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Friday atternoon, ist March 1985:
Excursion to the city of ROSKILDE (30 km west at Copenhagen) to

see the automatic ice warning system in operation in the area.
A manufacturers’ exhibition is also planned to be arranged on the site.

Registra tion Fee:
D.kr. 500,00 (including lunch and dinner Thursday)

Conference Language:
English

Inscription:
Please forward your inscription and fee for participation as soon as

possible and not later than l5th January 1985 to:

The Road Directorate
Att. Mrs. Bente Hansen, secretary
PO. Box 2169
DK-i 016 Copenhagen, Denmark
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Second nternatona Road Weather Conference
to be held in

COPEN HAGEN
DEN MARK

Address:

Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads
27 th February to lst March 1985

Title:
The Meteorological Perspective in Highway

Maintenance and Management

Preliminary Programme:

Wednesday, 27th February 1985:
From 1O.00a.m.:

Registration

Atternoon:
Discussion on the constitution of the

European Road Weather Commission (ERWEC)
and election at

the Executive Committee for the commission

Thursday, 28th February and
Friday morning, ist March 1985:

Presentation of papers and discussion on various topics within the
scope of the title



Vejen til fremtidens
brobelægninger
går gennem
Tjærekompagniet

Broer er på en særlig måde udsat for vejr og vind,
frost og to. Der er brug for vejbelægninger, som kan
arbejde optimalt sammen med broens egne
materialer.
Derfor har Tjærekompagniet nu udviklet to produkt-
grupper: tjæreepoxy og modificeret støbeasfalt, som
er specielt beregnet til beton- og stålkonstruktioner.

Kontakt en af Tjærekompagniets vejafdelinger og få
yderligere oplysninger.
Tjærekompagniet — forud for vejen.

Ç

TJÆREKOMPAGNIET »

DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI AKTIESELSKAB

Vejsektor: Ridderstien 38 Fjelsted 5560 Aarup Tlf. (09)88 17 17

Vejafdeling Fyn: Vejafdellng Jylland: Vejafdellng Sjælland:
Ridderstien 38, Fjelsted, 5560 Aarup Kongensbro, 8643 Ans by Lyngageren 63, 4000 Roskilde
Tlf. (09)8817 17 Tlf. (06)870422 Tlf. (02)380540
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Automatisk varsling al glatføre
Akademiingeniør Kirsten Laursen.
Civilingeniør Per Simonsen.
Drifts. og vedligeholdelsesafdelingen,
Vejdirektoratet.

»Udvalget vedr. vintertjene
ste på det overordnede vej
net blev nedsat i 1981 med
rerpæsentanter for Amts
rådsforeningen, Kommu
nernes Landsforening og
Vejdirektoratet.

Som tiltag i 1984 skal næv
nes et »hvid-plet-program<,
hvor vejstrækninger, som
overrasker med tidligt og
hyppigt glatføre, forsøges
udpeget, registreret og be
handlet. Ved slidlagsforny
else på »hvide pletter har
udvalget anbefalet, at der
udlægges isafvisende belæg
ning, således at alle hvide
pletter på hovedlandevejs
nettet efter en årrække vil
være fjernet.

På initiativ fra udvalget er
der endvidere foretaget un
dersøgelser med systemer
til varsling af glatføre, som
er beskrevet i rapporterne:

»Vintertjeneste. Simpelt
udstyr til vurdering af glat
førerisiko, 1982.

»Vintertjeneste. Større sy
stemer for glatførevarsling<,
1983,
begge udgivet afVejdirekto
ratet, drifts- og vedligehol
delsesafdelingen.

Udfra de i vinteren 1983/
84 foretagne undersøgelser
af 6 sådanne glatførevars
lingssystemer kunne intet af
de afprøvede systemer ud
peges som det klart bedste.
Vinterudvalget vedtog der
for at foretage en afprøv
ning af et forbedret system.

Dette system bliver nu af
prøvet på vejnettet i Roskil
de amtskommune i vinteren

1984/85, og systemet vil
komme til at indgå operatio
nelt i vintertjenesten med
målestationer placeret på i
forvejen udpegede »hvide
p1etter.

Inden et eventuelt større
etableringsprogram med
glatførevarslingsudstyr i he
le landet iværksættes, vil ud
valget foretage en vurdering
af forløbet af afprøvningen i
denne vinter.

Forsøget
vinteren 1983184
De afprøvede systemer, der
opstilledes ved siden af hin
anden (se foto) på Køgevej
ved Roskilde amtskommu
nes materielgård, udlåntes
til forsøget af de respektive
firmaer, hvilke var følgen
de:

Boschung, Schweitz.
Icelert, England.
Risø, Danmark.
Scan System, USA.
VVIS, Sverige samt
Vaisala, Finland.
Formålet med afprøvnin

gen var
1. at vurdere pålidelighe

den af målesystemernes
registreringer,

2. at vurdere de afgivne au
tomatiske varsler/prog
noser, og

3. at vurdere, hvorledes sy
stemerne kan indgå i
glatføreberedskabet.

Til hvert udstyr tilslutte
des en printer således at ud
skrifterne herfra senere
kunne analyseres og sam
menlignes. Foruden appara
ternes registreringer foreto
ges manuelle observationer
af vejtilstanden og vejret
med regelmæssige mellem
rum.

Som et hjælpemiddel i vintertjenesten kan en række firmaer idag tilbyde
elektroniske systemer til varsling af glatføre. Vejdirektoratet har i samar
bejde med Roskilde amtskommune i vinteren 1983/84 afprøvet 6 sådanne
systemer og vil i den kommende vinter fortsætte forsøgene med et auto
matisk glatførevarslingssystem leveret af det danske firma Malling Kon
tro I.

Udvalget har gennem de
sidste vintre taget initiativ
til flere undersøgelser med
det formål at forbedre tra
fiksikkerheden i vinterpe
rioden samt reducere antal
let af overflødige saltninger.

Foto at standere, Køgevej.
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Figur 2. Eksempel pà dagbogsside. Registreringer fra perioden fra den 6. februar kl. 9.00 til den 7. februar kl. 9.00. I de 5 yderste venstre søjler

ses sys temernes afgivne vars!er.

Følere til måling af vejba
netemperatur nedlagdes i
Køgevejens sydgående kø
rebanes højre vognbane ud
for Materielgården, og føle
re for luft- og vindforhold
anbragtes på standere i skel
let ud for vejbanefølerne.

De indhentede oplysnin

ger blev via kabler overført
til Materielgårdens vagt
stue, hvor samtlige syste
mers skærme og printere
var anbragt side om side.

Til brug for vurderingen
blev ført en dagbog, hvor så
vidt muligt alle relevante
oplysninger blev samlet —

se figur 2.
Dagbogsskemaet dækker

i døgn fra kl. 9.00-kl. 9.00.
Dataudskrifter, notater

fra vagtmanden om vind,
vejr og føre samt eventuelt
glatførebekæmpelse eller
snerydning i det forgangne
døgn indsamledes, og førtes

sammen med Meteorologisk
Instituts vejrmelding for det
kommende døgn på dag
bogsskemaet til brug for en
senere vurdering.

I de 5 yderste venstre søj
ler ses systemernes afgivne
varsler.
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Målestationer til glatførevarsling — vinteren 1984/85.

Resultatet af systemer har været ude af end i time fra det første til res ved omhyggelig juste
afprøvningen 1983184 drift, det sidste system melder om ring, og betydningen redu
De enkelte målesystemers Af de foretagne målinger 0°C på vejbanen. ceres ved at betjeningsper
pålidelighed er belyst ved i fremgår, at forskellen mel- Ved kontrolmålingerne sonalet lærer sig at tolke
ialt 10 situationer at sam- lem den største og den har alle systemer haft afvi- målingerne. For luft- og
menligne de målte tempera- mindste vejtemperatur målt gelser på op til mellem 0,5 dugpunktstemperaturer
turer af vejbanen og luften med de forskellige systemer og 1°C. gælder stort set det samme
samt dugpunktstemperatu- er Ca. 1°C. Dette betyder, at En så stor unøjagtighed forhold, som er nævnt oven-
ren, ved at i ialt 4 tilfælde at ved små ændringer af tem- synes at være uacceptabel for.
sammenligne de samme peraturen i nærheden af stor, og ingen af de afprøve- Alle systemerne har i

temperaturer med tilsvaren- 0°C, vil nogle systemer vise de systemer kan på grund- driftsperioden haft et eller

de kontrolmålinger foreta- frost og dermed is på køre- lag afmålingsnøjagtigheden flere driftstop. Arsagen her-

get med specielt kalibreret banen og andre ikke. foretrækkes frem for de an- til har både været betje

udstyr, samt ved at registre- Selv ved hurtige skift i dre. Unøjagtigheden kan ningsfejl af brugerne og

re i hvor lang tid de enkelte temperaturerne er der mere dog i noget omfang reduce- egentlige apparaturfejl. Et
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problem, som ikke alle sy
stemer klarer automatisk, er
opstart efter midlertidigt
strømsvigt. Dette skal et
fremtidigt system kunne.

I øvrigt er hærværk på de
opstillede måleinstrumenter
på Køgevej, hvilket man
kunne frygte ville blive et
problem, kun forekommet i
ringe omfang.

Udfra erfaringerne fra af
prøvningen synes der ikke
at være større forskel i
driftsikkerheden hos de
forskellige systemer, dog er
det vigtigt, at der i forbin
delse med etablering af et
større system også oprettes
et hurtigtfungerende servi
cesystem, således at læng
den af eventuelle driftsvigt
minimeres.

De af systemerne afgivne
varsler er baseret på vidt
forskellige kriterier og er
derfor vanskeligt sammen-

lignelige. Det afgørende for
et varsel er, at det kommer i
rette tid, dvs. ca. 2 timer in
den det bliver glat, at der ik
ke forekommer unødige fal
ske alarmer, og at alarmen
også kommer når den skal.

På grundlag af de foretag
ne undersøgelser kan et en
kelt system ikke udpeges
som værende det bedste.

En simuleret operationel
afprøvning viser med al ty
delighed, at intet af de af
prøvede systemer kan stå
alene, og at selv det bedste
af systemerne kun skal op
fattes som et nyt hjælpemid
del for vagtpersonalet på li
nie med de øvrige informa
tionskilder, som er til rådig
hed. Specielt i forbindelse
med udsigten til i fremtiden
at koble glatførevarslings
systemet med satellit- og
vejrradaroplysninger åbner

der sig en række mulighe
der.

Udviklingsmulighederne
ligger derfor i at fremstille
en model, der udfra vejbe
fæstelsens tilstand og en
prognose for skydække,
vindforhold og nedbør op
stiller en varmebalance for
vejbefætelsen og på grund
lag af dette fremskriver den
forventede temperaturud
vikling.

Forsøget
vinteren 1984185
I ialt 6 punkter, hvor de 5 er
placeret i Roskilde amt (se
fig. 2) og 1 på Fiskebækbro
en i Københavns amt, er der
i efteråret 1984 opstillet må
lestationer, som over tele
fonnettet rapporterer situa
tionen til en centralenhed i
Roskilde amts materielgård.
Herfra vil man på en billed-

skærm til stadighed kunne
overskue situationen ved
målestationerne. Samme
oplysninger vil man også fa
fra en bærbar terminal, som
vagtmanden vil have ståen
de hos sig, fra en terminal
på Københavns amts mate
rielgård samt fra en termi
nal på Meteorologisk Insti
tut.

Resultaterne af forsøget
vil blive bearbejdet i løbet af
1985 med henblik på yderli
gere indsats på området i
vinteren 1986.

Raporten om afprøvnin
gen af de 6 varslingsanlæg
kan rekvireres hos Vejdirek
toratet, og vil blive omtalt
ved »International Road
Wether Conference<, som
afholdes i København 27.
februar til 1. marts 1985.

Renovering af overfladebehandlede
kantstriber med:

SPRAYPLASTIC

Gamle grå kantstriber kan
blive bedre end nye med tynd
SPRAYPLASTIC
hvid og reflekterende og
strukturen bevares

Jj
- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCANAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. (01) *21 4111
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Statens Vejlaboratorium
netop nu

At overingeniør Ivar Schacke

Stigende vejslid
Vejsliddet stiger nu igen, vi
ser de målinger Statens Vej-
laboratorium løbende regi
strerer på en række automa
tiske vægtstationer rundt
om i landet. Vejsliddet,
d.v.s. vejens nedbrydning,
har — under vore trafik- og
klimaforhold — som hoved-
årsag akseltrykbelastningen.
Når køretøj ernes akseltryk
er registreret, omregnes de
til et fælles mål, nemlig
ækvivalente 10 tons aksel-
tryk (ÆlO). Denne omreg
ning sker efter den såkaldte

dobling af akseltrykket fra
f.eks. 1 til 2 tons medfører
et vejslid, der er 2= 16 gan
ge så stort.

Veje er dimensioneret for
et bestemt antal ÆlO belast
ninger. Registrerer man
derfor sine ÆlO belastnin
ger, kan man følge vejenes
restlevetider. For de veje,
hvor dimensionerings
grundlaget og ÆlO belast
ningerne ikke er kendt — og
det er vel hovedparten af
vore veje — giver SVs må
linger en indikation af vej
sliddet og dermed behovet
for belægningsvedligehol
delse. Resultatet for den af

SVs vægtstationer, der er
beliggende på hovedvej A2
syd for Rønnede, og som si
den 1967 løbende har regi
streret akseltryk, er vist i fi
gur 1.

Det fremgår heraf, at så
vel antallet af aksler som det
ækvivalente 10 tons aksel-
tryk her i 1984 er i stærk
stigning, efter en række år
præget af den generelle øko
nomiske recession. Dette in
debærer altså et øget vejslid,
såfremt den viste stigning i
ÆlO belastningen ikke fal
der igen.

For de, der måtte ønske
en generel, bred indføring i
vejslidsproblematikken,
herunder måling af aksel-
tryk, kan henvises til SVs
interne notat nr. 129 »Vej
slide, der blev udarbejdet til
og på foranledning af Folke
tingets trafikudvalg. Rap
porten vil kunne rekvireres
på SVs bibliotek, tlf. 02-
35 75 88.

Samfundsokonomi eller
Æ10 ton virksomhedsøkonomi

ved vejvedligeholdelse
Dansk Vejtidsskrift bragte i
sit august nummer dette år
en artikel af laboratoriechef
J.M. Kirk, hvori Kirk peger
på, at overfladebehandling
ud fra et samfundsøkono
misk synspunkt ikke er vel
egnet som led i belægnings
vedligeholdelse. Kirk anfø
rer således, at den besparel
se en vejbestyrelse kan opnå
ved i en given situation at

o anvende overfladebehand
ung i stedet for f.eks. pul
verasfalt langt fra svarer til
de merudgifter, trafikanter-

ne påføres i form af øget
benzinforbrug og dækslid.

Her skal ikke tages til
genmæle overfor de i Kirks
artikel påståede økonomiske
størrelser. Vejdirektoratet
har imidlertid i sagens an
ledning udarbejdet et notat
herom. Notatet vil bl.a.
kunne rekvireres ved hen
vendelse til SVs bibliotek.
Det mere principielle i sa
gen er, om vejbestyrelserne
i deres vedligeholdelses
planlægning skal arbejde ud
fra virksomhedsøkonomiske
eller samfundsøkonomiske
principper, d.v.s. om man
skal søge en optimal udnyt
telse af vejbestyrelsernes
ressourcer eller samfundets
ressourcer. Dette er selvsagt
et politisk problem. Teknisk
er der imidlertid også en
række uafklarede forhold og
manglende viden.

En særlig
konsulentopgave
Statens Vejlaboratorium
har anvendt mange ressour
cer på forundersøgelser, til
syn af og kontrol med be
lægningen på Farøbroerne.

Forud for arbejdets udfø
relse er der foretaget indgå
ende undersøgelser for at
udvælge den optimale bitu
men til mastix- og støbeas
falts fremstillingen.

Til at kontrollere materia
ler og arbejdsudførelsen er
stationeret 2 mand på ar
bejdsstedet, og der er ind
rettet et lille laboratorium,
hvor der kan foretages må
ling af rumvægt, kugleind

tryk og penetrationsbmd
styrke på støbeasfalt og ma
stix.

Artiklen rummer en bred orientering om forhold,
hvori Statens Vejlaboratorium er engageret i
denne tid.

antal aksler

VIEGTRESULTATER
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Figur. 1. Resultater fra den automatiske akseltrykregistrering på A2
syd for Rønnede.
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Figur 2. Fra belægningsudlægningen på Farøbroerne.
ton.

I laboratoriet i Roskilde
foretages yderligere under
søgelser, såsom prøvning
for godkendelse af klæbe
materialet, fugemasse og
stribemasse samt fuldstæn
dige undersøgelser af ma
stix og støbeasfalt. Under
søgelserne foretages dels
ved prøver, hvor der er mis
tanke om ukonditionsmæs
sige materialer, dels som al
mindelig stikprøvekontrol.

Yderligere foretages i for
bindelse med konsulentar
bejdet en række specialun
dersøgelser som kompatibi
litet mellem de anvendte
malinger og fugemasse.
Desuden foretages en vur
dering af forskellige sand
blæsningsmetoder og andre
former for afrensning af
stålbrodækket.

Export
Den indonesiske regering
har ønsket en vurdering af
mulighederne for igennem
samarbejde mellem bl.a. In
stitute for Road Enginee
ring i Bandung og Vejdirek
toratet i Danmark at f? styr
ket den teknisk-organisato
riske udvikling af vej labora
toriet i Bandung.

I september måned var
akademiingeniør B. Hall-
Andersen og afdelingsinge
niør P.G. Dinesen derfor i
Bandung for at gennemføre
en kortlægning af opgaven.
Det er en spændende og ud
viklende opgave, ikke
mindst fordi der er tale om
et land med mange mulig
heder og økonomisk vækst.
På en række områder, som
de faglige og de dermed for-

bundne opgaver, er der me
get ensartede forhold i Dan
mark og Indonesien, mens
forskellene er store f.eks.
klimamæssigt og med hen
syn til trafiksammensætnin
gen.

Et specielt indonesisk
problem er anvendelsen af
den såkaldte Asbuton
(Rock-asphalt), der graves
på øen Buton. Asbuton har
et stort vandindhold (10%)
og en meget lav penetration
(insitu værdi pen 7). Bille
det, figur 3, viser en af for
søgsstrækningerne nær
Bandung med Asbuton.

Internationalt
samarbejde
August måned tilbragte ar
tiklens forfatter på rundrej
se i Australien, inviteret af

de australske vejmyndighe
der. Formålet med besøget
var dels en erfaringsudveks
ung med embedsmænd i de
7 australske staters vejadmi
nistrationer, dels at holde
forelæsning og diskussion
om emnet »Systematisk be
lægningsvedligeholdelse
på en australsk vejkongres.
Det er næppe nødvendigt at
fortælle, at turen blev en
enestående oplevelse. Hvad
der derimod kan være inter
essant at notere, er, at vi i
Danmark på en lang række
vejtekniske områder er fuldt
på højde med, ja, indenfor
enkelte områder længere
fremme end vore australske
kolleger. Det gælder især i
henseende til bæreevneun
dersøgelser og systematisk
belægningsvedligeholdelse.

Traf ikmåling
Golden River

Traf iksignalanlæg
Fiskars

Konstellationen I I I I
hinsides det •

____

— I,

___

ordinære

_____ ___

I I I I

KEMP & LAURITZEI, ROSKILDEVEJ 12.0K- 2620 ALBERTSLUND.TLF. 02 64 48 22.TLX. 33 471

Figur 3. Forsøgsstrækning med rock-asphalt ved Bandung med Asbu
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På andre områder som
f.eks. trafikstyring, køretø
jernes sikkerhedsudform
ning og overfladebehand
ung kan vi hente inspiration
i Australien.

Interessant er det også at
nævne, at de første fore
spørgsler på levering af
dansk vejteknisk udstyr er
indløbet siden besøget.

Serviceydelser
I forrige omtale af »Statens
Vejlaboratorium — Netop
nu« blev et nyt apparat —

Troxier — til hurtig kontrol
afkomprimering, d.v.s. tæt
hed og vandindhold, be
skrevet. Siden er afprøvning
af troxlerapparatet doku
menteret (notat 169), lige
som der er udgivet en bru
gervejledning (notat 169),
som begge vil kunne rekvi
reres på laboratoriet.

Statens Vejlaboratorium
tilbyder derfor også nu som

serviceydelse at foretage
tætheds- og vandindholds
bestemmelse med de nye
apparater. Metoden er både
hurtigere og billigere end
den klassiske sandefterfyld
ningsmetode.

F&U-arbejdet
I denne orientering skal ik
ke redegøres for F&U-pro
jekter. Blot skal det nævnes,
at der i 1984 indtil nu er ud
kommet ialt i rapport, 25
notater og i prøvningsme
tode. Interesserede vil i bi
blioteket kunne rekvirere en
fortegnelse over dels disse
publikationer, dels samtlige
publikationer fra SV.

Afsked med en
medarbejder
Mandag den 30. april 1984
var sidste arbejdsdag for af
delingsingeniør A. Skjold-
by. Efter 31 års arbejde på

SV kunne »Mr. Asphalt»
trække sig tilbage. Skjoldby
kom til at sætte sit kraftige
præg på dansk vejbygning
og efterlader en stor sam
ling af rapporter og artikler
af teknisk og videnskabelig
karakter. Skjoldby var også
den, der indførte moderne
asfaltkontrol i Danmark og
til stadighed bidrog til for
nyelse af vore belægningers
opbygning. •

Vej- og byplanforenin
gen (V&B) afholder ordi
nær generalforeamling den
5. februar i Ingeniørhuset,
V. Farimagsgade 29, Kø
benhavn V. Vedrørende de
tailler henvises til møde-
meddelelse i »Ingeniøren<(.

Dansk Vejhistorisk Sel
skab (DVS). Ordinære ge
neralforsamling i Vejdirek
toratet, Havnegade 27, Kø
benhavn K, forventes af
holdt den 19. februar 1985
kl. 15.
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DANSK VEJTIDSSKRIFT

Dansk Vejtidsskrift
gennem 60 år
Dansk Vejtidsskrift startede i 1924, så vi er altså nu fyldt 60 år.

Planen om at starte et dansk specialtidsskrift for vej folk drøftedes blandt de
danske deltagere i vejkongressen i Sevilla i 1923.

Navnlig professor A.R. Christensen og daværende amtsassessor — senere
amtmand — P.Chr. v. Stemann gik ivrigt ind for tanken, og efter hjemkom
sten dannedes et interessentskab bestående af A.R. Christensen, P.Chr. v.
Stemann, direktør 5. Kyhi fra FDM og direktør Christoffersen fra Forenede
Tidsskrifters Forlag.

Redaktionen skulle forestås af A.R. Christensen med assistance fra v. Ste
mann.

Første nummer af Dansk Vejtidsskrift udkom i januar 1924, og i begyndel
sen udsendtes 4 numre om året. Senere udsendtes 6, og fra januar 1947 blev
det et månedsskrift.

Fra 1. juli 1950 overgik ejendomsretten til Amtsvejinspektørforeningen i
Danmark, og samtidigt fratrådte professor A.R. Christensen som ansvarsha
vende redaktør.

Efter at amtsvejinspektør V. Hovmand Madsen, Maribo amt, midlertidigt
havde varetaget redaktionen, tiltrådte professor H.H. Ravn som ansvarsha
vende den 1. oktober 1950.

Efter stiftelsen af FATCh — Foreningen af Amtskommunernes Tekniske
Chefer — blev de tidligere chefforeninger nedlagt — også Amtsvejinspektør
foreningen

Ejendomsretten til Dansk Vejtidsskrifi, som i mellemtiden var omdannet
til et anpartsselskab, blev den 1. januar 1978 overdraget til Dansk Amtsvejin
geniørforening, og den 1. januar 1981 overdrog professor Ravn redaktørsto
len til undertegnede. Vejtidsskriftets medredaktør, civilingeniør A.O. Hau
gaard, tiltrådte i 1966.

Vi vil i dette nummer markere fødselsdagen ved at gengive noget af stoffet
fra 1924.

Når vi i det hele taget er i stand til det, skyldes det en gave, som Vestsjæl
lands amtskommune har givet redaktionen — nemlig de indbundne årgange
fra 1924 til 1953.

Redaktionen er meget glad for denne gave og bringer hermed Vestsjællands
amtskommune sin bedste tak.

Desværre var samlingen ikke helt komplet, idet årgangene 1925 og 1931
mangler. Skulle nogen være i besiddelse af disse to årgange, er de på redaktio
nens ønskeseddel.

Af det gamle stof vil man bl.a. se, at man havde ministre som medlemmer
afredaktionsudvalget, og man vil bemærke, at en m3 vejgrus kostede lidt over
7 gange en arbejdsmands timeløn — og man vil genkende forfatteren til en af
artiklerne, — nemlig stud.polyt. H.H. Ravn.

G. Asger-Olsen
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PRISNIVEAUET I DANMARK FOR FORSKELLIGE VEJBELÆGNINGER

Til nedenMaaende Oplysninger

m de nugældende Priser for for
skellige Vejbelægninger i Dan
mark skal straks bemærkes, at dis
se kim maa betragtes som omtrent-
lige, idet mange forskellige lokale
Forhold som i. Eks. de paa Stedet
guldende Arbej dsmandslonninger
og Korsel.spriser, Afstand fra Vej
til Station eller havn m. m. i lioj

Grad mfl uerer paa Enl ied spri—
se rn e.

Der er ved Prisberegningen her
gaoot ud fra Forholdene i Omeg
nen af Kobenliavn, hvor Prisni
veaaet for Tiden stiller sig omtrent

saaledes:

Alm. Timelon for Arbejds
mænd 1,16 Kr.

Timelon i Forbindelse m.
Akkordarbejde for Ar

bejdsmænd 140 »

Tospænderkuretoj med
Kusk pr. Dag ca. 26,00 »

Skærver, leveret paa Vej,
pr. m3 ca. 23,00

Vejgrus, leveret paa Vej,
pr. m3 ca. 8,50

Cbaussébrosten, 1ev paa
Vej, pr. m2 ca. 7,75 »

Asfaltmasse til Asfaltma
kadam, 1ev. paa Vej,
pr. kg ca. 0,175

Cc ti fri fugere t Gas værks-
tjære, leveret paa Vej,
pr. kg ca. 0,21

Præpareret Tjære, leveret
paa Vej, læ. kg ca. 0,26

Strogrus, leveret paa Vej,
pr. m3 ca. 8,50

Skærvrgras, leveret paa
Vej, pr. m3 ca. 24,00 Kr.

Endvidere er der ved Asfaltma
cadam, Tj ærebeton og Overtj æring

regnet med folgende Materialfor

brag:

Asfaltmasse til Asfaitma
kadam pr. m2 ca. 40 kg

Tjæreforbrug ved Tjærebe
ton jw. m’ Skærver. . ca. 70 kg

Tjæreforbrug ved Overtjæ
ring med:

Centrifugeret Tjære. 1. Over
tjæring pr. m2 ca. 1,5 kg

Centrifugeret Tjære, senere
Overtjæringer pr. m2 ca. 1,1 kg

Præpareret Tjære, 1. Over
ijæring pr m2 ca. 1,8 kg

Præpareret Tjære, senere
Overtjæringer pr. m2 ca. 1,2 kg

Forbrug af Strogrus eller
Skærvegrus pr. 100 m2 ca. 0,6 m3

i\Ied de anforte Materialpriser
og Mat erialforbrug still er Priserne
for de for Tiden byppigst anvendte
Vej belægninger og Overfladebe
liondl inger sig saaledes:

pr. m2 ra.
Ny ‘sl i kad amisering (23

cm tyk) 6,60 Kr.
do. (20 rm tyk) 5,50
E æklag at Makadam (7

rm tyk) 3,50
du. (5 cm tyk) 2,50
Dæklag uf Tja’rebeton (7

rm tyk) 7,50

Dæklag at Asfaltmakadam
(6 cm tyk) 10,50 Er.

Daklag af Cliaussébrolæg—

ning 11,00 »

Overijær. 1. Og. med:

1. CtHfug. Tjære (Stio

grus) 0,50

2. Centrifug Tjære (Skær
v egrus) 0,60 »

3. I ‘ræpar Tjære (Stro
grus) 0,65 »

4. l’ræpar Tjære (Skær
vegrus) 0,75 »

()‘ertj senere (‘g. med:

1. Centritug Tjære (Stro

grus) 0,40 Kr.

2. Centrifug Tjære (Skær

vegros) 0,50 »

3. i Tjære (Stru—

grus) 0,50 »

4. Præpar Tjære (Skær

vegrus) 0,60 »

Det bemærkes, at de anfuite

Priser for Dæklag af Tjærebeton,

Asfaltmacadam og Cliaussébrulng

ning gælder exklusive Tildannel

sen af Dæklagenes Fundament.
E. Suhr.

MINISTER ‘i. P. KLAUS BERNTSEN

•. .1

Vel neppe noget andet Navn er som Minister Klaus Berntsens
knyttet til de sidste 60 Aars Kommunal- og Sognepolitik her
i Landet; kun faa andre Politikere har som han sat sit Præg paa
det kommunale Selvstyres Udvikling. Den synlige Anerkendelse
heraf er, at Ministeren i mange Aa.r har været Formand for de sam
virkende Sogneraadsforeninger.

Naar Ministeren har vist Dansk Vejtidsskrift den Ære at ind
træde som Medlem i Tidsskriftets Redaktionsudvalg, er dermed
tilkendegivet den store Betydning, som Vejsporgsmaalet har for
alle Sognekommuner.



D\NSl’ VLJTIDSSl’BIFT

NY ORDNING AF
VEJMANDSTJ ENESTEN

I RIBE AMT.

Indtil fornylig var Vejmands
ordningen i Ribe Amt følgende:
Amtet havde 66 Vejmænd, hvis
Distrikter var fra 5 til 8 km i Ud
strækning. Vejmændene var for
delte i 3 Klasser med følgende Ar
bejdstid:
1. Klasse (8 Vejmænd): 96 Dage om

Sommeren, 144 Dage om Vin
e ren.

2. I’lasse (39 Vejrnænd): 70 Dage om
Sommeren, 136 Dage om Vin
teren.

3. Klasse (19 Vejmænd): 61 Dage om
Sommeren, 95 Dage om Tjfl

.teren.
Endvidere fandtes 3 Vejassi

stentdistrikter, nemlig Ribe med 76
km, Brørup med 160 km og Varde
med 183 km Landevej.

Paa Amtsraadets ordinære Mø
de den 31. Maj vedtoges en ny Vej
mandsordning samt en ny Indde
ling af Vej assistentdistrikterne.
Vejmændene inddeltes derefter i
tre Klasser med henholdsvis 254,
228 og 176 Vejdage om Aaret. Vej-
dagene fordeler sig saaledes, at der
i Marts, April, Maj, September, Ok
tober og November i hiver Klasse
bliver henholdsvis 6, 5 og 4 Dage
om Ugen, og i de øvrige Maaneder
J’enholdsvis 5, 4 og 3 Dage om
Ugen. Dagene fordeler sig ligeligt
mellem Sommer- og Vinterhalvaa
ret, og Grundlonnen er henliolds
vis 3 og 4 Kr. pr. Dag, hvorefter
Aarslonnen bliver henholdsvis 889,
798 og 616 Kr. aarlig, hvortil for Ti
den kommer et Tillæg paa 80 pCt.

Samtidig hermed er Vejassi
stentdistrikternes Antal forøget til
4, nemlig Bramminge med 96 km,
Varde med 111 km, Grindsted med
118 km og Vejen med 97 km Lande
vej.

V. INTERNATIONALE VEJKONGRES I MILANO
6.—lO. SEPTEMBER 1926

Der er nu paa et meget sent
Tidspunkt udsendt Indbydelse til
Deltagelse i den V. internationale
Vej kongres i Milano 6.—lO. Septem
ber 1926.

Kongressen vil, foruden For
hand1ingr i Sektionerne, omfatte
Besøg paa Autod-romen i Monza og
pa de særlige Automobilveje ved

Milano, ligesom der i Forbindelse
med Kongressen vil blive afholdt
en international Vejudstilling.

Efter Kongressen er -der arrange
ret Udflugter bl. a. til Como, Trient,
Venedig og Rom, i hvilken sidste
By Kongressens Slutningsmede hol
des den 13. September.

Ikke-Medlemmer af den inter
nationale Vej forening kan deltage i
Kongressen mod Betaling af 75 Lire.

Deltagere i Kongressen faar 50
pCt. Rabet ved Rejse paa Jern
banerne i Belgien, Frankrig, Italien,
Luxembourg, Portugal og Spanien.

VEJVISEB E
Af Direktør S. K y h 1.

Til en Vejviser i moderne Forstand maa der stilles den ufravige
lige Fordring, at den er tydelig og let læselig ikke alene om Dagen,
men ogsaa naar det er mørkt. Om Natten bor Vejviserne derfor en
ten være selvlysende, eller ogsaa maa de være anbragt saaledes, at

de let kan belyses af Lygterne paa Motorkøretojerne.
Dette Krav blev opstillet me

get stærkt under Verdenskrigen i
Frankrig, idet man her var nødsaget
til overalt, hvor Hæren færdedes, at
erstatte de gamle Vejvisere med nye
af mere moderne Type.

De gamle Vejvisere hestaar i Al
inindelighed af en høj Træstolpe
med Arme, hvorpaa Bynavn, even
tuelt vedføjet Kilometerafstand, er
paamalet med mindre synlige Bog
staver og Farver. Disse Vejvisere er
unytlige, naar det er mørkt, idet de
ikke kan belyses af Motorkoretojer
nes Lygter.

Af Vejvisere, der tilfredsstiller
ovennævnte Krav, findes der alle
rede en Del her i Landet, f. Eks. i
Sorø Amt. Hosstaaende Billede er
taget derfra og med Amtsvejinspek
tør Rasmussens Velvillie stillet til
Raadighed for mig. Det viser efter min Formening tydeligt, hvor
ledes en moderne Vejviser skal se ud.

Stenen maaier 140 cm fra Jordens Overflade til
Sidefladens Bredde er 38 gm forneden, 32 cm foroven.
Bynavne staar overordentlig tydeligt og skarpt.

Hvad angaar Valget af Farver, da tror jeg, at det mest formaals
tjenlige er hvide Bogstaver paa blaa Bund, altsaa de samme Farver,
som er foreskrevet anvendt paa de internationale Vejtavler i Hen
hold til Konventionen af 1919. Naar man til disse Tavler har valgt
hvid Skrift paa blaa Bund, er det Resultatet af en lang Række For
søg, der i sin Tid blev anstillet for at finde ud af, hvilke Farver, der
ses bedst om Natten i Skæret fra Automobillyset. Man blev da staa
ende ved hvidt paa blaa Bund.

Paa den Vejviser fra Sorø Amt, der her gengives, har Amtsvej
inspektør Rasmussen forsøgsvis anvendt disse Farver, og efter hvad
Amtsvejinspektoren har meddelt mig, synes de langt tydeligere end
de gamle Farver, der var rødt paa hvid Bund.

Efter det Forsøg, som er anstillet i Sorø Amt, og som har givet
et gunstigt Resultat, vil det være at ønske, at man efterhaanden hele
Landet over erstatter de gamle, i Mørk-ø ganske unyt.tige Vejvisere
med nye af den viste Type.

øverste Spids.
De paamalede
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TJÆREBEHANDLING AF VEJE

Det engelske Transportministe
rium har udsendt følgende Arivis
finger:

A. Overtjæring af
makadamiserede Veje.

1. Overtjæring kan med Fordel
udføres enten pan en gammel Vej,
der er i god Stand, eller paa et nyt
Vejdæk, efter at dette er tromlet
færdigt og tørt, men Overtjæring
bør aldrig udføres, før Vejen er
fuldstændig tør.

Hvis der i Vejdækket er Huller,
Fordybninger, Bølger eller andre
Uregelmæssighoder, bør disse saa
vidt muligt repareres, før Overtjæ
ringen paabegyndes for at skabe en
jævn Overflade.

2. Overtjæringen gaar hurtigere,
naar der til den anvendes Maski

ner end na.ar den udføres ved
Haandarbejde, og det maa derfor
anbefales at bruge Maskiner.
Haandarbejde kan imidlertid give
gode Resultater, men Afgørelsen af,
hvilken Metode man vil vælge, af
hænger ogsaa af, om der kan skaf
fes tilstrækkelig øvet Arbejdskraft.

3. Hvis det paatænkes at over-
tjære et gammelt Vejdæk, maa det
anbefales at benytte de første Maa
neder i Aaret til at skrabe eller
børste Vejen, naar det er vandt
Vejr, som Forberedelse til Overtjæ
ringen, og især maa det anbefales
at fjerne fra Vejen Snavs, der har
sat sig fast i Kager.

4. Hvis Vej dækket er passende
tykt paa Midten, men tyndt ved
Siderne, bør man forstærke disse
før Overtjæringen.

5. Lægges nyt Dæklag paa en
Vej, der senere skal overtjæres, bør
der til Udfyldning ikke bruges fint
Materiale, men Smaaskærver.

6. Mens Overtjæringen udføres,
bør den halve Vejbredde lukkes for
Færdslen, eller, hvis det er muligt,
den hele Bredde.

7. Vejen bør borstes og renses
omhyggeligt, før den overtjæres.
Vaad Borstning bør bruges nogen
Tid i Forvejen og derefter tør Borst
ning, hvis Snavset har sat sig fast

i Kager. Enhver Borstemetode kan
bruges, der renser Vejen fuldstæn
digt; det bedste er først at børste
med Maskine og derefter med en
llaandkost.

8. Den Tjære, der bruges til

Overtjæring, bor tilfredsstille Be
tingelserne for Tjære Nr. 1.

9. Tj æren opvarmes til Koge
punktet og bor anvendes saa varm
som muligt, saa den flyder let.

Tjæren bor opvarmes i en særlig
dertil bygget Gryde, for at den ikke
skal skumme, hvilket ellers vil ske,
hvis Tjæren blot indeholder en
ringe Mængde Vand. Den ønskede
Temperatur vil i Almindelighed
findes at ligge imellem 220 og
240 ° F.

10. For at Tjæren kan komme
ud paa Vejen saa varm som muligt,
maa det tilraades, hvis der anven
des Haandarbejde, at bruge bøje-
lige Ror til at føre Tjæren fra Gry-

den til Anvendelsesstedet. Hvis det

ikke er muligt, vil man, hvor der

anvendes Haandarbejde, passende

kunne bruge 3 Gallons Kander, sær

ligt indrettede hertil, forsynede

med Tude, der fører direkte fra

Bunden af Kanderne, og som ikke

er mindre end 1W’ i Diameter ved

Mundingen.
11. Straks efter Spredningen bør

Tjæren børste over for at sikre, at

Laget bliver ensartet tykt.

12. Den nødvendige Tjære-

mængde vil variere efter Vejens

Beskaffenhed, men i Almindelig

hed, hvis Vejen overtjæres første

Gang, vil Tjæremængderi passende
kunne sætttes til I Gallon til et
Areal paa fra 5 til 7 yards (0,8—
1,1 i pr. m2).

HVORLEDES ER VORE LANDEVEJE BEFÆSTEDE?

Følgende Tabel viser, hvorledes vore Landevejes Korebaner var be

fæstede den 1. April 1922.

Chaussé- Over- Makada- Grus- For
Amtsraadskreds brolæg- tjæring misering veje skelligt Ialt

km km km km km km

Bornholm 1,695 240,661 242,356
Kjøbenhavn 29,295 27,464 22,341 1,550 80,650

Roskilde 4,083 75,051 34,852 113,986

Frederiksborg 4,27 21,130 283,400 1,568 4,138 315,163

Holbæk 1,021 310,759 311,780
Sorø 5,316 6,200 280,044 21,212 0,102 312,874
Præstø 10,859 32,623 329,284 0,179 372,945

Maribo 8,277 3,977 311,118 0,282 323,654

Odense 5,500 287,057 292,557
Assens 2,000 195,508 197,508

Svendborg 3,394 455,420 2,700 461,514

Hjørring 1,041 204,261 77,510 5,689 288,501
Aalborg 1,673 205,790 205,791 413,254

Randers 0,162 113,326 217,468 0,573 331,529
Aarhus 13,312 1,885 105,161 17,110 1,470 138,938
Skanderborg 4,818 318,892 323,710
Vejle 2,607 4,700 357,437 23,528 1,398 389,670
Viborg 7,585 359,47] 274,802 0,600 642,458
Thisted 2,641 51,586 254,085 308,312
Ringkøbing 1,387 1,180 97,372 346,275 8,496 454,710
Ribe 0,640 1,000 139,265 281,239 0,742 422,886
Haderslev 0,069 204,542 55,301 2,373 262,285
Aabenraa ‘2,040 1,099 106,607 55,300 0,884 165,930
Sønderborg 2,410 103,077 0,416 105,903
Tønder .. 137,765 J 64,790 0,805 803,360

Ialt km 106,842 111,168 5295,195 2033,531 29,677 7576,483



Pankasviser v
250.000 m2 Polymer - AB

13 strækninger på stats- og hovedveje samt startbanen i Kastrup Lufthavn nyder allerede godt af Pankas’ nye
bindemiddel.

Bindemidlets temperaturegenskaber er ændret på væsentlige områder. Når plasten efter tromling »storkner«
ved 900 C får man en meget stor stabilitet ved f.eks. 60° C (maksimal belægningstemperatur om sommeren).
Man kan således indbygge AB-belægninger med store bitumenfyldninger og ad denne vej sikre lang levetid sam
tidig med, at der er maksimal sikkerhed for at stabiliteten bevares. Herunder især - ved hårde trafikbelastninger -

sikkerhed mod sporkøring og manglende friktion.
Ved lave temperaturer opfører bindemidlet sig smidigere end udgangsbitumen. Dvs. bindemidlets indre

sammenhæng er forbedret, og den øgede udmattelsesstyrke sikrer belægningen i vinterperioden.

For vejdirektoratet og 5 amter samt Kastrup Lufthavn er der i 83/84 udført 250.000 m2 Polymer - AB. Binde
midlets egenskaber er forbedret med tilsætning af EVA-polymer (ethylen/vinylacetat/plast).

EVA modificeringen er en »p1ast1egering af ethylen og vinylacetat. Polyethylenen er den »hårde del som sikrer
stabiliteten og friktionsegenskaberne i det færdige produkt, samtidig med at vinylacetaten har en blødgørende
effekt ved lavere temperaturer, hvilket giver en smidigere belægning ved vintertide.
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i til bedre veje
978.000 m2 Surmac - OB

Successen med Surmac fortsætter. Næsten i million kvadratmeter vej blev i 83/84 behandlet med dette
bindemiddel. Eneretten til produktion af dette produkt er overdraget Pankas af BP International London. Pankas’
egen produktion af Surmac sikrer individuel tilpasning til den aktuelle opgave.

Med Surmac er det, på grund af de forbedrede bitumenegenskaber - især den mindre temperaturfølsomhed -

muligt at udføre overfladebehandling på veje med stærkere strafik end hidtil anbefalet. Der er udført Surmac på
veje med 18.000 biler i årsdøgntrafik.

Surmac-bindemidlet giver en så kraftig adhæsion til afdækningsskærverne, at renfejning kan udføres senest
dagen efter udsprøjtning, hvorefter hastighedsbegrænsningen kan ophæves, og risikoen for stenslag stort set er
overstået.

Hvis De vil vide mere om disse to belægningstyper - som begge er teknologiske landvindinger af betydning - så
ring eller skriv til os. Vi står med glæde til rådighed med alle yderligere oplysninger om produkterne.

Pankas AIS
Rundforbivej 34 2950 Vedbæk

Telefon 02-89 17 99

:‘r
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13. Efter at Tjæren er børstet
omhyggeligt ned i Vejen, spredes
Smaaskærver, Grus, groft Sand el
ler andet lignende godt Materiale
(frit for Støv), hvis Kornstørrelse
ikke er større, end at det kan gaa
igennem en 3/s inch (10 mm) kva
dratisk Maske, straks ud over Tjæ
relaget, saa der dannes et tæt Lag,
og hvorved man desuden hindrer,
at Tjæren hænger ved Vognhjulene.

14. Man bor træffe saadanne
Foranstaltninger, at man hindrer
den flydende Tjære i at løbe i
Kloaken.

15. Af Hensyn til Publikums
Sikkerhed bør der træffes de her
til nødvendige Foranstaltninger.

Der bør opsæ1tes Advarselstavler
paa passende Steder, der med tyde
lige Bogstaver angiver:

Forsigtig!

Der overtjæres.
Det tilraades, at Cyklister gaar.

Det er især ønskeligt, at Advar
selstavler sættes op, hvor andre
Veje munder ud i eller krydser deø
Vej, der tjæres, liaa saadanne Ste
der, at Automobilister og Cyklister
kan vælge en anden Vej for at und
gaa den Vej, hvor der ‘tjæres

16. Paa stærkt trafikkerede Veje
maa det tilraades at tjære endnu
engang enten i hele Vejens Bredde
eller kun de midterste 9 til 12 feet
(2,75—3,75 m) med 1 Gallon til et
Areal paa fra 8 til 10 D yards (0,5
—0,7 1 pr. m2), omtrent 2 eller 3
Maaneder efter første Overtjæring.

17. Overtjæringen bor gentages
hvert Aar paa alle betydelige Veje
og udføres saaledes som beskrevet
for Veje med let Færdsel. Ved
denne Overtjæring vil den Mængde
Tjære, der skal anvendes, afhænge
af den Udstrækning, hvori det tid
ligere Tjærelag er blevet afslidt
som Folge af Færdslen og Vejret.

18. To eller flere Prøver af den
Tjære, der er blevet brugt, bor fyl
des i 34 Gall.s (2 I) Bhikkander, der
mærkes omhyggeligt med Stedet og
den Vejstrækning, hvorpaa Tjæren
er blevet brugt. Vejdepartementet
vil træffe Aftale med National Phy
sical Laboratory om at udføre en
Bække kemiske og fysiske Forsøg
med disse Prøver, for at man kan
holde den anvendte Tjære under
sagkyndig Kontrol.

19. I alle Tilfælde bør der føres
omhyggelig Protokol over Vejover
fladens Tilstand Vinter og Sommer,
baade før og efter Overtjæringen,
over den anvendte Tjæres Mængde
og Kvalitet, Vejret, da Overtjærin
gen blev udført, den Tid der blev an
vendt til selve Arbejdets Udførelse,
den Tid, Arbejdet maatte standses
som Følge af vaadt Vejr, Antallet
af Folk, der var beskæftiget ved
det, og endelig nøjagtig Redegørelse
for Udgifterne til Arbejdsløn og
Materiale.

20. Det anbe fales Vej ingeniører
ne at lade Prøver af den Tjære,
der leveres til dem, prøve af et
anerkendt kemisk Laboratorium og
faa Resultaterne opgivne i den fast
satte Standardform.

Anm.: Disse almindelige Anvis
ninger bør ikke skræmme fra Bru
gen af særlige liatenterede Stoffer,
men man bor dog ikke anvende
patenterede Stoffer, der indeholder
mere Vand, Naftalin eller Phenol.
end fastsat for Tjære Nr. 1, medens
Mængden af »frit Kulstof» plus et
eventuelt »Fyld» (filler) ikke bør
være større, end hvad der heri er
fastsat for »frit hulstof».

B. Tjærebeton.

1. En Vej, der skal forsynes med
Dæklag af Tjærebeton, bor have et
Fundament af tilstrækkelig Styrke
til at bære den Færdsel, der kom
mer paa Vejen.

2. Før et nyt Tjærebetonlag
bliver udlagt, bør man undersoge,
hvor stor en Tykkelse den gamle
Befæstelse har, ved med omtrent
150 yards (c. 150 m) Mellemrum at
grave Render paa tværs af Vejen
fra Siderne og ud til Midten, og
skiftevis fra de to Sider af Vejen.

3. Tjærebetonlagets Tykkelse
bor efter at være tromlet ikke være
mindre end 3” (8 cm), men iøvrigt
svare til Færdslens Krav. Skal
Tykkelsen være større end 3”, bør
Tjærebetonen lægges i to Lag.

4. Er Undergrunden fast, ikke
udbledt ved Gennemsivning af
Overftadevand, bør den totale Tyk
kelse af Vejlaget incl. Fundament,
efter at det nye Dæklag er tromlet,
under almindelige Forhold ikke
være mindre end 6” (15 cm), med
mindre Undergrunden er saa fast,
at den kan træde i Stedet for et
særligt Fundament, i hvilket Til
fælde Vejlagets samlede Tykkelse
kan reduceres til 4” (10 cm). Er
Undergrunden derimod Ler eller
andet eftergivende Materiale, bør
(len totale Tykkelse ikke være un
der 11” (28 cm).

5. Den færdige Overflade bor
have et Tværfald paa omtrent 1:32.

Hvis det gamle Vejlag ikke er
tykt nok i Vejens Midte, Ill at man
kan faa dette Tværfald ved at
lægge et nyt Dæklag paa af den
ovenfor omtalte Tykkelse, bor man
ikke røre det gamle Vejlag, men

EN STOR OVERTJÆRINGSMASKINE.
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Tykkelsen af det nye Dæklag af
Tjærebeton bor gøres saa meget
større, saa dette Tværfald naas.

Hvis det gamle Vejlag er til
strækkelig tykt, bør Reguleringen
af Tværfaldet udføres ved Opbak
ning af Vejoverfladen og ved at
flytte Vejmateriale fra Midten ud
til Siderne af Vejen, før det nye
Dæklag lægges ud. Det Materiale,
der løsnes ved Ophakningen, bør
harpes, og alt Materiale, der er
mindre end 34” (12 mm), bør ikke
benyttes.

6. Den nye Tjærebeton bør ud
føres af Skærver af bedste Kvalitet,
af hvilke 60 pCt. skal være 2” (50
mm), 30 pCt. skal være 1%” (4.0
mm), 10 pCt. fra 34”—34” (12—20
mm). Smaaskærver benyttes til un
der Tromlingen at fylde Mellem

rummene mellem de større Skær-

“er.
Benyttes et dobbelt Lag Tjære-

beton, lægges det underste af
2” Skærver og Slidlaget af 1%”
Skærver; 10 pCt. fra 34” til 34”.
Smaaskærver bruges til under
Tromlingen at fylde Mellemrum-
mene mellem de store Skærver.

7. Før Skærverne blandes med
Tjæren, skal de tørres fuldstæn
digt.

8. Til Tjærebeton benyttes Tjæ
re Nr. 2.

Tjæren opvarmes i en Gryde,
der er bygget saaledes, at Tjæren
ikke skummer, hvilket ellers uund
gaaeligt vil ske, hvis Tjæren inde
holder selv en ringe Mængde Vand.

Den passende Temperatur vil
som Regel være mellem 260 og 280 °

F. eller mellem 124 og 138 ° C. i
Gryden.

9. Den Mængde Tjære, der bru
ges til 1 Ton Skærver, ligger mel
lem 9 og 12 Gallons (40—55 I), vari
erende efter Skærvernes Størrelse,
Blandemaaden og andre Omstæn
digheder.

10. Efter at Tjærebetonen er
blevet lagt ud, og O’;erfladen re
guleret, tromles den, saa den bliver
jævn, men for megen Tromling
bør undgaas.

Der kræves mindre Tromling
end ved almindelig vandbunden
Makadamisering.

En 10 ts Tromle er en passende
Størrelse i de fleste Tilfælde, men
gode Resultater kan naas med en
8 ts Tromle, naar man gør det sid
ste Arbejde med en 10 ts Tromle.

11. For at man skal faa det
bedste Resultat med Tjærebeton,
maa det tilraados at overtjære
Overfladen, efter at Vejen har
været aaben for Færdselen i nogle
Uger; hertil bor ikke bruges min
dre end 1 Gallon Tjære for 6 0
yards (ca. 0,9 1 pr. m2). Denne Tjæ
re bor svare til Betingelserne for

Tjære Nr. 2 og bor anvendes ved
en Temperatur paa omtrent 270° F.
(132° C.).

12. Smaaskærver, Grus, groft
Sand eller andet godt Materiale,
frit for Støv, der ikke er større end,
at det kan passere 1/” (6 mm) kva
dratiske Masker, bør bruges til
Overstrøning.

13. Det anbefales, at Vejingeni

ørerne lader Prøver af Tjæren un

dersøge af et anerkendt godt Labo

ratorium, og lader Resultaterne op

føre i den fastsatte Standardform.

A n m. — Disse almindelige An

visninger bor ikke afholde Vejin

geniørerne fra at bruge særlige pa
tenterede Stoffer, men disse paten

terede Stoffer bør ikke indeholde

mere Vand, Naftalin eller Phenol

end angivet i Betingelserne for

Tjære Nr. 2, medens Mængden af

»frit Kulstof» i Forbindelse med et

muligt tilstedeværende »Fyld» (fu
ler) tkke bor være større end, hvad

der er angivet for »frit Kulstof».

FHV. MINISTER FOR OFFENTLIGE ARBEJ1)EI{
FOLKETINGSMAND N. M. SLEBSAGER

Folketingsmand .V. .11. Slebxoqrr Iraudte efter Folketing» alget
i April tilbage fra Stillingen min Minister for offentlige Arbejder
efter 4 Aars stærkt paaskonnet Virksomhed, der ogsaa i betydelig
Grad er kommet (let danske Vejvæsen til Gode. Æren for Ordningen
af det sønderjydske Vejspnrgsmaal ..som nedenfor omtales, tilkoin
mer i første Række [liv. Minister Slebsager. Folketingsmand Slebs
ager er Medlem af Dansk Vejtidsskrift»s Redakl ionsudvalg.
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MINISTEIIIELLE AFGØRELSER M. M.

Ministeriet for offentlige Arbej
dej har udsendt nedenst aaende
Cirki lære til samtlige Atntjnend:

»I et hertil indsendt Androgende
har »Forenede Danske Motorejere»
næst t meddele, at Selskalie mel
bit .\aI’ og Dag modtager et meget
stort Antal Klager over forskel lige

Foljold ved Udførelsen af Vejar
bejler ni. v., liensti I let til Mimtist
net for offentlige Alojdem, ø I der

gi es Vejmyndigliedenme 1 ‘aa I æg
oni i den Udstra’kn ing, I vor det er
moligt, at drage Omsorg for,

at al Skærveslagn ing kan fo regaa
aa særlige Mate rial pladser og

ikke langs Vejene,

ø t tIet, saalænge dette endnu ikke
el’ gennemført, iagttages, at

Skorveslagerne langs Velene op
stiller en Skærm, som foi’lon—
drer Stensplinter i at springe od

ina Færdselslanen,
ø t Materiallomnker ikke bigges sol -

ledes, at de fonljinher den frie
Færdsel eller frembvder Fare for
iterdselssikkerlieden, hvorfor
det bor tilstræbes at lægge saa
danne Material bonker paa sær

!ige Opfyldninger i Vejgrofterne.
at der under Udførelsen af Nybe

lægninger paa Vejene ved den
daglige Arlejdstids Ophør ikke
henligger kortere eller lengere

Strækninger af Vejene med
trornlede eller løse Skærver

oden Grmsdække,

at Smaa reparationer paa Vejene

Landevejslængde i km

Maskintromler
Skærveknusere
Skrabemnaskiner
Fej emaskiner
Tjærespredere
Tjæreforvarmere
Tjære- og Asfaltbetonblandere
(4rusningsmaskiner
Lastautomobiler

straks dækkes moed Grus eller
lignende,

at Arbejdef ‘ed Overtjæring af
Vejene udføres paa en saadan
Maade, at der. hvor det er mu
ligt. lades en saa hred Passage
fri at Køretøjer ikke bliver nød
saget til at køre i ikke gruset
Tjære eller i Tjære, livorover der
lige er kastet Grus,

at Telegraf- og Telefonpæle samt
I .vsmaster ikke fremtidig an
loinges i Vejlegemet mellem
t ; i’oft’rmies lnderkanler, men
lo’nvises til den ydre Side at
Grofterne, samt at tilstræbe
naar Pæle og Master skal ud
skiftes - - at faa dem flyttet fra
Grofternes Inderside til Grøfter-
nes Yderside,

at Barduner, bestemt til Støtte for
Telefonpæle og lignende, saavidt
muligt ikke føres ned i Rabat
terne, samt at Bardunen, hvis
dette en unndgaaeligt, paa en
T.ængde af 1,5 m over Jordover
fladen bliver tydeligt markeret
ved en hvid- og rodmalet Stang

eller Stolpe, der følger Bardu
nen,

at Vejenes Rabatten samtidig med.
at Færdselshanen nyhelægges.

rliausséhrolægges eller lignende.
tromles og gøres farbare for
Fodgængere og Cyklister.

at det tilstræbes i Forbindelse
med, at Materialbunkerne an
bringes paa sa’rl ige Opfyldnin
ger i Groftearealet —, at begge
Vejrahatterne bringes i en san-

dan Stand, at Cyklfster og Fod
gængere kan færdes laa dem,

ø Bevoksning pan selve Vejarealt
eller langs med Vejen beskæres
saaledes, at den ikke breder sig
ind over den til selve Vejen hø
rende Grund, og

at de vejfarende i god Tid advisei’es
om en Vejafspærring, altsaa et
Stykke før det Stød, hvor de
skal bøje af.
Efter at man i denne Anledning

bar brevvekslet med Generaldirek
toratet for Telegrafvæsenet, Stats
tilsynet med de koncessionerede
Telefonselskaber og Overvejinspek
toren, skal man tjenstlig henstille
til D’Fferrer Amtmand at ville for
anledige, at der tages Hensyn til de
af »Forenede Danske Motorejere»
fremkomne Ønsker i det Omfang,
det skønnes muligt og forsvarligt
indenfor rimelige økonomiske
Grænser.

Det tilføjes, at man har anmo
det Telegrafvæsenet og de konees
sionerede Telefonselskaber om efter
Forhandling med vedkommende

\ejautoriteter ved Anlæg af nye
Stonglinier at ville drage Omsorg
føj’, a t Stanglinier saa vidt mu
ligt anbringes udenfor Grøfterne,
a t Barduner sa vidt muligt føres
ned udenfor Vejens Planumkant,
a t Traadbarduner. der nødvendig
vis maa føres ned i Rabatterne, an
bringes i eller saa nær Planumkan
ten som muligt og forsynes med et
Afvisningsværk af passende Kon
struktion, samt — efterhaanden
som Omstændighederne maatte til

lade det — a t træffe lignende For

anstaltninger ved allerede værende
Barduner, som maatte være til
Gene for Færdselen.

Ministeriet for offentlige Arbejder,

tlen 4. Juni 1924.

1. Friis-Skotte.

Knud Gregersen,
Fm.

et følgende Hæfte af Vejtids

skiftet skal vi komme na’rmere

ind Iaa Cirkulærets Indhold.
R e d.

J)et amtskommunale Vejva’seims Maskiimmoleriel ved Udgangen af 1923.

Øerne

3028

32
9

38
11
48

3
2
1
0

Jylland

4407

46
11

8
5

30
2
0
0

16

Ialt

.7435

78
20
46
16
78

0

2

22
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FORTE GNELSE
over den Amtsraadskredsene og Købstæderne m. fi. udbetalte Andel af
den i Finansaaret 1924—25 indkomne Afgift af Motorkøretøjer, der ifølge

Statsregnskabet udgjorde: 12.331.722 Kr. 50 øre.

Bornholms Amtsraads
kreds

Københavns Kommune
Frederiksberg do
Gentofte do
Københavns Amts

raadskreds
Roskilde do
Frederiksborg dø

Holbæk do
Sorø do
Præstø 40
Odense d:o
Assens do
Svendborg db
Maribo do
Aalborg do
Hjørring dø
Thisited 40
Viborg do
Aarhus do
Skanderborg do
Randers dø
Ribe do
Ringkøbing 40
Vejle do
Haderslev dø.
Aabenraa do
Tønder do
Sønderborg do
Roskilde Kommune
Køge dø
Frederikssund do
Frederiksværk dø
Helsingør do
Hillerød dÖ
Holbæk db
Kallundborg do
Nykøbing p. Sj. do.

Kr. ø.

106.324 75
606.269 89
363.761 94
242.507 96

1.023.39431
374.46248
760.96247
432.10525
397.66251
448.453 44
361.489 15
165.197 61
472.56260
45426525
429.89501
292.375 11
265.34394
569.315 89
284.04701
369.537 24
389.970 77
433.30741
401.75423
441.088 16
255.719 61
176.651 88
460.753 54
161.257 09
19.576 93

9.438 51

8.958 41
4.22025

19.989 56
14.980 08
14.907 84

8.821 02
4.798 29

Kr. ø.

10.394 60
4.819.61

22.543 82
8.09533
6.158 81
5.768 99
4.687 23
7.367 81

16.573 95
5.189 26

70.80265
4.42462
3.76472
5.80395
4.835 95
9.352 35

14.571 22
7.10430
4.083 (31
1.902 20
3.91673

17.62631
3.42698
3.417 01

11.452 59
11.805 32
26.148 25
42.24071

7.029 27
6.271 90
2.92667

14.889l
6.361 97
2.491 03

10.983 72
6.62240

11.30526
9.45049

Viborg do
Skive do
Aarhus do
Skanderborg do
Horsens dø
Silkeborg do
Randers do
Hobro do
Mariager dø
Grenaa do
Ebeltoft dø
Esbjerg do
Ribe do
Varde do
1-lolstebro do
Struer do
Lemvig dø
flingkobing dø
Herning dø
Vejle dø
Fredericia do
Kolding do
Haderslev do
Christiansfeld Flække
Aabenra.a Kommune
Tønder do
Højer do
Løgumkloster Flække
Sønderborg Kommune
Augustenborg Flække
Nordborg dø
Ministeriet for offentl.

Arb. (till. ageholdes i
Statslassen)

Staten (forbliver i Stats
kassen)

Kr. ø.

15.138 33
13.72425
84.20403
5.30456

35.171 29
13.604 84
32.05439
12,814 15

1.92688
6.52689
2.802 39

19.587 19
5.500 84
7.435 96
9.195 50
4.89058
6.371 63
3.773 06

12.04570
36.692 13
10.308 58
26.44545
32.613 65
2.42694
9.658 07

10.90639
1.863 77
3.55518

15.26269
1.555 87
3.108 92

100.00000

FRA DOMSTOLENE

Vejle Købstad m. v. Kriminalrets
Dom i Sagen:

Statsadvokaten
for

3. jydske Statsadvokatur
mod

Niels Sørensen
for Overtrædelse af Færdselsloven.

(Ankesag).
1925. November 21. A. p. 6—8. Kri

minalretten for Vejle Købstad
m. v.

DOM:
Ved Anklageskrift af 20. Ok

tober d. A. er Vejmand Niels Søren
sen, som opgiver at være født den
10. Maj 1880 i Grejs, sat under Til
tale for Overtrædelse af § 2, 4 og
5 og 8 i Lov om Færdsel Nr. 164 af
1. Maj 1923 ved, at han, da han den
2. September d. A. med en Trille-
bør (Trækvogn) kørte paa Lande
vejen i Grejsdalen, undlod at ud
vise behørig Agtpaagivenhed og

Forsigtighed, ligesom han ikke un
der Kørselen holdt sig i Kørebanens
højre Halvdel, hvorhos han pludse
lig, uden at give Tegn til Færd
selsforandring, drejede til venstre
tværs over Landevejen, hvorved
Inspektør Robert Jensen af Vejle,
der samtidig kom kørende i sin
Motorvogn »Y 6018<, paakørte saa
vel Tiltalte som hans Trillebør,
saaledes at Motorvogn »Y 6018< blev
beskadiget

Ringsted do
Sorø do
Slagelse do
Korsør do
Skelskør dø
Stege do
Præstø db
Vordingborg do
Næstved 40
Storehedinge do
Odense dø
Kerteminde dø
Bogense do
Assens do.
Middelfart do
Nyborg db
Svendborg dø
Faaborg do
Ringkøbing do
Ærøskøbing dø
Stubbekøbing dø
Nykøbing p. Falst. 40.
Sakskøbing dø
Nysted dø
Maribo do
Rødby dø
Nakskov dø
Aalborg dø
Nørresundby dø
Løgstør dø
Nibe dø
Hjørring dø
Frederikshavn dø
Sæby dø
Skagen dø
Brønderslev do
Thisted do
Nykøbing p. Mors do...

121.253 98

Ialt 12.331 722 50
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Den 2. September d. A. var Til
talte beskæftiget med Udbedring
af Landevejen i Grejsdalen, men
arbejdede paa den venstre Side af
Landevejen, men havde Skærverne
liggende i en Bunke ved den øst
lige Side af Vejen ca. 13 Meter fra
Villaen »Lykkesholmç Ved 334-
Tiden om Eftermiddagen kom Vid-
net Robert Jensen som Fører af
Motorvognen »Y 6018 ad Lande
vejen mod Nord, og da Tiltalte
samtidig skraaede over Vejen fra
Skærvebunken, skubbende foran
sig en Trillebør med Skærver, blev
han i venstre Halvdel af Kørebanen
paakørt af »Y 6018<, hvorved denne
fik højre Forlygte knust og Køle
ren saaledes beskadiget, at den
maa, erstattes med en ny. Udgif
terne ved Reparationen udgør ialt
112 Kr. 50 øre, hvilket Beløb Vidnet
Jensen har paastaaet sig tillagt i
Erstatning.

Tiltaltes Forklaring gaar ud
paa, at han, efter at have fyldt
Trillebøren med Skærver, straks
satte sig i Bevægelse til venstre i
en skraa Linie over Vejen hen mod
Arbejdsstedet, at han ikke forinden
gav Tegn til at ville passere over
Vejen, at han, efter at have pas
seret Vejens Midtlinie, hørte et Sig
nal fra en Motorvogn, og at han
umiddelbart efter bagfra blev paa
kørt af »Y 6018c<, hvis Køler ramte
ham lige i Ryggen. Han mener, at
Paakørselen fandt Sted, da han
var ca. 134 Meter fra den vestlige
Fortovskant. Tiltalte erkender at
have begaaet en Fejl ved ikke at
give Tegn, før han satte Trille
børen i Bevægelse, men hævder
iøvrigt, at Paakørselen skyldes
urigtig Manøvre fra Vidnet Jensens
Side. Han nægter at betale nogen
som helst Erstatning.

Vidnet Robert Jensen forklarer,
at han kom kørende i højre Side
af Vejen med en Fart af ca. 25 km,
at han i 30 à 40 Meters Afstand saa
Tiltalte, der i højre Side af Vejen
skubbede Trillebøren foran sig, at
han straks gav Signal for Omkørsel
og drejede, uden at nedsætte
Farten, noget til venstre, men at
Tiltalte derefter, uden at give)Tegn
til, drejede af i et ret skarpt Sving
til venstre, og at Paakørselen der
efter, da Motorvognen da var tem
melig nærved Tiltalte, ikke kunde
undgaas, skønt Vidnet bremsede
med Fodbremsen. Motorvognen
var da kommet helt over i venstre

Side af Vejen og havde Retning
lige mod Nord. Vidnet mener, at
Motorvognens venstre Hjul efter

Paakørselen var ca. i Meter fra

den vestlige Fortovskant, og da Til

talte blev ramt af højre Forhjul,

medens Motorvognen er ca. 1,80 Me

ter bred, mener Vidnet, at Tiltalte

maa have befundet sig ca. 2,80 Me

ter fra venstre Fortovskant. Trille

børens Haandtag ramte Motorvog

nens Køler og højre Forlygte.
Vidnet Otto Villy Petersen an

giver overensstemmende med Til

talte, at Paakerselen fandt Sted

paa et Punkt i venstre Side af

Vejen, der ligger i en Afstand af ca.

34 Meter fra Skærvedyngen. Efter

Paakørselen har han, ved at un

dersøge Motorvognens Spor, kon

stateret, at den indtil Skærvebun
ken er kørt i højre Side af Vejen,

at den derfter er drejet skraat til
venstre for paa det sidste Stykke

inden Paakørselen at køre paral

lelt med venstre Fortovskant.
Da det fra holdende Stilling at

bevæge sig ud over en Vej maa

stilles i Klasse med en Ændring af

Færdselsretning, har Tiltalte, ved

uden at give Tegn at skubbe Trille

børen ud over Vejbanen, overtraadt

§ 8 i Lov Nr. 164 af 1. Maj 1923. Da
han ikke har bemærket »Y 6018
før umiddelbart før Sammenstødet,
har han derhos ikke udvist tilbør

lig Forsigtighed overfor den fra

Siderne kommende Færdsel og har

derved overtraadt samme Lovs §
4, og han vil derfor at være at anse
efter § 22 i nævnte Lov med en

Nørvang-Tørrild Herreders Politi-
kasse tilfaldende Bøde af 20 Kr.

fvled Hensyn til den under

Sagen nedlagte Erstatningspaa
stand bemærkes, at der ikke under
Sagen foreligger nogen Oplysning,
der kan tyde paa, at Vidnet Jensen

har gjort sig skyldig i nogen Uagt
somhed. Paakørselen maa derimod
antages at skyldes Tiltaltes Uagt
somhed, der bliver saa megt større,
som Tiltalte i Stedet for at trække
med Trillebøren i højre Side af
Vejen til et Punkt lige overfor sit
Arbejdssted og derefter dreje over
den 7,80 Meter brede Kørebane, al
lerede ved Skærvedyngen styrer
skraat op i lige Linie mod Arbejds
stedet, der ligger ca. 34 Meter fra
Udgangspunktet. Da der ikke fra
Tiltaltes Side er rejst nogen Ind
vending mod Størrelsen af den paa
staaede Erstatning, vil han her-

efter være at tilpligte i Erstatning
til Vidnet Robert Jensen at betale
112 Kr. 50 øre, hvorhos han vil have
at udrede Sagens Omkostninger.

Thi kendes for Ret:

Tiltalte Niels Sørensen bør til
Nørvang-Tørrild Herreders Politi-

kasse bøde 20 Kr. samt inden 15

Dage efter denne Doms lovlige For

kyndelse til Inspektør Robert Jen
sen betale 112 Kr. 50 øre. Tiltalte

bør derhos betale denne Sags Om
kostninger.

Denne Sag blev appelleret, og
Vestre Landsret afsagde

Aar 1926 d. 25. Februar i Sagen:
V. L. Nr. 135/1926

(Ankesag).
Anklagemyndigheden

mod
Tiltalte Niels Sørensen

saalydende

DOM:
Den i nærværende Sag i 1. In

stans ved Retten for Vejle Køb-
stad m. v. den 21. November 1925
afsagte Dom er paaanket saavel af
Tiltalte i Henhold til en af Justits
ministeriets Skrivelse af 19. Januar
1926 meddelt Tilladelse, som af An
klagemyndigheden.

For det af Tiltalte udviste, i
Dommen beskrevne Forhold, er

han, der under de foreliggende Om
stændigheder maa anses som Vej-
farende og som saadan er under
kastet de i Færdselsloven fore
skrevne Bestemmelser, rettelig an
set efter sammes § 22 for Overtræ
delse af dens § 8 og 4, og i det den

af ham herefter forskyldte Straf
findes passende bestemt til en Bøde
af 20 Kr., vil Dommen for saa vidt

være at stadfæste.

Mod Tiltaltes Benægtelse kan

det derimod ikke anses godtgjort,

at han er drejet i skarpt Sving til

venstre over Vejen. Herefter og

naar henses til, at Maksimalhastig

heden for Motorkøretøjer efter det

for Landsretten oplyste paa den

paagældende Vejstrækning er 25

km i Timen, maa det antages, at

Sammenstødet kunde være und

gaaet ved tilbørlig Agtpaagivenhed
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og Omhu fra Automobilførerens
Side. Der findes derfor ikke at
kunne paahvfle Tiltalte noget Er
statningsansvar, og han vil her
efter forsaavidt være at frifinde.

I Henseende til Sagens Omkost
ninger i første Instans vil Dom
men være at stadfæste.

Tiltalte vil derhos have at ud-
rede Sagens Omkostninger her for
Retten, hvorved bemærkes, at Til
talte selv har sørget for sit For
svar sammesteds.

Thi kendes for Ret:
For saa vidt angaar den Inspek

tør Robert Jensen tillagte Erstat
ning af 112 Kr. 50 Øre, vil Tiltalte
Niels Sørensen være at frifinde.

Iøvrigt bør Underretsdommen
ved Magt at stande.

Saa udreder Tiltalte og Sagens
Omkostninger for Landsretten.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Vestre Landsrets Kontor, Viborg,

den 5. Marts 1926.
(Underskrift).

Gebyr 1,00 Kr.
Stempel . . . . 1,00 —

er To Kroner.
2,00 Kr.

Sagen blev behandlet paa Amts
raadsforeningens Delegeretmøde i
Aalborg den 1. Juli d. A., og der
vedtoges paa Forslag af Vejle
Amtsraad en Indstilling til Mini
steriet om, at Vejmænd i Funktion
ved en Lovændring fritages fra at
skulle overholde Færdselslovens
Regler, altsaa sidestilles med
Troppeafdelinger o. 1.

Vi er nu ikke ganske sikker
paa, at en saadan Undtagelsesstil
ling for Vejmænd vil være hen
sigtsmæssig. Allerede nu er ikke
alle Vejmænd lige hensyntagende
overfor de Vejfarende.

HVORLEDES BEVÆGER ET AUTOMOBIL SIG
I ET VEJSVING?

Af stud. polyt. H. H. B a v n.

Et af de Spørgsmaal, den stærkt voksende Autornobiltrafik stil
ler Ingeniøren overfor, er dette: Hvorledes skal et Vejsving formes
for at give saa jævn og rolig Kørsel som muligt? Det er ikke alene
et Spørgsmaal om Passagerernes Bekvemmelighed; men dets Be
svarelse er ogsaa af Betydning for Overholdelsen af Færcisels
reglementet og Fordelingen af Slidet paa Vejbelægningen.

Naar et Automobil skal forandre Kørselsretning, vil Chaufføren
dreje paa Rattet med konstant Vinkelhastighed, hvis det kan lade
sig gøre. Forhjulene vil i saa Fald tilnærmelsesvis ogsaa dreje
sig om Styretappene med konstant Vinkelhastighed i Forhold til
Vognen. Det kan derfor maaske være
af Betydning for Besvarelsen af
ovenstaaende Spørgsmaal at under
søge de Kurver, Automobilets Hjul
beskriver.

Fig. i forestiller et Automobil, som
kører i en Kurve. Alle fire Hjuls Om
drejningsakser gaar gennem 0. For
at simplificere Opgaven tænkes Bag
hjulene erstattet med et Hjul af sam
me Størrelse siddende midt paa Bag
akslen. Paa samme Maade erstattes
Forhjulene med et enkelt Hjul, hvis
Omdrejningsakse gaar gennem 0. Det
forudsættes nu, at Baghjulet løber
med samme Fart v hele Tiden, og at
Forhjulet drejes om Styretappen med
konstant Vinkelhastighed. Man har Fig. 1.
da:

p=ct og s=vt,

hvor cp er den Vinkel, Forhjulet er drejet (se Fig. i), c den kon
stante Vinkelhastighecl, i Tiden og s Længden af den Kurve, Bag-
hjulet beskriver. Ved Division faas

= ks,

hvor Ic er konstant. Af Figuren ses, at

r = ø COt qi,,

hvor a er Akselafstanden og r Krumningsradius. For r har man
imidlertid ogsaa Udtrykket

ds
r =

hvor çp betyder Kurvens Totalkrumning. Indsættes dette, faar man

= a cot(ks) eller aO = — log. nat. cos(ks).

Vil man have de retvinklede Koordinater (x. y) til Kurvens Punk

ter, saa har man x cos Ods og y
=

sin Ods. Disse Integraler

kan beregnes ved Hjælp af Simpsons Formel.

0
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I Fig. 2 er vist en Forbindelse mellem to Veje, som løber vinkel
ret mod hinanden. Vejbredden er 6 m, og mindste Krumnings

radius er 30 m. Som Overgangskurver er anvendt Buer af Bernoullis

Lemniskat. Linien, der ligger omtrent midt i Véjen til venstre, er
den Kurve, der faas ved i ovenstaaende Ligning at sætte a = 3,5 m
og k = 0,0023 m—1. Den har samme Længde som den Lemniskat,

der begrænser Vejens Inderside, og det vil ses, at dens Forløb svarer

meget nøje til Lemniskatens. Kurven maa tænkes fortsat symme

trisk. Det er ikke gjort i Figuren; men i Stedet for er tegnet den

Kurve, der faas, naar Drejningen af Automobilets Rat først begyn

der ved b (svarende til k 0,003 m1), medens Vejsvinget begyn

der ved a.
Selv om man ikke uden videre kan føre Resultatet over fra

dette specielle Tilfælde til det almindelige, kan det dog siges, at

Lemniskaten passer udmærket til den Bue, et Automobil beskriver

i en Kurve.

HVORLEDES ER

KOREBANERNE I DE DANSKE

BYER BEFÆSTEDE?

KJOBENHAVNS

ASFALTKOM PAGNI

»l’jøbenhavns Asfaltkompagni»
fejrede d. 24. Oktober 1925 25-Aars
Jubilæum og har i den Anledning
udsendt et smukt Hæfte, hvori de
Arbejder, som Selskabet har ud
ført er omtalt paa meget instruk
tiv Maade.

»Kjøbenhavns Asfaltkompagni»
har i de 25 Aar lagt over 100000 m
Stampeasfaltgader og importerer
hertil dels sicilianske Asfaltkalk
sten, dels San Valentino Asfaltsten.
Asfaltkalk stenen males paa Kom
pagniets Fabrilc til den ønskede
Finhtd, og for Arbejder i Kjoben

havn foregaar Opvarmningen lige

ledes paa Fabrikken.
»Kjøbenhavns Asfaltkompagnh<

importerer Trinidad épuré direkte
fra Trinidad, hvor den findes som
naturlig Asfalt i den store Asfaitsø.
Stobeasfalt. bestaar af Asfaltkalk
stenspulver og Trinidad Asfalt,

hvortil der er sat Grus ellar smaa

Granitskærv&r, og Kompagniet har
udført over 50 000 m Gadebelæg
ning af Støbea.sfalt.

Kompageiet har for et Par Aar

siden faa&i overdraget Eneretten

her i Landet for Anvendelse af Tri

nidad Asfalt til Asfaltbeton og er i
teknisk Samarbejde med »The
Limmer and Trinidad Lake Asphalt

Co.« i London. Man har i 1924 ud

ført 9118 m2 og i 1925 25304 m2 eller

ialt 34422 m2.
Endvidere har man begyndt paa

Overfladebehandling med Trinidad

Asfa.It, ligesom Kompagniet for

handler og anvender Tjære og As

falt paa forskellig Maade som

Muffeasfalt, syrefast Asfalt, kun

stig Asfalt o. 5. v.

Stads- og Havneingeniørforenin

gen har i Augusf 1923 udsendt en
Fortegnelse over, hvorledes Køre-

banerne i de danske Byer er be
fæstede. Af denne Fortegnelse
fremgaar, at de 87 danske Byer til
sammen har 1694,6 km Gade og
Vej (heraf i København 252,8 km),
hvis Korebanebefæ&telse er udført
saaledes:

Asfalt 29,1 km (heraf Kbhvn.
12,6 km), engelsk Brolægning 19,0
km (Kbhvn. 19,0 km), almindelig
Brolægning 401,6 km (Kbhvn. 99,4
km), Chaussébrolægiiing 80,9 km

(Kbhvn. 7,4 km), Cementbeton 0,8

km (Kbhvn. 0,1 km), Asfaitmaka
dam. 3,0 km (Kbhvn. 1,4 km), Kiton
makadam. 0,7 km (Kbhvn. 0,3 km),

Tjærebeton 12,8 km (Kbhvn. 1,2

km), Overtjæring 91,4 km (Kbhvn.

45,4 km), Overstrygning med Tar

nac 16,4 km (Kbhvn. 0,6 km), Over

strygning med Asfaltolie 1,3 km

(Kbhvn. 0,0 km), almindelig Maka

damisering 691,8 km (Kbhvn. 63,6

km), Grusveje 302,2 km (Kbhvn. 0,0

km), andre Belægninger 2,7 km

(Kbhvn. 0,6 km), uden Belægning

40,9 km (Kbhvn. 1,2 km).

DANMARKS BIVEJE.

I 1918 var den samlede Længde
af Danmarks Biveje 38153,7 km,
hvoraf 13706,6 km paa øerne og
24447,1 km i Jylland. Bivej ene i de
sønderjydske Landsdele er ikke
medregnede i disse Tal. Ringkøbing
Amt har den største Længde med

4427,3 km, derefter kommer Ribe
Amt med 2981,0 km. Bornholm
kommer sidst i Rækken med
635,8 km.

Fig. 2.
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Kantbaner og cykelstier
er ikke et enten-eller,
men et både-og!
Af afdelingsingeniør H.K. Hansen, Vejdirektoratet,
Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger (SSV).

For indledningsvis at tilba
gevise de fremsatte påstan
de om bestillingsarbejde og
SSV’s manglende uvildig-
hed i den kritiserede under
søgelse, vil vi ganske kort
beskrive, hvorledes under
søgelsen er gennemført.

Undersøgelsen blev
igangsat på baggrund af, at
der sker forholdsvis mange
uheld med cyklister og knal
lertkørere i landområder, og
at konsekvenserne af disse
uheld ofte er meget alvorli
ge og tragiske for de lette
trafikanter. Undersøgelses
oplægget blev forelagt Ud
valget for Sikkerhedsfrem
mende Vejforanstaltninger
(IJSV), som bakkede under
søgelsen op. I USV sidder
bl.a. repræsentanter fra
kommuner, amter, politiet,
Rådet for Trafiksikkerheds
forskning og Rådet for Stør
re Fædselssikkerhed.

Projektet blev igangsat og
gennemført med bistand fra
konsulentfirmaet Anders
Nyvig A/S. Til den løbende
styring af projektet blev
nedsat en særlig gruppe,
som foruden repræsentan

ter fra SSV og fra konsu
lentfirmaet havde repræsen
tanter fra Roskilde amts
kommune, fra Institut for
Veje, Trafik og Byplan og
fra Vejdatalaboratoriet. Den
endelige afrapportering af
undersøgelsen skete efter
forelæggelse i USV,

En påstand om bestilt ar
bejde vil altså også være
møntet på alle ovennævnte
organisationer og enkeltper
soner og må på det bestem-
teste afvises.

De to forfattere til artik
len i DV n.r 11/1984 frem
hæver en af konklusionerne
fra SSV’s rapport, nemlig:
»Strækninger med cykelsti
er har markant højere
uheldstætheder end stræk
ninger med kantbaner eller
helt uden faciliteter». De
fremfører, at denne konklu
sion skulle kunne ses ud fra
følgende opgørelser fra de
res artikel:

Vejtype 2: uden facilite
ter. 7 m bred. 74 cyklister
pr. døgn giver 1,27 uheld pr.
mio. km. (UF korr. b/ck
1,39).

Vejtype 5: med kantbane,
0,5 m bred. 110 cyklister
pr. døgn giver 0,88 uheld pr.
mio. km. (UF korr. b/ck
0,66).

Vejtype 6: med kantbane,
over 0,6 m bred. 137 cykli
ster pr. døgn giver 0,44
uheldpr. mio, km. (UF korr.
b/ck 0,32).

Vejtype 8: med cykelsti
ca. 2 m bred. 178 cyklister
pr. døgn giver 1,4 uheldpr.
mio. km. (UF korr. b/ck
0,76).

Disse opgørelser handler
alene om uheldsfrekvenser og
konklusionen vedrører
uheldstætheder. Det er na
turligvis helt klart, at vi ikke
konkluderer noget som
helst om uheldstætheder ud
fra resultater om uheldsfre
kvenser.

Forfatterne har gennem
ført nogle beregninger på et
datamateriale fra Frederiks
borg amt. Uden at gå i de
taljer med beregningerne
ønsker vi at påpege, at tal-
materialet er uhyre begræn
set. Med så spinkelt et
grundlag vil det være tem
melig usandsynligt, at man
rar frem til de landsdækken
de gennemsnit, som ligger i
SSV’s materiale. De kon
klusioner, som drages på
baggrund af de udvalgte
landeveje i Frederiksborg
amt, har derfor på ingen
måder en statistisk bag
grund, som betinger, at de
kan bruges til at sætte
spørgsmålstegn ved SSV’s
undersøgelse.

Til illustration af disse

forhold kan SSV anføre, at
havde man tilfældigvis ud
valgt året 1982 i stedet for
1983 til uheldsanalysen,
havde man ikke konstateret
et eneste uheld med cykli
ster eller knallertkørere på
de udvalgte kantbanestræk
finger, og så var resultatet
blevet et helt andet.

Også den måde hvorpå
cykel-knallert-transportar
bejdet på strækninger med
cykelstier er beregnet på, gi
ver anledning til en kom
mentar. Der indgår kun 4
strækninger med cykelstier.
For 2 af disse er anvendt
ekstremt høje cykeltrafik
mængder, som ikke er re
præsentative for de lange
strækninger på henholdsvis
13 og 15 km, som bruges til
beregninger af transportar
bejdet. 86% af det samlede
transportarbejde for de 4
udvalgte cykelstistræknin
ger hidrører fra disse 2 ikke
repræsentative tal for cykel
/knallerttrafikken.

Vi kunne yderligere pege
på en lang række kritisable
punkter i forfatternes argu
mentationer. Vi finder
imidlertid ikke, at det kan
bidrage til noget konstruk
tivt.

Hele angrebets karakter
bringer os til at tænke på
det gamle gruk:

En yndet form for polemik
består i det probate trick
at dutte folk en mening på
hvis vanvid alle kan forstå.

.

Læserbrev

Foranlediget af artiklen i Dansk Vejtidsskrift nr.
11/1984: »Kantbaner er godt for biler, men kan ik
ke erstatte cykelstier, at Ole Dybbroe og Peter
Mortensen, Dansk Cyklistforbunds Hørsholmaf
deling, ønsker SSV klart at tage afstand fra artik
len som helhed og specielt den fremsatte på
stand om, at undersøgelsen skulle være bestil
lingsarbejde i nedskæringstider.
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Det danske Ingeniørkops
fylder 300 år

Det danske Ingeniørkorps
fejrede den 6. november i år
sit 300 års jubilæum. Der er
vel næppe nogen anden en
hed inden for hæren, der i
sin levetid har skiftet så me
get både hvad angår organi
sation og arbejdsområder.

Den direkte årsag til dan
nelsen af det, der i første
omgang benævnede »De
kongelige dansk-norske og
holstenske fortifikationseta
ter« med fire kompagnier i
hver etat, var ønsket om en
fast organisation til bygning
og vedligeholdelse af lan
dets militære anlæg.

Den skånske krig var af
sluttet med freden i Lund
september 1679. De fem
krigsår havde kostet dyrt for
alle implicerede, uden at
Danmark havde faet noget
ud af den blodige indsats.
Man følte sig end ikke sik
ker på freden. Derfor blev
hæren omorganiseret, og
herunder oprettedes fortifi
kationsetaterne.

Allerede i 1687 blev kom
pagnierne udskilt, og tilba

ge blev et officerskorps,
som skulle forestå det mili
tære byggeri. Fra dette offi
cerskorps udgik to af Dan
marks største arkitekter, Ni
coilai Eigtved (1701-54) og
Laurids de Thurah (1706-
59). Eigtved var uddannet
ved det sachsiske ingeniør-
korps, blev i 1732 udnævnt
af Christian VI til løjtnant i
Det kgl. Ingeniørkorps og i
1735 til kaptajn og hofbyg
mester. Han skabte noget af
det bedste inden for dansk
rokoko bygningskunst. De
Thurah, som trods navnet
var pæredansk, blev uddan
net som officer ved ingeni
ørkorpset og gik af i 1753
med rang af generalmajor.
De Thurah er den fornem
ste repræsentant for senba
rokken i Danmark (Eremi
tagen i Jægersborg Dyreha
ve).

I 1763 blev de to etater
samlet til Det kongelige In
geniørkorps, og samtidig fik
det overdraget nye opgaver,
deriblandt vejbyggeri. Der
skulle bygges nye brede ho

vedlandeveje efter fransk
mønster, de såkaldte chaus
séer. Til at planlægge og le
de arbejdet hermed indkald
te J.H.E. Greve Bernstorff

en fransk vejingeniør ved
navn Marmillod. Marmil
lod fik i foråret 1764 dannet
en teknisk stab af ingeniør-
officerer, mens selve vejar

Fra Tøjmuseets udstilling: Faldskærm med
cylinder til en brevdue. Cylinder med brevdue
og faldskærm blev kastet ud fra flyvemaskine
over frontlinien.

lngeniørsoldater i befæstningsanlæg, Ca. 1880. Fra Tølmuseets udstil- Fra Tøjmuseets udstilling: Klar til opstigning. Den første, og eneste be

ting, varede, balonkuri med en officer fra ingeniørkorpset om bord Ca. 1890.
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bejdet blev udført af solda
terstyrker på 300 til 600
mand. Det var begyndelsen
til det senere Kgl. Danske
Vejkorps, der var at betrag
te som et stående militært
korps. Det blev oprettet ved
kgl. resolution af 2. novem
ber 1778. Vejkorpset bestod
til 1833, hvorefter det blev
indlemmet i ingeniørkorp
set. Bestyrelsen af hoved
landevejene overgik derefter
til en vej direktion med en
dirigerende stabsofficer i
København og et antal be
styrende distriktsofficerer i
provinsen. Denne ordning
bestod til 1867, hvorefter
forvaltningen af samtlige
landeveje blev overdraget til
amtsrådene. Ingeniørkorp
set havde således stået for
udbygningen og vedligehol
delsen af de danske hoved-
landeveje i lidt over 100 år.

Bortset fra det militære
byggeri og vejarbejdet var
ingeniørkorpset til at be
gynde med ikke involveret i
egentlige ingeniøropgaver.
Brobygning og spræng
ningstjenesten blev f.eks.
varetaget afartilleriet. Først
i 1842 blev et minør- og sa
pørkompagni underalgt in
geniørkorpset. Men i sidste
halvdel af det 19. århundre
de ændrede dette forhold
sig radikalt.

En af de nye opgaver in
geniørkorpset påtog sig var
signaitjenesten. Den fandt
indpas i den danske hær
med den optiske telegraf,
som var udviklet i Frankrig
omkring 1792. Systemet
blev indført i Danmark i
1802 med 23 stationer på
strækningen fra København
over Fyn og Jylland til Sles
vig. Systemet bestod af en
mast med ræer forsynet
med klapper. Betydningen
af klappernes forskellige
stillinger var angivet i en
signalbog. Sendetiden på
ovennævnte strækning kun
ne bringes ned på Ca. 30 mi
nutter! Den første rent mili
tære optiske telegraflinie
blev oprettet mellem Søn
derborg og Fyn i det første
år af den slesvigske krig
1848-50. Et signal kunne nå
fra Korsør til Sønderborg
på 7 minutter, og der kunne
sendes 2 til 3 signaler i mi
nuttet.

Den elektriske telegraf
blev indført i militæret i
1852. Den var baseret på
Samuel Morses konstruk
tion fra 1837 og på hans
»Morsealfabet. Et egentligt
telegrafkompagni blev op
rettet i 1867. Telegrafkom
pagniet anvendte også brev-
duer (fra 1885) som »ordon
nanserx.

Da jernbanerne trængte
frem i årene efter 1850, var
ingeniørofficerer inddraget i
både projekterings- og an
lægsarbejdet. At bygge jern
baner blev en undervis
ningsgren ved ingeniør-
korpset.

11862 begyndte ingeniør-
korpset med de første mine
udlægninger, som til at be
gynde med foregik i samar
bejde med søminevæsenet.
Samarbejdet fortsatte til
1884, da flådens sømirietje
neste overtog arbejdet.
Ingeniørkorpsets virke gen
nem tiderne har altid været
præget af initiativ og lyst til
at prøve noget nyt. Således
blev der i 1889 anskaffet en
kugleballon med tilhørende
b rint fr em s tillin gs a pp arat
Efter nogle års forsøg blev
ballontjenesten overført til
artilleriet til observations
formål.

Den 20. århundredes en
orme tekniske udvikling in
den for militæret har krævet
en stadig udbygning afinge
niørregimenterne med spe
cialtjenester og skoler. Det
er prisværdigt, at det gamle
ingeniørkorps har kunnet
følge med i denne tekniske
udvikling.

I anledning af jubilæet af
holdt Tøjmuseet en særlig
udstilling, som åbnede alle-

rede den 13. oktober af hen
syn til skolebørnenes efter
årsferie. Udstillingen var
meget omfattende og gav et
levende billede af korpsets
mangesidige aktiviteter, fra
fæstningsanlæg til brobyg
ning, fra brevduer til radio-
materiel.

H.C. Nørgaard
civilingeniør

Vejdirektoratet

Fra Tø/museets udstilling. Ingeniørkorpset bygger jernbane. Fra Tø/museets udstilling: Moderne signalstation i felten med radio,
telex og telefon.
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Befugtning af
spredematerialer til
glatførebekæmpelse af
vinterveje
at kemotekniker Anna Langballe, Askov

Med dette emne i focus har
KIS Epoke, Askov, som
fremstiller vejmateriel til
glatførebekæmpelse, ved af
holdelse af et seminar den
5.10.84 ønsket at informere
amternes og lufthavnenes
ansvarlige personel for vej-
vedligeholdelse om de sene
ste udviklinger og erfarin
ger, der er gjort med tilsæt
ning af calciumkloridopløs
ning til salt, en metode, som
allerede i flere år har været
anvendt i f.eks. USA, Tysk
land, Italien, Frankrig og
Holland, og til hvilken me
tode Epoke har udviklet en
spreder med befugtningsan
læg og tilhørende blandean
læg.

At emnet var af stor inter
esse afspej lede sig i det store
fremmøde; næsten alle lan
dets amter var repræsente
ret, ligesom der var repræ
sentanter fra adskillige luft-
havne.

Seminaret indeholdt 4 fo
redrag, derefter en diskus
sions- og spørgerunde og til
slut tre demonstrationer
med spredere til henholds
vis befugtning af salt, en
clorcalciumvæskespredning
og en blandemaskine til
clorcalciumvæskefremstil
ling.

De fire foredragsholdere
var: Afdelingsingeniør P.S.
Jeppesen, Nordjyllands
amt, leder afbrandtjenesten

ved Flyvestation Skryd
strup, kaptajn H.E. Larsen,
afdelingsleder ved det sven
ske Vägverk, Gunnar Hen
rysson, samt Epoke’s eks
portkonsulent Lorentz
Hansen.

Lorentz Hansen indledte
med en oversigt over, hvilke
væsentlige erfaringer, der er
gjort indenfor området i de
sidste ti år forskellige steder
i verden, samt nævnte de
tekniske muligheder for be
fugtning af spredesaltet,
som i dag anvendes.

I USA sprøjtes en 32%
clorcalciumopløsning ned i
saltsprederne, efter at disse
er fyldt med spredemateri
ale. Tilsætningen foregår i
et forhold, der svarer til 5%.

Denne metode har vist sig
ved kuldegrader ikke under
÷6,5° at være op til 50%
mere effektiv end alminde
lig tørsaltspredning, samti
dig med, at saltforbruget er
20-30% mindre.

I Tyskland anvendes to
metoder, dels en, der ligner
den fra USA, idet man til
sætter 5% væske, såkaldt FS
5, til saltet, idet det læsses i
beholderne, og derudover
FS 30 metoden, hvor saltet
tilsættes 30% væske i selve
spredningsøjeblikket, idet
clorcalciumopløsningen til
sættes på spredeskiven un
der spredningen. I begge til-

fælde anvendes en 20%
clorcalciumopløsning. Også
her har der været opnået go
de resultater.

I Frankrig anvendes man
ge steder en metode, der er
udviklet af vej ingeniør Cu
val, Epinal, der er chef for
statsvejvæsenet i Vogesen,
idet han på Epoke maskiner
tilsætter befiagtningen på
det transportbånd, der
transporterer det uddosere
de spredemateriale til spre
deskiven. Herved opnås, at
hvert saltkorn omkranses af
væske på grund af den tid,
der går inden udsprednin
gen. Man kan derved opnå
samme effekt med ca. 10%
væske på båndet, som ellers
kan opnås med 30% på
spredeskiven.

Yderligere blev omtalt
metoden med 100% væske-
spredning, der finder sted
med en opløsning på 20-
27% clorcalcium, bl.a. på
motorveje i Frankrig og Ita
lien og andre steder, hvor
klimatiske forhold gør dette
velegnet.

Ingeniør P. S. Jeppesen
fremlagde sammenlignende
kontrolmålinger med vej-
strækninger, hvor man dels
havde anvendt befugtet og
dels tørsalt, idet der blev an
vendt fugtsaltning på to
strækninger i Nordjyllands
amt og samtidig foretaget

kontrolmålinger på to til
svarende referencestræknin
ger, beliggende parvis hen
holdsvis syd for Støvring
med en årsdøgntrafik på ca.
6.000 og ved Hadsund med
en årsdøgntrafik på ca.
3.000 køretøjer. På stræk
ningen ved Støvring an
vendtes calciumklorid som
befugtningsmiddel, mens
der på strækningen ved
Hadsund anvendtes natri
umklorid. Udspredning af
saltet blev foretaget med en
Epoke spreder type PWB H
57 med befugtningsanlæg.

Tendenserne i måleresul
taterne peger helt tydeligt i
retning af, at restsaltmæng
derne er større på de befug
tede strækninger end på de
tilsvarende ubefugtede
strækninger.

Ved befugtningen an
vendtes i begge tilfælde en
20% opløsning; men der var
en tydelig tendens til, at na
triumclorid opløstes hurti
gere end calciumclorid,
bl.a. p.g.a. det større ind
hold af rent salt.

Forsøgene i Nordjyllands
amt vil blive fortsat i vinte
ren 1984/85, evt, forsøges
med yderligere nedsættelse
afsaltforbruget på de stræk
ninger, hvor der anvendes
vådsaltning.

Kaptajn H.E. Larsen, Fly
vestation Skrydstrup, rede-
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gjorde for flyvevåbnets erfa
ringer med afisning af start-
og rullebaner ved hjælp af
befugtet urea som sprede-
materiale.

En lang række forsøg
over adskillige vintre er gået
forud for de afisningsmeto
der, flyvevåbnet anvender i
dag.

I dag anvendes fra 10-25
g/m2 urea og 10% afisnings
væske (flyvevåbnet anven
der ikke natriumklorid af
korrosionsmæssige årsager)
mod tidligere 40 g/m2 tør
urea med samme eller bety
deligt større effekt; specielt i
perioder med lave mini
mumsgrader og tør luft er
det en fordel at anvende be
fugtet urea. Optøningspro
cessen starter tidligere på
grund af den tilførte væske
og dennes større virknings
grad.

Tør urea skal først optage
en vis fugtighed, før den be
gynder at reagere og har un
der ugunstige forhold en
tendens til at lægge sig
ujævnt på vejbanen, hvor
imod befugtet urea har en
særdeles god klæbeevne og
fordeles jævnt på vejbanen,
selv i stærkt blæst.

Afisningsmidlernes virk
ningsgrad er stærkt afhæn
gig af temperatur og is-/sne-
lag samt den udlagte mæng
de. Befugtet urea er virk
som ned til ÷10 til ÷ 110,

men med aftagende virk
ning ved aftagende tempe
ratur.

Udlægning af afisnings
materialet sker på Flyvesta
tion Skrydstrup for en stor
dels vedkommende med en
Epoke spreder med befugt
ningsanlæg, som efter af
prøvning hos flyvevåbnet er
fundet meget velegnet til
formålet: Udlægningsjævn
heden er god, der har ingen
driftsforstyrrelser været,
sprederen har en service-
venlig konstruktion og er
enkel og nem at betjene.

Med anvendelsen i dag af
10-25 g/m2 befugtet urea og
10% afisningsvæske har

Flyvestation Skrydstrup op
nået en besparelse på 50% i
urea forbrug og Ca. 50-60%
i besparelse i forbrug afafis
ningsvæske plus en væsent
lig besparelse i personel og
mandetimer. Ydermere er
flyvetiden blevet væsentlig
forøget.

Gunnar Henrysson beret
tede om et forsøgsprojekt
med befugtet salt i Sverige,
sammenholdt med spred
ning aftørsalt. Forsøgene er
udført forskellige steder (ialt
23 målesteder) i landet for
at opnå ulige klimatiske for
udsætninger, og saltmæng
den er ved befugtningsme
toden reduceret med
22,8%.

De praktiske erfaringer
med forsøgene viste bl.a., at
spredning af befugtet salt
kan ske med en hastighed af
30 km/t på en isbelagt vej-
bane, virkningen af befugt
ningsmetoden er hurtigere
end ved tørsalt, og saltet bli
ver tilbage på vejbanen, der
er klare skillelinier mellem
tørsaltede strækninger og
strækninger behandlet med
befugtet salt, som også tilla
der præventiv saltning i
større omfang end ved tør
saltning. Dertil kommer, at
friktionen i mange tilfælde
er forhøjet fra 0,35 til 0,55.

Store miljømæssige
fordele
Sammenfattende kan det
konkluderes, at der er en
lang række fordele ved be
fugtning af spredemateriale
i glatførebekæmpelsen,
hvoraf de væsentligste er:
En højere trafiksikkerhed —

befugtningsmetoden ned
sætter turbulensen ved ud
lægning af saltet, som bliver
på. vejbanen i et jævnt spre
debillede, og metoden egner
sig til præventiv saltning,
som i forbindelse med den
stadige udvikling af var
slingsanlæg og -systemer i
dag kan forventes at blive
taget i anvendelse i stadigt

større omfang — besparel
ser i saltmængder og hurti
gere udlægningstid, hvilket
igen betyder økonomiske
besparelser, hvortil kom
mer, at de reducerede salt-

mængder vil være til min
dre gene for det omgivende
miljø.

Et komplet kompendium
med alle foredrag kan gratis
rekvireres hos Epoke. •
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Forskning og dogmer
omkring cykelstier
og kantbaner

At Jes Møller

Ole Dybbroe og Peter Mor
tensen kritiserer i Dansk
Vejtidsskrift nr. 11 Vejdi
rektoratets undersøgelse
»Cykel- og knallertuheld i
landområder<. Kritikken
går primært ud på, at den
anvendte metode til sam
menligning af cykelstiers og
kantbaners trafiksikkerhed
på urimelig måde har favo
riseret kantbanerne. Men
også Vejdirektoratets motiv
er bag undersøgelsen angri
bes. Undersøgelsen kaldes
bl.a. »bestillingsarbejde i
nedskæringstider.

Jeg må kraftigt protestere
imod dette. Som ansat i fa
Anders Nyvig A/S deltog
jeg i undersøgelsesarbejdet
fra først til sidst, i den efter
følgende konklusionsfase og
i rapportskrivningen. Jeg
kan helt afvise, at »nogen< i
projektets styregruppe ven
tede på de overraskende
konklusioner, som projektet
førte til. Tværtimod var alle

overraskede, og resultaterne
gav anledning til mange
kontrolberegninger og me
todediskussioner bagefter.

Den største anfægtelse
imod undersøgelsen meto
de var nok, at beregnings
modellen for cykel-knallert-
trafik ikke tog hensyn til
forekomsten af cykelstier.
Men heller ikke det var med
hensigt. Det skyldtes gan
ske enkelt, at der ikke i vo
res omfattende datamateria
le kunne påvises nogen
sammenhæng mellem tilste
deværelsen af stier og cy
keltrafikkens størrelse, alt
andet lige. Vej direktoratets
øvrige tællinger før-efter an
læg af cykelstier var for f
og spredte til at kunne ind
drages i arbejdet.

Indtil en anden og bedre
undersøgelse viser noget an
det, må undersøgelsens ho
vedresultat således stå fast:
Kantbaner er næsten lige så
gode som cykelstier, når der

alene tages hensyn til trafik
sikkerheden. I ordet »næ
sten« er indbygget hensynet
til uhéldenes forskellige al
vorlighed.

Sagen er jo imidlertid, at
sikkerheden ikke er — eller
bør være — det fuldstændi
ge beslutningsgrundlag for
valget mellem cykelstier og
kantbaner. Tryghed, kom
fort, miljøforhold og frem
kommelighed må også tælle
med. Og det er jo netop,
hvad H.K. Hansen (styre
gruppens formand) udtryk
ker i den artikel, som OD
og PM lidt hånligt citerer.

OD og PM forsøger at
dokumentere deres påstand
om cykelstiers overlegenhed
med en alternativ undersø
gelse i Frederiksborg Amt.
Til denne er der især to ting
at sige:
— Metoden i Vejdirektora

tets undersøgelse er mis
forstået, idet uheidsmålet
UFk bruges i stedet for

korr
malet UF til sam

b/ck
menligning af forskellige
vejtyper. Der tages på
denne måde ikke hensyn
til betydningen af for
skelle mellem biltrafik
mængderne.

— Talmaterialet er for lille
og for dårligt dokumen
teret til at drage nogen
sikre konklusioner.

Jeg vil ikke skyde OD og
PM nogen skumle motiver i
skoene, men blot spørge til
sidst:

Skal vi fortsat acceptere
overraskende — og måske
ubehagelige — forsknings
resultater, eller skal vi
standse trafiksikkerheds
forskningen og basere vores
handlinger på ren intuition?

For det er jo i sidste ende,
hvad denne diskussion
handler om.

Overtaksations
kommissionen for Fyns
amtsrådskreds
Kendelse af 9. december
1980 i sag nr. 12/1980.
Overtagelsesbegæring -

byggelinier — gartneri -

handelsværdi - drifts
tab.

Ved upåanket taksations
kendelse blev overtagelses
begæringen vedrørende et
gartneri, der med sin nuvæ
rende størrelse ikke kunne
drives økonomisk forsvar
ligt uden en udvidelse, taget
til følge, da de pålagte byg
gelinier forhindrede en så
dan udvidelse. Gartneriet
havde efter byggeliniepå
lægget stort set været ude af
drift. Det lagdes ved erstat
ningsfastsættelsen til grund,
at dette i væsentlig grad
skyldtes, at finansiering af

investeringer på grund af
byggelinierne ikke kunne
opnås, og udover erstatning
for ejendommen tilkendtes
herefter en særlig erstatning
for driftstab.

Overtaksationskommis
sionen for Arhus og en
del af Ringkøbing amts
rådskreds
Kendelse af 18. december
1980 i sag nr. 16/1980.
Omkostninger.
Erstatning for tabt arbejds
fortejeneste i forbindelse
med personligt fremmøde
under sagen ikke tilkendt.

Overtaksations
kommissionen for
Nordjyllands og Viborg
amtsrådskredse
Kendelse af 11. december
1980 i sag nr. 16/1980.
Overtagelsesbegæring -

byggelinier - landbrug.
De ældre og utidssvaren

de bygninger til en 13 tdr.
land stor landbrugsejendom
blev i det væsentlige omfat
tet af byggeliniepålæg. An
taget ved overtaksation, at
betingelserne for en overta
gelse af ejendommen ikke
var til stede, idet denne ef
ter sin størrelse og jordboni

Læserbrev

Jurst- og økonomiforbundets
Forlag

Kendelser om
Fast ejendom
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tet ikke var egnet til i frem
tiden at bære et selvstæn
digt landbrug.

Taksations
kommissonen for Fyn og
det sydlige Jylland.
Kendelse af 25. februar
1981 i sag nr. 3/1981.
Arealpris - byggelinier -

byplan - ejendoms
vurdering.

Spørgsmål om arealpris
fastsættelsen for et byzone
areal, der i henhold til § 15-
rammerne var udlagt til of
fentligt formål for så vidt
angår de nordligste 2/3, og
hvoraf en betydelig del alle
rede inden zoneændringen
var belagt med byggelinie
til sikring af det pågældende
vejanlæg, medens den syd
ligste 1/3 var udlagt til par
celhusområde. Udtalt, at
det byggeliniebelagte areal
ikke kunne betales med en
mindre pris end de øvrige
byzonearealer. Der kunne
endvidere ikke lægges vægt
på, at en del af det afståede
areal var udlagt til offentligt
formål, da den offentlige
vurdering til ejendomsskyld
ikke havde foretaget nogen
differentiering og da arealet
ved en fremtidig planlæg
ning kunne udnyttes som
friareal ved beregning af
ejendommens bebyggelses
procent.

Taksations
kommissionen for Fyn
og det sydlige Jylland.
Kendelse af 26. januar 1981
i sag nr. 4/1980.
Råstofforekomst —

fordele.
I forbindelse med en stør

re vejforlægning blev der
meddelt anlægsmyndighe
den tilladelse til råstofind
vinding på det ekspropriere
de areal. Der måtte ved er
statningsfastsættelsen ses
bort fra den meddelte tilla
delse, da det var vejanlæg
get, der havde muliggjort en
udnyttelse af råstofferne på
ejendommen. Udtalt, at der
i overensstemmelse med et

almindeligt ekspropriations
retligt princip skal ses bort
fra den nytte, anlægsmyn
digheden måtte have af eks
propriationsgenstanden.

Landvæsenskommis
sionen for Nordjyllands
amtskommune
Kendelse af 28. marts 1980.
Vandafledning -

bidragsfordeling - veje.
En rørledning under et vej
kryds ansås efter det oplyste
ikke for en del afvejanlæg
get. Udgiften til fornyelse
skulle herefter betales af de
private ledningsejere, jfr.
lov om offentlige veje § 106,
dog med bidrag af de pågæl
dende vejbestyrelser i for
hold til den respektive nytte
af projektet, jfr. vandløbslo
vens § 100, stk. 1.

Overlandsvæsens
kommissionen for Vest-
sjællands og Storstrøms
amtskommuner
Kendelse af 19. juni 1981.
Kloakledning - afgrøde-
tab - strukturskade.
I forbindelse med ekspro
priation til et kloaklednings
anlæg tilkendte landvæsens
kommissionen i erstatning
pr. m2 for mistet timotheaf
grøde 1,06 kr., for ikke at
kunne indhøste halmen
0,15 kr., for udgifter ved be
handling af de opgravede
arealer i 2 år 0,16 kr. samt
for strukturskade 0,90 kr.
Overlandsvæsenskommis
sionen stadfæstede afgørel
sen, idet afgrødeerstatnin
gen dog på grund af sparede
udgifter ved indhøstning
m.v. nedsattes med 12 øre
pr. m’, hvorhos der gaves
erstatning for jordbehand
ung i et år med 8 øre pr. m2.

Overtaksationskommis
sionen for Vejle m.fl.
amtsrådskredse
Kendelse af 16. juni 1981 i
sag nr. 463/1981.
Oversigtsservitut -

sagsoplysning.
I en i 1961 pålagt servitut

var bl.a. bestemt, at ge
nstande ikke måtte »anbrin
ges« på oversigtsarealet. Ef
ter servituttens ordlyd og
det i øvrigt for overtaksati
onskommissionen oplyste
om den i sin tid betalte er
statning fandtes bestemmel
sen ikke at omfatte eksiste
rende genstande. Lodseje
ren fandtes herefter at kun
ne retablere det tankanlæg,
som eksisterede forud for
hans overtagelse af ejen
dommen.

Taksationskommis
sionen for Fyn og det
sydlige Jylland
Kendelse af 25. maj 1982 i
sag nr. 2/1982.
Landbrug - ejendoms
indskrænkning - specifi
kation.
Fra en større landbrugsejen
dom, hvor der var etableret
en betydelig svineprodukti
on, eksproprieredes et areal
svarende til 18% af ejen
dommens dyrkbare jorder.
Ejeren påstod erstatningen
for ejendomsindskrænkning
fastsat til 360.000 kr., nem
lig 18% afavlsbygningernes
værdi, idet han særligt hen
viste til, at han ikke som
hidtil kunne være selvforsy
nende med korn til svine
produktionen. Udtalt af
ekspropriationskommissio
nen, at erstatningen for
ejendomsindskrænkning ik
ke uden videre kan sættes
på en formel om et bestemt
forhold mellem værdien af
landbrugsbygningerne og
nedgangen i arealtilliggen
det, og at der ikke er nogen
umiddelbar sammenhæng
mellem størrelsen af marka
realerne og produktionsap
paratet til en spacialproduk
tion. Erstatningen for ejen
domsindskrænkning, der af
ekspropriationskommissio
nen blev fastsat som led i
den samlede ulempeerstat
ning, blev aftaksationskom
missionen fastsat noget høj
ere, til 300.000 kr.

Notat 166 1984
»Analyse af sandfraktioner
ved hjælp af fotos«, af geo
log cand.scient., P.O. Fal
kesgaard. Format A4, 14 si
der, 10 fig. hvoraf 7 fotos. 8
litteraturhenvisninger. Eng
lish Summary.

En undersøgelse af om
man vha, fotografier af for
skellige kornfraktioner og
passende forstørrelser kan
bringe billederne på en
»Fællesnævner< hvad korn-
størrelse angår og derved
lette en visuel sammenlig
ning fraktionerne imellem.
De fotografiske muligheder
satte snævre grænser for
princippets anvendelighed.

Skatte- og afgiftsministe
riets bekendtgørelse nr.
538 af 11. oktober 1984
om afgiftsiempelse for
biler med særligt trafik
sikkerhedsfremmende
udstyr.

Fra 1. jan. 1985 nedsættes
afgiften for personbiler
(max. 1.500 kr.) og varebiler
(max. 800 kr.) med nærmere
angivne beløb for udstyr
som rulleseler, nakkestøtter,
halogenlygter, bagrudevi
sker og -vasker og bloke
ringsfrie bremser.

v
Nyt fra
Vejdirektoratet
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DF1I)O og OF120
Mannesmann DEMAG

Automatsk marletfl’forsel — sfkrer
total ensartet helægnfng.

Dobbelt teleskop gfver stor hæreevne
og stahibtet tf I sfdeudvfdelserne, og
derfor ensartet belægn\ng over hele
bredden.

StahI maskjnkonstruktfon. Stor vægt

medfører stahflitet. Hø\ traktfon og
konstant udlægnfngshastfghed — derfor
ensartet helægnng hele længden.

Sf mple fordele, som kun er et udsnft
af hele rækken af DEMG’s fortrfn.

Ingen trykluft — stynngen er
hydraul\sk og elektrohydraulfsk. Trfnløst
reguleret hydrostatisk træk pà alle
bevægelser.

Motor uafhængfg. Strygeerns- og
stamperknfvopvarmnfng ved propangas
brændere.

Fås også i modelierne
DFSO—O og 0F150.
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