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KVALITETSKONTROL
Lige fra de mindste veje og pladser til

motorvejene anvendes nu også herhjemme

i stigende omfang asfalt til bærelag og

kørebanebelægninger — og i samlet tykkel

se helt op til Ca. 20 cm.

Asfaltbelægninger har god bæreevne og

holdbarhed — er behagelige at færdes på —

og
udføres under fuld kontrol.

1»EIø1IX
VEJ BYGNING

i

I
Vore laboratorier kontrollerer til stadighed

både produktion af materialer og udførel

sen af belægninger efter nyeste metode

med moderne udstyr — bl. a. kontrol af ud

førte forstærkningsbelægningers jævnhed

med en Viagraph som vist på billedet.
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KRAFT DER IKKE SVIGTER
Bygge- og entreprenørvirksomheder over hele verden bruger PETTER dieselmotorer og kompressorer fordi
PETTERs fabrikationsprogram indeholder netop de kraftige gennemprøvede diesel- og kompressorenheder,
der er mest efterspurgte indenfor byggeindustrien.
Luft- og vandkølede dieselmotorer fra 1,5 HK til 45 HK. Mobile og stationære luftkompressorer fra 1,7 til 17
m3/min.
PETTERs service er verdenskendt. I næsten alle lande i verden har PETTER agenter, der yder en omfattende
service. Det betaler sig at investere i PETTER kraft. Alle oplysninger fås hos Deres lokale PETTER-agent:

STAINES
ENGLAND
TEL 5TA1NE551333

sales and service.

GENERALREPRÆSENTATION FOR DANMARK

BLEGDAMSVEJ 25—32. KØBENHAVN N . TELEFON (01)*35 88 66

TELEGRAMADRESSE: NORDAN TELEX 9418

4» PETTERS LTD
Hawker Siddeley Group supplies rnechanical, &ectrical and aerospace capital equipment with world-w,de

*



En rapport
fra ejere
om 260-scraperens
egenskaber.

((20 timer
i døgnet....
100% effektivitet))

siger Sr. Antonio Lourenco
indehaver at Lourenco Ltd.,
Luanda, Angola.

Det er interessant at høre de forskelilge udta
lelser, som praktisk anlagte mennesker kommer med,
når De skal give udtryk for Deres anerkendelse af
Allis-Chalmers 260-scraper. Nogle roser den lette
betjening, andre fremhæver dens hurtige hydrauliske
kontrol, andre igen den konstante differentiale træk-
kraft, transmissionen med 9 hastigheder eller fuld
power shift. Alle er imidlerlid enige om de vigtigste
punkter: Dens overlegne arbejdsydelse og store
driftsikkerhed. Det er nemlig det der skaber for
tjenesten. Det må De hellere overbevise Dem om ved
selvsyn. Få Allis-Chalmers forhandleren til at de
monstrere maskinen for Dem, så De kan se alle dens
fordelagtige egenskaber.

INTERNATIONAL DIV.. ALLISUHALMERS • DEPT. 7D41, MILWAUKEE, WIS., USA. 532D1

ii rir ii
INDUSTRIVEJ 7, GLOSTRUP — TLF. (01) 96 1900

I Angola: «Vi har fire 260-scrapere i arbejde her»,
siger Sr. Lourenco, «og vi arbejder 20 timer i døgnet
med dem, og har 2 fridage hver 1 0. dag til eftersyn og
vedligeholdelse. Deres effektivitet? 100% i mere end
3 måneder! Det er gode, hurtige scrapere med en
usædvanlig høj ydeevne». Sr. Lourenco’s firma er
igang med jordarbejdet i forbindelse med anlæggelse
af et malmlager og jernbaneanlæg i havnebyen
Mocamedes, hvor man skal flytte 800.000 kubik-meter
jord indenfor en 5 måneders periode. Han har
desuden 9 Allis-Chalmers læssetraktorer og en
M 100 grader i arbejde her, hvortil kommer endnu 1 6
Allis-Chalmers maskiner, som arbejder på andre
projekter.
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I Thailand: «Vi er nødsaget til at tænke på
driftsikkerheden frem for noget andet, når vi
køber maskiner, der skal arbejde i det indre af
landet», siger Mr. Broon-Luck, ingeniør i Cons
truction Syndicate, Mahathai. Firmaets maskin -

park består af ialt 38 Allis-Chalmers maskiner,
som bygger den 37 km lange vej fra Chiang Mai
til Lam Pang i Nordvest-Thailand. Jordbunden er
hårdt, solsvedet ler, som nogle få timers regn kan
forvandle til en gummiagtig, fedtet, sumpet
substans. Det viser klart, hvad der kræves af
udstyret, især af 260-scraperne. «De arbejder
hurtigt og sikkert», siger Mr. Boon. «Arbejdet
skrider planmæssigt frem uden forsinkelser».

::

I Spansk Sahara: Her er kun brug for gode,
driftsikre maskiner til arbejdet med udvinding af
fosfat midt i den tørre, øde Sahara ørken 1 00 km
fra El Aaiun. Firmaet Empresa Nacional Minera
del Sahara S.A. anvender to 260-scrapere, der
skublæsses af en Allis-Chalmers HD-21. Scra
perne er beskæftiget med at udgrave 80 m lange
og 35 m brede prøveskakter. De skræller fra 3 til
15 m, kalksten og fint, skarpt stenmateriale af.
Arbejdet foregår i konstant hede, blæst og støv
fuldstændig tilfredsstillende så krævende er
forholdene, at førerne konstant må bære beskyt
telsesmasker og briller.

I Mexico: «260 E scraperen reducerer omkostningerne
ved jordarbejde med 30%» siger Sr. Francisco M. Pastor,
ejer af og direktør for Constructora Condor S.A. «Disse
elevatorscrapere er en vidunderlig opfindelse. Vi er
meget glade for dem». Her ser De den ene af hans 2
selvlæssende 260 E scrapere i arbejde med anlæggelse
af 15 km hovedvej i nærheden af Irapuato. En typisk
ydelse er flytning af 3.060 kubikmeter på en 10-timers
arbejdsdag, hvor arbejdskredsløbet er 300 m. Effektivitet:
95% af teoretisk kapacitet over 3.542 arbejdstimer! På en
anden arbejdsplads nær San Juan del Rio anvender
Sr. Pastor yderligere 4 Allis-Chalmers maskiner: 2 store
460 scrapere, 2 store HD-21 bæltetraktorer. Deres
ydeevne «Helt igennem fremragende»!

((Bedste køb i
entreprenørmaskiner! »
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ALLIS-CHALMERS



Kan De løse læsseproblemerne bedre?
Bedre end med Unimog-elevator
vogn? Det bliver meget vanskeligt,
de følgende punkter kan næppe
overgås:

D

c’
LtD

1. Kraftig dieselmotor.
2. Kraftig foraksel, store hjul.
3. Elevatorvognens lad har hydrau
lisk løfte- og sænkeanordning,
og kan løftes fra jorden op til
1,60 meters højde.
4. Læsseramper er overflødige.
Tungt gods som banecontainere og
kabeltromler læsses lige så nemt
som let stykgods.
5. Elevatorvognen er læsseapparat
og lastbil i samme køretøj.

Elevatorvogne til ethvert formål —

yderligere et anvendelsesområde
for Unimog fra Daimler-Benz.
Yderligere et bevis på, at Unimog
med rette bærer navnet —

Universalkøretøj.

Mercedes-Benz UNII4OG

Bohnstedt-Petersen AIS, Unimog-afdelingen, Københavnsvej 31, Hillerød, Telf. (03) 2633 55

Der findes en elevatoropbygning tij alle Unimog-typer.
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INTERNATIONAL HARVESTER

Den direkte vej er altid den korteste, derfor leverer
IH direkte fra producent til forbruger. Når De køber
et IH-produkt får De det ikke alene til »fabriksprisç
men samtidig får De personlig kontakt med en af
verdens største og ældste producenter af lastbiler
og industrimaskiner. Af IH’ salgs- og serviceafde
unger findes i dag 2 i Jylland, i på Fyn og 2 på
Sjælland. Det sikrer Dem hurtigere betjening, mere
effektiv service- og bundfornuftige reparationspriser.
Kort sagt: De får mere og når mere med IH.
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Lastvogne Ira Opel
-nu med

400 S eyl.motor
økonomisk og sikker kørsel. Specielt velegnede
til krævende transport. Skift ud til den pålidelige
Opel last- eller kassevogn med 1,9 I eller 2,5 I
benzinmotor. Opel lastvogne har lav læssehøjde
og fås med ladlængde op til 4,68 meter.
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International
trafiksikkerhedskongres i
Barcelona, 5. -10. sept. 1966

af civilingeniør, lic. techn. Ole Thorson

I Dansk Vejtidsskrift nr. 4, 1967,
beskrev civilingeniør Jens Rørbech
forløbet af den 8. internationale stu.
dieuge i trafikteknik, der blev afholdt
samtidig med trafiksikkerhedskongres
sen. To af de emner, der blev behand
let ved kongressen, var fælles for sik.
kerhedskongressen og studieugen, og
de er omtalt i civilingeniør Rørbechs
artikel. De to emner var tema I: Fod
gængerarealer i bycentre og deres for
bindelse med transportfaciliteterne, og
tema III: Ulykker på motorveje.

Jeg skal derfor her kun behandle
de resterende emner, der blev disku
teret på kongressen. Disse var følgen
de

Tema 2a: Internationalt samarbejde
inden for trafiksikker
hedsforskningen.

Tema 2b: En oversigt over succes-
fulde trafiksikkerheds
propagandakampagner.

Tema 4 : Kørsel i mørke eller ved
dårlig sigtbarhed: Køre
tøjet, vejen og føreren.

Tema 5 Problemet om de unge
motorførere.

Til tema 4 var der på forhånd pu
bliceret 5 rapporter, og til tema 5 8

rapporter om emnerne. Møderne om
disse emner blev indledt med en ge
neralrapport, der resumerede de ind
sendte artikler, og alle møderne slut
tede med en diskussion.

Tema 2a. Internationalt samarbejde
indenfor trafiksikkerhedsforskningen.

Professor R. J. Smeed (GB), for
mand for en international komité, der

behandler dette emne, gav i et fore
drag en redegørelse for, hvad han
mener der kan gøres på området.

Der eksisterer, sagde professor
Smeed, et vist naturligt internationalt
samarbejde, hvad angår litteratur, kon
gresser og møder, men allerede her er
der store vanskeligheder, idet ulykkes
forskningen er spredt over så mange
videnskaber og forskellige institutio
ner, at det er uhyre vanskeligt at få
kendskab til alt hvad der udrettes på
området. Det gælder både nationalt
og internationalt.

OECD tog i 1960 initiativ til en
konference om hvordan samarbejde
inden for ulykkesforskningen kunne
udformes.

I fortsættelse af denne konference
har udvalg og arbejdsgrupper forsøgt
at belyse sagen. Af det arbejde, der
er gjort, kan der konkluderes:

1) Kun meget få lande har gjort
en virkelig indsats på ulykkesforsk
ningens område.

2) Der er en tydelig mangel på
samarbejde mellem forskere på feltet,
både nationalt og internationalt.

3) Der er brug for et internationalt
organ, der kan informere om, hvad
der publiceres og arbejdes med i de
forskellige lande.

Dette organ vil kunne anbefale
samarbejde og koordinere løbende
forskningsprojekter. Den forskning,
som hvert land udfører, skal dog være
fuldstændig frivillig.

Der er både brug for grundforsk
ning og målforskning. Det er en for
del, at forskningen finder sted både

i og uden for statsadministrationen
(vejadministrationen). Forskningen,
udført i eller for administrationen, vil
oftest være målforskning, og da forsk
ningsresultaterne ikke altid stemmer
overens med den officielle politik, er
der fare for censur af disse resultater.
Dette er meget uheldigt, da publika
tion er et af de bedste midler til sam
arbejde og udvikling.

I et internationalt organ, må det
være et krav, at både statslige og ikke-
statslige aktive forskere kan deltage
på lige fod. Ligeledes må alle lande
have mulighed for at være med.

Under diskussionen af professor
Smeeds foredrag kom der både argu
menter for at ulykkesforskningen skal
være uafhængig af den statslige ad
ministration og for det modsatte, hvil
ket kunne tyde på at der eksisterer et
problem, og at der virkelig er behov
for begge typer forskning. Direktør
Prisk (USA) påpegede, at en af
grundene til, at så få resultater endnu
er opnået, er, at der er for få ulyk
kesforskere, og at de er spredt over
for mange felter. Man må forsøge at
få kræfterne mere koncentreret.

Tema 2b. En oversigt over succesfulde
trafiksikkerheds propaganda kampag
ner.

Direktør Ulrik Duurloo (DK) gav
en glimrende oversigt over de bedste
og mest succesfulde kampagner. Re
degørelsen var baseret på information
hentet fra 60 kampagner i 17 lande.

Jeg skal ikke her gennemgå alle
de af direktør Duurloo nævnte kam-
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pagner, men blot forsøge generelt at
omtale resultaterne.

Ved kampagner i de fleste lande er
den organisation, der normalt vareta
ger trafiksikkerhedspropagandaen,
ikke den eneste organisation, der, i
modsætning til her i landet, er invol
veret i kampagnerne. Oftest er politi,
radio, TV, presse, skoler, automobil-
klubber og vejadministration indblan
det aktivt i propagandaen.

Dette bevirker, at væsentlig flere
mennesker lægger mærke til og retter
sig efter propagandaens anvisninger
og råd end hvis der kun sættes pla
kater med slogans op. Endvidere bi
drager denne medvirken fra andre
stærkt til at give kampagnerne mere
vægt og autoritet.

I forbindelse med de stort gennem
førte kampagner, er der noteret kraf
tige nedgange i antallet af ulykker af
enhver art, samt at denne nedgang
holder sig et godt stykke tid efter pro
pagandaens afslutning.

Det bør bemærkes, at færdselspro
paganda er en forholdsvis billig form
for ulykkesbekæmpelse. Den økono
miske gevinst ved nedgangen i antal
let af ulykker overstiger kampagnens
omkostninger med store beløb.

Tema 4. Kørsel i mørke eller ved dår
lig sigtbarhed: Køretøjet, vejen og
føreren.

Til dette emne forelagde direktør
M. C. Sielski generalrapporten. Han
nævnte i sin rapport, at ulykkesfre
kvensen om natten er 2 til 3 gange
større end om dagen. I USA sker f.
eks. 50 % af dødsfaldene i trafikken
om natten. Da trafikken ved nat er
væsentlig lavere end ved dag, bør der
virkelig sættes ind på bekæmpelsen af
natulykkerne.

I forbindelse med synet gør Sielski
opmærksom på at det lys, der er nød
vendigt for at se en genstand, for.
dobles med hver 13 års tilvækst i
alderen over 20 år. Således, at en per
son på 60 år har brug for 8 gange
så meget lys som en 20-årig for at
se den samme ting.

I det følgende skal jeg gennemgå
de til kongressen indsendte rapporter
om dette emne.

B. Biehl, J. Fuhrmann og U. Seydel
(A) har i en række forsøg undersøgt
forskellige nummerpladers fordele.

Følgende systemer blev sammenlig
net:

1) En plasticplade med hvide eller
gule 3 mm glaskugler halvt indpres
set i pladen og med sorte bogstaver.
De hvide og gule plader kaldes hen
holdsvis 5,,. og S.

2) En hvid eller gul plasticplade
med små kugler (6000 kugler/cm2),
der var helt indpresset i pladen. Pla
derne betegnes M,, og M3.

3) Den normalt anvendte plade:
Sort, med hvide bogstaver. Den be
tegnes N.

40 forsøgspersoner blev udvalgt til
at betragte pladerne i forskellige af
stande, og de blev bedt om at grup
pere dem i forhold til deres luminans
og deres læselighed, når de blev be
lyst med billygter. Forsøgspersonerne
skulle sige om nogle af pladerne vir
kede blændende, og de skulle bedøm
me afstanden til pladerne.

Det viste sig, at pladerne kunne
rangordnes således efter det lys de
reflekterede: S, S, M,,., M og N,
gældende for afstandene 20, 40 og 80

meter.
virkede blændende i over 60 %

af tilfældene i afstandene 20 og 40

meter fra nummerpladen, mens de
andre plader ikke gav nævneværdige
gener. Ingen gener blev sporet ved
80 m’s afstand. I 40 m’s afstand var
S lettest læselig og N dårligst, mens
det for 20 meters afstand var M-syste
met, der var det bedste.

Afstandene til pladerne blev skøn
net rigtigt for de reflekterende plader
5 og M, mens der var en tendens til
at bedømme afstanden til N-pladerne
for stor.

Det er afgjort en fordel at anvende
reflekterende nummerplader. Af de
her prøvede viste S og M,,. sig som
de bedste.

Highway Transportation Agency,
California (USA).

Denne rapport beskriver forhold
omkring nedsat sigtbarhed (tåge), og
og den hjælp man kan give førere
under sådanne forhold. Effektiviteten
af denne hjælp bør måles i reduktio
nen i antallet af ulykker, men da der
er for få ulykker, vil dette være uprak
tisk. Derfor anvendes hastigheden,
hastighedsspredningen og tidsafstan
den mellem bilerne som indirekte pa
rametre. En reduktion i middelhastig

heden, i hastighedsspredningen og i
spredningen af tidsintervallerne vil re
ducere muligheden for ulykker.

Undersøgelserne over hastigheden
og tidsintervallerne er udført i dags
lys, og tågen antages først at give vir
kelige gener, når sigtbarheden er un
der 200 feet, hvilket svarer til en til
ladelig hastighed på 30 mph.

Som konklusioner af målingerne
skal nævnes:

1) Der er intet instrument, der kan
måle hvor langt en fører kan se.

2) Tågen bevirker i sig selv en
nedsættelse på 5—7 mph af middel-
hastigheden.

3) Ved en tåge-sigtbarhed på un
der 200 ft. vil en hastighedsbegræns
ning bevirke en yderligere nedsættelse
af hastigheden på 5 mph (fig. 1).

I undersøgelsen viste der sig ingen
forskel på hastighedsfordelingen ved
vejledende hastighedsgrænser på 40 og
35 mph. Man må, som altid, prøve sig
frem, for at finde den hastighedsbe
grænsning, der bliver respekteret.

4) En middel bilist ville, viste for
søget, ikke køre langsommere end 38—
40 mph uafhængig af vejledende has
tighedsgrænser ved tåge.

5) Hastighedsvej ledningen resulte
rede i en mærkbar reduktion i hastig
hedsspredningen.

6) Ved lille trafik ændres forde
lingen af tidsafstandene mellem bi.
lerne ikke af tågen.

7) Ved moderat trafik spores ved
tåge en nedgang i antallet af de me
get korte tidsintervaller.

8) Ved hastighedsbegrænsning i
tåge reduceres antallet af de meget
korte »tail-gating intervaller kraf
tigt (fig. 2).

Vejledende hastighedstavler ved
stærk tåge ser ud til at mindske mu
lighederne for at ulykker indtræder.

V. J. Jehu (GB) diskuterer i sin
rapport, hvordan han mener, bilernes
forlys bør være udformet. Det er helt
givet, at antallet af natulykker kan
nedsættes væsentligt, hvis der anven
des det rette lys. For at få mere ens
artethed i bilernes hovedbelysning kan
der gøres 2 ting:

1) Anvendelse af ekstra lygter bør
forbydes.

2) Indførelse af et dæmpet nærlys,
der ikke virker blændende, såkaldt
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CATE RPI LLAR
alereiIIar, Cat eg Tracavalor er indregistrerede varemærker for Caierpiliar Tracior Co.

H000ST ONOEHVOGN
CAT 95 1 arbejder fra et massivt.
stabilt fundament, bestående af
Iarvebåndsrammer af kassesektion,
der er særdeles modstandsdygttge
over for vridnings- og bøjningspå
virkninger. De er samlet ved hjælp
af en kraftig tværdrager.
Herved beskyttes undervognskom
ponenterne. og Ieetiden forlænges.

lIV PAT D1 Tnvniititnn levende

III UHI UUI II UAIIUVULUI hydraulik

En driftssikker maskine med nye, produktionsfremmende egenskaber
CAT 951 byder på en konstruk- og den kompakte transmission som med økonomiske, korte arbejds- CAT 951 har et helt lukket hydrau

tionsnyhed af væsentlig betydning: individuelle enheder. operationer. Den pålidelige under- hk-system. Der er intet ånderor,

den massive hovedramme af stål! En dobbelt ,,U”-samhing mellem vogn er fordelagtigt udformet med hvor snavs kan smutte ind. Det

Den gør reparation og vedligehol- kobling og transmission letter af- forseglede larvebånd. De perma- effektive filter har fuld gennem

delse meget mere tilgængelig, fordi monteringen og fjerner problemer nent-smurte ruller og forhjul bidra- strømning, der fjerner alle skade-

det nu — som på de større CAT- med opretning, når de skal samles ger til at øge produktionen og ned- lige partikler fra hydraulik-olien.

byggede læssere — er muligt at af- igen. sætte omkostningerne. Også betjeningsventilerne sidder

montere motor, svinghjulskobling CAT 951 graver, planerer og læsser godt beskyttede inde i tanken.

_______________________________ ________________________________________________________________

Vingepumpen er effektiv og selv

JUSTERFRIT BRÆNDSTOFSYSTEM
WsrendemOdslaEe-derforb

Ç
maskinens levetid og medvirker til

BETYDER BEDRE KDNDIVII en hurtig hydraulisk arbejdsgang.
Det er en ekstra fordel ved korte

CAT-brændstofsystemet er enkelt rensende åbning i forkammeret. arbejdsoperationer.

i og justerfrit — og er derved medvir- Her forstøves det ved for-forbræn- Hele hydraulik-systemet giver CAT

kende til at holde driftsomkost- ding og kan derefter forbrænde 951 en stærkt øget arbejdskraft og

ningerne nede. Systemet betyder sodfrit og fuldstændigt i hovedcy- en større løftekapacitet.

helt ren forbrænding: brændstoffet linderen.
indsprøjtes gennem en stor, selv

HOLNDE
OG SNAVSET

_______________

UDE! CAT 951 - Tekniske data:

____________________________

Svinghjuls HK 70

Flydende Duo-Cone pakninger har
Kobling Olie-type

overflødiggjort den daglige vedlige-
u ig-s i en egear

holdelse af undervognen. Med me-
Hydrauhkpurnpe Vingetype

talforinger, der er hårdere end file-
Attipningshojde 2,61 m

stål, holder pakningerne olien inde
Rækkevidde 1,03 m

og vand og snavs ude — under alle

_______

Vægt, ca 11.500

arbejdsforhold — og derfor behøver
larvebåndsruller, bæreruller og for
hjul ingen vedligeholdelse.
Duo-Cone pakningerne beskytter
også finaledrevene og forlænger
levetiden for lejer, aksler og tand
hjul. KBBENHAVN: AMAGER LANDEVEJ 149 • KAsTRUP’ (01)50 2454’ ARHIJS: ENGTOFTEN 16 • VIBY • JYLLAND ‘(06)145533
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E

»dimmed headlamps<, fortrinsvis til
anvendelse i byer.

Almindelige forlygter vil normalt
klart fortælle hvor og hvor bred den
modkommende bil er, og med hvil
ken hastighed den kører. Anvendes
f. eks. positionslys plus en ekstra lygte,
kan man let komme til at opfatte bi
len som en motorcykel, hvilket kan
betyde, at farlige situationer opstår.
Skal ekstra lygter (tågelygter) anven
des, må de kun belyse vejbanen lige
foran bilen, og ikke også fungere som
nærlys. Jehu skriver, at det ofte kan
være svært på mindre godt oplyste
gader at se en bil, der kun fører po
sitionslys. Derimod, vil nærlyset øge
faren for blænding og dermed faren
for at ulykker indtræder. Det kom.
mer særlig tydeligt frem på de godt
oplyste gader, hvor hovedparten af
ulykkerne sker. Det må derfor siges,
at nærlys normalt er for stærkt til
bygader, samt at positionslyset er for
svagt. Han foreslår derfor at man i
lygtesystemet indbygger endnu en lys-
type, det dæmpede iys, i hovedlyg
terne.

På fig. 3 og fig. 4 ses tydelig for
skellen på nærlys, dæmpet lys og po
sitionslyset. Den parkerede bil til høj.
re på begge figurer fører positionslys.

Det dæmpede lys giver bedre lys
end parkeringslyset, og man vil altid
kunne se, om en bil er parkeret eller
kørende. Endvidere virker det dæm
pede lys ikke blændende som nærly
set kan gøre det. Ved at anvende det
dæmpede lys skulle man kunne ned-

skære antallet af natulykker betyde
ligt.

V. M. Reading (GB) har undersøgt
den tid der går fra man er blevet
blændet af en modkørende bil til man
igen kan observere en fare på vejen i
ens egen vognbane. Forsøgene er ud
ført i laboratorium, hvor man lader
en blændende lampe nærme sig obser
vatøren, der betragter et lysbillede af
en gadestrækning, hvor en farlig si
tuation, en fodgænger på vejen, plud
selig dukker op. Den tid der går fra
den farlige situation opstår til obser
vatøren tilkendegiver, at han har set
den, ved at trykke på en fodbremse,
måles. Man får herved et mål for
hvor lang tid de enkelte observatører
bruger til at opdage den farlige situa
tion. Forsøget blev udført med an
vendelse af hvidt lys og gult cadmiuni
lys.

Resultaterne viste at der var signifi
kant stigning i perceptionstiden med
stigende alder. En person på 60 år
bruger ca. 3 gange så lang tid til per
ceptionen efter blænding som en 20-

årig. Endvidere giver hvidt lys en sig
nifikant lavere perceptionstid end gult
lys. Forskellene mellem gult og hvidt
lys aftager dog med alderen.

Kåre Rumar (S) beskriver de for.
søg, der er udført over fodgængeres
synlighed ved nat. En fodgænger i
mørkt tøj ses ved bilens lange lys på
60 meters afstand, og ved nærlyset på
25 meters afstand. Har fodgængeren
derimod lyst tøj på, er afstandene

henholdsvis 200 og 40 m. Et forsøg
med 413 førere gav en middel syns-
afstand til fodgængeren på 22 m,
hvor 10 % lå under 15 m, ved kørsel
med nedblændede lygter. At percep
tionsafstanden blev så lille skyldtes
blandt andet dårligt indstillede og
snavsede lygter, snavset vindskærm og
tab af kraft i det elektriske system. Et
tab i antallet af volt på 15 % for
mindsker lysintensiteten med 50 %.
Det er uhyre vigtigt at få sine lygter
testet ofte.

Forsøgene viser, skriver Rumar, at
vil man være sikker på ikke at kom
me til at ramme en sortklædt fodgæn
ger, skal man ved møde om natten
(nedblændede lygter) ikke køre over
40 km i timen. Perceptionsafstanden
øges Ca. s gange — fra 25 m til 125 m
— når fodgængeren har reflekterende
striber på sit tøj.

Rumar påpeger, at man til bytrafik
burde have et lys på bilen, dæmpet
lys, der er en mellemting mellem nær-
lys og positionslys.

Tema 5. Problemet om de unge mo
torførere.

Til dette emne forelagde kancelli
chef Hans Hansson generalrapporten.

Der er flere gennemgående træk
ved de indsendte rapporter. De stemp
ler alle de unge som en særlig farlig
aldersgruppe hvad angår trafikulyk
ker. Specielt er dette træk udtalt, når
det drejer sig om ulykker med døde
lig udgang eller med avorlig person
skade.
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Grundene til at de unge har de
mange ulykker er manglende kørsels
rutine, en tendens til at overvurdere
egne evner, dårlig udviklet dømme-
kraft, og at de er i en alder, hvor de
endnu ikke er i mental ligevægt.

Endvidere kører de unge ofte under
farligere omstændigheder f. eks. me
get natkørsel. De kører i farligere
køretøjer f. eks. sportsvogne og gamle
biler, og de gør ikke så meget ud af
at holde deres køretøj.

For at nedbringe de unges ulykkes
tal, kunne man tænke sig at førere
under 21 ikke måtte køre over 80

km/b, eller at man indfører »junior
kørekort«, med visse begrænsninger
mht. hastighed, som man kun kunne
få overført til »voksent kørekorte,
når man havde bevist, at man kunne
køre i en årrække uden uheld. Dette
kunne også, som det er gjort nogle
steder i USA, kædes sammen med et
strafpoint system for trafikforseelser,
Når man har fået et vist antal points,
inddrages kørekortet administrativt i
et kortere eller længere tidsrum.

5. Häkkinen (SF) har undersøgt
aldersfordelingen af førere indblandet
i uheld og sammenlignet den med
den tilsvarende for antallet af fører-
beviser. Følgende konklusioner blev
draget af materialet:

1) Unge mænd (under 20 år) er
involveret i uheld Ca. dobbelt så ofte
som den ældste aldersgruppe (over 50

år), 11,3 % af førerbevisindehaverne
mod 6,2 %.

2) Ulykker sker 1,5 gange så hyp
pigt i de første 3 kørselsår som senere.

3) Yngre kvinder er ikke indblan
det i uheld, men for kvinder over 50

år er ulykkesprocenten relativt meget
større.

4) Kvinder er indblandet i flere
ulykker i de første kørselsår end se
nere.

5) I 5,9 % af uheldene er førerne
under 20 år, mens den samme alders
gruppe kun tegner sig for 4,1 % af
førerbeviserne. Unge mænd under 20

år er skyld i ca. 17 % af ulykkerne
med dødelig udgang mod 11,3% af
samtlige uheld. De unges uheld er
alvorligere end de ældres.

Hans Hansson (5) beskriver 2 sven
ske undersøgelser over sammenhængen
mellem ulykker og førernes alder.

For motorførernes vedkommende
var halvdelen af de sårede under 30

år og en fjerdedel under 22 år.
Hvad angår tidspunkterne for ulyk

kerne fordelt over ugen, er de nogen
lunde ens fordelt for de forskellige
aldre. Dog ses det, at for de 18—25

årige er der exceptionelt mange ulyk
ker natten mellem lørdag og søndag.
Den type uheld de unge er indblandet
i er fortrinsvis single-uheld.

2) Undersøgelse af L. B. Kritz og
B. Ekström.

Undersøgelsen blev udført ved
hjælp af spørgeskemaer til et udvalg
af førerbevisindehavere i Stockholm.
Den skulle forsøge at klarlægge, hvad
der sker i det første kørselsår. Der
blev bl. a. spurgt om antal kørte ki
lometre, kørselsvaner og antal ulyk.
ker i dette første år.

Der var 90 %‘s besvarelse af ske
maerne, hvilket er særdeles fint. Det
viste sig, at 18 årige havde flere ulyk
ker end ældre førere for de 4 grup
per antallet af kørte kilometre blev
delt op i. Generelt skete der et fald i
antal ulykker pr. person ved voksen
de alder.

Ved denne undersøgelse var det kun

5. Kopp og H. Wendt (D) har un
dersøgt ulykker med dødelig udgang
og fundet, at de unge førere af mo
torkøretøjer hyppigere er indblandet i
dødsulykker end de ældre. Således var
unge i aldersgruppen 21—25 år invol
veret i 3 gange så mange dødsulykker
som førere i aldersgruppen 45—5 5 år.
Tallene er udregnet på basis af det
samlede antal personer i de enkelte
aldersgrupper. Forholdet mellem an
tallet af førerbevisindehavere i alders
grupperne følger nogenlunde forhol
det mellem den samlede befolkning i
grupperne.

Regionale undersøgelser, skriver
forfatterne, i Køln og i Baden-Würt
temberg viser, at 18—25 årige førere
hyppigere er indblandet i uheld end

andre aldersgrupper. En af grundene
til, at de unge motorførere er et pro
blem, er deres manglende kørselsru
tine. For at blive en sikker, rutineret

fører bør man i løbet af 7 år køre

mindst 100.000 km.

T. Marzano, C. Melino og
C. Mincarelli (I).

Hovedårsagerne til ulykkerne for
unge under 25 år angives at være for
høj hastighed, hasarderede overhalin
ger og ikke overholdt vigepligt. Disse
ulykkesårsager aftager med stigende
alder, og bliver overtaget af hoved-
årsagerne unormal fysisk kondition og
ikke bremset i tide.

Fig. 3.

1) Undersøgelse af B. Aldman.
Undersøgelsen omfatter aktive traf i-

kanter. Af de skadede ved ulykker er
halvdelen under 30 år og en fjerdedel
under 19 år. Det antages, at disse
skadede for en stor dels vedkommen
de repræsenterer begynderalderen.
Dog viser tallene en stigning i alvor
ligheden af skaderne med stigende al
der.

alderen der varierede, mens de andre
mulige parametre var ens for alle. Det
viste sig, som nævnt, at også her hav
de de yngste de fleste uheld.
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De unge under 24 år tegner sig for
26 %, i modsætning til de ældre over
60 år, der har 5 % af ulykkerne.

De unge har flest ulykker, og år
sagerne har relation til en overvurde
ring af egne evner skriver forfatterne.

J. M. Munden og S. XV. Quenault
(GB) har sat ulykkesantallet i relation
til antallet af kørte kilometre i hver
aldersgruppe. Det ses klart heraf, at
de unge har flere uheld pr. kørt kilo
meter end de ældre. For ulykker med
alvorlig personskade og med døde har
de unge førere under 20 år Ca. 7 gan
ge så stor ulykkesfrekvens som førere

i 40—60 års alderen. Det relative antal
førere under 20 år indblandet i al
vorlige ulykker pr. kørt kilometer er
Ca. 4 gange minimet, der ligger ved

60 års alderen.
En alkohol promille på over 0,8 gi

ver sig udslag i højere ulykkesfrekvens
for alle aldre, men effekten viste sig
at være 3 gange så stor for førere i
alderen 18—24 som for gennemsnittet
af førere.

En af grundene til de unges høje
ulykkesfrekvens er, siger forfatterne,
at de ofte kører under farligere om
stændigheder (natkørsel) og i farlige
re køretøjer (sportsvogne og gamle.
dårligt holdte biler).

R. Pilz (A) skriver bl. a. at de 15--

24 årige udgør 15 % af befolkningen,
men de tegner sig for 34 % af døds
faldene og personskaderne i trafikken.
De 24—34 årige udgør 12 % af be
folkningen, men har 16 % af døds
faldene og personskaderne.

Der er en meget højere ulykkesfre.
kvens for mænd end for kvinder, og
dette forhold vil ikke ændre sig væ
senligt, så længe den østrigske familie
kun har én bil.

Road Safety Research Foundation
(NL).

Da de unge har flere ulykker end
de ældre, har man i Holland over
vejet at hæve minimumsalderen for
knallertkørsel fra 16 til 18 år. I for
bindelse med dette har man specielt
undersøgt de unge førere.

Fra 1959 til 1963 er der sket en
stor stigning i de unges (under 20 år)
andel af ulykkerne, både for knallert
kørere og for bilister. Procenten af fø
rere over 25—30 år, der er indblandet
i uheld, er faldet generelt.

Antallet af knallertførere, indblan
det i uheld pr. 100 ejere af knallerter
for forskellige aldre, viser at for de
16—17 årige er frekvensen 13.1 mod
1.7 for de 40—50 årige. For bilførere
er frekvensen 107 for de 18—19 årige
mod 14 for de 60—70 årige.

Hollænderne mener, at ulykkesfre
kvensen først og fremmest afhænger
af kørselsrutinen, både for knallert-
og bilførere. Der er dog også en ten
dens til, at unge, der har samme kør
selsrutine som ældre, har flest ulyk
ker. Denne tendens er stærkest hos
knallertkørerne.

M. C. Sielski (USA).
De unge førere (16—24 år) har en

ulykkesfrekvens, der ligger over hvad
deres antal skulle give.

Da antallet af unge førere relativt

er stigende, bliver problemet større og
større. Det er derfor nødvendigt, at
ofre meget mere på en god trafikun
dervisning end der gøres nu. Man
kunne f. ex. indføre trafiklære i sko
lerne. De unge skulle have meget sto
re chancer for at blive gode førere, da
de har langt lettere ved at lære end
ældre. Ved en intensiv undervisning
kan vi få dygtigere voksne førere i
fremtiden.

Barcelona.

Barcelona vil, som så mange andre

byer i verden, gerne betragtes som
kongressernes by, og den gør noget
for det.

Kongresbygningen, der ligger lige
neden for byens citadel )>Montjuich«,
er elegant og kølig, hvad der betyder
meget, når temperaturen er over de
300 C.

Specielt i metroen kan en sådan
temperatur godt virke trykkende. Det
forhøjede ikke velværet ved at køre i
den ellers uhyre effektive metro, at
der en formiddag lige før morgenmø
dernes start, ved kongresbygningen,
skete et sammenstød i metroen, med
efterfølgende brand i tunlerne som
resultat.

Der er gjort meget for at få en gli
dende trafikafvikling i Barcelona. De
større gader har lokalkørebaner bl. a.
til den svingende trafik, og til af- og
pålæsning af varer. De fleste mindre
gader er ensrettede, med skiftende ret
ning, så trafikken i hver anden gade
er rettet samme vej. For at give bedre
oversigt i krydsene, er hjørnerne skå
ret skråt af, så hvert kryds bliver til
en lille plads. Endvidere bliver der
bygget motorgader, der fører helt ind
til centret.

Til trods for disse foranstaltninger
giver den enorme trafik store proble
mer, og der sker særdeles mange tra
fikulykker i byen.

Barcelona er en venlig by, både
hvad by og mennesker angår — der er
liv i byen. Overalt, hvor der ikke er
biler, er der hyggeligt beplantede
pladser, og mange af gaderne er al
léer med mange smukke træer. Gader
ne vrimler med glade, promenerende
catalonere.

Man kommer hurtigt til at føle sig
hjemme i byen; den er værd at be
søge.

Fig. 4.
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UNDERLAGET SKAL
VÆRE PERFEKT VED VEJ-MARKERING

MED PVC
Virkning af dækpigge og salt i Sverige: Visse asfaltbelæg
finger må udskiftes hvert år.

I serien af artikler om færdsels
striber fortælles her om det sven
ske Tarkett-system, der benytter
stribe- og markeringsmateriale af
PVC.

Tarkett AB i Malmø, der i mange år
har fremstillet vejmarkeringsmateriale
af PVC, interesserer sig også i høj
grad for selve vej belægningerne. Det
hænger bl. a. sammen med, at man
må have et perfekt underlag for at få
de bedste resultater med plastic-mar
keringsmaterialet.

Stadig flere skader
— Desværre forekommer beskadigel

ser af vej- og gadebelægninger i sta
dig stigende omfang, og i takt hermed
også beskadigelser af markeringsmate
rialerne, fortæller ingeniør Wilhelm
Schauman, Tarkett AB, til Dansk
Vej tidsskrift.

De væsentligste årsager er den sta
dig tungere og tættere trafik, en in
tensiv saitning ved vintertid og an
vendelsen af dækpigge.

Saltet får det øverste toplag til at

smelte, og følgelig bliver frysepunkts
nedsættelsen alvorlig for specielt bin
demiddelfattige belægninger. Binde
middelhinderne viser tendens til at
sprænges under det hydrauliske tryk,
som passerende køretøjer udøver gen
nem det saltmættede vand i belægnin
gens hulrum.

Asfaltbelægningernes levetid er på
denne måde afkortet ganske betydeligt
i Sverige i de senere år. Som eksempel
kan jeg nævne, at Norrköping må
lægge ny asfalt i gadekrydsene i de
centrale dele af byen hvert fjerde år,
og i Karistad må man i en enkelt kur
ve udføre ny tæppebelægning hvert
år for at opretholde en tilfredsstil
lende standard.

Når vi interesserer os så meget for
disse problemer, hænger det naturlig
vis sammen med, at vor Tarkett trafik
markeringsmateriale af PVC under
normale omstændigheder har en leve
tid fra fire til syv år, — men forudsat
at vejbelægningen er i orden. Bliver
den slidt i stykker, kan markeringsma
terialet selvfølgelig ikke holde. Vi har
søgt at møde denne situation gennem
en intensiv propaganda i Norden for

lægning af Tarkett-markering i støbe
asfalt, hvilket giver et tilfredsstillende
resultat. Vej saltets nedbrydende ten
denser hindres gennem denne tætte
og mere homogene belægningstype,
dækpiggene kan ikke afstedkomme så
store beskadigelser, dels fordi Tarkett
materialet ligger presset helt ned i un
derlaget, dels fordi markeringsmateria
let nu leveres med større godstykkelse,

mm, og endelig undgår man be
svær med sneskrabere, fordi ingen af
markeringsmaterialets kanter ligger op
over asfaltlaget.

Kraftig refleks
— Kan PVC’et hævde sig overfor de

andre markeringsmaterialer?
— Efter vor opfattelse, baseret på er

faringer, er trafikmarkeringsmateriale
af PVC mere modstandsdygtigt mod
slitage, bedre egnet til at reflektere og
mere resistent mod tilsmudsning end
såvel maling som hartsmasser.

I de senere år er kravet om reflekte
rende trafikmarkering steget, først og
fremmest i Tyskland og USA, og det
gælder ikke mindst for trafikmarke
ring i tætbebyggede og dermed oplyste

I Eindho ven i Rolland er denne trafikmar
kering lagt med Tarkett PVC.

2. Vejmarkeringer af denne type er endnu ikke lagt i praksis, men kun som 70. gpå
Tarkett fabrikken i Malmø. Materialet er her dels grøn, præget, dels glat hvid Tarkett.
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områder. Der findes som bekendt en
lang række reflekterende markerings
materialer, og fælles for alle de plane
typer synes at være, at de ikke reflek
terer særlig godt. Værdien af for eks.
indstobte glasperler synes ikke synder
lig høj, idet de glasperler, der dukker
frem med sliddet på materialet, enten
slibes i stykker eller rives løs.

Bundesanstalt für Strassenbau i
Köln udførte for et halvt år siden en
serie forsøg med reflekterende marke
ringsmateriale, og her syntes, ved en
ren subjektiv bedømmelse,præget Tar
kett-materiale at besidde den bedste
reflekteringsevne. De prægede mate
rialer benyttes bl. a. som kontrastmar
kering for zebralinier, særlig hvor
stenmaterialet i asfaltbelægningerne
ikke giver de hvide markeringer til
strækkelig kontrast, bl. a. Luxovit- og
Synopal-belægninger m. fi.

Foruden de hvide og gule marke
ringsmaterialer fremstiller vi Tarkett i
grøn, rød og blå farve til specielle
formål. Man har således i Holland
lagt grøn, præget Tarkett i kombina
tion med glatte, hvide afmærkninger.

I denne artikel fortæller stads- og

havneingenior Aage Johansen,

Rudkøbing, om nedtromling af stri

bemasse i netop udlagt asfalt

tæppebelægning.

Et år senere ligger de

1—1,5 mm over asfalt

overfladen og er syn

lige i regnvejr.

Det er hævet over enhver tvivl, at
hvide vej striber i den mørke asfaltbe
lægning på vore gader og veje spiller
en betydningsfuld rolle i spørgsmålet
om at sikre trafikanterne bedst muligt.

Striberne virker ikke blot som færd
selsregulatorer, men også som ledetrå
de i mørke, regn og tåge.

Men hvordan skal de laves? Skal
striberne males på asfalten, skal de
nedlægges i et fræset spor, eller skal
man lægge stribematerialet ovenpå as
falten og bagefter tromle det ned?
Disse problemer har man tumlet med
i Rudkøbing, på initiativ af stads- og
havneingenior Aage Johansen.

Nær fabrikken
— Når vi med særlig stor interesse

har fulgt udviklingen af færdselsstri
berne, og de forskellige måder at etab
lere dem på, skyldes det bl. a., at Lan
gelands vejstribefabrik ligger lige i
nærheden af Rudkøbing, fortæller
stads- og havneingeniør Aage Johan
sen til Dansk Vej tidsskrift.

— Hvilken metode til fremstilling af
færdselsstriber foretrækker man i dag?

— De almindeligste former er ma
ling eller permanente striber. De tid
ligere striber af færdselssøm var me
get uheldige, især under snerydning,
idet såvel søm som plovskær blev be

skadigede, når sømmene sad i en ri
melig højde over vejbanen.

Med maling har man en hurtig og
i første omgang billig fremgangsmå
de. Striberne er straks helt hvide —.

men de er ikke særlig holdbare i stærk
trafik. Vinterens glatføregrusning kan
fuldstændig fjerne striberne, og de
kan først males op igen hen på for
året, når der kommer nogle tørre sol
skinsdage. Den værste plempe ved de
malede striber er dog nok, at de er
næsten usynlige, når det regner om
natten. Vandet lægger sig som en hin
de over striberne og dækker dem.

— Hvor ofte skal malede striber for
nyes?

3. Markeringsmaterialeis evne til at modstå slid prøves på dette apparat. Få det store
srznghjul fastsættes baner af Tarkett PVC, og hilhjzil og svinghjiil sættes derpå i asyn
kron rotation. For at fr mmc slitagei kan man ti/sætte salt og grus til »provebanena.

2Oru.

4. (Tegning). Tarketi fabrikken anbefaler en sådan lægning af trafikmarkeringsmate
rialet. I midte,i det 5 mm ijkke PVC i stobeasfalt, og derst til venstre og højre he,z
holdsris åben asfaltbrton og topekahelægning eller tæt asfalibeton.

I.
Tromler de hvide
vejstriber ned
i asfaltbelægningen
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— Det afhænger naturligvis af tra
fiktæthed, grusning og en række an
dre forhold. Det er dog ikke usæd
vanligt, at malede striber skal opfri
skes tre-fire gange om året, eller det
er måske mere korrekt at sige, at de
burde blive det. Ofte ser man malede
striber ligge fire-fem måneder i meget
dårlig stand på vore gader og veje.
Skal de malede striber holdes helt i
orden vil de kun i første omgang kun
ne hævde sig økonomisk. Permanente
striber med en levetid på fire år, og
man kan uden tvivl sætte den noget
højere, vil i det lange løb være den
bedste løsning på dette afmærknings
problem, både når det drejer sig om
økonomi og funktion.

Fræsning eller ej
Den permanente stribning kan en

ten nedfræses i tæppebelægningen el
ler lægges ovenpå asfalten. Fræser man
i asfalten er der risiko for, at vej-
overfladen bliver gennemtrængelig for
vand, og det kan tænkes at afstedkom
me frostskader. Vi har dog endnu ikke
set skader af denne art.

Lægger man striberne ovenpå en
ældre tæppebelægning, uden at fore
tage nedfræsning, vil de komme til at
ligge 2—3 mm højere end asfaltover
fladen. De vil da være synlige i regn
vejr, men til gengæld kan de give en
ubehagelig slingrende kørsel, særlig
for mindre biler, for eks. når bilhju
lene tangerer midterstriberne.

Sidste efterår eksperimenterede A/S
Langelands Kemiske Fabrikker, på vor
foranledning, med en ny udlægnings
metode.

I den netop ombyggede indfalds

vej, Havnegade, med 8 meter køre-
bane, blev såvel midterstriber som fod
gængerovergange udlagt umiddelbart
efter tæppebelægningens udlæg og
tromling. Tæppebelægningen var 60
kg/m2 udlagt på et bærelag af Hot
Mix. Ca. 5 minutter efter tæppebe
lægningens færdigtromling blev stribe-
materialet udlagt, og så snart striber-
nes temperatur var faldet til »rigelig
håndvarmex, blev striber og fodgæn
gerovergange tromlet nogle gange med
en to ton vibrationstromle.

Med denne fremgangsmåde opnåe
de vi to væsentlige ting: Asfaltens na
turlige overflade blev ikke beskadiget
som ved nedfræsning, og stribemas
sen, der udlagdes i 6 mm’s tykkelse,
ligger nu, et år efter, kun 1 til 1,5

mm asfaltoverfladen. Alligevel er den
fuldt synlig i regnvejr. Da nedtryk
ningen af stribemassen skal foregå
umiddelbart efter udlægningen af tæp
pebelægningen, blev denne foretaget
på den måde, at asfaltudlæggermaski

Firmaet V. Løwener, København, har
præsenteret et par nye vibrationstrom
ler på det danske marked. Det drejer
sig om Bomag BW 35 dobbeltvibra
tionstromle, der, med en valsebredde
på 39 cm, og en maksimaibredde på
kun 47 cm, er konstrueret specielt til
komprimering i kloak- og kabelud
gravninger, et arbejde man ikke tid
ligere har kunnet udføre med trom
ling. Tromlen har træk og vibration
på begge valser, to hastigheder og to
glatte sider med glideskinner, som let-

— Stilles der særlige krav til denne
udlægningsmetode?

For at opnå et godt resultat med
nedtromling af stribemateriale i ny
udlagt belægning skal denne have en
tilstrækkelig tykkelse. Vi lod i maj
1967 Langelands Kemiske Fabrikker
udlægge striber ved en indmundings
linie. Her blev resultatet ikke så godt.
Dels var tæppebelægningen kun på 30
kg/m2, dels var tæppebelægningen ud
lagt på en gammel og ret ujævn bro-
lægning.

— Hvordan skaber man refleks i
striberne?

— Permanente striber, der er udført
med harpiks som hovedbestanddel i
bindemidlet, tilsættes gerne 20 %
glasperler. Jeg har i øvrigt for nogle
år siden forsøgt at blande glasperler
i vej stribe-maling, men det gav ikke
nogen mærkbar refleks. FS.

ter styringen selv i meget smalle ud
gravninger.

Den anden tromle er en Bomag
BW 80 5 Compact, en videreudvikling
af den serie Bomag tromler, hvoraf
der arbejder omkring 300 i Danmark.
Den har glat side, så der kan arbejdes
tæt til kant og mur, og desuden er
den forsynet med frekvensvælger,
hvorved der med 80 cm’s valsebredde
kan opnås en meget høj komprime
ringsgrad.

i. Stribematerialet udlægges straks efter, at asfalttæppebelægnin
gen er færdigtromlet.

2. Ved gamle tæppebelægninger nedfræser man spor i asfalten far
stribematerialet udlægges.

nen først udlagde i knap halv vej-
bredde og derefter i den resterende
del.

Vibrationstromler til kloakarbejde
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EN BOBCAT FL YTTER BJERGE
LIGESÅ LETSOM

• • • og det er den bogstavelige sandhed. Denne
muskuløse maskine kan tage en mundfuld på et tusind
engelske pund af en ladning, flytte den hurtigt og, hvis
det er påkraevet, løfte den over 8 fod i vejret.
Bobcat er ideel, når der skal arbejdes i trange
omgivelser — i smalle passager, lastrum. Den er
kun 80 tommer lang, kan vende på stedet — kører
frem og bakker uden gearskifte og har en hurtigt

virkende hydraulik. Styretøjet er enkelt. Det tager
kun et par timer at laere at betjene en Bobcat med
faerdighed.
Hvis Deres virksomhed kraever hurtig og effektiv
håndtering af store maengder, lad os sende Dem
brochurer om Bobcat en og dens forskelligartede
tilbehør. Vi kan også arrangere en demonstration,
hvor og når det passer Dem.

MELROE LIMITED
Dept. FF32, School Lone Industrial Estate, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, England.

DANSK AGENT: PREBEN LANGE — MIDTAGER 22 — GLOSTRUP

IVJUL B VA RPESKUD

‘ - -

Bobcat kan

( I -i
‘\ vende pa stedet

og venstre om.

Bobcat går fra frem til bak i et
nu og uden gearskifte.

A 13



VEJ BYGNING

I
I

350/0 LUXOVIT STEN

4IlIIJi.

200/o LUXOVIT STEN Danmark

400/o LUXOVIT STEN
Gennemprøvet i mere end 25 år

t

VEJMATER tALER

Firesporet vej med Luxovit yderbaner

VEJ BYGNING

1wÅ4i

VEJ BYGNING

VEJMATE Al ALE R

Frankrig
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Om bybygning og trafik
i 3 romerske grcensebyer

Barcelona,, Zürich og lVien Af Dr. techn. Tom

Ved den bjærgkæde, som deler Eu
ropa i 2 dele: Pyrenæerne, Alperne og
Karpaterne, fra Atlanterhavet til Sor
tehavet placerede romerriget som be
kendt en række grænsefæstninger af
hvilke Barcelona ved Costa Brava,
Ziirich ved St. Gotthard-passagen og
Wien ved Donaufloden nok er de vig
tigste. Selv om romerne også befæste-
de London, Paris og Køln, er de 3
førstnævnte byers beliggenhed gået
ind i folkebevidstheden som noget
særligt smukt.

Gamle mundheld gælder endnu, så
ledes siges det om Barcelona, at da
djævelen skulle vise Jesus verdens her
lighed, førte han ham hen på et bjerg
med ordene »Haec omnia tibi dabo, si
cadens adoraverisme«. Bjerget vest
for Barcelona har den dag i dag nav
net Tibi dabo. Om Zürich siges som
bekendt: >Wem Gott wohl will, dem
gibt er ein Haus in Zürich<, og ende
lig: Wien er mere end paradiset på
jorden —<. Også de latinske navne
Barcino, Turegum og Vindobona le
ver endnu.

I det følgende sammenlignes de 3
byers udvikling og trafik efter at for
fatteren har aflagt byerne besøg i
1962, 65 og 67.

Barcelona bybygning
Barcelona er på størrelse med Kø

benhavn (100 km2) med lidt flere
indb. (1,8 mill.). Medregnes egnen
på Ca. 900 km2, er der næsten 2,8

mill. indb. — altså som København
engang i næste århundrede. Som en
stor havneby ved Middelhavet på 410

n.b. strækker Barcelona sig vestpå til
bjerget Tibi dabo (500 m) mod nord
afgrænset af floden Besos, mod syd af
Llobregat.

Barcelona, set fra havnen, med Ramblaen.
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Som sosterby til den keltiberiske
Layetana på bjerget Montjuich er Bar
celona navngivet af Karthagerne —

Barcino — efter familien Barcas, der
kæmpede mod Rom i 2. puniske krig.

1. Byens romerske periode strækker
sig fra 200 f. Kr. omtrent til 1100 tal
let.

Efter romerne kom vestgoterne år
400 og araberne år 700 samt de uaf
hængige grever af Barcelona år 900,

som gjorde byen til hovedstad i den
spanske mark. Barcino var et 300 X

300 m rektangulært militært anlæg
med cardoen Calle del Obispo og de
cumanus Calle del Call. Der, hvor
disse 2 gader skar hinanden under
en ret vinkel, ligger den dag i dag

Rådhuset. Den lille by med omkreds
1100 m og areal 10 ha udvidede sig.

Vestgoterne anlagde mod syd klo
sterkirken San Pablo del Campo — i
arabernes tid fik det lille vandløb syd
for romerbyen navnet rambla — flod-
seng —. Mod nord bredte bebyggelsen
sig frem til Santa Maria del Mar til
nuværende Park de la Ciudadela, og
Katedralen, Rådhuset (Ayuntamiento)
og Deputeretkammeret (Palau de la
Diputatio) byggedes.

2. Byens omkreds var fra 1100—

1500 under kongerne af Aragonien
vokset til 5 km, og arealet til 130 ha,
dvs, mere end 10-doblet. Paladset med
Salon de Tinell bygges i denne goti
ske periode, hvor Barcelonas sømagt

dominerer Middelhavet og dens kolo
nier omfatter dele af Italien, Græken
land og Palæstina.

Skibsværftet Atarazanes anlægges
og børsen La Lonja.

3. Først omkring 1500—1700 be
bygges kvarteret Arrabal, på venstre
side af Ramblaen, når man kommer
fra havnen, og Ramblaen, det tidligere
voldareal, bliver hovedgade. Omkreds
6 km og areal 220 ha.

Denne periode var en nedgangspe

riode, idet Katalonien forenedes med
Kastilien, og Barcelonas rolle som ho
vedstad faldt bort. Renaissancens og
barokkens spor mangler. Dette fort
satte fra 1700—1800 med den spanske
arvefølgekrig og Napoleonskrigene.

Barcelonas byudvikling.
Først byen i romerperioden, Ca. 200 f. kr, Dernæst kongerne af Aragoniens by ca. 1100, Endelig byens udv!del5e Ca, 1500 med

Arrabal mod syd, Ca. 1700 med fæstningen Ciudadelu mod nord og Ca. 1800 med /saz’nekvartcrc’t Barreloneta. Yderst Cerda’s nye

skakhrædtgadenci fra 1900.
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— Fodbetjent svingning

— Hurtig montering og afmonterirrg

— Brydekraft 9070 kg

— LØfrecvne 907 kg i strakt arm

i go’ svingvinkol

— Gravedybde 4 ij4 m

Midtermontgret eller hydraulisk sideforskydelig

INDUSTRI
TRAKTOR

— 57 HK lydsvag diesel

— 305 ru drejeradius

DEN NYE
ENDNU BEDRE!

CASE!

GRAVE-
MASKINE

CONSTRUTION KING

— med torque converter

— hydraulisk reversering

— hydraulisk styring

FRONTLÆSSER
— Parullelstyret skovl

— 40’ tilbogetipving

— 53’ rØmningsvivkel

— Brydekraft 2810 kg

— Hydraulisk lfteevne 3356 kg
— 5,0 sek. lltefid

— 1.0 tek. nppetid



EPOKE bygger på 35 års erfaring og er Vesteuropas førende special -

fabrik for kommunalmaskiner, der til en Stor del er udviklet på basis

af en direkte kontakt med vejmyndigheder. Til alle vore maskiner

føres et komplet lager af reservedele, og erfarne faguddannede mon -

tører stàr til rådighed. Vi viser Dem gerne alle vore maskiner, således

at De ved praktisk arbejde kan danne Dem et indtryk af deres ka

pacitet, effektivitet og kvalitet.

AIS ALFRED THOMSEN-ASKOV, Askov pr. Vejen (053) 60700.

Afdeling i København: EPOKE-OST (01) 880331

EPOKES automatiske glatføresprede

driftssikkerhed, lavt materialeforbrug

muligheder specielt for spredning af

(ned til ca. 10 g/m2).

EPOKE programmet omfatter desud

traktor- og håndmodeller.

EPOKE grus- og sandtransportør er
‘-‘- 1-mands-betjent. Kapacitet ca. 4Ori

anvendelig som depotlæsser for stak
og sand i bunke.
Leveres med transportbånd fra 4 til
el-, benzin eller dieselmotor.
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EPOKE svingbar fejemaskine model AK1 for traktorer.
Robust og tidssvarende udførelse, der tilfredsstiller kom
munernes krav til en effektiv og stærk fejemaskine,
der hele året rundt kan klare fejningen med et minimum
af udgifter til drift og vedligehold.
Kostebredde 1500,1700,2000 og 2200 mm.

EP0KE eensidet svingbsr sneplov for montering på trak
torer, trucks o. I. Fjederbelastet plovblad. Forhindrer
ødelæggelse af plov eller køretøj ved påkørsel af fsste
genstande. Kan monteres på samme ramme som AK1, så
udskiftningen kan foretages på få minutter.
Plovbredde 2100 mm.

EPOKE spidsplov model V96 for montering på lastvogn.

Ekstra kraftig udførelse og med vinger, der kaster
sneen. Plovbredde 2600 mm. Løft sker gennem elek

troløft, sikkert og bekvemt for chaufføren.

EPOKE eensidet, svingbar sneplov, model ST1O8.

Fjederbelastet plovblad. Monteres med udskiftelige stål-

skær og indstillelige slæbesko. Elektroløften løfter og

sænker ploven lynhurtigt og sikkert samt holder ploven

fastlåset i enhver ønsket stilling. Plovbredde 2800 mm.

stbiler har stor
clstillings
g kemikalier

irskellige typer

sende og
me. Særdeles
grus

iionteret med
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DINKUM 305

TEKNIKERNE
GIK I DYBDEN
da de konstruerede den ny DINKUM 305.

Efter tilbunds at have sat sig ind i entre

prenorens problemer, er det lykkedes at

skabe en gravemaskine med

større gravedybde

større løfteevne

større løftehøjde

billigere vedligeholdelse

og som en sidste revolutione
rende nyhed —

DE KAN SIDEFORSKYDE PÅ 30 SEK.

Tænk på, hvad det betyder i sparet

effektiv arbejde.

Ring eller skriv efter specialbrochure —

eller endnu bedre, aftal med vor salgs

chef Sv. Rokkjær, (074) 2 16 23 en ufor

bindende demonstration.

NICOLAISEN & LARSEN AIS
ULFBORG — (074) 9 16 00
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l3arcelonas U—hanesystem, som dci vil blive
udbygget. Byt rekauten yderst til højre er
det nye kvarter de Levante.

Fæstningerne nord og syd for byen
— Ciudadela og Montjuich — samt hav
nekvarteret Barcelonetta anlægges.
1750 er der 65.000 indb. Med 9 km
omkreds og 3 km2 har byen 1858
Ca. 200.000 indb., da voldene falder.

4. Det nye skak brædtgadene/ uden
for den gamle by vokser op og øger
arealet til 1500 ha, der 1900 har
600.000 indb., 1930 1 mill.

Byen er blevet en industriby, 1904
er arealet vokset til 6000 ha, 1908
7000 ha og 1910 100 km2. Gaudi’s
Sagrada Familia og Casa Mila ligger
i den nye bydel. Byplanlæggerne Cer
dâ og Jaussely samt Porcel arbejdede
med udvidelserne. Byen regnes at nå
4 mill, indb. 2000.

Cerdås plan opretholder romerlej
rens hovedgaderetninger. Parallel med
Calle del Call lægges Avenida Jose
Antonio som tangent til den gamle by
og som hovedakse i den nye by. Tan
gentpunkterne er Plaza de Cataluna
og Universidad. Udfor de 2 fæstnings
anlæg og parkanlæg Ciudadela og
Montjuich placeres vigtige brænd
punkter: Plaza de las Glorias og Plaza
de Espana.

Glorias er en slags stjerneplads a la
Etoile i Paris, hvor de store diagona
ler Generalisimo Franco (tidl. Alfon
zo XIII) (jvfr. Rom) og Av de Me
ridiana skærer Jose Antonio. Den syd
lige trekant fra Glorias til Montjuich
er fuldt udbygget: det gamle kvarter
mod øst ved havnen — og det nye
kvarter mod vest ved Tibidabo. Pa
rallel med Jose Antonio løber i det
nye kvarter gaderne Aragon, Rose/ion
m. fi., vinkelret på Jose Antonio for
binder Balmes, Ramblaens forlængel
se, Paseo de Gracia og Layetana den
nye bydel med den gamle. Ved P1. de
Espana nær Palacio de las Naciones
og Pueblo Espanol skærer en anden
vigtig diagonal Jose Antonio nemlig
Calle del Marques del Duero til hav
nen og forlystelseskvarteret, dens for
længelse mod SV er Calle de Sans og
Collblanch. Den nordlige trekant fra
Glorias til Besosfloden er klar til by-
udvidelse a la Defence projekteret i
Paris (Zona de Levante). Diagonalen
G. Franco går i dag fra de meget fat
tige industrikvarterer Pueblo Nuevo

ved havnen til de meget rige bolig-
kvarterer Pedralbes ved bjergene.

Trafik. I Barcelona ejes byhatterne
af ialt 4 selskaber.

Gran Me/ropo/i/ana åbnede i 1924

(5 år efter Madrid) en bybanestræk
ning, som drives den dag i dag som
linje 3 fra havnen i syd, Fernando,
Ramblaen og Correos, Layetana, til
Lesseps i nord. (2 grene).

Linien er 5 km lang med 10 statio
ner. Vognparken er 32 vogne med
normal sporvidde. Der er elektrisk
drift (1200 V jævnstrøm) med luft-
ledning. 60 mill, passagerer pr. år.

Sarria linien har fra 1863 kørt som
alm, jernbane, fra 1905 med elek.
drevne vogne og blev i 1925 omlagt
til tunnelbane fra Cataluna til Sarria
i nord, parallelt med linie 3. 11954
åbnedes fra Gracia en ny gren til Ti
bidabo (altså 2 grene). Banerne har
en længde af 7 km med 12 stationer.
Vognparken er 8 vogne med normal
sporvidde. 27 mill. pass. pr. år. (Med
2 perroner pr. tog).

Transversaibanen åbnede i 1926 en
øst—vest strækning fra Bordeta til Ca
taluna (4 km), linie 1. Linien er ef
terhånden udbygget til 10 km’s læng
de. I 1932—33 udhyggedes til Santa
Eulalia og Marina (6 km). I 1951

forlængedes til Ciot, i 1953 til Navas
og 1954 Fabra y Puig. Der er nu 18

stationer. Antallet af passagerer er

godt 140 mill, pr. år. Der køres med
2 vognstog.

Største vogntype er 22 m lang og
3,20 m bred svarende til sporvidden
1,67 m. Denne vogn kan i myldreti
den tage op til 500 passagerer. Vog
nene er elek. drevne med 3. skinne og
1500 V. jævnstrøm. Antallet af vogne
er 57. 7 stationer har særlig afstig
ningsperron adskilt fra påstignings
perronen.

Sagrera-Hor/a-banen åbnedes 1959.

Denne nye linie 2, som udgår fra en
station (Sagrera) på linie 1 skal ud
bygges til en ny transversalbane pa
rallel med den nuværende. I øjeblik
ket er strækningen kun 3 km lang.
Den ejes af kommunen, men drives
af Transversalbanen. Der er 5 statio
ner. Sporvidden er normal. Den elek
triske drivkraft 1200 volts jævnstrøm
tilføres med luftledning. Vognparken
består af 14 vogne. 16 mill. pass. pr.
år. Tunnelbanerne har ialt ca, 250

mill. pass. pr. år.
I øjeblikket forlænges linie i 2 km

mod nord (til Torras y Bargas). Li
nie 2 forlænges 10 km parallel med
linie i (til Collhlanch). Linie 3 for
længes 2 km ved havnen.

Når disse forlængelser er tilende
bragt, er nettet 38 km med 61 sta
tioner. En kommission arbejder med
en ny plan, hvorefter linie 2 ved Sa
grada Familia skal være en afgrening
til Montjuich. Endvidere skal linie

Proyeto de La
“RED DE METROS

de BarceLona

I’LI’IV• VI 5
ILIV•VII —
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3 forlænges som »venstre ring til
Montjuich. En linie 4 skal være »høj
re ring<c. En linie 5 skal være en del
af den nuværende linie 2 parallel med
linie i til Sans og Clot.

En linie 6 skal være diagonal NV—
Sø parallel med Gen. Franco. Ende
lig skal linie 7 forbindes med linie 4
gennem indre by. Denne plan »Red
de Metros< skal gennemføres på 10

år og vil forøge nettet med 50 km og
60 stationer.

Desuden driver Renfe 235 km elek
triske forstadsbaner med 50 mill.
pass./år.

Der er et sporvejsselskab, som dri
ver 22 sporvognslinier samt 39 bus-
og 3 trolleylinier ialt med Ca. 400

mill. pass. pr. år.

Der er 100 km sporvej og 250 km
buslinie med en vognpark på 400

sporvogne og 600 busser og trolley
busser. Der er plan om at nedlægge
sporveje, hvor der bygges u-baner
samt i indre by, men at forlænge
sporveje i omegnen.

Gadenettet består af ca. 850 km ga
der. Der er 1 bil pr. 11 indbyggere
eller 160.000 biler og 40.000 last
biler. Under Gracia bygges for tiden

6 store parkeringspladser.
380 lysregulerede kryds hjælper tra

fikken igennem.
Lufthavnen ved Liobregat har nu

2 mill. pass. pr. år.

Wien bybygning
Wien er på størrelse med Køben

havn (400 km2) med lidt flere ind
byggere (1,8 mill.). Den er en af de
få byer på jorden, som ikke vokser.
Den er sammen med Berlin den ene
ste millionby, som i dag har færre
indbyggere end i 1914. (2,1 mill.).
Flodbyen ligger på 48° n.b.

lUiens byudvikling.
Fo,st hyn i ronierperioden Ca. 200 f. kr. Dernæst den romanske udvidelse en. 1100 mod ost. Endelig byens udvidelse Ca. 1400 —

Habsbiirgernes TJ”ien — og en. 1700 Maria Theresias Wien. i 1857 under Franz Joseph udvidedes byen udenfor voldene, den nuvæ

rende’ ringgade.
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v/jrûT
på motorvejen ved Knudshoved

Kvartsitbelægninger får en behagelig
lysegrå farve efter få års trafik.
Som det bLa, fremgår af hosstående
friktionsmåling, holder friktionskoeffi
cienten sig på høje værdier også ved
store hastigheder.

Asfaltbelægninger
med
Hardeberga-kvartsit
fabrikeres at

DANSKE GASVÆRKERS TJÆREKOMP. A/S • NYBORG
NOVEJFA A/S • AALBORG

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER • KØBENHAVN

Kvartsitasfalt 6/12 mm
Fremstillet og udlagt at A/S D.G.T. K. i 1962

FRIKTIONSMÅLING Nr. 2187 Mjlt d. 9/7—65 kl. 430 Sag nr22/65

MMested: Motorvej ved Knudshoved: St. 2970—7280

Belægning: Kvortsitaefalt Bind emiddel:
Stenmateriale: 6/12 mm Fabrikat: D. 1. T. IC,
Alder: 3 år Lufttemp.: 15 ‘C. Skydække: 9 (våd efter regn)

I I
Bemærkninier:
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Statens Vejlaboraterium
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Stor kapacitet
Volvo trækker med lethed det tunge læs. Driftssikkert og effektivt løser
en Volvo lastvogn sine transportopgaver - med stor lastekapacitet.
Som f.eks. den, den større ladlængde giver plads til - takket være
frembygget førerhus. Med overskud af kraft holder Volvo de høje
gennemsnitshastigheder - og de lave driftsomkostninger...
Stor trækkraft, effektiv kraftoverføring og kraftigt rammesystem - blot
få af de mange kvaliteter, der gør Volvos lastvogne til kapaciteter...
Derfor er Volvo en driftssikker vinder på kørselsregnskabet -

det er kørt!

-en af Volvos stærke sider!

Volvos motorer er dimensionerede for
hårdt arbejde og lang levetid. En Volvo-
motor styrker økonomien.., og er holdbar
i kraft af sin styrke!

Siden 1928 har Volvo leveret mere end 200.000
lastvogne til over 100 forskellige markeder. VOLVOIdag er Volvo en af verdens største produ
center af tungere lastvogne - og Nordens
mest solgte diesellastvognsmærke...
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Byen er som mange sydtyske byer
anlagt som romersk grænsefæstning,
Vindobona, der hvor Donau gennem-
skærer Alperne og Karpatherne. Det
var et 400 X 400 m rektangulært an
læg, nu omgivet af gaderne Graben,
Tiefer Graben, Salzgries og Roten
turm Str, med centrum ved Hoher
Markt. Efter mange ødelæggelser for
dobledes arealet omkring 1100 mod
øst, i denne bydel opførtes den første
tephans kirke i romansk stil. Om
kring 1200 fordobledes dette areal al
le,, nu mod syd. Byen lå da indenfor
len nuværende ringgade, som er an
lagt på de gamle voldanlæg. Omkring
i365 kom byen under de tysk-romer
ske kejseres, Habsburgernes, regime.
Wien blev universitetsby, ærkebiskop-
sæde og regeringsstad. Omkring 1500
Øavde byen ca. 30.000 indb. pa 6—7
Å rn2. Trods angreb fra tyrkere og
venskere i 1529, 1630 og 1683 vok
sede byen, og ved gotikkens og re
!iæssancens slutning udvidedes byen
nordpå til Donau ca. 1700.

Byarealet var nu oppe på 60 km2.

I 1700-tallet under Maria Theresia
blomstrede det barokke Wien under
ahførsel af de to berømte østrigske
atkitekter Fischer v. Erlach og v. Hil
debrandt.

I de 2 ældste bydele bemærker man
henholdsvis kirken Maria am Gestade,
det bömische gesandtskab og det gam
le rådhus nær Wipplinger Str., samt
Wiens symbol: Tårnet på Stephans
Domen og Universitetet nær Schön
lanternstr.

I den sydlige del af byen in
denfor ringen dominerer Hofburg
komplekset med Augustinerkirken
(1330), Stallburg (1560), Winter
reitschule (1730), National bibliote
ket (1730), Schweizerhof (1297,
1550), Amalientrakt (1600) og Leo
poldinischer Trakt (1680) (den østr.
Præsidents bolig) og Bundeskanzler
amt (1720).

Udenfor den gamle by mod syd
øst byggede v. Hildebrandt ca. 1715—
25 Belvedere. Længere vestpå bygge
de v. Erlach Schönbrunn (1695—
1749) og Karlskirche nær ringen.
1800 havde byen under Napoleons
krigene 230.000 indb., et tal, der ved
Franz Joseph I regeringstid steg til
430.000 i 1850 og til 2.1 mill, i 1914.

Det var Franz Joseph, der i 1857

beordrede voldene nedbrudt og den
nye pragtringgade med 57 m bredde
og de mange pragtbygninger anlagt.

1890 var arealet af byen steget til
180 km2 med 1.4 mill, indb, med ud
videlser mod øst over Donau. 1904
steg arealet til 280 km2 med 2 mill.
indb., med udvidelser mod vest. Dette
areal er 1946 steget til 420 km2.

1880 opførtes nye Hofburg ud til
ringgaden (Semper), ligesom kunst-
historisk og naturhistorisk Museum på
den anden side af ringgaden, nær v.
Erlach’s bygning (1725), der nu bru
ges som messe. Nordligere opførtes
Votivkirche (1880). Nyt Universitet.
Burgteater (Semper), heroverfor råd-

huset og parlamentet (Theophil Han
sen). Sydligere kunstakademiet over
for operaen. Mod øst ligger stadtpark.

Omkring byen ligger Wiener Wald
med de hyggelige vinforstæder Sieve
ring, Grinzing, Nussdorf og Heiligen
stadt (hvortil man undervejs passe
rer Karl Marx Hof) og nordligst

Kahienberg og Leopoldsberg.
På øen mellem Donaukanal og Do

nau finder man Augarten med Wie
nersångerknabens fine palæ samt Pra
ler ii.

»Kleinwohnungso problemet er
stort i Wien.

I 1930’erne var gennemsnitslejlig
heden 38 m2 (3 pers. pr. husstand).

U”iens hovedgade, Kårninersirasse, se! fra Operac’;i.
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I 195 O’erne var gennemsnitslejlig
heden i Wien 56 m2 (2,5 pers. pr.
husstand).

Mange af lejlighederne havde ikke
WC og vand indlagt. Der er stadig
store saneringsproblemer.

City skal evt. aflastes af Neben
city’s.

Trafik
I den indre by er Ca. 136.000 be

skæfliget, i hele byen 760.000. Byen
har ca. 220.000 biler, 1800 km gade,
heraf 200 km hovedgade.

Fra Schönbrunn og uden om city
løber ca. 27 km lang bybane (ude af
gadeniveau, men befaret af en slags
sporvogne), i øvrigt findes 280 km
sporvej (60 km i egen trace) og 145

km stort biisnel. (61 sporv.linier).
Der ankommer 138.000 personer i

bil til city pr. dag og 167.000 med
off. transport. Der er Ca. 15.000 par
keringsbåse til cityomr.

60 % af de 760.000 ankommer
med kollektiv trafik (51.000 med ba
ne). 25 % til fods og 15 % i bil.
375.000 koll. pass. pr. dag, dvs. Ca.
500 mill. pass. pr. år. Da sporvejsnet
tet ved ringen er stærkt overbelastet,
over 20.000 pass./døgn, er man nu i
gang med at føre Sporvognene i Tim
nel under den nærliggende Lastenstr.
Der var stærk diskussion om bybanens
modernisering, ombygning og udvidel
se. Det er meningen, at de ny spor
vogntunneler til sin tid skal kunne
tage bybanen, ligesom princippet har
været i Oslo. Forlængelsen sydpå reg
nes ført til TjYiener-Neustadt og til
Mödling.

ØBB har bygget en S-bane mellem
PhiladelphiabrOcke—Syd-østbanegården

og Floridsdorf i Nord på den anden
side af gamle Donauløb. Denne for
længes muligvis til lufthavnen i syd
(til Pressburg).

TH i Wien har med prof. Intin
ger og prof. Knødt i spidsen beregnet
trafikbelastning i gadenettet. Med
tidsforspringszoner er et nyt motor
vej snet begrundet.

Mariahilferstr. (Vesterbrog.) afla
stes af Wientalschnellstr.

Dorfwirth har undersøgt trafikken
i City.

Lufthavnen i Schwechat har ca. 1,0

mill. pass. pr. år.
Jernbanestalionerne ved den ydre

ring er:

IV’,ens motorgader, mod test til Salzhurg og ,noei sjd til Triest.

fl’iens kombinerede bane- og sporvejsnel.
Stadtbahn og Schnellbahn eksisterer.
Sporvejsiunnelen 2 under Lastenstrasse er ted at blue taget i brug for at aflaste ringen.

— Den skal senere befarcs af bybanetog.
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Syd- og ostbanegården med Ca. 1,6 Syd for byen på venstre bred opstod bro til højre bred fandtes også, den
mill. pass. pr. år (fjerntrafik, 40 % nu kirker som Fraumünster (853). En var allerede anlagt af romerne. Omkr.
af total).

Vestbanegården med ca. 1,0 mill.
pass. pr. år (fjerntrafik, 40 % af to
tal).

Franz Josefs banegården med Ca.
0,6 mill. pass. pr. år (fjerntrafik,
40 ¶ af total).

Flodhavnen og busstationerne er
knapt så stærkt belastede.

Motorvejene. Foreløbig er vest- og
sydmotorvejene færdigbyggede.

Zürich bybygning
Byen Zürich er halvt så stor som

København (80 km2) med 0.430 mill.
indbyggere. Medregnes egnen på Ca.
250 km2, er der Ca. 0.52 mill, indb.
og kantonen på 1000 km2 har 1 mill.
indb.

Som en lille bjergby i Alperne på
47 nb. og samme længde som Bar
celona strækker Zürich sig fra Zürich
søen nordpå til en Endemoræne. Mod
øst til Zürichberg (500 m), mod vest
til Albiskæden (1000 m) med Utli
berg. Der hvor Limmatfloden og flo
den Sihl løber ud i Zürichsøen er byen
placeret. oprindelig på Limmats ven
stre (vestlige) bred.

Fra 1—500 e. kr. var byen en ro
mersk tolåstation Tit ricum. Før den
tid havde Kelterne anlagt en lille by
med stjerneformet gadesystem, med
radialerne Pfalzgasse, Wohllebgasse,
Rollengasse, Swanengasse, Schlüssel
gasse og Glockengasse.

Af lignende keltisk oprindelse er
byerne Geneve, Lausanne, Basel, Kon
stanz, Mainz, Metz, Reims, Trier og
Aachen. Det oprindelige keltiske by-
mønster kan som bekendt studeres i
Dublin i dag.

Af romerbyen er intet tilbage ud
over fæstningsarealet Lindenhof.

Man regner at et evt. skakbrædt sy
stem ligesom i Trier er udvisket i fol
kevandringstiden, og der er bygget vi
dere på det keltiske stjerneformede
gadesystem. Lindenhof blev til Kej
serpfalz.

I mange år lå byen hen uden be
fæstning, først omkring 940 regner
man med at åen første mur er bygget
p. g. a. ungarerers og tyrkeres plyn
dring. Byen skånedes således mod
ødelæggelse

— og heldigvis også for
brandødelæggelse.

Zürichr gamle bydel i forgrunden med det keltiske gadenet og St. Peter og Fraumünsier.
På den anden side af Limmatfloden ses Grossmånster, iFasscrkn’che og yderst til venstre
Råd/suset.

Zårich.i lie hyhane.

FG

ÇAD6ER
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900 opstod et fransk-karolinsk bro-
hoved å hejre bred med et retvinklet
gadesystem. Broen flyttedes en karre
sydpå. De gamle gader Metzger-Markt
-Krebs og Leuergasse var tætbyggede,
et rigtigt købmandskvarter. 120 huse
på venstre og 80 huse på højre bred.
En række tårnhuse beskyttede højre
bydel.
Syd herfor opførtes Grossmünster ved
landevejen Oberdorf-Niederdorf.

Imellem kirke og by lå færgestedet
Rüdenplatz, hvorfra færger gik til
Weinplatz på venstre bred.

1150 opstod 2. befæstning med by-
udvidelse på højre bred mod syd til
Römergasse. I 1218 blev Zürich fri-
stad under Frederik II. af Hohenstau
fen. 13 10—30 bvggedes 3. befæstning
med byndvidelse å venstre bred til
Bahnhofstr. (Fröschengraben) og /iå

højre bred til Hirschengrab.
1351 blev Zürich selvstændigt om

råde, idet kartonen sluttede sig til de
4 frie kantoner Schwyz, Un, Unter
walden og Luzern. 1400 tallet kende-

tegnes ved borgerkrige, 1500 tallet
ved reformationsknige (Zwingli) og
1600 tallet ved 30 års krigen, ca. 5000

indb.
1642 byggedes 4. befæstning

(Werdmüller) med byudvidelse på
venstre bred til Sihl og på højre bred
til Rämistr. På denne fæstnings bastio
ner befinder sig idag Zoo (venstre
bred, Löven, Kaz) og Universitetet
(1833) og Tekn. Højskole ETH (høj
re bred, Leonhard, Kronen, Rämi).

Wasserkirsche (Bibliotek og Muse
um) opførtes 1484; Rådhus 1668,
begge i floden p. g. a. pladsmangel.
Zünfthaüser fra håndværkerlavene
bygges ligeledes i denne periode og
præger flodbredderne med deres ma
leriske bindingsværksgavle.

Rechbergshaus 1759. Omkring re
volutionen 1800 havde byen knap
10.000 indb. 1850, da forbundsstaten
var dannet, 17.000 indb., da var be
fæstningen opgivet (1830), og man
indlemmede 1893 11 forstæder, 1934

8 forstæder, hvorefter indbyggerantal

let 1900 var steget til 150.000 og
1960 til 430.000. Samtidig var by-
arealet øget fra 1,5 km2 (1300) til
3 km2 (1640) (nuv. city) og til 86
km2 (1950).

Trafik
Idag beskæftiges 90.000 i city og

250.000 i byen. Der var 1962 indre
gistreret 40.000 biler. Der foretages
70.000 bilture til byen i døgnet og
340.000 rejser med offentlig transport
pr. døgn, ialt Ca. 200 mill. koll. rej
ser pr. år. Der planlægges bybane.

Et nyt motorvej ssystem forbinder
byen med omverdenen N1 fra Basel
til Kloten (lufthavnen) N4 til Frank
rig, N3 til Italien.

Hovedbanegården er en stor sæk-
station opført af Semper før 1900 for
enden af Bahnhofstr. Den har alene
fra Tyskland til Italien 30 eksprestog
daglig.

Centrene opstår punktformige ved
særlige geografiske og trafikale gun
stige beliggenheder. Limmatflodens
færgesteder og broer, Weinplatz, Rü
denplatz, Rathausbrflcke, Mflnster
brüc.ke er eksempler. Dernæst udstræk
kes centrene til strøggader som Lim
matquai (langs flodens højre bred),
Rämistr. (vinkelret på flodens højre
bred) samt Bahnhofstr. (parallel med
floden på venstre bred) og Talstr. og
Löwenstr. (parallel med Bahnhofstr.
mod vest), det nye city areal ligger
ved Uraniastr. med Stormagasiner som
Jelmoni.

Man bemærker, at centrene vokser
mod vest, som i de fleste andre byer.
Bahnhofstr. har således 5000 fodg. i
timen (1953).

Byen er lige smuk, hvad enten man
fra Bhf. Selnau kører via Wiedikon
med toget op til Uetliberg (870 in) i
vest, hvorfra man ser Mont Blanc mod
syd og Rhinens Schaffhausen vand
fald mod nord eller med sporvogns
linie 5 op til Zårichberg i øst, om
man beskuer søen fra vestsiden fra
Bårklifslatz eller fra østsiden fra Bel
levueplatz.

Hvis man kører med bus via Oeli
kon og Seebach kommer man til den
hyggeligste og smukkest beliggende
storlufthavn i verden, Kloten 1966.

3 mill. pass.
Om indbygerne kan man sige som

englænderen Birch: They ane hard
working, hygienic and superficially
severe.

Zürichs byudvikling.
Den keltiske by for ar 0 p3 venstre (vestlige) bred. Første bymur 940 med det karoling
ske brohoved pa højre bred.
Tredie byudvikling 1300 til Bahahofstr. 2 venstre bred.
Fjerde bybefæstning 1600 til Sihi På venstre bred.
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Det må indrømmes, at det er vanske
ligt at vurdere det moderne transport-
systems betydning i samfundsøkono
mien. Ingen kan vel dog være i tvivl
om, at den enorme vækst i produk
tion, handel og omsætning og dermed
i den almindelige levestandard, som
vi har oplevet i efterkrigsårene, ikke
havde været mulig, hvis transportvæ
senet havde været baseret på jernba
ner og hestekøretøjer. Udnyttelsen af
industriens produktionsteknik til frem
stilling af billige forbrugsvarer er som
bekendt betinget af stordrift og spe
cialisering. Hvor langt man kan nå i
den retning afhænger for en stor del
af transportvæsenets effektivitet. Jo
hurtigere og billigere man kan trans
portere råstoffer, halvfabrikata og fær
digvarer over betydelige afstande — og
»fra dør til dørø — jo mere kan pro
du.ktionen specialiseres og billiggøres.
En yderligere betingelse er det natur
ligvis, at også den menneskelige ar
bejdskraft har smidig og effektiv be
fordringsmulighed.

Motorkøretøjet har vist sig at kun
ne gøre fyldest i så henseende og har
dermed givet anledning til en fuld
stændig ændring i vort samfunds
struktur.

Takket være motorkøretøjet har den
enkelte person og den enkelte virk
somhed fået »udfoldelsesmuligheder«,
som man ikke tidligere har kunnet
tænke sig. Men samtidig er der fra
statens side gennem forskellige foran
staltninger — eller mangel på sådanne
— øvet en afgørende indflydelse på
udviklingen — en indflydelse, som har
begrænset væksten i transportvæsenets
motorisering gennem årene. — Der har

været tale om restriktioner for itupor
ten af køretøjer, en relativt vidtgående
beskatning samt tilbageholdenhed
mht. udbygning af gader og veje
nødvendige for effektiv udnyttelse af
køretøjerne.

Den stedfundne udvikling i antallet
af motorkøretøjer, trafikken m.v. skal
her søges belyst ved nogle summariske
oversigter, der samtidig antyder den
igangværende udviklingstendens. —
(Mere detaillerede tabeller findes i
Vejtransporten i Tal og Tekst udgivet
af Sammenslutningen af Automobil-
Fabrikanter & Importører).

Tabel I giver et historisk tilbage
blik til 1910, da vi kun havde Ca.
1.000 biler, men til gengæld relativt
mange motorcykler, nemlig ca. 3.500.

Motoriseringen har først for alvor
taget fart for 10—15 år siden, da der
viste sig mulighed for liberalisering af
bilimporten. Ved sidste årsskifte var
der registreret godt 1 million biler,

hvilket er 3 gange så mange som 10

år tidligere. Personbilernes antal var
813.000, — det svarer til 1 bil for hver
6 indbyggere eller 170 biler pr. 1.000

indbyggere. — Udviklingen i dette
)>tæthedstal« er belyst i Fig. 1, hvor
også den tilsvarende udvikling i Sve
rige og USA er indtegnet. Det ses, at
vi her er henholdsvis 5 år og 39 år
)>bagefter<( disse to lande. — Ved be
stemmelsen af en prognose for Dan
mark er udviklingen i Sverige og USA
naturligvis af betydelig interesse. Vort
nuværende personbiltal må påregnes
at være fordoblet omkring 1980.

Når der i tabellen er anført en be
stand på godt 190.000 varebiler, bør
det bemærkes, at ca. 124.000 af disse
er såkaldte papegøjebiler, der i vidt
omfang anvendes som personbiler.

Det skal endvidere noteres, at an
tallet af motorcykler nåede sit maksi
mum, 125.000, i 1955—56; siden er
tallet faldet til 75.000.

Bussernes antal er vokset relativt
lidt gennem de sidste 10 år, nemlig
fra 3300 til 4200 (27 %). Deres ka
pacitet er imidlertid steget væsentlig
mere, nemlig fra ialt 110.000 pladser
til 161.000 (461%).

Af særlig interesse er forholdene
mht, de egentlige lastbiler (vogne
med totalvægt over 3 tons). — Siden

1956 er antallet af lastbiler under ét
steget fra 41.000 til 51.000 (25 %).
Udviklingen for de forskellige stør
relsesgrupper har imidlertid været alt
andet end parallel, således som det
fremgår af Tabel 2.

For vogne med totalvægt mellem

4 og 8 tons er der tale om en for-

Lidt tal og tekst om
vejtransporten i Danmark
Af direktør E. Ebsen Petersen

Man må til at erkende, at transporten herhjemme er et væsentligt led
i fremskaffelsen af det samlede nationalprodukt.
Vi må gennem driftsøkonomisk planlægning klarlægge, hvad det er
rigtigt at investere i trafikanlæggene.
Trafikminister Svend Horn i Berlingske Tidende d. 24. september 1967.

Tabel i MOTORPARKEN I DANMARK

Motor-
Personbiler Busser Varebiler Lasthiler Biler ialt cykler og Knallerter

scootere

1910, 1/9 ( 920 —) ( 77 —) 9997 3.478
1921, i/lo 17.339 242 (— 4.679 —) 22.260 14.241
1931, 30/9 85.240 1.247 120.338 24.909
1939, 30/9 117.473 1.484 (— 43.540 —) 162.497 29.952
1951, 31/12 122.241 2.660 28.904 35.483 189.288 77.292 34.000
1956, — 248.676 3.291 67.552 41.187 360.706 125.652 258.00(1
1961, — 469.592 3.512 141.212 43.994 658.310 114.046 392.000
1963, — 605.486 3.680 167.038 46.208 822.412 104.210
1965, — 744.416 3.927 184.048 48.693 981.084 84.768 412.000
1966, — 813.136 4.193 191.976 51.301 1.060.606 75.637 417.000

i) — Herunder brandbiler, i de senere år 6—700.

Anm. Som kriterium for sondringen mellem varebiler og lastbiler
3000 kg.

anvendes totalvægten
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mindskelse i antallet, nemlig fra
25.000 til knap 10.000. For de min
dre vogne er der en beskeden stigning,
men for de større vogne en overor
dentlig kraftig stigning. Af vogne med
totalvægt over 10 tons fandtes i 1956
kun godt 1.200 (3 % af bestanden),
den sidste optælling viste et tal på
20.600, hvilket er næsten 40 Ç af be
standen.

Også hvad angår p4hængs- og sæl
tevot,’ne tit lastbiler finder vi en me
get betydelig stigning i de tunge vægt-
klasser. Den sidste opgørelse viste et
antal på næsten 6.000 enheder med
totalvægt over 10 tons mod 1.300 i
1956.

Hvorledes den her omtalte udvik
ling har påvirket den samlede laste-
kapacitet fremgår af Tabel 3. Det ses,
at der er tale om en fordobling gen

nem de sidste 10 år, og snart vil ka
paciteten være 500.000 tons. — Til
sammenligning er anført jernbane
godsvognenes lasteevne, der efter en
nedgang i begyndelsen af 50’erne har
ligget ret konstant på ca. 240—250.000

tons. Det kan tilføjes, at antallet af

DSB-godsvogne er formindsket år for
år siden 1951 (fra 14.800 til 10.800)

og den gennemsnitlige lasteevne pr.
vogt er således forøget.

Efter dette melder sig naturligt
spørgsmålet om det af biler og baner
præsterede godstransportarbejde (»ton

kilometer).
En detailleret oversigt desangående
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300
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220

200
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40

findes i en artikel af afdelingschef Aa.
la Cour i nærværende tidsskrift 1966
nr. 11, og den skal ikke gentages her.

Tabel 2

Det skal blot anføres, at bilernes gods
transportarbejde er beregnet at være
steget fra 3,4 milliarder ton-kilometer
i 1955 til 9,7 ,nldr. i 1965. For jern
banerne har der ikke været en ved
varende stigning, ton-km-tallet har
svinget mellem 1,2 og 1,6 mldr. —
Skibsfarten mellem danske havne vi
ser en stigning fra ½ til 1 milliard
ton-km.

Bilerne besørgede således i 1965
80 % af det samlede godstransport-
arbejde og 87 % af godstransportar
bejdet til lands. — Disse procenter vil
naturligvis være fortsat stigende.

I fig. 2 illustreres for en længere
årrække, hvorledes forholdet har væ
ret mellem baners og bilers gods
transportarbej de.

I den transport, som foregår i for
bindelse med vor udenrigshandel, er
skibsfarten naturligvis dominerende,
men i forholdet mellem bane- og bil-
transport sker der på dette område en
stadig forskydning til fordel for sidst-

F1i. 1.

LASTBILER FORDELT EFTER TOLDVÆGT

/1flt!1., 3—43 4—6: 6—St 8—lO! 10—12 / over 12! ialt
,1. aec.

1951 7856 12875 13008 ( 1213 ) 34952

1956 7117 10199 15017 6876 (— 1232 —) 40441

1961 6822 6136 9980 12269 (— 7978 —) 43185

1963 7239 5224 7997 12749 10801 1567 45577

1965 7857 4283 6011 11994 14688 3161 47994

1966 8606 3948 5763 11681 16398 4240 50636

Pct-fordeling

1951 22.5 36.8 37,2 ( 3,5 ) 100,0

1956 17,6 25,2 37, i 17,0( 3,1 —) 100,1)

1961 15,8 14.2 23,1 28.4(— 18,5 —) 100.0

1963 15,9 11,5 17,5 28,0 23,7 3,4 100.0

1965 16,4 8,9 12,5 25,0 30,6 6,6 100,0

1966 17,0 7,8 11,4 23,0 32,4 8,4 100,0

Anm.: Brandbiler indgår ikke i fordelingen.

Tabel 3 SAMLET LASTEEVNE FOR VARE- OG LASTBILER
SAMT JERNBANEVOGNE - I 1000 TONS

Påhængs
- - - . Til- Jernbane-

led udgangeii af’ 1a,’ebrler Lastbiler og sætte-
sammen godsvogne

vogne

1951 (51/52) 17 111 22 150 268

1956 (56/57) 40 151 37 228 239

1961 (61/62) 90 191 70 351 241

1963 (63/64) 109 211 78 398 247

1965 (65/66) 123 232 88 443 250

1966 (66/67) 129 240 95 464

J) For vare- og lastbiler m. v. er tidspunkterne udgangen af kaienderårene, for jerriba
nerne udgangen af finansårene.
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JOHS. MØLLERS MASKIXFÅBRIK A/%

Over-Jerstal — tlf. (045) 471 53 — København — tlf. (01) 3156 50*

— f85 — 260 -

-

185

650

/

‘ GTZZr

___________

rinrii

4+4 hjul

1200)< 20

14 PR

‘ii
224

10—11 tons

GUMMIHJULSTROMLE
Type GT ii

Alle hjul drevne

Alle hjul styrende

Alle hjul pendlende

Fuld overlapning, også i kurver

Lille drejeradius

Forøgelse af tromlebredde: 224—279 cm

Let tilgængelige ballastkasser

Torque Converter

Orbitrolstyring
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AKTI ESELSKABET

ASFALTMATERIALER
SKÆRVEBÆRELAG

__

—

llEJL1C)
— HOLBÆK—-

ø— TELEFON (03) 431213

____

ROSKILDE -

TELEFON(03)352523

______

GAMMELRAND

___________

TLF. VISKINGE 207 _

___________

(03-493)

______

DE JYDSKE KALKVÆRKER
HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3 AARHUS C

Skærvefabrik:

Glatved strand

ved Grenaa

Mekanisk
stabilt
bærelagsgrus

Haandsten * Bundsten

Hovedkontoret: Telefon (06) 13 11 88*

* Skærver

Værket i Katholm:
Tlf. (06) 38 27 11
Balle 8

* Singels

Værket i Skelhøje:
Tlf. (0761)
Skelhøje 63

Værket i Gunderup:
Tlf. Mariager

Tlf. (08) 54 13 26

Værket i Djeld:
(07)551111
Haderup 195

- —

A 22



Fig. 2.

nævnte. Siden 1962 er der pr. lastbil
befordret en større godsmængde over
de danske grænsesteder end pr. jern
bane. Tallene for 1966 (1965/66) var
henholdsvis 3,9 mill, tons og 2,4 mill.
tons,

I det før nævnte nr. af Dansk Vej
tidskrift (1966, nr. 11) er også rede-
gjort for personbefordringens omfang

Tabel 4

— målt i »personkilometer«. I ti-året
195 5—65 er den samlede personbefor
dring vokset fra 20 milliarder person-
km til 43 mldr. Motorkøretøjernes an
del er steget fra 15,7 iv/dr, til 38,6
rnldr. (Den procentvise andel er øget
fra 79 til 90). — Jernbanernes person-
transport har i den nævnte periode
varieret mellem 3,2 og 3,4 mldr. pers.-

km. (Den procentvise andel er for
mindsket fra 16 til 8). — Den person-
befordring, der præsteres af sporvog
ne, skibe og fly, andrager herefter
kun 2 pct. af den samlede befordring.

Motortrafikkens udvikling følges
som bekendt til stadighed af Vejdi
rektoratet gennem et stort antal maski
nelt arbejdende »tællestationer< spredt
over landet. For hver måned og for
hvert år opgøres den gennemsnitlige
døgntrafik.

For nogle udvalgte tællestationer er
i Tabel 4 angivet døgntrafiktallene for
årene 1961 og 1966 og den procent-
vise stigning er beregnet. Ved de fle
ste tællestationer er der betydelig va
riation i trafikintensiteten gennem
årets måneder,

— i sidste kolonne i ta
bellen er derfor anført døgntrafiktal
let for den måned i 1966, hvor tra
fikken var størst,

— det er i de fleste
tilfælde juli, når bortses fra de kø
benhavnske indfaldsveje.

Foruden de maskinelle tællinger,
som alene giver oplysning om det sam
lede antal køretøjer, foretages også
med mellemrum andre tællinger —

»manuelle«, hvorved der tilvejebrin
ges oplysninger om Irafikkens forde
ling efter køretøjsart.

— Desuden fo
retages som bekendt ofte mere dybt
gående analyser inden for bestemte
områder.

Ën ting er imidlertid, at man analyse
rer behovet for vejinvesteringer, en an
den ting er at få dette behov tilfreds
stillet, — her bliver jo politiske syns
punkter afgørende.

Det er banalt at fastslå, at en vidt
gående udbygning af gade- og vej sy
stemet er nødvendig i et samfund,
hvis trafiksystem ændres fra at være
baseret på jernbaner og hestekøretøjer
til at være baseret på motorkøretøjer,
som jo i sig selv repræsenterer en in
vestering på milliardbeløb.

Det falder uden for denne artikels
rammer at gå i enkeltheder m.h.t. den
vejinvesteringspolitik, der har været
praktiseret i Danmark gennem en år
række. Men trafikministerens foran ci
terede udtalelser inspirerer dog til at
anføre et par citater fra den betænk
ning om vore trafikinvesteringer, som
et af regeringen nedsat ekspertudvalg
(Det trafikøkonomiske Udvalg) afgav
i 1961.

0

1929 1934 1939 1949 1953 1956 1959

2”

0

1960 1961 1962 1963 1964 1965

BILTRAFIKKEN FORSKELLIGE STEDER I LANDET
GENNEMSNITLIG ANTAL BILER PASSERET PR. DØGN

Højeste
Året Året Procentvjs måneds-
1961 1966 stigning døgntal

1966

København—Lyngby, s. f. Vangedevej... 29.600 37.900 28 40.200
København—Glostrup, v. Fæstningen... 20.900 33.300 59 36.000
København—Herlev, ø. f. Herlev 12.800 17.400 36 19.400
Roskilde omfartsvej 10.500 17.500 67 22.100
København—Køge, v. Greve Strand ... 11.100 20.500 85 27.900
København—Birkerød, s. f. Birkerød ... 9.300 14.200 53 17.500
København—Holbæk, v. Elverdamskroen 5.100 9.600 88 13.800
København—Korsør, v. Fjenneslev 5.450 8.850 62 11.700
Storstrømsbroen 4.600 7.350 60 11.600
Odense—Svendborg, v. Hjallesevej . ... 8.500 14.200 67 15.200
Lillebæltsbroen 9.150 14.200 55 20.200
Odense—Middelfart, v. Fjeldstedskov... 7.000 10.000 43 13.400
Horsens—Vejle, v. Hedensted 5.500 7.700 40 10.400
Vejle—Kolding, v. Tiufkær Mark 3.150 5.350 70 8.100
Hobro—Ålborg, v. Rold 2.450 3.850 57 5.850
Limfjordsbroen Ca. 20.000 36.800 Ca. 84 41.800
Ringkøbing—Silkeborg, v. Pårup 2.100 3.500 67 4.150
Esbjerg—Korsbroen, Storegade, Esbjerg 3.400 5.850 72 6.600
Åbenrå—Haderslev, s. f. Genner 4.500 7.000 56 12.000

Færgeoverfarten:

Storebælt 3.350 4.120 23 6.810
Salling—Mols 750 1.200 60 2.030
Helsingør—Helsingborg 1.250 1.990 59 5.350
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Det anføres her som en »afgørende
hetragtningø
)>at en rationel udbygning af et ejfek_

tivt transortsystem, der sikrer hurtig

og billig befordring af personer og

gods må være forudsætningen for

)>at sikre den freingang i erh vervenes

konkurrenceejne, som er nødt endit

for den fortsatte okono,ni.rke vækst

her i /andet<.

Udvalget konstaterer, at regeringen

gennem en længere årrække har an

vendt trafikinvesteringerne som led i

konjunkturpolitikken og nævner som

eksempel de noksom kendte »sommer

stop« for vejarbejder. Virkningen af

de politiske indgreb har været »at inati

p i flere punkter er kommet bagud i

forhold til trafikudviklingeno samt

>at de penge, der er anvendt til of

fentlige trafikanlæg har givet en min

dre hensigtsmæssig udbygning af

transportsyslemet end den, man kun iie

have opnaet, hvis alene transportpoli

tiske og trafikokonomiske hensyn hav

de været afgorende«.

Udvalget vender sig udtrykkeligt

mod yderligere indgreb og »sommer-

stop» og siger i sin konklusion om

trafikinvesteringerne, at

>en væsentlig »elsk ydelse af deres

gennemforelse vil betyde en forrin

gelse af landets trafikstandard til ska

de for erhvervslivet.r konkurrenceevne

og til stor ulempe for trafikanternee.

Den omtalte betænkning var gen

stand for en princip-debat i Folketin

get d. 16. november 1961, og der blev

fra alle sider givet tilslutning til ud

valgets synspunkter (»Det er en strå

lende betænkning udtalte folketings

iiiand Svend Horn).
Det er således i og for sig lidt for

kert nu at sige — som trafikministeren

gør — at »man ina til at erkende<

transportens betydning. Thi man har

forlængst gjort denne erkendelse.

Hvad man har undladt er imidlertid

at drage konsekvensen af erkendelsen.

Sommerstoppet blev gentaget den føl

gende sommer og i flere somre se

nere. En nedsættelse af refusionen til

kommunerne har også været gennem

ført (for 1963/64).
Ifølge ekspertudvalgets beregninger

skulle de samlede vej udgifter i årene

fra 1960/61 til 1964/65 være som

følger (i mill. kr):
610 725 840 950 1.060

Hvis vi ved hjælp af »vejbygnings
pristallet< korrigerer for deri sted
fundne prisstigning, som i den nævnte
periode har været ca. 30 %, får vi
følgende beløb som værende nødven
dige:

610 785 985 1.180 1.390

De faktiske tal var imidlertid disse:
532 654 775 664 984

Differencerne mellem det, som man
anså for nødvendigt, og det, som blev
resultatet, var således følgende:

78 131 210 516 406

Uanset den usikkerhed, der knytter
sig til anvendelsen af vej bygnings
pristallet ved den nævnte korrektion,
turde det være klart, at der har væ
ret en meget stor afstand mellem be
hovet og den grad, i hvilken det er
realiseret. — Der er — jfr. citatet —

sket »en væsentlig udskydelse af in
vesteringerne >til skade for erhvervs
livets konkurrenceevnees.

Det må retfærdigvis konstateres, at
der efter 1964/65, hvor de samlede
vejudgifter steg til 984 mill., er sket
en yderligere betydelig stigning, nem
lig til 1.259 mill, i 1965/66 og om
kring 1.500 mill, i 1966/67. Stignin
gen skyldes for en stor del, at der nu
omsider er kommet gang i bygningen
af motorveje.

Men generelt må erindres: 1)

Hvormeget der skal indhentes af det
forsømte, 2) hvormeget behovet er
steget i kraft af trafikstigningen, samt

3) hvormeget omkostningerne er ste
get. (Vej bygningspristallet er gået op
med 18—19 % fra marts 1965 til
marts 1967.

Når det siges, at udskydelsen af ga
de- og vej investeringerne forringer
erhvervslivets konkurrenceevne, tæn

kes der især på, at de mange vare- og
lastbiler ikke udnyttes effektivt, fordi
gade- og vejnettet har for ringe kapa
citet, navnlig i og omkring byerne.

Et enormt stort tab opstår naturligvis,
når mange kostbare køretøjer kun kan
udnyttes i stærkt begrænset omfang.

Men også et andet forhold gør sig
gældende med stadig større vægt,
nemlig bestemmelserne angående last-
bilers aksel/ryk. Vort vejnet er ikke
blevet udbygget og forstærket, således
at vi har kunnet følge med udviklin
gen i andre lande med hensyn til an
vendelsen af tungere lastbiler. Blandt
industrialiserede lande er Danmark
næsten alene om at have bevaret 8

tons akseltryk som det højest tilladte
for enkelt-aksel, — det almindelige er
akseltryk mellem 10 og 13 tons.

Hertil kommer, at vi opretholder
en særegen bestemmelse, hvorefter et
køretøjs højst tilladte totalvægt gøres
afhængig af afstanden mellem forre
ste og bageste aksel. Denne bestem
melse medfører dels at man hyppigt
anskaffer længere vogne end man
egentlig har brug for, dels at man
selv med de længste vogntog ikke
kan udnytte det maksimalt tilladte ak
seltryk. Rationel kørselsøkonomi er så
ledes ikke mulig.

Yderligere forværres situationen
derved, at man i Danmark ikke kan
drage fordel af fabrikkernes billige
serieproduktion af lastbiler, fordi disse
naturligvis bygges efter hvad der er
normen i Europa.

Trafikministeren udtaler, at drifts

økonomisk planlægning skal være be
stemmende for vore vejinvesteringer.

Konsekvensen heraf er, at der snarest

skabes grundlag for at bringe de her

omtalte bestemmelser i harmoni med
den europæiske norm. Hvis der er rea

liteter bag ordene om, at man vil søge

at styrke danske erhvervslivs konkur

renceevne, bør man erindre, at i få
lande har godstransport med lastbil

så stor erhvervsøkonomisk betydning
som i Danmark.

Ekspresvej i Kolding
Kolding kommune har søgt vejdi

rektoratet om 10 mill. kr. for 1967—
68 til den ny ekspresvej fra Svine
ryggen til Hvidsminde. 3,4 mill. kr.

af beløbet skal bruges til de igang
værende ekspropriationer.

Asfaltkantsten
Artiklen om Asfaltkansten
nummer 9:1967 var skrevet
af konduktør E. Fabricius,
Københavns Asfaltkompagni
A/S.
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vibrationstromle
5W 125

Maximal
komprimering —

Minimale
driftsomkostninger!

Valsediameter: for- og bagvalse 1000 mm.
Valsebredde: forvalse 1140 mm.

bagvalse 1190 mm.

ENEFORHANDLER:

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/s - BYAGEREN 7 - NÆRUM - TELEFON (01) *802800
JYLLANDSAFDELING: SEEST PR. KOLDING . TELF. (055) 2 83 84

\jj

LJ\I ‘‘/s
DAGMARHUS. KØBENHAVN V. TELEFON (01) 141490

I ( ‘ / I

ABG

Vægt: Ca. 4,6 ts.
Vibr. frekvens: trinløs indstillelig.
Motor: 25 hk DEUTZ dieselmotor.
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NIDG matic
løser det største vinterproblem for vejmyndighederne

de pludseligt glatte veje!
fordi den

. har 3-9 meter spredebredde • har 5 HK Bernhard benzin- Referencer: bl.a.

• har 4-5 m3 beholder motor til fremføringsbånd og.
spreder grus og salt lige godt spreder. Hasseris Kommune i

ned til 15 g/m2 • er effektivt beskyttet mod Præstø Amts Vejvæsen i

• arbejder ved hastigheder op korrosion. Maribo Amts Vejvæsen i

til 50 km/timen og passer til • er en driftssikker maskine der Sorø Amts Vejvæsen 2

enhver 7 tons lastvogn, er i brug over 700 steder.
Gladsaxe Kommune i
Rødovre Kommune i

• er lige netop det vintervå ben, Holstebro Kommune I
. er eenmandsbetjent De søger. Københavns Amts Vejvæsen 2

FOR BEDRE TRAFIKSIKKERHED

—OGSÅ i LÆNGDEN !- SILKEBORG TLF. (06) 822900



OHAUS-VÆGTE...

Model 1119

Rekvirer venligst OHAUS hovedkatalog over præcisionsvægte, vægte til videnskabelige, indu
strielle og undervisningsformål samt prisliste over disse.

Sølvgade 34-38, København K., tlf. (01) 28 *Byen 82 08

Kapacitet: 20 kg.

Nøjagtighed: 1 g. I

NIDOmatic model II B, der nu på vor fabrik
fremstilles til hele det skandinaviske marked.
Ring eller skriv efter specialbrochure og nær
mere oplysninger inden De bliver overrasket af
vintervej ret.

HELGE LØNHART AIS
Skovlunde Byvej 100

Skovlunde — Telf. (01) 94 77 22
Fabrik og serviceværksted i Jylland:

Møgelgårdsvej 4—6
Lystrup. Telf. (06) 22 1488

Demonstreres
over hele landet.



ændrede ordrer,
unødvendig ventetid,
forkerte leverancer,
- spild, spild,
spild - af penge...

Opnå hurtig kontakt,
spar tid,
tænk lønsomt - tag
telefonen med i bilen.

Ved Amagerbanen 21, Kbh. S. Telefon (0127) AS 6800
Afd.: Aalborg Viborg Aarhus Kolding . Odense

Den 1. november 1867 etablerede me
kanikus Søren Peter Petersen sig i
Ringsted med selvstændigt jernstø
ben og maskinværksted — og dermed
blev spiren lagt til det, som nu —

100 år senere — er blevet til et be
greb indenfor entreprenørbranchen:
RIMAS.
Vi er taknemmelige for den tillid en
treprenører, institutioner m, fI. har
vist gennem årene ved køb af RIMAS
vejbygnings- og entreprenørmaskiner
— maskiner, som stadig er forrest i
udviklingen.

RINGSTED

TLF. (03)61 1848

ÅRHUS — TLF. (06)133866

hurtig
koNtakt

100 ÅR OG FORREST

I UDVIKLINGEN....

Spildtid,
forgæves kørsel,

I

Kvalitet over IIe grænser

RADIOTELEFONER
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Egenvægt 270 kg 500 kg 800 kg 1200 kg

Tryk 3 tons 6 tons 10 tons 15-18 ts

Dynamisk kraft med

flunmull
dobbelt vibrationstromle

nem vedligeholdelse

billig i drift

enkel at betjene

nem at læsse og aflæsse

teknisk fuldendt

DERFOR
har Duomat ubegrænsede indsælningsmulighe

der ved VEJE, UDGRAVNINGER, DIGE-, JORD-

OG ANLÆGSARBEJDER

TEKNISKE DATA

Efter devisen «fremskridt
gennem erfaring» tilbyder vi
fra B. Kaltenegger fire
stangstyrede typer — for
hvert arbejde det rette kom
pr:merlngsaggregat.

R55 R66 R77 R90

i ii ii ir i
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

TØNDER. DANMARK . TELEFON (047)23030

CVeiarbejde i Beton

Jordarbejde

Asfalt
OVE ARKIL

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Telefon 25050
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* Sorterings- og doseringsanlæg

* Transportører

MARA 55
Den fuldautomatiske maskine til

DRÆN INGSARBEJDE

KABELARBEJ DE

VAND LEDN INGSARB EJ DE

MARA 55 er den eneste

j - al sin art. Selv i stærkt

__________

:
samme arbejdsgang.

• Den er også velegnet til

vand- og kabelrender.

Gravedybde: Indtil 2.10 m.
Fremdrift: fra 80 til 520 mit.
Kapacitet: 2000 m pr. dag.

Yderligere oplysninger

TONDER TELF 2 2021
DANMARK _W

* Siloanlæg

* Stenknuserarrangementer

Enkelte maskiner eller komplette anlæg — alt bygget af

standardkomponenter.

KJELLERUP VÆGT & MASKINFABRIK AIS
Telf. Kjellerup (068) 8 1688 ENEIMPORTØR — komplet reservedelslager.
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•a BRYDEREN — den mest effektive model, udstyret med • •.

•:• hydraulisk tryk- og lofteanordning.
.• I.
• BRYDEREN fremstilles i 2 modeller: •I.

.BRYDEREN med 2,3 m rommebredde. I.
a

aa Samt i en større og kraftigere type . •
I

m ••BRYDEREN MAJOR med rommebredde på 2,6 I
I.. Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med .
I.a henholdsvis fast og fjedrende skær. •

.. I.
I I

•• Plov og ramme er udført i overensstemmelse 1

I. •1
.•‘ med DANSK STANDARD
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• • FABRIK FOR VEJMATERIALER I
•• HELSINGFORSGAOE B . AARHUS N . TLF. (06) 162444 • .
. I

i • Afd. I. Sjælland: • I
• Repr. J. Anet Pedersen, Kabenhavn. Tlf. (01) 30 2640
I.
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Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning
hånd- eller maskinudlagt

£MGAAffD

A/S DANSK ASFALTFABRIK
østre Teglgade . Kbh. SV . Tlf. (01)31 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 8711 88 Telefon 33844 Telefon 123681
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AKTIESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K.

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

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

SPIDSPLOV

VEJMA A/

Vejen - Telef. (053) 6 07 77

BETON-FILTER RØR

SYSTEMSILO
Systemsilo med
vibrationsfoder
for koiddosering
af asfaitmaterialer og
stabilgrus-fremstilling.

Systemsiloer fremstilles efter byggeklodsprincip:
flere sider kan boltes sammen i en eller flere rækker.
Systemsiloer fremstilles i fire standardstørrelser:
4 - 6,3 - 10 - 16 m3 indhold. Styringsautomatik til
alle formål.

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu last ved anvendelse at POROSIT-FILTERR0R.

POROSIT-FILTERRØIf, som fremstilles Danmark efter tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prøve overalt i Tyskland
ved anlæg at veje, autobaner, flyvepladser, sportspladser, mus
stri- og boligbyggeri m. m

POIiOSIT-FILTERRØH er udelukkende fremstillet et hårdt materiale,
og dan nøjagtige porevsiamen i forbindelse med mulfesamlinger
garanterer en hidtil ukendt filtervirkning ved ringe overdækning
med grus (30-50 mvi), idet røret selv virker snm filter og derved
hindrer tilstopning.

V.SKAK& CO.A/s [.. LP
WBRAT!ON8FEKïVIK
FÅBORG TLF. (09) 611761

Dem o,Isi,aiion og tilbud tiden forbindende

DANSK POROSIT A/5
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (06) 142222
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TRAKO-ALPINA
slåmaskinen der slår
plæner og hække.
Egnet for kirkegårde,
anlæg, slår hvor andre
maskiner ikke kan,
for eks. under træer
og buske, ved vand
autohegn o. s. v.

FRIMODT KONNINB - PJEDSTED
Tlf. Bredstrup 160

(059-40599)

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

TJÆREBORG CEMENTSTØBERI
TLF. (051) 7 50 21

UDENLANDSKE
TRANSPORTTI DSSKRI FTER
BESTILLES HOS:

TEKNISK FORLAG (01) 21 68 01

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg (08) 12 77 73

»Nordmark pr. Gug

Mærke- og afsætningspæle
i egetræ - med rød top - i alle længder.

Pris: 1. sort. i øre pr. cm.
2. sort. 112 øre pr. cm + moms og bagt.

FORSORGSHJEMMET FOR SØNDERJYLLAND
Hoptrup tlf. (045) 7 52 21

HAII1JERfl
IMPORT - Telefon (084) 2 0) 33 Telex 9687 - SERVICE

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
7060 TAULOV

TELEFON (055) 6 22 66

Jord-, kloak- & vejarbejde

Beton- & piloteringsarbejde
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