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TRÆK AF VE.JLOVGIVNIN(ÆNS HISTORiE I DANMARK I

TIDEN FQR VEJFORORDNINGEN AF 1793

Af Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder, cand, jur.

Torben Topsoe-Jenseiz.

1)en 13. I)ecemher i Aar er det 150 Aar siden, at Vejforordningen
blev givet. Med denne Forordning skabtes en Vejordning, der saavel
i teknisk som i administrativ Henseende fuldt ud kunde tilfreds
stille Datidens Behov for en tidsvarende Ordning paa dette vigtige
Omraade. En lang og brydsom Vej er Udviklingen gaaet, inden den
naaede frem til Forordningen af 1793. Medens Indholdet af For
ordningen og Udviklingen af Vejadministrationen i Aarene efter
dens Givelse vil være dette Tidsskrifts Læsere tilstrækkelig bekendt’),
skal der i det følgende redegøres for Huvedtrækkene af Udviklingen
i Vejlovgivningens Historie i Aarhundrederne forud for Vejforord
nin gen.

i. Vore ældste middelalderlige Love er Skaanske Lov, Valdemars
sjællandske Lov, Eriks sjællandske Lov og Jydske Lov. Disse Love
kaldes med en fælles Betegnelse for Landskabslove, fordi de hver
især gjaldt for et enkelt »Land<, et bestemt begrænset Retsomraade.
Retsenhed i Danmark eksisterede ikke i Middelalderen, men skabtes
lidt efter lidt. Fuldstændig gennemført blev den først ved Danske
Lovs Givelse i 1683. Der gør sig imidlertid en Forskel gældende mel
lem Jydske Lov paa den ene Side og de øvrige Landskabslove paa
den anden Side. Medens nemlig Jydske Lov er en officiel Retssam
hug tilvejebragt ved Kongens Foranstaltning og givet ved et Rigs
møde i 12412), er de øvrige Landskabslove i Virkeligheden kun
Samlinger af Retsregler, nedskrevet af private, lovkyndige Mænd’).
Tidsfæstelsen for disse andre Landskabslove er ikke ganske sikker,
men (le maa i hvert Fald henføres til Kong Valdemar Sejrs Rege
ringstid. Med Hensyn til de enkelte i Lovene optagne Retsregler gør
der sig derimod ingen principiel Forskel gældende. Kilderne til dem
alle er at søge i Landstingenes Beslutninger, idet det var Lands-
tingene, der paa den Tid havde den lovgivende Magt. Indholdet
af Lovene er alle de retslige Problemer, som Tingene, det vil sige
Landsbybefolkningen, havde gjort til Genstand for sine Betragt
ninger. Det er derfor ogsaa naturligt, at der i Lovene findes Bestem
melser om Veje.

i) En Fremstilling heraf er givet af 0. Nyborg i Aarsbei’ctningcn om Amts—
raadsforeningeus Virksomhed 1941—12, Side 47 ff.

) Poul ,Johs. Jørgensen, Dansk Retsiustorie, 1940, 27 og 40 ff.
‘) Poul Johs .JØrgensen, Dansk Retshistorie, 1940, 21.
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Landskabsiovene afspejler et gammelt Vejnet her i Landet. Jyd
ske Lov sagde saaledes (1-56), at til hver By bør rettelig føre fire
Veje, de der fra Arilds Tid har ført dertik. De større Veje kaldtes
for Kongens Ha’rstræderKK eller >Adelveje<, og der taltes om Veje,
>cler fører til Købstaden, til Tinge, til Strand eller Skov<. Var der
Trætte om, hvor Vejen skulde gaa, skulde ifølge Eriks sjællandske
Lov den, som klagede, gaa til Tinge og tilkalde de interesserede
Lodsejere. Der skulde derefter udnævnes tolv Mand, som skulde
sværge, hvor Vejen skulde gaa4). Om Vejenes Vedligeholdelse nævnte
Jydske Lov, at den paahvilede Bønderne. >Over hver Bymark skal
de Lodsejere, der bor paa Marken istaridsætte Hovedvejen. Men er
der meget store Terrænvanskeligheder, enten paa Grund af Mose
eller større Vanclløh, da skal hele Sognet hjælpe dem med at lave
en Bro, hvis det er nødvendigt. Men er det hele Herredets Vej, da
skal hele Herredet hjælpe til at gøre Bro og at vedligeholde den
siden<5).

Der er ikke mange Regler om Gennemtvingelse af denne Ved
ligeholdelsespligt. Der er kun Bestemmelser om, at den, der øde
lægger eller spærrer Vejen, skal hode 3 Mark til Kongen°), og om
et egentligt Tilsyn med Vejene er der slet ikke Tale. Bestemme!-
sen om, at Kongen skal have Bøden for den manglende Vedlige
holdelse af Vejene, er ikke Udtryk for, at Vejene opfattedes som
offentlige Anliggender, men er kun et Udslag af den i Middelalderen
almindelig gældende Grundsætning, hvorefter Bøder tilfaldt Kongen.
l)er var altsaa i høj Grad noget selvgroet over hele Middelalderens
Vejordning. Landsting og Herredsting havde Afgørelsen af Spørgs
inaalet om, hvor Vejene skulde gæt, Vedligeholdelsen paahvilede
Bønderne, men ingen havde Tilsyn mccl, om Vejene blev vedlige
holdt, som de skulde. Og saaledes var Stillingen hele Middelalderen
igennem7).

II. En nv Periode i Vejlovgivningcns Historie begyndte kort før
Middelalcierens Slutning. Det karakteristiske for denne nye Periode
er, at Vejene nu omhandles i Rigslovene d. v. s. de Love, der om
fattede hele det danske Rige under eet. I Løbet af Middelalderen var
der sket betydningsfulde Ændringer med Hensyn til den lovgivende
Magt. Lanclstingene havde mistet deres lovgivende Myndighed, og

4) E. sj. L. 111—12.
5) Peter Skautrup Den jydske Lov, 1933, I- 50.

) J. L. 1—50. I V. sj. L. 11—50 siges: Den Mand, der spilder Adelvcj med GrØft
eller Plov eller hindrer mccl Gærde, bØde Kongen tre Mark. Tilsvarende 13c—
steinmclse i Skaanske Lov IV—5.

7) En Fremstilling af Danmarks Ve,jc i Oldtid og Middclaldcr er givet at
J. 1’. Lundbvc i Nordisk Kultur Bind XVI ti, 1934, 200—216.
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denne var i Stedet gaaet over til Kongen i Forbindelse med en Re
præsentation for Stormændene. Af denne Stormandsrepræsentation
opstod Rigsraadet, som fra Begyndelsen af det 15 .Aarhundrede
og lige indtil Enevældens Indførelse i 1660 sammen med Kongen
var Indehaver af den lovgivende Magt. Givelse af Rigsiove blev fra
Begyndelsen af det 16. Aarhundrede mere og mere almindelig, og
stadig flere Emner af betydelig Interesse for Lande.t toges op i
disse Love. Et af de Emner, der begyndte at interessere Rigslovgiv
ningen, var saaledes Vejsporgsmaalet. Det er klart, at dette Emne
før eller senere inaatte gøres til Genstand for Rigslovgivningen. Ve
jene var ved Middelalderens Udgang i en forfærdelig Stand, og
skulde de blive bedre, maatte der først gives ensartede og mere
effektive Regler. At man ikke allerede havde faaet fastere Bestem
melser om deres Istandsættelse og Vedligeholdelse hænger sandsyn
ligvis sammen med, at den kørende Trafik i Middelalderen var uhyre
ringe. Vogne anvendtes næsten kun til Arbejdskørsel, medens Rejser
som Regel altid blev foretaget paa Hesteryg. Men efterhaanden som
Samfærdslen mellem Landets forskellige Dele tiltog, og Vogntràfik
ken 1)1ev mere og mere almindelig, meldte ogsaa Ulemperne ved de
daarlige Veje sig. Mangfoldige er Beretningerne om Vejenes daarlige
Stand og om Rejsernes Besværligheci og Langsommelighecl8).

En Ting, der i høj Grad forsinkede og hesværliggjorde Hej serne,
var Mangelen pan Broer. I Middelalderen var Trangen til Broer
ikke saa stor, fordi Vogntrafikken, som nævnt, ikke spillede nogen
synderlig Rolle. Det er da ogsaa saaledes, at da Vejene i det 16. Aar
hundrede omtales i Rigslovgivningen, fin (ler man j evnsicles hermed
altid Broerne omtalt.

Den første Rigslov, som giver Regler om Veje og Broer, er Kri
stian Il’s saakaldte »gejstlige Lov< eller »LandlretK<, som den ogsan
kaldes, fra 1521. I denne Lovs Artikel 118e) bestemmes:

»Udi alle Herreder i hele Danmarks Rige skal Herrecismændene
og Sognemændene være forpligtede til at gøre gode Alfarveje igen
nem Skove og Marker og gode Broer over alle Bække og Aner,
samt hvor der er Uføre og Behov for det, og selv holde dem i Stand.
Lider nogen Skade paa Grund af Forsømmelighecl herved, da skal
Herredet være forpligtet til at oprette saadan Skade, og Dommeren
i hvert Herred skal have Magt til at »ligge her Pene (Straf) paa<
for den Forsømmelighed, der foraarsagede Skaden. Kongens Fo
geder skal give Almuen tilkende, naar den skal begynde at gøre
samme Veje, og selv være til Stede og undervise den om, hvor

8) Jvf. Troels—Lund : l)agligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, l3ind
1, Ill. Udg. 1908, 197 ff.

9) I{olderup-Rosenvinge: Gamle danske Love IV, 1824, 57.
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vide og brede de skal gøre Vejene Og i Lovens Artikel 119’°)
bestemmes det, at Kongens Fogeder een Gang Din Aaret skal under
søge, om Vejene bliver holdt vedlige, og hvis han finder nogen
Brøst, skal han straks meddele det til Herreds- og Sognemændene.
for at de derefter kan gøre dem i Stand.

At Bestemmelserne indeholdes i en Rigsiov understreger det of
fentliges Interesse i Vejspørgsmaalet. Hvorledes Vejene er, er nu
ikke længere et Spørgsmaal, der alene vedrører Landsbyen og Tinget,
men det er noget, der interesserer Riget. Men iøvrigt hvilede Land
rettens Ordning, som man ser, paa det gamle middelalderlige Prin
cip om, at det var Bønderne, der skulde udføre Vejarbejderne. Det
nye, og det, som betegner et Fremskridt i Forhold til den tidligere Til
stand, er Bestemmelserne om Straf og Erstatning for Forsommelig
hed med Vedligeholdelsen af Veje og Broer.

Imidlertid havde denne Lov ikke lang Levetid. Allerede 2 Aar
efter dens Givelse blev Kristian II fordrevet, og i Artikel 73 i Frede
rik I’s Haandfæstning af 1523 bestemtes, at al den nye Lov, som
Kong Kristian havde gjort, skulde være aldeles død og magtesløs
og ikke komme nogen Mand til Skade efter den Dag, og samtidig
med Haandfæstningens Udstedelse blev alle hans Love offentlig op-
brændt paa Viborg Landsting. Der skulde gaa 26 Aar, før Vejene
igen blev omtalt i Rigslovgivningen. Næste Gang, det skete, var i
1547. Kristian III gav i det Aar en ret omfattende Reces. den saa
kaldte københavnske Reces af 6. December 154711). I)enne Reces
indeholdt i sin Artikel 40 Regler >Om Broere oc acielfare Weye<,
der er betydelig mere detaillerede end Bestemmelserne i Kristian Ti’s
Lov. Det siges om Broer:

»Item skulle alle Kongens Fogeder og Embedsmænd og andre
som har Broer i Forlening og har aarlig Brokorn ind at komme, udi
sin Forlening være pligtig at lade færdiggøre alle de Broer, som
ligger udi deres Len med gode, stærke Stolper og Bulfjælde vel til-
slagne og tilnaglet og med gode, stærke og færdige Rækker paa
begge Sider. Findes der om Vinteren saa meget Vand ved Enderne
af Broen, at man ikke vel kan komme over uden Fare, da skulle
(le lade forlænge Bullroen saa meget eller ogsaa opfylde med Sten
og Grus ved baade Enderne, at man kan vel der over komme uden
Skade.

Findes der nogen Forsoinmelighed hermed, skulle vedkommende
staa Kongen til Rette derfor, saafremt det paaklages og bøde den
Skade, som nogen vejfarende derved have lidt.

10) Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Love IV, 1824, 57—58. I Kristian lI’s
verdsIige Lov< eller »Byrets af 1522 er i Art. 72 Bestemmelse om Røhstædernes
Pligt til at lave Veje, samst., 110.

11 1{olderup-Rnsenvinge: Gamle danske Love IV. 1824. 234—35.



234 DANSK VEJTIIJSSKI-{IFT 1943

Kongens Fogeder (Lensmænd) og Embedsmænd (Betjente)
skulle have flittigt Tilsyn med, at de Broer, som nogle Sogne fra
gammel Tid plejer at holde ved lige, stadig bliver holdt ved Magt,
og ligeledes at hver By (Landsby) holder gode Veje og Broer, idet
de ellers skulle staa deres Herskab (vedkommende Godsejer) til
Rette og udbedre den Skade, som nogen vejfarende maatte lide.<

Om Vejene bestemmes: »Item hvor nogle onde og dybe »Pudze<
(Huller) eller anden sug Farlighed findes ildi Alfare Veje, da skal
Kongens Lensmænd, hver udi sit Len, lade tilsige menige Her
redsmænd til at møde paa en fastsat Tid og Dag mccl Heste og
Vogne og tilføre Sten og Grus og hvad andet, der er nødvendigt for
at forfylde og færdiggøre slige onde og dybe Veje med, og han
kan til dette Arbejde partere og fordele Herredsmændene til be
stemte Vej stykker, som det er bedst, idet han dog ikke af Partisk
hed maa forskaane eller hesvære den ene mere end den anden.
Fortrykker nogen sig og ikke giver Møde til fastsat Tid, da bøder
han derfor 3 Mark Pendinge til sit Herskab og en Tønde Øl til
Sognemændene udi det Sogr hvori han bor. Lensmanden skal tven
de Gange om Aaret lade bese Broerne og Vejene, at de holdes ved
Magt, saafremt han ikke viL staa til Rette derfor, som skrevet
staar.<

Ved det omtalte »Brokorn< forstaas en Afgift i Korn, der blev an
vendt til Anlæg og Vedligeholdelse af Broer paa rie offentlige Veje
Der fandtes ikke nogen almindelig Forskrift om Udredelse af Af
giften, men Bestemmelse om den blev truffet for hver enkelt Bro.
Som Regel var Retten til at opkræve Brokorn overladt private i
Henhold til et Privilegium mod, at de paagwldende til Gengæld
j)aatog sig at sørge for Broens Vedligeholdelse’2).Som Eksempel
paa Tvistigheder om l3rokorn kan nævnes en Dom”) afsagt i 1593
al Kongen og Rigsraadet, hvorved en Trætte mellem Hobro By og
Alstrup Sogn om Sogneheboernes Pligt til at yde Brokorn til Ved
ligeholdelse af Købstadens Bro paakæredes. Sognebønderne fri
fandtes, mccl mindre det skulde befindes, at et under Sagen ikke
fremlagt ældre Forleningsbrev udtrykkelig skulde nævne dem som
pligtige til at holde Broen vedlige. Endelig afløst blev Brokornet
først ved Lov af 29. December 1857 om Afløsning af Forpligtelsen til
at erlægge Brokorn og Bropenge (jfr. § 5 Vejloven af 1867).

1)en citerede Bestemmelse i den københavnske Reces blev snart
fornyet. Kristian III gav nemlig den 13. December 1558 en stor
Kodifikation, den saakaldte koldingske Reces’4) fordi, som det siges

‘) Se saaledes Daiiske Kancelliregistranter, 1535—50, 219, 280, 392, 401, 455.
13) Kolderup-Rosenvinge: Udvalg af gamle danske Domme afsagt paa Kon

geHs Iletterting og paa Landsting, Fjerde Samling, KØbenhavn 1848, 358.
14) Kolderup—Rosenvinge: Gamle danske LOVe IV, 1824, 278—79.
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i Indledningen, »nogle vanvittige Herredsfogeder og Dominere< ikke
kunde sammenholde de tidligere givne Recesser. Denne Kodifikation
var en Sarnarhejdelse af den københavnske Reces af 1547 og af flere
andre Recesser, og den indeholdt som Artikel 58 hele Artikel 40
i den københavnske Reces uden Tilføjelser eller Ændringer af nogen
Art. Den Ordning, der var givet med Recesserne af 1547 og 1558,
korn til at spille en stor Rolle, idet den blev bestaaende i over
100 Aar. Det vil da ogsaa ses, at Ordningen efter disse Recesser paa
mange Maader betyder væsentlige Fremskridt i Forhold til Til
standen paa Kristian Il’s Tid. De nye Regler gav saaledes grundig
Besked om, hvad der skulde gøres, og hvorledes det skulde gøres.
Tilsynet med Vejene blev gjort mere effektivt, og Bestemmelserne
om Straf og Erstatning er mere bestemte og nuancerede. Navnlig
kunde nu ogsaa den tilsynsførende idømmes Straf for Pligitfor
sømmel ser.

Hvorledes virkede nu denne Ordning? Hovedindtrykket er, at Til
standen trods de l)edre Regler har været alt andet end tilfreds
stillende. Mangfoldige er de kongelige Befalinger og Missiver fra
Frederik II og Kristian IV’s Tid, som ustandselig i næsten stereo-
type Vendinger indskærpede Recessens Regler og paalagde Lens
mændene og Bønderne at istandsætte Veje og Broer. Nogle enkelte
Eksempler paa saadanne Missiver skal anføres. I et Missive af
29. April 1558’») til Lensmændene i København og Paa Roskildegaard
siges: »Da Recessen om Broer og Veje ikke overholdes, og Kongen
nu selv med det første agter at drage omkring i Riget, skulle de,
hver i sit Len, straks istandsætte Adelvejene fra den ene Købstad
til den anden, saa alle Hulvejene bliver oprycldecie, og alle Stene
som ligger i Vejen til Urydde eller ved Siden, hvor Axelvognene
kunne støde paa dem, enten blive nedgravede i Jorden eller fjernede
fra Vejen. Hvor der er Pytter paa Vejene, skulle de fyldes med
Sand og Riis. 1)aarlige Broer skulle uden Forsømmelse gøres i
Stand.< I et Missive al 10. September 157416) til Bønderne i Skan
derborg og Aarhusgaards Len hedder det blandt andet: »Da Vejene
i disse Len skulle være meget slette og dybe og Recessen tilholder
menige 1-lerredsmænd at istandsætte de forfaldne Alfarveje med
Sten og Grus og gøre Broerne i Stand, har Kongen befalet Claus
Glambeck og Biørn Aniderssen, Embedsmænd paa Skanderborg og
Aarhusgaard, med det første at give dem Ordre til at gøre Broer
og Veje i Stand; de skulle derfor gøre dette, naar disse tilsige dem,
og siden holde dem ved Magt, saafremt de ikke vil staa til Rette
derfor. Ustandselig klagecies der over de »onde< Veje, og det stadige

15) Kanc. BrevhØger.
111) 1(anc. l3revhØger.
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Omkvæcl var, at de, der sad Paabudet om Vejenes Istandsættelse
overhorige, vilde blive tiltalt og straffede for deres Ulydighed. Der
1)rugtes at og til skarpe Vendinger herom, saasom at de ulydige
»vil blive straffet uden al Naade. Grunden til, at det gik saa daarligt,
maa sikkert søges i den Omstændighed, at det for Bønderne dre
jede sig om Pligtarbejde, der var dem meget imod, og som de
atter og atter søgte at skulke sig fra’7), hvortil kom, at Recessen,
trods sine forbedrede Regler, dog ikke fordelte Ansvaret for Pligt
forsommelser med Vejarbejderne med fornøden Klarhed.

Lovgivningen paa Frederik II og Kristian IV’s Tid indskrænkede
sig væsentligst til at indskærpe Recessens Bestemmelser, men den
korn dog mccl enkelte Tilføjelser. I Kristian IV’s saakaldte »store
Reces< af 27. Februar 164318), et omfangsrigt Lovarbejcle i 3 store
Bøger, var der saaledes i 2. Bog, 23. Cap. Bestemmelse om, at saa
fremt en Bonde ikke mødte sammen med de øvrige By- og Sogne-
mænd til en fastsat Tid for at istandsætte Veje og Broer, som efter
lovligt Syn fandtes at være brøstfaldige, skulde Lensmændene have
Magt til foruden at straffe den ulydige efter Recessen ogsaa at
istandsætte hans Part og siden at indkræve Betaling af ham for de
afholdte Udgifter, en Ordning, der i Princippet gaar igen i flere
senere Vejforordninger. At Princippet ogsaa kendes i vore Dage
fremgaar f. Eks. af Lov af 14. December 1857 indeholdende nogle
Forskrifter om Gader, Veje og Vandløb i København. Efter denne
Lovs § 8 bestemmer Magistraten, hvorledes visse private Veje med
tilhørende Vandløb skal istandsættes og vedligeholdes, og der paalæg
ges de enkelte Ejere at lade det nødvendige Arbejde udføre. Gør de
ikke det, foranstalter Magistraten det udført for vedkommendes
Regningl 0)

III. Mccl Enevældens Inclforelse i 1660 skete en fuldstændig Æn
dring i Landets administrative Forhold. Rigsraadet forsvandt, og
den lovgivende Magt var fra nu af koncentreret hos Kongen, hvor
ved der skabtes Mulighed for Gennemførelse af et kraftigere og mere
ensartet Styre. Dette mærkedes ogsaa paa Vejlovgivningen, som
man hurtig begyndte at reformere. Allerede forinden var dci’ dog
fra privat Side fremkommet Forslag til ;Enclring af de hestaaende
Forhold paa dette Omraade. I J. T. Lundhye og V. Hermansens Bog:
Roskilde Landevej gennem Tiderne’0) er omtalt to saadanne For
slag. Det ene gik ud paa, at der skulde ansættes Vejmestre, der skul

‘) C. Klitgaard: Vendsysselske Veje, 19:16, 3.
) Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Love IV, 1824, 184—85.
II) Lignende Bestemmelset’ indeholdes i Lov af 14. April 1865 om Istand

sættelse og Vedligeholdelse af private Veje, til hvis Afbenyttelse flere ere ude—
lokkende berettigede.

‘‘j Kbh. 1927. 18—49.
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de have Opsyn med alle Veje. Midlerne til Vejenes Istandsættelse og
Vedligeholdelse skulde skaffes ved at paalægge de rejsende Afgifter
for hver Mil. Det andet Forslag gik ud paa, at der skulde stilles et
Kompagni paa 100 Mand til Raadighed for Forslagsstilleren, som med
denne Styrke vilde paatage sig at reparere Vejene. Midlerne skulde
skaffes dels ved at paalægge hver Tønde Hartkorn en aarlig Afgift,
dels gennem de for Overtrædelser af Færdselsforbudet paa Konge-
vejene indvuadne Boder .Men ingen af Forslagene gav noget Re
sultat.

Kristian V udstedte den 26. Februar 1670 en Forordning »Om
Vejene i Danmark at forfærdige og vedligeholdec Denne Forordning
vidner om, at Kongen nu agtede at gøre en kraftig Indsats for at faa
Vejene bragt i Orden, men den ændrede dog ikke de hidtil gældende
Principper i Vejlovgivningen, og Vejarhejdet skulde fremdeles ud
føres af Bønderne som Pligtarhejde. Det siges i Forordningen, at
da Kongen har erfaret, at Vejene overalt i Riget ikke holdes ved
lige, men er meget brøstfældige, skal alle og enhver, der nyder og
besidder noget Jordegods her i Riget, lade deres tillige med Vore egne
Bønder, »saavel Vores, som den almindelig Landevej over det ganske
Rige, nu straks eller saa snart som muligt er, forfærdige og her
efter tilbørligen vedlige at holde, saa at ingen Mangel med Broer
eller andet herefter derpaa findes.< De, som ikke efterkommer Paa
budet, skal »søges og pantes< og Udlæg skal gøres i deres Bo »saa
som for anden vitterlig Gield, for saa vidt deres Anpart at for-
færdige, sig kand bedrage.<

Forordningen viser, at der med Hensyn til Istandsættelse og Ved
ligeholdelse af Kongevejene, af hvilke de første som bekendt 1)1ev
anlagt af Frederik 11, ikke gjaldt andre Regler end for de alminde
lige Veje. De Regler, der var særlige for Kongevejene, var kun saa
danne Regler, der angik Færdselen paa dem, idet Kongevejene som
Kongens egne Veje —— »Vore Veje< var afspærret for de alminde
lige vejfarende. En lang Række Forordninger21)og Reskripter ind
skærper stadig dette Færdselsforbud og giver Regler om Konge
vejenes Afspærringer med Bomme, om Straf for uberettiget at
færdes paa dem, om Kongevejspatrulje22) ø. s. v. Først fra 1737
begyndte man at frigive Færdselen paa Kongevejene.

11683 kom Danske Lov. Den er i det væsentligste en Kodifikation
af den paa den Tid gældende Ret. Om Veje indeholder den i 3. Bog,
Cap. XV visse Regler, der meget tydeligt viser Paavirkning fra de

21) Forordningerne af 30. December 1664, 1. Oktother 1673, 7 .April 1685,
21. Marts 1718, 4. Juli 1725, 24. April 1734.

22) Forordoing af 23. September 1735 (Kongevejene i KØbenhavn og Flirsch—
holms Amter).
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ovenfor omtalte Bestemmelser i Jydske Lov I_562o). Der siges saa
ledes i 3-15-1, ‘at der »til hver By bør med Rette at være saa mange
Veje, som fornøden giøris<, og i 3-15-2 genfincier man det gamle
Forbud i Jydske Lov mod at lukke eller spilde Vejene.

Kristian V’s Interesse for Vejene er ikke ophørt med Givelsen
af Forordningen af 1670. Han udstedte en Række Reskripter inde
holdende forskellige Ordensforskrifter for Vejene24), og den 7. Juli
1682 udstedte han et Reskript til Stiftsbefalingsmændene og Amt
mændene22) i Danmark, hvorcfc’r disse »med Proprietairerne skulle
overlægge, hvorledes Vejene bedst, kortest, mest lige og med mindst
Bekostning kunde indrettes.< Ved forskellige Reskripter af 168826)
beskikkede han Vejinspektører ved alle Amter og paalagde sam
tidig Amtrnændene hver i sit Amt at foretage en rigtig Ligning og
Fordeling imellem Bønderne og Almuen over alle Veje, som disse
skulde istanclsætte. Amtmænclene skulde sammen med Vejinspektø
ren, Herreds- og Birkefogederne og Tingskriveren have Tilsyn med
at Istancisættelsen skete.

Vigtigere end al dette er hans Forordning af 4. Marts 1690 »Om
hvorledes herefter med Veienes Reparation skal forholdes<. Særlig
godt var det aabenbart ikke gaaet med Ordnigen af 1688, for den nye
Ordning afskaffede Vejmestrene, »saasorn de lidet eller intet have
iagttaget og forbedret Landeveiene imod den Løn, som dem hos Bøn
clerne har været tillagh<. I Stedet bestemtes det, at Amtrnændene med
hinanden skal overveje, hvilke Veje i hvert Amt, der bør repareres
og vedligeholdes, hvorefter de hver i sit Amt skal foretage en De
ling af alle Veje »efter hvilken Deling hvert Herred, Sogn og By
sine Veje og Vejparter forsvarlig skal udvises, og hver Gaard sin
Andel efter Vejenes Beskaffenhed, Ondhed og Godhed, rigtig ved
Alenmaal tilmaales<. Ingen maatte forskaanes, og naar enhver
havde faaet sin Anpart tildelt, skulde Amtmændene, under Strafs
rprusel alvorligt tilholde alle uden Forskel, at de straks skulde
lade deres Vejparter vel reparere og derefter Aar for Aar holde
dem forsvarligt vedlige, hvorhos Amtmændene skulde træffe For
anstaltninger til, saafremt nogen viste sig forsømmelig ved disse

3) At J. L.’s Regler om Veje endnu i (let 17. Aarhundrede ansaas for gældende
fremgaar af Christian Ostersen Vejles: Glossarium juridicum Danico—Norvegi—
cum, som i sin Udgave i 1652 under »Weyes har optrykt hele .1. L. 1-56.

24) Eksempelvis kan nævnes Reskript af 2. Maj 1682, hvorefter Aadslei’ af
Heste og dØde Qvæg, som findes ved de almindelige Veje, straks skulde necigraves
(lyht i Jorden.

25) Lensmændene afløstes i 1662 at Aintmænclene, som var egentlige, rent ci
vile Embedsmænd.

20) 7. Juli til Amtmændene og l(Øbstæderne paa Sjælland og 3. November til
Landets Øvrige Amtmænd og Købstæder.
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Arbejder, da straks at lade den paagælclencles Vejstykke istand
sætte af andre, som skulde have Ret til at uclpan’te den forsømme-
lige for dobbelt saa meget som Vejens Reparation havde kostet.
Denne Forordning forudsatte, at alle Vejene blev nøjagtigt opmaalt,
og det blev derfor overdraget Ole Rømer at foretage en saaclan Op
inaaling, og i Sammenhæng hermed opsattes Milepæle og Fjerdins
pæle paa de store Veje27).

Man havde nu faaet en Vejordning, der muliggjurcle en noget bedre
Vedligeholdelse af Venettet. Reskripterne fra det 18. Aarhunclrede
vidner om, at Kongerne nøje fulgte Fororciningens Aclministration
og stadig gav Anvisninger og Vejledninger med Hensyn til dens
Fnrstaaelse og Paabud om, at Arbejdet skulde fremmes28). Men det
18. Aarhundrede var Reformernes og Fremskridtenes Tid — og
tiet mærkedes ogsaa paa Vejenes Omraade. I 1764 oprettedes Over-
vej in spektørembedet med Marmillod som den første Indehaver af
Stillingen, og under hans og senere Rosenbergs Ledelse udførtes
det 18. Aarhundredes store Vejanlæg. Og samtidig skete der be
tydningsfulde Forbedringer og Nydannelser af Vej administrationen.
Saaledes oprettedes ved et Reskript af 2. November 1778 General
Vei-Comrnissionen<, der skulde være permanent, og som fik Over
tilsynet med hele Vejvæsenet. Men Forordningen af 4. Marts 1690
var stadig gældende29), og først den 13. December 1793, over 100
Aar efter dens Givelse, 1)1ev deri afløst af den store og omfattende
»Forordning om Veivæsenet i Danmark<.

Forordningen af 1793 skal ikke her omtales nærmere. Kun skal
(let nævnes, at dens Tilblivelse skyldes Christian Ditlev Reventlow,
som i Henhold til en i Reskriptet af 1778 indeholdt Bestemmelse om,
a Generalvejkommissionen skulde fremkomme med Forslag til en
ity Vejordning, udarbejdede den Plan, som ligger til Grund for For-
ordningen af 1793. Forordningen understregede meget stærkt Veje-
nes Betydning for det almene. Straks i dens Præmisser udtales, at
»det er nødvendigt, at Veiene (til Bequemmelighed for de Rejsende,
og til Fordeel for Landboerne, i Henseende til deres Produkters og
Varers desto lettere Frembringelse) allevegne sættes i saa god og
brughar Stand, som Mueligheden og ethvert Steds Leilighed til1ader<.

°) Reskript af 26. Marts 1692 og Reskript af 5. November 1698 til 1) Stift—
hefalings— og Ami mændene, 2) Kjøbstæclern es Magistrater, 3) Greverne og Fri—
herrerne angaaende 50 store Kampestene til hver hel, halv eller Fjerding—Miils
Pæl, til at opsætte og befæste de Høje med, pan hvilke hemeldte Pæle af huggen
Kamp skal opreises.

25) Eksempelvis kan nævnes Beskripter af 11. Marts 1735, 23. April 1745,
22. April 1746, 5. Februar 1751, 3. ,Tunj 1757 og 12. Maj 1764.

25) Heskript af 1. Maj 1779 angnaende en nærmere Bestemmelse om Lande
ve,jenes Istandsættelse og Vedligeholdelse forudsætter udtrykkelig (lette.
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Og i Konsekvens heraf bestemte Forordningens § 25 som almindelig
Grundsætning, at den, som har Nytten af Vejen, ogsaa bør bære
Byrden af dens Indretning, hvoraf følger, sagdes det videre, »at da
Hoved-Landeveienes Anlæg skeer til det Almindeliges Gavn, saa bør
hele Landet bidrage til disses første Istandsættelse. Derimod, naar
Hoved-Landeveiene af nye ere anlagte og fuidførte, paaligger Ved
ligeholdelsen de Amter og Distrikter, igennem hvilke Veiene løbe;
dog bør de Reisende, ved Bompenges Erlæggelse, bidrage til sammes
Vedligeholdelse30). De mindre Landeveies saavelsom Biveienes
Istandsættelse og Vedligeholdelse paaligger, efter foranførte almin
delige Grundsætning, dem, som have Nytten deraf, og for hvis Skyld
de ere til<. Man havde altsaa nu faaet indført en Slags Statsveje, for
saa vidt som Staten dels afgjorde, om en ny Hovedlandevej skulde
anlægges (jvf. § 13 hvorefter dette Spørgsmaal skulde afgøres ved
kongelig Resolution), og dels skulde deltage i Finansieringen af An
lægget af saadanne Veje. Og med Hensyn til Vejenes Vedligeholdelse
gjaldt det, at Arbejdet hermed blev organiseret paa en saadan Maa-
de, at det kunde gennemføres effektivt samtidig med, at Bøndernes
Pligtarhejd’e blev begrænset og reguleret.

Foruden dette bragte Forordningen af 1793 mange andre Ændrin
ger af den tidligere Vejordning og Nydannelser paa Vejadministra
tionens Omraade. Den 13. December 1793 er derfor en vigtig Dato
i Vejlovgivningens Historie i Danmark: den Dag sluttede den gamle
Tid, som med sine mange og snørklede Bestemmelser dog paa intet
Tidspunkt havde klippet Traaclen fra Middelalderen over.

O) Bompenge var allerede indfØrt ved Forordning af 15. Februar I 786 an—
gaaende Bompenges Erlæggelse pan de nye Landeveje. som dens allerede cm
færdige, deels begyndte og herefter anlægges i Danmark.
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MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDERS
VEJ REGLER

At Overvejinspekter, Oberstløjtnant T. J. 1-lelsted.

Den 10. August 1913 meddelte Ministeriet for offentlige Arbejder
de kommunale Vejmyndigheder, at det under samme Dato havde
udarbejdet »Vejregler, Normer for Anlæg, Udvidelse og Ombygning
af Veje, Gader og Stier< overensstemmende med et af Ministeriet
nedsat Udvalgs Forslag.

Udvalget 1)1ev nedsat den 28. September 1939 og afgav Betænk
ning den 23. Juni 1943. Det bestod af Otervejirmspektoren som For
mand og Direktør, Civilingeniør V. Borsholt, København, Stadsinge
niør cand, polyt. Vilh. Ehlert, Viborg, Arntsvejinspektor, Civilinge
niør S. Ellert, Holbæk, Stadsingeniør cand, polyt. A. T.Jorgensen,
Helsingør, Civilingeniør K. 0. Larsen, Ministeriet for offentlige Ar
bejder, Amtsvejinspektor, Civilingeniør P. ,‘ilh. Pedersen, Randers,
Stadsingeniør cand, polyt. I]. i’. Rygrier, Odense, Amtsvejinspektør,
Civilingeniør Kn. Stromniing, Aabenraa, Amtsvejinspektør, Civil
ingeniør S. Valeuj’ ilellei’, København, Politiingenior cand. polyt.
J. l’oltelen, København samt Civilingeniør Einar Egebo, Overvej
inspektoratet, dci’ var Udvalgets Sekretær.

Læserne af dette Tidsskrift har formentlig alle gjort sig bekendt
med Vejreglerne, og der skal derfor i det følgende ikke blive fore
taget en detailleret Gennemgang at Bestemmelserne, cia dette kun
vilde blive en kedsommelig Opremsning at de enkelte Afsnit, men
derimod blive gjort et Forsøg paa at give Læserne et Begreb om,
hvorfor de enkelte fastsatte Maal og Regler har faaet denne bestemte
Ud form nin g.

I. Indledningen.
Denne indeholder intet som helst nyt eller overraskende, da der

kun i første Stykke fastslaas, at Règlerne gælder for de Arbejder,
for hvis Vedkommende Planei’ne skal godkendes af Ministeriet for
offentlige Arbejder, og her bai’ Ministeriet jo ogsaa hidtil, dels i
Kraft af gældende Lovgivning, dels gennem Vilkaar for Tidskuds
ydelse, haft den afgørende Indflydelse paa Projekternes Udform
ning.

I Indledningens følgende 3 Stykker har man ønsket, at Reglernes
Bestemmelsem’ ogsaa skulde være vejledende ved Kommunernes egne
Vejarbejder, samt ved nogle nærmere angivne private Veje og ved
Anlæg af offentlige Stier, fordi det af Hensyn til Ensartetheden i
Vejbygningen er praktisk at udstrække Reglernes Virkning over saa
store Omraader som muligt.
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Af Indledningens sidste Stykke fremgaar, at Reglerne ikke er rent

skematiske og ufravigelige, og det vil sikkert af alle føles som no

get ganske naturligt, at der er givet en begrænset Adgang til at op

naa l)ispensation.

II. Grundlæggende Principper.

Det maa anses for meget vigtigt, at der her i Modsætning til tid

ligere er opstillet et rationelt Grundlag for Fastsættelsen af de for

et Vejanlæg bestemmende Hovedmaal, idet disse i de følgende Af

snit af Reglerne er fastsat i en bestemt Relation til Korehastiglied

og Færdselsmængde paa den paagældende Vej med behørig Hen

syntagen til Færdselssikkerhederz. I det hele taget har Motivet for

Udfærcligelsen af de allerfleste Bestemmelser været: Størst mulig

Færdselssikkerhed, og heri ligger maaske Grunden til, at Reglerne

paa enkelte Punkter anses for at være for vidtgaaende. Kravet til

Sikkerhed er formentlig dog paa intet Punkt spændt saa højt, at

Hensynet til en rimelig økonomi er tilsidesat.

III. Vejenes Inddeling.

Dette Afsnits Udformning har taget en meget lang rrid af Udval

gets Drøftelser, hvilket iøvrigt er meget naturligt, da Fastsættelsen

af Hastighedsfaktorerne og KapacitetstaHene er grundlæggende for

saa godt som alle ovrige Bestemmelser i Reglerne.

Først behandles Sporgsmaalet om Hastigliedsfaktoren. Denne er

sat til 100 km/Time for de Landeveje, der er afmærket som Hoved

veje. Færdselslovens Maksimalhaslighed er i øjeblikket 60 km/Time,

men det er vel ingen Hemmelighed, at den ofte overskrides. Fæcd

selsudvalget har i det offentliggjorte Forslag til en fly Færdselslov

foreslaaet Grænsen for den tilladte Hastighed sat ved 80 km/Time.

og man kan endvidere ikke undlade at holde den Mulighed nahen, at

kommende Lovgivning kan gøre Hastigheden fri i Lighed med, hvad

der er Tilfældet i Sverige, og hvor hurtigt vil der da blive kørt? J0,

det er der ingen, der ved, men Autoniobilfabrikkerne gjorde sig

allerede inden Krigen store Anstrengelser for at bygge Vogne, der

var benzinokonomiske ved meget store Hastigheder, 100—120 km/

Time for almindelige Personvogne. Hvor hurtigt køres der i Dag?

En Analyse med Hensyn til Hastigheden foretaget paa Grundlag

af Færdselstællingen i 1939 for Strækningen Nyborg—Odense viste,

at af de ca. 3.000 Personbiler, der genneinkørte hele Strækningen,

korte ca. 5 pCt. med en Hastighed paa over 100 km/Time udenfor

de bymæssige Bebyggelser, godt 9 pCt. med en Hastighed paa over

90 km/Time og Ca. 27 pCt. med en Hastighed paa over 80 km/Time.

Der kan herefter næppe være Tvivl om, at de vigtigste Veje, Ho—
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veclvejene, maa udbygges til at kunne befares med en Hastighed
laa 100 km/Time, selvom dette betyder ret store Maal for Kurve
radier, Bakkeafrundinger, Oversigter i Kurver og ved Vejinclmun—
dinger. Hastighedsfaktorerne for de øvrige Veje er herefter i Reg
lerne gradueret nedad til 10 km/Time for de mindste Biveje.

Hvad angaar Kapucitetstullene, vil det bemærkes, at Reglerne for
det første fastslaar, at der ved Dimensioneringen skal regnes med
den maksimale Timefærdsel, der forekommer med nogenlunde
Hyppighed, og ikke med Dognfærdselen. Grunden hertil er de om
fattende Undersøgelser, der er anført som Bemærkninger til Reg
lerne, og som resulterede i, at der ikke er nogen lovmæssig Regel
bundethed mellem Dognfærdsel og maksimal Timefærdsel. Det har
tidligere været almindelig at regne med, at største Timefærdsel
var ea. 12 pCt. af Døgnfærdselen, men en Gennemgang af samtlige
rrællestrækninger paa Hovedvejene Nr. 1, 2, 3 og 10 gav til Resultat,
at dette Forhold kan variere fra 8,6 pCt. til 18,9 pCt., altsaa en Vej
med f. Eks. 3.000 Køretøjer i Døgnet kan enten have en største Ti
mefærdsel paa 250 eller ca. 550 Køretøjer, og det vil ses, at dette
er et altfor løst Grundlag for en Dimensionering, og det 1)1ev der
for nødvendigt at udgive Færdselstællingsbogen i en saadan Form, at
Timefærdselerne for alle Veje over en vis Døgnfærdsel — og Udval
get valgte her 1.000 Køretøjer — blev angivet.

For det andet vil det ses, at de i Reglerne fastslaaede Kapacitets
tal udelukkende er baseret paa Tællinger og Iagttagelser og ikke
paa nogen af de talrige Formler, der i Lærebøger og anden Litte
ratur er opstillet til Beregning af en Kørebanes Kapacitet. Betragt
ningsmaaden ved Reglernes Udarbejdelse har været denne, at alle
Beregninger over Kørehaners Kapacitet hviler paa en Definition
af Kapaciteten som det Antal Køretøjer, der i en Time kan passere
et bestemt Profil af Vejen, og for at opstille Formlerne har de fleste
Forfattere maattet gøre en Række forsimplende Forudsætninger,
bl. a. om, at Køretøjerne alle kører med samme Hastighed og har
samme indbyrdes Afstand ø. s. v., og man kommer selvfølgelig her
ved til et Tal, der kan kaldes Kapaciteten, men til praktisk Brug
maa der opstilles en Definition, der lyder saaledes: En Vejs Kupu
edet er nuuet, naur en Forøgelse uf Trufikintensiteten medfører en
væsentlig Forinindskelse uf Hastigheden. Dette, at Kapaciteten er
afhængig af Faldet i Hastigheden og ikke som ved de fleste Form
ler forudsat afhængig af selve Hastigheden, er for Vejbyggerne en
meget vigtig Omstændighed, og det medfører, at Kapaciteten ikke
er en Størrelse, der kan udregnes, men den maa findes ved Iagt
tagelser og Tællinger, og der er da ogsaa i Reglerne gjort nærmere
Rede for de Grundlag her hjemme fra og fra Udlandet, hvorpaa
Reglernes Kapacitetstal for Kørehaner er bygget op.
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For Cyklestiers Vedkommende har Udvalget ladet foretage om
fattende Tallinger og Provekørsler for at finde Kapacitetstallene.
Fremgangsmaaden ved disse Undersøgelser skal ikke uddybes nær
mere her, da de senere vil blive offentliggjort.

Der skal endelig omtales endnu et Punkt under dette Afsnit, nem
lig Spørgsmaalet om, hvor (ler skal anlægges Cyklestier, idet Reg
lerne bestemmer, at der ved Anlæg eller Ombygning af Hovedveje
bør anlægges Cyklestier, naar Cyklefærdselen er over 300 Cyklister
pr. Døgn, og ved Anlæg eller Oinbyning af øvrige Veje, naar Cykle
færdselen er over aOO Cyklister pr. Døgn samtidig med en Vogn-
færdsel paa over 300 Køretøjer pr. Døgn. Dette betyder i Henhold
til Færdselstællingen i 1939, at der hør anlægges Cyklestier ved
Ombygning af Ca. 1350 km af de ca. 2.000 km Hovedveje, der i Dag
ikke har Cyklestier. De Hovedvej sstrækninger, hvor der ikke skal
anlægges Cyklestier, ligger hovedsagelig i Vest- og Nordjylland. For
de almindelige Landevejes Vedkommende betyder Reglerne, at Ca.
1.000 km af disse ved Ombygning skal forsynes med Cyklestier. I
Forhold til det nuværende Antal Cyklestier lyder det jo meget stort,
men det skal dog tilføjes, at med de senere Aars store Udbygnillg af
Cyklestier staar vi i Dag med Cyklesticr langs 350 km Hovedvej og
275 km almindelig Landevej.

IV. Tracéen.

Reglerne bryder her med den hidtil gængse Opfattelse, at en
Vejs Tracé kun er dens Forløb i Planen, idet det udtrykkeligt fast
slaas, at Tracéen omfatter saavel Linieføringen som Længdeprofi
let, altsaa er Vejens Forløb i Rummet, og der er først udtalt nogle
almindelige Vendinger om Hensyntagen til Tilpasningen til Land—
skab et.

Med Hensyn til Linieforingen ci. der advaret mod en for stærk
Brug af lange rette Linier, cia de ved deres Ensformighed virker
trættende paa Trafikanterne.

Kurverne i Planen skal være Cirkelbuer uden Overgangskurver.
Norinalradierne for Kurver er fastsat paa en snadan Maade, at man
ved at anvende disse, faar den foreskrevne Oversigt i Indersiden af
Kurven »foræret<, fordi Oversigtsarealet vil falde paa Vejens Areal.
Det følger heraf, at man selvfølgelig kan anvende mindre Radier,
helt ned til de anførte Minimumsradier. men man maa saa blot tage
i Betragtning, at man alt efter Vejens Brecldeinddeling, først og
fremmest om Vejen er forsynet med Stianlæg, maa skaffe Oversigt
over Arealer udenfor Vejens eget Areal. Normalradiernes Størrelse
er ikke meget forskellig fra de nu meget hyppigt anvendte, dog skal
det anføres, at Reglernes almindelige Bestemmelse om at Veje, der
kan forventes optaget i en højere Klasse, skal udbygges efter de for
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denne Klasse gældende Bestemmelser, kan medføre, at de Biveje,
(ler senere kan forventes optaget som Landeveje, d. v. s. en stor Del
af de Biveje, der i Dag udbygges med Vejfondstilskud, skal udbyg

ges med en Normalradius paa 600 m.
Angaaende Længdeprofilet skal kun bemærkes, at. Afrundings

kurverne for 1-lovedveje er sat op til .000 m, medens der i øjeblik
ket for Landeveje under eet anvendes 4.000 m.

V Tou’rprofilet.

De fleste af de til Opbygning af Tværprofilet foreslaaecle Nor
nialelenienter svarer til de nu anvendte, dog skal der nævnes et Par
Omraader, hvor der er indført noget delvis nyt. Det vil ikke længere
blive tilladt at bygge Hovedveje og andre Veje mccl stor Trafik med
mindre Kørebane end 7 ni. Det har hidtil været almindeligt at an
vende 6 ni, selvom baade 7 ni og 8 in er forekommet. Udvalget har,
navnlig af Hensyn til den store Hastighedsfaktor, ment, at 6 ni er
for lidt og 8 m er et irrationelt Maal for en Kørebane. Endvidere
søger Reglerne at udrydde Anoendelsen af Kantsten paa Landevej-
ene og faa dem erstattet af Gra’sskillerabatter. Det er Kravet til
Sikkerheden, der har ført. til disse Forskrifter. Udgifterne til Græs
rabatter vil sikkert ikke blive større end til Kantsten og Rendesten,
naturligvis bortset. fra de Tilfælde, hvor den større Bredde af det
nødvendige Areal vanskeligt kan tilvejebringes f. Eks. paa Grund
af Bebyggelse, men i saaclanne Tilfælde forudsætter Reglerne, at (ler
kan anvendes Kantsten.

I Overensstemmelse med en Resolution fra den internationale
Vejkongres i Haag 1938 forbyder Reglerne fremtidige Anlæg af
Cyklestriber, idet Beregninger har vist, at de ofte bliver lige saa
dyre i Anlæg som egentlige Cyklestier, og disse frembyder jo langt
større Sikkerhed.

Mccl Hensyn tiL Tværprofilets Form paa de Lige Strækninger incl
Reglerne noget helt nyt, nemlig det tagformede Profil afrun

det i Toppen med en 1½ Grads Parabel. Under Reglernes Udarbej
(lelse blev det især af Amtsvejinspektørerne indenfor Udvalget stærkt
fremhævet, at man maatte bort fra de »runde< Veje, og den hidtil
anvendte Bestemmelse af Vejens Form gennem Angivelse af en
Brøk for Oprundingen gav Profilformer, der havde for stor Hæld
ning ved Kanten af Vejen og desuden gav en af l3redden afhængig
Form for Tværprofilet. En Sammenligning mellem den almindeligt
anvendte 2. Grads Parabel, Nohrs Profil med de to Parabler og et
lagformet Profil med en I ½ Grads Parahel i Toppen gav da til Re
sultat, at den sidstnævnte mnaatte foretrækkes, naar man graduerede
Taghældningen efter de forskellige Belægningers Jævnhed.
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Forskrifterne for den fri Højde over Tværprofilet skal nævnes,
fordi der her dels er indført et større Maal, 4 m, for alle Veje end
de hidtil anvendte 4 m paa Landeveje og 8,8 ni for Biveje, dels er
denne fri Højde foreskrevet i Kørebanens fulde Bredde, hvilket vil
sige, at der er indført et Fritrumsprofii for Vejene 1 Lighed med,
hvad der findes for Baner, og dette Fritrumsprofil skal altsaa ogsaa
være til Stede andre Steder end under Broer. Kravet er meget be
skedent, idet vore Nabolande Sverige og Tyskland foreskriver 4,5 m,
og af Hensyn til fremtidig transiterende Trafik burde de danske
Regler ogsaa have haft dette MaaI.

VI. Vejkryds- og Vejtislutninget.
Der er her først givet nogle Regler for den tilsluttende Vejs Læng

deprofil, men det væsentlige nye i dette Afsnit er Forskrifterne om
Forsætningerne, hvorved forstaas, at underordnede Vejes Indmun
dinger ikke maa placeres lige overfor hinanden. Der kan næppe
være Tvivl om, at der tidligere er sket store Forsyndelser ved at
udstykke langs de vigtigere Veje paa en saadan Made, at der er
anlagt en Mængde ganske underordnede Veje med tværgaaende Ska’-
ringer til stor Gene for Trafikanterne pas den vigtigere Vej, og det
er saadanne Forhold, Reglerne vil afhjælpe, men som det fremgaar
pf Teksten er det i høj Grad underkastet et Skøn fra en enkelte
projekterende, om en Forsætning skal anvendes eller Ikke.

Endvidere foreskriver Reglerne, hvad der ogsaa er noget nyt, at
der ved Vejindmundinger skal anvendes ganske smaa Radier ved
Hjørnerne. De store Tone ved Vej indmundingerne, mere eller min
dre smukt udstyret at kommunale Gartnere, anses altsaa Ikke mere
for at være god Latin.

Hvad angaar Rundkørlser vil det først bemærkes, at Reglerne
søger stærkt at begrænse disses Anvendelse overhovedet, først og
fremmest i Hovedveje. Dernæst er der stillet meget vidtgaaende
Krav til deres Udstyr, hvoraf særlig skal nævnes Kravet om en Dia
meter af Midterpartiet paa 40 m. Der ligger rundt om i Landet
mange saakaldte Rundkørsler med en meget mindre Diameter, helt
ned til 2 m. Der er ingen Tvivl om, at disse Anlæg er forfejlede, og
fra Ministeriets Side har man da ogsaa i de senere Aar forlangt me
get store Diametre paa Rundkørsler, men som sagt bør man mellem
Linierne i Vejreglerne læse, at en Rundkørsel I Almindelighed kun
er et Anlæg, man griber til, naar andre Muligheder er udelukket.
De andre Muligheder er Regulering med Heller, og Forlægning af
nogle at de krydsende Veje, saaledes at man undgaar at faa 5—6 Veje
samlet i et Krydsnlngspunkt.

Herefter følger nogle Forskrifter, som formentlig har virket cho
kerende paa nogle af de projekterende Ingeniører, og som i alle Til-
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fælde ikke kan ventes at ville blive modtaget med udelt Tilfredshed
af Kommunalpolitikerne og af Lodsejerne, nemlig Reglerne om
Oversigt ved Vejindmundingerne, (se Fig. 1). De hidtidige Regler
var meget utilfredsstillende, ja var egentlig umulige at anvende
efter deres Formulering, fordi Oversigtsarealets Begrænsning teore
tisk var en Indhyldningskurve. Reglerne er derfor rationelt omar
hejdede, saaledes at de under Hensyntagen til den forskellige Hastig
hed paa den vigtigere Vej og paa den indmundende Sidevej har givet
Oversigtsarealet storst Udstrækning i den vigtigere Vejs Retning.
De meget udførlige Bemærkninger, der ledsager dette Afsnit, er del
vis udarbejdet med Bistand fra Direktør Wittig fra Forenede dan
ske Motorejere, og man vil sikkert have faaet det Indtryk, at der
udfra de opstillede Forudsætninger ikke er noget at sige til Resul
tatet. Det næste Spørgsmaal er derefter, hvorledes de vil virke i
Praksis. Det skal her først nævnes, at omtrent tilsvarende Regler i
flere Aar har været anvendt af Viborg og Hjørring Amts Vejvæse
ner og i den senere Tid tillige af Maribo Amts Vejvæsen. Regnes der
med en Sidevej iw. km og med halv Pris for Servitutarealet, vil Ud
giften i Forhold til tidliger Regler højst andrage et Par Hundrede
Kroner pr. km, hvis der ikke skal foretages Afgravning af Arealet.
I saa Tilfælde kan Udgiften muligvis naa op paa Tusind Kroner pr.
Indmunding. Set i Forhold til den normale Udgift til en Vej, 80.000
—100.000 Kr. pr. km, er disse Tal meget beskedne. Af praktiske
Grunde er al Afsætning af Servitutarealet henført til Kørehanekan
terne. Selve Servituthestemmelsen er efter Erfaringer fra Oversig
ten ved Jernbaner skærpet, saaledes at Arealet skal afgraves ned til
Vejens Højde. Paa den anden Side er det tilladt at dyrke Korn paa
Oversigtsarealet uanset, at dette umiddelbart før Høsten kan være
over 1 m højt. I Villakvarterer har det været nødvendigt at lempe
Oversigtsreglerne efter den Benyttelse, der i saadanne Kvarterer
gøres af Vejene, og i Omraader med høj Bebyggelse er der kun for
langt den i de fleste Bygninger foreskrevne ret beskedne Hjørneaf
skæring.

VII. Broer.
Der er her som Hovedregel fastslaaet, at Vejens Tværprofii skal

gennemføres uændret ved Broer, hvilket i Forhold til gældende
Praksis maa anses for en meget væsentlig Forbedring, der vil med
føre, at Broer, især Overføringer, ikke som hidtil bliver trafikhin
drende Bygværker. Fortovene paa de meget korte Broer er faldet
bort, da det som Fristed for Fodgængere er anset for overflødigt
ved saadanne Broer. Da der var været etableret et Samarbejde mel
lem Vej regeludvalget og et af Dansk Ingeniørforening nedsat Ud
valg om Belastningsforskrifter, er disse udeladt i Vej reglerne og
maa søges i Ingeniørforeningens Normer.
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VIII. Stier i egen Tracé.
l)en flere Steder i Landet paabcgyndte Udbygning af selvstændige

Gang- og Cyklestier har foranlediget, at Reglerne herom er samlet
i et særligt Afsnit, men Bestemmelserne herom taler for sig selv
og skal ikke uddyhes nærmere.

IX. Vejenes Udstyr.
1)et vil være rimeligt om de i dette Afsnit indeholdte Bestemmel

ser successivt genrieinfører ogsaa ved de bestaaende Veje.
l’ejviserne er givet en lidt anden Placering, der giver en bedre

Orientering for Trafikanterne, især (lem, der kommer fra Sidevejen.
Afinærkningssten i Kurver har faaet gradueret Afstand efter Ra

diens Størrelse, hvilket ved Prøveopstillinger har vist sig at lette
Orienteringen især i Mørke.

Der er indført Baggrundsafmærkning ved Vejindmuninger.
Endvidere Regler for Afstribning af Kørebaner pan en saadan

Maade, at der gives Besked om Overhaling er tilladt eller ikke.
Den bl. a. i Haderslev Amt anvendte Kantufinærkning er paabudt,

hvor Kanten ikke paa anden Maade er tilkendegivet.
Derimod er der ikke foreskrevet en bestemt Rækva’rkstype, men

kun givet visse Retningslinier for Konstruktion af Sikkerhedsræk—
værk.

Endelig er der givet nogle, højst tiltrængte, faste Regler for An
bringelse af Træer, Master, Opstarzdere og lignende.

X. Kort, Planer in. v.
Da det har Betydning at opnaa en ‘is Ensartethed i det Materiale,

der forelægges højere Myndighed, har man givet visse Regler her
for, uden at de dog ifølge Sagens Natur har kunnet blive fuldstæn
dig skematiske.

Afslutning.
l)en Betydning, det har for saavel den øverste Vejadministration

som for Kommunerne at have almindelige Regler for Vejes og Ga
ders Anlæg og Ombygning, kan vanskelig vurleres højt nok, og det
er mit Haab, at man ved nærmere at arbejde efter disse Regler, vil se,
at de ikke indeholder et ufravigeligt Paabud fra oven, men paa de
allerfleste Omraader kun lægger Hovedlinierne fast, medens der
indenfor disse er Raaderum for den projekterende Ingeniørs Fan
tasi og Initiativ og for en naturlig Udvikling, og at der herigennem
ci’ skabt et virksomt Hjælpemiddel baade ved Tegnebrædtet og ved
Forhandlingsbordet.
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0 V ER S I G T
VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I SKANDINAVIEN

MED HENSYN TIL GRUSVEJE OG LERGRUS (LERBETON) PAA
GRUNDLAG AF DEN HEROM HANDLENI)E LITTERATUR

1922—i 943

Af Civilingeniør Axel Riis.

(Fortsat fra S. 219 og slullel.)

I Aarene efter det omtalte MØde i Norge i 1937 kom man snavel
i Norge som i Sverige mere og mere ind lma at beskæftige sig med
Grusvejbqgningens Rationalisering ved Lertilsætning. I Norge var
det navnlig fØrnævnte IngeniØr Holger Brudal, der var virksom her
for, ikke mindst efter at han i Sommeren 1938 var blevet ansat som

Leder af det under VejdirektØren i Norge da oprettede Vejlabora—
torium, ligesom Vej direktør Å. Baalsrud selv med hele sin Auto
ritet gik ind for de med Ler stabiliserede Grusveje. I »Meddelelser
fra VeidirektØren< fremkom talrige Artikler. Nævnes skal saaledes
>Grusleireveier p hjemlig grunn< af Holger Brudal• Han henviser
heri til tidligere Artikler, hvori han har hævdet (.1 ) at man kan
bygge lige saa gode Grusveje uden Bundstenslag som med et
saadan[, (2) at man bar nyttiggøre sig de i Norge forekommende
Sand- og Lerforekomster, (3) at ‘det er af Betydning at faa Vej
banen koiriprimeret under optimalt Fugtighedsindhold, fØr lang
varig Regn indtræder, og (4) at det til Modvirkning af »Riffeldan
nelsen< er af Betydning, at Gruset indeholder tilstrækkelig l3ind-
stof. Dette minderbygges ved nærmere beskrevne Iagttagelser, og det
fremhæves, at Underbundens Beskaffenhed er af den største Be
tydning for Vejens Bæreevne — altsaa for den nødvendige Tyk
kelse af den samlede Vejbefæstelse. Betydningen af Lertilsætning
til Gruset passende Mængde fremhæves ligeledes, og det beskrives,
hvorledes denne rrilsæt1ing i et foreliggende Tilfælde er sket ved
fØrst at knuse Leret i en »SlyngmØ1le<, piilverisere (let en >Valse—
mØlle< og derefter blande det med Gruset i en lletonblandemaskine.
Det paagældende Grusslidlag blev saa fast, at man ved HØvling af
Vejen overskar Sten, som sad fast i Vejbanen. Der omtales og af—
bildes en amerikansk Maskine til Fremstilling af »Lerbeton<, og
Betydningen af Fugtighedens Stabilisering< ved Klorcaiciumtil—
sætning fremhæves. l)et meddeles endvidere, hvilke Krav der i
Amerika — i hvilket Land l3rudal forØvrigt havde foretaget en
Studierej se midt i ‘20—erne — stilles til »Lermortelen< (den Del af
Materialet, som kan pscre Sigte Nr. 40 med 0,42 mm Maskevi(lde)
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Kravene angiver et vist Maksimum af Flydegrænsen og saavel en
lavere som en højere Grænse for Plasticitetstallet: Forskellen mel
lem Flydegrænse og Plastieitets- eller Udrulningsgrænsen*). Græn
serne for Plasticitetstallet afhænger af Klimaet .,Jo mere tørt dette
er, desto højere ligger Grænserne. Endelig omtales (le af forskellige
amerikanske Myndigheder angivne Normer for den samlede Grus
blandings Kornsammensætning, saavel hvad Slidlag som Bærelag
angaar, og det anfØres, at Tilsætning af Skærvegrus til Naturgruset
kan have Betydning for Blandingens Stabilitet.

I en Artikel i samme Aargang af M. f. V.: >Bedre veier, mere
vejer « kommer Vej direktØr Barxtsruci ind paa SpØrgsmaalet Grus—
veje kontra Veje med Befæstelse af anden Art. Det anfØres, at af
Norges ea. 40.000 km offentlige Veje er ca. 30.000 simple Grusveje
og ca. 10.000 Grusveje med Bundstenslag, medens kun ca. 1000 km,
ca. 2,5 pCt., er forsynet med faste Belægninger. Erfaringerne fra
Amerika —— som ogsaa Vejdirektør Baalsrud havde berejst — om
tales, specielt de i de 5 à 6 Aar forud for 1938 anstillede energiske
Forsøg paa Fremstillingen af Grusvejbaner af omtrent samme Fast
hed og Bestandighed som de permanente Befæstelser. Allerede læn
ge havde man i Amerika vidst, at Gruset burde indeholde ea. 12
pCt. Ler, men først ved de senere Aars Undersøgelser var man ble
vet klar over Lerets afgørende Betydning og over de Egenskaber,
som betinger en heldig Virkning. Slidlaget gives en Tykkelse af
5—8 cm og udføres helst i 2 Lag. Det kan lægges direkte paa Un—
derhunden, hvis denne hesLaar af gode Materialer, og hvis Færd-
selen er ringe, men Underbunden maa da være gjort fast og bære-
dygtig ved Tilsætning af passende Materiale og Komprimering og
bør ligge udsat for Færdsel 1 Aar, inden Slidlaget paaføres. Ellers
maa der benyttes et Bærelag udført paa lignende Maade som Slid
laget, men af grovere Materiale.

Hvad Beskaffenheden af Leret angaar, kom man i Norge ind paa
en Diskussion om, hvorvidt det til Raadighed værende norske gla
ciale eller postglaciale Ler i det hele taget egnede sig til Grusveje.
Diskussionen aabnedes af Professor Toni F. IV. Barth med en Arti
kel : Norsk og amerikansk leire . Artiklen skyldtes Ingeniør Brudals
teoretiske l3etragtninger over Lerets Virkning paa Basis af ameri
kanske Undersøgelser. Professoren gør disse Betragtninger til Gen
stand for Kritik og hævder, at det ikke er muligt uden videre at

* ) » Fid egræn sen « af en .lo rda rt er del Va 11(110 (lhOld, udi rykt i pct. af TØ i’—
vægten, ved hvilken .lordarten netop hegvndei’ at flyde, naar den med korte
Tidsintervaller udsættes for StØd — alt paa nærmere fastsat Maade under An—
veodelse af et særligt PrØveapparat. »Plasticitetsgrænsens (»Udrulningsgræo—
sene i er det mindste Vandindhold, udtrykt i pct. af TØrvægten. der tillader, at
Jord arten udrulles til Traade uden at revne.
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overføre de amerikanske Resultater til norske Forhold, fordi ame
rikansk Ler som Regel vil være noget helt andet end norsk Ler. I
sit Svar paa denne Artikel hævder Brudal, at norsk Ler har vist sig
i høj Grad anvendeligt, og at Brugbarheden kan bedØmmes f. Eks.
ved Hjælp af Plasticitetstallet. Leret kan, siger han endvidere, og
saa være for fiat, fordi det da kan give for stor Volumenforandring,
naar det bliver fugtigt. Professor Barth fortsætter med sin Tvivl
om, at norsk Ler i Almindelighed vil knnne benyttes pan samme
Maade som amerikansk Ler, i M. f. V. 1939. I Artiklen anstilles Be—
tragtainger over, hvilke Egenskaber saavel de grovere Bestanddele
i Gruset som Leret skal være i Besiddelse af for at give en god og
stabil Grus-Ler Blanding, og hvad Leret angaar omtales bl. a. Be
tydningen af, at der ikke skal for stor en Mængde til, for at Grus-
blandingen kan opnaa en vis Fasthed, en vis Plasticitets-Indeks.
Kaldes denne P1, og betegnes Lerprocenten med p, angives, at der
for Diatomé-Ler haves P1 = 0,21 p, men for Beidelit-Ler P1 = 3,3 p,
hvilket vil sige, at der til Opnaaelse af en Plasticitets-Indeks af
f. Eks. 5 i det ene Tilfælde skal tilsættes 24 pCt., i det andet Til
fælde kun 1,5 pCt. Ler, hvilket sidste af Hensyn til Lerets Svulming
ved Vandoptagning skulde være langt det gunstigste. Det norske
Ler hævdes at være lidet plastisk sammenlignet med Forvitrings
lersorter fra sydligere Lande. Desuden er Glacialler glimmerholdigt,
men efter amerikanske Erfaringer er glimmerholdige Lerarter ikke
heldige til Grusstabilisering. Der findes dog enkelte Steder i Norge
Lerskifre, som er bedre, ligesom der ogsaa findes Grusforekomster,
som indeholder Beidelit-Ler. Brudal hævder i sit Svar herpaa, at
det norske Glimmerler ikke indeholder Glimmer med saa stor en
KornstØrrelse, at det kan virke skadeligt, men tværtimod i en san—
dan Form, at det virker plasticitetsforøgende. For at faa en auten
tisk Udtalelse om SpØrgsmaalet blev der i December 1939 sendt 6
Prøver af norsk Ler til Laboratoriet ved Bureau of Public Roads i
Washington, og Prøverne blev foruden af dette Laboratorium og
saa analyseret af Bureau af Plant Industry, ligeledes Washington.
Af de 6 Prøver fandtes de 5 hvad Lermdrtelen (Materiale < 0,42
mm) angik — at have en Flydegrænse af ca. 50 og et Plasticitets
tal af ca 25. Den 6. Prøve var mere mager. Det blev godtgjort, at
Prøverne i overvejende Grad bestod af Glimmer, men ikke desto
mindre fandtes de at være egnet til Stabilisering af Grus. Den af
Professor Barth fremsatte Paastand maatte herefter synes ikke
at holde Stik. I den Artikel, hvori Brudal meddeler dette, anføres
tillige, at Amerikanerne hævder, at Leret ikke maa have et for
højt Plasticitetstal, d. v. s. ikke som Helhed være alt for fint. Pro:
fessor Barth fremsætter nogle Bemærkninger til disse Oplysninger,
men Brudal betragter disse som et Tilbagetog, I 1942 meddeler
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Brudal i en Artikel i M. f. V. : >Hydrog1immer<, at det norske Vej-
laboratorium nu har fanet sin egen Mineralog, Magister Ivan Th.
Rosenqvist, som i samme Nr. af M. f. V. skriver meget indgaaende
og meget videnskabeligt om norske Lerers Petrografi. Prøver af
norsk Ler var forøvrigt nu ogsaa blevet undersøgt af Dr. Rolf Norm
ved Högands Aktiebolag, Sverige. De saaledes foretagne senere Un
dersøgelser har vist, at de norske glaciale og postglaciale Lerarter
ved Siden af mekanisk Forvitring ogsaa har været udsat for kemisk
Forvitring og Udludning, og at der ved disse Processer er dannet
snakaldet Hydroglimmer, som er væsensforskellig fra almindelig
Glimmer, idet den giver høj Plasticitet, d. v. s. stor Kohæsion. Hy
droglimmeren er endvidere forholdsvis volumenbestandigt. Norske
Lerer indeholder sædvanligvis kun lidt skadelig Glimmer, d. v. s.
Glimmer af Sandkornstørrelse. De amerikanske lJndersøgelsesmeto
(ler skulde egne sig lige saa godt for norske som for amerikanske
Forhold.

Angaaende Korngradueringen af Gruset til Grusveje er i Norge
Undersøgelser anstillet af T. B. Ruse, som paa Basis af disse og tid
ligere Undersøgelser angiver nogle Grænsekurver. Brudal angiver
i M. f. V. 1940 ogsaa saadanne Kurver, der er fundet at kunne an
vendes i Norge. I Brudals Artikel vises, hvorledes disse Kurver
forholder sig til de amerikanske og svenske tilsvarende Kurver. De
norske giver et lidt større Spillerum end de svenske, navnlig op
efter, og de amerikanske et endnu større Spillertim end de norske.
De nedre Grænsekurver er ikke meget forskellige.

Om de med Ler stabiliserede Grusveje siger Brudal i en anden
Artikel, at de, naar de er rigtig sammensat d. v. s. naar Leret er
til Stede i en saadan Mængde og med en saadan Beskaffenhed, at
Svulmningen i Tilstedeværelse af Fugtighed netop bliver saa stor,
at Porerne helt lukkes (hvorvcl Laaget bliver saa tæt, at Vandet vil
løbe af) , skulde være saa faste, at de kun kræver ubetydelig
Vedligeholdelse. Denne skulde indskrænke sig til Lapning af Hul
ler, og Høvling skulde i Almindelighed ikke alene være unyttig,
men i Almindelighed direkte skadelig. Hvis Høvling bliver ønskelig,
er det meget vigtigt, at den foretages paa det rette Tidspunkt, d. v. s.
naar Vejen er gennemblødt.

1)e stabiliserede Grusveje synes efterhaanden at vinde frem i
Norge. lilandingen af Grus og Ler foretages paa Vejbanen, idet
Lervællingen, iblandet Klorcalcium (f. Eks. ½ pCt. af Grusblan
dingen), fremstilles paa en Lermolle af Vejdirektoratets Konstruk
tion. Man synes at være kommet ind paa at lægge et f. Eks. 10 cm
tykt Skillelag af Sand under Belægningen og herover et f. Eks.
13 cm tykt Bærelag af Sten eller stabiliseret Grus, hvorpaa saa læg
ges et f. Eks. 8 cm tykt Lagaf stabiliseret Grus (vistnok helst i 2
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Tempi). I M. 1. V. 1942 angiver Brudal nogle Retningslinier for
Vejes Bygning og Vedligeholdelse og nævner heri bl. a., at der paa
frostfarlig Jord bØr indlægges et Skillelag af egnet Materiale under
den egentlige Befæstelse. Sand hertil bør ikke være for fint. I Al
mindelighed kan forlanges, at højst 20 pCt, passerer Sigte Nr. 120
med 0,125 mm Maskevidde, og at mindst 20 pCt. tilbageholdes pan
Sigte Nr. 18 med 1 mm Maskevidde. Tykkelsen af Skillelaget bØr
i Almindelighed være 20—30 cm, Afstanden fra Vejbanens Over-
side til Skillelagets Underside 50 i 60 cm. Om stØvdæmpende og
stabiliserende Midler skriver Brudal ligeledes, tildels paa Basis af
svenske Undersøgelser og Erfaringer. Han gør opmærksom paa, at
det, hvis man skal have den ønskede Virkning af disse Stoffer, er
nødvendigt, at Grusvejen faar tilført Ler, og han mener, at dette
bedst sker ved at udsprØjte Lervælling iblandet det stØvdærnpende
Stof og saa pan Vejen foretage Blandingen af Grus og Lervælling
ved Hjælp af HØv1, Harve, Skraber o. lign. Man har ogsaa forsøgt
at stabilisere Grusvejene med Kalkgrus, men Resultatet synes ikke
helt tilfredsstillende, idet der er konstateret en Tendens til Slag-
hul sd an nels e.

Selv om der saaledes med et af Vejdirektør Baulsrud benyttet
Udtryk kan tales om en Renaissance for Grusvejene ogsaa i Norge,
er det aabenbart ikke let nogenlunde hurtigt at [an selv (le vigti
gere Veje ombygget pan denne Maade. VejdirektØren finder sig
foranlediget til at tilskvnde dertil i M. f. V. under Striden mellem
Barth og Brudal, men er stadig overbevist om, at man er inde paa
den rigtige Ve, ogsaa hvad Økonomien angaar. Kritik i saa Hen
seende fremføres af Barth, og at Ulemperne fra de Grusveje, som
stadig maa høvles, er store, kan ogsaa spores. Forbedringer af
VejhØvlen tænkes der ogsaa pan.

I Sverige skete der pan Basis af Undersøgelser og Anlægget af
ForsØgsstrækninger under energisk Ledelse af Statens Väginstitut
og den dette overordnede Myndighed Kungi. Väg- och Vattenbygg
nadsstyre’lsen en lignende Udvikling — man kan maaske sige i
nogen Grad under det Pres, som de i)aa foruroligende Maade sti
gende Udgifter til StØvdærnpning efterhaanden medfØrte, hvorfor
man ogsaa stadig havde sin Opmærksomhed henvendt pan Grus
vejenes Overfladehehandling eller Forsyning med tynde bituminØse
Slidlag. De af Kungi. Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen i Samraad
med Statens Våginstitut udarbejdede Arbejdsbeskrivelser for Vej
belægninger af 1939 er et Vidnesbyrd herom, idet der heri (som
tidligere) ogsaa omhandles >Imprægnering og Overfladebehandling
af Grusvej< samt )Høvlblanding, Belægningstykkelse en. 5, hen
holdsvis en, 1,5 cm<, hvilken sidstnævnte Belægningstykkelse mi
er medtaget, ford i HØvlblandings- eller Vejblandingsmetoden
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(Road-Mix) — takket være VejhØvlen — har vist sig særdeles
godt egnet til PaafØring af et tyndt, meget jævnt Slidlag paa gamle
ujævne Belægninger.

Det er ved Omtalen af N. V. F.’s MØde i Norge i 1937 nævnt, at
Dr. Beskow under Omtalen af Udviklingen paa Grusvej enes Om
raade anførte, at en Maskine til Fremstilling af Lergrus-Blan
dinger var under Udførelse i Sverige, og allerede i Løbet af Efter
aaret 1937 udfØrtes hermed forskellige mindre ForsØgsstræknin
ger. Aaret efter og 1939 udfØrtes saadanne Strækninger i større
Stil. I Rapport 9, 1939 fra Statens Väginstitut, berettes om de ind
til dette Tidspunkt foreliggende Erfaringer med maskinblandet
Ler-Grus i SSdra Åsbo. Det anvendte Grus var knust Naturgrus,
altsaa en Blanding af naturligt Grus og Skarvegrus. Leret var stift
Ler med Partier af Moræneler. Belægningerne udfprtes med for
skellig Tykkelse, helt ned til ca. 10 mm, og dels med, dels uden
Anvendelse af stØvbiudende Stoffer af forskellig Art. I det store
og hele kunde Resultaterne betegnes som meget gode. Afgørende er,
at Materialerne er egnede til Formaalet, og at Udførelsen sker med
Omhu. En absolut nødvendig Betingelse er, at Leret er tilstrække
lig fedt, d. v. s. indeholder en tilstrækkelig Mængde selv i tør Til
stand sammenkittende Bestanddele. Efter de hidtidige Erfaringer
synes Leret ikke at burde være magrere end stivere Mellemler,
helst stift Ler — jvf. angaaende disse Betegnelser »Klassification
av svenska åkerjordar< af Gunnar Ekstrøm, der maa betragtes som
et angaaende Undersøgelsen og Bedømmelsen af Jordarter grund
læggende Arbej de, hvori beskrives de forskellige Prøvemetod er,
saasom Hygroskopicitet, :Finjedstal, Atterhergs Konsistensgrænser,
Vandprocentdifferens, Stivhedsgrad m. m. \Tærdierne af Vandpro
centidifferens (V — V100) og Hygroskopicitet (Wh) skal efter Er
faringerne i Södra Åsho tilfredsstille følgende Fordringer:

V0 — V100 >10 helst >14
W1, >5,5, helst >7.

Ved eller »Finhedstallet€ forstaas den Vandmængde i pro
Cent af TØrstof, der svarer til »hållfasthetstalet« (Styrketallet) 10,
d. v. s. en saadan Konsistens af Leret, at 600 Keglen i det saakaldte
Kegleapparat ved sin Egenvægt 60 g (byG g) trænger 10 mm ned
i Leret. (Ved »hållfasthetstalet« forstaas ‘/. af den Belastning i g,
som er nødvendig for at tvinge 60° Keglen 10 mm ned i Leret. Ved
Forsøg med Apparatet undersøges dog kun, hvor langt 60 g Keglen
trænger ned i Leret, og ved en Tabel bestemmes, hvilken Vægt
— Egenvægt + Belastning — der herefter vilde være paakrævet for
at tvinge Keglen 10 mm ned i Leret). Ved V101 forstaas den Vand-
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mængde, der svares til »hållfasthetstalet< 100, altsaa den Vand
mængde, ved hvilken Keglen under Egenvægt + Belastning Hg
100 X 6 = 600 g synker 10 mm ned i Leret. V10—V100 er et Slags
Plasticitetstal svarende til det amerikanske (der i Virkeligheden er
hentet fra Atterbergs Konsistensgræiiser). Ved Hygroskopiciteten
Wh forstaas det Vandindhold i pro Cent af TØrstof, som Leret ind
stiller sig med, naar det efter en nærmere beskrevet Fremgangs
maadc anbringes over Svovlsvre af ii) pCt. Styrke.

Hosstaaende Figur viser det omtalte lille Kegleapparat i den
Skikkelse, hvori det anvendes ved Dansk VejIaboratorium.)

Navnlig paa Grund af de efter den nuværende Krigs Udbrud ind
traadte Vanskeligheder af praktisk og Økonomisk Art med Hensyn
til Fremskaffelsen af Klorcaicitim, bestræbte man sig i Sverige for
at finde ud af, hvorledes man bedst kunde anvende Sulfitlud. I
Rapport 11, 1940 fra Statens Våginstitut, undersØges dette SpØrgs
maal. Af Sveriges 88.000 km offentlige Veje udgjorde Grusvejene

0) Det lille Kegleapparat egner sig kun til fuldstændig homogene Masser. Til
UndersØgelse af inhomogene Jordarters eller Grusvejbaners Bæreevne er af
Folke Rengmark konstrueret en saakaldet »Faldkilee med en Vinkel af Kilen
paa 300, Kilelængde 40 mm og Vægt 200 g, der ved Belastning kan forøges til
500, henholdsvis 1000 g, jvf. Meddelelse fra Statens Vhginstitut Nr. 57.

3*
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ved Udgangen at 1939 84.000 km eller 95 pCt., og Støvhindingsmid

ler anvendtes paa 53.000 km eller 63 pCt. at Grusvejenes Længde.

Klorcaicium var anvendt paa ca. 50.000 km. Olie var kun anvendt

i meget ringe Grad. Sulfitlud, der ogsaa hidtil var anvendt forholds

vis lidt, produceres i tilstrækkelig Mængde indenfor Landets Græn

ser, men kan ikke bære længere Transporter, navnlig ikke i ikke ind

dampet Tilstand. Sulfitludbehandling medfører en særlig Vedlige

holdelsesteknik. Et godt Resultat er betinget at en rigtig Sammen

sætning af Grusmaterialerne (Lerbeton). Da en sulfitbehandlet Vej
ikke kan hØvles i tØr Tilstand, maa Vedligeholdelsen ske ved Lap

ning. Rapporten slutter saaledes: »Hele Tendensen i Grusvejstek

nikens Udvikling gaar i Retning af fastere, sjældent høvlede, mere

»belægningsartecle< Grusslidlag, og i denne Udvikling er Anvendel

sen af Sulfitlud et værdifuldt Led<.
SulfitludspØrgsmaalet behandles ogsan i Rapport 14, 1941 fra

Statens Väginstitut af Harry Arn[e?t. I Rapporten redegøres for

nogle Undersøgelser at Sulfitlud og diskuteres Mulighederne for

heraf at fremstille Stoffer, som bedre end Sulfitluden selv inaatte

egne sig til StØvbindirig, eller som maatte kunne anvendes iaa lig

nende Maade som bituminØse Bindemidler. Dette synes dog ikke

for Tiden at være teknisk muligt. Undersøgelsen omfattede iøvrigt

Sulfitluciens forskellige Egenskaber, og bl. a. var konstrueret et

Apparat til Bestemmelse at Rustningshastigheden for Metaller

udsat for Paavirkning at stØvbiridende Stoffer og Luft. Hastigheden

var omtrent ens for de hygroskopiske Salte og Sulfitlud. Undersø

gelsen viste Betydningen at, at Luden neutraliseres inden Udspred

ningen. Støvhindingsproblemet, der er blevet vanskeligere og van

skeligere, behandles ogsaa i Svenska VSgföreningens Tidskrift.

I Svenska Vågföreningens Tidskirft 1940 lægger Dr. Beskow Ud

viklingen indenfor de »lerbundne< Grusveje frem for Tidsskriftets

Læsere, idet han redegør for, hvorledes Udviklingen paa dette Om

raade har været i de forudgaaende Aar. 1)en vaade Metode, som

man i U. S. A. er gaaet helt ind for, er ogsaa i Sverige blevet den

fremherskende, under den Form, at »Lerbetonen< blandes paa Ma

skine, eventuelt under Tilsætning af stabiliserende Stoffer, som

f. Eks. Klorcalcium, Sulfitlud eller Emulsion. Belægningstykkelsen

kan variere meget, idet der er anvendt fra 50 à 75 1 Masse l)r. m2,

svarende til en rfvkkelse at 30 50 mm, helt ned til 10 à 15 1 pr m2.

I Almindelighed vil 25 à 30 i pr. m2 være passeide. Dr. Beskows

Artikel er refereret af Axel Riis i »Stads- og HavneingeniØren< 1940

Nr. 6.
I de senere Aar har Interessen i Sverige, hvad Lerbetonen an—

gaar, samlet sig om de stabiliserende Stoffer. I Kommunalteknisk
rfidsIrift 1941 S. 187 meddeler Civilingeniør Fredrik Sclzätz i en
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Artikel om Gader og Veje i 1941, at Dr. Beskow skulde have an
givet en Metode til at gøre Leret mere vandbestandigt ved Tilsæt
ning af Humussyre, udvundet af Tørv. Metoden er dog endnu ikke
gennemeksperimenteret. Schlitz oplyser ligeledes, at man har for
søgt at imprægnere Lerbetonen med saakaldet Tg-Tjære ( d. v. s.
en tyndflydende Imprægneringstjære), flukset med Naftalin — et
Vidnesbyrd om, at der stadig arbejdes med SpØrgsmaalet om Over
gangen fra Grusbelægning til bituminØs Belægning. At ogsan SpØrgs
maalet om bituminøs Stabilisering af Jord menes at kunne faa In
teresse for Sverige, fremgaar af en anden Artikel af Ingeniør Schütz
i Svenska Vägföreningens Tidskrift 1942, omhandlende (le i Ame
rika anvendte Metoder.

Hvad Grusvejsproblemet i Sverige angnar, skal endnu anfØres, at
Kungi. Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsens Arhejdsbeskrivelser for
Udførelse og Vedligeholdelse af Slidlag af Grus i 1942 er udsendt i
en ny 2’ Udgave, jvf. Meddelelse 64 fra Statens Väginstitut. Der
gives i Forskrifterne, der allerede er nævnte foran Side 216, en
detailleret Beskrivelse af, hvorledes Sammensætningen og Beskaf
fenhederi af Grusslidlaget skal være, og hvorledes man skal gaa
frem ved Nyanliugget af Grusveje og ved Forbedringen af gamle,
samt hvorledes Grusvejene skal vedligeholdes. Bagest i Forskrif
terne findes Kornkurvediagrammet, der angiver en Idealgruszone<.
Ler tillades anvendt enten i vaad Tilstand eller i tør Tilstand, og
i begge Tilfælde kan Lerets Tilheredning og Iblanding ske enten
i et Maskinanlæg eller paa Vejen. Der gives Regler for Anven
delsen af Klorcalcium og Sulfitlud samt for, hvorledes Vejens Ved
ligeholdelse normalt bØr ske ved Lapning, idet HØvling og Sladd
ning< ikke bør foretages mere end nØdvendigt og da laa det rette
Tidspunkt, nemlig pail den tørre Aarstid i fugtigt Vejr og paa den
vande Aarstid under Opholdsvejr. Dette bekræfter den allerede iaa
Side 256 omtalte øjeblikkelige Tendens i Grusve.jstekniken i Sverige
(og Norge).

Hvad Anvendelsen af stØvhindende Stoffer pan Grusvej ene i Sve
rige angaar, har Krigen medført, at Benyttelsen af hvgroskopiske
Salte er gaaet tilbage. Medens de hermed behandlede Vej stræknin
ger pr. 1. Januar 1940 androg 18.806 km, androg de pr. 1. •Januar
1943 kun 26.697 km. Bestræbelserne for en forøget Anvendelse af
det indenlandske Produkt Sulfitlud synes ikke at have baaret Frugt,
idet pr. 1. Januar 1943 kun 3.735 km var behandlede hermed mod
4.773 km pr. 1. Januar 1941 og 3.026 km i”. i. .Januar 1940. Medens
Længden af almindelige Grusveje d. 1. Januar 1940 androg ca. 35
pCt. af den samlede Vejlængde, var den d. 1. Januar 1943 steget til
en. 61 pCt., og samtidig var Længden af stØvbundne Grusveje sun
ket fra ca. 60 pCt. til en. 34 pCt. Længden af permanent- og halv-
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permanentbelagte Strækninger er fra 1. Januar 1940 til 1• Januar
1943 kun steget ganske lidt, nemlig fra Ca. 4,5 til ca. 4,7 pCt.

At Interessen for Grusvejene og deres Stabilisering ved Hjælp af
Ler stadig er levende i Sverige og Norge, selv om de hidtidige Re
sultater ikke helt har svaret til Forventningerne, fremgaar af de
svenske og norske Vej tidsskrifter.

I Danmark har man, som det allerede blev nævnt i Begyndelsen
af denne RedegØrelse, set med Skepsis paa Grusvejstekniken i Sve
rige og Norge, men den seneste Udvikling ved Anvendelsen af Ler
paa rationel Maade (i Forbindelse med den for Tiden herskende
Mangel paa bituminøse Bindemidler) har dog foraarsaget, at Sporgs
maalet >Lerbeton< ogsaa i Danmark har vakt Interesse.

Man var i Danmark allerede for nogle Aar siden opmærksom paa,
hvorledes Blandinger af Sand og Ler i Forbindelse med Cement blev
anvendt i Holland, men det er dog fØrst, efter at Mangelen paa bitu
minøse Bindemidler er blevet stærkt følelig, at forskellige Vejmate
riale og EntreprenØrfirmaer har bragt Lerinateriale og Lergrus
Blandinger paa Markedet til Anvendelse paa forskellige, af Firma
erne angivne Mander. SpØrgsinaalet er blevet ret indgaaende behand
let i flere Artikler i Dansk Vejtidsskrift 1942 og 1943.

Nævnes skal fØrst en Artikel forfattet af DirektØr for Vejmate
rialefirmaet Pankas, CivilingeniØr Ingvard Petersen. Denne Artikel
gaar ud paa at undersøge, om Ler med Fordel maatte kunne anven
des som Bindemiddel ogsaa i Danmark trods de Forskelle, der gør
sig gældende mellem dansk og svensk (norsk) Vejbygning. Der gØ
res, væsentlig paa Grundlag af de svenske UndersØgelser, udførlig
Rede for (A) de forskellige Lerarter og deres Egenskaber, (B) de
svenske Erfaringer med Anvendelse al Ler og (C) for SpØrgsmaalet
om, hvorledes (let kan tænkes, at Vedligeholdelsen al de danske
makadainiserede Veje maatte kunne forbedres ved en rationel An
vendelse af Ler og Grus. Under Omtalen af de svenske Erfaringer
meddeles et Svar fra Statens Väginstitut (Dr. Beskow) paa en Fore
spørgsel fra Artiklens Forfatter om de seneste svenske Erfaringer,
specielt med Hensyn til Forsøgene ved Södra Åsbo. I Svaret siges, at
Erfaringerne stadig kan betegnes som gode, og endvidere fremhæves
bl. a., at det er nødvendigt, at Leret er fedt, men at dette ikke er
tilstrækkeligt. Fede Lerarter med samme Plasticitetstal kan ud
vise meget forskellige Egenskaber, beroende pa den mineralske
Sammensætning. >Knust Grus< (Skærvesmuld) er paa Grund af
Kornenes Skarpkantethed og stØrre Indhold af fint Materiale at
foretrække frem for Naturgrus. Lergrus-Belægninger har vist sig
velegnede som Underlag for bituminØse Belægninger, f. Eks. Over
fladehehandling. At man i Danmark har Vejbaner med Makadani
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helt oppe i Overfladen, skulde kun være en Fordel, da Lergrus
Massen hæfter godt ved Makadamen og er let at tromle. Som Re
parationsniateriale er Lergrus-Massen fortræffelig. Betingelserne
for Lergrus-Belægninger kunde saaledes synes bedre i Danmark end
i Sverige, ogsaa — og frem for alt — fordi der i Danmark er lettere
Adgang til gode aktive Lerarter. Hvad den Maade angaar, hvor
paa »Lerbeton< bedst anvendes her i Danmark, mener Forfatteren,
at det maa blive i Form af »TopIagsfyldning<, f. Eks. med 25—
35 kg Lergrus pr. m2 eller til »tynde Slidlag< ved Anvendelse af
f. Eks. 50—60 kg pr. m2. Til Cyklestier og Fortove vil 25—35 kg
Lergrus pr. m2 formentlig give et udmærket Dæklag, naar Under
laget ligger fast. Ogsaa en Forbedring af almindelig, »vandbundet<
Makadam skulde synes mulig efter de nye Erfaringer angaaende
Lerets Egenskaber.

I samme Nr. af Dansk Vejtidsskrift redegør Vejingeniør i Vej
materiale- og Jens Villadsens Fabriker, Civilingeniør
Ib Hvidberg i en Artikel først for nogle selvstændige Undersøgelser,
der menes at godtgøre, at det bedste Ler, der kan skaffes her i
Landet, er plastisk, tertiært Ler. Endvidere omtales hvilken Form,
Leret bedst anvendes under, og Forfatteren kommer til det Re
sultat, at det maa være i opslemmet r1ilstLLId fordi dets Finhed
paa den Maade bedst skulde kunne bevares, ligesom det i den Form
bedst fordeles pan Stenmaterialet. Der beskrives derefter, paa hvil
ken Maade saadan Lerslam —— der fremstilles fabriksmæssigt af det
Firma, hvori Artiklens Forfatter er ansat, under Navnet »Viaton< —

kan anvendes. Disse Metoder er: »Nedvandingsmetoden<, der an
vendes ved Fremstilling af almindelig, vandbundet Makadam (paa
mere rationel Maade end tidligere), »Toplagsfyldningsmetoden<,
en Slags’ Ov erfladebehandling af almindelig Makaidain med Viaton
som Bindemiddel, og endvidere, til Cyklestier, Fortove o. 1., »Mørtel—
metoden«, hvorved tilstræbes at danne en Viatongrusmørtel under
Benyttelse af det Grus, der i Almindelighed allerede forefindes
pna Arealer af nævnte Art. Endelig kan Viaton tænkes anvendt efter
»Blandingsmetodem< til Fremstilling af Lerheton, f. Eks. til tynde
Dæklag.

Nævnes maa i denne Forbindelse ogsaa en Artikel — ligeledes i
Dansk Vejtidsskrift — af Civilingeniør Tbure F. Krarup af Firmaet
A. C. L. Nielsen, hvori bl. a. anføres, at en lille Mængde Tjære i væ
sentlig Grad kan stabilisere Leret overfor Vandpaavirkning.

Naar det i Ingeniør Hvidbergs Artikel gøres gældende, at Leret
bedst anvendes i opslemmet Tilstand, fordi Tørring af Leret (med
Henblik pan dets Pulverisering) skal medføre en Koagulation, er
dette maaske ikke ganske rigtigt, idet man fra anden Side har
hævdet, at der ikke sker nogen Ændring af Lerets Kornstørrelses
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forhold, hvis TØrringen sker ved en Temperatur af 50- -80 — og
ikke f. Eks. ved 1000 eller derover, hvad ikke skulde være nØdven
digt. Ogsaa andre af de fremsatte Paaetande har været omdisku
teret, se Dansk Vejtidsskrift 1942, Siderne 187 og 240.

I Danmark anvendes Leret dels i opslemmet. dels i pulveriseret
Tilstand, og der er ogsaa et Firma, som fra sit store Grusgravs
anlæg forsender den færdigblandecle Lerbeton, saaledes at den lige
er til at lægge ud paa Vejen. Dette Firma, De jydske Skærvefabriker,
Aarhus, udlægger Lerbeton (efter Lister) indeholdende op til 45 mm
Natursten med en Mængde indtil 150 kg pr. m2.

Om denne Udvikling for Danmarks Vedkommende skulde have
Levedygtighed, ogsaa naar de bituminØse Bindemidler atter maatte
være til Raadighed I fuld Udstrækning, er dog næppe sandsynligt,
san meget mere som i hvert Fald ForsØg med Lerbeton til Top
lagsfyldning og lignende tynde Belægninger har givet et meget daar
ligt Resultat, saaledes som det eksempelvis fremgaar af den af
Vejkomiteens Forsøgsudvalg afgivne Rapport vedr. saadanne For
søg paa en Vej i Holbæk Amt Heller ikke Forsøg anstillet af Kø
benhavns Kommune (paa Aalekistevej) med Lerbeton mellem Skær
verne I et tromlet Makadamdæklag har været vellykkede — bl. a.
formodentlig fordi Lerbetonen efter denne Metode indføres i Maka
damen med et Vandindhold, som er langt over det optimale — det
som ved Komprimering giver størst Tæthed —, hvortil kommer,
at Komprimering af Lerbetonen under disse Forhold i det hele kun
vil kunde finde Sted i ringe Omfang, da Skærvelaget er (og bør
være) tromlet Inden Udgydningen. Snarere vil et tilfredsstillende
Resultat kunne opnaas ved Udlægning og Tromling af en Blanding
af forholdsvis enskornede og ret store Skærver med en mindre
Mængde Lerbeton, der er san fin og san lind, at den Ikke vil kunne
forhindre en Forkiling af Skærverne (samtidig med en Komprime
ring af Lerbetonen) ved Tromling af den paa Vejen udlagte Blan
ding. Mest Sandsynlighed er der dog maaske for, at det for Dan
marks Vedkommende bliver i Bærelag for Slidlag af anden Art, at
Leret vil kunne finde Anvendelse paa mere rationel Maade og i
stØrre Udstrækning end hidtil, en Opfattelse, som da f. Eks. ogsaa er
gjort gældende af Civilingeniør G. Kampmann i en Artikel i Dansk
Vejtidsskrlft 1943.
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Kr.

Til S o gn e k o m ni u n e r ialt 9.300.000 Kr., nemlig:

261

Kr.
Sognekommunerne i Kø

benhavns Arntsraads
kreds 1.320.400

(heraf Gentofte Kom
mune . . . 516.100 Kr.)

Roskilde 167.000
Frederiksborg 414.100
Holbæk 375.900
Sorø 303.900
Præstø 348.000
Bornholm 85.000
Maribo 371.500
Odense 284.700
Assens 157.500
Svendborg 320.400

Iljerring
Thisted
Aalborg
Viborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
1-laderslev
Aabenraa
Sønderborg
Ton cl er

Kr.
521.600
211.300
606.300
377.700
395.200
487.400
369.600
419800
405.600
489.500
384.600
184.800
120.400
177.800

1)ANSK VEJTIL)SSKRIFT

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF FORSKUD PAA
MOTORAFGIFT M. V. I FINANSAARET 1942—43.

Som Forskud paa Kommunernes Andel i Motorafgifterne for Finans
aaret 1942.43 er der i April Maaned dA. udbetalt et samlet Beløb paa
26,6 Mill. Kr.

Fordelingen stiller sig saa ] edes:

Til A m tsk o nim u n e r ialt 13.400.000 Kr., nemlig

Kr.
Københavns Amtskom- Thisted 709.000
mune 923.000 Aalborg 433.000
Roskilde 489.000 Viborg 700.000
Frederiksborg 624.000 Randers 466.000
1-lolhæk 457.000 Aarhus 301.000
Sorø 493.000 Skanderborg 431.000
Præstø 968.000 [3ingkøbing 625.000
Bornholm 541.000 Vejle 501.000
Maribo 000 Ribe 471.000
Odense 408.000 I [aderslev 1.001.000
Assens 244.000 Aabenraa 349.000
Svendborg 560.000 Sønderborg 350.000
lTjrnring 448.000 Tønder 326.000
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kr.

194:

Kr.

DANSKV EJ TIDSSKRIFT

Til K øh s t æ d er ialt 2.200.000 Kr.. nemlig:

Køge 20.200 Brønderslev 12.500

Roskilde 38.300 Frederikshavn 33.900

Frederikssund 15.200 I ijorring 30.400

Frederiksværk 12.100 Skagen 25.200

1-lelsingør 44.800 Sæby 5.500

Hillerød 25.200 Nykøbing \ 15.500

holbæk 28.400 Thisted 20.700

Kalundborg 10.500 Aalborg 105.400

Nykøbing Sj 8.100 Løgstør I’i.SOO

Korsør 15.600 Nibe 5.800

Ringsted 27.000 Narre Sundby 17.100

Skelskor 12.400 Skive 24.900

Slagelse 40.100 Viborg 35.600

Sorø 12.600 Grenaa 17.300

Næstved 34.000 I [øbro 25.400

Præstø 8.200 Mai’iager 5.500

Stege 9.000 Randers 65.500

Store heddinge 8.000 rEbeltoft 4.800

Vordingborg 16.000 Aaibus 148.300

Aakirkeby 7.900 Horsens 53.000

Allinge-Sandvig 15.600 Silkeborg 58.800

1-lasle 7.800 Skanderborg 9.000

Neksø 15.000 1-lerning 31.600

Rønne 33.100 1-lolstebro 38.700

Svaneke 8.900 Lemvig 17.900

Maribo 11.400 Ringkøbing 17.300

Nakskov 28.700 Struer 11.100

Nykøbing F 27.800 Fredericia 24.800

Nysteci 4.00 Kolding 68.600

Rødby 15.800 Vejle 62.400

Sakskøbing 5.300 Esbjerg 73.800

Stubbekøbing 8.900 Ribe 11.300

Bogense 9.900 Varde 19.300

Kerteminde 10.900 haderslev 68.800

Odense 143.800 Christiansfeld Flække 3.400

Assens 11.400 Aabenraa 51.800

Middelfart 18.000 Sønderborg 33.800

Faaborg 13.900 Augustenborg Flække 3.000

Nyborg 17.600 Nordborg Flække 8,600

Rudkøbing 15.500 Tønder 31.500

Svendborg 47.000 Højer Flække 4.800

Ærøskøbing 2.600 Løgumkloster Flække 9.700

Endvidere Københavns Kommune
mune 400.000 Kr.

1.300.000 Kr. og Frederiksberg Kom-



Det samlede l3eleb a.f Motoiafgifter, som paahviler Motorkøretøjer her i
Landet har i Finansauret 194243 andraget 16.900.279 Kr., hvilket Beløb-
forhøjet i henhold til Taksta]lniwrkning Nr. 17 til § 5 ad IV L-N i Lov
om Tillægsbevilling for Finansaaret 1942 ‘43 med 32. 912.340 Kr. til il1
49.812.619 Kr., er fordelt saaledes:

Til A m t s k o m rn u u e i ialt 20.182.607 Er., nelillig:
Kr.

‘l’il Sognekoniniuner ialt 13.959.185 Er., nemlig:
Kr

ognekommuneine i Kø
benhavns Arntsraads
kreds 1.981.853

(heraf Gentofte Kom
mune . . . 774.669 Kr.)

Roskilde 250.677
Frederiksborg 621.566
Holbæk 564.276
Sorø 456.168
Præstø 522.359
Bornholm 127.649
Maribo 557.569
Odense 427.295
Assens 236.377
Svendborg 480.881
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OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT M. V.

I FINANSAARET 1942—43.

Københavns Aintskoin- Thisted 1.068.290
mune 1.389.620 Aalborg 651.860

Ï{oskilde 736.798 Viborg 1.053.934
F’rederikshorg 940.153 Randers 701.896
1-lolbæk 687.643 Aarhus 454.109
Sorø 742.326 Skanderborg 648.910
Præstø 1.457.993 Ringkøbing 941.738
Bornholm 815.087 Vejle 754.928
Maribo 876.016 Ribe 709.573
odense 614.437 1-laderslev 1.508.066
Assens 7.955 Aabemaa 526.256
Svendborg 343.696 Sønderborg
1-Ijørring 674.058 Tønder 490.345

Hjørring
‘l’histed
Aalborg
Viborg
Randers
Aarhus
Skanderborg
Ringkøbing
Vejle
Ribe
I [ac[erselv
Aabenraa
Sønderborg
I’endpr

Kr.
782.866
317.179
910.137
566.860
593.218
731.624
554.723
630.169
608.744
734.694
577.332
277.370
180.712
266.870

4
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Til K ø b s t æ d e r ialt 3.232.114 Kr., nemlig:

Kr. Kr.

264 1943

Koge 34.535 l3røndei’slev 17.226
Roskilde 56.999 Frederiksha vii 7
Frederikssund 21.893 Hjørring 42.339
Frederiksværk 18.214 Skagen 37.059
Helsingør 63.516 Sæby 8.071

hillerød 40.147 Nykøbing M 22.153
Holbæk 42.852 Thisted 30.440
Kalundborg 23.513 Aalborg 147.772

Nykøbing sj 11.394 Løgstør 20.099
Korsør 21.080 Nibe 8.701
Ringsted 40.049 Norresudh 27.214
Skelskør 18.316 Skive 35.276
Slagelse 58.669 Viborg 49.444
Sorø 18.021 Grenaa 26.930
Næstved 51.115 Hobro 37.061
Præstø 11.077 Mariagej’ 7.864
Stege 13.631 Randers 95.686
Storel-leddingen 11.366 Æbeltofi 7.353
Vordingborg 23.643 Aarhus 217.749
Aakirkeby 11.436 I horsens 77.731
Allinge-Sandvig 22.675 Silkeborg 87.627
Hasle 11.207 Skanderborg 13.057
Neksø 22.235 1-lerning 47.980
Rønne 48.431 Holstebro 55.697
Svaneke 12.964 Lemvig 26.860
Maribo 16.780 Ringkøbiiig 25.668
Nakskov 42.812 Struer 16.792
Nykøbing F 4 Fredericia :37.290
Nysted 6.596 Kolding 98.707
Rødby 23.127 Vejle 89.749
Sakskøbing 9.084 Esbjerg 113.970
Stubbekøbing 12.709 Ribe 14.655
Bogense 14.955 Varde 28.389
Kerteminde 17.268 haderslev 100.063
Odense 212.839 Christiansfeld Flække 4.651
Assens 16.735 Aabenraa 76.374
Middelfart 26.809 Sønderborg 50.62(1
Faaborg 20.335 Augustenborg Flække 4.464
Nyborg 25.434 Nordborg Flække 11.903
Rudkøbing 24.634 Tønder 47.470
Svendborg 68.847 Højer Flække 7.627
Æroskabing 4.053 Løgumkloster Flække 14.324
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Resten af tie indgaaede Afgiftsbeioh titfalder dels Københavns og Fre
ileriksbergs Kommuner med henholdsvis 2.020.071 Kr. og 606.021 Kr., dels
Statskassen til særlige Vejarhejder m. v. og til Dækning af Udgifter ved-
‘niende Opkrævningen.

MEDDELELSER FRA AMTSVEJ INSPEKTØRFORENINGEN

Den ordittæ re (3 e n e r a lfor—
s a m 11 n g, der oprindeligt var
fastsat til Afholdelse sammen med
Aarsmodet d. 3—4. September i Ny
borg, men blev udsat, afholdtes d.
9. November 1943 i Ingeniorhuset i
København.

Følgende 14 Medlemmer va i’ modt:
Biering-Sorensen, Thisted, Chri

stoffersen, Aarhus, Dam, I Ijorring.
Danø, Holbæk, Grinistrup, Svend
borg, l-tovmand-Ma dsen, Nvkobiitg
F., J ensen-Lovstrand, Næstved,
Jorgensen, Haderslev, Kærn, Ribe,
Parbo, Roskilde, Skovby-Nielsen,
Sønderborg, Stromniing, Aabenraa,
Vaieur-Meller, København, ørum,
Soro.

Forn anden, Grimstrup, a abnede
Modet og udtalte følgende Minde-
ord:

Siden vi sidst hat holdt Mode, er
fhv. Amtsvejinspekto i’ I-I o I m, tid I.
Maribo Amt, afgoo et ved floden i
en Alder af 86 Aar.

Anitsvejinspektoi II olio vo i’ en
hetydelig \iand indenfor sit F’elt, og
ikke mindre end 4 nnværende og
afgaaecle Amtsvejinspektorer har
haft ham som Læreniestet’. Ikke
blot disse, nien ogsaa vi andre skyl-
ler Amtsvejinspeklor i lolm en op
rigtig Tak og Paaskonnelse for
hans noble og dygtige Arbejde
iblandt os.

Formanden bod dei’ettei’ Velkoni
men i Foreningen til Amtsvej iii
spektor D a rn, l-ijori’ing.

Til Dirigent valgtes K æ r ii.

1. Formandens Beretning.
Referat meddeles i næste Nr.

af Vejtidsskriftet.

2. Beretning om de af Anitsvejin
sektorforeningen nedsatte Ud
valg samt Valg til disse.
a. Udvalget vedrørende Fastsæt

telse af Regler for Anlæg i
Vejene. Udvalget Medlemmer
er Kjærgaard, Lange og P. \‘.

Pedersen). Genvalg.
3. Beretning om Amlsvejinspektor

foreningens Repræsentation i Ud
valg, Foreninger og Sammenslut
rnnger samt Valg af Repræsen
tanter hertil.
a. Dansk ingeniorforenings Re

præsentantskab. (For Tiden
fra i. April 1943 til 31. Marts
1944 er valgt Grumstrup med
Parbo som Suppleant).

Ii Nordisk Vejteknisk Forbund.
(Repræsentant er Kjærgaard).

e. Dansk Ingeniørforenings Ud
valg angaaende Betingelser
for Levering al Lerror. (For
eningens Repræsentant ci’
Valeur-Metler).

ti. Dansk Ingeniorfarenii igs 1.11—
valg til Udarljej delse af Re—
lastningsforskrifter for 13i’o-
bygning. (Foreningens Bepi’a’
sentant er Kærn).

e. Vejkamiteen. Foreningens Re
præsentanter ci’ Ellert, Grim
strup og Stroninnng).

f. Udvalget for de af Amtsvej
inspektorfareningen, Stads- og
I lavneingeniorforeningen og
Dansk ingeniørforenings At’
hejdsgruppe for Vejbygning
og Byplanlægning arrangere
de Kursus i Vejbygning og
Byplanlægning. (Foreningens
Repræsentant er Kjæi’gaard).

4*
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g. l)onsk Bvltl:-iiliaboi’otoi’inlils
Repræsentantskab. (Foi’enin
gens Repræsa nt er Kjærga o i’d).

h. i)onsk Ingernorforenings Se-
valg ved rørende Udnyttelse a
Slagge og Aske. (Foreningens
Beprtesentant er Sti’oairning).

i. l)ansk Stando i’disei’ingsi’aa de
Udvalg ved Lovende Belysning.
Foi’eningens Repræseniani et’
II ovniancl-\ladsen,.

Udvaigso edlernmerne at
lagde Beretiiig. kile Vii Ig vai’
Genvalg.

i. Beretning fin Formanden om
den opstaaede Uoverenssteniniei
neise mellem Skanderhoi’r .knits
‘and og Anitsvejinspektorfor—
eningen. l3eliandling at denne
Sag saint Forslag til I3eslntning.
(Dci forelaa en Redegørelse oni
et med Skanderborg Arntsr:iid
afsluttet Forlig).

Der vedtoges ned 19 St. føl-

getide if Bestyrelsen stil lede Fut’
slag:

Idet Geiieraltorsanilingen’ nn
lersli’eger, at Forliget mccl Skan

derborg Amtsraacl er afsinti et
under Forudsa’trnng af, al del
tilti’a’des afAnitsraadsforeniogen
og af de øvrige Amtsraa d, god
kendes Forliget.

3. Regnskab for 1942/43.
Regnskabet godkendtes.

(i. Valg af et Bestyrelsesmedlem og
en Stedfortræder.

1-lovniand—Madsen, der er valgt
udenfor Turnus i 1942, fortsæt
ter til 1946.

P. V. Pedersen genvalgtes som
Ste cl fo rtrte der.

7. Valg’ af Revisor.
i3iering-Sorensen genvalgtes.

8. Mødested for Aarsniodet 1944.
Fastsættelsen overlod es til Be

slyi’elsen.
l’i n. 5 t r ø at ni i n g.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Svenska Vågfdreningens Tidskrift 1943.
Ni’. (i. —— Mn ferm I vågi i’ vid linbonebvgg to den i3oliden—Kristinebe rg

iv Byggnadscbefen l{jell Ljungbei’g. — Grnsti’ansporternas planiäggning
iv Foi’ste viigniåstare A. lldggberg, Linköping. — \Tbgkroppars shttniug
ocli beldggningai’s defornei’ing av Civilingen jili’ E. Nordendahi. — Fbr—
eningsinerldelanden: Svenska vågfbreningens oi’dinarie årssammanti’äde
1043. — Svenska vdgföreningens kui’s 194:3 i tjidskacieskydd och grus
vOgn nd ciba 11. — Notiser.

Nr. 7. —— Ovei’direktdr K. G. iljoi’t. -— 1943 års riksdagsbeslut i vdgfrågoi’
Lv llvråcbet F. Snndssti’cim. — Rostnadsberåkning av vdgbyggnader av
Civilingenjtir \i’ne Sundbergb, Luleå. — Fbreningsmeddeianden: Fråga
om Svenska viigfbreningens uppidsning. — Program vid ordinarie åt’s
saroniantrdclet 1943 i Eskilstuna. — Notiser.

Nr. 8. — Landshbvding A. B. Gdrde. — Vad hava de aflntånna vågnrni
oå Sveriges londsbygd kostat år 1942? av Kapten A. von Maimborg. —

Någi’a tankar om vdgtrafik och vågbyggande efter kriget av Civiiingenjdr
F. Nordendahl, — Fdreningsmeddelanden: Svenska vägfbreningens or
linarie årsmåte 1943, protokoll. — Genei’aldirektbr Malms hdlsnings
infbrande. — Referat från mdtet. —— Person-notiser: Nyutmånnnda ebets
tjdnstemOn i vdg- oeh vattenbvggnadsstvrelsen. — Notiser.
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Indenrigsunnisteriets Skrivelse af
6. Aug. 1943 til samtlige af Bestem
inelserne i Byplanlovens § 1, Stk.
2 omfattede Koniiiiuner:

»Man skal herved henlede Kom
inunalhestvrelsernes Opmærksom—
hed pan, at dci under Retssager
ved rare ude liv p lanloven ofte kan
blive rejst principielle Sporgsmaa 1,
navnlig vedrørende liyplanens Ræk
kevidde og Erstatning, som har væ
sentlig Interesse for lnclenrigsinini
sterieis Adinirnsl rcution af livplaii—
anliggender.

Efter Bestemmelsen i Retspleje
lovens § 252 kan in denrigsnnniste—
net i sti odonne Tilfælde intervenere
torots lotte Kommunernes Proce
duje, og man skal derfor anmode
knn n tina lbestyrelserne om at gøre
lndenrigsnnnisteriet bekendt med
(le if eller mod Kommnualhestyrel—
ser rejste Retssager vedrørende By
planloven, som skønnes at vedrore
principielle Speigsniaa I.»

Ministeriet for offentlige Arbej
ders Cirkulære af 10. August 1943
til samtlige Amtmænd.

Under i lensyn til den i Ann ene
for Krigen skete betydelige Udvik
ling af Vejfærdslen har Ministeriet
foranlediget. at der af et Udvalg,
bestanende af Overvejinspektoren
som F’ornman cl samt Repræsentan
ter for Amntsveinspekferforeningen,
Stads— og ttavneingeniorforeningen,
Rigspolitichefen, Dansk Ingeniør
forening og Ministeriet, er ndaubej
det Forslag til almindelige Regler
for Bygning at nye Veje samt Udvi
(lelse og Ombygningof hestanende
Veje.

Ff1 ci at del pagæl tiende Udvalg
under 23. Juni d. A. hø r afgivet lie
tænkning, lou i Ministeriet u nder B.
I). overensstennnende med Udval
gets Forslag udfærdiget hosfølgen
de Vejregler (Normer for Anlæg,
Udvidelse og Ombygning al Veje,
Goder og Stier), der vil være at fagt

Meddelelser fra Vegdirekthren 1943.
Nr. 6. — Grust ronsport med tilhengere. — Sykkelstier ved innfnris

veger til større byer. — Av ‘åre innsjodampskips saga. — Personalia. —

Mindre meddelelser. — Litteratur.
Nr. 7. Svkkelstier ved innfartsvegeu til større hver. —- Forsok med

generatorbrensel. — Mindre meddelelser. Personalia. — Litteratur.
Ni. 8. Petrografi og veghygging. — Regisnerte nuotorkjoretøyer i Norge

iii. 31. desernber 1942. Det håandverksmessige nrbeid i vegvesenet.
Civilingeniør A. 5. \V. Odelberg. — Mindre meddelelser. -— Avclelings
ingeniør Blom nr nvskjed. — Overingeniør \Toss tar avskjed. — Perso
nal ia.

Nr. 9. - -- Lift om tele. — Torv mat tele. ---— Uudersnkelse av vegdekker.
— Faste vegdekker pr 1. oktober 1942. — Rapport for vintervedlikehold.
— Snagg utrekning ov trofikkostnnden til Hjelp ved linevol. — Mindre
meddelelser. — — Ny overingeniør i Finnmnnrk. Personalia. - — Litteratur.
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tage ve(i sa:idanne Vejarbejdet, for
hvis Vedkommende Planerne skal
godkendes af Ministeriet for offent
lige Arbej der, hvorhos Reglerne lim
anvendes ved en Bække \‘ejarbej
det i øvrigt, jfr. Iteglernes Afsnit I.

Ved at meddele foranstaaencle
skal rrian anmode D’iierrer Amt—
iriæncl om hver for sit Omraade at
ville gøre Amts- og Sognei’aadene
bekendt hermed.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders Cirkulære af 10. August 194$
til sarntlige Byrnad samt Køben
hit vns Magistiat og Frederiksberg
Non munal bestyrelse.

Under ii ensvn til den i Aaiene

før Krigen skete betydelige Udvik
ling tif Vejfærclslen har Ministeriet
foranlediget, at der at et Uclva Ig be
staaende at Oveivejinspektoren som
l’orrnan cl san it Hep riesentantet for

Arntsvejinspektrijfoieningen, Stads-
og I lavneingeniorforeningen, Rigs
pol i tie] tefen. Dansk Ingen i oifoi—
ening og Ministeriet, er udarbejdet
Forslag til almindelige Regler for
i3ygning af nye Veje samt Udvidel
se og Ombygning at bestnaencle
Veje.

Efter at det paa aildende Udvalg
under 23. Juni cl. A. har afgivet Be
tænkning, har Ministeriet under Ii.
D. overeiisstemniende mccl Ucival—
gets Forslag udfærdiget hosf&gen
de Vejregler (Normer for Anlæg,
Udvidelse og Ombygning at Veje,
Gader og Stier), der vil være at
iagttage ved saa danne Vejarbejclei,
for hvis Vedkonimendle Planerne
skal godkendes af Ministeriet for
offentlige Arbejder. hvorhos Reg
lerne bør anvendes ved en r-hikke
Vejarbejder i øvrigt, jfr. Reglernes
Afsnit I.
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I) ti i s k \‘ ej ti cl s sk i’ ti litti modtaget:
J);i ii s k T i cl s s k tif I-I ii d e x, udgivet af Statens llibliotekstilsvn, ud—

nbcjdet tit Tit. Døssing og Robert L. I [ansen. Otteogtyvende Aargang 1942.
I Koinnnssioti hos Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kjøbenhavn 1943.
439 Sider.

Dansk Ingeniørforenings Afdeling for Noicljvlland
1 9 i 7—1 942, udgivet at Dansk Ingeniørforenings Afdeling for Nouljyl
lind 1917—lO i. lbb Siclc i I It i c ilhm Stittbo,_ti kl ei i

I dette meget smukke Festskiift skildrer den opfindsonime og energiske
la Isingeitiri i Aalborg I ens L. I lam te i livlige Artikler Afdelingens Iii—
storm gennem de 25 Atir. Fesiskriftet viser det betydelige Arbejde Afdle
lingens P1 edlennner hat ydet til Gavn for Landsdelen og dermed for hele
Landet.

Beretning fra Lvnghv—’l’a:irbak Komniunes tekniske
ForvaltningforAarel 1941 -12. Kongens Lyngby 1942. 118 Sider.

\‘ e j i eg i e r.N ornier tot Anlæg, Lclvidelse om Ombygning at Veje, Ga—
der og Stier. Udfærdiget a i Ministeriet for offentlige Arbejder den 10.
August 1943. Kjøbenhavn 13 i$. 37 Sider mccl 28 Planer.

Referat af (let 12. danske Byplaitmode, Fredericia
i fU——i 7. J u n i I 943. Kjøbenhavn 1943. i3 Sider.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggrier.

Vang — Bornholm.
=I=

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54, København.

H.POULSEN&CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN KØBENHAVN

TELEFON: CENT. 4729 & 8636

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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Frederiksberg fomrnun
tekniske Forvaitntg

Ingeniørafdeling JI VejafdeIj€n

BITUMEN
til moderne Asfaltbeton,
til Overfladebehondling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling of

Koldosfalt-Emulsioner,
til Fabrikation af

tjrefri Togpapper
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