke, at

der kan gives en tilladelse »indtil videree

til tankanlæg med den virkning, at tankeje

ren, når som helst vejbestyrelsen forlanger

det, skal fjerne anlægget. Kammeradvoka

ten tror derimod, at domstolene snarere vil

le anerkende en tidsbegrænset tilladelse til

tankanlæg.e
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LflASKINFABRIKAIS

FÆGANGE
OG

GENNEMLØB

GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V
TLF. (01)44 ‘HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY i.

TLF. (061) ‘ÅRHUS 4 55 33

ARMCO

Godt værktøj er det halve arbejde. PM selvan
sugende centrifugalpumper kan leveres til man
ge formål. Er bl. a. velegnet til lænsning af ud
gravninger, fyldning af vandvogne ved vejarbej
der, sugning på sugespidser etc.

Leveres i størrelser fra 11/2” til 4” med luft
kolet BERNARD benzinmotor.

Større selvansugende pumper indtil 8” leveres
med luftkolet dieselmotor eller elmotor.
Specialbrochure og tilbud sendes uden forbin
dende.

BRØNDERSLEV, TLF. (0881) 450
AALBORG, TLF. (OBI) 2 74 55

AARHUS. TLF. (061) 3 14 00

KBHVN., HERLEV, TLF. (01) 94 70 66

LANGREUTERS
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Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD A/S

Guldbæk pr Godthaab J.

Telefon ø. Hornum (081-17711) nr. 180

LJJ
DAGMARHUS. KØBENHAVN V. TELEFON (01)141490

4

BITUMINØSE

VEJ BELÆGN INGER

Foredrag og diskussioner fra kursus i

Dansk Ingeniørforening i 1962 arrangeret af

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

Vei- og Byplanforeningen

Format A 5 . 324 sider

Pris kr. 48,-

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-32111)149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

Alt i betonvarer
Vi kan levere rør i alle gængse størrelser

efter ingeniørforeningens normer.

Hurtig levering
Reel betjening

Niels Hansens Sønner, Vig
BETONVARE-OG SKÆRVEFABRIKER

VIG (03)42519.250

TJÆREBORG CEMENTSTØBERI
TLF. (051) 2 89 77 TJÆREBORG 21

Rør og andre betonvarer efter DS 400

Vaskede ssøbematerialer

Vejmaterialer til alle formål

luftfotografering
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ihar særlig effektive ryddeegenskaber og kan modstå selv de hår- i i

• i deste påvirkeloger i
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• Tekniske data: i •
5• i Plonens rommebredde 2,00 m i •.

• i Højde i spids 0,85 m ti• Starsle vivgehejde 0,80 m •ti
• Vægt 240 kg .i. i.
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8.i Laigaard traktar-spidsplne er fremstillet i solid halevejset kan- • 5
.strektinv eg kae herligt, eden bryg al værktaj, tilkobles trakler- . i
.• • rammen. • •

•. Med de veedbere stålskær (t2OX 13 mm], der msliggar star ned-
ii

•i slidning, er planen særdeles ekeenmisk i drift. •
•i• Traklarrammen er iøvrigt anvendelig Iii såvel lejemeskine som

balldaaer m. ti. eg passer tit ethvert traktarmærke. i i
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• 5 Fabrik far eejmasktoer i .• •
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•Afd. far Sjætlaed: Repr. .1. Asd Pedersen, Kbhee. Tlf. (01) 30 2640 • •
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BETON-El LTERRØR

AKTIESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K.

Tlf. (01) 13 CE 2620 . (01) 54 Ml 2620

Kantsten Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

44

De velkendte problemer med heesys til ee effektiv dræeieg er
ea last ved anvendelse af POROSIT-FILTERRØFt.

POFtOSIT-FILTERRØR, som fremstilles i Danmark efter tyske po
teoter, har gennem maege år bestået sin prøve overalt i Tyskland
ved anlæg at veje, astebaner, tlyvepladser, spertspladser, leds
sin- eg boligbyggeri m. m.
PORDSIT-FILTERRØR er adelakkende fremstillet et hårdt materiale,
og dec sajagtige parevolamen i forbindelse med msffesamlinger
geranterer es hidtil skendt filtervirkning ved ringe overdækning
med gros (30—50 mm), idet roret cclv virker som filter og derved
hindrer tilstopnieg i modsætning til tidligere kendte rar at ler,
eller plastiaror med riller eller heller.

Demonstration og ti/bud udetz forbiyzdende

DANSK POROSIT AIS
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (061)42222
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Kristrup Maskinværksted
H UNO RASMUSSEN GI. Clausholmvej 2 Randers

In9eniør & Entreprenør Telefon (064) 2 15 53

Specialiteter:
Telefon Aalborg (081) 2 77 73

Rep. af entreprenørmateriel

»Nordmark« pr. Gug vejbelægningsmaskiner

grusspredere

tromler, sneplove m. m.

a b C —beton Silkeborg Chas. Fiodsen Schou Entreprenør
v /S. B. Frandsen

Loulselund, Lunding
Alt i betonvarer. Tlf. (045) Haderslev 2 34 35
Speciale:

Forspændt beton Kontor

Autoværn Tlf. (045) Haderslev 24233

Nørreallé 25, Silkeborg Sten og Grus
Tlf. (0681) 1875, priv. 3698

KROGH’S STENSILOER Brabrand
vi Holger Krogh Vognmandsforretning

vi Brdr. Møller
Klim Strand pr. Klim — Tlf. (081-56811)

Klim 101
Tlf. (061) Aarhus 60041

Alt i stenmaterialer Levering af grus og stenmaterialer
Grus, paksten, reguleringssten til såvel bygnings- som gade- og vejarbejde.
samt alt i vejmaterialer leveres

Entreprenerkørsel med vogne

Forlang tilbud uden forbindende fra 3 til 15 t samt traktor.

Mogens H. Damkier

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. K J Æ R MOTORCYKLEHANDBOGEN
TAULOV, TELEFON (0411) TAULOV 7S Ny gennemarbejdet udgave

er nu udkommet

Jord- & vejarbejder 235 sider ill. — Pris kr. 24,75 indb.

Overfladehehandling med varm asfalt
T E K N 15K FORLAG

SkeIbkg.de 4. K.b,nh.vn v .01)44 HI 68O1

A 24


	side 1
	side 2
	1965 januar

