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Græsarnieringssten
•en fly spæfidende

specialitet fra UlveBeton

Græsarmeringsstenen fra ULVE-BETON er bl. a. anvendelig til indkørsler, torrepladser, legepladser, ha
vegange og parkeringsarealer. Overalt, hvor der ønskes en smuk og harmonisk flade, der kombinerer
stor slidstyrke med græssets naturlige udseende. Græsarmeringsstenen er et nyt kvalitetsprodukt fra
ULVE-BETON — et at landets førende betonværker. Fremstillet i vort moderne og teknisk avancerede be
tonanlæg og under grundig og løbende kvalitetskontrol i eget laboratorium.
ULVE-BETON har også andre mønsterbeskyttede belægningstyper samt alt indenfor fliser og kantsten,
Desuden produktion at færdigbeton.

ulve
beton

A/S ULVE-BETON
7100 Vejle . Tlf. (05) *82 55 88

Vor mønsterbeskyttede
K.R. 12/6-flise som græs

armeringssten. Græs-
arealet på færdig belægning

udgør 61 pct. Konisk udsparing i stenen
giver lille betonareal foroven og stor tryk-
flade forneden. Stentykkelsen har herved
kunnet nedsættes til 8 cm. Modul 30X30
cm. Antal sten pr. m2: 15,5 Kan leveres
med side- og endesten.

ULVE-BETON’s kvalitetskontrol
er så omfattende, at det har været
muligt at tegne
produktansvarsforsikring på i mill. kr.

— tede prototype at
Den monsterbeskyt

K.R. 12/6-flisen kan
også leveres med den de

korative sorte udfyldningsprop. Stenene
låser sig fast, og belægningen er urokke
lig. Modul: 30X30 cm. Antal sten pr. m2
m. prop: 11,5 K.R. + 11,5 propper. Antal
sten pr. m2 u. prop: 11,5 KR.

Ulvebrosten er en anden
mønsterbeskyttet specia

litet fra ULVE-BETON.
Også denne sten låser sig

selv fast, så belægningen ligger urokke
lig. Bemærk de særlige låsesten i sider
ne. Antal sten pr. m2: 34. Fugeafstand:
2-3 mm. Der kan leveres specielle kurve
sten a 4 stk. pr. sæt.
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MODERNE
JDRDFLYTNIISJQS

MASKIN-TEST
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Den RIGTIGE orientering
for jordflytningsbranchen og anlægssektoren

MODERNE JORDFLYTN ING behandler:

MASKINTESTS MATERIEL-NYT LOVGIVNING

SIKKERHEDSBESTEMMELSER • ØKONOMI
VEDLIGEHOLDELSE • ARBEJDSMETODER

Ring til abonnementsekspeditionen tlf. (01)21 6801
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Motorkontrol - udfort
næse. ojne og tunge

‘:‘..

.U .....

— *Iflfl .

A4 Dansk Vejtidsskrzft nr. 10 . 1975



Geoteknik
uundværligt hjælpemiddel
i alle faserafvejbygning

Geoteknikeren bør normalt gøre mere for at »sælgee sine resulta
ter. Det er ikke nok at give en rapport over en faglig korrekt gen
nemført undersøgelse og håbe, at den bliver brugt. Udarbejdelse
af konkluderende rapporter bør ske i samarbejde med den projek
terende, og ved starten af et anlægsarbejde er det vigtigt, at en
treprenøren bliver interesseret i de geotekniske rapporter. Følgende
artikel er baseret på et kort foredrag i Vej- og Byplanforeningen

Af civilingeniør Knud A. Pihl,
Statens Vejlaborato rium

Indledning
Geoteknik er et uundværligt hjælpe
middel i vejbygning. I alle faser
af en vejs levetid: planlægning,
projektering, anlæg og drift, har
man brug for at kende jordbunds
forholdene mere eller mindre detal
jeret. Størst nytte af geoteknikken
har man normalt i tilblivelsesfasen

(det vil sige projekteringsfasen og
anlægsfasen), og systematiske geo
tekniske undersøgelser er en nødven
dig forudsætning for rationel pro
jektering af moderne veje.

Forudsætningen for at i øvrigt fag
lig korrekt udførte undersøgelser og
sh virkelig bruges fornuftigt erbl.a.,
at resultaterne er:

a. brugeren i hænde i rette tid
b. præsenteret i en overskuelig form.

I det følgende skal dette belyses
nærmere gennem 1) omtale af sam
arbejde mellem projekterende og
geotekniker, 2) præsentation af et
rationelt, logisk rapporteringssystem
og 3) omtale af forholdet til entre
prenøren.

Fig. 1. Model for rekuirent = konsulent forhold. x = personer, lukkede
knsmme linier = gnippedannelse, kasser = formelle organisationer.

Fig. 2. Rapportsystemets generelle opbygning. Forskellige typer af rappor
ter med bilag.

Rekvi rent
(projekterende)

Statens Vejlaboratorium
(geotekni ker)
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DATARAPPORTER I
km—rappc,rter geotekniske data i

flflflL II

L!
Signatur Rapporttekst.

IE1I1III Bilag med oversigter og anvisninger.

Bilag med grunddata.
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Samarbejde mellem
projekterende
og geotekniker
Samarbejdet mellem projekterende
og geotekniker er et typisk rekvi
rent-konsulentforhold. Sådanne for
hold kan groft skitseres ved hjælp
af model a, model b og model c
(fig. 1).

Karakteristisk for model a er at:

— der stilles en opgave
— der gives et svar (rapport)
— der er lille (eller ingen) kontakt

undervejs.

Karakteristisk for model b er at:

— opgaver formuleres i fællesskab
— der er gensidig orientering un

dervejs
— der foregår løbende rapportering

geotekniker og projekterende
imellem

— konklusioner bliver til i fælles
skab.

Karakteristisk for model c er at:

— der dannes en opgaveorienteret
gruppe (projektgruppe)

— rollerne rekvirent og konsulent
bliver flydende

— der tilskyndes til et tæt samar
bejde om opgaven, trods fysisk
og organisatorisk adskillelse.

Man må sige, at model a sjæl
dent er tilfredsstillende for nogen af
parterne. Der er stor risiko for, at
rekvirenten ikke får, hvad han har
brug for. I heldigste fald får han,
hvad han har bedt om.

Model b er i de fleste tilfælde en
hensigtsmæssig form, og det er efter
denne model, Statens Vejlaboratori
um tilstræber at etablere kontakter
ved vejgeotekniske konsulentopga
ver. Det giver en rimelig stor kon
taktflade med mulighed for at forstå
hinandens problemer og løsningsfor
slag. Vi har gode erfaringer fra en
række større opgaver (motorveje) og
mener, at fremgangsmåden har væ
ret stærkt medvirkende til at geotek
nikken virkelig er blevet udnyttet i
disse opgaver. Model c er måske
den allerbedste løsning. I det små
gør vi forsøg i den retning, men har
endnu ikke større erfaring på dette
område.

Det alt afgørende er, at den pro-

jekterende får de relevante oplysnin
ger i rette tid. Det med rette tid er
meget afgørende. Hvis resultaterne
når for sent frem, bliver de jo ikke
brugt og er nærmest spildt. Rent
praktisk må informationen formid
les, dels mundtligt og dels i form af
foreløbige notater og udkast til rap
porter. Efterhånden samles hele ma
terialet i de endelige rapporter.

Et rationelt, logisk
rapporteringssystem
Ved geotekniske undersøgelser pro
duceres sædvanligvis et talmateria
le af meget stort omfang. F.eks.
blev der på den 23 km lange mo
torvejsstrækning Skanderborg-Viby
Ringvej, der nu er i anlægsfase i
boringer alene af Statens Vejlabo
ratorium taget mere end 9.000 jord-
prøver, på hvilke der er udført for
skellige laboratorieforsøg. Den data-
mængde, der skal rapporteres, be
løber sig til mere end 10 data pr.
prøve. Det er klart, at resultatmæng
der af et sådant omfang alene af hen
syn til overskuelighed nødvendigvis
må placeres systematisk i et meget
veldefineret system af rapporter.
Hovedtræk i det benyttede rapport
system for geotekniske undersøgel
ser er vist på fig. 2.

Der udarbejdes to typer rappor
ter, som er fundamentalt forskellige
i indhold:

Datarapporter (Km-rapporter el
ler Geotekniske data) indeholder
udelukkende primære resultater fra
markarbejde og rutineforsøg i labo
ratoriet, og er at opfatte som et ar
kiv for objektive, målte og observe
rede facts, grunddata. Datarappor
ter vil typisk rumme bilag som situa
tionsplaner, boreprofiler, pejleresul
tater, resultater af laboratoriefor
søg m.m., altså dokumentation af
trufne forhold.

Konkluderende rapporter (Ho
vedrapport og evt. specialrapporter)
skrives til brug for den projekteren
de. I disse er hovedvægten lagt på
sammenfatninger, bearbej dninger
og vurderinger udfra grunddata.
Konkluderende rapporter indledes
altid med et resumé. Hovedrap
porten vil normalt beskrive og vur
dere de pâ figur 3 nævnte forhold,

som har betydning for projekterin
gen. Dog kan visse problemområ der,
f.eks. blød bjmd, udskilles fra hoved-
rapporten til behandling i special-
rapporter, hvis det er hensigtsmæs
sigt.

Med andre ord, medens datarap
porter rummer grunddata, som ikke
kan diskuteres, er de konkluderende
rapporters indhold vurderinger og
konklusioner, der selvsagt er udtryk
for et skøn på grundlag af facts og
en vis erfaring, men klart noget,
som kan diskuteres. Med dette, i
virkeligheden strengt logisk opbyg
gede system, skulle det til enhver
tid være muligt at tilegne sig netop
det, man har brug for, lige fra det
store overblik (hovedrapportens re
sumé) til f. eks. den mindste detalje
i et bestemt boreprofil (datarappor
tens bilag). At informationen findes
på en let tilgængelig og overskuelig
form, er en betingelse for, at den
bliver brugt.

Systemet har med succes været
benyttet i lang tid for geotekniske
undersøgelser for vejstrækninger, og
det kan formentlig med fordel be
flyttes i mange andre tilfælde.

Samarbejde mellem

entreprenør
og geotekniker
Der er forskel på geoteknik for hus-
og brobygning og geoteknik for vej-
bygning. I hus- og brobygning sø
ger man kendskab til funderings
forhold for et bygværk. I vejbygning
gælder det for jordarbejdet tillige
at skaffe oplysninger om jordens
egenskaber som byggemateriale.
Jordentreprenøren vælger ikke selv
sit byggemateriale, og hans mulig
hed for at skaffe sig viden herom før
tilbudsgivning er stærkt begrænset.

FOR EN HEL VEJ5TRÆA
RESUME RING ETAPE/PARCEL)

Fnrrb.jde - plo,bognng e.krroelo. ni

i4orkorb.jd. udiirte0001.knIoke

Loboroior Corbejde ondernøgeloer

bon/og/ok ooerogt V/.rd.rjg 0/

Algronning — jorden, onoend.llghod jordbonde/orhnld og

Pdfyidni,g — blid bond konOtroktiO. fors/og

Rb) ordoplonorn

Fig. 3. Hovedrapportens indhold.
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Sericol Kantform, et nyt system - let og
hurtigt monteret - æstetisk og holdbart.
Kantform er en vejrbestandig aluminiums
skinne af en legering der svarer til vej-
direktoratets specificerede M-57-SH.

Kantform gor færdselslavlen modstands
dygtig over for vandalangreb.
Kantform sorger for al tavlen modstår
mindre påkoraler.
Kaniform er æstetisk og bidrager til et
venligt miljø i vore byer.
Kantlorm bliver påsat på fabrikken og gi’r
lynhurtig montering på vejen med de til
hørende beslag der monteres med et en
kelt greb.
Kaniform beslag kan leveres til både 60
mm og 76 mm standere og til enkelt og
dobbelt skiltning.
Kaniform monterede tavler kan sættes op
og udskiftes af en enkelt mand, og er en
endelig farvel til skruehuller gennem tav
lerne.

For bedre færdsels-sikkerhed SKILTEFABRIKEN SERICOL%
INDUSTRIGÅRDEN.4200 SLAGELSE . TELEFON (03)521653’

--“- -I -
IIUWMUVII

med Kortlysrefleks
og Kant(orm
Scotchlile kortlysrefleks, et helt nyt re
fleksmateriale med 4-6 gange større re
fleksstyrke, der lever op Ill de sidste 20
års femdoblede trafikintensitet, der bety
der st bilisterne i dag kører med kort lys
i mindst 75°/o at tiden i døgnets mørke
timer.

Scotchlite kortlysretleks og Sericol kant-
form - en god kombination for større
færdseissikkerhed
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Vejlygning
sikkerhed..

er sig om

COLAS VEJMATERIALE A/S
Randersgade 60 - 2100 Kbh. ø - (0176) TR 9870
Marsk Stigsvej 3-8800 Viborg -(06) 624611

1
I

også økonomisk
3
I

-4

)

Omhyggelig, administrativ behandling at de en
kelte opgaver giver et sikkert grundlag for korrekt
udførelse af vejbygningsopgaverne. Vort interne
rapporteringssystem og moderne EDB-styring af
de enkelte sager sikrer, at Deres ordre bliver ud
ført i nøje overensstemmelse med aftalen, bâde i
økonomisk og teknisk henseende.

- vejbygning på et sikkert grundlag.
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Det er jo ikke nok at se på en
massekurve og flytteafstande, når
et arbejde skal vurderes. Jord og
jord er mange ting. Noget råjord er
let at arbejde med i al slags vejr,
noget råjord er vanskeligt under
visse omstændigheder og umuligt at
arbejde med under andre omstæn
digheder. Geoteknikerens hjælp til
entreprenøren i dette tilfælde er en
samling datarapporter, hvor oplys
ningerne om klassifikation m.v. er
let tilgængelige. Det før omtalte
rapportsystem tilgodeser dette ved
at alle facts er oplyst og præsen
teret i en overskuelig form, nar til
budsudregningen udføres.

Nar jordarbejdet for alvor går i
gang i marken, er der store fordele
for entreprenøren ved at sætte sig
grundig ind i det undersøgelsesma
teriale, som geoteknikeren har frem
skaffet, og det vil normalt være for-

nuftigt, at de to parter entreprenør
og tilsyn assisteret af geotekniker
sætter sig sammen og gennemdrøf
ter problemerne. De konkluderende
rapporter er skrevet til brug for den
projekterende og kan indeholde visse
udførelsesmæssige anvisninger, men
egentlige entreprenørmæssige vur
deringer indeholder de ikke. Der er
imidlertid intet til hinder for at
fremdrage grunddata fra datarap
porterne og foretage en fornyet
bearbejdning og vurdering i relation
til entreprenørens interesser.

I forholdet til entreprenøren op
træder geoteknikeren i sagens natur
som bygherrens rådgiver, men det
er jo lige så klart, at det er i alles
interesse, at de foreliggende oplys
ninger benyttes mest muligt til gavn
for det færdige produkt, nemlig
det færdige stykke vej. Tilsynet bør
gå aktivt ind for at etablere en kon

takt mellem entreprenør og geotek
niker. Ved starten af anlægsfasen har
alle parter fordel af, at geoteknike
ren virkelig kan »sælge« sine resul
tater om jordbundsforholdene. En
stor informationsmængde er tilste
de og skulle jo gerne bruges fornuf
tigt også af entreprenøren, i dennes
egen interesse, og i helhedens in
teresse.

Afslutning
Der er her gjort rede for, hvad
geoteknikeren kan gøre for at få
brugerne til at udnytte geotekniske
undersøgelser mest mulig. Udover
det tekniske bør geoteknikeren gøre
et vist stykke »salgsarbejde«, fordi
der er penge at tjene for entrepre
nøren og besparelser at hente for
bygherren ved en fornuftig udnyt
telse af den indsamlede viden om
jordbundsforholdene.

LFraministerineJ

Ministeriet for offentlige arbejder har
udtalt, at ejeren af en landbrugsejen
dom kunne forlange udsættelse med
betaling og forrentning af den del af et
vejbidrag til anlæg af en kommunevej,
som oversteg, hvad der ville være på
lagt en almindelig bebygget parcelhus-
grund ved vejen.

En gårdejer har til ministeriet for
offentlige arbejder klaget over, at et
byråd har pålignet ham vejbidrag
til anlæg af en kommunevej.

Byrådets kendelse om vejbidrag,
der var stadfæstet af amtsrådet på-
lagde gårdejeren 100.000 kr. som
andel i anlægsudgifterne, der i alt

udgjorde 500.000 kr. Byrådet af
holdt de 250.000 kr. under hensyn
til den fordel, som vejanlægget ville
medføre for kommunen.

Klageren gjorde gældende, at han
fandt det urimeligt at skulle bidrage
til vejen, idet han ikke var interes
seret i dens anlæg.

Det fremgik af sagen, at lodsejer
bidragene var fordelt mellem klage
ren og to andre ejere af til vejen
grænsende ejendomme på grundlag
af størrelsen af ejendommenes area
ler, at hele det pågældende område
i henhold til kommunens bygnings
vedtægt var udlagt til industriom
råde, og at klagerens bidrag kræve-

des afdraget over en 5-årig periode
fra 1. januar 1974.

Ministeriet svarede, at man ikke
fandt grundlag for at nedsætte kla
gerens vejbidrag, der var pålignet
i medfør af vejbidragslovens § 3
(lov nr. 287 af 7. juni 1972). Mini
steriet gjorde klageren opmærksom
på, at kommunen ved at dække halv
delen af anlægsudgifterne havde stil
let ham bedre, end han efter loven
havde krav på. Fordelingen af bidra
gene efter arealstørrelse havde efter
ministeriets opfattelse hjemmel i vej
bidragslovens § 11, stk. 4, under
hensyn til, at området var udlagt
il industri.

Da klagerens ejendom for tiden
blev benyttet til landbrug og efter
det oplyste ikke på tidspunktet for
kendelsen var udstykket i parceller,
kunne klageren imidlertid i medfør
afvejbidragslovens § 16, stk. 1, for
lange udsættelse med betalingen og
forrentningen af den del afvejbidra
get, der oversteg, hvad der efter by
rådets skøn ville være pålignet en
almindelig bebygget parcelhusgrund
ved vejen. Udsættelsen ville dog
bortfalde, efterhånden som klage
rens ejendom overgik til anden an
den anvendelse end landbrug.

Klage over vejbidrag
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Afslag på opførelse af støjmur

Ivlinisteriet for offentlige arbejder har
afvist en klage over, at et amtsråd har
nægtet at opføre en støjmur for en ny
anlagt landevej. Ministeriet udtalte vi
dere, byggeliniebestemmelser er bin
dende fra tidspunktet for offentliggø
relsen i lokale blade, medens der ikke
er knyttet retsvirkninger til tinglysnin
gen, der alene tjener til oplysning for
eventuelle købere m. v.

Nogle lodsejere har til ministeriet
for offentlige arbejder klaget over,
at et amtsråd i forbindelse med eks
propriation til anlæg af en lande
vej har afvist at opføre en støjmur
i skellet mellem ejendommene og
landevejen eller betale en erstatning
svarende hertil.

Endvidere har lodsejerne klaget
over, at byggeliniepålæg til sikring
af vejens gennemførelse først blev
tinglyst på ejendommene 3 år efter,
at der blev truffet beslutning om
dette.

Vedrørende kravet om anlæg af en
støjmur har lodsejerne anført, at
amtsrådet et andet sted har ompro
jekteret og flyttet en planlagt vej af
hensyn til de forureningsgener, vej en
ville få for en bebyggelse. Amtsrå
det bevilgede hertil Ca. 500.000 kr.
Klagerne fandt på denne baggrund,
at der var tale om forskelsbehand
ling, når amtsrådet ikke ville betale
for en afhjælpning af støjgener ud
for deres ejendomme gennem eta
blering af en støjmur eller ved at
yde en erstatning, således at lodse
jerne selv kunne anlægge en støj-
mur. Endvidere har de vedrørende
tinglysning af byggelinierne anført,
at de fandt det uheldigt, at der var
gået 3 år mellem beslutningen om
byggeliniepålægget og tinglysnin
gen, idet dette har medført, at
flere lodsejere har købt deres ejen
domme uden at vide, at der ville
komme et større vejanlæg. Disse

lodsejere har derfor ikke haft nogen
reel mulighed for at sikre sig imod
at komme til at bo umiddelbart op
ad vejen. Det var de klagende lods
ejeres opfattelse, at et byggeliniepå
læg bør tinglyses hurtigst muligt
efter, at der er truffet beslutning om
dette, og at den dagældende bestem
melse i vejbestyrelseslovens § 44,
stk. 3 (nu lov om offentlige veje,

§ 37, stk. 3), i overensstemmelse
hermed bør forstås således, at bygge-
linier skal tinglyses umiddelbart ef
ter udløbet af klagefristen, og kun
for de ejendommes vedkommende,
hvorom der er indgivet klage, kan
tinglysningen udsættes, til klagen
er færdigbehandlet.

Amtsrådet har i en erklæring over
sagen oplyst, at der i forbindelse
med ekspropriation til vejens gen
nemførelse har været afholdt åsteds
forretning den 31. januar 1974, at
de pågældende lodsejere blev ind
kaldt hertil, uanset at projektet ikke
direkte berørte ejendommne, at
der ved forretningen opnåedes enig
hed om, at højdeforskellen mellem
den nye vejrabat og haverne skulle
udlignes ved etablering af en beton-
mur, hvorpå ejerne kunne etablere
fast hegn eller mur, og med henblik
på dette blev der givet dispensation
fra byggeliniepålægget, at lodsejere
ved forligsforretning den 27. marts
og ved et møde den 21. maj 1974
under henvisning til projektændrin
gen ved det andet foran omtalte
vejanlæg fremsatte krav om yderli
gere erstatning med henblik på opfø
relse af en støjmur for amtsrådets
regning, at amtsrådet afslog dette
krav under henvisning til, at mini
steriet i en tilsvarende sag havde
udtalt, at en vejbestyrelse ikke var
forpligtet til at betale erstatning
som følge af os- eller støjgener fra
vejtrafikken, at det ikke var teknisk
muligt at flytte den pågældende

strækning af vej en, samt at taksa
tionskommissionen havde afsagt ken
delse om, at der ikke tilkommer lods
ejerne erstatning for ulemper som
følge af vejanlægget, og at denne
kendelse var stadsfæstet af over
taksa tionskommissionen.

Vedrørende pålæg af byggelinier
til sikring af landevejen har amts
rådet oplyst, at landevejen blev
optaget på ministeriets vejplan den
7. juni 1967, at byggelinierne blev
pålagt med virkning fra 25. januar
1968, at de daværende ejere af de
berørte ejendomme blev underret
tet herom ved anbefalet brev af
24. januar 1968, at amtsrådet den
gang fulgte den praksis, at bygge-
linier først blev tinglyst, når behand
lingen af samtlige klager over bygge-
linierne var afsluttet, samt at amts
rådet den 3. marts 1970 anmodede
et landinspektørfirma om at foretage
tinglysningen af byggelinierne, og
at dette skete for så vidt angår de
her omhandlede ejendomme den
24. juli 1971.

Endelig har amtsrådet udtalt, at
underretning om byggeliniepålæg
get ved anbefalet brev til ejere af
berørte ejendomme må anses for det
primære i bekendtgørelsen af byg
gelinierne, som i øvrigt kun har til
formål at sikre, at et planlagt vej-
anlæg kan gennemføres uden for
dyrelser, der er en følge af opfø
relse af nye anlæg inden for den
planlagte vejs rammer.

Ministeriet udtalte herefter, at
det ikke fandt grundlag for at kriti
sere, at amtsrådet havde nægtet at
etablere en støjmur i skellet mellem
vejen og ejendommene eller at be
tale en erstatning svarende til udgif
terne herved. Ministeriet fandt hel
ler ikke, at amtsrådet havde gjort
sig skyldig i en kritisabel forskels
behandling derved, at amtsrådet
på grund af forventede støj gener
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havde omprojekteret et andet vejan
læg men havde afvist at etablere
en mur til afhjælpning af tilsvarende
gener ud for klagernes ejendomme.

Ved valget af placeringen af en ny
vej må vejmyndighederne foretage
en skønsmæssig afvejelse af en række
forhold af økonomisk, teknisk og
planlægningsmæssig art og på bag
grund heraf fastsætte vejens liniefø
ring. Konsekvenserne af vejens pla
cering og gennemførelse må heref
ter afgøres efter dansk rets almin
delige regler om bl. a. ekspropriation
og naboforhold. Efter disse regler
vil der efter ministeriets opfattelse
kun under ganske særlige omstæn
digheder kunne blive tale om at yde
erstatning til ejere af ejendomme,
der lider under os- eller støjgener
fra vej trafikken. Denne opfattelse
er da også i den foreliggende sag
tiltrådt af taksationsmyndigheder
ne. Disses afgørelse kan indbringes
for domstolene. Ministeriet var dog
opmærksom på de gener, som vej-
anlæg kan påføre bebyggelse, og har
derfor nedsat et udvalg, hvis opgave
er at undersøge såvel de tekniske
som de økonomiske problemer i
forbindelse med afhjælpning af disse
gener ved større vejanlæg, herunder
fremkomme med forslag til eventu
elle ændringer af gældende lovgiv
ning. Det måtte dog påregnes, at
gennemførelse af eventuelle foran
staltninger eller lovbestemmelser
kun ville få virkning for fremtidige
vej anlæg.

For sâ vidt angår spørgsmålet om
tinglysning af byggelinier udtalte mi
nisteriet, at byggeliniebestemmel
ser er bindende fra tidspunktet for
offentliggørelsen i stedlige blade,
jfr. vejlovens § 37. Der er ikke
knyttet retsvirkninger til tinglysnin
gen, der alene tjener som oplys
ning for eventuelle købere mv.
Ministeriet var enigt i, at det bør
tilstræbes, at tinglysning sker tid
ligst muligt, og at tinglysningen
i den foreliggende sag burde være
sket tidligere, men af administra
tive grunde og på baggrund af
formuleringen af § 37. stk. 3, fandt
ministeriet ikke at kunne pålægge
en vejbestyrelse at tinglyse bygge
liniebestemmelser, før eventuelle
klager er afgjorte.

En overtaksationskommission har be
stemt, at en ejendom med et grundare
al af 1182 m2, hvorpå der var opført
et parcelhus, skulle overtages af vejbe
styrelsen mod erstatning, efter at der
i medfør af lov om offentlige veje var
pålagt byggelinie på ejendomme. Over
tagelsen var begrundet i, at bygningens
b ruttobeboelsesarea I var usædvanligt
lille og væsentlig mindre end de omlig
gende ejendommes.

I udkanten af en bymæssig bebyg
gelse lå en ejendom med et grund
areal af 1182 m2. På ejendommen
var foruden nogle udhuse opført
et enfamiliehus med et grundareal
pä 60 m2 og et bruttobeboelseseta
geareal på 62 m2. Ejendomsværdien
var ved 15. alm. vurdering 115.000
kr., heraf grundværdi 17,700 kr.

I marts 1973 lod ejerenudarbejde
planer for en tilbygning og ansøgte
om byggetilladelse. Dette andragen
de foranledigede, at ministeriet for
offentlige arbejder den 5. juli 1973
i medfør af § 36 i lov om offentlige
veje nedlagde foreløbigt forbud mod
bebyggelse mv. på ejendommen.

Dette forbud blev den 20. juni
1974 afløst af et byggeliniepålæg,
som amtsrådet pålagde i medfør af
lovens § 35. Byggeliniepålægget om
fattede så godt som hele grundens
areal og afskar ejeren fra enhver
form for tilbygning.

Ejeren begærede herefter ejen
dommen overtaget af vejbestyrel
sen mod erstatning, hvorefter sagen
af amtsrådet blev henvist til taksa
tionskommissionens afgørelse.

Det blev under sagens behandling
for taksationskommissionen oplyst,
at de omliggende grunde var mere
udbyggede end den her or hand
lede ejendom, og at denne i øvrigt
var beliggende i et fuldt udbygget
parcelhuskvarter.

Taksationskommissionen bestem
te at vejbestyrelsen skulle overtage

ejendommen mod erstatning. Tak
sationskommissionen b egrundede sin
afgørelse med, at ejendommen først
efter opførelse af en tilbygning ville
være udnyttet i samme grad som
omliggende ejendomme, og at eje
ren havde udarbejdet beregninger
til en rimelig tilbygning, inden det
foreløbige forbud blev nedlagt.

Amtsrådet indbragte sagen for
overtaksationskommissionen for
Nordjyllands og Viborg amter og
påstod taksa tionskommissionens
kendelse om ejendommens overta
gelse ophævet, medens ejeren på
stod kendelsen stadfæstet.

Begge parter anmodede overtak
sationskommissionen om i givet fald
at fastsætte erstatningen for ejen
dommen uden først at hjemvise sa
gen. Ejeren fremsatte i denne for
bindelse krav om en erstatning på
235.000 kr.

Overtaksationskommissionen ud
talte, at man ganske vist kunne give
vejbestyrelsen medhold i, at den
omstændighed, at en ejendom af
den her omhandlede størrelse er be
bygget med et parcelhus, i alminde
lighed vil afskære ejeren fra at gen
nemføre et krav om ejendommens
overtagelse som følge af byggelinie
pålæg. I den foreliggende sag inde
holdt beboelsesbygningen imidlertid
kun 62 m2 bruttobeboelsesetageare
al, hvilket areal må anses for at være
usædvanligt lille for et parcelhus.
Under hensyn hertil samt til det af
taksationskommissionen anførte ved
tog kommissionen at stadfæste taksa
tionskommissionens kendelse.

Med hensyn til erstatningsfastsæt
telsen vedtog kommissionen under
hensyn til ejendommens beliggen
hed og beskaffenhed at tillægge eje
ren en samlet erstatning for ejen
dommen i sin helhed med påståede
bebyggelse med mur- og nagelfast
tilbehør på 170.000 kr.

Overtagelse af parcelhus
på byggelinleareal
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Genbrug af kantpæle
Efter at kantpæle for få år siden fik
den nuværende udformning, og efter
udsendelse fra vejdirektoratet af
klart definerede retningslinier for
opsætning, er anvendelsen af kant-
pæle langs landevejene acceleret be
tragteligt.

Alle motorveje og hovedlandeveje
er nu formentlig forsynet med kant-
pæle. En væsentlig del af landeve
jene følger efter i denne tid, ligesom
kantpælene også anvendes ved kom
muneveje, hvor der er behov for
kantafmærkning.

Groft skønnet skal der nok regnes
med anvendelse af Ca. 200.000 kant-
pæle i alt ved vejnettet i Danmark.
Hvis man forsigtigt anslår, at Ca.
20% af pælene bliver deformeret
hvert år ved påkørsel eller hærværk,
skulle der således regnes med en
udgift på 40.000 X p.t. 30 kr.
1.200.000 kr. pr. år til anskaffelse
af nye pæle for at holde det etable
rede niveau.

Vi har i de sidste år været heldige
med vinteren, men der må også
regnes med, at tung sne slynget fra

sneplovene vil bøje en del kantpæle.
Langt de fleste pæle beskadiges

på den måde. at de meget naturligt

bøjer, hvor momentet er størst, så
ledes at der fremkommer mere eller
mindre varig bøjning ved overkan
ten af fundamentet. Pælene lader
sig i mange tilfælde ikke rette op i

lodret stilling og udskiftes derfor.

Ved Fyns amtskommune, 3. vej-

distrikt har vi siden de nye kantpæ
les fremkomst samlet de deforme

rede pæle sammen, idet vi havde en
idé om, at der måtte kunne blive

Detail al den lukkede presse.
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tale om genanvendelse af en del af
dem.

I vinteren 1974/75 eksperimen
terede vi noget, og resultatet af for
søgene blev efter egen vurdering
så vellykket, at vi gerne vil orientere
andre vejforvaltninger.

Vi har på det herværende værk
sted fremstillet forskelligt værktøj,
hvormed vi i begyndelsen af august
har oprettet ca. 600 pæle.

Efter frasortering af pæle, der er
så beskadigede, at de ikke lader sig
rette op, vaskes pælene. Derefter
blæses i 2-3 minutter varm luft gen
nem den pæl, der skal behandles,
hvorved materialet blødgøres så me
get, at de bøjede partier lader sig
rette op i næste fase, hvor pælen
indlægges i en presse og i ca. 2 mi
nutter udsættes for trykluft, der dels
former og dels afkøler.

Efter opretning udskiftes refleks
og kantbånd, hvis der er sket skade
pa disse ved pakørselen.

Der er rettet Ca. 80 pæle pr. dag.
Det vil ved anskaffelse af en varm
luftsblæser mere kunne øges til 110
pæle. Opvarmningen er naleøjet i
processen.

Udgiften til opretning er ca. 3.00
kr. pr. pæl. Det drejer sig ganske
overvejende om arbejdsløn. Udgif
ten til elektricitet og vaskemiddel
samt afskrivning på værktøj kan sæt
tes til ca. 15% af den samlede
udgift.

Distriktets afmærkningskolonne
afleverer alle påkørte pæle og over-

Ved bøjningsforsøg med træk i 40
cm højde over terræn blev der ved
3 nye og 3 oprettede pæle noteret
følgende trækpåvirkninger før pælen
gav efter og bøjede.
Nye pæle: 30 kg, 32 kg og 27 kg.
Opr. pæle: 28 kg, 23 kg og 23 kg.

Det kan ikke undre, at materialet
er blevet en smule svækket ved bøj
ning og efterfølgende opretning, men

lader sortering til pæleopretteren.
Der må regnes med. at ca. 20% af
pælene er beskadiget på en sadan
måde, at opretning ikke er mulig.

Tidligere nævnte udgift på
1.200.000 kr. til 40.000nyepælepr.
år til udskiftning kan, hvis distriktets
erfaringer holder stik ændres til:

= 96.000 kr.
= 240.000 kr.

det er under alle omstændigheder
uden betydning. Hvis pælen kun
påvirkes af vind og vejr, bliver den
stående. Hvis trafikanterne stifter
nærmere bekendtskab med pælen,
bøjer den sig, enten den er ny eller
renoveret, og det er da også tanken
med kantpælene, at det er disse og
ikke trafikanterne, der skal be

‘ :1

Oprettede pæle: 40.000 — 20% = 32.000 X 3,00 kr.
+ nye pæle : 8.000 X 30,00 kr.

I alt 336.000 kr.

skadiges.
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Fig. 1. Romersk milikervej nær en by (11).

De ældste og mest primitive veje
var stier trådt af dyr og menne
sker. De førte fra opholdssteder til
fiskepladser og skove, hvor der var
føde at få.

I det fjerde årtusind f. Kr. blev
hjulet opfundet og derefter vognen.
Stierne kunne passeres til fods eller
til hest, men hist og her var passa
gen vanskelig. Sådanne steder kun
ne vogne slet ikke komme igennem,
og derfor var det nødvendigt at
forbedre stjerne med de redskaber,
der stod til rådighed. Det var det
første egentlige vejbyggeri.

Tør undergrund var bedst: der
for fulgte disse tidlige veje ofte
vandskel. På blød bund kunne man
dog også komme igennem ved at
anbringe en vejbelægning. oftest
træ sjældnere sten.

Forhistoriske veje

Af forhistoriske veje kan nævnes
Rav-vejene. I den tidlige bronce

alder (2000 f. Kr.) begyndte han
delen med rav mellem Danmark og

Norditalien; den nåede sit maksi

mum omkring år 600 f. Kr. En vej

gik fra Vestjylland over Hamburg.

Dresden. Passau til Brenner og Ve

rona. De fleste forhistoriske veje

havde dog ingen berøring med Dan

mark. Det gælder således silkevejene

til Kina, Persiens og Mesopotami

ens veje samt veje i Ægypten og

Cartago.

Romerveje

Romerne regnes — med rette eller

med urette — for pionerer inden

for vejbygningen. Sikkert er det,

at de byggede et stort vejnet i lan

gning i historisk

MBR4TlO VE

VIA’. MII fl

1?’L4E EXTRA VPJ

trTAPV QV&F C
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Delvis anvendt som foredrag på Vejdagen den 19. juni 1975, på den

polytekniske Læreanstalt.

dene omkring Middelhavet samt
Frankrig, Vesttyskland og England.
Man gætter på, at den samlede
længde là omkring 80.000 km. For
målet med disse veje var dels at
skaffe en god militær kommunika
tion, dels at sikre forbindelse mel
lem rigets provinser (herunder post-
forbindelse for herskerne) samt en
delig at skabe beskæftigelse for de
mange soldater, der i fredstid ikke
havde ret meget at bestille. Vejene
var forsynet med milepæle, raste
pladser, bad, templer, post- og
beboelseshuse (brugtes til natkvarter

for militært personel og embeds
mænd samt til hesteveksling, idet
der var opstaldet 20 å 40 heste hvert
sted). Rejser foretoges på den tid
som regel til hest. Desuden havde
man tohjulede kærrer med lasteev
ne 65 kg og firhjulede vogne til
godt 300 kg last; sporvidden var

90 cm.

En af de første og desuden mest
bekendte romerveje var Via Appia.
Den blev påbegyndt år 312 f. Kr.
og førtes bla. på en dæmning gen
nem de pontinske sumpe.

Karakteristisk for romervej ene var
den retlinede linieføring med deraf
følgende store jordarbejder, f.eks.
dæmninger på indtil 10 m’s højde.
Man foretog i nogen udstrækning
grundundersøgelser og benyttede af
og til at komprimere undergrun
den. Tværprofilet bestod af en op
rundet 4,5 m bred kørebane be
grænset af 55 cm brede kantsten;
rabatterne var sædvanligvis 2 k 2,5
m brede. Man kørte såvel på køre
banen som på rabatterne; ved stør
re militære transporter marcherede
fodfolket på kørebanen, ryttere og
vogne benyttede rabatterne. Kant-
stenene brugtes i øvrigt af fodgæn
gere i vådt føre og af ryttere ved
opsidning, idet man ikke brugte
stigbøjler. Kørebanens belægning
var over en meter tyk og så solidt
udført, at enkelte strækninger er
bevaret. Midterbanen var begræn
set af støttemure, der var så høje,
at de passerende kunne færdes i
regnvejr, selv hvor det tilstødende
terræn var opblødt. Almindeligvis
var midterbanen kantet med trin-
sten op ad murene med 3 m’s mel
lemrum, de skulle dels holde vog
nene på banen, dels beskytte mure
ne mod påkørsel, og endelig tjente
de som trin, når man skulle stige
til hest eller til vogns. Der blev rejst
triumfbuer for dem, der havde la
det større veje bygge.

Som sagt holdt romerne på, at
den korteste vej mellem to punkter
er en ret linie. Den erkendelse, at
en længere vej i et kuperet terræn
ofte i tids- og energiforbrug er for
delagtigere end en stejl direkte vej,
er fra nyere tid. Romerne havde
lært af Etruskerne og holdt så stejlt
på de rette linier, at de f.eks. på
Via Aurelia på en strækning af
100 km passerede forbi byer i få
hundrede meters afstand.

Den rette linieføring medførte
stærke stigninger. Der var dog græn
ser for, hvad man kunne tolerere.
Allerede Etruskerne lavede serpen
tiner. Hulveje havde man også;
men det var måske ikke så meget
for at undgå stigninger, som fordi
man efter ægyptisk forbillede øn
skede at indrette begravelser langs
vejene. Man haf fundet etruskiske
gravkamre i de næsten lodrette si
der af en hulvej; Romerne havde
dog som regel deres begravelser
langs vejene i åbent terræn.

De ældste romerveje var — med
enkelte undtagelser — jordveje. Al
lerede Etruskerne havde brolagt
nogle veje; man har opdaget så
danne belægninger under romerve

je. Etruskerne brolagde stærkt be
færdede veje, veje med gravsteder
og »fornemmee veje. »Brostenene
var rektangulære kalkstensplader
1,0 m lange, 0,8 m brede og 0,3 m
dybe, anbragt midt i jordvejen.
Romerne derimod brugte små poly
gonale plader i forbandt; fugerne
blev allerede 3-400 år f. Kr. fyldt
med mørtel.

Omkring år 200 f Kr. trængte
de mest trafikerede veje til at for
bedres. Affald fra stenbrud (altså
en slags skærver) anbragtes oven
på jordvejen; ved nyanlæg lagde
man skærverne direkte på jorden.
Der viste sig snart en del ulemper.
Skærverne druknede, der kom spor-
dannelse, og det var nødvendigt

-

Af professor H. H. Ravn
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Fig. 3. Tværsnit af større romersk vej.

stadig at efterfylde med skærver.
Derved blev undergrunden stadig
fastere, d.v.s., at den var et godt
underlag for nye skærver. Denne
erfaring medførte, at blød bund
bortgravedes, og store skærver fyld
tes efter i 10-15 cm’s tykkelse. Nu
kunne der anbringes et slidlag be
stående af store (0,3 å 0,5 m2) sten-
plader.

Da romervejenes belægninger i
større eller mindre udstrækning er
blevet efterlignet senere, skal vi gå
lidt nærmere ind på dette emne
(8).

De største veje i nærheden af
Rom havde 3 vognbaner, hvoraf
midterbanen var forbeholdt mili
tæret. Under hele vejen lagde man
et fundament af store flade sten i
mørtel, derover murværk af min
dre sten og derover atter beton af
skærver. For midterbanens vedkom
mende anbragtes ovenpå betonen
en slags brolægning af temmelig
store sten nærmest som sammen-
hugget glacis lagt i mørtel. Midter
banen skiltes fra sidebanerne ved
høje hugne bordursten (se fig. 3).

Veje i større afstand fra Rom hav
de kun en enkelt kørebane, der som
fundament indeholdt et lag mur
værk af store, ofte temmelig regel
mæssigt tildannede sten, og derover
enten et nyt lag murværk af min
dre sten og så stampet ler eller om
vendt, og øverst et lag grusbeton
eller skærvebeton eller begge dele.

Uden at komme nærmere ind på
emnet vejbroer skal lige nævnes,
at allerede Etruskerne var fortrolige
med såvel træbroer som stenbroer.
I Rom blev den første større bro
bygget af træ omkring 700 f. Kr.
Alle samlinger var lavet uden an
vendelse af andet end træ.

Stenbroer havde ikke så let ved
at fortrænge træbroer, fordi træ var
lettere at afmontere, når fjenden
nærmede sig. Stenbroer kunne kun
ødelægges med mejsel.

Middelalderens veje

I middelalderen lavede man stadig
nye veje, mest fra landsby til lands
by. Af økonomiske grunde var det
altid jordveje. Det er ellers karakte
ristisk for denne epoke, at vejene
forfaldt. Situationen ved middel
alderens slutning var derfor den,
at man i århundredernes løb havde
vænnet sig til dårlige veje og til
de uundgåelige følger såsom besvæ
ret ved at færdes på dem, faren for
brud på køretøjerne, forsinkelser og
fordyrelser pa rejser og godstrans
porter. Man lagde dårlig nok mær
ke dertil, det var en kendsgerning
knyttet til vejbenyttelsen, som man
ikke kunne komme uden om.

De danske vejes tilstand efter mid
delalderen far man et begreb om
ved at læse Eskel Sørrensens udta
lelser (3). »Ingen Landevej var
slemmere end den fra Indslev til
Middelfart og den saakaldte Vissen
bjerggyde. Den første med Morads
og den sidste med Morads og Hul
ninger og Stene, som en Vej gen
nem en Ørken. Foermændene og
de Rejsende, som skulle afsted,
kjørte stundom i Staa, saa Hestene
næppe kunde trække den tomme
Vogn, stundom væltede de, og Pas
sagererne maatte gaa til Fods og
Foermændene have I-Ijælps.

Endnu i 1771 var vejen fra Kø
benhavn til Roskilde i så dårlig
stand, at der ikke sjældent behøve
des 10 à 12 timer for i vogn at pas
sere den (4). Engang imellem blev
grøfterne oprenset, og jord og dynd
derfra kastet i de dybe spor og hul
ler, som fandtes i kørebanen.

Da den berømte opdagelsesrej
sende Carsten Niebuhr i 1767 vend-

Fig. 6. Profil af
gammel fransk vej fra
slutningen af det
16. århundrede.

te tilbage fra Orienten, var han i
audiens ved hoffet. Arveprins Fre
derik spurgte ham, hvorledes vejene
var i de mange lande, han havde
været igennem. Svaret var: »Jo,
Deres kongelige Højhed, fra Arabi
en til Roskilde kunne de gå an, men
fra Roskilde til København var de
ganske nederdrægtige« (5).

Det var slet ikke bedre i udlan
det. Ludvig XIV skulle i 1681 rejse
fra Versailles til Bourbon 1’ Archam
bault, en rejse på 250 km (6). Veje
ne på strækningen beordredes ud
bedret, men alligevel varede rejsen
fra 26. april til 8. maj.

\ /
Fig. 4. Tværsnit af romersk vej.

Fig. 2. Brolægning a Via Appia.

Fig. 5. Gade i Pompei med trinsten (fodgænger
overgang).
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Fig. 7. Titelb lad til Gautiers bog fra 1750.
Billedet forestiller M. Lamoignon fra Languedoc.

TRAITÉ
DE LA CONSTRUCTION

DES CHEMINS,
Oû ii eft par1 de ceux des Romairis & de ceux

Modernes, tuivant qu’on les pratique en France ; De
leurs Figures; Dc laurs niatieres, & de leurs dfpofi.
tions dans toutes forrcs de licuic,

Des Pavez dcs grands Chcniins & de ceux des Ruds
dans les Villes.

La Carte de l’andenn’ Gaule, cCi Ts Chemins dcs Ro—
mains font tracez 1loia .‘Itit-séraire d’’tnroniu qui
marque les endroits oh us paÆoier.c en France.

NOUVELLE .EDITION,

.Revûc, corrige’e, & augmenree de tous les Edirs, Déclaræ
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geurs , Enireriens , Peages & Carrieres, concernan: le
fair de; Chernins ; & dune Differrationfoir les Canaux de
nAvigarion & d’arrofage, &furla condaite.desFonti.
nes; fur le Diffkhementdes Lacs, Erangs & Alarais;
fur la pefanreni dci E.’ux, leurjssioe&lamaniere den
enefurer le cour,; fur le .Nivellemens ,fur l’Abl’atage. des
.Ala:s &leur conduire jufque dans les Port, de Ale, ;avec
un Exirair du .A4émoire de Å’l. l’.Abbé de S. I’ierr e porse
pcrfec?irnner la Police frsr les Che,nin ; & un E errait
de: grands Chemons de: Ronrains, par Bergier.

Par le SieurGAtrTxEn.,Arch’tetc,Ing&nieur,&lnfpcsfteur
des grands (Lhcmins, Ponts & ChaufléesduRoyaume.

A PARIS,
Chez C Alt LE AU, rue faint Jacques au-cIeiTts de 1*

rue des Mathurins, Saint Andrh.
-

4.’ec Approbatton & Privsiege du Roy.

24. DCC. L.

Vejene i den nyere tid

I det 17. århundrede vågnede en
erkendelse af, at det var nødvendigt
at få nogle bedre veje. Vejbygnings
teknikken blev igen levende efter en
tusindårig søvn. Frankrig tog det
første skridt ved i 1706 at oprette
en statslig vejbygningsorganisation.
Da den franske indflydelse på dette
område var stor hos naboerne og
forøvrigt helt op til Danmark, er
det ganske interessant at stifte be
kendtskab med den bog, der dan
nede grundlaget for den franske
aktivitet (7).

Bogen er tilegnet Monseigneur de
Lamoignon, der var intendant i
provinsen Languedoc, og som hav
de ladet lave nogle særdeles gode
veje. De har været forbillede for
de konstrutioner, Gautier omtaler
i sin bog. »Louis, Roy de France

et Navarre« har givet tilladelse til
trykningen den 12. oktober 1747
og tilladt salg af den i tre år. Før
ste udgave kom i 1712. Gautier
siger, at vejene gør små og store
byer smukke, de er provinsernes
pryd og letter handelen i kongen-
get. Uden dem ville folket gøre
oprør mod dets suveræn og blive
vilde og barbariske. Retfærdigheden
ville ikke ske fyldest o.s.v., kort
sagt: Verden ville nedbrydes lidt
efter lidt.

Gautiers bog er en lærebog i
vejbygning, der bryder med de
kendte metoder. De moderne veje
omtales i flere kapitler, idet der
skelnes mellem fladt og kuperet
terræn, god eller dårlig undergrund,
beliggenhed ved sø eller flod o.s.v.
Udførlige skitser findes bag i bogen.

Eii vej i fladt terræn og på god

bund har det i fig. 8 viste tværprofil.

A B er terrænet, C D E F en lille
grøft langs vejen, G H I F en støt
temur og I L K M 0 N jord stam
mende fra udgravningen til de to
grøfter og de to mure. Murfladen
har anlægget 1:5, grøftesiden 1:3.

Nedenunder ses muren mere de
tailleret. E G er en dæksten på
murens yderside. Af og til bruges
en enkelt dæksten med fremspring
langs undersiden. Kørebanen ligger
0,30 å 0,45 m over terræn. Grøf
terne er der dels til at bortiede
regnvandet, dels til at holde vejle
gemet tørt. Jorden, det vil sige selve
kørebanen, skal ikke komprimeres.
To å tre måneders færdsel med
regn af og til giver bedre kompri
mering end adskillige dages arbejde
med brolæggerjomfruer.

En vej i fladt terræn, men på
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dårlig bund bygges på en lidt anden
måde. Man graver ud til grøfter
og mure, lægger fundamentstenene
til murene tørt på underbunden,
bygger murene under anvendelse
af mørtel, jævner den indkastede
jord, som dækkes med groft grus.
Dette blandes i nogen grad med
jorden, som derved bliver mere
kompakt og er forholdsvis let at
holde tør. I fig. 8 (fig. 3) er A
jorden fra grøfter og murfundamen
ter D er 15 cm grus, E er ligele
des jord, H er skærver, I groft grus
15 å 25 cm i vejmidte aftagende
til 0.

Hvis denne belægning ikke anses
for tilstrækkelig bæredygtig, kan
den forbedres ved at blive brolagt
enten med sten sat på spidsen eller
med større (12-15 cm) sten lagt
på fladen. Gautier anser dog ikke
denne metode for at være helt god,
fordi nogle sten sidder mere fast
end andre og dermed straks giver
anledning til ujævnheder.

Så må man hellere bære sig så
ledes ad: Jorden fjernes fra grøfter
og mur, kastes ind på kørebanen,
stampes med stempler lag for lag
(tykkelse 15 cm), et lag sand eller
grus udlægges og sten på højkant
hamres fast, hvorefter fugerne fyl
des med sand. Overfladen skal væ
re tagformet med en pilhøjde på
25 cm. Af hensyn til stabiliteten
laves der nogle traverser enten vin
kelret på vejens retning eller skråt,
bestående af 30 cm store sten. Tra
verserne anbringes med et par me
ters afstand.

Dansk vejbygning i de sidste to
århundreder

Det vil føre for vidt at komme ind
på den administrative og den øko
nomiske udvikling. Vi holder os til
det tekniske forløb, opdelt i mindre
afsnit.

Efterhånden blev man klar over,
at vejnettet nu måtte have en an
sigtsløftning.

Man henvendte sig til Frankrig,
som anbefalede 3 ingeniører. Over
ingeniør Jean Marmillod kom den
12. april 1764 og blev udnævnt til
»Over-Wey-Inspekteur« med vir
kelig Cancelliraads rang og udsty
ret med en ridehest (5).

/
Marmillod gjorde, hvad man ven

tede, han kritiserede den måde,
vejarbejdet hidtil var blevet udført
på i Danmark: »Bønderne rensede
grøfterne og kastede skarnet eller
den våde jord midt på vejen, og
da vejen allerede var fuld af skam
pøle, blev den derved endnu dårli
gere, og regnvandet kunne ikke få
afløb, men gjorde vejen ganske
ufarbar og farlig for hestene. Oven
på spredte bønderne nogle læs sand,
som møjsommeligt kørtes til lang
vejs fra; men dette sand æltedes
med skarnet og kunne derfor ikke
ses nogle dage senere«.

De franske vejingeniører gjorde
et udmærket arbejde. Men der
var meget at indhente. Så sent
som omkring 1840 var forholdene
således (2):

De personer, der ikke var riden
de, blev transporteret med Diligen
cer, som her i landet var indrettet
til 9 rejsende med bagage; de blev
trukket af 4 heste. I udlandet hav
de man større diligencer med plads
til 12 personer. Hertil kom en po
stillon og en kudsk. Hastigheden
var 1 mil i tre kvarter, om vinte
ren noget mindre. Foruden dili
gencerne havde man åbne dagvog
ne, der var billigere og kunne tage
6 å 11 rejsende. Alle vogne var af
fjedrede undtagen de ekstra-dag-
vogne, som man af og til måtte
indsætte til at klare spidsbelastnin
ger.

Færdselen var i diligencernes tid
ikke voldsom; kun enkelte stræk
ninger i Københavns omegn hav
de daglig forbindelse. Det gav en
del besvær med hestene, som ikke
så godt kunne overnatte på et
fremmed sted. De måtte derfor
returnere uden vogn og rides frem
igen den dag, vognen skulle køre
tilbage.

Forholdene var dog ikke væsent
lig bedre i udlandet. Således skri
ver Johnson (1):

»Imellem Birmingham og Lon
don var Jernvejen i et Par Miles
Længde ikke fuldendt, hvorfor Rei
sende passerede denne Strækning
med Heste og med ualmindelig
store Kareter. Da jeg passerede
denne Vei (1) vare 11 Coaches i

Fig. 8. Plan nr. i i Gautiers bog (7,). Fig. i
viser et tværsnit af en vej. Støttem urene ses
mere detailleret i fig. 2. I fig. 4 er venstre
halvdel belagt med sten, højre halvdel med sten-
plader.

LE G DE DE s CHEMINS.
Fig. 10. Vejbyggere fra omkring 1750 (7).
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på særligt udsatte steder...
En slid agsbelægning der kan anbefales overalt,
hvor der stilles krav om en slidstærk,
olieresistent, støv- og fugefri belægning som kan
modstå store belastninger.

Stat, amt og kommune anvender f. eks.
Salviacim Bitubeton i stærkt befærdede vej- og
gadekryds, på parkeringsa realer og busholdepladser.

Indenfor industrien er det anvendt
som gulvbelægning i produktions- og logerbygninger.
Rekvirer brochure.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer

6600 Veeri, tlf. 05 36 i

Salviacim Bitubeton
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Følget enhver med 4 Hestes For-
spænd og med 14 Personer, der
tilbagelagde 1 Mii i mindre Tid
end 1 Time, en Hurtighed, som
formentlig havde været umulig end
og paa den bedste macadamisere
de Vei. Disse Bakker (1:7 å 1:8)
vare derfor belagte med hugne Hel
ler af Kalksten og Saridsten, om
trent som Jernvei. Dette Belæg var
12 Tommer bredt. Til Støtte for
Stenhellerne var langs enhver Rad
tæt ved dens Sider nedsat en Rad
flade Stene paa Højkant hvorved
Hjulene hindres fra at rulle uden
for, medens Hesten gaaer imellem
Steenraderne paa chausseret Vei.

Trods al omhu ved anlæg af veje
havde man dog en hel del proble
mer; feks. skriver Johnson (1):

Fornemmelig Leerveiene ødelæg
ges af Tælen, men Aarsagen hertil
søges deri, at Vandet trænger igjen-
nem Veidækket, og igjennembløder
dette tilligemed Leermassen i Vol
den; indtræffer derpaa pludselig og
stærk Frost, saa fryser Dækket, som
da hæver sig over Volden, og dan
ner en Skorpe eller Hvelving stærk
nok til at bære Hest og Læs, samt
saa tæt og tyk, at den nedenunder
værende bløde Leer hverken kan
uddampe eller fryse; kan Vandet
ikke trænge ud til Siderne fra Leer
volden, saa bliver det staaende un
der Skorpen og udbløder Leren ind
til en Vælling, hvori Hest og Vogn
styrte, saasnart denne Skorpe for
medelst pludselig opstaaende ind
træffende Varme optøer.

Kun embedsmænd kunne benytte
de store veje gratis. Alle andre måtte
betale. Derfor var vejene spærret
ved bomme med Ca. i mus mellem
rum. Der var saledes 5 mellem Kø
benhavn og Fredensborg. Ved hver
bom blev der bygget et hus, der
var bopæl for den, der havde op
krævningen i forpagtning. Eksem
pelvis kan nævnes, at i 1842 måtte
en rytter betale 3,2 skilling pr. mil,
medens en personvogn med to heste
eller en lastvogn under 3 t måtte
af med 9,6 skilling.

De store veje var forsynet med vej
visere og milesten. de sidste ofte af
marmor. Vejtræer var almindelige;
man kunne lettere finde vej især om

natten og i vintertiden, og træerne
var behagelige for de vandrende og
for de kørende, som ikke sad i luk
kede vogne. Endvidere mente man,
at hestene åndede bedre under høj-
stammede træer end mellem hegn
eller mure. Man var dog opmærk
som på, at vejens udtørring ville
have været bedre uden træer.

Der skal nu gives en oversigt
over vejbygningen i de sidste 200
år, med en i og for sig vilkårlig
opdeling.

1. Vejprojektering

Projektering af en landevej var for
et par hundrede år siden en simpel
sag (3). »Landevejen var 18 Alen
bred og var der især taget til Regel
ved dens Afsættelse, at den skulle
tage sin Retning efter de betydelig
ste priviligerede Værtshuse .... Så
skulle og Vejlinien så meget som
muligt gå udenom de vanskeligste
Situationer, såsom Moser og Mo
radser og forbi de betydeligste Sko
ve. Forresten skulle den så meget
som muligt gå i lige Retning

Til at bestyre dette Vejvæsen var
Vejetaten. En obervejmester af Ka
rakter en Major, denne stod for det
hele, han fik kun Befaling fra Vej-
kommissionen i Kjøbenhavn. Under
ham nogle Leutenanter, og under
dem igen var Vejpikørerne. Disse
sidste var for det meste Bankerot
spillere og liderlige Mennesker, der
for at få noget at leve af søgte om
at blive Vejpikører. Disse var egent
lig sat til at have vågent Øje med
Arbejdet ved Jords Afgravning og
Fyldning<.

Og maaske var det nu alligevel
ikke så lige til. Johnson (1) nævner
en hel del forhold, der må tages i
betragtning ved vejanlæg og siger:
Alle disse og flere Omstændigheder
maa haves for Øjet, det Nødvendige
maa sees forud, lige som om Anlæg
get stod fuldt færdigt — og hvem,
der ikke har Kundskab, Erfaring
og Indbildningskraft til forud at
overse saadant, bør ikke indlade sig
paa at afgive Formening om, hvor
Veien bør lægges. Saadant Blik er
ikke Enhver givet, ved Skolerne
læses ikke over Veibygningskunsten,
hvortil kommer, at Theorie uden
Erfaring er i dette Fag af ringe
Værd . . . .

Johnson (1) skriver i forordet til
sin bog: »Den, som i en Række af
Aar har havt med Vei-, Bro- og
Strømarbejde at gjøre, vil erindre
sig at have ofte været i pinlig Tvivl
om Anvendelsen af de Regler, som
Theorien fremviser uden der hos
at opstille Exempel af forhaanden
værende Slags. hvorved der ei alene
opstaaer Spørgsmaal om at handle,
men at handle øjeblikkelig, at paa
begynde et Arbejde, paa hvis Paa
begyndelse dets Hensigtsmæssighed
hovedsagentlig beroer, og. som skal
offentlig udstilles ej alene for Kunst
nerens Øje, men for en Critik, der
er udgaaet fra Erindringen om Selv-
bidrag dertil.« »Det er skammeligt«,
hedder det, »saaledes at bortødsle
vore Penge«.

Omkring 1842 begyndte general
staben at udarbejde de kendte måle
bordsblade i 1:20.000 med højde-
kurver. Det tog mange år at måle
hele landet; men kortene var en
uvurderlig hjælp ved projekterin
gen. Man lagde en eller flere linier
ind på kortet, tegnede længdepro
fil og lavede jordberegning enten
efter tabeller eller grafisk.

Næste betydelige fremskridt kom
omkring 1960, da luftfotograferin
gen blev nyttiggjort. Metoden er
senere udviklet til en så høj grad
af fuldkommenhed, at man kun be
høver enkelte indmålte fixpunkter,
f.eks. markeret ved hvidmalede fli
ser. På grundlag af flyfotos kan
optegnes kort med niveaukurver,
linier kan indlægges, og datamater

Fzq. .9. JJindeslen for Marmi//odu’dRudersda/.
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4 Fig. 11. Vejiræer i Nørre Allé, København.

laver hele jordberegningen. Data
mater kan også udtegne perspek
tivtegninger af den foreslåede, men
endnu ikke udførte vej, fra et vil
kårligt øjepunkt. En række af den
slags billeder med øjepunkter for
hver 5 m kan overføres til en film,
der, kørt i en fremviser, giver ind
tryk af, hvorledes vejen vil komme
til at tage sig ud ved kørsel med en
bestemt hastighed.

I de sidste årtier har vi fået me
gen hjælp til projekteringen. Vi tæl
ler færdselen, og det er efterhånden
stærkt automatiseret. Vi nøjes ikke
med det; vi finder færdselens sam
mensætning, hvad akseltrykkene an
går. Som eksempel på det mest avan
cerede pa det felt kan nævnes, at
man på en vej i Jylland vejer alle
passerende aksler, uden at de kø
rende opdager det. Hvert femte
minut kalder vægten automatisk
et nummer på Statens Vejlabora
torium i Roskilde og meddeler på
et øjeblik, hvilke aksler der har
passeret de sidste fem minutter.
Oplysningerne opbevares på bånd
og bliver med passende mellemrum
edb-behandlet.

De mange normer inden for om
radet er en udmærket hjælp ved
vejprojektering. Ulemper ved de
mange normer er imidlertid, at de
binder den projekterende, dvs, ta
ger noget af hans arbejdsglæde, de
fjerner endvidere den konkurrence,
der ellers er f.eks. mellem amts
vejvæsenerne indbyrdes, en konkur
rence, som har været af overordent
lig stor betydning for dansk vejbyg
ning.

Køretøjernes hastighed spiller en
vis rolle ved projekteringen. I de

Fig. 12. Rillet betonvej. Risiko for oguaploning
er lille.

sidste årtier har man udviklet flere
typer apparater, der automatisk må
ler hastigheden mere eller mindre
korrekt. Politiet bruger lignende ap
parater til kontrol.

Færdselsreguleringen er et meget
stort felt inden for projekteringen;
den største udvikling ligger i årene
efter 1940. Som et tilfældigt eksem
pel skal anføres reguleringen af færd-
selen, hvor to gader skærer hinan
den. Oprindelig var der ingen regu
lering. Voksede færdselen i den ene
eller begge gader, satte man et stop
skilt, manøvreret af en betjent, i
centrum af krydset. Så fandt man på
at lave en »rundkørsel« og sparede
betjent og skilt. Medvoksendefærd
sel fungerer en rundkørsel af dan
ske dimensioner ikke, og man måtte
gå tilbage til en simpel skæring dog
forsynet med lyssignaler og op
marchbaner. Næste skridt med sta
dig voksende færdsel er et udfiet
ningsanlæg, hvor de to krydsende
veje ikke skærer hinanden i niveau.
Udformningen afhænger af mæng
derne af svingende færdsel. Havde
rundkørslen haft så store dimensio
ner, som den burde have haft, kun
ne den have været bibeholdt even
tuelt forsynet med lyssignaler.

2. Tværprofilet

I begyndelsen af den 200-års perio
de, vi betragter, mente man, »at
to Ridende godt kunne passere hin
anden på en 6 Fod bred Vej; to
små Vogne kunne til Nød føres
forbi hinanden .... Liig kunne van
skelig bæres på 6 Fods Vej. Ride-
veje bør dog i Almindelighed ikke
være smallere end 9 Fod, på hvil-
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ken Bredde der til Nød kan passe
res med Hjulvoiturer, endog med
Karer«. (1)

I 1793 bestemtes, at landeveje
skulle være 12,4 m brede, hvoraf
5 m kørebane. 11841 gik man ned
til 7,5 m.

Man kørte midt på vejen. Det
største slid og de største sætninger
kom derfor på midten, og for at
fjerne regnvand måtte man gøre
tværprofilet tagformet (sidefald ca.
100 o/oo) med en afrunding i top
pen. »Adskillige Ulejligheder op
staae ved stor Convexitet, således
er Voiturernes hældende Stilling
ubehagelig og trættende for den
Rejsende samt skadelig for Voitu
rerne selv og Hestenes. (1)

Da vi efter 1950 fik de mange
særdeles jævne slidlag, gik man ned
med sidehældningen, vandet knnne
sagtens løbe bort. Men i øjeblikket
er der en tendens til at gøre side-
faldet større, fordi vandet er for
længe om at forsvinde, især på de
brede kørebaner. Det er aquapla
ningen, der spøger.

I dag finder vi bredderne og op
rundingerne i de gældende vejreg
ler.

Den større færdsel har gjort det
nødvendigt at bygge veje med man
ge vognbaner (å 3-3,5 m). Af sik
kerhedsmæssige grunde har man
indført midterrabatter på 12 m eller
smallere forsynet med autoværn,
samt rabatter mellem kørebane og
stier. Da der kom mange cykler,
fik man særlige cyklestier, først i
den ene side af vejen, senere ibegge
sider. Cykler med hjælpemotor
(knallerter) vidste man ikke rigtig,
hvor man skulle anbringe; nogle
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Vil De være med til at
projektere sikkerhed i skoler,
på legepladser, gader og veje?

Sikristen er bØrnesikret. Kan ikke åbnes uden special
værktrj.

Markedets eneste patenterede
rist med indbygget sikkerhed.

Sikristen har indbygget et ene
stående godt låsesystem. Der aldrig

svigter. Og som sikrer imod enhver

utilsigtet åbning.
Bl. a. fordi børn leger med ristene. Og
risikerer at falde i brønden.
Det betyder sikkerhed i skoler, på legepladser,
gader og veje. Sikristen springer ikke op ved

overkØrsel. Og er i allerhøjeste grad cyklist
venlig i sin udfØrelse. Ristens specielle kon

struktion garanterer en altid
fejifri funktion. Der iøvrigt også

sikrer at uvedkommende genstande
ikke kan nedkastes, og derved skabe

vanskeligheder ved rensningen.

Sikristens indvendige lysmål er: 30 X 30 cm.

StandardhØjde: 13 — 10 — 8 cm. Leveres na
turligvis også i Albertslund- og Frederiksberg-

modeller efter opgave. — Egen lagerfØring

samt distribution sikrer en omgående levering.

Sikristen springer ikke op ved overkørsel.

— .

?

HOLGER ANDREASEN AGENTURER A/S
Islands Brygge 41 — 2300 København S — Tlf. (01 27) AS13O1



I K*KI Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 2450 SV (01) *21 4111
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Fig. 13. Vej med Tresaguet-belægning og med sommervej.

steder skal de bruge kørebanen,
andre steder cyklestien.

Vejtræer var tidligere alminde
lige; men da de beskyldtes for at
slå mange bilister ihjel, begyndte
man i 1950’erne at fjerne de vej-
træer, der ikke var blevet til gene
ratorbrænde under krigen. Nu er
der stemning for påny at plante
vejtræer; men det bliver et andet
sted i tværprofilet.

3. Kurver

I 1764 ansattes 3 franske ingeniører
ved det danske vejvæsen. M. Mar
millod som overvejinspektør. Det
er derfor rimeligt, at vejene fra det
tidspunkt bærer et vist fransk præg.
Man talte om at udføre kurverne
som cirkelbuer, parabler eller kurve
hanksbuer. Det havde større betyd
ning for franske alpeveje med ser
pentiner end for danske veje, om
man brugte det ene eller det andet.
Det var først, da man var begyndt
motorvejsbyggeriet her i landet, at
man studerede kurveproblemet. Re
sultatet blev, at man indførte cirkel-
buen med klotoiden som overgangs
kurve.

Allerede i 1930’erne kørte man så
hurtigt, at det var nødvendigt at
indføre ensidig hældning i kurver.
Overhøjden blev af og til så stor,
at man sagtens kunne køre hurtigt
gennem kurven; men kørte man
langsomt, eller gik motoren i stå,
så kunne bilen i glat føre lige så
stille glide ned i grøften i kurvens
inderside. Derfor er der nu maksi
mum for sidehældningen.

Da veje med midterrabat her i
landet altid udføres med ensidig
hældning på kørebanerne, kan det
ofte forekomme, at man i forbin

delse med en kurve skal skifte fra
den normale højre-sidehældning til
venstre-hældning. Der fremkommer
derved et areal, som næsten ervand
ret. Regnvandet bliver stående her
og kan forårsage aquaplaning.

Af kapacitetsmæssige grunde er
man i de sidste år begyndt med at
lægge en ekstra vognb ane på lange
stigninger, det såkaldte krybespor.
I hestevognenes tid havde man på
stærke fald en ekstra vognbane, en
såkaldt sommervej. Den var belagt
med løs grus, som bremsede vogne
ne og hjalp hestene til at få fodfæ
ste.

4. L.ængdeprofilet

»Jo tungere Læs og hyppigere Færd-
selen er, jo fastere og mindre stejl
bør Vejen være .... Der er en vis
Stejlhed opad hvilken intet Læs kan
bringes med Hest, ingen Hest kan
gaae«. (1) Disse citater er fra 1839.
Man var allerede dengang opmærk
som på begrebet »tabte stigninger«,
selv om man ikke kaldte dem såle
des. »Det bør haves for Øjet, at en
opad Bakke lagt Vej bliver stedse
stigende, såsom enhver Synkning er
Tillæg til Bakkens Højde«. (1)

Ingeniør-kaptajn V. Steenstrup,
der underviste i vejbygning på den
militære højskole i København har
i 1843 skrevet en lærebog (på tysk)
(2), som giver udtryk for anskuel
serne i den første del af de 200 år,
vi beskæftiger os med. Den mest
bekvemme stigning for diligence
hestene i trav er 30 0/00. Det er
dog hurtigere at lade hestene skridte
på en dobbelt sà stor stigning. 100
0/00 anses for den største stigning,

der bør anvendes. Et længdeprofil
med afvekslende fald ogstigningbør

foretrækkes af hensyn til hestene,
»men vogt Dem for afgravninger og
påfyldninger, for de er dyrex.

I dag lægges længdeprofilerne ef
ter helt andre kriterier. Maksimal
stigningerne findes i gældende vej-
regler. De er bestemt af hensynet til
lastbileme. Personbilerne stiller der
imod krav til afrundingskurverne i
længdeprofilet; med de store hastig
heder, der er tale om, bliver radier
ne i afrundigskurverne af størrelses
ordenen 10 km.

For nogle år siden bestræbte man
sig på at opnå jordudligning og ind
rettede længdeprofilet derefter. Da
jordarbejde er blevet væsentlig bil
ligere, er udligning ikke mere så
vigtig.

5 . Vejgeoteknik

Johnson siger i 1839: »Hyppig sees
Aarsagen til lidet varige Veje at
være Grunden, hvorpå de er bygge
de, følgelig at kunne udledes af
Mangel på bestimelige Grundun
dersøgelser ... Jordskorpen kan væ
re stærk nok til at bære sig selv og
et lidet Tryk; den kan i lang. Tid
udholde Trykket, men brydes til
sidst.x. Prøvebelastninger foretog
man også.

Der blev man egentlig stående
til omkring 1950. Først da trængte

den nye videnskab geoteknik ind
på vejbygningens område. Vi er
omtrent nået dertil, at der forud
for projekteringen af ethvert større
vejarbejde udføres omfattende geo
tekniske undersøgelser, bestående af
sonderinger, prøveoptagninger, be
sternmelse af jordparametre osv.

Artiklen fortsættes i næste nummer.
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Grundet på reparationsarbejder vil
trafikken over Vildsundbroen i de
kommende ca. 8 måneder være be
grænset som følger:

Medens arbejdet står på, opsæt
tes et midlertidigt autoværn i broens
midte, hvorved der kun bliver én
køreb ane på Ca. 3 m bredde.

Det vil dog være muligt at over
føre bredere transporter, men kun
efter aftale med politiet i Thisted.

Trafikken over broen vil blive
reguleret med lyssignalanlæg.

Under støbningen af den nye køre-
bane vil det blive nødvendigt helt
at afspærre broen for trafik i kortere
tidsrum.

Støbningen og den deraf følgende
afspærring vil finde sted hver tors
dag fra kl. 18.00 til kl. 8.00 den
næste morgen i tiden 4. september-

15. november 1975 og i tiden 25.
januar-15. april 1976. I det følgende
døgn efter en støbning vil broen
tillige være spærret for køretøjer
over 3,5 t. Skulle vejrliget i enkelte
tilfælde forhindre støbning, og broen
derfor ikke blive spærret, vil dette
blive meddelt pressen, radio og
TVA.

Meddelelse om afspærring af bro
en vil blive anført på skilte, opsat
ved de vigtigste tilkørselsveje.

Forud for disse reparationsarbej
ders påbegyndelse er en omfattende
undersøgelse af broens tilstand ble
vet gennemført. I og med at bro-
ens tilstand krævede en del uopsæt
telige reparationer, benyttede Vej-
direktoratet lejligheden til at plan
lægge en ombygning af brobanen
med det formål at lette trafikkens

passage over broen. Ombygningen
består i en udvidelse af kørebanens
bredde fra de nuværende 6 mtilca.
7 m og en etablering af et nyt 1,5
m bredt fortov.

Arbejdet skal være færdigt samti
dig med, at den nye Sallingsundbro
tages i brug sidst på sommeren
1977.

Følgende arbejder er nu påbe
gyndt:

Der etableres et nyt 1,5 m bredt
fortov på broens sydside. Der reg
nes med, at fortovet kan tages i brug
til oktober i år.

Den nuværende 6 m brede køre-
bane udvides til Ca. 7 m, idet de
eksisterende fortove nedlægges.

Den sydlige halvdel af den nye
kørebane skal efter planen kunne
tages i brug inden jul, den nordlige
halvdel til juli 1976.

Foruden disse arbejder er følgende
planlagt:

Broklappens træbelægning udskif
tes med en stålplade belagt med
acryl-bauxit, den samme belægning,
som benyttes til det nye fortov.

Dette arbejde udføres i april-de
cember 1976.

Bropillernes betonoverflader repa
reres for diverse mangler og skader.

Dette arbejde strækker sig over
perioden april 1976-september 1977.

‘Eaiiiiisterieri

il.’finisteriet for offentlige arbejder har
udtalt, at en bil-sportsklub mdtte være
erstatningsansvarlig for vejskader, der
skyldtes et internationalt rally, der
afholdtes uden tilladelse fra vejbesty
relsen.

En kommunalbestyrelse har rettet
henvendelse til ministeriet for offent

lige arbejder i anledning af, at en
bilsportsklub havde afslået at betale
for udbedring af vejskader forårsa
get under afviklingen af et interna
tionalt rally.

Motorløbet blev kørt advejstræk
finger inden for kommunen, uanset
at denne som vejbestyrelse havde
afslået at give tilladelse hertil.

Sagen blev forelagt justitsmini
steriet til udtalelse, og det fremgik
af denne og de dermed fulgte bilag,
at politimesteren havde meddelt
arrangørerne tilladelse til at gen
nemføre mctorløbet på visse betin
gelser, herunder også at tilladelse
blev givet af de respektive vejbe
styrelser.

Ministeriet for offentlige arbejder
svarede herefter, at det var mini
steriets opfattelse, at motorklubben
ved at tillade kørslen uden at have
opnået den godkendelse fra vejbe
styrelsen, der var en betingelse for
politimesterens tilladelse, havde ud
vist et sådant forhold, at klubben
efter dansk rets almindelige erstat
ningsregler var ansvarlig for den
derved forvoldte skade på vejene.

NYT FRA

jjj

Begrænsning af trafikken
over Vildsundbroen

Skader på offentlige
veje efter motorløb
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Geoelektrisk udstyr

TERRAMETER

Konstrueret til at arbejde
hurtigere og bedre

Ny WILD TEODOLIT TI 6,
med mange fordele!!!

Automatisk hojdekollimation. 30 X, opret kikkertbillede. Nyt
lysstærkt lettere aflæseligt kredsbillede med advarselsblænde.
Større horisontalkredsdiameter. Optisk lod fokusserbart fra
0,5 m til uendeligt. Bærehåndtag. Vinkelmåling i begge kik
kertstillinger med påsat DI-3 sigtehoved.

Vi sender Dem gerne specialbrochure.

BJØRN THYGESEN
INSTRUMENTER AIS

LUNDTOFTEVEJ 7 - 2800 LYNG BY - TLF. (01) 88 36 00
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Apparatur til sandefterfyldning
(Komprimeringskontrol)

STØBEASFALT
VEJBELÆGNINGEN TIL
DE KRITISKE PUNKTER.

FISKEBÆKBROEN
UNDER

GENOPBYGNING
FEBRUAR

1974.

A/5 DANSK ASFALTFABRIK

Det fremgår af billedet, at venstre
vejbane er færdiggjort og trafikeret.
østre vejbane er under færdigudfø
relse. Støbeasfaltaktiviteterne fore
går under det store telt der ses til
højre i billedet.

ØSTRE TEGLGADE 7 —

Odense: Telefon (09) 1236 81

2450 KØBENHAVN SV
Ârhus: Telefon (06) 15 38 44

— TELEFON (01) 311648
Nysted: Telefon (03) 8711 88

d
(02)917511

Den forbedrede sandefterfyldning opfylder
alle krav til design og målfasthed. Hoved
vægten er lagt på at fremstille et udstyr
som passer til de gældende normer. Appa
raturet er fremstillet i aluminium, hvilket
gør det korrosionsfri og let at transportere.

i

Af de vigtigste data skal nævnes:
Cylinder: højde 450 mm.
Kegle 200 mm Ø med 600 vinkel.
Kalibreringsbakke: 500 x 500 mm.
Kalibreringsbeholder: 80 mm flange.
200 x 150 mm hul, støbt i ét stykke.
Det nødvendige værktøj til gravning af hul
let leveres i ét sæt.
Sandefterfyldning 20 cm Ø kan bestilles
på vort lager nr. 5.23.0023.

MARIELUNDVEJ 36
2730 HERLEV
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£AGAARD

HANS GULDMANN A/

PUGGARDSGADE 6
TLF. (01) 144101 —144301

1573 KØBENHAVN V

Udførelser af asfaltarbejder

.,iI 11111111111 11111111111 111111111
LAIGØARDSJAPSNEPLOV

—

——= IOIORVEJSPIÅW

— —
—
—
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

Me-i parallelløft specieft egnet til hurtig rydning af —
sne og sjap. Vægten overføres til 2 kraftige gummi —

— hjul, der sikrer større arbejdshastighed. Pagulan- —

skæret indstilleligt fjederbelastet. Ploven er sving-
— k..,ar (højre/venstreryddende) samt drejelig i hori —

sontal plan. Tilkobling i overensstemmelse med
— —
— DS 798,0.— —
‘“ Skærets lgd. 3.00 m Rømmebredde: 2,60m —

Plovhøjde: 1.05 m Vægt: 575 kg
I —

—
—

‘FABRIK FOR VEJMASKINER
ELSINGFORSGADE 6 . AARHUS N TLF. (06)162444

__‘iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.—

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
ØSTERGADE 12.9640 FARSØ. (08) 631577

JORD - KLOAK - BETON - VEJARBEJDE

Annoncer
ring til

Finn Bjare
(01) 21 68 01

11-74

geotekniske forundersøgelser
forvejprojekter -broer - dæmninger etc.

GEODAN KØBENHAVN: Gribskovvej 2 - 2100 ø - Tlf. (01) 204210
AALBORG: Karlsko0avej 12 - 9000 - Tlf. (08) 183500

ODENSE: østre Stafionsvej 19 - 5000 - Tlf. (09) 1428 10
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moderne
udlægnings
maskiner

-Vejbelægning under kontrol

I, Superfos
Dammann-Luxol ais

TEKNISK FORLAGS TRYKKERI


