
Udlægning at asfaltbeton at
Blå Rønnegranit på Levantkajen,
Københavns Havn.
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TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr

bestandige vejafmærkningsmateriale taget i anvendelse. TARKETT er udført i PVC og er økonomisk i brug.

ønsker De yderligere oplysninger om TARKETT-vejafmærkningsmaterialer, er De velkommen til at rekvi

rere vor brochure eller kontakte vore afdelinger.
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VEJBYGNING

TELEFON VEJEN(O5)361111 - TELEFON HERLEV: (01)94 76 66 -TELEFON AALBORG; (08) 121644
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Asfaltbeton til forstærknings- og slidlagsbelægninger — også i lufthavne

VI LLAD SE M
Akts. Jens Villadsens Fabriker Mileparken 38 2730 Herlev (01) 91 55 22
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2. På den anden side er den akkurat
lige så velegnet at arbejde med
som smart at se på!

3. Det er en smal sag at feje et bredt
fortov og en cyklesti. Kosten leve
res med fejebredder 1,1 - 1,3 -

1,5 meter.

n

Y

1. På den ene side ser en FIAT trak
tor med Hartsweep fejemaskine
faktisk godt ud



Minimal venderadius
Maximal dybdevirkning
Maximal trækevne
Maximal førerkomfort
Minimale omkostninger

SELVKØRENDE GUMMIHJULSTROMLE 3T Z4
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BYGGET TIL AT

LIGGE I TOPPEN
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INTERNATIONAL

r

FLEETSTAR

I,

IH har gjort en masse ud af den nye FLEETSTAR.
INTERNATIONAL HARVESTER har her ramt plet — med en rigtig
sværvægter — 200 HK dieselmotor på 9 ltr. i V8 form — fuldautomatisk
hovedgearkasse med momentomformer plus 3-trins hjælpegearkas
se — træk på begge bagaksler — differentialelås — dobbelt sikkerheds-
bremser foruden 2-kreds system — hydraulisk motorbremse — dobbelt
chassisramme i specialhærdet stål — sammenbygget powerstyring
med vejfoling — rustbeskyttet sikkerhedsforerhus opbygget på speciel
stoddæmpet ramme — stoddæmpere og ekstra brede fjedre på for
akslen — bredsporet foraksel — gummiaffjedring på bagakslerne —

styrende virkning på bagaksler — tænkende ventilator — specielt ko
lesystem.

I

— ..k
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4. Hele højden er 195 centimeter det
vil sige at man kan køre under alle
vejtræer og skilteskove uden at
bukke sig! Bemærk: god udsigt
bagud.

Denne FIAT 250 - 25 HK - model HART
TRAC - er en 2-cylindret diesel-traktor,
velegnet til snerydning på cykelstien, for-
tove og P-pladser på grund af den lave
egenvægt, korte venderadius og iøvrigt
smalle sporvidde, den er ligesom de større
FIAT 450, 550 og 650 forsynet med red
skaber, som specielt er fremstillet til brug
for kommuner, amter, boligselskaber og
andre offentlige institutioner. De er alle
moderne udstyret med hydraulisk lift, uaf
hængig kraftoverføring, differentialelås, de
luxe sæde og andre praktiske og sikker
hedsmæssige finesser.

HARTSWEEP svingbar fejemaskine leve
res i standardstørrelser fra 1,1 - 1,3 - 1,5
meters fejebredde. HARTSWEEP fejema
skinen er opbygget af selvstændige kom
ponenter som kan udskiftes uafhængigt af
hinanden.

Forlang demonstration og specialbrochure tilsendt!

HELGE LONI-IRTAIS
Hovedkontor: Afdeling Fyn/Sønderjylland:
Skovlunde Byvej 100 Båring,
2740 Skovlunde 5466 Asperup
Tlf. (01) 9477 22 Tlf. (09) 4811 71

v
5. Det indvendige må vi ikke glem

me... vore kunder påstår at fører
huset gør brugeren til en glad
mand. -

Afdeling Jylland:
Mogelgårdsvej 4.6
8520 Lystrup St.
Tlf. (06) 221488



CATLRP:LLAA CAT C;ET AAE?.!ÆTKEA FCR CATERPILIEM TPACTOA CO

fl CATEFIPILLAF
LARVEBANDSLIESSER

B
• Pedalstyring = Hurtig arbejdsgang = øget produkti
vitet. Cat Power Shift med ét håndtag = Skift hastig
hed og retning under fuld belastning uden at bremse =

Større produktion. • Forseglet hydratiliksystem = Min
dre vedligeholdelse = længere levetid. • Fremragende
førersæde og nem betjening = Veloplagt maskinfører,
= Større arbejdseffektivitet. I Automatisk skovlkon- )
trol = Stopper skovlen ved en bestemt gravevin
kel og ved aflæsningshøjde = Kortere læssetid.
• Lang undervogn = Fremragende stabilitet

,

= Større sikkerhed. I CAT justerfri brænd- j
stofsystem = Ingen vedligeholdelse = I
Lang levetid. I CAT dieselmotor med
7.000 cm3 slagvolumen = Stort kraft-
overskud = Lang levetid. I 2,74 m af
læsningshøjde = Rigelig højde til læs
ning af selv store lastvogne.

CATERPILLAR tilbyder ialt 5 forskellige_Iarvebåndslæssere:

941 951B 955K 977K 983
10,4 tons 11,5 tons 13,g tons 20,5 tons 30,5 tons

70 HK 85 HK 115 HK 170 HK 275 HK

i ii icc E5Es
CATEPPILLAP

NA 8326636 2600 0L0ST, TLF.
0? iWs2 LFDRHANDLER
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Er der noget i vejen

Der skal være meget i vejen,
før en BM-Volvo Vejhøvl
ikke kommer frem.
Alsidig kvalitetshøvl
BM-Volvo’s vejhøvle ligger i en vægt-
og effektklasse, der gør dem meget
velegnede til de allerfleste opgaver,
som en vejhøvl kan komme ud for.
Det er kvalitet i hver eneste detalje.
Alle vitale dele er udført i det bedste
svenske kvalitetsstål, og de er
dimensionerede med god sikkerheds
margin.

Sikkerhedskobling til høvlbladet er
standardudstyr
Sikkerhedskoblinger er en detalje, der
giver tryghed i arbejdet. Hvis bladet
hugger sig fast i f. eks. en meget stor
sten, udløses koblingen og maskinen
klarer sig uskadt.

Differentiale med låsemulighed
Dette er en åbenbar fordel ved,BM
Volvo’s vejhøvle. Det mindsker sliddet på
maskinerne. Styringen bliver behage
ligere når differentialet er tilkoblet.
Venderadien bliver mindre, og også

Mekanisk bladindstilling
Den mekaniske bladindstilling giver
føreren mulighed for at indstille bladet
helt præcist. Den medfører desuden
en større følsomhed i manøvreringen.
Vedligeholdelsesomkostningerne
holdes på et minimum, fordi blad
ophænget har udskiftelig slidskinne,
og fordi det mekaniske system tåler
meget hårde belastninger i årevis.

Automatisk nivellering som ekstra
udstyr
Den automatiske nivellering sørger for,
at en valgt vinkel på bladet
holder sig, uanset maskinens hældning
i øvrigt — en stor fordel, f. eks. ved
planerings- og grøftearbejde.

Førerkomfort af sædvanlig BM-Volvo
kvalitet
Førerhuset hviler på et mellemlæg af
gummi, for t dæmpe vibrationerne fra

motor og blad. Væggene og loftet
er beklædt med støj- og varme-
isolerende materiale. Føreren har det
lige behageligt sommer og vinter.
Alle betjeningsgreb er rationelt place
rede, og udsynet er effektivt —

kompasset rundt.

Vi ses på stand 5400—5403

på HI-messen i Herning

5—13. september.

B1!K vOLrO
VHK310/116

Volvo Traktor A/S . Søborg . Tlf. (01) 6701 55

dækslitagen mindskes væsentligt.
På løst og fedtet underlag kan differen
tialet låses, så maskinens frem
kommelighed øges.
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Frost- og tøbrudsskader
Af civilingeniør Niels Bræstrup-Nielsen

Virker vintersaltfllflge*i der
har klaret en række proble
mer bide for de kørende og
vejmyndighederne, skadeligt
for belægningen og frem
mende for frost- og tobrUd5
skader? Efter en lang og
med hensyn til
og vejskader dyr
sumeres de hidtil kendte for

. ohsreg{er mod disse ska-
og tier frEmsættes en

ny analogi mellem vandtætte
• mernbraners forhold I isole
•ingslag i husbygning og
veba*stelser. Der rettes

I
;SPDJ .fflStSkJ

s$t,

Vinteren 1969/70 vil utvivlsomt i
fremtiden blive husket som een af de
strenge vintre, der krævede mange
penge til snerydning og reparation af
frost- og tøbrudsskader. Endvidere
som et år, hvor der uden egentligt be
vis i pressen blev fremsat den påstand,
at det i første række var saltet, der
var ansvarligt for skadernes omfang.

Beskrivelserne af de forskellige
frost- og tøbrudsskader og deres be
kæmpelse, som professor Ravn har gi
vet i (1) og (2) har stadig gyldig
hed, selv om de er skrevet for over
15 år siden. Men saltet har siden da
lettet problemerne både for de køren
de og vejmyndighederne. Fordelene
ved at køre direkte på vejoverfladen
og ikke på et ujævnt og glat is- eller
snedække synes at opveje ulemperne,
hvortil kan regnes:

øget korrosion pa biler oa.
skade pi bevoksning,
forurening af bronde og grundiand,
ulemperne for dyr med rifler på
poterne,
ulemper ved salt på fodtoj,

men det er også indlysende, at en fug
tig og bar kørebane påvirkes og øde
lægges mere end en frossen vejbefæ

stelse dækket af sne og is.
Nogle spørgsmål, som skal søges

opklaret i forbindelse med vintersalt
ningen, er bl. a.:

Iran saltet fremme revnedannelsen i
asfaltb elægninger?
Findes der i visse saltbiandinger for
asfalt skadelige stoffer?
Fødes islinserne fortrinsvis af ned
sivende vand eller af opsuget vand?
Skader salt betonveje?
Medfører saitningen konstant »to

brudstilstand« for uejbefæstelsen?
Disse spørgsmål må dels løses i la

boratoriet, dels i marken ved iagtta
gelse, foto og målinger. Almindeligt
boregrej for udboring af asfaltprøver
kan normalt ikke arbejde ved tempera
turer under frysepunktet, da man bm
ger skyllevand. Man må derfor gøre
iagttagelser enten ved opgravning,
hvor asfaltlaget er gået i stykker, eller
man må hakke sig igennem med
værktøj. Vej laboratoriet appellerer her
i kommende vintre til vej ingeniører i
amter og kommuner om at opnotere
dato og klokkeslet, lufttemperatur,
frostdybde, beliggenhed af eventuelle

isforekomster og navnlig foto, som
suppleret med tekst kan beskrive for
holdene. Vej laboratoriet indfotografe
rer normalt en tavle med angivelse af
disse data. Hvis vi senere for eksempel
får en bæreevnesag med forstærk
ningsberegning, vil sådanne dokumen
tarfoto være af stor værdi.

Når NaCI og CaCl2 bringes i kon
takt med is eller sne, begynder sneen
at smelte, samtidig med at saltet op
løses i smeltevandet. Opløsningen af
NaCl kræver varme, d.v.s. vejbefæ
stelsen afkoles, hvilket muligvis kan
fremme revnedannelsen. Opløsningen
af CaCl0 virker modsat (opvarmer
vejbefæstelsen). Fra (3) er lånt 2 dia
grammer, som viser resultatet af la
boratorieforsøg vedr. saltsmeltning af
10 mm is på det norske vejlaborato.
rium. Af den første (fig. A) frem
går, at korttidsvirkningen ved —+- 2° C
efter 0,5 time (den hvide del af søj
lerne) er større for CaCL, (mrk. 3)
end for henholdsvis groft og fint
NaCI (mrk. 1 og 2). Til gengæld er
den maksimale virkning (langtidsvirk
ningen) i løbet af 5 timer større for

Fig. A:
1. Groft NaC1

(Middelhavs
salt)

2. Fint NaCi
(Hollandsk
finsalt)

3. CaCl (Tek
nisk kalcium
klorid)

1/2 times kort/ids
virkning er uskra
veret
5 timers laugtids
virkning er skra
veret.
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begge former for NaC1 end for CaCI2
ved —+- 2° C (søjlerne angiver kg
smeltet is pr. m2 ved en dosering på
0,1 kg salt pr. mO). De lavere søjler
viser, hvor meget mindre is, der smel
ter, når temperaturen falder til 7°.

Ved temperaturer lavere en —-- 7°

viser disse 2 figurer (fig. B), at NaCI
snesmeltende evne ophører ved -÷-

21° C, som er frysepunktet for en
mættet kogsaltopløsning, medens
CaCI9 ved 20° stadig har nogen
snesmeltende virkning. I artiklen an
gives, at brug af salte til snesmeltning
ikke er praktisk/økonomisk ved tem
peraturer under — 5 til —i--- 6° på
grund af det store saitforbrug og risi
ko for isdannelse på de fugtige veje
(salt er vandsugende).

Road Research Laboratory har i
Road Note No. 18 angivet de salt-
mængder, som bruges i praksis til mel
lem 20 og 150 g/m2.

Saltet kan med fordel spredes på en
fugtig kørebane før snefald og der
ved hjælpe til, at sneen ikke iser fast
på kørebanen. Bortset fra ganske tyn
de snelag må saltspredning imidlertid

Figur B: Mængde
smeliet is r. sv2
ved overdosering
1,0 kg kemikaize r.

(overdosering
ved at få målelige
resultater).

kombineres med almindelig sneryd
ning. Det vil være en fordel at an
vende materiel, hvor man undgår sne-
volde med risiko for sneaflej ring ved
fygning og vandpytter uden afløbs
muligheder i vejkanterne under tø

bruddet.
Dannelsen af islinser i frossen jord

er en kontinuerlig proces, hvor vandet
dels befinder sig i befæstelsen eller
underbunden, dels strømmer til gen
nem revner i vej overfladen og endelig
suges op fra grundvandet, hvis der er
tale om frostfarlig jord, dvs. silt
med stor kapillaritet og permeabilitet.

Figur i kan hjælpe til at forstå,
hvordan vand kan bevæge sig i frossen
jord. Det er ikke alene saltopløsnin
ger, der er flydende under vands nor
male frysepunkt 0°. Det er også mu
ligt for rent vand ved højere tryk.
I de kapillære hulrum i silten befin
der vandet sig virkelig i flydende til
stand trods minusgrader på grund af
kapillarkræfter. En beklagelig følge
heraf er, at man ikke alene af tempe
raturmålinger (4), (5) kan måle
frostdybder og isdannelser.

Membranproblemet
En nærliggende løsning for at for

hindre vandtilstrømning til islinserne
er at anbringe vandtætte membraner
(plastikfolie, asfaltmembraner) for at
afskære både det opstigende kapillar
vand og det nedsivende overfladevand.
Men her støder man på en række
kondensvandsproblemer af samme art,
som de problemer der opstår, når en
tagisolering forsegles med en vandtæt
membran, så den »ikke kan ånde.
Isoleringslaget bliver vådt af kondens
vand og mister sin isoleringsevne, og
vejbefæstelsen udsættes for frostskader
og mister sin bæreevne af samme
grund.

Bør man ikke i vejbygning anvende
samme løsning som i husbygning,
hvor man udtørrer isoleringslaget ved
ventilation? Når man udlægger vand-
tætte membranlag for at skærme en
forholdsvis tør befæstelse eller under
bund, bør man efter min mening sam
tidig ventilere med stikdræn, så man
undgår indespærret kondensvand. Bå
de dræn og membraner bør lægges
med mindst 20 0/00 fald.

3 skadefaktorer
Som huskeregel for foranstaltninger

mod frostskader skal sammenlignin
gen med brandskader, som i Dansk
Vejtidsskrift 1969/10 har været nævnt
under »Nyt fra Statens Vejlaborato
rium«, gentages.

I begge tilfælde er 3 faktorer nød
vendige:

Ved brandskader

Figur I Tilstandsdiagrarn for vand.

dende vand

10

6

0

-7 -12
t.’.iddcIhavssU

-20 TemperaturC

6

0

—2 —7 —12

Teknisk kalciumk[crid

-20 Temperat ur C

Fortegnelse over tripleponkter at
20 000

Tryk Temperatur
at

2046 —220
2100 -34,7
3420 -17.0
3400 -24,3 15000
6175 0.16
0,00602 0.0075 )

10000

Is VI

-
- 600C

-75 -50 0 50 sou
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Kunst eller ikke...

-
-

Når De har set folgende spceifikationer, må
De give os ret i, at den kunstneriske be
dommelse er overflodig.
Ulefoss regulerbare bronddæksel kan stilles
til at folge vejens hældning fra vandret til
6 0/ fald. Stillingen kan til enhver tid aflæ

ses på rammens skala. Hojdejusteringen —

70 m/m i 8 trin foretages af én mand.
Belastningsevne: 40 tons hjultryk. Lågtype:
stobt i SG-jern — vægt 39 kg.
1) Yderramme. 2) Inderramme. 3) Højde-
klodser. 4) Dæksel.

HOLGER ANDREASEN AGENTURER Als
Islands Brygge 41, 2300 Kbhvn. S — Tlf. (01—27) ASta 1301ER [Wi



OVERBLIK
OG KOMFORT

Dette er bare to af årsagerne til, at
Ford grave!læssemaskiner er Dan
marks mest solgte. Det rummelige,
lydisolerede førerhus giver en be
hagelig og formålstjenlig arbejds
plads. De store ruder giver frit ud
syn over hele arbejdsområdet.
Alle betjeningsgreb er rigtigt an
bragt og betjenes let fra både fører-
sæde og gravesæde, også en ting
der øger komforten.

Autokontrol
Hvorfor ikke gøre arbejdet så let
som muligt?

Autokontrol er standardudstyr på
alle Ford grave/læssemaskiner.

Ford grave/læssemaskiner er robu
ste, effektive maskiner,derfremstil
les på Ford fabriken i København.

Lad Deres Ford traktorforhandler
vise Dem alle de andre fordele, De
får, når De vælger Ford.

Der graves overalt, men mest med Ford.

Med autokontrol er gravemesteren
i stand til at fylde skovlen blot ved
at betjene eet håndtag.
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Vejbroer
Til W. T. K.’s omfattende bygge- og anlægsvirksomhed hører bygning af broer. Her en
skråbensbro projekteret af Chr. Ostenfeld & W. Jønson. Broen er forspændt i længde-
retning og udformet med kapseipresser ved skråbenenes fod for senere regulering af
skråbenslængden. EJ Planlægning, konstruktion og udførelse at beton- og asfaltveje,
havne- og brobygninger, jordarbejde, elementbyggeri og jernbetonskorstene. Har De
aktuelle byggeplaner, tal med Wright, Thomsen & Kier AIS.

Wright, Thomsen & Kier AIS
Trondhjems Plads 3
2100 København ø
Telefon (01 ) Tria 6635

_________________

4 14

Lundingsgade 33
8000 Århus C
Telefon (06) 13 30 88

M. A. Schultzvej 9
9000 Ålborg
Telefon (08)121688
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i Høj temperatur
2 Brandfarlige materialer
3 Luft (ilt)

Ved frostskader
1 Lav temperatur
2 Frostfarlige materialer

3 Vand
Mangler blot een af faktorerne er

der ringe chance for skade. Som en
undtagelse skal dog nævnes, at man
har oplevet frosthævninger i ikke
frostfarlige materialer, når vand i ma
terialet frøs efter en tøbrudsperiode,
der havde optøet de øverste lag, men
ikke de nedre, der stadig var frosne,
så dræningen af vejkassen var ringe.

Faktor 1. Den lave temperatur kan
undgås ved indbygning af varmelege
mer (elektrisk opvarmning eller rør
ledninger med varmt returvand fra
fjernvarmeledninger). Bortset fra spe
cielle nedkørsler (Limfjordstunnelen,
viadukter i Odense (9)) er denne
metode til at holde vej anlæg sne- og
frostfri desværre så dyr i anlæg og
drift, at den normalt ikke kommer i
betragtning.

Statens Vej laboratoriums tempera
turmålinger er refereret i (4): Som
følge af betons større varmelednings
evne er der tidligt på vinteren risiko
for issiag på betonveje, medens asfalt
veje senere på vinteren som følge af

asfaltens bedre isolation kan holde sig
i frossen tilstand længere. God isola
tion af en vej kan altså formindske
frostdybden, idet afkølingen forsinkes,
men ved længere kuldeperioder ikke
forhindre frostskader, hvis betingel
serne for disse i øvrigt er til stede.

Faktor 2. Frostfarlige jordarter har
stort siltindhold og som regel stor
kapillaritet. Ler regnes ikke frostfar
lig, da det er så finkornet, at vand
ikke kan trænge frem til islinserne.
Sand og grus har til gengæld stor
permeabilitet, men så store hulrum,
at der uden frosthævninger er plads
til den volumenforøgelse, som vand
undergår ved frysning til is.

Sut kendes på sin harmonikastruk
tur i plastisk tilstand og bør udskiftes
indtil 70—90 cm under færdig vejover
flade ved anlæg af nye veje. En
mængde af de frostskader vi har fået
i denne vinter skyldes forsømmelser
på dette punkt, som ikke var kendt
ved vejens anlæg. Ved at sørge for et
tykt lag af bundsikringsgrus frostsik
rer man ikke alene vejen, men man
får et bærelag til halv pris. Ifølge
Kirks formler svarer 10 cm grusasfalt
beton (E 20.000) til ca. 24 cm ens-
kornet bundsikringsgrus (E = 1.500),

men 24 cm grus koster normalt min
dre end det halve af 10 cm asfaltbæ

relag, selvom bæreevnen er den
samme.

Der bør lægges vægt på vejmateria
ler med ringe kalkindhold. Mange
steder kan man direkte iagttage kalk
sten som årsag til frosthævninger i nye
veje. Pas på med at anvende sneplov
på en sådan vej (6), (7), (8), (9).

Faktor 3. T7andet, som er medvir
kende til frostskaderne, kan holdes
borte ved at gennemføre en god over
fladeafvanding med tæt, revnefri slid-
lag med fald og ved hensigtsmæssig
dræning af vejkasse og underbund,
idet man tager hensyn til det tidligere
nævnte rnembranproblem.

Undgå »rendesten« uden afløb, som
om sommeren dannes, når græs og
regnorme hæver rabatterne over vej ens
niveau og om vinteren ved smeitning
af frosne snevolde. Endvidere bør det
forhindres — f. eks. ved en lermem
bran — at regnvand kan trænge ind i
vejbefæstelsen fra siden gennem ra
batterne. Tendensen til at erstatte vej-
grøfter med trugformede rabatter har
den svaghed ikke at virke, hvis dræn
rørene er afskåret af frosne jordlag.

Figur 2 viser en tysk motorvejsaf
vanding, hvor man har prøvet at for
hindre vandtilstrømning til vejkassen
ved et lodret segment af filtergrus,

(fort.ræiies side 180)

o :oT
:o::
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Figur 2. Tysk molorvejsafvanding. o 8O mm

Dansk Vejtidsskrift nr. 9 . 1970 167



Indtryk fra
tilsyn med vejbygning
i Brasilien
Af civilingeniør Steen Winge Sloth, Kampsax

Et flerårigt arbejde med planlægning at transportsystemet i Bra
silien er nu resulteret i en prioritering af anlægsarbejder. Efter pro
jektering er de første kontrakter for bygningen gået i gang i 1969,
med tilsyn at det Nationale Vejvæsen ONER med assistance af
Kampsax.
Arbejderne omfatter ca. 330 km hovedveje i de tre sydlige stater,
og den samlede kontraktsum er på et beløb svarende til 280 millio
ner danske kroner.

Brasilien
Hvordan er nu landet? Svaret er:
grønt og frodigt med venlige men
nesker. De større byer overrasker med
deres skyskrabere, men trafikkøerne
ligner en ganske almindelig dansk
trafikprop.

Allerede på flyverejsen bemærker
man den grønne farve, som domine
rer landskabet. På senere tilrejser gen
tages dette indtryk, og man bliver
klar over den enorme frodighed af
landet. I de tre sydlige stater, hvor
tilsynet foregår, er urskoven ryddet
på størstedelen af arealet og erstattet
med landbrug. Særlig i staten Paranå
ses de karakteristiske fyrretræer, Au
recarea Brasilensis, der virker som de
korative skulpturer i landskabet.

Der, hvor skoven er ryddet ved
brand, står de hårde Imbujatræer til
bage som sværtede stammer over pløje-
marken, og hvor landet atter er for
ladt, skyder junglen hurtigt op igen.
I de mere tætbefolkede egne har der
dog været landbrug så længe, at man
kun ser dyrkede marker, hvor afgrø
derne formelig vælter op af jorden.

Mange steder er der græsning for
kvæg; her ses hjorde af Hereford el
ler hollandsk kvæg, som producerer
det fænomenale kød, der desværre
ikke er så nemt at finde i danske su
permarkeder, men som spidstegt ser
veres i enhver restaurant hernede til
en billig pris.

Den rigelige landbrugsproduktion
er naturligvis en væsentlig baggrund
for bygningen af vejene; produkterne
skal til marked i byerne og andre varer
tages hjem i deres sted. På lod 51—52,
som omtales senere i artiklen, vil den
nye vej betyde, at 100.000 mennesker
får afstanden til deres marked for
mindsket til det halve, og yderligere,
at vejenes kvalitet forbedres fra jord
vej til asfalt.

Tabellen viser stats- og føderalvej
nettet i staten Paranå i 1964; der er
siden da asfalteret Ca. 100—200 km
om året.

Herudover findes der ca. 70.000
km kommunale veje, næsten udeluk
kende jordveje.

Planlægning
Som et eksempel på planlægningen

kan nævnes lod 81.
Dette arbejde består af 12 km, der

skal udvides fra 2 til 4 spor, og de
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eksisterende 2 spor skal delvis om-
bygges. Vejen ligger i staten Rio
Grande do Sul; den udgår fra hoved
staden Porto Alegre (den muntre
havn), og arbejdet ligger mellem Sao
Leopoldo og Novo Hamburgo i sta
tens mest industrialiserede del.

Ved den økonomisk/tekniske plan
lægning kom denne vej ud med en
Benefit/Cost Ratio på 2,7. Det vil sige
at når den beregnede økonomiske ge
vinst ved vejbygningen for en 10 års
periode diskonteres tilbage til anlægs
tidspunktet, udgør den 2,7 gange an
lægsomkostningerne. Herved blev vej
en placeret øverst på byggeprogram
met.

Ustabil jord
Som et led i indkøringen af tilsynet

blev jeg udsendt og ankom til Brasi

hen den første oktober 1969. Allerede
næste dag var jeg fremme i Porto
Alegre, hvor vores hovedkontor lå,
og blev præsenteret for det første pro
blem: Et skred i en ældre fyldning,
der passerede et område med blød
bund.

Ved syn på stedet viste det sig, at
skredet var sket i kanten af en fyld
ning, der var 4 meter høj, og som
skulle forhøjes til 8 m.

Entreprenørfirmaet var naturligvis
med ved mødet på stedet repræsen
teret ved byggelederen og en geotek
niker. Tilsynet deltog forstærket med
en geotekniker fra statens teknologi
ske institut.

Vi foretog, efter en del snak som
det hører sig til, nogle sonderinger,
først med hælen og derefter med en
bambusstage, som lod sig jage ned i

det bløde. Da vi havde fået nok af
det, aftalte vi, at der skulle laves lag
følgeboringer med vingeforsøg, og vi
blev enige om, at de skulle laves dels
ved siden af dæmningen dels gennem

dæmningen. Opfyldningsarbejdet blev
standset, hvilket medførte lidt surhed
hos byggelederen, men da han iøvrigt
havde nok af andre steder, hvor han
kunne sende sit jordhold hen (2 stk.
WABCO selvlæssende scrapers ca. 10
m3), kunne han godt se, det var rime
ligt at standse her.

Jordarbejde
På hjemvejen bemærkedes en fyld

ning under udførelse, hvor entrepre
nøren harvede den udlagte jordfyld
op med tallerkenplov. Byggelederen
oplyste, at det naturlige fugtigheds
indhold var noget over det optimale,
og at jorden derfor skulle luftes og
udtørres. Jeg sendte en tanke hjem til
det kolde klima, hvor våd jord stand
ser arbejdet i ugevis, og mange steder
må erstattes med grus.

Ved besøg i entreprenørfirmaets la
boratorium fandtes to laboranter og et
par medhjælpere i færd med at udføre

Trafikeret iordarhejde igennem et landskab med Parinfyr (lod 22).

Kilometer med gennemsnitlig dongtrafik
0—200 200—500 500—1000 over 1000 Total

Jordveje 1829 1718 512 185 5244
Grusveje 521 1102 470 27 2120
Asfaltveje 0 31 78 643 752

7116
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og beregne komprimeringskontrol.
Vejarbejdet var endnu på begyndel
sesstadiet, og tilsynets laboratorium
endnu ikke i gang, men en laborant
fra det nationale vejvæsen DNER før
te tilsyn med, at prøverne blev fore
taget på behørig vis.

Protokollen over prøverne viste re
sultater som regel på 100—102 %,
men enkelte lå dog under de specifi
cerede 98 % for kohæsionsj ord. De
var så mærket med et »om igen«, og
det viste sig, at næste lag altid ventede
på et positivt kontrolresultat af det
foregående.

Der var også andre vej lodder at se
til. Næste dag tog jeg ud med den
tilsynsførende ingenør på lod 61—62.
Her bygges 45 km tosporet vej; en
del af jordarbejdet er lavet tidligere,
og trafikken har kørt på det i mange
år. Nu foretages der en breddeudvi
delse af jordarbejde og gennemløb,
og der kommer belægning på, bestå
ende af:
— forstærkningslag
— underste bærelag (knust materiale

med drænlag af sand)
— øverste bærelag (knust med et lag

Macadam ovenpå)
— asfaltbeton i to lag

Det gamle jordarbejde var flere ste
der blevet skrællet, og man kunne
også se det dér, hvor gennemløbene
skulle ændres. Her var der stedvis be
tydelige mangler i komprimeringen,
men vi kunne jo ikke så godt på ste
det udvide kontrakten til at fjerne og
gennemkomprimere også dette. I øv
rigt havde det jo vist sin tjenlighed

ved mange års belastning af trafikken,
så vi nøjedes med at vedtage at passe
godt på, at breddeudvidelsen fik det,
den skulle have.

Gennemlob
Gennemløbene var dels jernbeton

med kvadratisk tværsnit, og dels rør
gennemløb, faisrør med fod fra en
betonvarefabrik i Porto Alegre 70 km
borte.

Nogle af rørene var temmelig ar-
rede og hullede, øjensynlig som følge
af tør beton, der ikke var tilstrække
lig vibreret. Entreprenøren fik fore
vist manglerne og foreslog en udbed
ring med mørtel, hvilket han fik lov
til.

Udgravningen af jord foregik i
skæringer med frontlæsser, og lastbi
ler transporterede jorden et par km
til fyldningen, hvor den blev regule
ret med grader og tromlet med 4—5
tons trukne vibrationstromler og fåre
fodstromler. Her var der ikke proble
mer med fugtigheden, så det ud til,
og laboratoriet underbyggede dette.
Der var dog her for få resultater,
men det skyldtes, at laboratoriet hav
de været optaget af CBR forsøg til
dimensionering af overbygningen.

Projektet var nemlig lavet for 3 år
siden, og som følge af vedligeholdel
sen var der nu en del afvigelser fra
det oprindelige længdeprofil. Der var
i løbet af denne tid tilført grus og
sten på bløde steder og høvlet ma
teriale bort andre steder, hvor over
fladen smuldrede.

Dette vedligehold havde selvfølge-

lig ændret både de geometriske for
hold og bæreevnen, og der måtte der
for laves ny opmåling og rettelse af
projektet både for geometri og for
lagene i overbygningen.

For hver strækning blev projektet
rettet igennem, efterhånden som op-
målingen forelå, og der var foretaget
CBR undersøgelser af jorden. Entre
prenøren fik sit projekt til jordarbej
det 10 km ad gangen, og noget sene
re den detaillerede ordre til overbyg

— ningslagenes tykkelse.

Forarbejder
Hvordan kunne en entreprenør nu

arbejde uden projekt? Og hvordan
kunne man afslutte en kontrakt med
ham uden at have et detailprojekt?

Svaret er, at dette tildels var forud
set i kontrakten. I begyndelsen skulle
entreprenøren bygge sine lejre, og en
lejr for tilsynet; han åbnede stenbrud,
fjernede træer og buske, der hvor
jordarbejdet skulle udvides, og be
gyndte at indvinde grus fra floderne,
det jordarbejde, der skulle laves, var
af begrænset størrelse, gennemsnitlige
høj dekorrektioner på 10—20 cm, og
det løb af stabelen, når projektet fo
relå.

Opmålingen blev foretaget af et
topografhold fra statsvejvæsenet. Le
deren indlagde et forslag til længde-
profil, (som ikke afveg stort fra det
oprindelige) som blev forelagt koor
dinationen, DNER — Kampsax, til
godkendelse. Tværprofilerne blev op-
målt af et særligt hold, og målebø
gerne herfra blev underskrevet af en
treprenøren efter at han havde haft
lejlighed til at kontrollere dem, Først
senere blev de tegnet op og en ma
nuel jordberegning foretaget.

I den følgende måned blev min tid
delt mellem disse arbejder og et
tredie, som var et helt nyanlæg. Denne
sidste vej, lod 51—52, gik gennem
flade enge og krydsede to store flo
der, hvor al overfart foregik på fær
ger, der blev trukket over på wirer
med håndkraft.

Ved den første flod, Rio Sinos, var
der allerede en bro, men de 8 m høje
jordramper manglede. Inden den øst
lige rampe kunne fyldes op, måtte et
4 m tykt lag dynd fjernes og erstattes
med sand. Entreprenøren brugte en
svømmende sandpumper med roteren
de skær (engelsk »Suction Cutter«)

Jordlaborataoriurn i arbejde.
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Allis-Chalmers 12G:

En stærk kombination
at høj ydeevne
og stor pålidelighed

Et godt eksempel på en avanceret Allis
Chalmers konstruktion. Den nye 1 2-G
bæltetraktor. Stor ydeevne, pålidelig som
få, lave driftsomkostninger og stor
manøvredygtighed.

1 2 G’erens dobbelte køler er hækmonteret.
Helt ude bag føreren. Væk fra støv og
løse sten. Den turboladede dieselmotor
giver 195 netto HK på svinghjulet og en
enestående fin brændstoføkonomi. 2 speed
power transmission med pedalbetjent
mod ulationskobling - en speciel A-C fordel -

giver føreren præcis kontrol over kraft,
hastighed og retning. Og beskytter sam
tidig hele kraftoverføringen.

Enkeltgrebs skovlkontrol og fodstyring gør
12 G’eren let at arbejde med. Og dens
moderne, funktionelle opbygning sikrer fint
udsyn i alle retninger. Det hurtigt reagerende
hydrauliske system og modulationskobling
en gør det muligt at udnytte 12 G’erens
store loftekapacitet og høje brydekraft
fuldt ud. Større produktion og bedre ind
tjen ing.

Men hvorfor ikke se en avanceret Allis
Chalmers konstruktion i praksis? Og selv
se de store fordele den kan give? Få en
demonstration af Allis-Chalmers 1 2-G. Ring
på (01) 96 19 00.

i,

Det navn der garanterer
den avancerede

konstruktion

II

No.
7Ol3O

ALLIS-CHALMERS INDUSTRI VEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01) 961900
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til gravningen og almindelige sand
pumpere til indfyldningen.

Veje i Paranà
Vej]odderne i Parariå kom lidt se

nere igang end de øvrige, men i no
vember var jeg der og deltog i bygge-
møde.

De to vejlodder her går fra byen
Sao Mateus do Sul til Uniao da Vitoria,
der begge ligger ved den store flod
Iguasu. I meget gamle dage var der
flodhavne ved hver af de to byer; se
nere blev der bygget en vej gennem
det ret jævne landskab, og for nogle
år siden lavede man jordarbejde for
en hovedvej, og hertil projekterede
Kampsax belægning og supplerende
arbejder i 1967.

Underbunden er meget dårlig med
CBR-værdier på 3 til 5 % mange
steder, og da klimaet her er regnfuldt,
er vejen ofte meget svær at passere.
Til byggemødet havde vi imidlertid
godt vejr, vejen var tør og nyhøvlet.

Turen til byggemødet startede fra
Porto Alegre om morgenen klokken
6 med flyver til Curitiba, hovedstaden
i Paranå (byen har én million ind
byggere med forstæder). Herfra kør
te vi kl. 9 videre ad asfalteret hoved
vej til Sao Mateus do Sul (153 km).
Her samledes tilsynet til et møde, hvor
den brasilianske tilsynsingeniør rede
gjorde for standpunkt og problemer,
hvorefter vi korte videre til lejren,
som den første entreprenør havde op
ført på en rydning nær en flod eller
måske snarere å, da den kun var 6 m
bred.

Her var der kontor med mødelo
kale og entreprenørlaboratorium; 20—

30 énfamiliehuse til formænd og
håndværkere; en større bygning for
tilsynet med beboelse, kontor og la
boratorium, og endelig bygninger
med lejligheder og messe for funktio
nærer. Alt var nyt, elementtræhuse
fra fabrik i Curitiba eller bygget på
stedet af træ fra et lokalt savværk.
Stedet ligger nemlig i en landsdel,
som endnu kun er delvis opdyrket, og
i de enorme skove fældes store mæng
der gavntræ. En kæmpefyr havde fået
lov at blive stående som et vartegn
midt i lejren.

Dagsordenen for byggemødet hav
de foreligget en uges tid. Den min
dede stærkt om dem vi plejer at bruge
i Danmark. og navnlig »andre proble

Administrzitionsbjgning for 11 jeidistrikt.

mer< tog tid. n af entreprenørerne
løb stormløb mod betingelserne for at
prøve at opnå ekstra betaling for
jordarbejde i breddeudvidelse. Det tog
en times tid, men fæstningen var for
meget for ham. Den anden entrepre
nør valgte et mere ømt punkt. Han
bad om at få rettelserne til længde
profilet. Det krævede en grundig gen
nemgang på stedet, og jeg blev der
for tilbage i lejren, da mødet sluttede
for at gennemgå profilet de næste
par dage.

Mine kolleger i tilsynet og folkene
fra entreprenørernes hovedkontorer
rejste til Curitiba om aftenen efter
mødet, og jeg blev installeret i bygge-
lederens værelse. En generator gav
strøm til hele lejren, vand var der i
rørene, og da messen endnu ikke vir
kede, spiste vi i en restaurant 2 km
længere henne ad vejen. En radiosta
tion havde forbindelse med entrepre
nørens hovedkontor to gange om da
gen; telefon fandtes ikke.

Vejdistrikt
Næste morgen kørte jeg til 5. Ma

teus, hvor den brasilianske lodsingeni
ør residerede. Han er tillige chef for
staten 11. vejdistrikt og har som så
dan ansvaret for vedligeholdelsen af
68 km asfaltvej, 45 km grusvej og 85

km jordvej. 5. Mateus har Ca. 5000

indbyggere. Et helt nyt raffinaderi skal
udnytte en stor forekomst af olieski
fer, og man venter en kraftig vækst.
Hotelforholdene er imidlertid ikke
noget særligt, hvilket var grunden til,
at jeg overnattede i lejren.

Hovedsædet for distriktet har en
administrationsbygning på Ca. 200 m2
og garager og værksteder for de ca.
100 stykker større eller mindre ma
teriel. Der er radioforbindelse til vej-
direktoratet i Curitiba, men ingen tele
fon. S. Mateus do Sul har en TV re
læstation og ligesom de fleste pro
vinsbyer en radiostation, der sender
dåseprogrammer og lokale nyheder.

På kontorets tegnestue gennemgik
den brasilianske lodsingeniør og jeg
forslagene til de nye længdeprofiler
og rettede dem efter projektets nor
mer. Linien var oprindelig regnet
igennem på EDB, men her havde vi
ingen dataterminal, så udregningen
skete denne gang med håndkraft på
en Facitsvinger.

Entreprenøren fik sit projekt efter
to dage, og jeg flyttede ud til lod 22

for der at gennemgå andre 20 km
længdeprofil for denne lod, mens
lodsingeniøren blev hjemme for at se
efter lod 21 og sit vejdistrikt.

Entreprenøren for lod 22 havde ind
rettet sig i bygningerne for et tid
ligere savværk i udkanten af byen
Uniao da Vitoria. Kontrollen i kon
toret af projektet gik hurtigere fra
hånden her med den opnåede rutine,
og projektet blev nu ligesom det andet
check’et med forholdene i marken.

Der var her startet produktion af
drænrør til dybdedræn i vejkassen, og
i alle skæringer var entreprenøren i
gang med prøveboringer, dels for at
bestemme grundvandsspejl og dels for
at analysere bunden med henblik på
filtersand om drænene.

--- -.‘,.,--- •,;::
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Indvinding af sand var ved at blive
startet op. Hertil brugtes 7” sand
pumpere, der flød på pontoner af olie-
tønder. I floden, den store Iguasu,
var der sand nok, men det lå i mindre
forekomster der flyttede sig efter hvert
højvande. Man havde forregnet sig
med hensyn til dybden, så alle sand
pumperne måtte have sugerøret for
længet. Sådan kan det gå, når man
pej ler på den tørre årstid og skal ar
bejde i den våde.

Beskrivelse og betingelser
Der var således hverken her eller

på de fleste øvrige lodder ret megen
produktion at føre tilsyn med endnu.
Til gengæld var såvel entreprenørerne
som de brasilianske lodsingeniører
stærkt optaget af beskrivelse og be
tingelser som arbejdet skulle udføres
efter, og en masse tid gik med at
diskutere og forklare.

Statsvejvæsnerne har tidligere klaret
beskrivelsen med henvisninger til
håndbøger og nationale normer og
med korte beskrivelser i tilbudslister
ne. Nu havde Kampsax udarbejdet et
komplet tilbudsmateriale, der efter be
arbejdelse var blevet godkendt af det

nationale vejvæsen DNER, og der var
selvsagt meget nyt for tilsyn og entre
prenørers teknikere.

Personnel
Hvad er så en tekniker i Brasilien i

dag? Ja, en ingeniør kan for eksem
pel være uddannet på den tekniske
højskole i Porto Alegre (som er
grundlagt i sidste halvdel af 1800-

tallet) eller måske et andet af de ca.
50 tekniske universiteter i landet. De
fleste af de unge tilsynsingeniører
havde derefter arbejdet nogle år for
et statsvejvæsen, enten på tilsyn eller
vedligeholdelse. Mange af dem var
knapt fyldt 30 år, de så deres chan
ce ved at deltage i dette moderne ar
bejde og lære noget nyt. Ældre inge
niører er ikke så interesserede i at bo
langt ude på landet og arbejde i mar
ken, så erfarne tilsynsiogeniører er
meget vanskelige at finde.

Til at hjælpe sig i arbejdet har til
synsingeniøren gerne en ung kollega
direkte hentet ved eksamensbordet og
én å to laboranter med f. eks. toårig
teknisk skole og derefter et års tjene
ste på statens vejlaboratorium, inden
eksamensbeviset udleveres.

Til hvert af disse hold skulle vi så
stille en erfaren europæisk tilsyns
ingeniør, som bakkes op af central-
kontoret i Porto Alegre med speciali
ster i asfalt, belægning og geoteknik.

Entrepriserne ledes ligeledes af ci
vilingeniører, der assisteres af yngre
ingeniører, administratorer og tekni
kere. En stor fordel er det, at entre
prenørens laboranter skal have samme
uddannelse hos vejvæsenet som oven
for beskrevet og derfor er ret velkvali
ficerede.

Til gengæld savner formændene
teoretisk uddannelse (men hvor gør
de ikke det?). Der er også stor man
gel på velkvalificerede håndværkere.
Der findes ingen lærlingelov, og ud
dannelsen af håndværkere er ikke lagt
i faste rammer.

Dette lægger en stor byrde på inge
niørerne, som må undervise i langt
højere grad, end vi kender det her i

Sandpumpere ved flodbredden.

Desuden findes der ved tilsynet
tegnere, topografer, en sekretær, med
hjælpere på kontor og laboratorium
samt vare- og lastbiler med chauffø
rer. Personale og materiel tilhører
statsvejvæsenet og det nationale vej
væsen.
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Glat vej forude... vinteren er på vej! Det bedste hjælpemiddel ved
snerydning og optøning er salt - og det bedste resultat opnås med
vejsalt fra Dansk Salt. Det er hurtigvirkende, økonomisk i brug,
frit for skadelige urenheder - og klumper ikke. - Bestil nu! Vinter-
sikre veje begynder med vejsalt fra Dansk Salt!

Depoter:

Vest for Storebælt

DANSK SALT lIS
9550 Mariager. Tit’. (08) 58 3222

BELA INVEST AIS
Kolding Has n. 6000 Kolding. Tlf. (05) 52 70 00

Ost for Storebælt

KKKK AIS
Islands Brygge 22, 2300 Kabenhavn S.Tlf. ASta 6300

NÆSTVED KUL-OG KOKS KOMPAGNI A/S
Ny Havn. 4700 Næstsed. Tlf. (03)72 1420

PAKI-IUSKOMPAGN lET
4760 Vordingborg. Tlf. (03-775) 2025
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Den helt rigtige vibrationstromle når det gælder
anlæg at gader og veje, fortove, parkering

VIBRATIONSTROMLER
DYNAPAC CG 10, 1000kg— 9HK
DYNAPAC CG 11, 1700 kg—lO HK
DYNAPAC CG 31, 4000kg-22HK
DYNAPAC CC 40, 9400 kg—90 HK
TRAKTORTRUKNE VI BRATIONSTROMLER:
DYNAPAC CH, 3.500 kg til 12,5 tons.
JORDVIBRATORER:
DYNAPAC CM 13,
DYNAPAC CM 20,
VIBRATIONSSTAMPER:
DYNAPAC CO 10,60kg —2HK

vIvc®.
SVENSK KVALITET FRA VIBRO VERKEN

V1BRO
- -

w -w — _ w
- —- w w

135 kg —7 HK
400 kg—9 HK

SALG OG
UDLEJNING

SERVICE OVER
HELE LANDET hjortsø A. P. HJORTSØ

ENERGIVEJ 26
2750 BALLERUP
TLF.: (01)974077
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porterede. 85 % lokale dele er sæd-

Danmark. Til gengæld er folk langt
mere åbne og ivrige efter at lære no
get og for at gøre tingene rigtigt. Det
kunne vi nok ønske lidt af her.

Materiel og biler
Til de store jordarbejder på disse

lodder blev benyttet helt moderne ma
teriel. Der sås mange bekendte mær
ker, og meget af det var lavet i Bra
silien på lokale fabrikker. Industria
Brasiliera ses mer og mer på varerne,
og brasilianerne er med rette stolte af
deres voksende kapacitet for industriel
produktion.

Hovedparten af den svære industri
ligger i byen Sao Paolo, der har 8

mill, indbyggere. Her laves også
400.000 personbiler om året. Mange
af modellerne som f. eks. Willys
Itamaraty, Fords Corcel og GM’s
Opala er ukendte i Nordamerika og
Europa. Selv Volkswagen laver, for
uden standardvognen, en model 1600

som nærmest ligner en Dauphine.
Lastbilerne er et kapitel for sig.

Der bygges Ford og Chevrolet. Scania
Vabis, Alfa Romeo (FNM) og Mer
cedes med flere. Alle disse biler inde
holder flere brasilianske dele end im

vanligt, og pressen kritiserer de mær
ker, der har for mange importerede
dele.

Denne industri er bygget op siden
1958 i ly af toldmure, og det er en
sjældenhed at se en importeret per
sonbil af årgang yngre end 1960. På
eksportmarkedet kniber det dog end
nu; Uruguay, nabolandet i syd impor
terer tyske Folkevogne.

Slutning
På et sådant tre måneders ophold

når man selvfølgelig ikke at se alle
arbejdets faser, og det egentlige dag
lige slid med at holde entreprenørerne
til specifikationerne oplevede jeg ikke.
Dog var der en rørfabrik i det regn-
rige Paranå, hvor man pludselig fik
solskin en hel uge. Dette resulterede
i smuldrende rør, fordi man ikke
havde regnet med at behøve at vande
den friske beton, og hele ugens pro
duktion måtte bruges til belægning af
arbejdsveje.

Hovedindtrykket af denne arbejdets
begyndelse var for mig, at entrepre
nørerne var ganske vel udrustede med
materiel og havde en imponerende vi
den om jorden som byggemateriale —

en teoretisk viden som var nært for
bundet med den praktiske udførelse
i marken. Tankere til vanding aflø
stes af tallerkenplove til opharvning
for udtørring, alt efter som jordens
fugtighedsindhold ændrede sig. Dér
som her savner man dog stadig en løs
ning på problemet om, hvorledes man
laver jordarbejde i regnvejr uden tør
keperioder.

NYT FRA VEJDATALABORATORIET

NYE VEJPROJEKTERINGS- OG
LANDMÅLINGSPROGRAMMER

I samarbejde med A/S Regnecentralen
har Vejdatalaboratoriet udarbejdet følgende
3 programmer:
1. Program 584 — Afbildning.

Dette program er i stand til at produ
cere folgende arter af tegninger:

1) Planer. 2) Længdesnit. 3) Tværsnit.
4) Massekurver. 3) Massediagrammer. 6)
Perspektiviske billeder af vejanlæg.

Tegningerne kan udføres vha, beregnin
ger af vejprojekter og/eller landmålingsbe
regninger.

Beregningsresultaterne kan være til rådig
hed for optegningen på to forskellige må
der. enten som beregning, der udføres side
løbende med optegningen, eller som resulta
ter, der hentes fra Regnecentralens databank.

Tegningerne leveres på transparent pla
sticfolie.

2. Program 586 — Linieførings
registrering.

Dette program er et hjælpeprogram for
534 — Afbildning, og dets formål er at re
gistrere en vejstræk-nings kurveforhold (ho
risontalkurver). Når registreringen er fore
taget, kan afbildningsprogrammet benytte
de registrerede data ved optegning af bl. a.
plantegninger og perspektiviske billeder.

3. Program 702 — Punktregistrering.
Dette programs opgave er også at regi

strere oplysninger, der skal anvendes af
584 — Afbildning. Programmet kan rcgi
strere data om følgende koordinerede punk
ter:

Planfixpunkter, højdefixpunkter plan- og
høj defixpunkter, polygentræk.

Disse punkter vil automatisk blive udteg
net på plantegninger v.h.a. Afbildnings
programmet, der så anvender den normale
standardsignatur for de forskellige punkt-
arter.

Nærmere oplysninger
grammerne fås hos

A/S Re,gnccentralc;z
Telf. (01) 10 5366
Ingeniør Flemming Høeg

vedrørende pro-

og
I ejd.italabor.iioriet
Telf. (01) 15 16 33
Civilingeniør Viggo Bay

Programmernes anvendelsesmuligheder
vil senere blive nøjere beskrevet i »Dansk
Vejtidsskrifte. I nr, 10 bringes middelelse
om kurser og demonstrationer i anvendel
se af programmerne (i efteråret 1970).
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Nedenstående korte redegørel
se er et sammendrag af en ræk
ke indledningsforelæsninger i
faget fjerntrafikteknik holdt af
forfatteren på Polyteknisk Lære-
anstalt foråret 1970 for bygnings
ingeniørstuderende på 8. halvår.
Litteraturhenvisninger kan fås
ved henvendelse på Instituttet
for Vejbygning, Trafikteknik og
Byplanlægning.

Transportnet,
status og udvikling

Af civilingeniør dr. techn. Tom Rallis

Der betragtes i det følgende 4 net
indenfor transportsektoren

1. Det interkontinentale net
2. Det europæiske net
3. Det danske net
4. Det københavnske net

For hvert net betragtes for sammen
ligningens skyld v = 10 knuder og
e = 15 strækninger uden delnet. Det
te giver som før angivet ringkonstan
ten a 0,4 forhoidskonstanten, b =

1,5 og forbindelseskonstanten c = 0,6
for alle net. (Se Dansk Vejtidsskrift,
Maj 1970).

1. Det internationale net Fig. i
betjener et areal af størrelsesordenen

50 mill. km2 med et indbyggertal
på Ca. 3000 mill, indb.

De 10 knuder er Europa, Rusland, In
dien, Ø.Asien og Australien samt
NØ,Amerika, NV.Amerika, SV.
Amerika, Sø.Amerika og Afrika.
ilIiddelst ræk ningslængden er Ca.

13.000 km dvs. netstrækningslæng
de Ca. 200.000 km.

Knudeoplandet er Ca, 5 mill. km2.
indbyggertal pr. knude er Ca. 300 mill.
indbyggere.

I Den samlede passagertrafik, ho

SAN

vedsagelig luftfart udgør 30 mill.
rejser/år eller rejsetal pr. knude
Ca. 3 mill, rejser/knude/år. Den
stærkest belastede knude er Euro
pa med 20 mill. passagerer pr. år.
Den stærkest belastede strækning
er Europa — NØ.Amerika med 5
mill, passagerer pr. år (1965).
Frekvensen på de internationale
luftruter varierer fra flere afgange
daglig til flere afgange ugentlig.
(New York, Tokio). Siddeplads-
kapaciteten pr. fly er Ca, 200, pris
per rejse tjr Ca. 10.000 kr. og ej
sehastighed Ca, 1000 km/h.
Rejserindbygger/år er Ca. 0,01,rej-
ser pr. km2 pr. år er Ca. 0,6.

II Den samlede godstrafik, hovedsa
gelig sofart udgør 1500 mill. tjår
eller godstrafik pr. knude Ca. 150
mill. t/knude/år i middel.
Ca, 1000 mill. t er flydende brænd
sel,, ca. 100 mill. i er fast brændsel

20 mill. t er hvede
10 mill. t er sukker
50 mill. t er jern

Den stærkest belastede knude er
Europa med 200 mill. t gods pr.
ar.

Den stærkest belastede strækning
er Den engelske Kanal med 200

mill. t gods pr. år,
Frekr’ensen varierer noget, men er
normalt flere afgange ugentlig.
Kapaciteten varierer fra 1000—
10.000 t pr. skib.
Prisen varierer fra 1—10 øre pr.
tkm, Rejsehastigheden er Ca. 30
kmJh. tJindbygger/år er Ca. 0,5,
t/km2Jår er Ca. 30.

1. Netudvikling:

Struktur, Betjening, Trafik.
Kapacitet, Sikkerhed, økonomi
Internationalt net

Allerede før år 0 bestod forbindelser
mellem Svdeuropa, Nordafrika, Indien og
Kina både til lands og til vands, (fig. i
pkt. i. 2, 3, 4 og 5). Silkeruten gik over
land fra Alexandria via Babylon og Samar
kand nord om Indien over Gobi-orkenen til
Peking og Kanton. Sovejen gik fra Rom
over Alexandria gennem det røde hav, det
indiske ocean, den bengalske bugt, til det
kinesiske hav. Omkring 1500 udvikledes
søvejen til Nord- og Sydamerika, mens ru
terne over det amerikanske fastland til
lands og søveiene til Australien først eta
bleredes i 1700 tallet (pkt. 6 og 9 samt
pkt. 7, 8 og 10). Fig. ja,

De ældste ruter befærdes langsomt, ure
gelmæssigt og med store omkostninger.
Landtransporten og sotransporten foregik
med en hastighed på mellem 5 og 15 km
pr. time dvs, fra 50 til 150 km pr. dag,
kun de allerbedste militære postorganisa
tioner i Persien og Romerriget kunne klare
de høje hastigheder, her nævnt. De omtales
i det gansle testamente (Ester VIII 10) og
hos Herodot. Persiske bude kunne på heste-
ryg med hyppige skift tilbagelægge vejen
fra Efesus ved Middelhavet til Susa og
havnebyer ved det persiske hav, en stræk
ning på 2600 km på 9 dage. Denne hastig
hed med specielt udstyrede bude blev først
overtruffet af Napoleon. Sørejsen fra
Ægypten til Indien tog 3 mdr., til Kina 6
mdr. Sørejsen fra Spanien til den ameri
kanske kyst tog år 1500 over i mdr, Om
kring år 0 kom årligt 10 karavaner med
silke fra Kina til Rom. Der fandtes rejse
håndboger, itinerari er, fra Romerriget
f. eks. Peutingerkortet og Antonini. Skibene

Fig. 1. Det i,zterkont,nentale net skemaiisk onegnnt med 10 k,n,der og 15 si;’æknmger.
Hovedsagelig mf1/ari og rå ibsfart.
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Lidt dyrere,
men langt
den bedste!
LOKOMO

T#20B
Gravemaskinen af i morgen,
som allerede kan købes i dag!

På Håndværker og Industrimessen
Herning-Hallerne 5.13. september

holder vi stand på nr. 5505 —

vore medarbejdere vil i alle messens
dage være parate til drøftelser og
diskussioner om de specielle
LOKOMO-maskiner, der er af
interesse for Dem

‘1_

*
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I

LOKOMO Nøglegårdsvej - 3540 Lynge - Telf. (03-277) 797
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Fuldautomatiske, økonomiske, med nojagtig og rigtig udlægning at grus, salt
eller kemikalier, enkel betjening og uden komplikationer løser EPOKE spredere
Deres glatføreproblemer.
EPOKE programmet dækker ethvert behov, fra lette håndmodeller til langt
rækkende modeller til lastbiler.
Vi viser Dem meget gerne alle vore spredere, sâledes at De ved praktisk
arbejde kan danne Dem et indtryk af deres kapacitet og effektivitet.
Vi er til disposition med specialprospekter, tilbud og referencer.

A/S ALFRED THOMSEN-ASKOV, Askov, 6600 Vejen, tlf. (05) 36 0700
Epoke Sjælland: Kongevejen, Hesselrød, 2980 Kokkedal, tlf. (03) 18 0255
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kunne bygges 60 m lange med 120 passa
gerer eller op til 4000 t last. Transport
var kostbar. Persontransport med det hur
tige postvæsen var kun mulig, hvis man
kunne få udstedt rejsepas hertil. Gods
transport var så dyr, at Cato fortæller, at
han gav næsten 300 sestertser for at få
transporteret en oliepresse, han havde købt
i Pompeij for 400 sestertser en afstand af
100 km ud til sin landgård. Chancen for
at nå bestemmelsesstedet var umådelig me
get mindre end i dag, risiko for havari og
overfald var stor. Omkring år 0 fandtes
også sørejsebøger, peripluser. År 1500 ud-
gaves vejkortet >Der Rom-’XTege af Etzlaub
og egentlige søkort, portolaner. Marco Po-
los rejse fra Europa til Kina tog (1275)
a år.

Beloch har beskæftiget sig med omsæt
ningen af varer i oldtiden. Toldindtægterne
(ca. 2 % af værdien) udgjorde for Piræus
havn (anno 500 f. k.) 200.000 kr. årligt,
mens Rhodos havn (år 0) havde 1.000.000
kr. årligt. Sombart har beregnet omsæt
ningen i Holland, England og Frankrig
ca. 1700 til 2400 mill kr., i 1800 til
4000 mill. kr. og 1912 til 400 mia kr. I
1700 var omsætningen i Europa ø—V
20 %, V 30 %, S 30 % og med Afrika,
Indien, Amerika 20 %. 0. 1800 svarer om
sætningen til 10 mill. t pr. år. Som nævnt
var persontrafikken lille og ukendt helt op
til statistikkens begyndelse o. 1860, hvor
der udvandrede ca. 0,3 mill. pass/år, dette
tal er som nævnt steget til 30 mill. pass.
1960. For godstrafikken synes omsæt
ningen 0. 1860 at svare til 160 mill ti
år, dette tal er som nævnt steget til 1500
mill. t/år i 1960. De store trafikforøgelser
skyldes igen betjeningens forbedring:
Hastigheden øges med sejlskibe Eur.-USA.
1840 til ½ md.s rejse, m. damp i 1870 til
9 døgn og 1930 til 4½ døgn, samtidig
øges kapaciteten pr. skib fra 20.000 t Ca.
1900 til 60.000 ca. 1930 (15 mill. RT
til 30 mill. RT). Suezkanalen 1869 afkor
ter søvejen til Bombay 40 %, senere kom
mer Panamakanal og N-ø kanal. Fragtra
terne falder f. eks. for korn USA-Eur til 1/6
fra 1870 til 1900. Fartplaner opstilledes,
jernbanen etableredes m. hast. 50—100 km/
h (1860). Fly m.hast. 1000 km/h. (1960).

Fig. la. Det persiske postz-esens rute Ira Efesus til Susa tilbagelagdes for Kristi fødsel
ri 9 dage (2600 km) af bade til hest. Denne hastighed blev først os’ertruffet af
Napoleon.

Fordelingen på transportmidler er
ifølge GETA

Søfart
Bane
Vej
Luftfart

Ca. 10 mill, rejser/år
Ca. 15 mill, rejser/år
Ca. 40 mill, rejser/år
Ca. 15 mill, rejser/år

Den stærkest belastede knude er
England (London) med lufthav
neri Heathrow, der har Ca. 8 mill.
europæiske passagerer/år, og den
stærkest belastede strækning: Eng
land (London) — Frankrig (Pa
ris) med Ca. 5 mill, passagerer pr.
ar.
Den stærkest belastede knude i
banetrafikken er Tyskland (Frank
furt) med hovedbanegården, der
har knap 8 mill, passagerer/år
(excl. forstadstrafik) og den stær-

heri er ikke inkluderet de inter
kontinentale rejser og kun rejser
over 500 km. Søfart og luftfart
dominerer England og Skandinavi
en, Kontinentets rejser domineres
af bane og vej.

2. Det europæiske net. Fig. 2
betjener et areal på ca. 5 mill. km2
med et indbyggertal på 300 mill, indb.
De 10 kntider er England, Frankrig,

Spanien, Italien og Tyskland samt
Østrig, Schweiz, Belgien, Holland
og Danmark.

Middelstrækningslængden er ca. 1300

km, dvs. netstrækningslængde Ca.
20.000 km. Kniideo/slandei er ca.
0,5 mill. km2, indbyggertal pr. knu
de er ca. 30 mill, indbyggere.

I Den samlede passagertrafik udgør
Ca. 80 mill, rejser/år eller rejsetal
pr. knude Ca. 8 mill. passagerer/
år/knude i middel.

AMSTERDAM

LONDON

9

10
WIEN

BARCELONA

Fig. 2. Det europæiske net skematisk optegnet. T7ejtrafikken begynder at dommere.
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kest belastede personbanestræk
ning: Tyskland (Frankfurt) —

Holland (Düsseldorf) med Ca. 6
mill, passagerer/år (excl. forstads
trafik).
Omtrent samme belastning har
Autobanen syd for Frankfurt i
Tyskland med Ca. 4—5 mill, passa
gerer/år (excl. forstadstrafik).
Frekvensen på de europæiske tog
mter varierer fra 2 til 10 afgange
daglig. Kapaciteten af et tog er Ca.
1000 passagerer, pris pr. rejse t/r
ca. 500 kr. Rejsehastigheden Ca.
100 km/b. Rejser/indbygger/år
0,27. Rejser pr. km2Jår 16.

II Den samlede godstrafik udgør ca.
1000 mill. t pr. år eller gods
tiafik pr. knude på ca. 100 mill. t

pr. år i middel.
Fordelingen på transportmidler er
Søfart ca. 200 mill. t/år, ekskl.
kanaler ca. 100 mill. t/år
Bane Ca. 300 mill. t/år
Vej ca. 300 mill. t/år
Luftfart Ca. 0 mill. t/år, Rør
ledninger tager ca. 100 mill. t/år
heri er ikke inkluderet de interkon
tinentale transporter og kun trans
port over 500 km.
De 200 mill. t/år er flydende
brændsel.

Den stærkest belastede knude er
Hol]and (Rotterdam) med ca. 100
mill. t/år. Den stærkest belastede
strækning er Engelske Kanal med
100 mill. t/år (excl. interkonti
nent).
Den stærkest belastede knude i
banetrafikken er Tyskland (Ruhr)
med banestrækningen DUssedorf—
Frankfurt, der har 60 mill. t/år.
Frekvens, Kapacitet, Pris og Ha
stighed er som anført for inter
kontinental trafik. t/indbygger/år
er ca. 3, t/km2/år er ca. 200.

2. Netudvikling:

Struktur, Betjening, Trafik.
Kapacitet, Sikkerhed, økonomi
Europæiske net

Allerede før år 0 bestod forbindelser
mellem Italien, Spanien, Frankrig, England
og Tyskland, både til lands og til vands.
(fig. 2 pkt. 1, 2, 3 samt 9, 8, 10 og 4)
Romerruten gik over land fra Rom ad Via
Aurelia gennem Pisa og Genua til Marseil
les. Herfra gik en svdlig gren til Barce
lona og den nordlige videre langs Rhone
over Lyon til Paris og London. Fra Sanne
og Seine førte ruter videre til KoIn og
Mainz ved Rhinen. Fra Milano førte en
rute over passet Slilgen til Zürich og fra
Ravenna en rute til Wien. Man sejlede dog
også gerne søværts eller ad floderne. Om
kring 1000 udvikledes landruter fra KeIn
via Bremen og Hamburg til Danmark—Nor
ge—Sverige og Osttyskland—Polen—Rusland.
(fig. 2, pkt. 5, 6, 7). Fig. 2a.

De ældste ruter befærdedes langsomt,
uregelmæssigt og med store omkostninger.
Land- og søtransporten foregik som tidli
gere nævnt med en hastighed på mellem 5
og 15 km/time, dvs. 50—150 km/dag. Fra
Rom til Napoli var 3 dagsrejser. Fra Rom
til London 27 dagsrejser. Efter Romerrigets
undergang gør navnlig araberne sig gæl
dende i handel og trafik bl. a. fra Spanien
og Tyrkiet. Barcelona, Konstantinopel, Ge
nua og Venedig var vigtige havne, ligesom
Antwerpen, Brflgge og London samt LO-
beck og Danzig. Men ruterne skiftede, nye
centrer både søværts og landværts dukkede
op, f. eks. Lissabon, Amsterdam, Frankfurt,
Nürnberg, Leipzig og ll’ien.

Handel med tobak, sukker, kaffe mv.
opstod fra kolonierne. Den engelske klæde-
handel og den franske vinhandel samt
kunstindustri var ligeledes vigtig. Tysk
salthandel og dansk fiskehandel er vel
kendt. Jernbanerne overtog i 1850 meget af
landtrafikken. Ofte havde rejser over land
været meget langsommere end over vand.
Fra København til Stockholm var 5 døgns
sejlads, men en måneds rejse over land, på
grund af dårlige veje. Nu blev forholdene
omvendt med jernbanernes indførelse.

Kun meget rige personer kunne rejse.
Det kan nævnes, at Knud den Store var i
Rom 1027, Erik Ejegod døde på Cypern
1103, og Absalon var opdraget i Paris om-

Fig. 2a. De gamle romerieje i Europa for Kristi fødsel. Fra Rom til London rar 27 da
ges rejse.
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kring 1200. Kristian den 1. var hos paven
1474.

Englænderen Morrison rejste til Dan
mark i 1593 og gav undervejs 24 skilling
for 4 mii i vogn, men kun 8 skilling for 4
md langs kysten i båd. Undervejs overnat
tedes i klostre eller kroer. Omkring 1750
blev Iystrejser mere almindelige, idet det
kom på mode at bo på landet om somme
ren. Det skyldtes igen forbedring i regel
mæssig personpostbefordring og vejbygnin
gen. 1758 rejste svenskeren Ferrner fra
Sverige til Holland. Fra Holland sejlede
han 12. juli kl. 4 morgen og ankom til
England d. 14. kl. 12. Han forlod London
d. 2. sep. kl. 6 aften, var i Dover d. 3. sep.
kl. 10. formiddag, sejlede kl. 20 med pa
ketbåd til Flisingen, hvor han ankom 4.
sep. kl. 16.

Napoleon rejste 2600 km i 1812 fra
Vilna til Paris på 312 timer (Ca. 8 km/b.)
Nyheden om slaget ved Waterloo var 3
døgn om at nå til London. På 12 timer
kunne man i 1800 med postvogne nå 50
km, i 1850 med ekstrapost 100 km, i 1850
med jernbane 400 km og i 1900 med jern
bane 800 km.

I 1840 var der 3000 km jernbaner i Eu
ropa, i 1860 50.000 km. 3. kl. kostede 1
penny/mile. 1 t kul kostede pr. km 1840
40 pf., 1920 i pf. Først 1960 kan jetfly
klare 1000 km rejse på 60 min.

Persontrafikken er steget fra 0,3 mill.
pass. i 1863 til 80 mill. pass. i 1963. God
set fra 150 mill. t i 1853 til 1000 mill.
i 1963.

3. Det danske net. Fig. 3
betjener et areal på 50.000 km2 med
et indbyggertal på 5 mill, indbyggere.
De 10 knuder er København, Århus,

Odense, Ålborg og Esbjerg samt
Herning, Kolding, Åbenrå, Slagelse

og Nykøbing F.
Middelstrækningslængden er Ca. 130
km, dvs. netstrækningslængde Ca.
2000 km. Knudeoplandet er Ca. 5000
km2, indbyggertal pr. knude er Ca. 0,5
mill, indbyggere.

I Den samlede passagertrafik udgør

Ca. 100 mill, rejser pr. år over 100
km, eller rejsetal r. knude Ca.
10 mill, passagerer/år/knude i
middel.
Fordelingen på transportmidler er

Søfart 1 mill. pass/år+0,2 mill.

pass udenrigs
Baner 12 mill. pass/år+2 mill.

pass udenrigs
Veje 86 mill. pass/år+4 mill.

pass udenrigs
Luftfart imill. pass/år + 2 mill,

pass udenrigs

Her er gjort rede for europæiske

og interkontinentale rejser og kun

t/indbygger/år er Ca, 6, t/km2/år er

Ca. 600.

3. Netudvikling:

Struktur, Betjening, Trafik.
Kapacitet, Sikkerhed, Økonomi
Danske net

Først omkring 800—900 opstår ruterne
fra Tyskland via Slesvig (Hedebv) og der
fra videre op gennem Jylland mod vest
til Ribe (Esbjerg) mod nord til Jelling
(Kolding), Århus. Ålborg og mod øst over
Fyn mod Odense til Sjælland mod Ros
kilde og videre til Sverige (fig. 3 pkt. 6,
7, 2, 4 og 3). Fig. 3a.

Straks efter år 1000 anlagdes mellem
stationer som Slagelse (9). Borge opførtes
år 1200 ved København (1). Nykøbing p.i

Fal.rier (10) i Soideritlla’id ved Åbenrci
(8) og Kolding. Omkring 1500 oprettes
flere mellemstationer og postvæsen.

Hastighederne under Sø- og landrejser
var som omtalt under det øvrige Europa.
Nordmanden Ottar sejlede fra Hedeby til
Oslofjord på 5 døgn. Købmanden Wulfstan
sejlede fra Hedeby via Bornholm og Got
land til Østpreusen på 7 døgn. Hedeby
var havn for trafikken mellem Østersøen
og Nordsøen, Adam af Bremen rejste fra
Hedeby til Odense på 3 døgn over land og
bælter samt fra Hedeby til Ålborg på 5—7
døgn. Fra Ribe sejles til England, Tyskland
og Holland. Fra Århus til Fyn og Sjælland,
Skåne og Norge. Sjælland var 2 dagsrejser
lang og bred. År 1200 fandtes -jO klostre
i Danmark, hvor vejfarende kunne over
natte. 1282 forordnede Erik Klipping byg
ning af kroer for at skåne klostrene. Hær
vejen løb gennem Jyllands midte fra nord
til syd gennem Viborg langs vandskellet til
Slesvig, den kaldtes også Oksevejen eller
Studevejers på grund af trafik med kreatu
rer som skulle sælges til Tyskland. Færds.
len var ikke liniebestemt, men bredte sig
efter vejret over 2 km i bredden. I Chri

NERNING
*IUS

3 9

ÅBI
8

NYKØBING F.
10

Fig. 3. Del danske net skematisk 0/uegnet.l7ejtrafikken dominerer.

indenlandske rejser over 100 km.

Vej trafikken, inkl. bustrafik, do
minerer.
Den stærkest belastede knude er
København, med 4 mill, passage
rer/år på København H og Ka
strup, og de stærkest belastede
strækninger omkring København.
Frekvensen på indenrigsruterne va
rierer fra 1—6 timers afstand mel
lem afgange.
Kapaciteten af et tog er Ca. 1000
passagerer, prii- pr. rejse t/r Ca.
100 kr. og t’ejse/sas/ighed ca. 60
km/h. Rejser/indbyggere/år 20.
Rejser pr. km2/år 2000.

II Den samlede godstrafik udgør Ca.
30 mill. t pr. år over 100 km
eller godstrafik pr. knude på 3
mill. t pr. år i middel.
Fordelingen på transportmidler er

Søfart 4 mill. t/år + 30 mill, t

udenrigs (heraf import 24 mill. t)

(17 mill. t brændsel)
Baner 4 mill. t/år + 2 mill, t uden
rigs (heraf import 1,5 mill. t)
Veje 20 mill. t/år+4 mill. t uden
rigs (heraf import 1 mill. t)
Ledning 2 mill. t/år.

Den stærkest belastede knude er
København med 8 mill, t gods/år
i Københavns havn og 2 mill,
gods/år på København H, og de
stærkest belastede strækninger om
kring København. Frekvens, Ka
pacitet, Pris og Hastighed er som
anført for interkontinental trafik
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Luodbye.

stian lis forordning 1521 etableredes
Vognmandslav i hver kobstad med befor
dringsphgt og skiftestation.

Englænderen Morryson rejste 1593 fra
Frederiksborg til København på 6 timer.
Christian d. IV’s forordning 1624 indehol
der bestemmelser for færgevæsen. Gedser
har stationeret 4 færgebåde, hver sbi kun
ne tage 12 heste, Kalundborg—Århus fær
gen kostede 8 skilling pr. person, 12—24
skilling pr. hest og rytter. At leje en lille
færgebåd kostede 4 rdl.

Meerseh rejste 1674 fra Haderslev til
Odense over Årøsund videre til Nyborg,
overnattede på Sprogø og ankom til Køben
havn efter 7 døgns rejse. Ferner rejste 1758

fra Korsør til Årøsund på 2 døgn. Turen
Korsør—Nyborg tog 4½ time, Nyborg—As
sens 12 timer, Assens—Årosund 2 timer.
Han gav 7 rdl. for at leje en smakke over
Storebælt og 16 mark over Lillebælt. ‘Wedel
rejste 1796 fra Kbh. til Korsør på 12 timer,
men det kunne gøres kortere, hvis heste
forud var bestilr, der var bomme for hver
mil, i alt 14 stk. En dame rejste 1831 med
dilligenee fra Kbh. til Odense på 23 timer.
Turen kostede 20 kr., og vogn afgik 2
gange ugentlig. Man forlod Købmagergades
poststation kl. 19 med 9 passagerer, man
skulle forudbestille billet og have pas. Før
ste ophold var Roskilde, næste Osted, Ring
sted og Sorø samt Slagelse, og man nåede

Korsør om formiddagen næste dag. Så kom
sejlturen, og om eftermiddagen gik turen
fra Nyborg over Langeskov til Odense, som
man skulle nå kl. 16, normalt var man 2
timer forsinket.

Fr. lis kongeveje fra år 1600 åbnedes
først for alle rejsende 1737.

Højre-kørsel indførtes 1757. 1768—75
anlagdes nye landeveje, der projekteredes
1770 (lov 1793) 1500 km, men i 1820 var
kun 300 km færdige på Sjælland, 1869 var
alt færdigt. Anlægsudgiften var 18 mill.
kr. Vedligeholdelsesudgift 1830—70 12 mill.
kr. Bnmpengetakst 1773—1915 pr. mil var
fastsat til karet 12—8 skilling, postvogn 6,
andre vogne 4; rytter 2, kvæg 1 skilling.
Persontrafik er 1863—1963 steget fra i til
100 mill. pass. Godstransporten fra i til
30 mill. t.

4. Det københavnske net. Fig. 4
betjener et areal på 100 km2 med et
indbygge;-tal på 1 mill.
De 10 knuder er City, Østerbro, Nør

Kollektivt 400 mjll. pass/år
(KS ca. 150 mill. pass., DSB ca.
100 mill. pass.)
Individuelt, bil 800 mill. pass/år

2-hj 400 mill. pass/år
Til fods 400 mill. pass/år

heri er inkluderet alle rejser, mid
delrejselængden er ca. 4 km.
Den stærkest belastede knude på
bybanen er Nørreport med ca. 15
mill, pass/år. De stærkest belaste
de gadestrækninger er Gyldenlø
vesgade, Lyngbyvej og Roskilde
vej, hver med ca. 24 mill. pass. pr.
ar.
Frekvensen på de offentlige trans
portmidler ligger på ca. 3 min, i
myldretiden. Kapaciteten af et by
banetog er ca. 500 passagerer, pris
pr. rejse ca. 1 kr. Rejsehastigheden
varierer fra 15—30 km/h, dog 5
km/h for fodgængere. Rejser/ind
byggere/år 2000. Rejser pr. km2
pr. år ce. 20 mill.

II Den samlede godstrafik udgør ca.
600 mill. t pr. år, eller godstra

rebro, Vesterbro og Amager samt
Hellerup, Husum, og Vanløse, Eng
have og Kastrup.

Middelstrækningslcvngden er ca. 13
km, dvs. netstrækningslængden er
200 km, Knudeoplandet er ca. 10

km2. Indbyggertal pr. knude er ca. 0,1
mill, indbygger.
I Den samlede passagertrafik udgør

ca. 2000 mill, rejser pr. år eller
rejsetal py’ knude ca. 200 mill.
rejser/år i mddel.
Fordelingen på transportmidler er

.Zand.v eje 1776.

Fig. 3a. Del af ve)øet omk riog knude 10 Nyk. F. Udviklingen fra oldnd til 1800. Ef/er
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(-jeg en Dan borste!)

Der er niane måder atvære børste på,
men ingen cwrste egner sig til alle
måder at børste på. Slet ikke,når det er
sne og skidt, det gælder.
Borstefabriken Dan har en børste til
enhver form for fejning og sneiydning,
resultatet af20 års udildénde omgang
iiie.1 fejeborster... SE VOR STAND NR. 1549 PÅ INDKØBSMESSEN FOR

iTAMT — KOMMUNE I FREDERICIA 22.—26. SEP. ‘70

(Vest for Storebælt)
Nørre Bjært
6000 KOLDING
Tlf. (05) 5651 11

A8 BORSTEFABRIKEN DAN
(Øst for Storebælt)
Slotsherrensvej 48 ,2720 VANLØSE
Tlf. (01) 71 8301
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PASCALL SIGTERYSTEMASKINE

44

MODEL I (bill). 8” SIGTER
MODEL II 12” SIGTER
MODEL IH 18” SIGTER

Eneforhandling:

Marielundvej 36 - 2730 Herlev
Tlf. (01) *91 75 11

GRAVQUICK A/s

Fabriksparken 16, 2600 Glostrup. (01) *45 16 00

NYT!
Lad os ombygge

Deres håndbetjente

Proctorstamper

til helautomatisk

drift.

Vi monterer:

Motor med friktionsdrev,

automatisk drejning

af formen

og slagtæller.

Ændring fra

standard til

modificeret

Proctorprove sker

på få sekunder

uden udskiftning

af stamper.
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Hvordan ser fremtiden ud
for Deres

virksomhed?

BUDGETTERING
er et vigtigt instrument til vurdering af virksomhedens fremtidige

udvikling, I Vagn Madsens bog behandles

opbygningen af budgetsystemer, der i praksis anvendes som et

effektivt ledelsesinstrument. At indholdet nævnes i øvrigt

• Budgetbegrebet

• Indtægtsbudget

• Udgiftsbudget

• Omkostningsbudget

• Beholdningsbudget

• Investeringsbudget

• Overskudsbudget

• Overskud og vurdering

• Status og externt budget

• Internt budget

• Aktivitetsbasis

• Afsætningsbasis

• Bidragsbudget

• Finansbudget

• Bevillingsbudget

• Budgetkontrol og -revision

• Budgetkæder

• Langtidsbudget

• Vagn Madsen

• 275 sider kr. 85,10

1ëKNISK FORLiG
SKELBÆKSADE 4 III? KOBENHAVN 5- TEF (01)21 Bl Bl

MALSIKKER INFORMATION

A 26



4. Netudvikling:

Struktur, Betjening, Trafik.
Kapacitet, Sikkerhed, Økonomi
Københavnske net

Veje:
Allerede da byen grundlagdes år 1200

eksisterede de 2 vigtigste gader Vestergade
og Nørregade (NV) i City.

Ar. 1600 med byudvidelsen skabes Øster.
gades forlængelse mod nord til Østerport
og Torvegades forlængelse mod syd til
Christianshavn. Samtidig forlænges Vester
gade til Roskildevej og Nørregade til Fre
deriksborgvej bl. a. i forbindelse med Kon
gevejens bygning. Først år 1700 opstår
Strandvejen samt indre og ydre ring. (Far
im., Bleg.)

Da voldene nedlagdes 1850, flyttede by-
gaderne uden for søerne først til Østerbro,
Vesterbro, Nørrebro, Frederiksberg og Ama
ger. I 1901 til Hellerup, Husum, J7anIose,
Valby, Sundby og senere til Kastrup. Fig.
4 (pkt. 1, 2, 3, 4 samt 6, 7, 10, 8, 5 og
9). Ny ringe (Jagt., Tuborgv.)

Sporveje: Fig. 4a
Sporvejsruternes anlæg kan deles i 3

Dansk Vejiidsskrift nr. 9 . 1970

perioder 1863—1893, 1893—1900, 1900—

19 14.
6 ruter anlagdes i første periode, nemlig:

1. Frederiksberg/Vesterbro (4)-Rådhus (3)
-Højbro (2)-Kgs. Nyt. (1)-Hellerup (5)
DR

2. Nørrebro(6)Kgs. Nyt.(1) over Nørre.
port og over Rådhus ER

3. Hojbro(2)-Amager(7)ER
4. Højbro(2).Enghave(8)ER
5. Farimagsgadelinien R
6. Blegdamslinien R
Man genkender nuværende linie 1, 2 og

16, 7 samt 3 og 1-i.

Kørslen foregik med hestesporvogne, tu

ren fra Frederiksberg til Hellerup tog 75
min., og turen kostede 8 skilling el. 20

øre. Passagertallet på linie i var Ca. 2 mill.

pr. år de første år. Omkring 1893 var det
samlede pass.tal steget til 20 mill.

Der var i alt 9 private selskaber med til
sammen 300 vogne. Vognene var i 2 eta
ger med plads til 20 pass.
3 ruter anlagdes i anden periode nemlig:

7. Norrebro(16)-Kgs. Nyt.(1) over Sølv
gade og Købmagergade ER

8. Valby(iO)-Rådhus(3) ER

9. Jagtvejlinien R
Man genkender nuværende linie 5, 6, 10

og 18. Der køres gennem Smallegade og
Strøget. Kørslen foregår med elektrisk drift,
faste stoppesteder. Trafikken er steget til
60 mill. pass. og vognparken til 500 vogne
og takstnedsættelse til 10 øre.

Frekvensen øgedes. — Der er nu kun 3
selskaber.

I næste periode ogedes kørslen på de
etablerede ruter som omlagdes og forlæn
gedes.

Fuldstændig elektrisk drift indførtes und
tagen Strøget.

DR: Dobbelt radial linie
ER: Enkelt radial linie
R: Ringlinie.

FRE.. -

N5UND8Y

-JKASTRUP
(LUF’TKÆVN)

Is 0

Fig. 4. Dt kobenhainske net skmatisk optegnet. Den individuelle trafik dominerer.

20

fik r. knude på 60 mill. t/år.
Vare- og lastbilrejser 200 mill.
ture/år å 3 t (600 mill. t/år).

De stærkest belastede knuder er
havnen med 8 mill. t/år, Køben
havn H med 2 mill. t/år samt
fragtmandshallen med 1,i mill.
t/år.

Frekvensen varierer stærkt, kapaci
teten er 2—3 t, prisen og rejseha
stigheden er som for angivet.
t/indbyggere/år ca. 600, t/km2/år

Ca. 6 mill.

Fig. 4a.
1900 og 1914.

1893,

13

17

19

020

Fig. 4b. Københavns S-baner 1934,



Trafikken steg til 1-10 mill. pass. i 1914
og vognparken til 800 vogne.

1919 er der kun 2 selskaber (KS og
NESA).

1944 havde en toprrafik på 280 mill.
pass., taksterne steg til 20 øre.

1968 havde trafikken nået ned på 160
mill. pass. og busdriften var over
vældende (500 busser), taksterne
er steget til 1,25 kr. Netlængde
180 km.

1934 etableredes 5-banen med nov. net-
længde ca. 100 km. Trafikken på 5
linier er steget fra 20 mill, i 1939
til 100 mill, i 1968. 200 vogne
udgør vognparken. Fig. 4b.

Linierne er: KbhH—Klampenb. KbhH—Van
løse (A) KbhH—Holte (Hill.) og KbhH—
Glostrup (B) (E) KbhH—Hellerup og
KbhH—Ballerup (C) Vanløse—Hellerup (F).

Osnegnen.r ratebiltrafik er steget fra 3
mill. i 1934 til 150 mill. pass. i 1964.

Bæreevne
af vejbefæstelser
Af chi/ingeniør Kirk og
civilingeniør Knub

I nogen tid har det nu været debat
teret, om det er berettiget at anvende
civilingeniør Kirks tilnærmelsesfor
mel til bestemmelse af trækspændin
ger i undersiden af en vejbefæstelses
øverste lag. Ved et møde blev der der
for foretaget en gennemgang af de
forskellige argumenter for at finde
frem til årsagen til uoverensstemmel
sen mellem de resultater, man finder
efter de forskellige beregningsmeto
der.

Der blev på mødet enighed om, at

tilnærmelsesformien giver god over
ensstemmelse med de teoretisk rigtige
værdier så længe plane tværsnit ikke
forbliver plane ved deformationen,
hvorimod man bør anvende en plade-
formel, når plane tværsnit forbliver
plane. Der var endvidere enighed om
at understrege, at tilnærmelsesformlen
kun må benyttes på det øverste lag,
og kun når dette består af et materiale,
som kan optage trækspændinger, så
ledes som anført i metoden.

Endelig var der enighed om, at
emnet bør udforskes yderligere, bl. a.
for at komme frem til en mere præ
cis formulering af kravene til meto
derne, og at det vil være ønskeligt at
få foretaget en række forsøg til under
bygning af de teoretiske overvejelser.

Frost- og tobrudsskader. •0

(fortsat fra side 167.)

og hvor man har anvendt specielle,
perforerede plasticdrænrør med påli
met plasticfolie. Figur 3 er en til
svarende engelsk løsning, hvor der an
vendes lodrette sidestøttemure af Po
rositbeton (no-fines-concrete), med
drænrørene liggende nederst i beton-
muren, der hvad angår dræning virker
analogt til den tyske filtergrus. Me
dens tyskerne havde afdækket med en
lermembran, anvender englænderne et
rendestensformet trug med lodrette af
løb indstobt i sidestøttemuren.

Man bør være særlig på vagt ved

afskæring af vandførende lag i over
gangen mellem påfyldning og afgrav
ning, hvor dræn og grøfter bør afla
ste de vandstandsende membraner.

En del frostskader kunne utvivlsomt
reduceres ved en foreløbig reparation
af revner med vinterpulver. Derimod
synes der ikke at være andet middel
mod tøbmdsskader, når islinserne
smelter, således at der opstår vand-
fyldte hulrum i vejbefæstelsen, end
reduktion af tunge akseltryk i den for
holdsvis korte periode.

Er der for øvrigt et amt eller en
kommune, der gennem een af de
kommende vintre har tid til at prøve
et praktisk forsøg for at få materiale
til at belyse, om der virkelig opstår
flere frostskader, når man salter? Me
toden måtte vel være, at man sammen
lignede udgifterne til snerydning og
reparation af frostskader i 2 distrikter
med nogenlunde ens jordbundsfor
hold, vej længder og trafik, hvor man
anvendte salt i det ene distrikt, men
ikke i det andet.

Samtidig burde man vurdere, om
man med eksisterende snerydningsma
teriel var i stand til at holde vejene
farbare.

Såfremt saltet bringes ind i diskus
sionen om forureningen af naturen,
må man ikke glemme, at salt er et na
turprodukt, der forekommer i meget
store mængder i havvand og under-

grund. I diskussionen: salt til glatføre
bekæmpelse — eller ej, må man derfor
veje fordele og ulemper mod hinan
den efter strenge økonomiske og æste
tiske principper.

Litteratur:
(1) H. H. Ravn: Frostskader og deres

bekæmpelse. Statens Vejlabora
torium. Særtryk nr. 2. 1954.

(2) H. H. Ravn: Bæreevne og frost-
fare. Statens Vej laboratorium.
Særtryk nr. 4. 1956.

(3) T. Thurmann-Moe og J. 0.
Hattestad: Bruk av salte i vinter
vedlikeholdet. Norsk Vegtids
skrift 1966/3.

(4) A. Skjoldby: Temperaturmåling i
asfaltbeton- og cementbetonbe
lægninger. Dansk Vej tidsskrift
1968/5.

(5) N. Bræstrup-Nielsen: Måling af
frostdybde. Dansk Vej tidsskrift
1968/3.

(6) Kursus i vejbefæstelsers bære-
evne. 1967.

(7) B. Thagesen: Bundsikringsmate
rialer. Dansk Vejtidsskrift 1966/
10.

(8) Just Christensen: Frostfarlige be
lægninger. Dansk Vejtidsskrift
1968/9.

(9) R. Honoré: Opvarmning af ga
der i Odense. Dansk Vejtidsskrift
1966/11.

Figur 3. Sidestotte af oros beton.
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DAGMARHUS 1553 KØBENHAVN V

ASFALTMATERIALER
SKÆRVEBÆRELAG___
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_

JLE1UJ

cE IZI i LJJ
TELEFON (01) 147247

- .,—

HOLBÆK
TELEFON (03)43 33 34

ROSKI LDE
TELEFON (03)352523

GAMMELRAND
TLF. VISKINGE 207

(03-493)
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Undgå skader fra

salt og vintervåde veje

brug STØBEASFALT

100 0/0 vandtæt

IKAKI
KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS

GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14, 2450 SV * (01) *214111

//

I/i
iI1L

7C
større kan det
ikke siges:
dybere og hurtigere
kan der ikke graves

ff1717171717

TEKNISKE DATA:
Motor: 6-cyl. Perkins diesel —

106 HK
Gravedybde: 6,73 m
Rækkevidde: 9,73 m
Larvebåndsbredder: 61—92 cm
Dozerundervogn med levetids
smurte bælteruller
Skovlstørrelse: standard 800 I.
Skovlbredder: 60—120 cm
2-delt hovedbom
2-positions dipper, der enten
giver ekstrs stor arbejdshastig
hed eller ekstra stor brydnings
effekt.
Pumpekapacitet: 286 I. pr. min,
Pumpetryk: 155 kg/cm’
Egenvægt: 21 tons

* MJ.LSKINER

Roholmsvej 1-3.2528 Albertslund.(0l)64 5474

Ir: JCB 5C - 66 -70 Og 78

FUIDHYDRAUIISKF
GRAVEMASIINFR
Å BÅND
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Her vises seneste nyt i udstyr,
materialer og servicefaciliteter, som
benyttes inden for såvel den
offentlfige som den private anlægs
sektor. Forrige udstilling besøgtes
af 75.000 gæster fra 69 lande.
Vi glæder os til at se Dem.
Udstillingen afholdes hvert andet
og er den eneste af sin art
og størrelse i

ÇVejarbejde

__

OVE APKIL Als

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV tlf. (045) 2 50 50

De bør besøge

Public

Vi byder alle besøgende velkommen
til vor virkelig internationale
udstilling 1970. Mere end 400 ud
stillere vil fylde haller og gallerier i
Olympia Exhibition Halls, London.

Besøgende fra udlandet THE MUNICIPAL AGENCY LTD., 3 CLEMENTS INN, LONDON WC2A 2DB, ENGLAND.
kan få gratis adgangskort og katalog,

skriv blot til: Telefon: 01—242 1200 . Telex: 262568 . Telegramadr.: MUNIPEX

Beton

Jordarbejde

Asfalt
VEJ MATERIALE FABRIKER:
AGGERSUND tlf. (08)221100
LØGUMGÅRD tlf. LØGUMKLOSTER
(047) 43525
SKIVE tlf. (0751) 2888
VOJENS tlf. (045) 41200
SLESVIG tlf. (4621) 26633
KIEL tlf. (431) 7 1911
FÖR tlf. Wyk 718

r
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Dansk
Ingeniørforening
Efteruddannelsen

Moderne vejbefæstelser
Bundsikring • stabilt grus • moderne macadambærelag • cementbundne bære-

lag • bituminøst stabiliserede lag • grusasfaltbeton • støbeasfalt • pulverbe

lægninger og asfaltbeton • kontrol med bituminøse belægninger, leveringsbetin

gelser • sideudvidelse og forstærkning af eksisterende befæstelser • tekniske

og økonomiske overvejelser. 238 sider - kr. 77,65.

Trafikregulering i byer
Terminologi for vejtrafiksignalanlæg • forsinkelse og kødannelse i lyssignal

regulerede kryds • trafiktællinger, dataindsamling • geometrisk udformning af

kryds og signalbestykning • signalanlæggets funktion • beregning af signalan

læg • eksempler på udformning af signalregulerede kryds • trafikstyring •

samordnede signalanlæg • samordnede signalanlæg/edb • lyssignalregulering

materiel drift • vejafmærkning • ulykkesundersøgelser • færdselsulykkerne

statistisk set, 209 sider - kr. 77,05.

1ëKNISK FORLG
SKELBÆRGADE 4 1717 KOBENHAVN V TLF (01) 216801

MÅLSIKKER INFORMATION
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Ø. TEGLGADE 7
TLF. (01) 31 1648

Wild teodolit T1-A med
autokollimationsolçular
Wild GOA

Wild teodolit T1-A med
planplademikrometer
GPM2.

Tre ud af
mange

muligheder!
Dette er blot tre af de mange udbyg
ningsmuligheder, som det store ud
valg at ekstratilbehor til Wild teodoli
terne T1—A, T16 og T2 giver Dem.
Eksempelvis kan nævnes: distance
måling, centrering, nivellering, orien

tering, lodning, opretning og autokol

I imation.
Det meste udstyr er identisk og kan
anvendes på alle tre teodolittyper.
I den aftagelige trefod med tvangs
centrering kan anbringes sigteskive,
2 m basisstadie, optisk lod mm.
Yderligere oplysninger og prospekt
Gi 256.

BJØRN THYGESEN
INSTRUMENTER AIS

LUN DTOFTEVEJ 7 - 2800 LYNGBY - TLF. (01) 883600

WILD
HEERBRUCG

STØBEASFALT
Udlagt med maskine.

En sikker vejbelægning

for moderne trafik.

I samarbejde med

Københavns Asfaltkompagni

Hans Guldmann A/S

AKTIESELSKABET

DANSK ASFALTFABRIK
KØBENHAVN SV

AARHUS
TLF. (06) 13 38 44

ODENSE
tLF. (09) 12 36 81

NYSTED
TLF. (03) 87 11 88
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AKTI ESELSKABET

Pris kr. 57,50.

DE JYDSKE KALKVÆRKER
HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3.8100 AARHUS C

Skærvefabrik:

Glatved strand

ved Grenaa

MekanÉsk
stabilt

.

_____

-

bærelagsgrus

Haandsten * Bundsten

Hovedkontoret: Telefon (06) 1311 88*

* Skærver * Singels

Værket i Katholm: Værket i Skelhoje: Værket i Gunderup:
Tlf. (06) 33 72 88* Tlf. (06) 664111 Tlf. (08) 54 13 26

Værket i Ojeld: Værket i Hylke
(07)551111 Tlf. (05)635311

Skelhøje 63 Haderup 195 Hylke 115

DETAILHANDELEN
I EGNSPLANOMRÅDET
STATUSRAPPORT

Med «Detailhandelen i Egnsplanområdet’ offentlig
gør Egnsplanrådet et materiale, som giver overblik
over detailhandelens nuværende markedsforhold og
byplanmæssige udviklingsvilkår i hovedstadsregio
nen. Der gøres status med tekst, tal og tegninger
såvel over det eksisterende, som over kommunernes
centerplanlægningsarbejde. Rapporten er resultatet
af et samvirke imellem Egnsplanrådets planlægnings
afdeling og Institut for Centerplanlægning.

1KNISK FORLG
SKFLflÆKG*flE4 LFl7 KOSENFIAVN V TLF OFfll BB GI

MALSIKKER INFORMATiON
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13

geoelektriske undersøgelser
grusprospekteringblødbundskortlægning etc.

IF
AALBORG: Svalegårdsvej 60— 9100 — Tlf. (08) 130444G E0DA KØBENHAVN: Gribskovvej 2 — 2100 ø — Tlf. (01) RY 4210

ODENSE: Lahnsgade 70 — 5000 — Tlf. (09) 1428 10

VEJ AF STR I B N I N G Opmærkning og afstribning overalt i landet. Udlægning af SPRØJTE-

PLAST til reflekterende vognbane- og kantlinier. Udstyr til lufthavns-,

kantlinieafstribning og stribning af P-pladser.

STRIB EPkI ASK I N ER Moderne maskiner til al vejmarkering med eller uden refleks. Bl. a.

universalmaskinen JUNIOR.

STR I B E MATERIALER Hvid og gul vejstribemaling, saltresistente kvaliteter.

Refleksglasperler til alle formål.
MARKRYL-markeringsmasse til parmanente markeringer.

AUTO VÆR NS MALING ASTRULITE betonværnsmaling, alge- og svampedræbende.

KANTREFLEKTORER PRISMALITE, hvide og orange.

AFS PÆ RR ING Z-guards og trafikkeg)er.

SCANREFLEX
ALGADE 5 — 4220 KORSØR — TLF. (03) 57 1067

Moriogade 6, 6100 Esbjerg

Telf. (DE) * 120199 (lokal 17)

Se oeicrer

Kobenhevn: TV. Kle!n, BYen 5058

Fyn: B. Engholm, (09) 271037

Sverige: BenfltSOfl Maskin AB

Box 21046S
00 Malmø 21
Til. 880020

CSEELEN)=
ALT I TRANSPORTØRER
—herunder også:

Samlede transportanlæg Godselevatorer Doseringsanlæg

Indhent tilbud — over 25 års erfaring

A 33



ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
9640 FARSØ . TELEFON (08) 63 11 49

Vejmateriale . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

BETON - FI LTE RRØF?

Demonstration og tilbud uden forbindende

DANSK POROSIT AIS
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (06) 142222

® Munch & Lerche
Sankt KrodS Vej 21 1903 Kebe,,Iv,vo Telefon (01) VE 9340

Alhul uld Telefon 06) 144686

m_ •.•• •• B• • • • •C • • • • aais••• ..• . ..• ..•. • . . . . • . . . . • .. . ..•. • .•. • • • • • • . • . . . • a . . • . . • i i i . . . . i
i.. ..• ii. •.• i

..•
::: Emulsionssprojte type T i.i

• ii. a.• ... .i• .ii ..• .i. ..i .i. ..• ii. ..i ii. i.• iii i.i ii. ..• ... i.• .ii i.• ...• ..i i.• .
mi i.• .
ii i.• .
i. .i
• i
i. i.• .

— en let hfndterlig og særdeies mobil emulslonsnprajte, som er .
ii enkel I konstruktion og dermed billig I anskatfelse. — Ophænges i •
• i i traktorens lift. Kompressoren trækkes direkte gennem teteskop- . .
• kardaoaksel fra kraftudtaget. Her 3-dobbelt filtrering et sprede ..• materialet. Vægt: 320 kg. i
i. .•• i
i. i.• ..• ..• .

i.
i .
i. i.
• i
i. •i• .
i. i.
• i
ii ..
i .
ii i.
i i
i.
• i
i. •1
• i

i.
• i
•• i..... .i •. i i i.i.miii•.i i.. i.
• i.... i... ii.. i...... .. . i... .
ii iii••••• •i •iiiiiii iii..... • •

4_£AJGAARD
FABRIK FOR VEJMASKINER

HELSINGFORSGADE 6 . 8200 ÅRHUS N . TLF. (06) 16 24 44
Repræsentant for Sjælland:

J. Anet Pedersen — Ttf. (01) 30 26 40
Roskildevej 47 — Kobenhavn Vatby

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg (08) 12 77 73
»Nordmark» pr. Gug

ABC-BETON SILKEBORG
Alt i betonvarer

Speciale: Forspændt beton — Autoværn

BREDHØJ VEJ 6 . 8600 SILKEBORG . TLF. (06) 82 1875

SØRAL, ASFALTSKÆRVER, VEJMATERIALER
i alle sorteringer. I øvrigt sten til alle formâl.

KROGHS STENSILOER A/S
Klim Strand pr. 9690 Fjerritslev — Tlf. (DB) 22 52 00

UDENLANDSKE
BØGER OG TIDSSKRIFTER

1ëKNISK FORLG
BESTILLES HOS: SKELBÆXG*D54 1711 IOBENHOVNV Tlf lDi)216801

MÅLSIKKER INFORMATION

større effekt-

Hurtigtarbejdende læssernaskine, bygget for htrdt arbejde.
Overlegen motorkraft og Stor loftehojde. Stor manøvre-
evne, leveres med pivotstyring. Skovikapaciset fra
1,4-8,0 mT. Landsdækkende service - forlang special-
pro spekt.
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